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I. Karrier Iroda bemutatása 

 

 

 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodája 2006. 

szeptember 1-vel kezdte meg működését az intézmény keretei között. A Karrier Iroda 

átfogó célkitűzése, hogy erősítse az Egyetem és a munkaerőpiac közötti kapcsolatot.  

 

Hallgatóink az általános jogászképzésen túl karrier tréningeken vehetnek részt. A 

következő képzéseinket választhatják: ön- és társismereti tréning, önéletrajz- és 

motivációs levélírás, állásinterjúra, és álláskeresési technikákra való felkészítés. Ezeken 

kívül pályázatírási és projektkészítési technikákat is bemutatunk. Általános 

vállalkozásfejlesztési, és számviteli ismeretekkel is gazdagodhatnak a hallgatók. A 

későbbiekben betekintést nyerhetnek a Mediáció (békítés) folyamatába.  Képzéseink és 

tréningjeink minden Károlis hallgató számára ingyen elérhető. 

 

A munkaerőpiac igényeihez igazodva az Egyetem vezetése nagy hangsúlyt helyez a 

szakmai gyakorlatokra. Az Iroda e célból együttműködési hálózatot épített ki a 

munkáltatókkal mind a köz-, mind a magánszférában. A gyakorlattal megszerzett 
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kapcsolati tőke és tapasztalat a sikeres karrierépítés kulcsa.  

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Karrier Irodája minden olyan rendezvényen (Karrier 

Expók, Educatio) jelen van, mely pályaválasztással foglalkozik. Az érdeklődők 

meglátogathatnak minket, ahol az általunk végzett kutatásokkal, felmérésekkel, 

képzéseink programjával, illetve munkatársainkkal is megismerkedhetnek. 

 

A leghitelesebb munkaerő piaci visszajelzés a végzett hallgatók által kapható. A Karrier 

Iroda 2007 óta végez Diplomás Pályakövetést, és aktív kapcsolatban van végzett 

hallgatóival. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket mutatom be. 
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II. Eddigi eredmények összefoglalása 

 

 

 

 

Az első Diplomás Pályakövetést 2007 szeptemberében kezdtük meg a Károli Gáspár 

Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az első kutatást az Első Nemzeti 

Fejlesztési Terv ROP- 3.3.1-05/1.-2005-09-0003/35 sz. pályázatának keretében végeztük 

közösen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karával, 

konzorciumi partnerünkkel. A Kutatási Összefoglalót 2008 -ban kiadvány formájában 

népszerűsítettük a hallgatók, és az Egyetem iránt érdeklődők között. Ettől az évtől kezdve 

folyamatos a kapcsolat az Egyetem és a végzett hallgatók között. 2009-ben ezt a Gödöllőn 

megrendezett átfogó, és minden addig végzett hallgatóra kiterjedő Öregdiák találkozó 

koronázta meg. A hagyományhoz híven, rendszeresen megkeressük végzett hallgatóinkat 

hírlevél formájában és kölcsönösen együttműködve Velük, építjük az Egyetem 

kapcsolatrendszerét. 2011 szeptemberében megkezdtük a második átfogó, az eddigi 

összes végzett hallgatóra kiterjedő DPR kutatást, amelynek beszámolója ezekben a 

hetekben van nyomdai előkészület alatt. 2012 - től rendszeres Öregdiák Kávézót 

indítottunk az Egyetem falai között, amely biztosítja a jelenlegi hallgatók és diplomás 

társaik között az állandó kapcsolatot. Ezzel biztosítjuk diplomás jogászaink és az Alma 
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Mater élő együttműködését. 

III. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának 2008 as Diplomás Pályakövetési eredményei 

 

 

A kutatás módszertana 

 

Az alábbi tanulmány két kutatás adatait összefoglalóan tartalmazza. Az egyik kutatás a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Államtudományi Karának (PPKE) végzett 

hallgatói körében, a másik a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi 

Karának (KRE) végzett hallgatói körében készült. Mindkét kutatást az Egyházi Egyetemek 

Karrier Irodája (mai nevén Károli Karrier Iroda: 1042 Budapest, Viola utca 2-4.) készítette. 

A kutatást az Európai Unió támogatta.  

 

A kutatás keretében a Pázmányon 2004-ben és 2006-ban, illetve a Károlin 2003-ban és 

2005- ben végzetteket kérdeztük meg. A minta elemszáma a Pázmányosok körében 61, 

míg a  Károlin végzettek körében 51. A minta bár alacsony elemszámú, reprezentatívnak 

tekinthető, hiszen minden végzettnek egyenlő esélye volt a válaszadásra, és nincs olyan 

kérdés, amely esetében azt feltételezhetjük, hogy a kialakult minta szisztematikusan 

torzítana.  
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 A kutatás során mindkét mintán ugyanazt a kérdőívet vettük fel. Ezért az alábbiakban 

egyben mutatjuk be a két kutatás eredményeit. Az adatok összevethetők, és azáltal, hogy 

a két Egyetem adatai egymásnak viszonyítási alapul szolgál, többet mutat, mintha külön-

külön mutatnánk be őket.  

 

A kutatás négy részből áll. Az elsőben azt akartuk megtudni, hogy a volt hallgatók hogyan 

emlékeznek az Egyetemükre, milyen véleménnyel vannak róla. A második részben a volt 

hallgatók elhelyezkedését, jelenlegi munkahelyi körülményeiket derítettük fel. A harmadik 

rész a kérdezettek jövőbeni terveiről szól, beleértve az esetleges további 

kapcsolattartásukat a volt Egyetemükkel. Végül a volt hallgatókat személyes adataikról 

kérdeztük.  

A kutatás teljes eredeti dokumentációja megtalálható a Károli Karrier Irodában. (1042 

Budapest, Viola utca 2-4.) 
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A 2007 -es eredmények összefoglalása  

 

A Károlin végzettek szívesebben jártak volt Egyetemükre, ám ennek ellenére az 

Egyetemük oktatási színvonalát átlagosnak tartják. A Pázmányra kevésbé szerettek járni a 

volt hallgatók, de szinte egyhangú azon véleményük, hogy a Pázmány az átlagosnál 

magasabb színvonalú jogi oktatást nyújt. A Pázmány által nyújtott képzésért többet 

érdemes fizetni a volt hallgatók szerint. A közösségi élet a Pázmányon volt jobb, és 

ugyancsak a Pázmány sikeresebb abban, hogy kapcsolatban maradjon a volt hallgatóival 

a végzést követően.  

 

A Károli szekularizáltabb Egyetem, mint a Pázmány. A szekularizáltság egyik hátránya az, 

hogy hiányzanak az Egyházakhoz, valláshoz kötődő közösségek, amelyek később 

szakmailag is segíthetik a hallgatókat, öreg diákokat. Ugyanakkor a szekularizáltság nem 

jelent előny egy szekuláris világban, hiszen a vallásosabb Pázmányon végzettek sem 

érezték azt, hogy hátrány érné őket a munkaerőpiacon az Egyetem egyházi jellege miatt.  

 

A végzettek a jogi pályán maradtak, mégpedig a Pázmányosok állami szférában, és jogi  

Irodákban találtak munkát, míg a Károlisok állami és önkormányzati szférában 

helyezkedtek el. Legfeljebb 3-4 hónap kell a két Egyetemen végzetteknek az 
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elhelyezkedéshez, és valószínűtlen, hogy fél éven túl sem találjanak munkát. Az Egyetem 

alatti munkavégzés érezhetően növeli az elhelyezkedés esélyét, tekintve, hogy az 

ismerősökön keresztüli elhelyezkedés aránya igen magas.  

 

A jogászok elégedettek a munkahelyükkel, hiszen nem akarnak állást változtatni. A 

munkanélküliségtől való félelem sem jellemző a volt hallgatókra.  

 

Leginkább a magasabb bér, és a szakmailag magasabb minőségű munka jelent számukra 

vonzerőt. A jogászok keresete nagy szórást mutat. A Károlis öregdiákok összesítve jobban 

keresnek, mint a Pázmányosok. A Károlisok, a nehezebb elhelyezkedést követően 

többször váltanak munkahelyet, viszont elégedettebbnek tűnnek jelenlegi pozíciójukkal. 

Ennek ellenére sikeresebbnek tartják magukat karrierépítés terén.  

 

A volt hallgatók szívesen kapcsolatban maradnának volt Egyetemükkel. Szívesen részt 

vennének olyan képzéseken, amiket az Egyetem tart, és magas színvonalú szolgáltatás 

esetén használnák az egyetemi infrastruktúrát is. A Károlin végzettek magasabb arányban 

látják értelmét annak, hogy az Egyetemet követően is képezzék magukat. 
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IV. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 

2011 es Diplomás Pályakövetési eredményei 

 

 

Az alábbi tanulmány a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának 2011 –es Diplomás Pályakövetési Összefoglalóját tartalmazza. A kutatás 

keretében, a kar alapítása – 1998 - óta sikeresen diplomát szerzett végzett hallgatóit 

kérdeztük meg, hogyan boldogulnak a munkaerőpiacon és milyen értéket jelent számukra 

a „Károlis jogi diploma”. 

Kíváncsiak voltunk, hogy a végzett hallgatók hogyan emlékeznek Egyetemükre, hogyan 

minősítik az Intézmény munkáját. Ezután a volt hallgatók munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedésének eredményeire, jelenlegi munkahelyi körülményeikre is rákérdeztünk. 

Érdeklődtünk a diplomamegszerzés utáni hosszabb távú terveikről, és az Egyetemhez 

való kötődésükről. Személyes kérdéseket tettünk fel, motiváltságukkal, karrierépítési 

terveikkel és elhelyezkedésükkel kapcsolatban. Megkérdeztük Őket eddigi munkájuk 

során szerzett tapasztalataikról, és jövőbeli terveikről. 
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Az eredmények összefoglalása 

 

A Károli Gáspár Református Egyetemen végzettek szívesen gondolnak vissza hallgatói 

éveikre, és az Egyetem oktatási színvonaláról elismerően nyilatkoznak. Az itt végzett 

hallgatók 87%-a ajánlaná a pályaválasztás előtt állóknak a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát. Az igen választ adók jelentős része a kar jó 

hangulata miatt ajánlja az Egyetemet. Másik kérdésből kiderült, hogy a volt diákok 82%-a 

hallgatóbarátnak tartja az Egyetemet. Ez azt jelenti, hogy a Tanulmányi Osztályon és a 

Tanszékeken egyaránt személyesen foglalkoznak a hallgatók kérdéseivel, panaszaival, és 

igényeivel. Ezek mellett a Karrier Iroda is szeretettel várja az összes hallgatót személyes 

tanácsadásra, ami szintén emeli a szolgáltatás színvonalát.  

 

A felmérés igazolta, hogy a Karon végzettek 89%-a a jogi pályán tudott elhelyezkedni. 

Ebből arra következtetünk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Karára jelentkező fiatalok komolyan veszik választott hivatásukat, és az itt 

megszerzett tudásukat saját szakterületükön tudják kamatoztatni. 

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar volt hallgatói első sorban, az állami szférában, 
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másodsorban jogi irodákban és önkormányzati szektorban dolgoznak. A végzett jogászok 

nagy része fél éven belül el tud helyezkedni, a diploma kézhez vétele után. Elégedettek a 

munkahelyükkel, hiszen nem akarnak munkahelyet váltani és nem félnek a 

munkanélküliségtől. Leginkább a magasabb bér, és a szakmailag magasabb minőségű 

munka jelent számukra vonzerőt.  

 

A megkérdezettek nettó átlagfizetése 200 ezer Ft körül mozog. A vizsgált személyek 38 

%-a a magas jövedelem-csoportba tartozik, ami utalhat az illető magasabb tudásszintjére, 

szakmai felkészültségére. Az elhelyezkedés vonatkozásában a hallgatók, a kapcsolatokat 

és a nyelvtudás értékét tartják a legfontosabbnak. A diplomához közeledve a hallgatók, 

egyre inkább érdeklődnek a szakmai gyakorlatok és a munkahelyek iránt. Összességében 

megállapíthatjuk, hogy a végzett hallgatók nagy része versenyképes fizetésért dolgozhat a 

jogi pályán.  

 

A végzett hallgatók nyitottak az Egyetemmel való kapcsolattartásra. Örömmel vesznek 

részt olyan képzéseken, amiket az Egyetem tart és a magas színvonalú szolgáltatások 

miatt használják az egyetemi infrastruktúrát is. Az Egyetem Öregdiák Találkozókon is 

szívesen részt vesznek, ami tükrözi az élő kapcsolatot az Alma Mater és a diplomások 

között. 
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