
KRE Gazdaságtudományi, 
Egészségtudományi és Szociális

Kar
• Budapest

• Kecskemét

• Nagykőrös



Miért válaszd a Károlit?

A tudomány gyarapítása 
mellett a művelt, jó 

szakemberek képzése

A jó közösség 
megteremtése

Károli 
Szabadegyetem

Károli Junior Akadémia

középiskolások 
számára

Tehetséggondozás, 
szakkollégiumok

Károli Interdiszciplináris 
Akadémia 

műhelyei a karok 
közötti átjárhatóságot 

erősítik

Az Egyetem feladata az 
útmutatás is, egyházi 

fenntartású, keresztyén 
intézményként szilárd 

értékrendet képviselünk.

Az egyetemi 
sportélet 

megerősítése



KRE képzései:

• Felsőoktatási szakképzés

• Alapképzés

• Osztatlan képzés

• Mesterképzés

• Szakirányú továbbképzés

• Felnőttképzés, Pedagógus-továbbképzés

• Doktori képzés



Karrieriroda

• Kötelező szakmai gyakorlatok koordinálása

• Gyakornoki lehetőségek belföldön és külföldön

• Álláshirdetések 

• Karrier- és tanulástechnikai tréningek

• Önéletrajz-írási tanácsadás

• Alumni (öregdiák) program

• DPR (Diplomás Pályakövető Rendszer) kutatás



• Gólyatáborok, gólyabál
• Őszi és tavaszi tréninghét
• Kulturális programok
• Konferenciák, előadások
• Hallgatói tehetségnapok
• Sportrendezvények 

5

Pezsgő hallgatói élet



Felsőoktatási felvételi tájékoztató

•2023. évi általános felvételi 
eljárás 

•Tervezett megjelenés: 

•2022. december 20.

•E-felvi online jelentkezés indulása

•www.felvi.hu

2023. 02. 09. 6

https://www.felvi.hu/


2023. évi felvételi eljárás 
legfontosabb határidői

•Felsőoktatási 
felvételi 

jelentkezési 
határidő

• Hitelesítés határideje

• Ügyfélkapun keresztül

2023. 
Február 

20.



2023. évi 
felvételi 
eljárás 
legfontosabb 
határidői

2023. április 20-tól
• E-felvételi ügyintézés indulása

2023. június 28-ig
• Hiánypótlási felhívás megküldése 
• Felvételi pontok számításához szükséges dokumentumok 

pótlása kapcsán

2023. július 12. csütörtök

• Hiánypótlás és sorrend-
módosítás határideje



2023. évi felvételi eljárás 

legfontosabb határidői

•Ponthatár, 
felvételi 

eredmények 
kihirdetése

2023. 
július 26.

• Besorolási döntés közlése 
– Oktatási Hivatal

• Felvételi döntés közlése –
felsőoktatási 
intézmények

2023. 
augusztus 

5-ig



E-felvételi
folyamata

Regisztráció

Biztonsági kód és felvételi 
azonosító szám

Jelentkezési adatok, 
jelentkezési helyek 

rögzítése
Szükséges dokumentumok 

feltöltése

Kiegészítő eljárási díj befizetése 
(amennyiben szükséges)

Jelentkezés hitelesítése

Tájékozódás, 
ügyintézés



Az E-felvételi használatához minden jelentkezőnek regisztrálnia kell a Felvi.hu-n!

A regisztráció során meg kell adni 

felhasználónevet 

jelszót, valamint 

e-mail címet. 

FONTOS!! OLYAN E-MAIL CÍMET ADJON MEG, AMELYET 
FOLYAMATOSAN FIGYELNI TUD
A kapcsolattartás a Hivatal és a jelentkező között kizárólag ezen az 

elektronikus postacímen keresztül, illetve az E-felvételi felületén történhet.

Amennyiben valaki korábban már regisztrált a honlapon, a jelentkezéshez (az E-
felvételi használatához) nem kell újra megtennie!

Bejelentkezés után az E-felvételi menüpontból érhető el a jelentkezési felület. 

Az első belépéskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket!

A megadott e-mail címre érkezik a jelentkező egyedi biztonsági kódja, amely az E-
felvételi rendszerébe való belépéshez szükséges, 

egyúttal kiosztja az ún. felvételi azonosító számot is
ügyintézéskor vagy tájékozódáskor – erre a felvételi azonosító számra kell hivatkozni.  

(Elektronikus levelezésben is!)

 Egy felvételi eljárásban mindenkinek csak egy felvételi azonosító számon 
nyilvántartott érvényes jelentkezése lehet!

Regisztráció
Biztonsági kód és 

felvételi azonosító szám

https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli


1. Személyes adatok megadása
- Személyi igazolvánnyal egyezően! Különösen ügyeljen a természetes 

személyazonosítók (név, születési név, édesanyja neve, születési hely és idő)
helyes megadására, mivel a hibásan beírt adatok befolyásolják az Ügyfélkapun 
keresztül történő hitelesítés sikerességét!

- Hibás adat befolyásolja a középiskolai tanulmányi eredmények átvételét! >>> 
Pontszámítás! 

- A névváltozást dokumentummal kell igazolni! Fel kell tölteni!

2. Jelentkezési hely(ek) 

1. A jelentkezési helyeket legördülő menüből kell kiválasztani. Figyelni 
kell arra, hogy pontosan azt a képzést, szintet, munkarendet, 
finanszírozási formát válassza ki, amelyre jelentkezni kíván!

2. Legfeljebb hat (6) jelentkezési helyet jelölhet meg. 

3. Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely 
mindkét finanszírozási formáját megjelöli (max. 12 sor tölthető ki)

Jelentkezési adatok, jelentkezési 
helyek rögzítése

https://www.felvi.hu/felveteli/felveteli_segitseg/jelmagyarazat


Jelentkezési 
sorrend

• Amennyiben több helyet szeretne 
megjelölni….

• az a jelentkezési hely (képzés) 
kerüljön az első helyre, ahová a 
leginkább szeretne bekerülni, és 
az utolsó helyre pedig az, ahová a 
legkevésbé szeretne bejutni,

• A jelentkezési határidő után új 
képzést már nem lehet megjelölni! 
(szint, munkarend, intézmény, szak, 
szakirány, meghirdetés nyelve)

• A jelentkezési határidő után 
kizárólag a jelentkezési helyek 
sorrendjén lehet változtatni – egy 
alkalommal –, illetve jelentkezési 
helyeket lehet visszavonni. 
Legkésőbb 2023. július 12-ig. 



KÖTELEZŐ 
BEKÜLDENI:

a 2006. január 1. előtt 
Magyarországon szerzett 
érettségi bizonyítványt, 

a külföldön vagy 
Magyarországon működő 

külföldi rendszerben 
szerzett érettségi 

bizonyítványt,

a 2005-ben szerzett 
érettségi tanúsítványt,

a 2006. február 1. előtt 
szerzett magyar felsőfokú 

végzettséget tanúsító 
oklevelet,

külföldi felsőfokú 
oklevelet,

a felvételi eljárás 
kiegészítő díjának 

igazolását (banki átutalás 
esetén),

A pontszámításhoz 
szükséges egyéb 
dokumentumok:

középfokú 
szakképzettséget tanúsító 

oklevél, 

54-es vagy 55-ös 
szakmaszámú 

szakképesítést igazoló 
bizonyítvány

a 2021. január 1. után 
kiadott szakgimnáziumi 
képesítő bizonyítvány,

a középiskolai 
bizonyítvány,

az oklevélmelléklet, 
leckekönyv.

a nyelvtudás igazolása 
(kivéve a 2003. január 1. 
után szerzett államilag 
elismert nyelvvizsga-

bizonyítványok),

a tanulmányi és 
művészeti 

versenyeredmények 
igazolása,

a sporteredmény 
igazolása,

a hátrányos helyzet 
igazolása,

a fogyatékosság
igazolása,

a gyermekgondozás
igazolása,

az önkéntes katonai 
szolgálat igazolása.

Szükséges dokumentumok feltöltése



Három 
képzés 

megjelölése 
díjmentes!

A további 
(legfeljebb 

három) 
jelentkezési 

helyekért 

2000-2000 
Ft 

kiegészítő 
díjat kell 

fizetni.

banki 
átutalással 

vagy 
bankkártyás 

fizetéssel 
teljesíthet

E-felvételi 
automatikus

an 
kiszámolja a 

fizetendő 
kiegészítő 

eljárási díjat!

A befizetés 
határideje 

megegyezik a 
jelentkezés 

határidejével, 

azaz 2023. 
február 15.

Kiegészítő eljárási díj befizetése 
(amennyiben szükséges)



•Érvényes a jelentkezés, ha

• a rendelkezésre álló határidőig és

• a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás E-

felvi felületén nyújtotta be jelentkezését, és

• a személyes adatain kívül megjelölt legalább egy 

jelentkezési helyet, és

• az E-felvételiben kitöltött jelentkezési űrlapot (az 

utolsó adatállapotnak megfelelően) hitelesítette
• Ügyfélkapun keresztül!!!

• A nem hitelesített elektronikus jelentkezés a 

hitelesítésre rendelkezésre álló határidőn túl nem 

fogadható el.

Jelentkezés 
hitelesítése

2023. 

Február 20.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/1_teendok_hataridok/13_efelveteli/136_hitelesites


Pontszámítás



Pontszámítás
Emelt szint vs. középszint

• MARAD az emelt szintű 

érettségi követelmény

• NEM kell emelt szintű 

érettségi
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

jogász osztatlan képzés

anglisztika alapképzési szak

kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak

pszichológia alapképzési szak

szociológia alapképzési szak

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; dráma- és színházismeret-tanár]]

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]]

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és 

médiaismeret-tanár]]

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára]]

KRE-GESZK
ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló 

szakirány

KRE-GESZK emberi erőforrások alapképzési szak

KRE-GESZK gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

KRE-GESZK szociális munka alapképzési szak

KRE-GESZK szociálpedagógia alapképzési szak

KRE-GESZK
kereskedelem és marketing felsőoktatási 

szakképzés marketingkommunikáció szakirány

 Pedagógus képzési terület

 Tanárképzés egyes szakjai

 Hitéleti képzési terület

 Bölcsészettudományi képzési terület egyes 

szakjai



Pontszámítás - érettségi követelmény

• Emberi erőforrások, 

gazdálkodási és menedzsment

• kettőt kell választani: földrajz v. 

gazdasági ismeretek v. informatika 

v. matematika v. történelem v. egy 

ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy(10) v. egy ágazaton 

belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy(11) v. egy 

idegen nyelv(12) v. egy szakmai 

előkészítő vizsgatárgy(13)

• Szociálpedagógia, szociális 

munka

• kettőt kell választani: magyar 

nyelv és irodalom v. matematika v. 

társadalomismeret v. történelem v. 

egy ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy(14) v. egy idegen 

nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(16)



• Ápolás és betegellátás 

(ápoló)

kettőt kell választani: 

biológia v. fizika v. informatika v. 

kémia v. magyar nyelv és 

irodalom v. matematika v. 

természettudomány v. egy 

ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy(7) v. egy idegen 

nyelv(8) v. egy szakmai 

előkészítő vizsgatárgy(9)

• Diakónia alapképzési szak és 

• kereskedelem és marketing 

felsőoktatási szakképzés

• bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy

Pontszámítás - érettségi követelmény



Pontszámítás
A számítási módok közül 

minden esetben 

a JELENTKEZŐ SZÁMÁRA 

LEGELŐNYÖSEBBET 
kell alkalmazni!

A pontszámítást az 

Oktatási Hivatal végzi 

előre „programozott” 

algoritmus alapján!



Pontszámítás 
felsőfokú oklevél 
alapján

A felsőfokú végzettséggel – legalább 
alapképzésben (korában főiskolai képzésben) 

vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett 
oklevéllel - rendelkező jelentkezőket az 

intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik 
figyelembevételével is rangsorolja

• kitűnő/jeles minősítésű oklevél: 400 pont,

• jó minősítésű oklevél: 400 pont,

• közepes minősítésű oklevél: 355 pont,

• elégséges minősítésű oklevél: 310 pont.

Az összpontszám megállapításakor az oklevél 
eredménye alapján számított ponthoz adják 

hozzá az esetleges többletpontokat.



A többletpontok összege legfeljebb 100 pont

A 2023. évi felvételi eljárásban az alábbi jogcímeken 
kapható többletpont:

• emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (amennyiben abból történik az 
érettségi pont számítása),

• nyelvtudásért, 

• esélyegyenlőségért,

• felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért,

• tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeredményekért,

• szakképesítésért,

• sporteredményért,

• önkéntes tartalékos katonai szolgálatért.

Jogosultságot minden esetben dokumentummal kell igazolni! Külön 
felszólítás nélkül, legkésőbb 2023. július 12-ig!





A FELVÉTEL 
ALAPVETŐ 
FELTÉTELEI

 az érettségi bizonyítvány, a felsőoktatási 
szakképzésben szerzett vagy felsőfokú 
végzettséget igazoló oklevél,

 a jelentkező rendelkezzen az adott szakra 
meghatározott legalább kettő, az érettségi 
pontokba beszámítható érettségi 
vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten

a jelentkező felvételi összpontszámának el 
kell érnie az intézmény által meghatározott 
minimumpontszámot: 

KRE-GESZK

alapképzései esetén 280 pontot,

a felsőoktatási szakképzés esetén 240 
pontot

az érettségi pont számításánál 
figyelembe vehető emelt szintű 
érettségiért, a nyelvvizsgáért, illetve a 
felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés j) pontja szerinti 
szakképesítésért járó többletpontokkal 
együtt, de más jogcímen adható 
többletpontok nélkül;



Nem érem el a minimum 
pontszámot….!?

Felsőoktatási 

felvételi szakmai 

vizsga



Emelt szintű 
érettségi

•A jelentkezési 

határidő 

•a május-júniusi 

vizsgaidőszak 

esetén 

•2023. február 15.

• 2005-ben és utána tett 

érettségi vizsga esetén!!

• Bármely érettségi 

vizsgatárgyból, amiből 

pontszámítás történik!

• Minden felvételi 

eljárásban figyelembe 

vehető, határidő nélkül!

• További információ:

• Oktatási Hivatal 

honlapján

• https://www.oktatas.hu/kozneveles/
erettsegi/2023tavaszi_vizsgaidoszak



FFSZV
Felsőoktatási 

felvételi szakmai 

vizsga

 kiváltja az emelt szintű érettségit,
 megkapja az 50 többletpontot, ha olyan 

tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot 
lehet számítani.

 legalább 45%-os eredményű FFSZV, ha az 

adott közismereti vizsgatárgyból rendelkezik

 a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt 

szerzett magyar érettségi bizonyítványában 

vizsgaeredménnyel (2005 előtt 

érettségizett!!)

 csak közismereti vizsgatantárgyból, 

 legfeljebb három felsőoktatási felvételi 

szakmai vizsgára lehet jelentkezni, 

 Figyelem: ha az érettségi bizonyítványa nem 

tartalmazza a pontszámításhoz szükséges 

vizsgatárgyat, akkor nem vehet részt abból a 

tárgyból felsőoktatási felvételi szakmai 

vizsgán.



FFSZV
Felsőoktatási 

felvételi szakmai 

vizsga

• FFSZV-re az E-felvételi 

felületén 2023. február 
15-ig az Érettségi 

eredmények menüpontban,

• azt követően 2023. április 
30-ig írásban, a 
felveteli.eljaras@oh.gov.hu e-
mail címen lehet jelentkezni.

• Ingyenes!
• 2023. évi általános és pót felvételi 

eljárásban érvényes!

mailto:felveteli.eljaras@oh.gov.hu


FFSZV
Felsőoktatási 

felvételi szakmai 

vizsga

• A FFSZV követelményrendszere a 
2005 óta érvényben lévő 
kétszintű érettségi 
vizsgarendszer szerinti emelt 
szintű érettségi írásbelin alapul –
az egyes vizsgatárgyak 
feladatlapjait az Oktatási Hivatal 
honlapján teszik közzé 

• FFSZV vizsgaidőpont várhatóan 
2023. július 4-5-én kerül 
lebonyolításra!

• Nem eredményez az adott 
vizsgatárgyból emelt szintű 
érettségi eredményről szóló 
bármilyen igazolást vagy 
tanúsítványt.



• Á, K: 
240

• Á: 400

• K: 280
• Á: 400

• K: 280

EMBERI 
ERŐFORRÁSOK

Nappali, Levelező

GAZDÁLKODÁSI 
ÉS MENEDZSMENT

Nappali, 

Levelező

Szociálpedagógia

Szociális munka

Ápolás és 
betegellátás

KERESKEDELEM

ÉS MARKETING
FOKSZ

Nappali, 
Levelező

Á, K: 
280

Ponthatár 2022-ben, 

általános eljárás



2023-ban 
meghirdetett
képzéseink

KRE GAZDASÁGTUDOMÁNYI, 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KAR



Gazdaság-

tudományi
Társadalom-
tudományi

Hitéleti

Orvos- és 
egészség-
tudományi

Nagykőrös



Meghirdetés neve K M F Önköltség
Képzési 

idő

Minimum 

kapacitás

Maximum 

kapacitás

Pontszámítás 

felsőfokú oklevél 

alapján

emberi erőforrások A N A 235000 7 10 100 igen

emberi erőforrások A L A 220000 7 10 100 igen

emberi erőforrások A L K 220000 7 10 100 igen

emberi erőforrások A N K 235000 7 1 100 igen

gazdálkodási és 

menedzsment
A L A 225000 7 10 50 igen

gazdálkodási és 

menedzsment
A N K 240000 7 1 50 igen

gazdálkodási és 

menedzsment
A L K 225000 7 10 50 igen

gazdálkodási és 

menedzsment
A N A 240000 7 10 50 igen

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció]
F N A 200000 4 10 40 igen

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció]
F L A 200000 4 10 40 igen

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció]
F L K 200000 4 1 40 igen

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció]
F N K 200000 4 1 40 igen



Meghirdetés neve K M F Önköltség
Képzési 

idő

Minimum 

kapacitás

Maximum 

kapacitás

Pontszámítás 

felsőfokú 

oklevél alapján
szociális munka 

(Budapest)
A N K 225000 7 1 30 igen

szociális munka 

(Budapest)
A L K 225000 7 1 30 igen

szociális munka 

(Budapest)
A N A 225000 7 10 30 igen

szociális munka 

(Budapest)
A L A 225000 7 10 30 igen

szociális munka 

(Kecskemét)
A L A 225000 7 10 30 igen

szociális munka 

(Kecskemét)
A L K 225000 7 1 10 igen

szociálpedagógia 

(Budapest)
A L K 225000 7 1 30 igen

szociálpedagógia 

(Budapest)
A N A 225000 7 10 30 igen

szociálpedagógia 

(Budapest)
A L A 225000 7 10 30 igen

szociálpedagógia 

(Budapest)
A N K 225000 7 1 30 igen

szociálpedagógia 

(Kecskemét)
A L A 225000 7 10 30 igen

szociálpedagógia 

(Kecskemét)
A L K 225000 7 1 30 igen



• A hitéleti képzési terület felvételi eljárása intézményi hatáskör!

Képzési terület Meghirdetés neve K M F
Önköltsé

g

Képzési 

idő

Minimum 

kapacitás

Maximu

m 

kapacit

ás

Pontszámít

ás 

felsőfokú 

oklevél 

alapján

orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és 

betegellátás [ápoló]
A L K 300000 8 1 30 igen

orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és 

betegellátás [ápoló]
A L A 300000 8 8 30 igen

orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és 

betegellátás [ápoló]
A N A 300000 8 8 30 igen

orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és 

betegellátás [ápoló]
A N K 300000 8 1 30 igen

hitéleti diakónia (Budapest) A L K 157500 7 1 15 igen

hitéleti diakónia (Budapest) A N K 157500 7 1 15 igen

hitéleti diakónia (Budapest) A L A 157500 7 10 15 igen

hitéleti diakónia (Budapest) A N A 157500 7 10 15 igen

hitéleti
diakónia 

(Kecskemét)
A L K 157500 7 1 15 igen

hitéleti
diakónia 

(Kecskemét)
A L A 157500 7 10 15 igen



Diakónia 
alapképzési 

szak 
felvételi 
eljárása

A Kar honlapján elérhető online felület 
kitöltésével lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 

2023. június 9.

A felvételi követelmény: 

alkalmassági vizsga és a két legjobb 
érettségi eredmény számított pontszám. 

Az alkalmassági vizsga időpontja: 

Budapest: 2023. június 27. kedd

Kecskemét: 2023. június 29. csütörtök 



Csatolandó dokumentumok
• jelentkezési lap (online felület) nyomtatott, aláírt példánya

• érettségi bizonyítvány másolata,

• középiskolai bizonyítvány másolata,

• többletpontok beszámítására vonatkozó igazoló dokumentumok (nyelvvizsga 
bizonyítvány, előnyben részesítésre vonatkozó dokumentumok, OKJ 
szakmai bizonyítvány, stb.)

• felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolata (amennyiben van)

• kézzel írott önéletrajz

• egyháztagság igazolása

Figyelem! A csatolandó dokumentumokat az online 
felületen történt jelentkezéssel egyidőben – a 

jelentkezési határidőig – a Kar részére kell megküldeni 
postai úton.

Diakónia alapképzési szak 

felvételi eljárása



Főbb határidők a felvételi 
eljárás során

2023. február 15.

Jelentkezési 
határidő

2023. február 20.

Hitelesítés 
határideje

2023. július 12.

Hiánypótlási 
határidő

2023. július 26.

Ponthatár

2023. évi 
felvételi



•GESZK KARI NYÍLT NAP

•2023. február 8., szerda
• Helyszín: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.

Kérdések
esetén:

to.geszk@kre.hu

+36 30 574 5215

+36 30 173 8140

+36 30 257 2546


