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KÖSZÖNTŐ
Kedves Leendő Hallgatónk!
A Károli egyszerre nagy múltú és fiatal egyetem,
így ötvözi a református oktatás hagyományait és
a szakmai megújulás iránti nyitottságot.
Egyetemünk a lelkészképzés mellett keresz
tyén, református szellemiségben, több tudo
mányterületen és tudományágban folytat alap-,
mester- és doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést és fel
sőoktatási szakképzést.
		
Intézményünk célja olyan nagytudású, széles látókörű szakemberek
képzése, akik azonnal hasznosítható gyakorlati tudással lépnek ki a
munkaerőpiacra. Egyetemünk Karain több tudományos és szakmai
műhely, valamint szakkollégium is működik. A határon túli egyetemek
kel és a nagyvilág számos egyetemével kötött tudományos, szakmai
együttműködési megállapodás is hallgatóink tudásának további gya
rapítását szolgálja.
Egyetemünket az egyre növekvő, jelenleg több mint nyolcezres hallga
tói létszám mellett is családias légkör, az oktatók és hallgatók közötti
személyes kapcsolat, szakmai együttműködés jellemzi. A minőségi
oktatás és a tehetséggondozás elsődleges feladatunk, emellett fon
tosnak tartjuk hallgatóink lelki életét is. Az Egyetemi Lelkigondozói
Szolgálat munkatársaihoz Egyetemünk hallgatói az év 365 napján for
dulhatnak lelki tanácsért.
Kívánom, hogy leendő Károlis Hallgatóként személyesen is megta
pasztalja Intézményünk jó közösségi légkörét, azt a lelki és szellemi
többletet, amit Egyetemünk nyújthat.
Prof. Dr. CZINE ÁGNES,
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes
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KÖSZÖNTŐ

Kedves Érdeklődő!
A Hittudományi Kar nemcsak Magyarországról,
hanem a Kárpát-medence magyar nyelvű re
formátus gyülekezeteiből is szívesen fogadja és
várja a nálunk továbbtanulni kívánókat.
A Hittudományi Karon olyan hallgatókat (mint
leendő lelkészeket, teológusokat, hit- és ne
velőtanárokat) szeretnénk képezni, akikre jel
lemző: a hivatásuk iránti odaszánt élet, valamint a szakmai tudás és
hiteles keresztyén életvitel.
Prof. Dr. KOCSEV MIKLÓS,
a KRE HTK dékánja

EGYETEMÜNK
Állam- és Jogtudományi Karunkon, Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Karunkon, Hittudományi
Karunkon, Szociális és Egészségtudományi Ka
runkon, valamint Pedagógiai Karunkon változa
tos képzéseket biztosítunk hallgatóink számára
bölcsészettudomány, jogi, gazdaságtudományok,
hitéleti, orvos- és egészségtudomány, pedagógus
képzés és társadalomtudomány képzési területen.
Egyetemünkön a hazai és a nemzetközi szakmai
életben elismert, neves oktatók tanítanak. Hallga
tóközpontú, a munkaerőpiac igényeit figyelembe
vevő képzéseink versenyképes tudást nyújtanak.
Intézményünkben kiemelt szerepet kap a tehet
séggondozás. Egyetemünk karain több tudomá
nyos és szakmai műhely, valamint szakkollégium is
működik. Idegen Nyelvi Lektorátusunk széleskörű
idegen nyelvi tanfolyamkínálattal rendelkezik. Ok
tatási helyszíneink jelentős része a belvárosban
található, mely színes kulturális közeget kínál hall
gatóinknak.
Hallgatóink számára nemcsak minőségi oktatást
nyújtunk, hanem egyetemi éveik megkönnyítése
érdekében különleges, egyedi ösztöndíjakat is kí
nálunk.
Egyetemünk polgárai az alábbi szolgáltatásokat
ingyenesen vehetik igénybe: könyvtár, számítógép
terem, diáktanácsadó, karrieriroda. Számos egyé
ni és csoportos sportolási lehetőséget biztosítunk
hallgatóinknak rendkívül kedvezményes áron.

Minden félévben megrendezésre kerül a Károli Kö
zösségi Napok programsorozat, melynek során a
hallgatók szakmai előadások, kulturális- és sport
programok közül válogathatnak.

NÉVADÓNK
Károli Gáspár
(1530 körül, Nagykároly – 1591, Gönc)
Károli Gáspár református lelkész, bibliafordító,
egyházszervező, Czvittinger Dávid, az első magyar
irodalomtörténész szerint „kora legkiválóbb ma
gyar bölcsésze, nyelv- és hittudósa; hívei közt Is
ten igéjének legékesebb hirdetője.” 1563-tól szinte
folyamatosan Göncön volt lelkész. Átvette az idő
sebb 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 for
dítását, elsősorban genfi és heidelbergi latin nyel
vű 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 ma
gyar nyelvű Szentírás, mely a későbbi protestáns
bibliakiadások alapjává vált. Bár soha nem lett hi
vatalos fordítás, felekezettől függetlenül elterjedt,
nagy hatást gyakorolva a magyar irodalmi nyelv
fejlődésére.

EGYETEMÜNK
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EGYETEMÜNK KÉPZÉSKÍNÁLATA
A 2022/2023. TANÉVBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ KÉPZÉSEK:
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Alapképzések (A)
emberi erőforrások (munkaerőpiaci és munkajogi specializáció,
etikus gazdálkodás specializáció)
gazdálkodási és menedzsment (adózási és jogi ismeretek speciali
záció, egyházi fenntartású intézmények vezetése és gazdálkodása
specializáció)
nemzetközi tanulmányok (nemzetközi gazdasági kapcsolatok
specializáció)

Szakirányú képzések gazdaságtudományok,
diplomácia és közigazgatási terület iránt érdeklődőknek:
energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó
gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó
külügyi szaktanácsadó
Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére
jogi szakokleveles köznevelési szakember
Doktori képzés
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (magyar és angol nyelven)

Osztatlan mesterképzés (0)
jogász
Felsőoktatási szakképzések (F)
jogi (Budapest, Kecskemét)
kereskedelem és marketing – marketingkommunikáció szakirány
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.)
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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Doktori képzés
• Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Alapképzések (A)
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.)
pszichológia (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.)

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.)
német nyelv, irodalom és kultúra - német nyelven
(képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
művészettörténet (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
pszichológia (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)
rövid ciklusú tanári mesterképzési szakok
(képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)
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.)
történelem (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.)
vallástudomány (képzési hely: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
Szakirányú továbbképzések

Osztatlan tanárszakok (0)
(képzési helyek: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27., 1088
Budapest, Reviczky u. 4–6.)
angol nyelv és kultúra tanára
holland nyelv és kultúra tanára
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár
német nyelv és kultúra tanára
történelemtanár

bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai
uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói (választ
ható 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, kí
nai, 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.)
EGYETEMÜNK KÉPZÉSKÍNÁLATA
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etika keresztyén szempontból (képzési hely: 1088 Budapest, Re
viczky u. 4.)
gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret
(képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)
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)
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 ismeretkör:
mentori, vezetőtanári feladatokra felkészítés
(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)
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.)
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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.)

HITTUDOMÁNYI KAR

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 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

Alapképzések (A)
ápolás és betegellátás – ápoló szakirány (Budapest)
diakónia (Nagykőrös)
szociális munka (Budapest, Kecskemét)
szociálpedagógia (Budapest, Kecskemét)
Szakirányú továbbképzés
iskolai szociális munka (Budapest, Kecskemét)
Tanfolyami képzés

Szakirányú továbbképzések

szociális vezetőképzés

lelkigondozói asszisztens
spiritualitás és misszió az egyházban
szaklelkigondozó
protestáns kórházlelkész
Doktori képzés
Hittudományi Doktori Iskola
(magyar, angol és német nyelven)

EGYETEMÜNK KÉPZÉSKÍNÁLATA
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PEDAGÓGIAI KAR
Alapképzések (A)
csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét)
kántor (Nagykőrös)
közösségszervező (Kecskemét)
óvodapedagógus (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét)
református hittanoktató (Nagykőrös)
tanító (Nagykőrös, Budapest, Kecskemét)
Határon túli kihelyezett alapképzések
kántor (Marosvásárhely, Románia)
tanító (Marosvásárhely, Románia)
Mesterképzés (M)
neveléstudomány (Nagykőrös) ÚJ KÉPZÉS!
Szakirányú továbbképzések
gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Nagykőrös,
Budapest) ÚJ KÉPZÉS!
német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő
(Nagykőrös, Budapest)
pedagógus szakvizsga (Nagykőrös)
választható ismeretkörei:
Fejlesztő, differenciáló pedagógia
Gyakorlatvezető óvodapedagógus
Gyakorlatvezető tanító
Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Nagykőrös)
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Részismereti képzés (Nagykőrös)
tanító alapképzési szak műveltségi területei:
ember és társadalom
ének-zene
idegen nyelv
informatika
magyar nyelv és irodalom
matematika
technika-életvitel és gyakorlat
természetismeret
testnevelés és sport
vizuális nevelés

HITTUDOMÁNYI KAR

A KAR ERŐSSÉGE:

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittu
dományi Kara abból a célból jött létre, hogy
lelkipásztorok és teológusok képzésével hoz
zájáruljon ahhoz, hogy a Magyarországi Re
formátus Egyház tudós lelkészei és tudósai
tanításukkal és életpéldájukkal, a gyüleke
zetben és azon kívül is az egyes ember és a
magyar nemzet javát szolgálják.
A Kar lehetőséget nyújt az ókori szent nyel
veken (héber, görög) írt Ó- és Újszövetség
tanulmányozására, a teológiai és etikai gon
dolkodásban való elmélyülésre, a vallás- és
egyháztörténet egyre szélesebb megisme
résére, a lelkipásztori gyakorlat megszer
zésére. Az 1855-ben alapított Budapesti Re
formátus Teológiai Akadémia 1993 óta a KRE
Hittudományi Karaként működik.

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

Az Akadémia a második világháború óta ad ki
teológiai doktori diplomákat. Az állami elis
mertetés után 1992-ben alakult meg a MAB
által is jóváhagyott Hittudományi Doktori Is
kola, mely sokáig az egyetem egyetlen dokto
ri iskolájaként működött. A Doktori és Habili
tációs Tanács a kiadott doktori címeken kívül
neves hazai, valamint külföldi tudományos és
közéleti személyiségeknek adott doctor ho
noris causa címet.

„

HTK-S HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK
Szabó Ábel Barnabás
IV. évfolyam teológus-lelkész
szakirányú hallgató

A Hittudományi Kar számomra otthon, pajzs,
kiképzőtábor és templom. Hálás vagyok,
hogy miközben Isten szolgálatában fejlődhe
tek és egyre közelebb kerülhetek elhívásom
tárgyához, kaptam testvéreket magam mellé
a hitben, és egy olyan közösségbe csöppen
hettem, ahol egymást erősíthetjük, támogat
hatjuk, szerethetjük. Hálás vagyok, hogy itt
olyan tanároktól tanulhatok, akik nem csak
egy adott tárgy elsajátításában segítenek,
de hitben is gazdagítanak, szolgatársak
ként, kollégákként tekintenek ránk. Állandó
bizonyságtétel és állandó hitvallás az, ha
teológus az ember. Nincs olyan közösség, al
kalom, élethelyzet, ahol ne így lennék jelen,
nem tudok nem Istenről beszélni, és nem is
akarom, hogy ez máshogy legyen. Csodálatos
dolog ez, de hatalmas felelősség is, de sem
miért nem adnám fel és nem is cserélném le
semmire. „Áldom az Urat mindenkor, állan
dóan őt dicséri szám.” (Zsolt 34, 2)

„

Zoltán Bettina
V. évfolyam teológus-lelkész
szakirányú hallgató

Számomra a Hittudományi Kar nem pusztán
az a hely, ahol Isten felkészít minket a lelké
szi szolgálatra, hanem a hat év alatt Isten
valódi testvéri közösséggel ajándékoz meg
minket. Lehetőségünk van a tudomány mel
lett professzorainkkal hitéleti kérdésekről is
beszélgetni. Lehetőségünk van a teológus
hétvégéken gyülekezetekben szolgálni és
ezzel belelátni egyházközségek életébe. Va
lamint a sok gyakorlati órának köszönhetően
képet kaphatunk arról, hogy mennyiféle te
rületen szolgálhat egy lelkész. Ebben a kö
zösségben valóságosan megtapasztalhatjuk
a 165. dicséretünk sorait: „Itt van Isten köz
tünk: jertek őt imádni, hódolattal elé állni”

„

Futó Katalin Remény
V. évfolyam teológus-lelkész
szakirányú hallgató

A Hittudományi Karon hitben és ismeretben
egyaránt fejlődhetünk. Számomra nagyon
fontos, hogy a tudományokat nem csak köny
vekből és előadásokból ismerhetjük meg,
hanem karunkon számos lehetőség adódik
arra, hogy tanulmányi utakon vegyünk részt,
így sokkal mélyebben beleláthatunk abba,
amit tanulunk. Legyen szó akár izraeli ré
gészeti terepgyakorlatról, esetleg egy évről
Görögországban, ahol az ortodox egyházba
nyerhetünk betekintést, vagy bejárhatjuk
egy-két hetes tanulmányutakon Jézus, Lu
ther vagy éppen Pál apostol egykori élethely
színeit is.
HITTUDOMÁNYI KAR
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„

Bók Viktória
IV. évfolyam teológus-lelkész
szakirányú hallgató

Szeretet – közösség
Ha egy szóval kellene jellemeznem a Hittudományi Karunkat, akkor ez
a szó biztosan az imént említett „szeretet – közösség” lenne.
Itt ugyanis megtapasztaltam az évek során azt, amit már a legelső al
kalommal is éreztem, amikor elsősként átléptem a teológia épületének
ajtaját, hogy itt valami különleges dolog történik.
Ez a megérzésem pedig egyre inkább beigazolódott, hiszen jobb helyet
nem is tudnék elképzelni annál, ahol a különbözőségek ellenére, de
mégis egy közösségként, a saját tálentumainkhoz híven tudjuk szolgál
ni a mi Urunkat. Ez a szeretet - közösség pedig Tanáraink bölcsessége
által ismeretben is egyre inkább gyarapszik, amely ismeretek egyúttal
az Istenbe vetett hitünket is gazdagítják.

A HITTUDOMÁNYI KAR 2022/2023. TANÉVBEN
MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ KÉPZÉSEI:
Osztatlan mesterképzés (0)
• 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)

TEOLÓGIA – TEOLÓGUS SZAKIRÁNY
OSZTATLAN KÉPZÉS (MA)

KÉPZÉSI IDŐ: 12 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali

KÉPZÉSI IDŐ: 10 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.

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

A nappali munkarendű református teológia szakra a teológia tudomá
nya iránt érdeklődő református vallású egyháztagok jelentkezését vár
juk. A kiadott oklevéllel lelkészképesítő vizsgára nem lehet jelentkezni.

HTK KÉPZÉSEI
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HITTANÁR – NEVELŐTANÁR
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS (MA)

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR
OSZTOTT TANÁRI MESTERKÉPZÉS (MA)

KÉPZÉSI IDŐ: 10 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali

KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.

A levelező munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önköltséges fi
nanszírozási formában is indul.

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

A képzésre okleveles teológus (lelkész/lelkipásztor szakiránnyal) szak
képzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Az okle
vélen szereplő szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése: okle
veles református vallás- és nevelőtanár.
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HITTANÁR-NEVELŐTANÁR
OSZTOTT TANÁRI MESTERKÉPZÉS (MA)
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező
A levelező munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önköltséges fi
nanszírozási formában is indul.
A képzésre református hittanoktató (katekéta) szakképzettséggel vagy
főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú tanári oklevéllel
lehet jelentkezni. 2022 őszén csak hittanoktató szakképzettségre épülő
képzést indítunk.
Az oklevélen szereplő szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése:
okleveles református vallás- és nevelőtanár.
A képzési idő csak két félév az alábbi esetekben:
- református hittanoktató (katekéta) és (általános iskolai) tanító szak
képzettség együttes megléte esetén;
- református hittanoktató (katekéta) szakképzettség, valamint a képzés
alatt tett sikeres pedagógiai-pszichológiai szigorlat megléte esetén.

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 ismere
teiket speciális területeken szeretnék elmélyíteni: bibliai, egyháztörté
neti, rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai.
A képzésre teológia alapképzési szak, hitéleti BA végzettséggel lehet
jelentkezni.

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR
OSZTOTT TANÁRI MESTERKÉPZÉS (MA)
KÉPZÉSI IDŐ: 5 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező
A levelező munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önköltséges fi
nanszírozási formában is indul.
A képzésre (általános iskolai) tanítói oklevéllel rendelkezők jelentkez
hetnek.
Az oklevélen szereplő szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése:
okleveles református vallás- és nevelőtanár.

A képzés legközelebb 2023 őszén indul legalább 5 jelentkező esetén.
HTK KÉPZÉSEI
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LELKIGONDOZÓI ASSZISZTENS
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SPIRITUALITÁS ÉS MISSZIÓ AZ EGYHÁZBAN
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező

A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul.

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 ok
levél és teológiai jellegű ismeretkörökből legalább 30 kredit megléte.

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 egyház
ban történő szolgálat vállalása,
2 év egyházi munkatapasztalat.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellátására (pl.
családlátogató, beteglátogató, kapcsolattartó), amelyekben a lelki
pásztorok felügyelete alatt nehéz élethelyzetekben lévőknek lelki tá
maszt nyújtó feladatokat látnak el.
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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 spi
ritualitás bibliai és teológiai alapjait, illetve a lelki kísérés szemlélet
módját, hangsúlyait és gyakorlatát.

SZAKLELKIGONDOZÓ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
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/lelki
pásztor szakiránnyal) szakképzettséget vagy
korábbi rendszerű teológia egyetemi szintű képzésben szerzett teo
lógus-lelkész 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 fel
adatoknak kiemelt jelentőségük van. Alkalmasak továbbá lelkigondo
zásra szakosodott gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi állások
betöltésére. A képzés elvégzése után lehetőség van arra, hogy a hall
gatók klinikai lelkigondozó képzésre jelentkezzenek.
PROTESTÁNS KÓRHÁZLELKÉSZ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A felvétel feltétele(i):
Teológia osztatlan szakon vagy teológia mesterképzési szakon (koráb
ban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség. A
2022 februárjában induló képzésre elsősorban olyan jelentkezőket vá
runk, akik református lelkészi oklevelük birtokában legalább három év
gyülekezeti/lelkészi szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
A képzés célja a kórházlelkészek részére olyan átfogó egészségügyi
alapismeretek és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos spe
ciális lelkigondozói és intézményi ismeretek átadása, ami alapján ké
pesek ellátni a speciális betegcsoportokkal kapcsolatos lelkigondozói
feladatokat.
HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
KÉPZÉSI IDŐ: 8 félév
MEGHIRDETETT MUNKAREND: nappali
A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában
is indul.
A képzésre okleveles teológus-lelkész, okleveles teológus, protestáns
teológus, okleveles hittanár-nevelőtanár szakképzettséggel, vallásta
nári oklevéllel, illetve az ezeknek megfelelő korábbi egyetemi szintű
képzésben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni.
A nappali munkarendű doktori képzés - a magyar nyelv mellett - angol
és német nyelven is elérhető.

KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév, keresztfélévben indítjuk
MEGHIRDETETT MUNKAREND: levelező
A képzés gyakorló református lelkészek számára ingyenes, más je
lentkezőknek önköltséges finanszírozási formában indul.

HTK KÉPZÉSEI
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SZAKMAI MŰHELYEK
ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS
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 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 kvalifi
kációval rendelkező oktatók aránya csaknem
100%, ami az országban szinte egyedülálló
jelenség. Török Pál Könyvtárunk kézikönyv
tár és idegen nyelvű szakirodalom fejleszté
se folyamatos, amellyel célunk a hallgatók
felkészülésének segítése. A hallgatók te
hetséggondozását a Tudományos Diákkör
segíti, emellett az élethosszig tartó tanulás
jegyében biztosítjuk a diploma utáni folyama
tos továbbképzés lehetőségét is egyre bővülő
szakirányú továbbképzéseink kínálatával. A
teológia tudománya iránt elkötelezett hallga
tókat a nemzetközileg is elismert KRE Hittu
dományi Doktori Iskolája várja, amely doktori
kutatási témák révén olyan műhelymunkák
nak ad teret, melyek a teológia legkülönbö
zőbb tudományterületein európai színvonalú
teljesítményeket is képesek elérni.
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TÖRÖK PÁL KÖNYVTÁR
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 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 beszerzé
se. Folyamatosan dolgozunk a hallgatóink
felkészülését segítő, magyar nyelvű teológiai
szakirodalom bővítésén.
A könyvtár állománya jelenleg harmincötezer
könyvtári egységből áll, a folyóirat-állomá
nyunkban harmincféle kurrens folyóirat és a
korábbi számok bekötött évfolyamai találha
tók. A könyvtár nyitvatartása a Hittudományi
Kar hallgatóinak igényei szerint alakul.

HALLGATÓI ÉLET
A TEOLÓGIÁN
HÉTKÖZNAPOK
A közös „károlis” évnyitó után az évet mindig
csendesnapokkal kezdjük, melyek a gondo
latokat egy-egy téma köré csoportosítva se
gítenek lelkileg is ráhangolódni a következő
félév tennivalóira. A kezdőnapokat úrvacso
rás istentisztelettel zárjuk.
Régi hagyományok közé tartozik a Gólyaest,
ahol az elsőéves hallgatók műsorral és be
mutatkozással szolgálnak tanáraik és társa
ik előtt, mely után kötetlenebb beszélgetés,
játék és teázás keretében van lehetőség
bevonni őket az intézmény életébe. Közös
ségi programjainkat az erre kialakított han
gulatos helyiségben tartjuk. A korai időpont
ellenére is népszerű az Imareggeli, a Bögre
körüli est, melynek keretében egy-egy pro
fesszor, oktató – gyakran hitvesével együtt
– mutatkozik be, mesél életéről, hivatásáról.
Egy-egy meghívott előadóval való beszélge
tés, előadás keretében lehetőség adódik az
eszmecserére, rendszeresen tartunk film
klubot, zenei és egyéb programokat.

LELKI ALKALMAK
Minden délben áhítatra gyűlnek össze a hall
gatók és tanárok az exhortációs teremben,
melyet beosztás szerint tartanak a hallgatók
egy liturgus segítségével. Csütörtökönként
pedig professzorok tartják az exhortációt
(buzdító igehirdetés), mely lelkesíti az ifjú
ságot.
ÜNNEPEK
Hagyományosan éljük meg nemzeti és egy
házi ünnepeinket, ezekre egy-egy évfolyam
műsorral készül fel. Adventi időben ünnepre
hangoló Agapét (liturgikus vacsora) tartunk.
Úrvacsorás istentisztelettel kezdődik és zá
ródik az év, a karácsonyi estben pedig meg
ajándékozzák egymást a hallgatók, tanáraik
és a dolgozók. A három sátoros ünnepen
hallgatók kirajzanak a gyülekezetekbe, s ott
ünnepi követként, legátusként hirdetik Isten
igéjét.

SZOLGÁLATOK
A teológus hallgatók a tanulás mellett sok
más tevékenységet is végeznek, melyekben
hasznos tapasztalatokra tehetnek szert ké
sőbbi munkájukkal kapcsolatban. Többféle
szolgálatra kérik meg őket, mint például
nyári táborokban való segítés, gyülekezeti,
ifjúsági és egyéb munka, gimnáziumi csen
desnapokon való segítés, evangelizációs és
diakóniai jellegű szolgálatok (pl. beteg gyer
mekek látogatása, igehirdetés, ifi tartása
stb.).
Ezenkívül évek óta jelen vagyunk a Művésze
tek Völgyében, s az ott lévő kisebb gyülekeze
teket erősítjük jelenlétünkkel és munkánkkal
Taliándörögdön, Kapolcson. Szeretnénk job
ban együtt élni a művészetekkel, használni
őket majdani szolgálatunkban, ezért rend
szeresen szervezünk tábort, mely során kiál
lításokat rendezünk és programokat szerve
zünk a Völgy látogatóinak.
A teológusok tevékenyen részt vesznek a
Csillagpont – református ifjúsági találkozó
kon és más egyházi szervezésű konferenci
ákon, ifjúsági szervezeteink által rendezett
heteken.

Az évfolyamok is szerveznek maguknak bib
liaórákat. Ahogyan első évben bemutatkoz
nak a bejövő diákok, úgy hatodévben „Kimu
tatkozó 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.
HALLGATÓI ÉLET
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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 naphoz (esetleg ünnephez) kap
csolódó 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 szórvány
vidéken látják el a szolgálatokat. Nagyon jó
alkalom ez arra, hogy a teológusok megis
merkedjenek lelkészekkel, különböző típusú
gondokkal, s azzal a közeggel, melyben majd
későbbi szolgálatukat is végzik. Sok lelkesí
tést és biztatást kapnak fiataljaink ezekben a
találkozásokban..
ÁGOSTON SÁNDOR ALAPÍTVÁNY
A teológus hallgatók rendszeresen járnak
a határon túlra, már mindegyik területen
megfordultunk. Ennek a szolgálatnak a tá
mogatására jött létre a ’90-es évek elején
az Ágoston Sándor Alapítvány, mely a hatá
ron túli missziói utakat segíti. Ez a lappangó
alapítvány új életre hívatott a 2004-es esz
tendőben, s megszaporodtak a külhoniakat
felkereső utak száma is. A hallgatók szívesen
ismerkednek a határon túli gyülekezetekkel,
emberekkel, néha különleges ügyekkel, hely
zetekkel.
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Sok helyre már visszatérőként megyünk,
többek között Erdélybe (Gyulafehérvár és
környéke, Felőr, Szék), Felvidékre (Berzéte),
Délvidékre (Módos), ahol a szolgálatok mel
lett a szórványvidéken található egyházköz
ségek rossz állapotban lévő templomainak
megóvásában nyújtunk segítséget, valamint
rendszeresen támogatunk szegényebb csa
ládokat, árvaházakat (Gyimes) és bekapcso
lódtunk gyermektáborok szervezésébe is
(Módos, Zsobok).
KIKAPCSOLÓDÁS
Közösségi helyiségeinkben van lehetőség
kikapcsolódásra, lazításra. Focizni, kosár
labdázni járunk a Lónyay gimnáziumba, va
lamint pingpongozni és úszni szoktunk, az
elménket pedig a sakk acélozza. Vidámság
jellemzi a december eleji hagyományos és
humoros Mikulás-estet.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Ezen kirándulások alkalmával megismer
hettük már a fontosabb történelmi helye
inket, mint Recsk, Gönc, Vizsoly. A határa
inkon kívül élő magyarság megismerésére
rendszeresen szervezünk utakat (Felvidéki
vártúra, Székelyföld meghódítása), de kicsit
messzebb lévő helyekre is eljutottunk már,
mint például Krakkó–Auschwitz, Prága, Né
metország (Luther élete: Wittenberg, Eise
nach), Svájc (Kálvin élete), Hollandia, Skócia
református vonatkozású helyei. De jártunk az
olasz valdenseknél és a francia hugenották
nál is, eljutottunk Kijevbe, Utrechtbe, vala
mint skandináv magyarok közé is, és mis�
sziói kurzus keretében a legtávolabbi pontra
Kenyába. Többször szerveztünk az Egyete
men tanulmányi kirándulást a Szentföldre,
mely felejthetetlen élmény lett minden teoló
gus számára, valamint ennek folytatásaként
Pál apostol útját követhettük végig Kis-Ázsi
ában, Görögországban, Itáliában és Máltán.

SPORTÉLET AZ EGYETEMEN
Őszinte meggyőződéssel valljuk, hogy csak
is 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 hasz
nos programokat, sportolási lehetőségeket
biztosítani hallgatóink számára. 2014-ben
a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövet
ség és a Károli Gáspár Református Egyetem
hosszú és szoros együttműködésének ered
ményeként létrejött az Egyetemi sportiroda,
valamint a Károli Hallgatói és Diáksportkör,
melyek intézményesítették az Egyetemen a
sportot, így a sportolni vágyó hallgatók im
már szervezett keretek között tölthetik el
szabadidejüket Egyetemünkön.
A sportiroda a hét minden napján hallgatóink
rendelkezésére áll személyesen, telefonon
vagy e-mailben, és kínál különböző progra
mokat, illetve több verseny- és szabadidő
sport-tevekényeséget egyaránt. A hallgatók
a tanév során bármikor csatlakozhatnak az
Egyetem négyszeres Budapest-bajnok röp
labda, a kétszeres Budapest-bajnok kézilab
da csapatához, vagy kipróbálhatják magukat
a háromszoros országos bajnok strandkézi
labda csapatban is. Csatlakozhatnak az in
tézmény labdarúgó, kosárlabda, vagy floor
ball 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 lehető
ség közül válaszhatnak, úgy mint az aerobik,
zumba, pilates, vagy különböző tánc és küz
dősportok, amikhez természetesen az Egye
tem több épületében edző- és konditermek
állnak a hallgatók rendelkezésére.
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 olim
pikon, Katona Renáta, vagy a pszichológia
szakos Európa-bajnok karatés, Tóth Csenge
össze tudják egyeztetni a sportkarrierjüket a
tanulmányaikkal. Természetesen a szüksé
ges támogatás az intézmény többi sportoló
jának is biztosított, a tárgyi feltételeken túl a
számukra alapított sporttevékenységért járó
ösztöndíjjal is.

Egyetemi sportiroda elérhetősége:
+36 1 483 2850/451-es mellék
+36 30 915 8193
sportiroda@kre.hu
1088 Budapest, Reviczky u. 6.

SPORTÉLET
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CSAPATSPORTOK

KOSÁRLABDA

STRANDRÖPLAPDA

FUTBALL

2014 óta hallgatóink immár női és
férfi kosárlabdacsapatainkba is je
lentkezhetnek. Rendszeres edzési
lehetőség mellett összemérhetik
erejüket más csapatokkal az egye
temi ligában.
kosarlabda@kre.hu

A játék szerelmesei a sikeres vizsgaidő
szakot követően a nyári szünet ideje alatt
is élvezhetik a napsütés és a röplabdá
zás minden örömét a Magyar Egyete
mi- Főiskolai Országos Bajnoksághoz
vezető úton, ahol párokban is próbára
tehetik erejüket és képességeiket.
roplabda@kre.hu

Egyetemünk labdarúgó-, illetve fut
salcsapata tekint vissza a leghos�
szabb múltra, és méltán büszkél
kedhet a legnagyobb fejlődéssel,
valamint a legtöbb eredménnyel
is létrejötte óta. A 2012 szep
temberében alakult csapat
azóta a gyarapodás nyomán
több alakulatra bővült, és
egyre több szinten szerepel.
Rendszeres edzéseik mel
lett Budapest szinte összes
egyetemi és szövetségi baj
nokságában sikeresen lépnek pályára.
futball@kre.hu
KÉZILABDA
Egyetemünkön 2012 óta létezik férfi és női
kézilabdacsapat, melyeknek tagjai kiváló
szakvezetők felügyelete mellett rendsze
resen edzenek és versenyeznek hétről
hétre a BEFS által rendezett Budapes
ti Egyetemi – Főiskolai Kézilabda
Bajnokságban, ahol a hölgyek a
2014/2015. tanév óta, minden évben
felléphettek a dobogó 3. fokára,
2018/2019-ben pedig országo
san is megmérették magukat
egészen az 5. helyig menetelve.
Ugyanebben az évben a férfiak
sem szégyenkezhettek, egy hibát
lan őszi szezon után a hölgyekhez
hasonlóan a 3. helyen végeztek.
kezilabda@kre.hu
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FLOORBALL
Mitévő legyen az ember, ha épp nincs kéz
nél egy nagy jégpálya, nem kedveli a „ke
mény” ütközéseket, de mégis jégkorongozni
akar? 2015 óta Egyetemünkön a floorball
szerelmesei is ütőt ragadhatnak. Csapa
taink 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 csa
patunk a megfelelő hely számodra.
floorball@kre.hu
RÖPLABDA
A KRE röplabda válogatottja 2014 októbe
rében vehette át új pályáját az Egyetem
nagyszabású beruházásában felújított
Dózsa György úti épületében. A kezdő
és haladó edzések mellett itt a mix és a
címvédő, négyszeres Universitas bajnok
női válogatott is bármikor méltó körül
mények között fogadhatja az egyetemi
bajnokságban részt vevő csapatokat.
roplabda@kre.hu

STRANDKÉZILABDA
Férfi és női kézilabdásainknak sem kell
tétlenkedniük a nyáron. A tanév során
elért sikereiket és élményeiket a szü
netben még tovább gyarapíthatják. A
strandkézilabda egyedi szabályaival,
és pörgős meccseivel mind a játéko
soknak, mind a nézőknek nagyszerű él
ményt kínál. Egyetemünk lányai kiemel
kedő sikereket tudhatnak magukénak,
hiszen 2020/2021-ben egymást követő
két évben címvédő háromszoros, ös�
szességében négyszeres országos és buda
pesti bajnokok, tagjaik között nemzeti válo
gatott, Európa-bajnoki érmesekkel.
kezilabda@kre.hu
VÍZILABDA
A KRE azon kevés hazai felsőoktatási
intézmények egyike, mely az elmúlt
években saját vízilabdacsapattal
büszkélkedhetett. Egyetemünk pe
dig örömmel tartaná fent ezt a kiváló
sportot a hallgatók számára tovább
ra is.
vizilabda@kre.hu

KERÜLJ KONDIBA
A KÁROLIVAL
2014-ben indult a „Kerülj Kondiba a Káro
lival” elnevezésű program, melynek az új
jávarázsolt Dózsa György úti épületünk ad
otthont. Állandóan bővülő kínálatunkban az
aerobik és az aviva torna éppúgy megtalálha
tó, 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.

„

„

SPORTOLÓ HALLGATÓINK, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Katona Renáta
Olimpiai 8. helyezett, Európa-bajnoki
ezüstérmes
kardvívó,
óvodapedagógus
szakos hallgató

„Sok jót hallottam a Károliról,
ezért döntöttem úgy, hogy ide
szeretnék jelentkezni. A csa
ládias légkört és a tanárok
segítőkészségét tudnám ki
emelni.”

Szabó Gabriella
Háromszoros olimpiai, világ- és Európabajnok kajakozó, jogász szakos hallgató

„Szeretem a Károlin az oktatók
és a dolgozók emberközpontú
hozzáállását és segítőkészsé
gét, amivel minden nap támo
gatják a hallgatókat.”

SPORTÉLET
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TÁMOGATÁSOK,
JUTTATÁSOK
A HALLGATÓK RÉSZÉRE AZ
EGYETEMEN AZ ALÁBBI JUTTATÁSOK
ÉRHETŐK EL:
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 térítésekről részletesen tájékozód
hat az egyetem weboldalán, a Szabályzatok
menüpont alatt.
Az ösztöndíjakról és támogatásokról bővebb
információ található a www.kre.hu weboldal
Hallgatóinknak/Ösztöndíjak/KRE Ösztöndíj
Program menüpontja alatt.
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ÖSZTÖNDÍJAK

ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉGEK
KÁROLI GÁSPÁR ÖSZTÖNDÍJ
A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk
az első helyen hozzánk jelentkező tehetsé
ges és önköltséges képzésben részt vevő
hallgatókat, akik Egyetemünk polgáraivá
válnak. Az ösztöndíjra minden első éves, ön
költséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes
idejű (nappali munkarendű) alapképzésben,
mesterképzésben vagy osztatlan képzésben
vesz részt és első helyen jelölte meg Egye
temünket.
Az ösztöndíjat a hallgatók a 2022/2023-as
tanévben két alkalommal – félévenként – pá
lyázhatják 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 megje
lölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan
mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat
jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el
valamely középiskolai versenyen.

A Makovecz program keretében a következő
Kárpát-medencei, részben magyar tannyel
vű, felsőoktatási intézmények egyikében van
lehetősége a hallgatóknak magyar nyelven
részképzésen részt venni: Babes-Bolyai Tu
dományegyetem, Partiumi Keresztény Egye
tem, Protestáns Teológiai
Intézet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola, Újvidéki Egyetem.

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
Az ERASMUS ösztöndíjprogram keretein be
lül Egyetemünk 27 országba és 133 felsőok
tatási intézménybe kínál külföldi részképzési
lehetőséget. Hallgatóink tanulmányi félévre
vagy szakmai gyakorlatra is pályázhatnak, és
egy szemeszter erejéig tartózkodhatnak az
általuk választott országban, intézményben.
További információk (választható intézmé
nyek listája, pályázati feltételek stb.) az Eras
mus Iroda honlapján találhatók: www.kre.hu/
erasmus.
Egyetemünk az Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás (ICM) programnak köszönhe
tően a 2015/2016-os tanévtől kezdve Euró
pán kívüli területeken, dél-koreai, amerikai
és kanadai egyetemekre is kínál féléves
tanulmányi ösztöndíjakat. A CEEPUS (Kö
zép-Európai Felsőoktatási Csereprogram)
keretében jelenleg a Bölcsészet- és Társada
lomtudományi Kar ápol szakmai kapcsolatot
külföldi egyetemekkel. További információk
a programról: www.kre.hu/ szabadbolcsesz/
index.php/ceepus

A már említetteken felül több kétoldalú
megállapodás teszi lehetővé távolabbi or
szágokban is a tapasztalatcserét, részkép
zést. Legfontosabb partnerintézményünk a
Calvin College (USA), ahová rendszeresen
utaznak ki hallgatóink, hogy az egyhónapos
részképzés keretein belül szakmai ismerete
iket bővítsék, és életre szóló élményben ré
szesüljenek. Az EMLex program elsősorban
a nyelvészeti érdeklődésű mesterképzésre
jelentkező hallgatóknak kínál nemzetközi
specializációs lehetőséget.
Hittudományi Karunk hagyományosan jó
külföldi kapcsolatai révén mód nyílik arra is,
hogy évente néhányan külföldi egyetemeken
folytassanak kutatómunkát.

ÖSZTÖNDÍJAK
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IDEGEN NYELVI
LEKTORÁTUS
Az Egyetem biztosítja a hallgatók számára
az oklevél kiadásának feltételeként előírt
nyelvvizsgához az általános és szaknyelvi
idegennyelv-oktatást. Az Idegen Nyelvi
Lektorátus és Vizsgaközpont címe: 1088
Budapest, Reviczky u. 4. A Lektorátus
egyben THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi
Vizsgaközpont is, ahol államilag elismert
nyelvvizsgát lehet tenni. 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 kereté
ben 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 ÁJK-n jogi, a HTK-n egyházi szaknyelvet
oktatunk, a pszichológia szakos hallgatók
pszichológiai szaknyelvet tanulhatnak, a szo
ciológia szakon a hallgatók pedig szociológiai
szaknyelvet. 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.
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Ennek megfizetése alól mentesülnek olyan
tantárgy esetében, amely az általuk végzett
szak mintatantervében kötelező vagy kötele
zően választható tantárgyként szerepel.
További információ:
www.kre.hu/inyl
www.theolingua.hu

EGYETEMI LELKÉSZSÉG
Az Egyetemi Lelkészség a KRE életének
szerves részét képezi, ahol teret biztosítunk a
lelki és szellemi jóllét fejlesztésére, az embe
ri kapcsolatok ápolására. Egy fiatalos, nyitott
közösség várja az egyetemistákat számos
alkalmi és állandó programon, de a hallga
tóknak bármikor lehetőségük nyílik egyéni
beszélgetésre is az egyetemi lelkésszel.
Az Egyetemi Lelkészség szervezésében
rendszeresen megrendezésre kerülnek
teológiai témájú vitaestek, előadások, pódi
umbeszélgetések és tematikus sorozatok
is, ahol a Biblia válaszait keressük. Ilyenkor
olyan témát járunk körül, ami foglalkoztatja
a fiatalokat: legyen szó párkeresésről, társa
dalmi kérdésekről vagy közéletről.

EGYETEMI LELKIGONDOZÓ
SZOLGÁLAT
A szolgálat munkátársaihoz bizalommal for
dulhat Egyetemünk valamennyi munkaválla
lója és hallgatója egyaránt.
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 konflik
tus esetén, illetve annak megelőzésére
- Coaching – a meglévő képességek, erőssé
gek azonosítása, fejlesztése
- Szupervízió – szakmai személyiségfejlesztő
módszer; mit tehetek magamért?
- Tanácsadás – konkrét kérdésre, a válaszke
resésben nyújt segítséget
- Párkapcsolati önismeret – hogyan és miért
úgy működöm, ahogy a párkapcsolatomban
- Tréningek – csapatépítés igények szerint
- Egyéni és csoportos foglalkozások

HASZNOS LINKEK:
KRE központi weboldal:
www.kre.hu
A KRE HTK weboldala:
www.kre.hu/htk
KRE felvételi oldala:
www.kre.hu/felveteli
KRE Idegen Nyelvi Lektorátus:
www.kre.hu/inyl
THEOLINGUA Egyházi
Szaknyelvi Vizsgaközpont:
www.theolingua.hu
Diákhitel Központ Zrt.:
www.diakhitel.hu
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