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Rektori köszöntő
A Károli Gáspár Református Egyetem 
egyszerre nagy múltú és fiatal egye-
tem, hiszen jogelődjeink múltja 1839-
ig, illetve 1855-ig nyúlik vissza, ugyan-
akkor Intézményünk jelenlegi nevén 
az Országgyűlés 1993-as jóváhagyása 
óta működik. Egyetemünk így a régi és 
új együttélésével ötvözi a református 
oktatás hagyományait és a szakmai 
megújulás iránti nyitottságot.

Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok 
hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, ke-
resztyén szellemiségben, több tudományterületen és 
tudományágban folytassunk alap- és mesterképzést, 
felsőoktatási szakképzést, szakirányú továbbképzést 
és doktori képzést. Méltán népszerű, régebbi képzé-
seink mellett folyamatosan indítunk újabb szakokat 
is. Egyetemünkön családias a hangulat, amely az 
oktatók és hallgatók személyes kapcsolatára, a hall-
gatói együttműködésre épül. A több mint hétezer 
hallgatónk közé várunk szeretettel egyházi és nem 
egyházi középiskolát végzetteket egyaránt. 

Egyetemünk rendre előkelő helyen szerepel a felsőok-
tatási intézmények rangsorában. Hangsúlyos szere-
pet kap a keresztyén mentalitás, az értéktudatosság, 
a kisközösségek támogatása. A hallgatók számára 
vonzó lehet az oktatási helyszínek könnyű megköze-
líthetősége. 

Reméljük, sikerül kiadványunkkal felkeltenünk ér-
deklődését Egyetemünk iránt.

 Prof. Dr. Balla Péter 
 rektor

Rector’s welcome
Károli Gáspár University of the Reformed Church in 
Hungary is a young institution with a long tradition. 
Although its legal predecessors were founded in 1839 
and 1855, KRE was established in its present form 
only in 1993. Thus, through the symbiosis of old and 
new, our university combines the finest traditions 
of Reformed education with an open attitude  to 
professional innovation. 

Continuing the traditions of Reformed colleges, KRE 
offers a variety of bachelor, master, PhD, higher 
education level and postgraduate specialisation 
programmes, all in a Christian spirit, in addition 
to the study of theology. The selection of available 
courses and programmes is continuously broadened, 
responding to the needs and challenges of our 
changing world. Welcoming graduates both from 
church schools and public schools, the university is 
known for its friendly atmosphere and the personal 
relationship between students and academics. 

With more than 7000 students, our university is 
comes out close to the top in the ranking in Hungary. 
Particular emphasis is placed on Christian mentality, 
value consciousness and community support. 
Students also find the easy accessibility of campuses 
particularly attractive.

We trust that this publication awakens your interest 
in our university, 

Prof. Dr. Péter Balla
 Rector
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Tények és adatok – Miért a Károli?
u Az Egyetemnek több mint 7000 hallgatója van.
u Gyakorlatorientált képzéseink azonnal hasznosít-

ható tudást adnak. 
u Egyedülálló ösztöndíjprogramunk segítségével az 

önköltség mértéke akár 75%-kal is csökkenthető. 
u Egyetemünkön 11 idegen nyelv tanulható.
u Az első éves hallgatók beilleszkedését évfolyam-

mentorok segítik.
u Egyetemünkön – a változatos képzési spektrumnak 

köszönhetően – lehetőség nyílik az élethosszig tartó 
tanulásra.

u Az Állam- és Jogtudományi Karunk 1. az oktatói ki-
válósági rangsorban a jogi képzési területen, vagyis 
egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó 
hallgatók száma 10 fő (HVG Diploma 2016).

u Bölcsészettudományi Karunk a harmadik legjobb az 
országban a képzésterületi rangsorban, a hallgatói 
kiválóság alapján (HVG Diploma 2016).

u Bölcsészettudományi Karunk a tudományos foko-

Ki Károli Gáspár és miért róla 
nevezték el az intézményt?
Károli Gáspár (1530 körül, Nagykároly – 1591, Gönc)

Károli Gáspár református lelkész, bibliafordító, 
egyházszervező, Czvittinger Dávid, az első ma-
gyar irodalomtörténész szerint „kora legkiválóbb 
magyar bölcsésze, nyelv- és hittudósa; hívei közt 
Isten igéjének legékesebb hirdetője.” Tanulmá-
nyait 1549-ben Brassóban, 1556-ban Wittenberg-
ben, valamint feltételezhetően Strassburgban és 
Svájcban végezte. 1563-tól szinte 
folyamatosan Göncön volt lelkész. 
Átvette az idősebb nemzedéktől 
az egyház irányítását és szinte ha-
láláig a kassavölgyi (abaúji) önál-
ló egyházmegye püspöki jogkörű 
esperese volt. 

1586-tól kezdte meg Göncön az álta- 
la vezetett munkaközösség a Biblia 
magyar nyelvre való fordítását, első- 
sorban 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 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 fej-
lődésére.

Who was Gáspár Károli and why 
is the university named after him?
Gáspár Károli (1530 (?), Carei (Nagykároly) – 1591, Gönc)

Gáspár Károli was a pastor of the Reformed 
Church, translator of the Bible, a major figure in the 
organisation of the church, and according to Dávid 
Czvittinger, the first Hungarian literary historian, “the 
finest Hungarian humanist, linguist and theologian 
of his age; the most eloquent herald of God’s word.” 
He conducted his studies in Brasov (Brassó) in 

1549, in Wittenberg in 1556, and 
most probably in Strasbourg and 
Switzerland. From 1563 he worked 
as a pastor in Gönc. He took over 
the direction of the church from 
the older generation, and he was 
a dean with bishop’s rights of the 
independent diocese of Kassavölgy 
(Abaúj) almost until his death.
 
Under his direction, a group of 
scholars started translating the 
Bible into Hungarian in Gönc in 1586, 
initially on the basis of Latin editions 
from Geneva and Heidelberg. Polish 
printer Bálint Mantskovit settled in 
Vizsoly in the autumn of 1588; he 
printed the translation and attached 

exegeses working continuously for 18 months. In 
1590 the first complete Hungarian-language Holy 
Scripture was published, known as the Vizsoly Bible 
named after the place of printing. This was used as 
the basis of later Protestant editions of the Bible. 
Although it was never acknowledged as an official 
translation, it became widespread irrespective 
of denomination and it had a huge impact on the 
development of the Hungarian literary language.

Facts and figures – Why Károli?
u Our university has more than 7000 students. 
u Practice-oriented programmes provide useful 

knowledge.
u The tuition fee can be reduced by as much as 75% 

with the help of our unique scholarship programme.  
u 11 foreign languages can be studied at the Foreign 

Language Centre of our university.
u Mentors help first year students settle in.
u Thanks to the diverse programme spectrum, there is 

an opportunity for lifelong learning at our university. 
u Our Faculty of Law ranks first in excellence of pro-

fessors among faculties of law. That is, the number 
of students per one lecturer with a doctoral degree 
is 10 (HVG Diploma Supplement 2016 – the annual 
ranking of the acknowledged Hungarian weekly 
business paper).

u Our Faculty of Humanities is the third best in the 
country among faculties of humanities on the ba-
sis of student excellence (HVG Diploma 2016).
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zattal rendelkező oktatók arányát tekintve magasan 
az országos átlag felett szerepel (83,3%). 

u Hittudományi Karunkon a tudományos kvalifikáció-
val rendelkező oktatók aránya 100%, ami az ország-
ban szinte egyedülálló jelenség. 

u A Tanítóképző Főiskolai Kar által indított óvodape-
dagógus képzés országosan a második legkereset-
tebb szak napjainkban, a jelentkezők száma alapján.

u 30 ország, 125 egyetemével van partneri kapcsola-
tunk.

u Bölcsészettudományi Karunk a második legtöbb el-
sőhelyes jelentkezőt vonzotta a képzésterületi rang-
sorban (HVG Diploma 2016).

u A pszichológia alapszakra felvett hallgatók 99,4%-a 
már a felvétel idején is rendelkezett államilag elis-
mert nyelvvizsgával (HVG Diploma 2016).

u A KRE TFK a harmadik legjobb a tanító alapszakos 
képzésterületi rangsorban (HVG Diploma 2015).

u Oktatóink hivatásuk magas rangú, elismert képvi-

selői, ezzel biztosítva a színvonalas oktatást Egyete-
münkön.  

u Az utóbbi 7 évben közel 3,5-szeresére nőtt a felvett 
hallgatók száma.

u A Bölcsészettudományi Karunkon 13, Állam- és 
Jogtudományi Karunkon 7 tudományos diákkör mű-
ködik, mivel a Karok fontos feladatuknak tekintik a 
tehetséggondozás támogatását.

u A 2015-ben megrendezett Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián (OTDK), a hazai felsőokta-
tási tehetséggondozás legnagyobb seregszemléjén 
hallgatóink 5 szekcióban mérették meg magukat: 
Állam- és Jogtudományi Szekció; Humántudomá-
nyi Szekció; Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai 
és Könyvtártudományi Szekció; Művészeti és Mű-
vészettudományi Szekció; Társadalomtudományi 
Szekció.  Hallgatóink 8 első, 9 második és 7 har-
madik helyezést szereztek, továbbá 18 különdíjat 
is elhozhattunk. 

u Our Faculty of Humanities is above the national 
average as regards the proportion of lecturers 
holding a PhD degree (83.3%). 

u The proportion of lecturers with a PhD degree at our 
Faculty of Theology is 100%, which is exceptional in 
the country. 

u The kindergarten teacher programme launched at 
the Faculty of Teacher Training is today the second 
most sought-after in Hungary on the basis of the 
number of applicants.

u We have contacts with 125 universities in 30 
countries.

u Our Faculty of Humanities attracted the second 
highest number of first-place applicants in Hungary 
(HVG Diploma 2016).

u 99.4% of students enrolled in the Psychology 
BA Programme already held a state-accredited 
language examination certificate when they started 
their studies at Károli (HVG Diploma 2016).

u The Faculty of Teacher Training ranked third among 
faculties of teacher training in Hungary (HVG Diploma 
2015).

u Our lecturers are leading, acknowledged representatives 
of their profession, thus they are able to guarantee a 
high standard of education at the university. 

u In the past seven years, student enrolment has 
increased by 350%.

u There are 13 scientific student associations at 
our Faculty of Humanities and 7 scientific student 
associations at our Faculty of Law because the 
university considers talent development an important 
part of its mission.

u At the largest event of talent development in Hungarian 
higher education - the National Conference of Scientific 
Students’ Associations (OTDK) - organised in 2015, our 
students competed in five sections. They earned eight 
first places, nine second places and seven third places 
as well as 18 honourable mentions and special prizes.

6 7



8

Munkáltatói elégedettség mérés 
és Diplomás Pályakövető Rendszer  
A munkáltatói elégedettség mérés és a Diplomás Pá-
lyakövető Rendszer (DPR) célkitűzése egy olyan köz-
ponti nyomon követési rendszer kiépítése, amely az 
intézmény egykori és jelenlegi hallgatóiról szolgáltat 
munkaerő-piaci adatokat, releváns információkat.
A felmérések elvégzésével információt szerezhetünk 
hallgatóink elhelyezkedési stratégiájáról, megis-
merhetjük munkaerő-piaci várakozásait, a munka-
adók elégedettségét intézményünkkel, valamint vé-
leményüket a hallgatók munkavégzéséről,  szakmai 
ismereteiről és kompetenciáiról.
Az adatok segíthetnek leendő hallgatóinknak a tájé-
kozódásban, valamint Egyetemünk számára is vissza-
csatolást jelentenek. 

u A jogi területen diplomát szerzők közül a legmaga-
sabb bruttó jövedelemhez az Állam- és Jogtudomá-
nyi Karon végzett jogászok juthatnak. 

u A társadalomtudományi képzési területen oklevelet 
szerzett hallgatóink hazánkban a legjobb esélyekkel 
találhatnak állást, több mint 91%-uknak sikerül fel-
sőfokú végzettséghez kötött munkakörben elhelyez-
kedni a diploma megszerzését követően.

u Az Állam- és Jogtudományi Karon a jogi területen 
végzettek pályán maradási aránya 89%.

u Végzett hallgatóink közel 2/3-a a diplomaszerzést 
követően legkésőbb negyedéven belül talál magának 
állást.

u Az eredményekből az derül ki, hogy a válaszadók kö-
zel 94%-a nagyon elégedett volt Bölcsészettudomá-
nyi Karon tanuló gyakornokok/munkavállalók fenti 
képességeivel, készségeivel.

u A megkérdezett cégek közel 92%-a szívesen foglal-
koztatna a Bölcsészettudományi Karunkon végzett 
hallgatót.

u A végzett hallgatók 100%-a nagy eséllyel ismételten 
a KRE ÁJK-t választaná tanulmányaihoz.

Employer Satisfaction Survey and 
Graduate Career Tracking System
The aim of the Employer Satisfaction Survey and the 
Graduate Career Tracking System (DPR) is the devel-
opment of a centralised tracking system which pro-
vides labour market data and relevant information on 
former and current students of the institution.
With the completion of the annual surveys, we can ac-
quire information on our students’ employment strate-
gies, the needs of the labour market, the level of sat-
isfaction of employers with our institution, as well as 
their opinion of the quality of work, the professional 
skills and competences of our graduates.
The data thus assembled can assist future students 
with their choice of career and provide a means of 
feedback for the university.

u Among all graduates in the field of law, lawyers 
graduating from our Faculty of Law can receive the 
highest gross income. 

u Our students receiving a degree in the social sciences 
stand the best chances of finding work in Hungary. 
After graduating, more than 91% of them succeed in 
finding employment in an area demanding a higher 
education qualification.

u 89% of the graduates of the Faculty of Law continue 
working in the field of law.

u Nearly two-thirds of our graduates find work within 
three months after graduation.  

u The results also reveal that nearly 94% of respondents 
were very satisfied with the abilities and skills of 
trainees/employees who have studied at the Faculty 
of Humanities.

u Nearly 92% of companies participating in the survey 
said they would be willing to employ students 
graduating from our Faculty of Humanities.

u 100% of the students who have graduated from the 
Faculty of Law of Károli Gáspár University would 
choose this university again for their studies.

DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐEN NEGYED 
ÉVEN BELÜL ÁLLÁS

X
XX

X
XX

X
XX

NAGYON ELÉGEDETT
A GYAKORNOKOKKAL

94%

A PÁLYÁN-MARADÁSI ARÁNY
jOGI TERÜLETEN

SZíVESEN ALKALMAZNA
BTK-N VÉGZETT hALLGATóT

89% 92%

jOGI TERÜLETEN A LEGMAGASABB
BRUTTó jÖVEDELEM

91%

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGhEZ KÖTÖTT 
MUNKAKÖRBEN VALó ELhELYEZKEDÉS
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Rektori Hivatal 
Rector’s Office 
1  1091 Budapest, Kálvin tér 9. 
 E-mail: rektori.hivatal@kre.hu 
 E-mail: international@kre.hu
 Telefon/Phone: +36 1 455 9060

Bölcsészettudományi Kar
Faculty of Humanities
Dékáni Hivatal / Dean’s Office:
2  1088 Budapest, Reviczky u. 4.
 E-mail: dekanititkarsag.btk@kre.hu
 Telefon/Phone: +36 1 483 2900
3  1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület 
4  1146  Budapest, Dózsa György út 25-27.

Idegen Nyelvi Lektorátus
 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
 E-mail: lektoratus@kre.hu
 Telefon: +36 1 483 2918

Hittudományi Kar
Faculty of Theology
Dékáni Hivatal / Dean’s Office:
5  1092 Budapest, Ráday utca 28. 
 E-mail: dekani.hivvez.htk@kre.hu
 Telefon/Phone: +36 1 217 2403

Tanítóképző Főiskolai Kar
Faculty of Teacher Training
Dékáni Hivatal / Dean’s Office:
6  2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
7  1042 Budapest, Viola u. 2-4.
 E-mail: tfk@kre.hu 
 Telefon/Phone: +36 53 350 065

Állam- és Jogtudományi Kar
Faculty of Law
Dékáni Hivatal / Dean’s Office:
8  1042 Budapest, Viola u. 2–4.
 E-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu
 Telefon/Phone: +36 1 370 8601

Bocskai István Kollégium
Bocskai István Student Residence Hall
9  1042 Budapest, Hajnal u.13.
 Telefon/Phone: + 36 1 370 9984

Bethlen Gábor Kollégium
Bethlen Gábor Student Residence Hall
10 1116 Budapest, Temesvár utca 16–18.
 E-mail: bethlen_koll@kre.hu
 Telefon/Phone: + 36 1 203 23 84

Hotel Flandria Kollégium
Hotel Flandria Student Residence Hall
11 1135 Budapest, Szegedi út 27.
 E-mail: szollosi.jeno@kre.hu
 Telefon/Phone: +36 30 676 35 41

HTK Internátus
Residence Hall of the Faculty of Theology
12 1092 Budapest, Ráday u. 28. 
 Telefon/Phone: +36 1 476 3200

TFK Internátus
Residence Hall of the Faculty of Teacher Training
13 2750 Nagykőrös, Arany János u. 28.
 Telefon/Phone: +36 53 350 064
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Rektori Hivatal / Rector’s Office 
1  1091 Budapest, Kálvin tér 9. 

Bölcsészettudományi Kar / Faculty of Humanities
2  1088 Budapest, Reviczky u. 4.
3  1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület 
4  1146  Budapest, Dózsa György út 25-27.

Hittudományi Kar / Faculty of Theology
5  1092 Budapest, Ráday utca 28. 

Tanítóképző Főiskolai Kar / Faculty of Teacher Training
6  2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
7  1042 Budapest, Viola u. 2-4.

Állam- és Jogtudományi Kar / Faculty of Law
8  1042 Budapest, Viola u. 2–4.

Bocskai I. Kollégium / Bocskai I. Student Residence Hall
9  1042 Budapest, Hajnal u.13.

Bethlen G. Kollégium / Bethlen G. Student Residence Hall
10 1116 Budapest, Temesvár utca 16–18.

Hotel Flandria Kollégium / Hotel Flandria Student Res. Hall
11 1135 Budapest, Szegedi út 27.

HTK Internátus / Res. Hall of the Faculty of Theology
12 1092 Budapest, Ráday u. 28. 

TFK Internátus / Res. Hall of the Faculty of Teacher Training
13 2750 Nagykőrös, Arany János u. 28.
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Karok

Állam- és Jogtudományi Kar 
A dinamikusan fejlődő Kar a magyar jogi felsőoktatás 
legfiatalabb intézménye, ugyanakkor nagy tradícióval 
rendelkező jogászképző intézmények méltó örököse. 
Az 1831-ben létrejött Kecskeméti Református Jogaka-
démia utódintézményeként kezdte meg működését a 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara 1998-ban. A nappali tagozatos hallga-
tók jogi oktatása mellett, 2010-től folyamatosan bővült 
a gazdasági irányú képzés portfoliója. Az oktatók több-
sége a tanítás mellett szakmájában is dolgozik mint 
ügyvéd, ügyész, bíró, közhivatalnok, közgazdász stb. 
Az oktatók gyakorlatban szerzett tapasztalataikat adják 
át a hallgatóknak, ezzel illusztrálva az elméleti anyag 
gyakorlati megvalósulását. Karunkon oktat a Gazdasági 
Versenyhivatal magas rangú vezetője, Kúriai bíró, alkot-
mánybíró, alkotmánybírósági tanácsadók, helyettes ál-
lamtitkár, nagykövet, a KPMG Akadémia volt ügyvezetője. 

A jogi karok közül egyedülálló módon a KRE ÁJK gazdaság-
tudományi képzési területen is kínál képzéseket.

Alapképzések: emberi erőforrások u gazdálkodási és me-
nedzsment u nemzetközi tanulmányok 

Osztatlan képzések: jogász

Felsőoktatási szakképzések: emberi erőforrások – humán-
politika szakirány u emberi erőforrások – személyügyi szak-
irány u jogi u kereskedelem és marketing – marketingkom-
munikáció szakirány

Szakirányú továbbképzések: bűnügyi szakjogász u gazda-
ságdiplomáciai szaktanácsadó u jogi szakokleveles lelkész 
u külügyi szaktanácsadó u versenyjogi és versenyfelügyeleti 
jogi szakjogász u versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szak-
tanácsadó.

Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére: jogi 
szakokleveles köznevelési szakember u jogi szakokleveles 
protestáns köznevelési szakember u új típusú köznevelés 
szakembere

Doktori Iskola: Jogi doktori iskolánk arra vállalkozik, 
hogy az egyetemeken megszokott, a jogalkalmazói munkára 
felkészítő, norma centrikus képzés helyett probléma-orien-
tált képzést folytasson.A doktori iskola három képzési prog-
ramot kínál: Felelősség; Etika; Piac- és technológiaszabá-
lyozás. A tanulmányok során bel- és külföldi konferenciákon 
való részvételre, továbbá külföldi részképzésre is lehetőség 
nyílik. Igyekszünk a PhD képzés szervezésében rugalmasan 
figyelembe venni doktoranduszaink egyedi igényeit mindig 
ügyelve egyfelől a képzés színvonalára, másfelől a kollegiá-
lis légkör megtartására. Bízunk benne, hogy céljaink, prog-
ramjaink és működésünk sok jövőbeli oktatót és kutatót se-
gít majd hozzá a magas színvonalú tudományos és szakmai 
munkavégzés lehetőségéhez, amit mindnyájan becsülettel 
vállalhatunk és képviselhetünk mind önmagunk, mind szű-
kebb és tágabb közösségünk felé.

Faculties

Faculty of Law
This dynamically developing faculty is the youngest 
institution of the Hungarian higher education in the field of 
law, while also being the worthy successor of the historic 
law schools. The Faculty of Law of Károli Gáspár University 
of the Reformed Church in Hungary began its operation 
in 1998, as the successor of the Reformed Law Academy 
in Kecskemét, which was founded in 1831. In addition 
to teaching law to full-time students, from 2010 on the 
faculty has been continuously extending its portfolio of 
business-oriented courses. The majority of lecturers not 
only teach but actually work in the profession as lawyers, 
attorneys, judges, civil servants, economists etc. This 
way they are able to pass on their practical experiences 
to students thereby also bringing the theoretical material 
to life. A senior executive of the Hungarian Competition 
Authority, a judge of the Curia of Hungary, members of the 
Constitutional Court, constitutional judges, counsellors to 
the Constitutional Court, a deputy state secretary, former 

ambassadors, and a former manager of the KPMG 
Academy all teach at our faculty. 
Uniquely among faculties of law, the Faculty of Law of 
Károli Gáspár Univerity also offers courses in Economics.

Bachelor programmes: human resources u business 
administration and management u international relations

One-cycle Programmes: lawyer

Higher education level specialisation programmes: 
human resources – HR policy specialisation u human 
resources – personnel specialisation u law u trade 
marketing – marketing communication specialisation

Specialist postgraduate programmes: lawyer specialised 
in criminal law (LL.M) u economic diplomacy advisor u 
pastor with a legal certificate u foreign affairs advisor u 
lawyer specialised in competition law and competition 
supervision (LL.M) u legal advisor specialised in 
competition law and competition supervision.

Specialist postgraduate programmes for teachers: 
education expert with a legal certificate u Protestant 
education expert with a legal certificate u new type of 
primary and secondary education expert

Doctoral School: Our Doctoral School of Law aims 
to provide problem-oriented training instead of the 
conventional norm-centric programmes of universities 
preparing students for judicial work. The Doctoral School 
offers three training programmes: ‘Responsibility’, 
‘Ethics’, ‘Market- and technology regulation’. During the 
course of studies there are opportunities to take part in 
conferences both in Hungary and abroad as well as to 
study abroad. In organising our PhD courses we try to be 
flexible when it comes to meeting the particular demands 
of doctoral students conducting research. At the same 
time, we always strive to ensure the high quality of courses 
and to maintain the collegial atmosphere. We trust that 
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Bölcsészettudományi Kar
Az 1993-ban eredendően középiskolai tanárképzés 
céljaira létesült Bölcsészettudományi Kar képzési 
szerkezete az elmúlt években jelentősen megválto-
zott, képzési spektruma kibővült: számos alapképzést, 
mesterképzést és szakirányú továbbképzést kínál, 
továbbá doktori iskolával is rendelkezik. Az oktatók 
tevékenységének alapvető eleme a kutatás, amely az 
oktatott ismeretek, tananyagok állandó megújulásá-
nak, megújításának meghatározó eszköze. Hitvallásuk 
szerint az oktatás egy olyan – a hallgatókkal kialakított 
odafigyelő – kapcsolat, amelynek egyik legfontosabb 
célja a tehetségek kibontakoztatása és az önálló, lelki-
ismeretes munkára való felkészítés. 
A Kar oktatási tevékenységének sikerességét nem csu-
pán az elmúlt évek felsőoktatási rangsoraiban való jó 
szereplés jelzi, hanem a hallgatói érdeklődés folyamatos 
növekedése, a hallgatói létszám folyamatos bővülése is. 
Míg országosan 2010 óta általános visszaesés tapasz-
talható a bölcsészettudományi karok felvételi adataiban, 
addig a KRE BTK iránt folyamatosan növekszik az ér-
deklődés. A 2014/2015. tanévben a felvételt nyert hall-

Faculty of Humanities
Established in 1993 with the original aim of providing 
secondary school teacher training, the Faculty of Hu-
manities has changed and expanded its programme 
content and structure considerably: presently it offers 
several bachelors, masters, higher education level and 
postgraduate specialist programmes as well as a doc-
toral programme. A core element of the activity of the 
academics teaching at the faculty is research, a key to 
constantly refreshing and updating course materials. 
Academics at the faculty hold that education is a link 
established with students, one of the most important 
goals of which is to allow the development of talent and 
preparation for independent, conscientious work.
The success of the educational activities of the faculty 
does not only reflect in its ranking results but also in 
its continuous growth and soaring enrolment figures. In 
the 2014/2015 academic year, the Faculty of Humanities 
ranked second in the number of students gaining ad-
mission among all faculties of humanities in Hungary.

Tehetséggondozás – tudományos diákkör – önképzés:
Az Állam- és Jogtudományi Kar kezdetektől nagy 
hangsúlyt fektet a tehetséges hallgatók felkutatásá-
ra, felkarolására, támogatására, tudásuk kibontakoz-
tatására. A Karon a hallgatók tehetséggondozását a 
Bocskai István Szakkollégium, a Tudományos Diákkör 
(TDK), a nemzetközi és hazai tanulmányi versenyek, 
valamint a tutoriális képzés támogatja. Rendszeres 
TDK ülések, tanulmányi versenyekre való felkészítés, 
elismert szakértők, külföldi szakemberek, által tartott 
előadások, hazai és nemzetközi intézmények, konfe-
renciák látogatása folyamatos részét képezik a tehet-
séggondozásnak. A tanulni vágyó, tehetséges fiatalok 
felkarolására és támogatására 2005 óta speciális 
szakmai programmal működik a Bocskai István Szak-
kollégium. A Szakkollégium keretében a hallgatók elő-
adásokat szerveznek, kutatási tevékenységet folytat-
nak, továbbá szakmai rendezvényeken vesznek részt.

our goals, programmes and operation will assist many 
future lecturers and researchers in conducting scientific 
and professional work of the highest standard. 

Talent development – Scientific Students’ Associations 
– self-development: From the very beginning, the Faculty 
of Law of the Károli Gáspár University of the Reformed 
Church in Hungary has placed great emphasis on search-
ing for and supporting gifted students, as well as ensuring 
that they put their talent to good use. At the faculty, talent 
development is supported by the Bocskai István College 
for Advanced Studies, the Scientific Students’ Association 
(TDK), international and domestic study competitions as 
well as tutorials. Regular TDK sessions, preparations for 
study competitions, lectures by recognised experts and 
foreign guest speakers, visits to Hungarian and interna-
tional institutions, conferences are all elements of talent 
development. Since 2005, the Bocskai István College for 
Advanced Studies has been operating a special profes-
sional programme designed to support gifted young peo-
ple keen on learning. Within the framework of the college, 
students organise lectures, conduct research and take 
part in professional events. 

Bölcsészettudományi képzést nyújtó karok felvételi adatai Magyarországon (2006–2015; pótfelvételivel)
Enrolment data of faculties offering programmes in humanities in Hungary 2006-2014
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Tanári mesterképzés: szakképzettségek: angoltanár 
u magyar mint idegen nyelv tanára u magyartanár 
u némettanár u történelemtanár. 

Szakirányú továbbképzések: bölcsészettudományi, 
egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és tár-
sadalomtudományi egy vagy két nyelvű szakfordítói és 
műfordítói (választható idegen nyelvek: angol, francia, 
holland, japán, kínai, német nyelv) u drámapedagógia 
u erkölcstan, etika u gyakorlatvezető mentortanár pe-
dagógus-szakvizsgára felkészítő u gyermek- és ifjú-
sági irodalmi szakember u képi kifejezéspszichológiai 
u Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön – ma-
gyar és angol nyelven u Latin-Amerika szakreferens u 
magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus u men-
tálhigiénés segítő u online mentálhigiénés tanácsadó 
u művészeti igazgatás és művészetmenedzsment u 
pedagógus szakvizsga, választható területe: men-
tori, vezetőtanári feladatokra felkészítés u színház- 
és filmművészeti szakíró, kritikus u szupervizor u 
szupervizor-coach.

Részismeretek megszerzésére irányuló képzések: 
angol u magyar u német u történelem. 

Pedagógus-továbbképzések: bevezetés az írás-, olva-
sás- és biblioterápiás technikák pedagógiai alkalma-
zásába u családi életre nevelés és kapcsolati kultúra 
fejlesztése u személyközpontú művészetpedagógia 
u vizuális kultúra és vizuális nevelés. 

Doktori képzés: Történelemtudományi Doktori Iskola. 

Two-cycle Teacher Training Masters programmes:  
English u Hungarian as a Foreign Language u Hungarian 
Language and Literature u German u History.

Specialist postgraduate programmes: Art Management 
u Drama Pedagogy u Ethics u Juvenile Literature u 
Kodály culture in Hungary and abroad – in Hungarian 
and English u Latin-American Program Officer u 
Mental hygiene advisor u Mentor Teacher Training 
u Online mental hygiene advisor u One- or two-
language translator and literary translator in the field 
of Humanities, Church, Law, Economics, Technical, 
European Union and Social Science Studies, (foreign 
languages available: English, French, Dutch, Japanese, 
Chinese, German) u Pictorial Psychology Advisor u 
Supervisor u Supervisor-coach uTeacher of Hungarian 
as a Foreign Language u Theatre and Film Critic

50-credit Pre-Qualifying Blocks: English u Hungarian u 
German u History.

Continuing education programmes for teachers: 
Introduction to the Pedagogical Application of Writing, 
Reading and Bibliotherapy Techniques u Culture of 
Social Relationships and Education for Family Life u 
Personality-centred Art Pedagogy u Visual Culture and 
Visual Education. 

Doctoral programmes:  History (Focus: 18-20th 
century Hungarian history, politics and warfare in an 
international context, conflict management). 

gatói összlétszámot tekintve a bölcsészettudományi 
karok közül országosan a KRE BTK a 2. helyen áll.
A Bölcsészettudományi Kar az elmúlt években a kü-
lönböző rangsorokban rendre jó helyezést ért el. A 
HVG Diploma 2016 adatai alapján a bölcsészettudo-
mányi képzésterületi rangsorban, a hallgatói kivá-
lóság alapján a nappali képzési rangsorban a KRE 
BTK a 3. helyen szerepelt.
A KRE BTK-n 13 tudományos diákkör működik. A 
Bölcsészettudományi Kar fontos feladatának tekinti 
a tehetséges hallgatókkal való kiemelt foglalkozást, 
az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támo-
gatását, a tehetséggondozás feltételrendszerének 
fejlesztését. A diákköri munka a Kar szempontjából 
komoly tőke, amely az elért eredmények alapján a 
Kar egyik legfontosabb erőssége.  
Az elmúlt évek során a hallgatói szolgáltatások fo-
lyamatosan bővültek a BTK-n. Két jelentős és nép-
szerű szolgáltatása a Karrieriroda és a Diáktanács-
adó.

Alapképzések: anglisztika u germanisztika – 
néderlan-disztika szakirány u germanisztika – né-
met szakirány u keleti nyelvek és kultúrák – japán 
szakirány u kommunikáció és médiatudomány u 
magyar u pszichológia u szabad bölcsészet u szoci-
ológia u történelem. 

Osztatlan tanárszakok: angol nyelv és kultúra taná-
ra u magyartanár u német nyelv és kultúra tanára u 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára u 
média-, mozgókép és kommunikáció tanár.

Mesterképzés: anglisztika angol nyelven u iroda-
lom- és kultúratudomány u japanológia u kommu-
nikáció- és médiatudomány u művészettörténet u 
néderlandisztika u német nyelv, irodalom és kultúra 
u pszichológia u színháztudomány u terminológia u 
történelem u vallástudomány. 

In the past few years the Faculty of Humanities has 
achieved good results in the various higher education 
rankings. Based on data from the HVG Diploma 2016, 
the Faculty of Humanities of Károli Gáspár University of 
the Reformed Church in Hungary ranked third in student 
excellence (full-time degree programmes). 
There are 13 scientific students’ associations at the 
Faculty of Humanities. The Faculty of Humanities 
considers it particularly important to pay special attention 
to talented students, as well as to create opportunities for 
talent development and support any related endeavours. 
From the aspect of the faculty, the work of the scientific 
students’ association represents a major asset and – on 
the basis of the results – one of the greatest strengths of 
the faculty. 
Over the past few years there has been a constant 
expansion of student services at the Faculty of Humanities. 
The Career Office and Student Counselling Centre are 
two important and popular innovations in the field.

Bachelor programmes: English Studies u German 
Studies – Dutch Specialisation u German Studies – 
German Specialisation u Oriental Languages and 
Cultures – Japanese Specialisation u Communications 
and Media Studies u Hungarian Language and Literature 
u Psychology u General Humanities u Sociology u History.

One-cycle Teacher Training Programmes: Teacher of 
English Language and Culture u Teacher of Hungarian 
Language and Literature u Teacher of German Language 
and Culture u Teacher of History and Civics u Teacher of 
Media, Film and Communication.

Masters programmes: English Studies (in English) u 
Hungarian Literature and Culture u Japanese Studies 
u Communication and Media Studies u History of Art 
u Dutch Studies u German Language, Literature and 
Culture u Psychology u Theatre Studies u Terminology 
u History u Religious Studies.
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Tanítóképző Főiskolai Kar 
A Kar elődjét, a Tanítóképezdét 1839-ben alapította 
a Nagykőrösi Református Anyaszentegyház Presbi-
tériuma és mintegy száz éven keresztül bocsátott 
ki kántortanítókat, mígnem 1957-ben bezárták a jó 
hírű intézményt. 1990-ben indult meg újra a tanítók 
képzése Nagykőrösön és rövidesen újabb szakokkal 
bővült Karunk tevékenységi profilja, melynek kö-
szönhetően évről-évre egy több hallgató választja a 
KRE-TFK valamely képzését. 
A Tanítóképző Főiskolai Kar három képzési helyszí-
nén (Budapesten, Nagykőrösön és Marosvásárhelyen/
Târgu Mureș) indít képzéseket pedagógusképzés, 
hitéleti és társadalomtudomány képzési területen. 
Végzett hallgatóink között a pályán-maradási arány 
70–80%.

Faculty of Teacher Training
The predecessor of the faculty, the Teacher Training 
School, was established in 1839 by the Presbyterium 
of the Nagykőrös Reformed Church. For more than 
a century, cantor teachers graduated from the highly 
regarded institution, until it was closed in 1957. 
Teacher training was restarted in Nagykőrös in 1990, 
and shortly thereafter our faculty saw an expansion of 
programmes in its portfolio, due to which there has 
been an increase in the number of students applying 
for the Faculty of Teacher Training. 
The Faculty of Teacher Training offers courses in 
teacher training, religious and social studies at three 
campuses (Budapest, Nagykőrös and Târgu Mureș/
Marosvásárhely in Romania). 70-80% of our graduates 
choose a qualification-related career.

Hittudományi Kar
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Kara azzal a céllal jött létre, hogy lelkipásztorok és 
teológusok képzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a 
Magyar Református Egyház lelkészei és tudósai ta-
nításukkal és életpéldájukkal, a gyülekezetben és 
azon kívül is az egyes ember és a magyar nemzet ja-
vát szolgálják.  A Kar lehetőséget nyújt az ókori szent 
nyelveken (héber, görög) írt Ó- és Újszövetség tanul-
mányozására, a teológiai és etikai gondolkodásban 
való elmélyülésre, a vallás- és egyháztörténet egyre 
szélesebb megismerésére, a lelkipásztori gyakor-
lat megszerzésére. Az 1855-ben alapított Budapesti 
Református Teológiai Akadémia 1993 óta az Egyetem 
Hittudományi Karaként működik. 
A hallgatói létszám évről-évre folyamatosan emel-
kedik. A Karra átlagban mindössze 150-160 hallgató 
jár. A kis létszám családias hangulatot és a hallga-
tókkal való kapcsolattartásban egyéni odafigyelést is 
lehetővé tesz. Karunk nyitott a teológia iránt érdeklő-
dő, nemcsak református felekezetű személyek iránt 
is, akik elméleti ismereteiket kívánják gyarapítani e 
diszciplínákban. Nekik ajánljuk a protestáns teológus 
szakot. 
1992-ben alakult meg a MAB által is jóváhagyott Hit-
tudományi Iskola és Doktori Tanács.

Alapképzés: református hittanoktató.

Osztatlan képzés:  teológia – lelkész- és teológus 
szakirány u hittanár-nevelőtanár tanárképzés.

Tanári mesterképzés: hittannár-nevelőtanár.

Doktori képzés: Hittudományi Doktori Iskola.

Faculty of Theology
The mission of the Faculty of Theology of the Károli 
Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 
is to train pastors and theologians for the benefit of 
individuals and the country – both within and outside the 
Reformed Church – through the teachings and personal 
examples of ministers and scholars of the Reformed 
Church in Hungary. The Faculty offers an opportunity 
to study the Old and New Testament in Hebrew and 
Ancient Greek, to immerse oneself in theological and 
ethical thinking, to explore religious and ecclesiastical 
history in a wider context and to obtain pastoral practice. 
The Budapest Reformed Church Academy of Theology 
— founded in 1855 — is the legal predecessor of the 
Faculty of Theology.
The number of students increases year by year. On 
average, a total of 150-160 students attend the courses 
of the faculty. The relatively small number of students 
encourages the formation of a friendly atmosphere and 
a focus on the development of contacts with students.
The Doctoral School of Theology and the Doctoral 
Council were established in 1992.

Bachelor programme: Teacher of Reformed Religious 
Education 

One-cycle programmes: Theology – Pastor and Theo-
logian Specialisation u Teacher of Religious Education-
Teacher (double major teacher training programmes)

Two-cycle Teacher Training Programme/ Masters pro-
gramme: Teacher of Religious Education-Teacher (dou-
ble major teacher training programmes)

Doctoral programmes: Theology
Jelentkezők létszáma (fő) / No. of applicants

1. helyen jelentkezők létszáma (fő) / No. of 1st place applicants

Felvettek létszáma (fő) / No.of students enrolled
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Képzések Budapesten: 
Alapszakok: tanító u óvodapedagógus u szociális 
munka

Felsőoktatási szakképzések: csecsemő- és kisgyer-
meknevelő u szociális és ifjúsági munka- szociális 
munka szakirány u szociális és ifjúsági munka- ifjú-
ságsegítő szakirány

Szakirányú továbbképzések: 
német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő

Képzések Nagykőrösön:
Alapszakok: tanító u óvodapedagógus u szociális mun-
ka u református hittanoktató u kántor u diakónia

Felsőoktatási szakképzések: csecsemő- és kisgyer-
meknevelő u szociális és ifjúsági munka- szociális 
munka szakirány u szociális és ifjúsági munka- ifjúság-
segítő szakirány

Szakirányú továbbképzések: pedagógus szakvizsga: 
preventív és korrektív (fejlesztő) pedagógiai pszicholó-
gia; iskolai szabadidős programok szervezési felada-
ta; tehetséggondozás; tehetségfejlesztés; iskolai ne-
velési- és szociálpszichológiai ismeretek; lelki, fizikai 
egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti 
és gyakorlati kérdései az iskolában; család- és gyer-
mekvédelem; tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai 
gyakorlatban; gyakorlatvezető óvodapedagógus; gya-
korlatvezető tanító szakterületekkel u német nyelvű 
Baby-sitter és gyermekfelügyelő.

A Kar a hitéleti és világi szak párhuzamos elvégzésé-
re biztosítani tudja a feltételeket a nagykőrösi képzési 
helyen, akár állami ösztöndíjas formában is.

Programmes in Budapest:
Bachelor programmes: Teacher u Kindergarten Teach-
er u Social Worker

Higher education level specialisation programmes: 
Infant and Child Educator u Social and Youth Work – 
Social Worker Specialisation u Social and Youth Work 
– Youth Helper Specialisation

Specialist postgraduate programmes: Baby-sitting 
and childcare – in German

Programmes in Nagykőrös:
Bachelor programmes: Teacher u Kindergarten 
Teacher u Social Worker u Reformed Religion Educator 
u Cantor u Diaconia

Higher education level specialisation programmes: 
Infant and Child Educator u Social and Youth Work – 
Social Worker Specialisation u Social and Youth Work 
– Youth Helper Specialisation

Specialist postgraduate programmes: Professional 
Exam for Teachers, with the following elective areas: 
preventive-corrective pedagogical psychology, recrea-
tional organisation, talent management, physical-spirit-
ual health protection, family and child protection, practi-
cum supervisor for kindergarten / lower primary school 
 u Baby-sitting and child care – in German.

The faculty can offer the parallel completion of re-
ligious and secular training, even in the form of a 
state-funded, at its campus in Nagykőrös.

Idegen nyelvű képzések
Anglisztika mesterképzés (angol nyelven)
A képzésre olyan, elsősorban az anglisztika alapkép-
zési szakon oklevelet szerzett hallgatókat várunk, 
akik nem kívánnak tanárok lenni, ám el szeretnék 
mélyíteni ismereteiket az angol irodalom, történelem, 
kultúra és nyelvészet területén, illetve még szélesebb 
körű angol nyelvi kompetenciákat szeretnének elsa-
játítani, hogy később ezeket az ismereteket kamatoz-
tassák a munkaerőpiacon.

Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön 
(magyar és angol nyelven)
A képzés célja, hogy a pedagógusi, illetve a kulturá-
lis és művészeti élet területén végzett tevékenységhez 
szükséges elméleti ismeretek megerősítése mellett 
elsajátíttassa a hallgatókkal a Kodály Zoltán nevével 

Courses in foreign languages
MA in English Studies (in English)
This programme is primarily aimed at students 
who already have a BA in English Studies but they 
do not intend to become teachers. This programme 
offers them a chance to deepen their knowledge of 
English literature, history, culture and linguistics, and 
to acquire broader skills in the English language in 
order to benefit from this at the labour market.

Kodály culture in Hungary and worldwide (in 
Hungarian and English) 
The aim of the programme is to teach students 
about the practical application of the educational 
concept associated with Zoltán Kodály, in addition to 
strengthening the theoretical foundations necessary 
for pedagogic, cultural and artistic activities. The 
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összeforrt művelődéspolitikai koncepció gyakorlatban 
történő alkalmazását. Az alsófokú ének-zene oktatás-
ban hivatásukat végző pedagógusok számára lehető-
séget kínál, hogy akár a legkorszerűbb eszközöket be-
vonva, színes, változatos és élményt nyújtó énekórákat 
építsenek fel, kiaknázva a zenei nevelés lélekformáló 
és nevelő hatását. Ezekre alapozva a képzésben részt-
vevők, az európai társművészeti ismereteket is integ-
rálva, egy szélesebb spektrumú, zenei és pedagógiai 
ismeretanyagra tehetnek szert, amely oktatási-neve-
lési és személyiségfejlesztési feladatok magas fokú 
kiaknázásához adhat útmutatást a közoktatásban, a 
kulturális területen, valamint az alapfokú művészeti 
oktatásban. A képzés a kulturális és a művészeti élet 
területén dolgozó szakemberek számára olyan kész-
ségeket és ismereteket nyújt, amelyek segítségével 
magas szinten képviselhetik a Kodály-kultúra terjesz-
tését úgy Magyarországon, mint külföldön.

Nemzetközi lexikográfiai mesterképzés (német és 
angol nyelven)
Az EMLex olyan nemzetközi interdiszciplináris mes-
terképzés, amely az európai lexikográfiai, számító-
gépes lexikográfiai, korpuszlexikográfiai, valamint a 
szótártani kutatások eredményeinek átfogó, egyetemi 
szintű oktatását tőzte ki célul 9 egyetem oktatói és 
az IDS (Institut für Deutsche Sprache) kutatói rész-
vételével. Az EMLex lehetővé teszi továbbá a külön-
böző európai országokból származó hallgatók java- 
részt közös képzését, valamint a diákok és oktató 
tanárok, professzorok jövőbeni még szorosabb szak-
mai együttműködését. A képzést Németországban 
2009-ben, Franciaországban 2010-ben, Spanyolor-
szágban 2012-ben és Lengyelországban 2014-ben 
akkreditáltak. Magyarországon 2012-től lehetsé-
ges a képzésbe való bekapcsolódás a Károli Gáspár 
Református Egyetem német nyelv, irodalom és kultú-
ra mesterszakának alkalmazott nyelvészet és lexiko-
gráfia (EMLex) szakiránya révén.

Közép-európai tanulmányok (angol nyelven)
Egyetemünk új angol nyelvű programja azok számára ké-
szült, akik szeretnének bepillantást nyerni Magyarország 
történelmi, politikai, társadalmi és kulturális fejlődésébe és 
mindezeket Közép-Európa szélesebb kontextusában látni. 
Az érdeklődők a Bölcsészettudományi Kar oktatói által tar-
tott alábbi, angol nyelvű kurzusokon vehetnek részt: Ma-
gyarország és a környező országok középkori történelme, 
Bevezetés a Magyarország modernkori történelmébe 1848 
– 2010, Közép-európai irodalom, Közép-európai klasszikus 
zene, Közép-európai film, Magyar nyelv kezdőknek, Kom-
munikáció a népi kultúrában és népzenében. Akik a felkínált 
kurzusok közül ötöt teljesítenek, az Egyetem által kiadott 
Central European Studies Oklevélben részesülnek. 

Európai és Nemzetközi Üzleti Jog LL.M. (angol nyelven)
Az Európai és Nemzetközi Üzleti Jog LL.M.  akkreditált mes-
terképzés azoknak a jogi szakembereknek szól, akik már 
megszerezték a jogi alapdiplomájukat. A képzés résztvevői 
magas színvonalú, angol nyelvű jogi oktatásban részesül-
nek. A mesterképzés célja olyan jogi szakemberek tovább-
képzése, akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket az európai 
és nemzetközi üzleti/kereskedelmi/gazdasági jog területén, 
valamint jobban megismerni az Európán túlnyúló összetett 
gazdasági folyamatok jogi szabályozását, és céljuk elsajátí-
tani az angol jogi szakmai nyelvet. A képzés időtartama: 2 
félév. Munkarend: nappali, mesterképzés.

Hittudományi Doktori Iskola (magyar, angol és 
német nyelven)
A Budapesti Református Teológiai Akadémia, a Károli Gás-
pár Református Egyetem Hittudományi Karának jogelődje a 
második világháború óta állít ki doktori diplomákat. A prog-
ram célja, hogy megismertesse a diákokkal a legújabb ku-
tatási módszertant, felkészítse őket az önálló tudományos 
munkára, szakmai konferenciákon való részvételre, vala-
mint segítsen számukra felsőoktatási gyakorlatot szerezni.

Képzési idő: 6 félév. 
Meghirdetett munkarend: nappali.

programme trains teachers of singing and music in 
primary education, enabling them to develop colourful, 
varied and experiential music classes, using the most 
up-to-date methods and exploiting the personality-
forming and educational power of musical training. 
Teachers can thus gain a much broader musical and 
pedagogical knowledge, integrating European art-
forms in a way that they harness the efficient use 
of educational and personality development tasks 
in public education, culture and primary artistic 
education. The training offers skills and knowledge 
for professionals working in the area of cultural and 
art life in order to better represent and disseminate 
Kodály culture both in Hungary and abroad.

MA in international lexicography - EMLex (in German 
and English)
The EMLex international interdisciplinary masters 
programme provides a comprehensive, university-
level education of the results of European lexicography, 
computer lexicography and corpus lexicography, as 
well as lexicographical research with the participation 
of professors from nine universities and IDS (Institut 
für Deutsche Sprache) researchers. EMLex also 
represents an opportunity for the joint training of 
students coming from different European countries, 
and an even closer professional cooperation among 
students, lecturers and professors. The programme 
was accredited in Germany in 2009, in France in 
2010, in Spain in 2012 and in Poland in 2014. Through 
the applied linguistics and lexicography (EMLex) 
specialisation of the German language, literature 
and culture MA programme of the Károli Gáspár 
University of the Reformed Church in Hungary, our 
students have been able to join this programme since 
2012.

Central European Studies (in English)
The new English-language programme of the university 
has been created for those who would like to develop an 
insight into Hungary’s historical, political, social and cultural 
progress and view these in a wider Central European context. 
Students can participate in the following courses offered in 
English by lecturers of the Faculty of Humanities: Medieval 
history of Hungary and neighbouring countries, Introduction 
to modern Hungarian history (1848 – 2010), Central 
European literature, Central European classical music, 
Central European film, Hungarian language for beginners, 
Communication in folk culture and music.
Students completing five of the courses are awarded a 
Central European Studies certificate by the university.

LL.M. in European and International Business Law 
(in English)
The LL.M. in European and International Business Law is 
an accredited two-year full-time master-level programme 
targeting professionals who already hold a degree in law. 
The programme provides highly specialised legal training 
in English. The objectives of the programme are to train 
experienced lawyers who would like to develop a greater 
competence in European and international business/
commercial/economic law, to deepen their knowledge of 
the complex legal regulations of extra-European economic 
processes, and to train themselves in specialised legal 
English as a working language. 

Doctoral School in Theology (in Hungarian, English and 
German)
The Reformed Theological Academy of Budapest, the 
predecessor of the Faculty of Theology of Károli Gáspár 
University, has been issuing doctoral degrees since World 
War II. The Doctoral School receives applicants in the field 
of theology for its 6-semester, full-time PhD programme in 
Hungarian, English and German. The aim of the programme 
is to teach students the most recent research methodology, 
to prepare them for individual academic work, enable them 
to participate in conferences, and to help them gain teaching 
experience in higher education.
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Hallgatói élet és szolgáltatások
Egyetemünkön pezsgő diákélet zajlik. Campusaink 
elhelyezkedése vonzó hallgatóink számára, ugyanis 
olyan kulturális közeget kínálnak, amit a Karok sok-
rétűen ki tudnak használni. Hallgatóink aktív közös-
ségi és tudományos életet élnek. 

Ízelítő a programokból:
•	könyvbemutatók,	vitaestek,	művészeti	napok
•	őszi	és	tavaszi	tréninghét	szakmai,	kulturális
•	programokkal
•	hallgatói	tehetségnapok
•	konferenciák,	szimpóziumok,	szakmai	fórumok
•	sportrendezvények
•	imaközösség	és	bibliaórák

EHÖK
A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyete-
mi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (KRE 
HÖK, EHÖK) látja el. A KRE HÖK célja és feladata töb-
bek között az Egyetemre beiratkozott, azzal hallgatói 
jogviszonyban állók, azaz a hallgatók érdekképvise-
letének ellátása valamennyi őket érintő – felsőokta-
tási – kérdésben, minden egyetemi, regionális, illet-
ve országos testületben. Az EHÖK feladata továbbá a 
hallgatók egyetemmel kapcsolatos ügyeiben történő 
segítségnyújtás; a kari hallgatói önkormányzatokkal 
való kapcsolattartás, egyeztetés; a hazai – különös 
tekintettel a HÖOK – és nemzetközi hallgatói szerve-
zetekkel történő kapcsolatteremtés, illetve együtt-
működés, valamint a szükséges anyagi feltételek 
megléte esetén kulturális, sport és szociális szerve-
zeti egységek létrehozása, irányítása.

Diáksportkör
2014-ben a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszö-
vetség és a Károli Gáspár Református Egyetem hosz-
szú és szoros együttműködésének eredményeként 
létrejött az egyetemi sportiroda, valamint a Károli 
Hallgatói- és Diáksportkör, melyek intézményesítet-
ték a sportot, így a sportolni vágyó hallgatók immár 
szervezett keretek között tölthetik el szabadidejüket 
Egyetemünkön.
A sportiroda a hét minden napján áll hallgatóink 
rendelkezésére személyesen, telefonon vagy e-mail-
ben, és kínál több különböző programot illetve 
sporttevekényeséget az érdeklődök számára verseny 
vagy hobbiszinten egyaránt. A hallgatók a tanév során 
bármikor csatlakozhatnak a KRE Főnixek kiváló lab-
darúgó, kézilabda, röplabda, kosárlabda vagy vízilab-
da csapatához, részt vehetnek az egyetemek közötti 
izgalmas versengésben, vagy társaikkal saját csapa-
tot alkotva nevezhetnek az őszi és tavaszi sportnapok 
házibajnokságaira.

EHÖK
The Student Union (EHÖK) represents students at 
university level. One of the principal roles of the Student 
Union is the representation of students in all higher 
education-related issues that affect them, in university, 
regional and national level organisations. Furthermore, 
it is the job of EHÖK to provide assistance in matters 
connected with the university; maintaining contacts 
with the student unions of the faculties; making 
contact with and cooperation between domestic – 
particularly the National Conference of Student Unions 
(HÖOK) – and international student organisations, as 
well as establishing and coordinating the activity of 
cultural, sports and social organisations once funding 
is available. 

Student Sports Circle
In 2014, as a result of long and close cooperation 
between the Hungarian University Sports Federation 
and Károli Gáspár University of the Reformed Church 
in Hungary, the university sports office and the Károli 
Student Sports Circle were established, which serve to 
coordinate sports events and sport life at our university. 
The sports office is available to students every day of 
the week in person, by telephone or via e-mail. It offers 
several different programmes and sports activities 
both at a competitive and at hobby level. Students 
are always welcome to join the excellent KRE Főnixek 
football, handball, volleyball, basketball or water polo 
teams during the study term, they can take part in 
inter-university competitions and even put together 
their own team for the local autumn and summer 
sports days, tournaments and championships.

Student life and services
Student life at our university is extremely active 
and colourful. Students find the locations of our 
campuses very attractive; they offer the sort of cultural 
environment that the faculties are able to benefit from 
in diverse ways. Our students pursue an active social 
and academic life.

Typical activities include but are not limited to: 
•	book	presentations,	debating	society,	arts	days
•	autumn	and	spring	training	week	with	professional	

and cultural programmes
•	student	talent	days	
•	conferences,	symposiums,	professional	forums
•	sports	events
•	prayer	groups	and	Bible	classes
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Idegen Nyelvi Lektorátus
Az Egyetem biztosítja a hallgatók számára az okle-
vél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsgához az 
általános és szaknyelvi idegennyelv-oktatást. A Lek-
torátus egyben THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi 
Vizsgaközpont is, ahol államilag elismert nyelvvizsgát 
lehet tenni. A Lektorátus általános nyelvoktatás kere-
tében angol, észt, finn, francia, kínai, német, norvég, 
olasz, orosz, portugál és spanyol, illetve igény esetén 
más nyelvi kurzusokat is indít kezdő és haladó szin-
ten. Az Egyetem hallgatói részére mind a felkészítő 
tanfolyam, mind a nyelvvizsga térítési díjából kedvez-
ményt biztosítunk.
Az Állam és Jogtudományi Karon jogi, a Hittudományi 
Karon egyházi szaknyelvet oktatunk, a pszichológia 
szakos hallgatók pszichológiai szaknyelvet tanulhat-
nak. Jogász hallgatóinknak PROFEX jogi és közigaz-
gatási szaknyelvi felkészítő tanfolyamokat szervezünk. 
Minden Kar hallgatója felveheti az általános nyelvi órá-
kat, bekapcsolódhat más Kar nyelvóráiba is.
További információ:
www.kre.hu/inyl; www.theolingua.hu

Egyetemi Könyvtári Szövetség
A Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szö-
vetségét az Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára, 
a Bölcsészettudományi Kar Bod Péter Könyvtára, a 
Hittudományi Kar Török Pál Könyvtára, a Tanítóképző 
Főiskolai Kar Könyvtára, valamint a Közép- és Kelet-
Európai Missziói Tanulmányi Intézet tagkönyvtárai ala-
pították 1999 nyarán. Az Egyetemi Könyvtári Szövetség 
legfőbb feladatának azt tekinti, hogy olyan nagy múltú 
református kollégiumok, mint Sárospatak, Pápa, Deb-
recen, Nagyenyed és Kolozsvár könyvtári hagyománya-
it folytassa, és úgy alakítsa, fejlessze gyűjtőkörét, hogy 
azzal a lelkészképzés mellett más tudományágak kép-
zését és kutatását is támogassa.
Egyetemünk Hittudományi karának épületében talál-
ható meg a Ráday Gyűjtemény. A Ráday Gyűjtemény 
a Dunamelléki Református Egyházkerület kulturális 

University Library Association 
The Library Association of Károli Gáspár University of the 
Reformed Church in Hungary was formed by the Library 
of the Faculty of Law, Bod Péter Library of the Faculty 
of Humanities, the Török Pál Library of the Faculty of 
Theology, the Faculty of Teacher Training Library, and 
the member libraries of the Institute of Central and East 
European Missionary Studies in the summer of 1999. The 
University Library Association considers it its primary 
duty to continue in the wake of the great Reformed 
Church colleges such as those at Sárospatak, Pápa, 
Debrecen, Aiud /Nagyenyed and Cluj-Napoca/Kolozsvár, 
and to organise and develop collections to support not 
solely the training of pastors but also research and 
training at the university in general. 
The Ráday Collection can be found at the Faculty of 
Theology. The Ráday Collection is a cultural institution 

intézménye, amely könyvtári, levéltári és múzeumi 
egységekből áll. Kiemelkedő muzeális értéke a Rá-
day-család egykori főúri magánkönyvtárának külön 
gyűjteménye és a család teljes fennmaradt irattára. 
A könyvtár teljes anyaga 6500 mű kb. 12000-15000 
kötetben, mely a korra jellemzően enciklopédikus 
jellegű, azaz valamennyi tudományágat felöleli a ter-
mészettudományoktól az akkori szépirodalmi újdon-
ságokig. 

Karrier- és életpálya tanácsadás
Az Állam- és Jogtudományi Karon működő Kar-
rieriroda a célja az Egyetem által kínált oklevél ér-
tékesebbé tétele azáltal, hogy a magas színvonalon 
képzett hallgatók és az üzleti, intézményi szféra 
képviselői közötti kapcsolat megteremtésével, a tu-
datos karriertervezés eszközeinek támogatásával 
olyan elhelyezkedési kultúra honosodjon meg, mely-

of the Dunamellék Reformed Church Diocese and 
comprises a library, archives and a museum. The 
collection of the Ráday family’s one-time private 
library as well as the complete family archives are 
of outstanding historical importance. The library 
comprises approximately 6500 works in 12,000-
15,000 volumes, which are encyclopaedic in nature – a 
characteristic of the given historical period - including 
everything from natural history to the latest literary 
works.

Career advising
The Career Office operating at the Faculty of Law aims 
at making the degree offered by the university more 
valuable by introducing an employment culture through 
1.) the creation of relations between highly qualified 
students and representatives of business, and 2.) 
career planning to help students discover the job most 
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ben a hallgatók a szaktudásuknak és érdeklődési 
területüknek legmegfelelőbb állást találják meg. 
Az Iroda profiljához tartozik többek között karrierépí-
tési tanácsadás, tréningek, állásbörzék, konferenci-
ák, szakmai gyakorlatok szervezése, valamint állás-
közvetítés.
A Bölcsészettudományi Karon működő Karrieriroda 
és Diáktanácsadó Központ, melynek elsődleges célja, 
hogy a hallgatók részére karrier- és életpálya-építé-
si tanácsadást végezzen. Az iroda profiljához tartozik 
többek között a karrierépítési tanácsadás, tréningek, 
állásbörzék szervezése, állásközvetítés, a Károli ösz-
töndíjprogramban résztvevők önkéntes munkájának 
koordinálása. Végzős hallgatóink részére speciális, 
pályakezdő programcsomagot nyújtunk. 

appropriate for their specialised knowledge and field 
of interest. The office profile includes consultation on 
career planning, the organisation of training sessions, 
job fairs, conferences, professional work experience 
and recruitment.

The Career Office and Student Counselling Centre 
at the Faculty of Humanities primarily focuses on 
providing students with career-related advice. The 
profile of the office includes consultation sessions, the 
organisation of training sessions, job fairs, recruitment, 
and the coordination of the work of volunteers taking 
part in the Károli scholarship programme. We also 
provide a special career-starter programme package 
to final-year students. 

A Bölcsészettudományi Kar a Diáktanácsadó Köz-
pont munkatársai segítségével 2013 szeptemberé-
től biztosítja mindazokat az információkat és szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, 
egészséges életvitelét szolgálják. A Diáktanácsadó 
Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a hall-
gatók részére: krízisintervenció; egyéni, személyre 
szabott konzultációk; pályaorientációs konzultációk; 
online tanácsadás; mentálhigiénés tanácsadás.
2014 tavaszán Online Hallgatói Tanácsadást indítot-
tunk a Károli Gáspár Református Egyetem jogviszony-
nyal rendelkező hallgatói számára. Programunk a 
Diáktanácsadás keretén belül kínál támogatást azon 
hallgatóknak, akik anonimitásuk megőrzése mellett, 
az internet nyújtotta lehetőséggel élve szeretnének 
támaszt és megértést kapni életvezetési, kapcsolati, 
beilleszkedési nehézségekkel kapcsolatos, pályavá-
lasztási és más, számukra fontos kérdésekben. A le- 
velezési szolgálat az Egyetem honlapján keresztül 
működik, bármikor, bárhonnan könnyen elérhető. A ta- 
nácsadók a levelezés tartalmára nézve teljes körű 
titoktartási kötelezettséget vállaltak.

Alumni programunk
A Károli Gáspár Református Egyetem alumni prog-
ramjának célja, hogy elősegítse egykori hallgató-
ival a kapcsolattartást az egyetemi tanulmányaik 
után is, valamint támogassa volt diákjait a szakmai 
kapcsolataik megőrzésében és ápolásában.
Az alumni portálunkon tájékoztatást adunk új 
képzéseinkről, tudományos konferenciáinkról, 
rendezvé-nyeinkről és legújabb kiadványainkról. 
Lehetőséget biztosítunk egykori hallgatóinknak 
szakmai-tudományos szempontból releváns infor-
mációk, rendezvények publikálására, továbbá tá-
mogatni szeretnénk öregdiák-találkozók megszer-
vezését. Frissen és régebben végzett hallgatóinkat 
a fentieken túlmenően  hasznos információkkal és 
állásajánlatokkal segítjük az álláskeresésben.

The Student Counselling Centre offers the 
following services to students: crisis intervention, 
one-on-one, personalised consultation sessions, 
career orientation consultation sessions, online 
counselling, and mental hygiene advisory 
services.
In the spring of 2014, we launched our Online 
Student Counselling service for the students of 
Károli Gáspár University of the Reformed Church 
in Hungary. Within the framework of the Student 
Counselling service support is offered to those 
students who wish to preserve their anonymity by 
using the Internet to receive support in matters 
such as difficulties in life, relationships, fitting 
in, choosing a career and any other issues of 
importance to them. The correspondence service 
is easily accessible from anywhere, at any time, 
via the university website. Counsellors treat the 
contents of all correspondence with the strictest 
confidentiality.

Alumni programme
The Károli Alumni Programme is designed to 
promote contacts with former students after their 
graduation as well as to provide support for alumni in 
maintaining and encouraging professional relations. 
The alumni portal contains information on our new 
programmes, scientific conferences, events and the 
latest publications. We provide former students with 
the opportunity to publish information and promote 
events which are relevant from a professional-
scientific point of view, and we are also happy 
to support the organisation of alumni meetings. 
Moreover, we would also like to help recent graduates 
and those who graduated years ago in their search 
of work with useful information and job vacancy 
postings.
An essential part of our alumni programme is to 
offer our graduates a discount from the tuition fee 
of our fee-paying courses, if they wish to continue 
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Az alumni programunk fontos részét képezi, hogy az 
itt végzett hallgatók részére  kedvezményt nyújtunk 
az önköltséges képzések árából, ha nálunk folytatják 
mesterképzésen vagy szakirányú továbbképzésen a 
tanulmányaikat. A portálon regisztráló öregdiákok 
részére pedig további vásárlási kedvezményeket biz-
tosítunk az egyetemmel együttműködő partnerintéz-
mények szolgáltatásai, képzései, termékei árából. 

Alumni kártya
A jövőben tervezzük a Károli Alumni-kártya létrehozá-
sát, mely az elfogadó helyeken számos kedvezmény-
hez juttatja tulajdonosát. A kártyával az ország több 
pontján lehet kedvezményesen vásárolni és szolgál-
tatást igénybe venni. Az elfogadók között szerepel pl. 
a Muzikum Bisztro, a L’Harmattan Kiadó vagy a József 
Attila Szabadegyetem. Az elfogadóhelyek listája folya-
matosan bővül!
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Ösztöndíj lehetőségek
Károli Ösztöndíj:
A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az első he-
lyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges 
képzésben részt vevő hallgatókat, akik Egyetemünk 
polgáraivá válnak. Az ösztöndíjra minden első éves, 
önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű 
(nappali munkarendű) alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy osztatlan képzésben vesz részt és első 
helyen jelölte meg Egyetemünket. Az ösztöndíj egy ta-
nulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár 
az önköltség 75%-át is fedezheti. Számunkra fontos, 
hogy az Egyetem anyagi támogatással is biztosítsa, 
hogy a rászorulók se maradjanak ki a felsőoktatásból.

Károli Kiválósági Ösztöndíj:
Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egye-
temünket első helyen megjelölt, első éves alapkép-
zésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő 
hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést 
értek el valamely középiskolai versenyen.

Eötvös Károly Ösztöndíj:
Az Állam- és Jogtudományi Kar alapképzési és osz-
tatlan mesterképzési szakokra, teljes idejű (nappali), 
és a részidős (levelező) képzésre 1. helyen jelentke-
ző, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó önköltséges és állami ösztöndíjas 
hallgatóinak lehetőséget biztosít a tanulmányokkal 
kapcsolatos költségek csökkentésére az Eötvös Ká-
roly Ösztöndíj program keretében.

their studies at our master or specialist postgraduate 
programmes. Registered alumni are provided with a 
wide range of further benefits and discounts regarding 
the services, courses, programmes and products of 
our partner institutions. 

Alumni Card
In the future we are planning to issue the Károli 
Alumni Card, which will give its holder numerous 
benefits in selected outlets. The card allows the 
user to make discounted purchases and take 
advantage of discounted services at several places 
around the country. Among the places that accept 
the Károli Alumni Card are, for instance, Muzikum 
Bistro, L’Harmattan Publishing Company and the 
József Attila Free University. The list of places 
accepting the card is constantly expanding.

International Scholarships
The Stipendium Hungaricum Scholarship 
Programme was launched in 2013 by the Hungarian 
Government. Thousands of students from all around 
the world can apply-level studies at Hungarian insti-
tutions of higher education each year, from almost 
50 sending partner countries engaged in this pro-
gramme.
The scholarship holders can study without a tuition 
fee and will be provided with a monthly scholarship 
and accommodation at an institution of their choice 
including Károli Gáspár University of the Reformed 
Church in Hungary. 

More information on the programme can be found at: 
www.stipendiumhungaricum.hu

Within the framework of the Erasmus+ programme 
our university has bilateral agreements with 95 higher 
education institutions of 23 countries in Europe. The 
students of our partner institutions can spend one or 
two semesters at Károli Gáspár University choosing 
from over 110 Erasmus courses offered in English, 
German, Dutch and Spanish on demand. From the ac-
ademic year of 2015/16 the university has been partici-
pating in the International Credit Mobility programme 
receiving students from Serbian, South Korean and 
American universities. 



helyett a diákok valós tudást kapnak kézhez. A tan-
órákon kívül pedig megannyi lehetősége van a hallga-
tóknak arra, hogy megtapasztalják a károlisok közös-
ségi erejét a sportlehetőségektől kezdve, különböző 
műhelyeken át, a kulturális rendezvényekig. A külön-
böző egyetemi helyszínek inkább inspirálják hallga-
tóinkat a közös gondolkodásra és élénk kommuni-
kációra, semmint gátolna benne bárkit. Igazán jó itt 
egyetemistának lenni. Igen, a Károli nem pusztán egy 
helyet jelöl…”

Fazekas Elek
(szociális munka, III. évfolyam, TFK)
„Iskolánk különleges lelkülettel bír, oktatóink mind 
barátságosak, kellő szakértelemmel és a szakokhoz 
megfelelő mentalitással rendelkeznek. Barátságosak a 
hallgatók, aminek következtében szinte mindenki ismer 
mindenkit. A hallgatóság és az iskola vezetése egyaránt 
rengeteg ifjúsági programot szervez, ahol mindenki 
megtalálhatja a neki megfelelő elfoglaltságot.”

students have all sorts of opportunities to experience 
the strength of the Károli community starting from 
sports facilities through various workshops to cultural 
events. Instead of hindering anybody, the different 
university venues tend to inspire our students towards 
common thinking and vigorous communication. It is 
really great being a university student here. The truth 
is, Károli is not purely a place…”

Elek FAZEKAS
(student of social work, Faculty of Teacher Training)
“Our school has a special temperament, all our 
lecturers are friendly, they are fully trained and have an 
attitude appropriate to the faculty. Students are friendly 
and as a result we all know each other. Students and 
the management of the school organise dozens of youth 
programmes where everybody finds his or her own ideal 
activity.”
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Hallgatói vélemények
Gunyits Ottó Károly
(teológia-lelkész, IV. évfolyam, HTK)
„Ami egyből magával ragadott ebben a környezetben 
az a lelkesedés és szeretet, mely áthatja az itt dolgo-
zókat. Egyszerűen felemelő érzés olyan emberek közt 
lenni, akik ugyanazt az Istent szeretik, mint én, ugyan-
úgy vannak próbáik, mint nekem, ugyanazokkal a prob-
lémákkal küzdenek, mint én. Természetesen minden-
kinek saját hite van és jelen vannak kisebb-nagyobb 
különbségek is, melyekben nem feltétlenül értünk 
egyet és ezek válhatnak nagyon érdekes, építő vitákká, 
melyeket sokszor professzorainkkal folytatunk. Nem 
egy tudomány a sok közül, hanem amit itt tanulunk, az 
maga az élet, és ha így fogjuk fel, akkor a legunalma-
sabb óra is a legizgalmasabb útbaigazítássá tud válni.”

Kovács Dóra
(jogász, V. évfolyam, ÁJK)
„Szeretem a családias jellegű létszámot, ezért ben-
sőséges a hangulat, és könnyebb elsajátítani az anya-
got. Az oktatók felkészültek, az életre nevelnek, nem 
csak az elméleti tudást adják át, a szemináriumokat 
igyekeznek gyakorlatiassá tenni. A közösség össze-
tartó, a hallgatók között is jó a hangulat: a felsőbb 
évfolyam szintén segítőkész. A szakmai gyakorlat 
helyének kiválasztásában segítenek a tanáraink, így 
könnyebb megtalálni a nekünk való helyet.”

Mező Gábor
[pszichológia BA, III. évf.)
„Károli. Nem pusztán egy helyet, vagy egy egyetemi 
épületet jelöl a szó, hanem valamiféle szellemisé-
get. Olyan szellemiséget, ami a hallgatók és oktatók 
együttműködéséről szól, ahol megtalálja minden 
ideérkező hallgató a helyét mind emberileg, mind 
szakmailag. A tanulmányi előmenetelek beláthatóak, 
amihez nagyban hozzájárul, hogy oktatóink egyben 
gyakorlati szakemberek is így a tankönyvízű példák 

What our students think of KRE
Ottó Károly GUNYITS
(student of theology, Faculty of Theology)
“In this environment, I was immediately captivated by 
the enthusiasm and love that imbues all who work 
here. It is an uplifting feeling to be among people who 
love the same God as I do, they have the same trials 
that I face, they struggle against the same problems 
that I have. Naturally, everybody has their own faith and 
differences are apparent. However, these can develop 
into extremely interesting, constructive debates, which 
we frequently conduct with our professors. What we 
learn here is not one field of science among the many 
but life itself, and if we take it this way then the most 
boring class can become the most exciting one.”

Dóra KOVÁCS
(student of law, Faculty of Law)
“I like the family-size classes, which is why the 
atmosphere is intimate and it is easier to learn the 
course material. The lecturers are highly professional, 
they teach for life, they convey not only the theory 
but they make every effort to make seminars more 
practice-oriented. The community is very cohesive, 
there is a great atmosphere among the students. 
Our professors help us select the venues for our 
practicum so it is easier to find just the right place.”

Gábor MEZŐ
[student of psychology, Faculty of Humanities)
“Károli. The word does not purely denote a place or 
the university building, but some sort of ethos. It is as 
much about the cooperation of students and tutors as 
it is about students’ finding their place both in human 
terms and professionally. The progression of studies 
is transparent, to which the fact that our lecturers 
are experts in the practical sense, too, is a great 
contributor, so instead of dusty textbook examples the 
students receive real-life knowledge. Besides classes, 



Student life in Budapest
Hungary is becoming an increasingly popular study 
abroad destination. Hungarian higher education has 
much to commend itself upon, among other things, 
its very strong tradition and excellence in scientific 
research. On top of high quality education, Hungary 
also provides a lively and welcoming culture, a 
fascinating history and beautiful cities. Budapest 
is small enough to feel familiar to newcomers 
within a short period of time, while also being big 
enough to continually provide new experiences and 
learning opportunities. Hungary’s capital is a truly 
cosmopolitan European city, full of culture and 
spectacular scenery, with great food and affordable 
prices. Budapest is a city of living history where 
every inch tells a fascinating story. Enthralling 
museums and galleries, top-quality music events, 
a vibrant nightlife – the city has so much to be 
experienced. Budapest is in the Top 10 of the most 
photographed places on Earth (according to Google 
Maps´Panoramio „heat map”) and in the Top 25 
Travellers´ Choice Destinations in the World 2015 of 
Tripadvisor.

What costs should a foreign student expect?
Monthly living costs of a student, approximately: 
€ 400–600.
Accommodation: average monthly cost € 200–300, 
depending on the type of accommodation.
Food and public transport: monthly € 250–300.

Applying for a residence permit:
Foreign students must apply for a residence permit for 
the purpose of study at the Office of Immigration and 
Nationality. Students who already hold a residence 
permit must apply in person for a renewal at the 
responsible regional directorate at least 30 days prior 
to the expiration of the valid residence permit.
We ask foreign students coming to Hungary to 
inform themselves about the conditions to enter and 
reside in the country prior to their arrival in Hungary. 
Further information can be found at Hungarian 
embassies and on the webpage of the Ministry of 
Foreign Affairs and Trade.
Citizens of the European Economic Area (EEA) can 
enter Hungary with a valid identity card. The entrance 
of EEA citizens is visa-exempt, they have the right to 
stay in Hungary for a period not exceeding 90 days 
without a special permit (lawful residence).
A residence permit for studying purposes can be 
issued to a person who is to reside in Hungary as a 
full-time student in an accredited secondary or higher 
educational institution, or who wishes to participate 
in a preparatory course for higher education 
organised by a higher educational institution, and 
certifies that he/she has the necessary level of 
language knowledge to pursue his/her studies. The 
application must be done individually at the Office of 
Immigration and Nationality.

DID YOU KNOW?

u The building of the Hungarian Parliament is the 
third largest parliament building in the world.

u 

 Hungary is the proud owner of eight World Heritage 
Sites, including the Banks of the Danube, the Buda 
Castle Quarter and the Andrássy Avenue in Buda-
pest.

u The first underground line in continental 
Europe was built in Budapest in 1896.

u The Dohány Street Synagogue is the largest syna-
gogue in Europe and the second largest synagogue 
in the world.

u 13 Hungarians have received a Nobel 
 Prize so far.

u Hungary ranks 8th on the all-time 
 medal-table of the Summer Olympics.

u Rubik’s cube (by Ernő Rubik), the safety match (by 
János Irinyi) and the ballpoint pen (by László Bíró) 
were invented by Hungarians.

u The Sziget Festival – in the heart of Budapest – is one 
of the largest music and culture events in Europe.

Hallgatói élet Budapesten
Budapesten minden lehetőség adott, hogy az itt töl-
tött egyetemi évek a legszebb korszak legyen az em-
ber életében. Budapest szó szerint az ország szíve, 
lüktető, színes világváros. Azok a fiatalok, akik nagy 
múltú Intézményünk valamely tudományterületén ré-
szesülnek magas színvonalú képzésben, közvetlenül 
Budapest pezsgő hangulatú belvárosában vagy attól 
pár percre tanulhatnak. Több tucat könyvtár segíti a 
felkészülést, több mint 100 múzeum, kiállítóterem 
és galéria és közel 100 színház várja a színvonalas 
szórakozásra vágyó fiatalokat. A Zeneakadémián, a 
Művészetek Palotájában vagy az Operaházban világ-
színvonalú művészek tolmácsolásában hallgathatják 
a lelket felemelő melódiákat vagy neves előadók kon-
certjein vehetnek részt. Másfajta kikapcsolódásra pe-
dig több mint 500 kávézó, sok tucat népszerű szórako-
zóhely, 15 gyönyörű gyógyfürdő és 6 budapesti strand 
nyújt lehetőséget. A számtalan programlehetőség 
mellett a Budapesten tanuló hallgatóknak a későb-
bi elhelyezkedési esélyeik is jobbak: már az egyete-
mi éveik alatt elkezdhetik későbbi karrierjük építé-
sét, vállalatok gyakornoki programjai segítségével.  
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Hallgatóink, akiKRE büszkék vagyunk

GYENESEI Leila 
Világbajnok öttusázó, 

joghallgató 

pentathlon World champion, 
student of law

Students who we are proud of

TIBOLYA Péter
Világ- és Európa bajnok

öttusázó, joghallgató 

pentathlon World and 
European champion, 

student of law

DEÁKI Dóra
KEK-győztes, Bajnokok

Ligája-ezüstérmes
kézilabdázó, germanisztika 

szakos hallgató

CWC-winner, Champions 
League silver medallist 

handball player, student of 
German

SZABó Gabriella Tímea
Olimpiai- és Világbajnok

kajakozó, joghallgató 

kayak Olympic and World 
champion, 

student of law

GóR-NAGY Miklós
Világbajnok vízilabdázó,

joghallgató 

World champion water polo 
player, student of law

SZILÁGYI Áron
Olimpiai- 

és Világbajnok vívó,
pszichológia szakos

hallgató

Olympic and World fencing 
champion, 

student of psychology

VERESS Dávid
I. helyezés Országos 

Tudományos Diákköri 
Konferencia, 

Társadalomtudományi
Szekció, Vallástörténet 

Tagozat (2015)

I. helyezés Országos 
Tudományos Diákköri 
Tanács, Prezentációs 

Díj-verseny (2015)

1st place – 
National Scientific Students’ 

Associations Conference, 
Social Sciences Section 

(2015)

1st place – Council of 
National Scientific 

Students’ Associations, 
Presentation Prize 
Competition (2015)

NAGY Péter
Pro Universitate Juventutis 

díj (2015)

I. helyezés Országos
Tudományos Diákköri 
Konferencia, Állam és 
Jogtudományi Szekció, 

Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tagozat

(2015)

I. helyezés Nemzeti 
Tehetségprogram 

Magánjogi szekcióban 
megosztott első hely

Pro Universitate Juventutis 
prize (2015)

1st place – National Scientific 
Students’ Associations 

Conference, State and Law 
Studies Section (2015)

1st place – National Talent 
Programme, Private Law 

Section (shared first place)
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Nemzetközi kapcsolatok
A Károli Gáspár Református Egyetem stratégiai törek-
vése a nemzetközi kapcsolatok további fejlesztése, a 
partnerintézmények számának bővítése és az együtt-
működések mélyítése.

Az egyetemnek 30 ország 125 felsőoktatási intézményé-
vel van kétoldalú megállapodása, amelyek hallgatók és 
oktatók kiutazását, közös kutatást és publikálást, vala-
mint közös képzések megszervezését teszik lehetővé. 
Partnereink többsége európai, de vannak megállapodá-
saink kolumbiai, japán, dél-koreai, egyesült államokbeli 
és kanadai egyetemekkel is.

Európai viszonylatban az Európai Unió Erasmus+ 
programja tölt be kiemelkedő szerepet a nemzet-
közi együttműködésben, emellett egyetemünk részt 
vesz a regionális CEEPUS programban, valamint az 
Európai Unió új Nemzetközi Kreditmobilitás csere-
programjának keretében is fogad cserehallgatókat 
tengerentúli egyetemekről.  A magyar kormány Sti-
pendium Hungaricum programja segítségével a világ 
több mint 50 országából több ezer diák jelentkezhet 
magyar felsőoktatási intézményekbe, köztük a Károli 
Gáspár Református Egyetemre is. 

Keresztény egyetemként elsődlegesen törekszünk 
kapcsolatok kiépítésére más országok keresztyén 
felsőoktatási intézményeivel. Ezt elősegítve az egye-
tem csatlakozott a Keresztyén Felsőoktatást Népsze-
rűsítő Nemzetközi Szövetségéhez (IAPCHE) és társult 
tagja a Keresztyén Főiskolák és Egyetemek Szerve-
zetének (CCCU). Mindezek mellett az egyetem 2015-
ben felvételt nyert a világ 80 országában több mint 
800 tagot számláló, nem felekezeti alapú felsőokta-
tási szervezetbe, a Magna Charta Universitatum-ba.

Belgium, Leuven  u Katholieke Universiteit Leuven
Csehország, Brno  u Masarykova Univerzita
Dél-Korea, Pohang  u Handong Global University
Egyesült Királyság, u Union Theological College /  
Belfast  Queen’s University, Belfast  
  Institute of Theology
Észtország, Tartu  u Tartu Ülikool
Finnország, Turku  u Turun Yliopisto
Franciaország, Párizs  u Institut Catholique de Paris
Görögország, Athén  u National and Kapodistrian  
  University of Athens
Hollandia, Amszterdam u Vrije Universiteit Amsterdam
Izland, Reykjavik  u Háskólinn í Reykjavík
Japán, Tokyo  u Tokyo Christian University
Kanada, Edmonton (AB) u King’s University
Lengyelország, Varsó  u Uniwersytet Warszawski
Lettország, Riga  u Riga Graduate School of Law
Litvánia, Vilnius  u Vilnius University
Németország, Lipcse  u Universität Leipzig
Olaszország, Firenze  u Universita’ degli Studi di Firenze
Portugália, Lisszabon  u Universidade Nova De Lisboa
Románia, Kolozsvár/   u Universitatea Babes-Bolyai  
Cluj-Napoca  Cluj-Napoca
Spanyolország, u Universidad de Córdoba 
Córdoba  
Svájc, Bern  u Universität Bern
Szlovákia,  u Univerzita Pavla Jozefa   
Kassa/Košice  Šafárika v Košiciach
Szlovénia, Koper  u Univerza na Primorskem
Tajvan, Taichung City  u Providence University
Törökország, Isztambul  u Istanbul Üniversitesi
USA, New Haven (CT) u Yale University
USA, Grand Rapids (MI)  u Calvin College

International Relations
It is a strategic aim of Károli Gáspár University to 
further deepen and widen its network of international 
cooperation. 

Today, the university maintains bilateral contacts 
and cooperation agreements with 125 institutions of 
higher education from more than 30 countries around 
the world. Our partners are mostly European but we 
also have cooperation agreements with universities in 
Canada, Colombia, Japan, South Korea and the USA. 
Cooperation agreements cover student and teacher 
exchange schemes, joint research and publication, as 
well as organising and providing courses for students.

Within Europe, the Erasmus+ Programme of the Euro-
pean Union plays a significant role in the cross-border 
cooperation while the university is also a member of 
the regional CEEPUS mobility network. It also joined 
the new International Credit Mobility programme of 
the European Union, receiving exchange students from 
overseas universities. Furthermore, in the framework 
of the Stipendium Hungaricum programme launched 
by the Government of Hungary, thousands of students 
from all around the world can apply to Hungarian 
higher education institutions, including Károli Gás-
pár University of the Reformed Church in Hungary as 
well.
As a Christian university, Károli actively seeks contact 
and cooperation with other Christian institutions 
of higher education. As a result, the university 
joined the IAPCHE (International Association for the 
Promotion of Christian Higher Education) as a full 
member and the CCCU (Council for Christian Coll-
eges and Universities) as an international affiliate. 
Besides these organisations, the university became 
a member of the non-denominational international 
higher-educational organisation, the Magna Charta 
Universitatum in 2015. 
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 Hasznos hivatkozások: Useful links:
 KRE webpage: www.kre.hu/english

 About Hungary: www.gotohungary.com 
  www.justlanded.com/

 The Erasmus+ Programme: www.kre.hu/english/index.php/llp-erasmus

 Embassies and consulates: www.budapest.com/travel/embassies/ 
  /european_countries.en.html

 Healthcare in Hungary: https://www.angloinfo.com/budapest/how-to/budapest-healthcare
 Transport in Hungary: https://www.angloinfo.com/budapest/how-to/budapest-transport
 Lifestyle in Hungary: https://www.angloinfo.com/budapest/how-to/budapest-lifestyle

 Balassi Institute scholarships: www.balassiintezet.hu/en/
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