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KEDVES LEENDŐ
KÁROLIS HALLGATÓ!
Az általános felvételi eljárás során a felsőfokú intézménybe történő
továbbtanulás felelősségteljes döntést igényel. A megfontolt jelentkezés megkönnyítésében szeretnénk segítő kezet nyújtani jelen kiadványunkkal, hogy miért is érdemes a Károli Gáspár Református Egyetem
hallgatójának lenni.
A Károli Gáspár Református Egyetem rektoraként hiszem, hogy az
egyetemi élet egyik legfontosabb értéke a jó közösség, mely az egyetemi élet kovásza is. Ennek figyelembevételével szerveződik az oktatás is
egyetemünkön, ahol oktatók és hallgatók egymás társai, egymás szövetségesei. Egy közös cél vezérel bennünket: az, hogy olyan szakmai
és hallgató közösséget alkossunk, amelyben mindenki otthon érezheti
magát.
A minőségi oktatás mellett a kulturális és sportélet kínálta programlehetőségek folyamatos fejlesztésén túl odafigyelünk az egyetem polgáraira. Oktatóink élő, személyes kapcsolat kialakításával fordulnak
hallgatóink felé, és különös hangsúlyt fektetnek a tehetségek felkarolására, támogatására is.
A tehetséggondozás kiemelt prioritás egyetemünkön: a 2022 őszén
elindult Károli Interdiszciplináris Akadémia képzési műhelyei és szakkollégiumaink – a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudomá-

nyi Szakkollégium, valamint a Bocskai István Állam- és Jogtudományi
Szakkollégium – magas színvonalú, az egyetemi képzésen túlmutató
szakmai tudást kínálnak hallgatóinknak.
Egyházi egyetemként kettős küldetésünk van. A tudományos ismeretek átadása, a szakmai életpálya elindítása mellett intézményünk lelki
bázisként is szeretné hallgatóink egyetemi éveit támogatni: egyetemi
lelkészeink és lelkigondozóink ajtaja mindig nyitva áll hallgatóink előtt.
A Károli egy nagy család, amelyben mindenkinek fontos feladata, küldetése van.
Egyetemünk célja, hogy önállóan gondolkodó értelmiségieket képezzen, akikben egyszerre van jelen a biztos szakmai alapokon álló gondolkodás és kritika, nyitottság az eszmecserére, vízió és felelősség. Új
hallgatóinkat aktív tudományos és közösségi élet várja a Károlin, számos ösztöndíjlehetőség, kilenc csapatsport és számtalan tömegsport.
Kívánom, hogy leendő károlis hallgatóként legyen részese a felsőbb
éves hallgatóink által már jól ismert családias hangulatnak, összetartó
egyetemi közösségi életnek.
Prof. Dr. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ,
rektor
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KEDVES
ÉRDEKLŐDŐ!

KÖSZÖNTŐ

A Hittudományi Kar nemcsak Magyarországról, hanem a Kárpát
medence magyar nyelvű református gyülekezeteiből is szívesen fogadja és várja a nálunk továbbtanulni kívánókat.
A Hittudományi Karon olyan hallgatókat (mint leendő lelkészeket, teológusokat, hit- és nevelőtanárokat) szeretnénk képezni, akikre jellemző: a hivatásuk iránti odaszánt élet, valamint a szakmai tudás és hiteles
keresztyén életvitel.
Prof. Dr. KOCSEV MIKLÓS,
a KRE HTK dékánja
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EGYETEMÜNK
Az Állam- és Jogtudományi Karon, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Karon, a Hittudományi Karon, a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi
és Szociális Karon, valamint a Pedagógiai Karon változatos képzéseket biztosítunk hallgatóink számára a bölcsészettudományi, jogi, gazdaságtudományi, hitéleti, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzési és társadalomtudományi képzési területen. Egyetemünkön a hazai és a nemzetközi
szakmai életben elismert, neves oktatók tanítanak. Hallgatóközpontú, a
munkaerőpiac igényeit figyelembe vevő képzéseink versenyképes tudást
nyújtanak.

Hallgatóink számára nemcsak minőségi oktatást nyújtunk, hanem egyetemi éveik megkönnyítése érdekében különleges, egyedi ösztöndíjakat is
kínálunk.
Egyetemünk polgárai az alábbi szolgáltatásokat ingyenesen vehetik igénybe: könyvtár, számítógépterem, diáktanácsadó, karrieriroda.
A Károlin a szellemi fejlődésen kívül fontos a testi egészség megőrzése is:
9 csapatsport és rengeteg tömegsport közül választhatnak hallgatóink,
egyetemünk több épületében edzőterem áll rendelkezésükre.
Minden félévben megrendezésre kerül a Károli Közösségi Napok programsorozat, melynek során a hallgatók szakmai előadások, kulturális- és
sportprogramok közül válogathatnak.

Károli Gáspár (1530 körül, Nagykároly – 1591, Gönc)
Károli Gáspár református lelkész, bibliafordító, egyházszervező,
Czvittinger Dávid, az első magyar irodalomtörténész szerint „kora
legkiválóbb magyar bölcsésze, nyelv- és hittudósa; hívei közt Isten igéjének legékesebb hirdetője.” 1563-tól szinte folyamatosan
Göncön volt lelkész. Átvette az idősebb nemzedéktől az egyház
irányítását és szinte haláláig a kassavölgyi (abaúji) önálló egyházmegye püspöki jogkörű esperese volt.
1586-tól kezdte meg Göncön az általa vezetett munkaközösség a
Biblia magyar nyelvre való fordítását, elsősorban genfi és heidelbergi latin nyelvű kiadások alapján.
1588 őszén települt Vizsolyba Mantskovit Bálint lengyel nyomdász, aki másfél év munkával kinyomtatta a fordítást és a hozzá
csatolt kommentárokat. 1590-ben jelent meg a nyomtatás helyéről Vizsolyi Bibliának nevezett
első teljes magyar nyelvű
Szentírás, mely a későbbi
protestáns bibliakiadások alapjává vált. Bár
soha nem lett hivatalos fordítás, felekezettől függetlenül
elterjedt, nagy hatást
gyakorolva a magyar
irodalmi nyelv fejlődésére.
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Intézményünkben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Egyetemünk
karain több tudományos és szakmai műhely, valamint szakkollégium és akadémia is működik. Idegen Nyelvi Lektorátusunk széles körű idegen nyelvi
tanfolyamkínálattal rendelkezik. Oktatási helyszíneink jelentős része a belvárosban található, mely színes kulturális közeget kínál hallgatóinknak.

NÉVADÓNK

Felvételi tájékoztató

EGYETEMÜNK
KÉPZÉSKÍNÁLATA
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Alapképzések (A)

EGYETEMÜNK KÉPZÉSKÍNÁLATA

• nemzetközi tanulmányok (nemzetközi gazdasági kapcsolatok
specializáció)
Osztatlan mesterképzés (0)
• jogász
Felsőoktatási szakképzések (F)
• jogi (Budapest, Kecskemét)

Szakirányú képzések gazdaságtudományok,
diplomácia és közigazgatási terület iránt érdeklődőknek
• energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó
• gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó
• külügyi szaktanácsadó
• önkormányzati menedzsment szakokleveles szaktanácsadó
Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére
• jogi szakokleveles köznevelési szakember
Doktori képzés
• Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (magyar és angol nyelven)
BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Alapképzések (A)

Szakirányú továbbképzések
• alapjogvédelmi szakjogász (LL.M.)
• bűnügyi szakjogász (LL.M.)
• civilisztikai szakjogász (LL.M.)
• digitális gazdasági szakjogász (LL.M.)
• energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.)
• önkormányzati menedzsment szakjogász (LL.M.)
Az Nftv. 2011. év CCIV. törvény 52. § (6) bekezdése alapján a mesterfokozatot eredményező
jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet szerzettek a
„Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.
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• anglisztika (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• germanisztika – néderlandisztika szakirány
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• germanisztika – német szakirány
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• keleti nyelvek és kultúrák - japán szakirány
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• keleti nyelvek és kultúrák - kínai szakirány
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• kommunikáció- és médiatudomány
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• magyar (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)

Hittudományi Kar

• pszichológia - magyar nyelven
(képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. ép.)
• pszichológia - angol nyelven
(képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. ép.)
• szabad bölcsészet (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• szociológia (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• történelem (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.)
Osztatlan tanárszakok (0)
EGYETEMÜNK KÉPZÉSKÍNÁLATA

(képzési helyek: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.,
1088 Budapest, Reviczky u. 4–6.)
• angol nyelv és kultúra tanára
• dráma- és színházismeret tanár
• holland nyelv és kultúra tanára
• magyar nyelv és irodalom szakos tanár
• mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár
• német nyelv és kultúra tanára
• történelemtanár
Mesterképzések (M)
• anglisztika - angol nyelven
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• európai lexikográfia (nemzetközi közös képzés) – angol és német
nyelven (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• irodalom- és kultúratudomány
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• japanológia (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• kommunikáció- és médiatudomány
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• néderlandisztika (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
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• német nyelv, irodalom és kultúra - német nyelven
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• magyar nyelv és irodalom
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• művészettörténet (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• pszichológia (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)
• színháztudomány (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• szociológia (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• társadalmi-viselkedéselemzés
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• tanári mesterképzési szakok
(képzési hely:1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.)
• történelem (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.)
• vallástudomány (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
Szakirányú továbbképzések
• bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai
uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói
(választható idegen nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai,
német nyelv) (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai
uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és
műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai,
német nyelv) (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• drámapedagógia (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• erkölcstan, etika szakos pedagógus
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• etika keresztyén szempontból
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret
(képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)

8

• gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• IKT-oktatásmódszertan (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön – magyar és angol
nyelven (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• Latin-Amerika szakreferens (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.)
• magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• mentálhigiénés segítő
(képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)

Hittudományi Kar

Részismeretek megszerzésére irányuló képzések
• angol (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• biblioterápia (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• filozófia (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• magyar (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• magyar mint idegen nyelv
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
• német (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• személyközpontú művészetpedagógia
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• történelem (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.)
• vallástudomány (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• vizuális kultúra és vizuális nevelés
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

Pedagógus-továbbképzések
• a veszteségélmények és a gyász kezelése a pedagógiai munkában
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.)
• bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák pedagógiai
alkalmazásába (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.)
• identitás, befogadás, elutasítás: a külföld és hazai föld viszonyainak
megítélése az ókortól napjainkig (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.)
• innovatív módszerek és technikák a mai németnyelv-oktatásban
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.)
• személyközpontú művészetpedagógia
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• vizuális kultúra és vizuális nevelés
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
Doktori képzés
• Történelemtudományi Doktori Iskola
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.)
GAZDASÁGTUDOMÁNYI, EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KAR
Alapképzések (A)
• ápolás és betegellátás – ápoló szakirány (Budapest)
• diakónia (Budapest)
• emberi erőforrások (Budapest)
• gazdálkodási és menedzsment (Budapest)
• szociális munka (Budapest, Kecskemét)
• szociálpedagógia (Budapest, Kecskemét)
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• művészeti igazgatás és művészetmenedzsment
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• online mentálhigiénés tanácsadás
(képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)
• pedagógus szakvizsga, választható ismeretkörök:
- mentori, vezetőtanári feladatokra felkészítés
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
- tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.)
• rajzvizsgálati szaktanácsadó
(képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)
• színház- és filmművészeti szakíró, kritikus
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
• szupervizor (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)
• szupervizor-coach (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)

Felvételi tájékoztató

Felsőoktatási szakképzés (F)
• kereskedelem és marketing (marketingkommunikáció) (Budapest)
Szakirányú továbbképzés
• egyházi vezetés és gazdálkodás szaktanácsadó (Budapest)

EGYETEMÜNK KÉPZÉSKÍNÁLATA

Hatósági képzés
• szociális vezetőképzés
HITTUDOMÁNYI KAR
Osztatlan képzések (O)
• teológia – lelkész szakirány
• teológia – teológus szakirány
Osztatlan tanárképzés (O)
• hittanár-nevelőtanár (egyszakos és szakpáros)
Mesterképzések (M)
• hittanár-nevelőtanár
• Master of Theology
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Szakirányú továbbképzések
• lelkigondozói asszisztens
• spiritualitás és misszió az egyházban
• szaklelkigondozó
• protestáns kórházlelkész
Doktori képzés
Hittudományi Doktori Iskola (magyar, angol és német nyelven)
PEDAGÓGIAI KAR
Alapképzések (A)
• csecsemő- és kisgyermeknevelő (Budapest, Kecskemét)
• kántor (Nagykőrös)
• közösségszervezés (Nagykőrös, Budapest)
• óvodapedagógus (Budapest, Kecskemét)
• református hittanoktató (Nagykőrös)
• református közösségszervezés (Nagykőrös) ÚJ KÉPZÉS!
• tanító (Budapest, Kecskemét)

Hittudományi Kar

Határon túli kihelyezett alapképzések
• kántor (Marosvásárhely, Románia)
• tanító (Marosvásárhely, Románia)
Mesterképzés (M)
• neveléstudomány (Nagykőrös)

Pedagógus szakvizsgák:
• gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
• gyógypedagógus ÚJ KÉPZÉS!
• pedagógus szakvizsga (Nagykőrös) választható ismeretkörei:
o Fejlesztő, differenciáló pedagógia
o Gyakorlatvezető óvodapedagógus
o Gyakorlatvezető tanító
o Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
• protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak (Nagykőrös)

• tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak
(Nagykőrös)
• diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember
szakirányú továbbképzési szak
Részismereti képzések
Tanító alapképzési szak műveltségi területei:
• idegen nyelv
• magyar nyelv és irodalom
• matematika
• művészetek (ének-zene)
• művészetek (vizuális kultúra)
• technológia (digitális kultúra)
• technológia (technika és tervezés)
• természettudomány
• testnevelés és egészségfejlesztés
• történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika

Hitéleti szakirányú továbbképzés
• református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak
(Nagykőrös)
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EGYETEMÜNK KÉPZÉSKÍNÁLATA

Szakirányú továbbképzések

Pedagógiai szakirányú továbbképzés

Felvételi tájékoztató

HITTUDOMÁNYI KAR

HITTUDOMÁNYI KAR

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara abból a célból
jött létre, hogy lelkipásztorok és teológusok képzésével hozzájáruljon
ahhoz, hogy a Magyarországi Református Egyház tudós lelkészei és tudósai tanításukkal és életpéldájukkal, a gyülekezetben és azon kívül is
az egyes ember és a magyar nemzet javát szolgálják.
A kar lehetőséget nyújt az ókori szent nyelveken (héber, görög) írt Óés Újszövetség tanulmányozására, a teológiai és etikai gondolkodásban való elmélyülésre, a vallásés egyháztörténet egyre mélyebb megismerésére, a lelkipásztori gyakorlat megszerzésére. Az 1855-ben
alapított Budapesti Református Teológiai Akadémia 1993 óta a KRE
Hittudományi Karaként működik.
Az Akadémia a második világháború óta ad ki teológiai doktori diplomákat. Az állami elismertetés után 1992-ben alakult meg a MAB
által is jóváhagyott Hittudományi Doktori Iskola, mely sokáig az
egyetem egyetlen doktori iskolájaként működött. A Doktori és Habilitációs Tanács a kiadott doktori címeken kívül neves hazai, valamint
külföldi tudományos és közéleti személyiségeknek adott doctor honoris causa címet.

A KAR ERŐSSÉGE:
• a képzés az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatára épül
• magas a tudományos kvalifikációval rendelkező oktatók aránya
• a Hittudományi Doktori Iskola nemzetközi elismertsége

HTK-S HALLGATÓI
VÉLEMÉNYEK
KERTÉSZ DÓRA
III. évfolyamos teológus – lelkész szakirányú hallgató
Ebben a bizonytalan és gyorsan változó világban nagy kiváltságnak tartom, hogy a Hittudományi Karon naponta foglalkozhatok
az egyedüli állandóval: Isten Igéjével. Ezt megvalósíthatom a
teljesen megújult, nemrég átadott Ráday Házban. Reggelente a
kápolnában egyéni csendességemben, napközben a tanórák keretében. Minden délben lehetőségünk van az áhítat alkalmával
megpihenni, hogy Isten Igéjével megtöltekezve tudjuk folytatni a
nap hátralevő részét.
Nekem személyesen sokat jelent a kápolnában látható, és kívül az
épület falán is megjelenő kereszt. Hitünk középpontja és alapja Jé-
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zus Krisztus keresztje. Ez naponként emlékeztet engem arra, hogy ma is
Ő az, Akiből indul és Akihez érkezik minden. Az Ő erejével tudjuk egymást
a teológiai közösségünkön belül építeni, vigasztalni és bátorítani. A közös
programok és a közös terek is lehetőséget biztosítanak erre. Hálás vagyok
karunk professzoraiért és tanáraiért, akiktől nap mint nap elméleti tudás
mellett a keresztyén élethez szükséges gyakorlati tanácsokat is kapok.

get, közösséget formál a mi sokszínűségünkből, és készít minket
arra a hivatásra, amelyre ő rendelt bennünket.

Imádkozom azért, hogy a Hittudományi
Karon eltöltött évek hozzásegítsék a jelen és a jövő hallgatóit ahhoz, hogy betölthessük a missziói parancsot:

Számomra a Hittudományi Kar az otthont jelenti. Elsőéves hallgatóként megtapasztalhattam, hogy egy közösség mennyire befogadó és
szeretetteljes tud lenni, és többek között ez az, ami miatt már az első
naptól fogva tudtam, hazaértem. Krisztus az, aki összeköt és egy közösséggé formál bennünket, felkészítve minket az ő szolgálatára.
Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor hallhatom a felsőbb évesek történeteit a teológus-napokról és azt az a sok tapasztalatot, amelyeket itt
töltött éveik során szereztek. Ezekre mindig rácsodálkozom és remélem, hogy egyszer mindezt átadhatom a jövő teológus generációjának.
Mindehhez nagyban hozzájárul tanáraink hatalmas tudása, akik nagy
gonddal készítenek fel bennünket a lelkészi szolgálatra.

„Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá
minden népet.”
(Mt 28,19a)

A Hittudományi Kar számomra a formálódás színtere. Ez egyrészt egy
személyes formálódás, ami mindenkiben egyéni módon megy végbe
az itt töltött évek során. Az elsajátított ismeretek, megszerzett tapasztalatok alakítják a személyes hitet, Isten-kapcsolatot, formálják
látásmódunkat.
A gyakorlati kurzusok segítenek tisztázni, hogy különböző talentumainkat milyen területen tudjuk leginkább Isten dicsőségére fordítani, más szóval mi a személyes hivatásunk a hivatáson belül. Mindezek alatt kialakul az az „eszköztár” is, ami segítségünkre lehet
majd az előttünk álló szolgálatban.
Másrészt formálódunk mint Krisztusba oltott közösség is. Hozzuk
saját Isten-képünket, tapasztalatainkat, hagyományainkat, és mindezekkel együtt egy irányba tekintünk, Krisztusra, aki valódi egysé-

HORVÁTH BÁLINT
II. évfolyamos teológus – lelkész szakirányú hallgató
Amit kiemelnék egyetemünk légköréről az az, hogy karunk nagyon
bensőséges, köszönhetően a kis létszámnak és annak, hogy tanáraink
jövőbeli kollégaként tekintenek ránk. Nagyon jó tapasztalat volt már az
első évben, milyen könnyen alakulnak ki - akár órák után - testvéri beszélgetések professzorainkkal. Ezek számomra mindig nagyon buzdítóak, hiszen jó látni az ő alázatukat, hitüket és persze nagy tudásukat.
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DRAHOS DANA
IV. évfolyamos teológus – lelkész szakirányú hallgató

KUNCZ ÁBEL
I. évfolyamos teológus – lelkész szakirányú hallgató

Felvételi tájékoztató

A HITTUDOMÁNYI KAR
2023/2024. ÉVBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ KÉPZÉSEI:

A HITTUDOMÁNYI KAR KÉPZÉSEI

Osztatlan képzések (O)
• teológia – lelkész szakirány
• teológia – teológus szakirány
Osztatlan tanárképzés (O)
• hittanár-nevelőtanár (egyszakos és szakpáros)
Mesterképzések (M)
• hittanár-nevelőtanár
• Master of Theology
Szakirányú továbbképzések
• lelkigondozói asszisztens
• spiritualitás és misszió az egyházban
• szaklelkigondozó
• protestáns kórházlelkész
Doktori képzés
• Hittudományi Doktori Iskola (magyar, angol és német nyelven)
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TEOLÓGIA – LELKÉSZ SZAKIRÁNY OSZTATLAN KÉPZÉS (MA)

HITTANÁR – NEVELŐTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS (MA)

KÉPZÉSI IDŐ: 12 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali

KÉPZÉSI IDŐ: 10 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali és levelező
A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.

A nappali munkarendű református teológia-lelkész szakra a Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra készülők jelentkezését várjuk. A megszerzett oklevél birtokában lehet jelentkezni az
Egységes Lelkészképesítő vizsgára.

Nappali munkarendű képzés:
Osztatlan egyszakos MA képzés 10 félévben: érettségivel és konfirmációval rendelkező református fiatalok részére. Osztatlan szakpáros MA képzés 10 félévben: érettségivel és konfirmációval rendelkező református fiatalok részére. A szakpáros képzést a Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar hirdeti meg, jelentkezni a www.felvi.hu-n
keresztül lehet. A képzés szakpárban történő teljesítéséről bővebben a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar oldalain (www.kre.
hu/btk) olvashat.

TEOLÓGIA – TEOLÓGUS SZAKIRÁNY OSZTATLAN KÉPZÉS (MA)
KÉPZÉSI IDŐ: 10 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali
A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.
A nappali munkarendű református teológia szakra a teológia tudománya iránt érdeklődő református vallású egyháztagok jelentkezését várjuk. A kiadott oklevéllel lelkészképesítő vizsgára nem lehet jelentkezni.

Levelező munkarendű képzés:
A képzésre református hittanoktató (katekéta) szakképzettséget igazoló oklevéllel lehet jelentkezni, a képzés ideje kreditbeszámítással
várhatóan 4 félév.
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A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.

Felvételi tájékoztató

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR TANÁRI MESTERKÉPZÉS (MA)

LELKIGONDOZÓI ASSZISZTENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

A HITTUDOMÁNYI KAR KÉPZÉSEI

A levelező munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.
A képzésre okleveles teológus szakképzettséget igazoló oklevéllel
rendelkezők jelentkezhetnek. Az oklevélen szereplő szakképzettség
sajátos felekezeti megnevezése: okleveles református vallásés nevelőtanár.
MASTER OF THEOLOGY (MA)
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK: egyház és állam, egyház
és Izrael, a technikai társadalom etikája, Evangélium
a marginalizáltak között, ifjúság
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali
A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul.
A nappali munkarendű, angol nyelvű „Master of Theology” szakra olyan
angolul beszélő hallgatók jelentkezését várjuk, akik a teológiai ismereteiket speciális területeken szeretnék elmélyíteni: bibliai, egyháztörténeti, rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai.
A képzésre teológia alapképzési szak, hitéleti BA végzettséggel lehet
jelentkezni.
A képzés legközelebb 2024 őszén indul legalább 5 jelentkező esetén.
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A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul.
A felvétel feltételei:
- hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, vagy
- bármely más képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és teológiai jellegű ismeretkörökből legalább 30 kredit megléte.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellátására (pl.
családlátogató, beteglátogató, kapcsolattartó), amelyekben a lelkipásztorok felügyelete alatt nehéz élethelyzetekben lévőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat látnak el.

Hittudományi Kar

SPIRITUALITÁS ÉS MISSZIÓ AZ EGYHÁZBAN
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező
A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A képzésben résztvevők képesek lesznek reflektív módon integrálni
az istenismeretet és önismeretet, valamint másokat ebben segíteni.
A szakirányú továbbképzésen végzettek megismerik a keresztyén spiritualitás bibliai és teológiai alapjait, illetve a lelki kísérés szemléletmódját, hangsúlyait és gyakorlatát.

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező
A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul.
A felvétel feltételei:
- teológia osztott mesterképzésben szerzett „okleveles teológus”
szakképzettséget és lelkész specializációt vagy
- teológia osztatlan szakon szerzett „okleveles teológus (lelkész/lelkipásztor szakiránnyal)” szakképzettséget vagy
- korábbi rendszerű teológia egyetemi szintű képzésben szerzett
teológuslelkész szakképzettséget igazoló oklevél.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A végzettek alkalmasak minden olyan munkakör betöltésére egyházi,
állami, önkormányzati, alapítványi és egyesületi fenntartású szociális,
egészségügyi és köznevelési intézményekben, ahol a lelkigondozói feladatoknak kiemelt jelentőségük van. Alkalmasak továbbá lelkigondozásra szakosodott gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi állások
betöltésére.

A képzés legközelebb 2024 őszén indul.
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A felvétel feltétele(i):
- hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél,
valamint
- protestáns egyháztagság, és a tényleges gyülekezeti szolgálatban állást,
vagy ilyen jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás,
- a jelentkezés benyújtásával egyúttal a protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat vállalása,
- 2 év egyházi munkatapasztalat.

SZAKLELKIGONDOZÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A HITTUDOMÁNYI KAR KÉPZÉSEI

Felvételi tájékoztató

PROTESTÁNS KÓRHÁZLELKÉSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév, keresztfélévben indítjuk
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

KÉPZÉSI IDŐ: 8 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali

A képzés gyakorló református lelkészek számára ingyenes, más jelentkezőknek önköltséges finanszírozási formában indul.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.

A felvétel feltétele(i):
Teológia osztatlan szakon vagy teológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség. A
2024 februárjában induló képzésre elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik református lelkészi oklevelük birtokában legalább három év
gyülekezeti/lelkészi szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A doktori képzésre olyan magyar vagy külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek
- bármely protestáns felekezet felsőoktatási intézményében mesterképzésben szerzett teológusi vagy lelkészi, vagy vallástanár/hittanár-nevelői oklevéllel
- egy államilag elismert középfokú „B2” típusú komplex nyelvvizsgával.
- egyéni elbírálás mellett jelentkezhetnek vallástörténet vagy vallástudomány mesterszakos diplomát szerzettek.

A képzés célja a kórházlelkészek részére olyan átfogó egészségügyi
alapismeretek és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos speciális lelkigondozói és intézményi ismeretek átadása, ami alapján képesek ellátni a speciális betegcsoportokkal kapcsolatos lelkigondozói
feladatokat.
A képzés legközelebb 2024 tavaszán indul.
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A nappali munkarendű doktori képzés a magyar nyelv mellett angol és
német nyelven is elérhető.

Hittudományi Kar

országban szinte egyedülálló jelenség. Török Pál Könyvtárunk a kézikönyvtár és idegen nyelvű szakirodalom fejlesztése folyamatos, amel�lyel célunk a hallgatók felkészülésének segítése. A hallgatók tehetséggondozását a Tudományos Diákkör segíti, emellett az élethosszig tartó
tanulás jegyében biztosítjuk a diploma utáni folyamatos továbbképzés
lehetőségét is egyre bővülő szakirányú továbbképzéseink kínálatával.

TÖRÖK PÁL KÖNYVTÁR

SZAKMAI MŰHELYEK
ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS

A Hittudományi Kar Török Pál Könyvtára a Pákozdy László Márton professzor által 1970-ben alapított Török Pál Szemináriumi Könyvtár és
a korábban felszámolt Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi
Intézet Könyvtárának összevonásából született.

A karon működő szakmai műhelyek:
• Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézet vezetője: Prof. Dr. Karasszon István
• Egyházművészeti Kutatóintézet vezetője: Prof. Dr. Pap Ferenc
• Egyháztörténeti Kutatóintézet vezetője: Földváryné dr. habil. Kiss Réka
• Gyakorlati Teológiai Kutatóintézet (Praxis Ecclesiae)
vezetője: Prof. Dr. Kocsev Miklós

A Török Pál Könyvtár az elmúlt évtizedben a legmodernebb teológiai
irodalmat (angol és német nyelven) tartalmazó könyvtárrá vált Magyarországon. Az állománygyarapítás fő feladata a kézikönyvtár fejlesztésén túl az idegen nyelvű szakirodalom pótlása és a nagy értékű
könyvsorozatok kiegészítő beszerzése. Folyamatosan dolgozunk a
hallgatóink felkészülését segítő, magyar nyelvű teológiai szakirodalom bővítésén.

A kar a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet a tehetséges hallgatók felkarolására. A magas szintű szakmai munkát a felkészült oktatói
kar és a korszerű infrastrukturális háttér teszi lehetővé. A tudományos kvalifikációval rendelkező oktatók aránya csaknem 100%, ami az

A könyvtár állománya jelenleg harmincötezer könyvtári egységből áll,
a folyóirat-állományunkban harmincféle kurrens folyóirat és a korábbi
számok bekötött évfolyamai találhatók. A könyvtár nyitvatartása a Hittudományi Kar hallgatóinak igényei szerint alakul.
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TEHETSÉGGONDOZÁS

A teológia tudománya iránt elkötelezett hallgatókat a nemzetközileg
is elismert KRE Hittudományi Doktori Iskolája várja, amely doktori
kutatási témák révén olyan műhelymunkáknak ad teret, melyek a
teológia legkülönbözőbb tudományterületein európai színvonalú teljesítményeket is képesek elérni.

Felvételi tájékoztató

HALLGATÓI ÉLET
A TEOLÓGIÁN

HALLGATÓI ÉLET

HÉTKÖZNAPOK
A közös „károlis” évnyitó után az évet mindig csendesnapokkal kezdjük, melyek a gondolatokat egy-egy téma köré csoportosítva segítenek
lelkileg is ráhangolódni a következő félév tennivalóira. A kezdőnapokat
úrvacsorás istentisztelettel zárjuk.
Régi hagyományok közé tartozik a Gólyaest, ahol az elsőéves hallgatók
műsorral és bemutatkozással szolgálnak tanáraik és társaik előtt, mely
után kötetlenebb beszélgetés, játék és teázás keretében van lehetőség
bevonni őket az intézmény életébe. Közösségi programjainkat az erre
kialakított hangulatos helyiségben tartjuk. A korai időpont ellenére is
népszerű az Imareggeli, a Bögre körüli est, melynek keretében egy-egy
professzor, oktató – gyakran hitvesével együtt – mutatkozik be, mesél életéről, hivatásáról. Egy-egy meghívott előadóval való beszélgetés, előadás
keretében lehetőség adódik az eszmecserére, rendszeresen tartunk filmklubot, zenei és egyéb programokat. Az évfolyamok is szerveznek maguknak bibliaórákat. Ahogyan első évben bemutatkoznak a bejövő diákok,
úgy hatodévben „Kimutatkozó est” keretében a végzős hallgatók vonnak
mérleget az egyetemen eltöltött hat évről, s adnak néhány hasznos tanácsot itt maradó társaiknak. Szokás, hogy az első és a végzős évfolyamot a
többi évfolyam meghívja egy közös vacsorára, együttlétre.
LELKI ALKALMAK
Minden délben áhítatra gyűlnek össze a hallgatók és tanárok a kápolnában, melyet beosztás szerint tartanak a hallgatók egy liturgus segítségével. Csütörtökönként pedig professzorok tartják az exhortációt
(buzdító igehirdetés), mely lelkesíti az ifjúságot.
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naphoz (esetleg ünnephez) kapcsolódó műsort adnak a gyülekezetnek.
Az egyházközség megvendégeli és anyagilag is támogatja a hallgatói
önkormányzatot. Van, mikor délután külön szeretetvendégségen is adnak műsort a teológusok, vagy szórványvidéken látják el a szolgálatokat. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy a teológusok megismerkedjenek
lelkészekkel, különböző típusú gondokkal, s azzal a közeggel, melyben
majd későbbi szolgálatukat is végzik. Sok lelkesítést és biztatást kapnak fiataljaink ezeken a találkozásokon.

SZOLGÁLATOK
A teológus hallgatók a tanulás mellett sok más tevékenységet is végeznek, melyekben hasznos tapasztalatokra tehetnek szert későbbi munkájukkal kapcsolatban. Többféle szolgálatra kérik meg őket, mint például
nyári táborokban való segítés, gyülekezeti, ifjúsági és egyéb munka, gimnáziumi csendesnapokon való segítés, evangelizációs és diakóniai jellegű
szolgálatok (pl. beteg gyermekek látogatása, igehirdetés, ifi tartása stb.).

KIKAPCSOLÓDÁS
Közösségi helyiségeinkben van lehetőség kikapcsolódásra, lazításra.
Focizni, kosárlabdázni járunk a Lónyay gimnáziumba, valamint pingpongozni és úszni szoktunk, elménket pedig a sakk acélozza. Vidámság jellemzi a december eleji hagyományos és humoros Mikulásestet.

Ezenkívül évek óta jelen vagyunk a Művészetek Völgyében, s az ott lévő
kisebb gyülekezeteket erősítjük jelenlétünkkel és munkánkkal Taliándörögdön, Kapolcson. Szeretnénk jobban együtt élni a művészetekkel,
használni őket majdani szolgálatunkban, ezért rendszeresen szervezünk tábort, mely során kiállításokat rendezünk és programokat szervezünk a Völgy látogatóinak. A teológusok tevékenyen részt vesznek a
Csillagpont – református ifjúsági találkozókon és más egyházi szervezésű konferenciákon, ifjúsági szervezeteink által rendezett heteken.
TEOLÓGUS NAPOK
Hétvégenként a teológusok szervezetten látogatnak el rövidebb vagy
hosszabb időre gyülekezetekbe, határon innen és túl. Ezen kiszállásoknak több formája van. Vannak teológus napok, melyek során a meghívó gyülekezetbe érkeznek a teológusok egy igehirdető professzor kíséretében. Együtt szolgálnak az istentiszteleten, a hallgatók pedig a
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ÜNNEPEK
Hagyományosan éljük meg nemzeti és egyházi ünnepeinket, ezekre
egy-egy évfolyam műsorral készül fel. Adventi időben ünnepre hangoló
Agapét (liturgikus vacsora) tartunk. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődik és záródik az év, a karácsonyi estben pedig megajándékozzák
egymást a hallgatók, tanáraik és a dolgozók. A három sátoros ünnepen
a hallgatók kirajzanak a gyülekezetekbe, s ott ünnepi követként, legátusként hirdetik Isten igéjét.

Felvételi tájékoztató

HALLGATÓI ÉLET

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Ezen kirándulások alkalmával megismerhettük már a fontosabb
történelmi helyeinket, mint Recsk, Gönc, Vizsoly. A határainkon kívül élő magyarság megismerésére rendszeresen szervezünk utakat
(Felvidéki vártúra, Székelyföld meghódítása), de kicsit messzebb
lévő helyekre is eljutottunk már, mint például Krakkó–Auschwitz,
Prága, Németország (Luther élete: Wittenberg, Eisenach), Svájc
(Kálvin élete), Hollandia, Skócia református vonatkozású helyei. De
jártunk az olasz valdenseknél és a francia hugenottáknál is, eljutottunk Kijevbe, Utrechtbe, valamint skandináv magyarok közé is,
és missziói kurzus keretében a legtávolabbi pontra, Kenyába.
Többször szerveztünk az egyetemen tanulmányi kirándulást a
Szentföldre, mely felejthetetlen élmény lett minden teológus számára, valamint ennek folytatásaként Pál apostol útját követhettük
végig Kis-Ázsiában, Görögországban, Itáliában és Máltán.

SPORTÉLET AZ EGYETEMEN
Őszinte meggyőződéssel valljuk, hogy csakis ép testben lakozhat ép
lélek, így kiemelt figyelmet fordítunk a hallgatók szellemi és erkölcsi fejlődésén túl a testi egészségük megőrzésére és fejlesztésére
is. Hiszünk abban, hogy a sportnak nemcsak jelentős közösségépítő
ereje van, de komoly szerepet játszik a fiatalok erkölcsi fejlődésében is, így igyekszünk változatos, tartalmas és hasznos programokat, sportolási lehetőségeket biztosítani hallgatóink számára.
2014-ben a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Károli
Gáspár Református Egyetem hosszú és szoros együttműködésének
eredményeként létrejött az Egyetemi sportiroda, valamint a Károli
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Hallgatói és Diáksportkör, melyek intézményesítették az egyetemen a
sportot, így a sportolni vágyó hallgatók immár szervezett keretek között tölthetik el szabadidejüket egyetemünkön.

Az intézményi sportiroda nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy az egyetemünkön tanuló élsportoló
hallgatók is, mint a joghallgató háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Szabó Gabriella, az óvodapedagógus kardvívó olimpikon, Katona Renáta, vagy a
joghallgató paralimpiai bajnok párbajtőröző, Veres
Amarilla is össze tudják egyeztetni a sportkarrierjüket a tanulmányaikkal. Természetesen a szükséges támogatás az
intézmény többi sportolójának is biztosított, a tárgyi feltételeken túl a
számukra alapított sporttevékenységért járó ösztöndíjjal is adminisztratív és tanulmányi támogatással, illetve a mentor-tutor programmal.
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A sportiroda a hét minden napján hallgatóink rendelkezésére áll személyesen, telefonon vagy e-mailben, és kínál különböző programokat,
illetve több verseny,- és szabadidőssport-tevekényeséget egyaránt. A
hallgatók a tanév során bármikor csatlakozhatnak az egyetem ötszörös Budapest-bajnok röplabda, a háromszoros Budapest-bajnok kézilabda csapatához, vagy kipróbálhatják magukat az Európai Egyetemi
Játékok ezüstérmes, valamint négyszeres országos bajnok strandkézilabda csapatban is. Csatlakozhatnak az intézmény labdarúgó, kosárlabda, vagy floorball edzéseihez, belekóstolhatnak a vízilabda és a
jégkorong világába is. A versenysporthoz csatlakozók részt vehetnek
akár az egyetemek közötti izgalmas versengésekben is, vagy társaikkal saját csapatot alkotva nevezhetnek az őszi és tavaszi sportnapok
házibajnokságaira. A tömegsportok szerelmesei is számos lehetőség
közül válaszhatnak, úgy mint az aerobik, zumba, pilates, vagy különböző tánc és küzdősportok, amikhez természetesen az egyetem több
épületében edző- és konditermek állnak a hallgatók rendelkezésére.

Felvételi tájékoztató

CSAPATSPORTOK
RÖPLABDA
roplabda@kre.hu
A KRE röplabda válogatottja 2014 októberében vehette át új pályáját az
egyetem nagyszabású beruházásában felújított Dózsa György úti épületében. A kezdő és haladó edzések mellett itt a férfi, a mix és a címvédő, zsinórban ötszörös Universitas bajnok női válogatott is bármikor méltó körülmények között fogadhatja az egyetemi bajnokságban résztvevő csapatokat.
SPORTÉLET

KÉZILABDA
kezilabda@kre.hu
Egyetemünkön 2012 óta létezik férfi és női kézilabdacsapat, melyeknek
tagjai kiváló szakvezetők felügyelete mellett rendszeresen edzenek és versenyeznek hétről hétre a Budapesti Egyetemi – Főiskolai Kézilabda Bajnokságban, ahol a hölgyek a 2019/2020. tanév óta minden szezonban veretlenül
fejezik be a bajnokságot, 2021/2022-ben pedig az országos megmérettetésen is az előkelő 4. helyig meneteltek. Ugyanebben az évben a férfiak sem
szégyenkezhettek, egy nagyszerű szezon után a hölgyekhez hasonlóan a 1.
helyen végeztek a Budapesti Egyetemi-Főiskolai Kézilabda Bajnokságban.
KOSÁRLABDA
kosarlabda@kre.hu
2014 óta hallgatóink immár női és férfi kosárlabdacsapatainkba is
jelentkezhetnek. Rendszeres edzési lehetőség mellett összemérhetik erejüket más csapatokkal az Universitas ligában, ahol hölgyeink a
2021/2022. tanévben a egészen a harmadik helyig jutottak.
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FUTBALL
futball@kre.hu
Egyetemünk labdarúgó-, illetve futsalcsapata tekint vissza a leghosszabb
múltra, és méltán büszkélkedhet a legnagyobb fejlődéssel, valamint a legtöbb eredménnyel is létrejötte óta. A 2012 szeptemberében alakult csapat
azóta a gyarapodás nyomán több alakulatra bővült, és egyre több szinten
szerepel. Rendszeres edzéseik mellett Budapest szinte összes egyetemi
és szövetségi bajnokságában sikeresen lépnek pályára.
FLOORBALL
floorball@kre.hu
Mitévő legyen az ember, ha épp nincs kéznél egy nagy jégpálya, nem
kedveli a „kemény” ütközéseket, de mégis jégkorongozni akar? 2015
óta egyetemünkön a floorball szerelmesei is ütőt ragadhatnak. Csapataink heti rendszerességgel edzenek Dózsa György úti tornatermünkben, ahol mind a körülmények, mind a felszerelés adottak. Ha kedveled a sportágat, vagy még nem ismered, de kipróbálnád, úgy egyetemi
csapatunk a megfelelő hely számodra.

Hittudományi Kar

VÍZILABDA
vizilabda@kre.hu
A KRE azon kevés hazai felsőoktatási intézmények egyike, mely az elmúlt
években saját vízilabdacsapattal büszkélkedhetett. Egyetemünk pedig
örömmel tartaná fent ezt a kiváló sportot a hallgatók számára továbbra is.
STRANDRÖPLABDA
roplabda@kre.hu

SPORTÉLET

A játék szerelmesei a sikeres vizsgaidőszakot követően a nyári szünet ideje alatt is élvezhetik a napsütés és a röplabdázás minden örömét a Magyar
Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnoksághoz vezető úton, ahol párokban is
próbára tehetik erejüket és képességeiket országszerte különböző felnőtt és
egyetemi tornákon, valamint a KRE saját, nagy sikerű versenysorozatában.
STRANDKÉZILABDA
kezilabda@kre.hu
Férfi és női kézilabdásainknak sem kell tétlenkedniük a nyáron. A tanév során elért sikereiket és élményeiket a szünetben még tovább gyarapíthatják. A
strandkézilabda egyedi szabályaival, és pörgős meccseivel mind a játékosoknak, mind a nézőknek nagyszerű élményt kínál. Egyetemünk lányai kiemelkedő sikereket tudhatnak magukénak, hiszen 2021/2022-ben ezüstérmet
szereztek az Európai Egyetemi Játékokon, valamint egymást követő három
évben is, összességében negyedszer állhattak fel a dobogó legfelső fokára
mind az országos, mind a Budapest-bajnokságban, tagjaik között nemzeti válogatott, Európa-bajnoki érmesekkel. Azonban az uraknak sincs miért
szégyenkezniük, hiszen ugyanebben az évben az ő nyakukba is érem kerülhetett, hiszen harmadik helyen végeztek országosan és a Budapesten is.

KERÜLJ KONDIBA
A KÁROLIVAL
2014-ben indult a „Kerülj Kondiba a Károlival” elnevezésű program,
melynek az újjávarázsolt Dózsa György úti épületünk ad otthont. Állandóan bővülő kínálatunkban az aerobik és az aviva torna éppúgy megtalálható, mint a zumba vagy a pilates. A zene és a tánc szerelmesei
néptáncra vagy modern- és kortárstáncra jelentkezhetnek. A küzdősportok kedvelőinek pedig boxot, thai boxot (muay thai) vagy akár női
önvédelmet tudunk ajánlani.
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SPORTOLÓ HALLGATÓINK,
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
SZABÓ
GABRIELLA

SPORTÉLET

KATONA
RENÁTA
világbajnok, Európa-bajnoki
ezüstérmes kardvívó, óvodapedagógus hallgató
„Sok jót hallottam a Károliról, ezért döntöttem
úgy, hogy ide szeretnék
jelentkezni. A családias
légkört és a tanárok
segítőkészségét tudnám
kiemelni.”
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Háromszoros olimpiai, világ- és
Európa-bajnok kajakozó, jogász
szakos hallgató

„Szeretem a Károlin az
oktatók és a dolgozók
emberközpontú hozzáállását és segítőkészségét,
amivel minden nap támogatják a hallgatókat.”
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TÁMOGATÁSOK,
JUTTATÁSOK
A HALLGATÓK RÉSZÉRE AZ EGYETEMEN
AZ ALÁBBI JUTTATÁSOK ÉRHETŐK EL:

ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉGEK
KÁROLI GÁSPÁR ÖSZTÖNDÍJ
A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az első helyen hozzánk
jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak. Az ösztöndíjra minden elsőéves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali
munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesz részt és első helyen jelölte meg egyetemünket.
Az ösztöndíjat a hallgatók a 2023/2024-es tanévben két alkalommal –
félévenként – pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5
hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti.
KÁROLI KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ
Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendben, egyetemünket első
helyen megjelölt, elsőéves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést
értek el valamely középiskolai versenyen.

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
Az ERASMUS ösztöndíjprogram keretein belül Egyetemünk 27 országba és 133 felsőoktatási intézménybe kínál külföldi részképzési
lehetőséget. Hallgatóink tanulmányi félévre vagy szakmai gyakorlatra is pályázhatnak, és egy szemeszter erejéig tartózkodhatnak az
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A TELJESÍTMÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁS
• tanulmányi ösztöndíj
• Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi Köztársasági Ösztöndíj)
• intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
• sporttevékenységért járó ösztöndíj
---------------------------------------------------B SZOCIÁLIS ALAPÚ TÁMOGATÁS
• rendszeres szociális ösztöndíj
• rendkívüli szociális ösztöndíj
• a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
intézményi része
• a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
• alaptámogatás

A hallgatói juttatásokról és a hallgatók által fizetendő térítési díjakról
részletesen tájékozódhat az egyetem weboldalán, a Szabályzatok menüpont alatt. Az ösztöndíjakról és támogatásokról bővebb információ
található a http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/
osztondijak/kre-osztondij-program.html oldalon.
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általuk választott országban, intézményben. További információk (választható intézmények listája, pályázati feltételek stb.) az Erasmus
Iroda honlapján találhatók: www.kre.hu/erasmus.

ÖSZTÖNDÍJAK

Egyetemünk az Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás (ICM) programnak köszönhetően a 2015/2016-os tanévtől kezdve Európán kívüli területeken, dél-koreai, amerikai és kanadai egyetemekre is kínál féléves
tanulmányi ösztöndíjakat. A CEEPUS (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram) keretében jelenleg a Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kar ápol szakmai kapcsolatot külföldi egyetemekkel. További információk a programról: www.kre.hu/szabadbolcsesz/index.php/ceepus
A Makovecz program keretében a következő Kárpát-medencei, részben magyar tannyelvű, felsőoktatási intézmények egyikében van lehetősége a hallgatóknak magyar nyelven részképzésen részt venni:
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Protestáns Teológiai Intézet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Újvidéki Egyetem.
A már említetteken felül több kétoldalú megállapodás teszi lehetővé
távolabbi országokban is a tapasztalatcserét, részképzést. Legfontosabb partnerintézményünk a Calvin College (USA), ahová rendszeresen
utaznak ki hallgatóink, hogy az egyhónapos részképzés keretein belül
szakmai ismereteiket bővítsék, és életre szóló élményben részesüljenek. Az EMLex program elsősorban a nyelvészeti érdeklődésű mesterképzésre jelentkező hallgatóknak kínál nemzetközi specializációs
lehetőséget.
A hallgatók és oktatók kiutazását kölcsönös Erasmus szerződések biztosítják, a képzés elvégzéséről pedig az abban részt vevő egyetemek
közös bizonyítványt állítanak ki.
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KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS
A 2022/23-as tanévet már a megújult Ráday Felsőoktatási Diákotthonba beköltözve kezdhették meg a Hittudományi Kar hallgatói.
Az újjáépített kollégium épülete korszerű hűtés-fűtési rendszerrel van
felszerelve, nagyobb és világosabb közösségi terekkel rendelkezik.
A szobák többnyire kétszemélyesek, mindegyikhez saját fürdőszoba és
árnyékolható erkély tartozik. Az épületben helyet kapott egy akadálymentes kollégiumi szoba is.
A folyosókon tanulószobát, mosókonyhát és tágas teakonyhát is kialakítottak. A konyhában minden kollégista saját, zárható szekrényben
tárolhatja konyhai eszközeit.
A kollégisták egyik kedvenc helyisége a Gellérthegyre is kilátást nyújtó
tetőterasz és a hozzá kapcsolódó közösségi helyiség, amelyben évfolyam-vacsorákat és más összejöveteleket tarthatnak hallgatóink.

Hittudományi Kar

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS

EGYETEMI LELKÉSZSÉG

Az egyetem biztosítja a hallgatók számára az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsgához az általános és szaknyelvi idegen�nyelv-oktatást. Az Idegen Nyelvi Lektorátus és Vizsgaközpont címe:
1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Az Egyetemi Lelkészség a KRE életének szerves részét képezi, ahol
teret biztosítunk a lelki és szellemi jóllét fejlesztésére, az emberi kapcsolatok ápolására. Nyitottan és őszinte érdeklődéssel várjuk az egyetemistákat alkalmainkra, de a hallgatóknak bármikor lehetőségük nyílik egyéni beszélgetésre is az egyetemi lelkészekkel.

A Lektorátus egyben THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont
is, ahol államilag elismert nyelvvizsgát lehet tenni.

Az ÁJK-n jogi, a HTK-n egyházi szaknyelvet oktatunk, a pszichológia
szakos hallgatók pszichológiai szaknyelvet tanulhatnak. Minden kar
hallgatója felveheti az általános nyelvi órákat, bekapcsolódhat más kar
nyelvóráiba is. Az oktatás 8-16 fős csoportlétszámban történik. Az általános nyelvórák jelenlegi – rendkívül kedvezményes – díja félévenként
15.000 Ft. Ennek megfizetése alól mentesülnek olyan tantárgy esetében, amely az általuk végzett szak mintatantervében kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként szerepel.

További információ:
www.kre.hu/inyl
www.theolingua.hu
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A THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpontban felkészítő tanfolyamok segítik a vizsgázni szándékozókat angol, német, illetve olasz
nyelvből. A KRE hallgatói részére mind a felkészítő tanfolyam, mind a
nyelvvizsga térítési díjából kedvezményt biztosítunk. A Lektorátus általános nyelvoktatás keretében angol, bolgár, észt, finn, francia, japán,
kínai, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, török, lovári, illetve igény esetén más nyelvi kurzusokat is indít kezdő és haladó szinten.

Az Egyetemi Lelkészség közvetlen hangulatú és interaktív szabadon
választható kurzusokat, valamint különböző lelki és közösségi alkalmakat kínál a hallgatóknak. Az alkalmainkon a Biblia fényében olyan
témákat járunk körül, amelyek gyakorta foglalkoztatják a fiatalokat:
legyen szó felnőtté válásról, lelki stabilitásról, önismeretről, különböző
hitbeli és társadalmi kérdésekről.

Felvételi tájékoztató

EGYETEMI LELKIGONDOZÓI
SZOLGÁLAT
A szolgálat munkatársaihoz bizalommal fordulhat egyetemünk valamennyi munkavállalója és hallgatója egyaránt.

SZOLGÁLTATÁSOK

AZ ELSZ A KÖVETKEZŐKBEN SZERETNE SEGÍTENI:
Lelkigondozás – ami a hétköznapok és a Transzcendens közötti
kapcsolat feltárása, erősítése
---------------------------------------------------Önismeret – milyen vagyok a másik ember „tükrében”
---------------------------------------------------Mediáció – két fél közötti közvetítés konfliktus esetén, illetve annak
megelőzésére
---------------------------------------------------Coaching – a meglévő képességek, erősségek azonosítása, fejlesztése
---------------------------------------------------Szupervízió – szakmai személyiségfejlesztő módszer; mit tehetek
magamért?
---------------------------------------------------Tanácsadás – konkrét kérdésre, a válaszkeresésben nyújt segítséget
---------------------------------------------------Párkapcsolati önismeret – hogyan és miért úgy működöm, ahogy,
a párkapcsolatomban
---------------------------------------------------Tréningek – csapatépítés igények szerint
---------------------------------------------------Egyéni és csoportos foglalkozások
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VEGYÉL RÉSZT EGY
NYÍLT NAPUNKON!
NYÍLT NAPOK IDŐPONTJA:
2022. november 24. 9.00 órától
2022. december 8. 9.00 órától
Regisztráció: www.kre.hu/nyiltnap

SZOLGÁLTATÁSOK

KARI ELÉRHETŐSÉGEK:
H-1092 Budapest, Ráday u. 28.
+36 30 617 7398
felveteli.htk@kre.hu
WEB:
www.kre.hu/htk
www.kre.hu/felveteli
SOCIAL MEDIA ELÉRHETŐSÉGEK:
karoli.gaspar.reformatus.egyetem
karoliegyetem
karoligasparegyetem
Karoliegyetem
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