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Corvinus Student Guide for the MOBility online system 

Partial Training Abroad 

1. CREATING YOUR OWN MOB ACCOUNT 

 

Availability of the MOBility online system for partial training abroad: 

https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/ 

 

If there is no application period, you can see the followings: 

• E-mail = E-mail address 

• Jelszó = Password 

• Bejelentkezés = Login 

• Elfelejtette jelszavát? = Have you forgotten your password? 

• Töltse ki az E-mail mezőt és klikkeljen ide = Fill out the e-mail box and click here 

If there is application period, you can also see the followings in blue: 

• Megpályázható intézmények = Partner institutions you can apply for 

• Regisztráció a 2019/20-as tanévre = Registration for AY 2019/20 

If you have forgotten your password, fill out the E-mail box (give your E-mail address in the E-mail box) 

and click on “ide”, then the system will send you your password to the given e-mail address. 

If there is application period, click on “Regisztráció a 2019/20-as tanévre”: 

• Read the Welcome message and click on the “requirements” in blue, where you can read the 

special requirements of the study abroad programs 

• Scroll down on the Welcome page and click on “Regisztráció a 2019/20-as tanévre” in blue 

• Vissza = Go back one page 

Regisztráció = Registration 

• Családi név = Family name 

• Utónév = First name 

• E-mail = E-mail address 

• Neptun kód = Neptun code (in capital letters) 

• Adószám = Tax number (in case you do not have this number, give your ID card/passport No) 

• OK = Submit 

• Mégsem = Cancel 

Regisztráció II. lépés = Registration II. Step 

• Neptun kód ismétlés = Neptun code once again 

• Adószám ismétlés = Tax number once again 

• OK = Submit 

• Mégsem = Cancel 
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• A rendszer rögzítette regisztrációját! = You have been registrated by the system! 

• Belépési adatait hamarosan megkapja a megadott e-mail címre. = Your login data will be sent 

to your e-mail address soon. 

Belépés a következő pályázatokhoz: = Login to the following applications: 

• Kimenő pályázat = Outgoing mobility -> Choose the academic year and click on “belépés ide” 

= login here 

• Only for students applying for internship abroad: Szakmai gyakorlat = Internship -> Choose 

the academic year and click on “belépés ide” = login here 

• Mégsem, vissza = Cancel 

 

2. ONLINE APPLICATION IN MOB  

(IF YOU ALREADY HAVE YOUR OWN MOB ACCOUNT) 
 

Információk = Information -> Here you can find again the welcome message, the requirements and 

webpages of the study abroad programs. 

Segítség a pályázat benyújtásához = Help for submitting an application -> Here you can find the main 

information, deadlines etc. how to hand in the printed application materials to your faculty 

international office. 

GYIK = Gyakran ismételt kérdések = Frequently Asked Questions -> Here you can find those questions, 

that are frequently asked by the students and useful for the application. Scroll down the page and you 

can find the English translation of all the Hungarian questions. 

Megpályázható intézmények = Partner institutions you can apply for (Keresés = Search -> Go) 

 

Személyi adatok = Personal Data 

• Pályázó családi neve = Applicant’s family name 

• Pályázó utóneve = Applicant’s first name 

• Személyes adatok = Personal Data 

• Neptun kód = Neptun code 

• Oktatási azonosító = Applicant’s higher education code (available in Neptun) 

• Születési hely = Place of birth (if it is not Hungary, BOTH the country and the city must be given 

in one box, in this format: name of country, name of city) 

• Születési dátum = Date of birth (to be given in this format: éééé.hh.nn = yyyy.mm.dd) 

• Nem = Gender (Férfi = Male, Nő = Female) 

• Állampolgárság = Citizenship 

• Állampolgárság 2 = Citizenship 2 (to be given only if it is not the same as Citizenship) 

Állandó lakcím = Permanent address (in Budapest/Hungary) 

• Irányítószám = Postal code 

• Település = City 
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• Cím = Address (… utca/út/tér, … szám = number, … emelet = floor, … door = ajtó) 

Levelezési cím (ha nem azonos az állandó lakcímmel) = Mailing address (if it is not the same as the 

permanent address) 

• Irányítószám = Postal code 

• Település = City 

• Cím = Address (… utca/út/tér, … szám = number, … emelet = floor, … door = ajtó) 

További e-mail cím = Further e-mail address 

További e-mail cím = Further e-mail address 

Telefon = your (mobile) phone number 

Telefon 2 = phone number 2 

Szükség esetén értesítendő hozzátartozó = In case of emergency, relative should be notified 

• Név = Full name 

• Lakcím = Full mailing address 

• Telefon = (Mobile) Phone No 

• E-mail = E-mail address 

Ajánló személy neve és e-mail címe (ha a BCE hallgatója vagy oktatója) = Name and e-mail address of 

the reference person (if he/she is either a Corvinus student or a Corvinus professor) 

• Név = Full name 

• E-mail = E-mail address 

Tanulmányi adatok = Study Data 

Képzés = Program 

• Egyéb = Other 

• Esti = Evening class 

• Levelező = Correspondent 

• Nappali = Full-time (usually this one) 

Kar = Faculty / School 

Ha változtat a Karon, a rendszer törli a már kiválasztott megpályázott intézményeket! = If you change 

Faculty / School, the system cancels the already selected institutions! 

• Gazdálkodástudományi Kar = Corvinus Business School (CBS) 

• Közgazdaságtudományi Kar = Corvinus School of Economics (CSE) 

• Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar = Faculty of Social Sciences and 

International Relations (FSS-IR) 

Tanulmányi szint = Level of study 

• Hagyományos = Undivided (Former 5-year program) 

• Bachelor 

• Master 

• Doctoral 
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Ha változtat a Tanulmányi szinten, a rendszer törli a már kiválasztott megpályázott intézményeket! = 

If you change the level of study, the system cancels the already selected institutions! 

Évfolyam = Year of study 

Ha változtat az évfolyamon, a rendszer törli a már kiválasztott megpályázott intézményeket! = If you 

change the year of study, the system cancels the already selected institutions! 

Szak/szakirány - Amennyiben még nincs szakja/szakiránya, írja azt, hogy nincs. = Name of study 

program/major – In case you do not have a program/major yet, give „Not yet”. 

Szakdolgozat témája vagy címe = Topic or title of thesis 

Kiutazáskori kar = Faculty / School when staying abroad in the partial training 

• Gazdálkodástudományi Kar = Corvinus Business School (CBS) 

• Közgazdaságtudományi Kar = Corvinus School of Economics (CSE) 

• Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar = Faculty of Social Sciences and 

International Relations (FSS-IR) 

Kiutazáskori tanulmányi szint = Level of study when staying abroad in the partial training 

• Hagyományos = Undivided (Former 5-year program) 

• Bachelor 

• Master 

• Doctoral 

Elvégzett félévek tanulmányi eredményei = GPAs of semesters completed 

• 1. félév = 1st semester 

• … 

• 10. félév = 10th semester 

 

Korábbi Erasmus részvétel = Former Erasmus participation 

Attention! According to the Erasmus+ rules, students can spend max. 12 Erasmus+ months abroad in 

each academic (BA/BSc, MA/MSc and PhD) level, including also the former Erasmus+ partial training(s) 

and traineeship(s), moreover the zero-granted Erasmus+ period(s), as well. Applicants exceeding the 

maximum duration will automatically be excluded from the application process. Below you will need 

to specify your former Erasmus+ period(s) related to your current level of study. 

• Tanulmányok időpontja (akadémiai év és szemeszter pl.: 2013/2014 ősz) = AY and semester of 

studies (academic year and semester e.g. 2013/2014 fall) 

• Küldő intézmény neve = Name of sending institution 

• Fogadó intézmény neve = Name of host institution 

• Fogadó ország = Host country 

• Tanulmányok időtartama (hónapok száma) = Period of studies (number of months) 
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Nyelvismeret = Foreign language knowledge 

• Anyanyelv = Native 

• 1. nyelvismeret = 1st foreign language 

• … 

• 6. nyelvismeret = 6th foreign language 

• Nyelv = Language 

• Igazolás típusa = Type of language exam 

o Felső általános vagy szakmai C = Advanced, general or professional C 

o Felső általános vagy szakmai A vagy B = Advanced, general or professional A or B 

o Közép általános vagy szakmai C = Intermediate, general or professional C 

o Közép általános vagy szakmai A vagy B = Intermediate, general or professional A or B 

o Tanszéki igazolás/Legalább 3 félév = Department certification/Min. 3 semesters 

o Nyelviskolában végzett legalább közép szintű tanfolyam = At least a mid-level course 

in a language school 

 

Egyéb szakmai tevékenység = Professional activities 

Adding new professional activities in your list -> click on “Új” = new -> Új szakmai tevékenység = New 

professional activity -> Tevékenység = professional activity -> choose the faculty-type of activity from 

the list, Részletek = details, comments 

• CBS-FSS-IR: Demonstrátori oktatást támogató tevékenység; tanszéki munkában való 
segédkezés 
CBS-FSS-IR: Assisting in teaching assistant’s teaching; assisting in departmental work 
beleértve a tanszéki kutatásban való részvételt 
including participation in research at the department 

• CBS-FSS-IR: Idegen nyelven végzett szakmai kurzus; idegen nyelven végzett (külföldi) félév 
CBS-FSS-IR: Professional course in foreign language; semester (abroad) completed in a 
foreign language 
lezárt félév; max. 2 kurzus számítható be; nem nyelvi, nyelvtani vagy fordítási kurzus 
completed semester; max. 2 courses; not language, grammatical or translation courses 

• CBS-FSS-IR: Szakkollégiumban vagy más egyetemhez köthető fórumon végzett oktatói 
tevékenység (kivéve a demonstrátori tevékenységet) 
CBS-FSS-IR: Teaching in professional student organisation or in other forum related to the 
university (except teaching assistant activity) 
FSS: max. 2 kurzus számítható be 
FSS: max. 2 courses 

• CBS: Egyéb tanulmányi verseny, esettanulmány-verseny - hazai 1-3. hely 
CBS: Other study competition, case study competition - home, 1-3. place 

• CBS: Egyéb tanulmányi verseny, esettanulmány-verseny - hazai részvétel 
CBS: Other study competition, case study competition - home, participation 

• CBS: Egyéb tanulmányi verseny, esettanulmány-verseny - külföldi 1-3. hely 
CBS: Other study competition, case study competition - foreign, 1-3. place 

• CBS: Egyéb tanulmányi verseny, esettanulmány-verseny - külföldi részvétel 
CBS: Other study competition, case study competition - foreign, participation 

• CBS: Szakmai folyóiratban megjelent és egyéb szakmai jellegű publikáció 
CBS: Publication published in professional journal and other professional publication 
nyomtatott szakmai publikáció, pl.: szakmai szervezet hírlevele, fordítás nem fogadható el; 
max. 2 publikáció számítható be 
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published professional publication, e.g. news of professional organisation, translation are not 
accepted 
max. 2 publications 

• CBS: TDK tevékenység - OTDK 1-3. hely 
CBS: Scientific Student Conference - National Scientific Student Conference 1-3. place 
max. 2 OTDK számítható be 
max. 2 National Scientific Student Conferences 

• CBS: TDK tevékenység - OTDK részvétel 
CBS: Scientific Student Conference - National Scientific Student Conference participation 
max. 2 OTDK számítható be 
max. 2 National Scientific Student Conferences 

• CBS: TDK tevékenység - TDK 1-3. hely 
CBS: Scientific Student Conference - Scientific Student Conference 1-3. place 
max. 2 TDK számítható be 
max. 2 Scientific Student Conferences 

• CBS: TDK tevékenység - TDK részvétel 
CBS: Scientific Student Conference - Scientific Student Conference participation 
max. 2 TDK számítható be 
max. 2 Scientific Student Conferences 

• CSE: az Egyetemen folytatott szakmai tevékenység 
CSE: Professional activity at Corvinus 
kizárólag a másod- és harmadéves alapképzéses, valamint a mesterszakos hallgatókra 
vonatkoznak; mesterszakos hallgatók esetében akkor is csak a mesterszakon folytatott 
szakmai tevékenységre adható pontszám, ha a hallgató alapszakos tanulmányait is az 
Egyetemen végezte; csak a pályázat benyújtásáig lezárt tevékenységek értékelhetők 
only for 2nd and 3rd year bachelor and master students; in case of master students only 
professional activities completed during the master studies, regardless if the student has 
completed his/her bachelor studies at Corvinus; only professional activities completed by the 
application deadline 

• FSS-IR: OTDK tevékenység - 1. helyezés 
FSS-IR: National Scientific Student Conference – 1. place 

• FSS-IR: OTDK tevékenység - 2. helyezés 
FSS-IR: National Scientific Student Conference – 2. place 

• FSS-IR: OTDK tevékenység - 3. helyezés 
FSS-IR: National Scientific Student Conference – 3. place 

• FSS-IR: OTDK tevékenység - opponensi tevékenység 
FSS-IR: National Scientific Student Conference – opposer activity 

• FSS-IR: OTDK tevékenység - részvétel versenyzőként 
FSS-IR: National Scientific Student Conference – participation 

• FSS-IR: Szakkollégiumban végzett szakmai kurzus 
FSS-IR: Professional course completed in a professional student organisation 
lezárt félév; max. 2 kurzus számítható be 
completed semester; max. 2 courses 

• FSS-IR: Szakmai publikáció 
FSS-IR: Professional publication 
nyomtatott vagy internetes sajtóban megjelent szakmai publikáció, fordítás nem; max. 2 
publikáció számítható be 
professional publication printed or published on internet, not translation; max. 2 publications 

• FSS-IR: Tanulmányi verseny - 1-3. helyezés 
FSS-IR: Student competition - 1-3. place 
az egyetemhez köthető; max. 2 verseny számítható be 
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related to the university; max. 2 competitions 

• FSS-IR: Tanulmányi verseny - I. évesek egyéb országos tanulmányi versenye 
FSS-IR: Student competition – I. year students’ other national student competition 

• FSS-IR: Tanulmányi verseny - második forduló 
FSS-IR: Student competition – 2nd round 
az egyetemhez köthető; max. 2 verseny számítható be 
related to the university; max. 2 competitions 

• FSS-IR: Tanulmányi verseny – részvétel 
FSS-IR: Student competition – participation 
az egyetemhez köthető; max. 2 verseny számítható be 
related to the university; max. 2 competitions 

• FSS-IR: TDK tevékenység - 1. helyezés 
FSS-IR: Scientific Student Conference – 1. place 
max. 2 TDK számítható be 
max. 2 Scientific Student Conferences 

• FSS-IR: TDK tevékenység - 2-3. helyezés vagy különdíj 
FSS-IR: Scientific Student Conference – 2-3. place or special prize 
max. 2 TDK számítható be 
max. 2 Scientific Student Conferences 

• FSS-IR: TDK tevékenység - 2. forduló 
FSS-IR: Scientific Student Conference – 2nd round 
max. 2 TDK számítható be 
max. 2 Scientific Student Conferences 

• FSS-IR: TDK tevékenység - opponensi tevékenység 
FSS-IR: Scientific Student Conference – opposer activity 
max. 2 TDK számítható be 
max. 2 Scientific Student Conferences 

• FSS-IR: TDK tevékenység - részvétel versenyzőként 

FSS-IR: Scientific Student Conference – participation 

max. 2 TDK számítható be 

max. 2 Scientific Student Conferences 
 

Közösségi munka = Social work 

Adding new social work in your list -> click on “Új” = new -> Új közösségi munka = New social work -> 

Tevékenység = social work -> choose the faculty-type of work from the list, Részletek = details, 

comments 

• CBS: A HÖK-ben vagy szakkollégiumban végzett feladatok ellátása – felsővezető 
CBS: Performing activities in the Student Union or in a professional student organisation – 
top management 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 activities 

• CBS: A HÖK-ben vagy szakkollégiumban végzett feladatok ellátása – középvezető 
CBS: Performing activities in the Student Union or in a professional student organisation – 
middle management 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 activities 

• CBS: A HÖK-ben vagy szakkollégiumban végzett feladatok ellátása – tag 
CBS: Performing activities in the Student Union or in a professional student organisation – 
member 
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max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 activities 

• CBS: Részvétel külföldi hallgatók beilleszkedését segítő programokban (pl. Tandem, CEMS 
Club rendezvényeinek szervezése) 
CBS: Participating in programs helping to integrate foreign students (e.g. Tandem, 
organizing CEMS Club events) 
max. 2 alkalom számítható be; a tandemezés félévét is kötelező megadni! 
max. 2 participations; the Tandem semester is compulsory to be given! 

• CBS: Szakkollégiumi, illetve egyéb egyetemi szervezeti munka a HÖK ’Hallgatói szervezeti 
szabályzata’ alapján - diákkör felsővezetője 
CBS: Activity in professional student organisation or other university social work based on 
the ’Regulation of the Professional Student Organisations’ of the Student Union - top 
manager of student conference 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 activities 

• CBS: Szakkollégiumi, illetve egyéb egyetemi szervezeti munka a HÖK ’Hallgatói szervezeti 
szabályzata’ alapján - diákkör középvezetője 
CBS: Activity in professional student organisation or other university social work based on 
the ’Regulation of the Professional Student Organisations’ of the Student Union - middle 
manager of student conference 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 activities 

• CBS: Szakkollégiumi, illetve egyéb egyetemi szervezeti munka a HÖK ’Hallgatói szervezeti 
szabályzata’ alapján - diákkör tagja 
CBS: Activity in professional student organisation or other university social work based on 
the ’Regulation of the Professional Student Organisations’ of the Student Union - member 
of student conference 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 activities 

• CBS: Szakkollégiumi, illetve egyéb egyetemi szervezeti munka a HÖK ’Hallgatói szervezeti 
szabályzata’ alapján - diákszervezet felsővezetője 
CBS: Activity in professional student organisation or other university social work based on 
the ’Regulation of the Professional Student Organisations’ of the Student Union - top 
manager of student organisation 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 activities 

• CBS: Szakkollégiumi, illetve egyéb egyetemi szervezeti munka a HÖK ’Hallgatói szervezeti 
szabályzata’ alapján - diákszervezet középvezetője 
CBS: Activity in professional student organisation or other university social work based on 
the ’Regulation of the Professional Student Organisations’ of the Student Union - middle 
manager of student organisation 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 organisations 

• CBS: Szakkollégiumi, illetve egyéb egyetemi szervezeti munka a HÖK ’Hallgatói szervezeti 
szabályzata’ alapján - diákszervezet tagja 
CBS: Activity in professional student organisation or other university social work based on 
the ’Regulation of the Professional Student Organisations’ of the Student Union - member 
of student organisation 
max. 2 szervezet vehető figyelembe 
max. 2 organisations 

• CSE: az Egyetemen folytatott közösségi, közéleti és sporttevékenység 
CSE: University social, public and sport activities 
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kizárólag a másod- és harmadéves alapképzéses, valamint a mesterszakos hallgatókra 
vonatkoznak; mesterszakos hallgatók esetében akkor is csak a mesterszakon folytatott 
közösségi tevékenységre adható pontszám, ha a hallgató alapszakos tanulmányait is az 
Egyetemen végezte; csak a pályázat benyújtásáig lezárt tevékenységek értékelhetők 
only for 2nd and 3rd year bachelor and master students; in case of master students only 
activities completed during the master studies, regardless if the student has completed 
his/her bachelor studies at Corvinus; only activities completed by the application deadline 

• FSS-IR: Egyetemi szakkollégiumi, ill. egyetemi szervezeti szervezői munka - a szervezet 
vezetőségi tagja 
FSS-IR: Activity in professional student organisation or other university social work - 
member of management 

• FSS-IR: Egyetemi szakkollégiumi, ill. egyetemi szervezeti szervezői munka - aktív tag 
FSS-IR: Activity in professional student organisation or other university social work – active 
member 
a szervezet gyűlésein részt vesz, bekapcsolódik a munkába 
participation in the meetings of the organization, engagement in work 

• FSS-IR: Egyetemi szakkollégiumi, ill. egyetemi szervezeti szervezői munka - középvezető 
FSS-IR: Activity in professional student organisation or other university social work – 
middle management 
a szervezet szabályzatában megnevezett pozíciót betöltő tisztségviselő 
position specified in the regulation of the organization 

• FSS-IR: Élsportoló - EB/VB 1. hely 
FSS-IR: Top athlete - European Championship/World Championship 1. place 

• FSS-IR: Élsportoló - EB/VB 2. hely 
FSS-IR: Top athlete - European Championship/World Championship 2. place 

• FSS-IR: Élsportoló - EB/VB 3. hely 
FSS-IR: Top athlete - European Championship/World Championship 3. place 

• FSS-IR: Élsportoló - olimpiai 1-3. hely 
FSS-IR: Top athlete - Olympic Games 1-3. place 
automatikus bekerülés a programba 
automatic participation in the program 

• FSS-IR: Élsportoló - olimpiai részvétel 
FSS-IR: Top athlete - Olympic Games participation 

• FSS-IR: Élsportoló - országos bajnokság (olimpiai sportágakban) 1. hely 
FSS-IR: Top athlete - National Championship (in Olympic sports) 1. place 

• FSS-IR: Élsportoló - országos bajnokság (olimpiai sportágakban) 2. hely 
FSS-IR: Top athlete - National Championship (in Olympic sports) 2. place 

• FSS-IR: Élsportoló - országos bajnokság (olimpiai sportágakban) 3. hely 
FSS-IR: Top athlete - National Championship (in Olympic sports) 3. place 

• FSS-IR: Részvétel külföldi hallgatók beilleszkedését segítő programban (Tandem program) 
FSS-IR: Participating in programs helping to integrate foreign students (Tandem program) 
az aktuális képzés alatt, lezárt vagy aktuális félév 
during the current studies, completed or current semester 

Korábbi ösztöndíjak = Previous study abroad scholarships 

• 1. külföldi ösztöndíj = 1. study abroad scholarship 

• … 

• 3. külföldi ösztöndíj = 3. study abroad scholarship 

• Megnevezés = name of program/scholarship 

• Időpont: period of program/scholarship 
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3. CHOOSING FOREIGN INSTITUTION(S)  
 

Intézményválasztás = Choosing foreign institution(s) 

Click on “Új megpályázott intézmény felvitele…” = “Adding new institution…” -> choose institution 

(that are available in the list of open institutions: https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/) 

-> Tovább = OK, Vissza = Back, Mégsem = Cancel -> 

• Megpályázott intézmény = Institution you are applying for 

• Tématerület = academic field 

• Időszak = period of studies -> Ősz = Fall, Tavasz = Spring, Egész év = Whole AY 

• a Oktatási nyelv = language of teaching 1 

• b Oktatási nyelv = language of teaching 2 

Intézményválasztási beállítás = Choosing an institution setting 

• Ha több részképzési lehetőségre egyszerre pályázik = In case you are applying for more than 

one study abroad program/semester 

• Kíván-e egy tanéven belül (eltérő félévekben) két különböző részképzési lehetőséggel kiutazni? 

= Are you going to participate in 2 different study abroad programs/semesters in 1 AY (in 

different semesters)? 

• igen = yes, nem = no 

Ellenőrzés és nyomtatás = Checking and printing 

• Utolsó adatmódosítás ideje = Last time of modifying data 

• Személyi adatok kitöltöttsége = Personal data are given 

• Tanulmányi adatok kitöltöttsége = Study data are given 

• Nyelvismeret kitöltöttsége = Foreign language knowledge is given 

• Van választott intézmény = There is an institution selected 

• Intézményválasztási beállítások megadva = Choosing an institution setting is given 

• In case you have 5 green pipes -> Nyomtatás = Printing out the application form 

Bejelentkezési adatok = Check-in-data -> here you can give a new password to you 

• Jelszó = Password 

• Jelszó újra = Password again 

Kijelentkezés = Log out 

 

We wish you a successful application! 


