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Méltatások 

a 2021. szeptember 6-i tanévnyitó ünnepségen átadott kitüntetésekhez 

 

 

Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter 

Pro Universitate Díj 

 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter 2009 óta Egyetemünk oktatója. Vezetésével jött létre 

a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék. 2010 óta folyamatosan betölti a Kari 

Doktori és Habilitációs Tanács elnöki pozícióját. Az aktív részvételével újjászervezett 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője volt a 2010-es években. A Glossa 

Iuridica c. folyóirat szerkesztőbizottságának 2014-től tagja, 2017-től elnöke. A Károli 

Könyvek szerkesztőbizottságának tagja. Több cikluson keresztül tagja volt és jelenleg is 

tagja az Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási Bizottságának, Tudományos 

Diákköri Tanácsának és Kari Tanácsának, továbbá a Károli Gáspár Református Egyetem 

Doktori és Habilitációs Tanácsának, valamint Szenátusának. 2020-ban az egyetemi 

Tudományos Tanács tagjává választották. 2010 és 2014 között a Károli Gáspár 

Református Egyetem rektorhelyetteseként tevékenykedett. 2012 és 2014 között 

elnökölt a Károli Gáspár Református Egyetem Felülbírálati Testületének ülésein. 2019. 

február 1-től az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja. Egy évtizeden keresztül tagja volt 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő 

Habilitációs Tanácsnak és a Doktori Tanácsnak. Jelenleg is tagja a Miskolci Egyetem 

Állam- és Jogtudományok Tudományági Habilitációs Bizottságának, valamint több 

országos jogtudományi folyóirat szerkesztőbizottságának. 2021-től elnöke az MTA 

Jogtudományi Bizottság Civilisztikai Albizottságának. Országos tudományos diákköri 

konferencián résztvevők témavezetéséért és a tudományos diákköri munka 

támogatásáért 1999-ben „Mestertanár” címet kapott. 2015-ben átvehette a KRE 

Rektorának elismerő oklevelét. 2018-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 

kitüntetésben részesült. 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter kiváló oktatói és tudományos munkájával 

elévülhetetlen érdemeket szerzett egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karának, a 

Károli Gáspár Református Egyetemnek, valamint a hazai és nemzetközi jogász 

társadalomnak. 
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Karivezetői, oktatói és tudományos munkássága elismeréseképpen az Egyetem 

Szenátusa Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár, dékán 

részére a Pro Universitate kitüntetést adományozza. 

 

Lakatos Rebeka 

Pro Universitate Juventutis Díj 

 

Lakatos Rebeka 2017 májusa óta az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzatának tagja. 2019 elején lett a Hallgatói Önkormányzat általános alelnöke, 

majd még ugyanezen év augusztusában megválasztották az elnöki pozícióra, amelyet a 

mai napig betölt. Számos külföldi és belföldi programot szervezett a pandémia előtt. 

Elnökként fáradhatatlan munkát végez a HÖK szervezeti egységéért. Az általa vezetett 

Hallgatói Önkormányzat igen széles hallgatói réteget tudott elérni és megszólítani. A 

„Hallgatók hangja” információs csatorna létrehozásával eredményesen gyűjtötte össze a 

hallgatói észrevételeket és azokat továbbította a kari vezetés számára.  

Lakatos Rebeka hallgatói önkormányzati munkájával vitathatatlan érdemeket szerzett a 

hallgatók érdekeit képviselő munkájában, az Állam- és Jogtudományi Kar diákjainak és 

oktatóinak közösségi szolgálatában.  

Munkássága elismeréseképpen, a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa Lakatos 

Rebeka, az ÁJK HÖK elnöke részére a Pro Universitate Juventutis kitüntetést 

adományozza. 

 

Prof. Dr. Birher Nándor Máté 

Károli Emlékérem 

 

Prof. Dr. Birher Nándor 2011 óta tanít egyetemi docens besorolásban a Károli Gáspár 

Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 2011-ben és 2012-ben 

dékánhelyettesi feladatot is ellátott, feladata főként az egyetemi és kari akkreditáció 

sikeres előkészítésére irányult. Több éven át tagja volt és részben ma is tagja a 

Szenátusnak, a Kari Tanácsnak, továbbá a Kari Minőségbiztosítási Bizottságnak, mely 

testületnek 2021-től az elnöki posztját is betölti. Jelenleg rektori főtanácsadóként vesz 

részt az egyetemi minőségirányítási rendszerek alakításában, továbbá az egyházi 
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felsőoktatási intézmények közti kapcsolattartásban, az együttműködés erősítésében. 

Főtanácsadóként vett részt a 2020. évi akkreditációs felkészülésben. Irányításával alakult 

meg a Bonhoeffer Kutatóműhely. 2018 óta vezeti a Jogtörténeti, Jogelméleti és 

Egyházjogi Tanszéket. Jelenleg két nemzetközi kutatócsoportnak a tagja.  

Prof. Dr. Birher Nándor magas színvonalú oktatói munkájával, áldozatos közösségi 

szolgálatával öregbíti egyetemünk hírnevét, az Állam- és Jogtudományi Karon keresztül.  

Munkássága elismeréseképpen, a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa Prof. Dr. 

Birher Nándor Máté tanszékvezető egyetemi tanár részére a Károli Emlékérem 

kitüntetést adományozza. 

 

Pozsonyi úti Református Egyházközség 

Károli Egyetem Támogatója Díj 

 

A Pozsonyi Úti Református Egyházközség a XIII. kerületben, Újlipótváros és Angyalföld 

határán található, mintegy „félúton” a Kálvin tér és a Viola utca között. Története 

egészen a múlt század elejéig nyúlik vissza, önállósodása az 1930-as évekre tehető. Az 

elmúlt száz esztendő igen gazdag a gyülekezeti élet tekintetében, amely lelkipásztorait, 

presbitériumait, híveit dicséri. Nevesítve hadd emeljük ki Nt. Berkesi Gábort 

lelkipásztort, aki az elmúlt évtizedekben és a jelenben is pásztorolja a gyülekezetet.  S 

aki évek óta önzetlenül fogadja be a gyönyörűen felújított templomba a Károli Gáspár 

Református Egyetem ünnepélyes eseményeit, azon belül is az Állam- és Jogtudományi 

Kar doktoravató és diplomaosztó ünnepségeit.  

A Pozsonyi úti református gyülekezet temploma minden tekintetben ideális helyszín az 

egyetem kiemelt eseményei számára, amelyek hasonlóan az istentiszteletekhez, az Isten 

dicsőségét szolgálják. Köszönet érte! 

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa a Károli Egyetem Támogatója Díj 

adományozásával köszöni meg a Pozsonyi úti Református Egyházközségnek, hogy az 

egyetem ünnepi eseményei számára rendelkezésre bocsátják a templomot. 

 

Mundloch István 

Károli Egyetem Díszoklevele 
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Mundloch István János 2015 óta dolgozik a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- 

és Jogtudományi Karán. Kezdetben dékáni hivatali asszisztensként, majd dékáni hivatali 

ügyvivőként tevékenykedett, 2017 óta pedig dékáni hivatali vezetőként végzi munkáját. 

Jelentősebb tevékenységei és feladatai: a hivatal munkatársaival való együttműködés, 

határidős vezetői feladatok támogatása, kari költségvetési és költséggazdálkodási 

feladatok, kari HR feladatok, kiemelt események támogatása (pl. a MAB 2020-as 

látogatás felkészülés és részvétel), járványügyi felelős feladatok, iratkezelési feladatok 

ellátása stb.  

Mundloch István János vezetői, valamint a kari vezetést támogató munkájában 

fellelhető az egyéni elkötelezettsége, valamint a feladatok megfelelő teljesítéséhez 

szükséges alaposság, az elemzés és az átfogó összefüggések keresésének igénye.  

Munkássága elismeréseképpen a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa 

Mundloch István János Dékáni Hivatalvezető részére a Károli Egyetem Díszoklevele 

kitüntetést adományozza. 

 

Mátyás Anna Réka 

Pro Universitate Juventutis Díj 

 

Mátyás Anna Réka a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének harmadéves japán és 

elsőéves kínai szakos hallgatója, a Benda Kálmán Szakkollégium tagja. Felsőbb évesként 

aktívan részt vett a japán szakos hallgatók mentorálásában, azonban az idei évtől 

elsőévesként magára vállalta az újonnan induló kínai szakra érkező hallgatók 

integrálását is. Az év során a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve szakját 

képviselve részt vett a Gólyatalálkozón, a Kar által szervezett nyílt napokon és az 

Educatio Kiállításon is. Csoportja és a szak eljövendő hallgatói számára közösséget 

biztosítva, annak építését megalapozva létrehozta a Károli Kínai Klubot, amely keretein 

belül már több előadást szervezett a Tanszék segítségével. A Sinoráma-sorozat a kínai 

kultúrát, a nyelv tanulását, és a nyelvtanulás adta lehetőségeket mutatja be a szak 

hallgatói és minden érdeklődő számára. Egyetemünk közösségének építéséért való 

elkötelezettségét az is mutatja, hogy a kari hallgatói szervezetek közötti 

megbeszéléseken nyitottságával, kreativitásával és ötleteivel az együttműködést keresi 

az egyéb szervezetekkel. Közösségi szolgálatán túlmenően tanulmányi eredménye 



5 
 

kiemelkedő, több ösztöndíjat is elnyert, közöttük a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, 

valamint az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját is. A 35. OTDK-n 2 tagozatban 

is második helyezést ért el dolgozataival, ezzel tovább öregbítve Egyetemünk hírnevét. 

Fentiek figyelembevételével a BTK Hallgatói Önkormányzata és a BTK Kari Tanácsa 

javaslata alapján a Szenátus Mátyás Anna Réka részére odaítélte a Pro Universitate 

Juventutis díjat. 

 

Dr. Lannert Keresztély István 

Károli Emlékérem 

 

Dr. Lannert Keresztély István az ELTE-n végzett orosz-francia-eszperantó szakon. A 

diplomát követően a Karinthy Frigyes Gimnáziumban dolgozott mint középiskolai 

tanár, mellette idegennyelvi szaktanácsadó volt. Vérbeli tanár, az orosz nyelv és kultúra 

szerelmese. Tagja a Magyarországi Orosz Nyelv és Irodalomtanárok Egyesületének, a 

Franciatanárok Magyarországi Egyesületének, valamint a Drámapedagógiai 

Társaságnak. Az idegennyelv oktatás módszertana állt mindig is érdeklődése 

középpontjában, ez kutatási és oktatási szakterülete, publikációinak témája. Később ez 

kiegészült a drámapedagógiával; azt kutatta, hogy a drámapedagógia módszerei miként 

alkalmazhatók az idegennyelv tanításban. Ez lett disszertációjának témája is. Doktori 

fokozatát 2005-ben az ELTE-n szerezte meg.  

1999 szeptemberében kezdett Egyetemünkön dolgozni az Idegen Nyelvi Lektorátuson, 

majd később egyidejűleg a Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszéken, ahol 

leendő tanároknak tanított drámapedagógiát.  2014-2020-ig a drámapedagógiai 

szakképzés szakfelelőse volt.  

Az elmúlt 22 év alatt elkötelezetten szolgálta az Egyetemet, munkájával részese volt 

fejlődésének. Szakmai igényessége, hatalmas tapasztalata, lelkiismeretessége, odaadása 

megkérdőjelezhetetlen. Egyetemünk Szenátusa a Bölcsészet- és Társadalomtudományi 

Kar javaslatát elfogadva a Károli Emlékérem kitüntetést adományozza Dr. Lannert 

Keresztély István részére. 

 

Fodorné Dr. Földi Rita 

Károli Emlékérem 
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Fodorné Dr. Földi Rita a Pszichológiai Intézet legnagyobb tanítási és kutató 

tapasztalattal rendelkező oktatói közé tartozik, aki a fejlődéslélektani főkollokviumok 

népszerű előadója, a pszichológus mesterképzésen a Fejlődés- és Klinikai 

Gyermekpszichológia specializáció felelőse. Korábban a tanárképzésben a pszichológiai 

tárgyak tanítását fogta össze. Kutatóként és tudománynépszerűsítőként is sikeres, két 

intézeti kutatócsoportot is vezet (Fejlődéslélektani Neuropszichológiai Kutatócsoport, 

Reziliens Fejlődés – Pozitív Kutatócsoport), fiatal tanszéki kollégáival tudományos 

konferenciák meghívottjai, az intézeti folyóiratnak is rendszeres szerzői. A 

Fejlődéslélektani Tanszék vezetőjeként irányította a hamar népszerűvé vált új 

mesterszakos specializáció néhány évvel ezelőtti kialakítását és utóbb az önállóságát 

növelő tantárgyi megújítását. Évtizedes szerepvállalása meghatározó a Pszichológiai 

Intézet életében, a stratégiai tervezésben és az Intézet napi munkájában egyaránt. Az 

Intézet élő lelkiismereteként továbbra is a múltbeli tapasztalatok és a jövőbeli kihívások 

közötti termékeny reflexiót várunk tőle. 

 

Füleki Beáta 

Károli Egyetem Díszoklevele 

 

Füleki Beáta 2014. február 3. óta dolgozik a Karrieriroda vezetőjeként a Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Karon. Rendkívül céltudatos, innovatív, lényeglátó, 

folyamatokban gondolkodó, vezető személyiség, munkájára hivatásként tekint. Jó 

együttműködő partner, figyelmes, barátságos és hiteles lénye a kollégáiban és a 

hallgatókban is gyorsan bizalmat ébreszt. 

Az eddigi több mint hét évnyi munkájának köszönhetően a Karrieriroda rengeteget 

fejlődött, a hallgatói szolgáltatások köre folyamatosan bővül. Nevéhez fűződik a Károli 

Alumni weboldal és Program kari, ill. összegyetemi szintű elindítása, amelynek 

működtetését is a Karrieriroda látja el.  

Aktív szerepet vállalt a 2018-as Alumni találkozó megszervezésében. A Karrieriroda 

rendszeres segítője a kari humánerőforrás-toborzásnak is. 

Az évek során kiváló kapcsolatot alakított ki a verseny- és a non profit szféra 

képviselőivel, számos fejvadászcéggel és trénerrel működik együtt. A minden félévben 

megrendezett Tréninghétre a munkaerőpiac különböző szegmenseiből hív meg 
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előadókat, így a hallgatók közvetlen visszajelzést kaphatnak az éppen aktuális piaci 

elvárásokról, ezen kívül lehetőségük nyílik képességeiknek, igényeiknek megfelelő 

munka-, ill. gyakornoki lehetőségekről tájékozódni. Ő szervezte a Kar első DPR 

kutatásait is, különféle beszámolók és kimutatások elkészítésével nagymértékben segíti 

a vezetőséget és a Kari Tanácsot abban, hogy jó stratégiai döntések szülessenek a piaci 

igényeket megfelelően kiszolgáló oktatás megszervezése terén.  

Ugyancsak ő indította el a SOULító Kortás Segítők programot, amelynek keretében 

pszichológia, mentálhigiéné és lelkész szakos hallgatók tartanak segítő beszélgetéseket 

és közösségi programokat hallgatótársaiknak. 

2018 óta részt vesz az első éves hallgatók számára felajánlott tanulásmódszertan 

tréningek szerevezésében, idén pedig elindította a KRE BTK Alumni Mentor 

Programot, amelynek célja a hallgatóink összekötése az öregdiákjainkkal job-shadowing 

lehetőség biztosítása révén, melyre a Károli Közösségi Napok keretei között kerülhetne 

sor. 2021 tavaszán aktívan részt vett az Egyetemen hallgatói szolgáltatásokat biztosító 

szervezeti egységek és szervezetek (Karrieriroda, Diáktanácsadó, Egyetemi Lelkészség, 

Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat, BTK HÖK) közötti megbeszélések szervezésében, 

amelyek a még hatékonyabb együttműködést és a még színvonalasabb hallgatói 

szolgáltatásokat hivatottak biztosítani. 

Károlis feladatainak kimagasló színvonalú ellátása mellett 2018 májusa óta a 

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) ügyvezető elnöke is. 

 

Pálfalvi Júlia Viola 

Pro Universitate Juventutis Díj 

 

Pálfalvi Júlia Viola Hittudományi Karunk negyedéves teológia szakos hallgatója. Az idei, 

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést ért el. A kari 

programok aktív segítője évek óta, részt vesz a mentorprogramban is. Támogatja a 

Hallgatói Önkormányzat munkáját, illetve az egyetemi programokban is lelkesen részt 

vesz. Tanulmányain túl rendszeres szolgálója egyházközösségének, és munkatársa a 

Bárka tábornak is. Áldozatos munkáját elismerve a Szenátus Pálfali Júlia Viola részére 

odaítélte a Pro Universitate Juventutis díjat. 

 

Dr. Bóna Zoltán 
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Károli Emlékérem 

 

Dr. Bóna Zoltán református lelkész részére az Egyetem Szenátusa a Hittudományi Kar 

javaslata alapján adományozta a Károli Emlékérem kitüntetést az Egyetemen korábban 

az egyházi élet megismertetése terén végzett oktatói munkája és a Theologiai Szemle 

folyóirat felelős szerkesztői szolgálata elismeréseképpen. Dr. Bóna Zoltán a 95 éves 

folyóiratot egy megszakítással 25 éven át szolgálta (és jelenleg is szolgálja) felelős 

szerkesztőként. A folyóirat a KRE közössége számára is fontos publikációs lehetőséget 

nyújt. 

 

Sógor Éva 

Károli Egyetem Díszoklevele 

 

Sógor Éva a Hittudományi Kar Dékáni Hivatalának vezetőjeként és egyben a 

Hittudományi Doktori Iskola, valamint a Hittudományági Doktori és Habilitációs 

Tanács adminisztrátoraként a Kar egyik meghatározó személye és munkatársa az 

adminisztratív munkavállalók között. Sokrétű feladatait mindig pontosan és szakszerűen 

végzi a Kar oktatói és munkatársai, valamint a hallgatók nagy megelégedésére. 

 

Beszterczey András 

Károli Emékérem 

 

Beszterczey András a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájának 

irodavezetőjeként 2014 és 2021 között mindvégig támogatta a Szociális és 

Egészségtudományi Kar szociális és szeretetszolgálati képzésének magas szintű 

megvalósítását. Kiemelkedő módon segítette az Egyetem oktatói és gyakorlati 

tevékenységét, ezzel hozzájárult a Kar képzési kínálatában szereplő szakok fejlődéséhez. 

Irodavezetői szolgálata során aktívan részt vállalt a Kar kapcsolatrendszerének 

fejlesztésében. Emberileg, szakmailag és tudományosan is hozzájárult Egyetemünk 

hírnevének öregbítéséhez. A SZEK Kari Tanácsának javaslatára az Egyetem Szenátusa a 

Károli Emlékérem kitüntetést adományozza Beszterczey András részére. 
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Katona Renáta 

Pro Universitate Juventutis Díj 

 

Katona Renáta óvodapedagógus szakos hallgató tanulmányai elkötelezett és példaadó 

folytatása mellett kimagasló sporttevékenységet is folytat. A magyar női kardcsapat 

tagjaként 2021. március 14-én a budapesti kvalifikációs világkupaversenyen 

sporttörténelmi siker részese lett, ugyanis a magyar női kardcsapat először szerzett 

olimpiai kvótát. Katona Renáta minden tekintetben megfelel a Pro Universitate 

Juventutis-díj kritériumainak, ugyanis mind magatartásával, tanulmányaival, valamint 

kimagasló sporteredményei által is öregbítette a Károli Gáspár Református Egyetem 

hírnevét. 

 

Dr. Havas Judit 

Károli Emékérem 

 

Dr. Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész évek óta a Károli Gáspár Református 

Egyetem Pedagógiai Karának (korábban: Tanítóképző Főiskolai Kar) megbízott oktatója. 

Több évtizednyi tudományos, előadóművészeti tevékenységéből táplálkozva tanítja a 

leendő pedagógusokat művészi beszédre, gyermekirodalomra, a beszédfejlődés 

segítésére. Oktatói tevékenysége mellett nem csupán a Kar közösségi programjait, 

ünnepi megemlékezéseit gazdagítja, hanem a Pedagógiai Kar kapcsolatrendszerét, 

megjelenéseit, fejlődését is támogatja. A Károli Emlékérem adományozásával 

mindezeken túl azt is szeretnénk megköszönni, hogy a Pedagógiai Kar által alapított és 

a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények hallgatói számára meghirdetett Kányádi 

Sándor versmondó és versillusztrációs verseny ötletének felvetése, létrejötte és 

megvalósulása által, a verseny védnökeként, valamint a Kányádi-örökösök támogatását 

is elnyerve egész Egyetemünk javát munkálta. Kányádi Sándor élettörténete és 

művészetének üzenete teljesen mértékben megtestesíti a Károli Gáspár Református 

Egyetem Pedagógiai Karának küldetését. 

 

Magyar Nyelvtudományi Társaság 
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Károli Egyetem Támogatója 

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság szakmai támogatásával és pályázati úton elnyert 

támogatásával valósult meg a 2020/2021. tanévben a XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási verseny. A nagy múlttal és hagyományokkal rendelkező versenyt 

2020-től szervezi a Károli Gáspár Református Egyetem. A járványügyi helyzet miatt 

jelentős technikai és szakmai–módszertani fejlesztéseket is végre kellett hajtanunk, 

hogy a mintegy 15000 versenyző tanulót, felkészítő tanáraikat és intézményeiket 

Kárpát-medence-szerte elérjük. A Pedagógiai Kar (korábban Tanítóképző Főiskolai Kar) 

a Károli Egyetem támogatója-díj adományozásával szeretné megköszönni a Magyar 

Nyelvtudományi Társaságnak a Simonyi-verseny megszervezéséhez nyújtott 

mindennemű támogatást. 

 

Szabó Erika 

Károli Egyetem Díszoklevele 

 

Szabó Erika könyvtáros, az Egyetemi Könyvtári Szövetség vezetője lassanként három 

évtizede határozza meg a Károli Gáspár Református Egyetem könyvtárainak fejlődését, 

a legújabb könyvtárszakmai kihívásokhoz és folyamatokhoz való igazodást. A Károli 

Egyetem Díszoklevele kitüntetés odaítélését a Pedagógiai Kar (korábban Tanítóképző 

Főiskolai Kar) különösen annak elismeréseként és köszöneteként indítványozta Szabó 

Erika könyvtárvezető részére, ahogyan és amiként a nagykőrösi kari könyvtár munkáját 

kísérte. A 2020/2021. tanévben lezajlott a nagykőrösi kari könyvtári állomány 

rendezése, a könyvtár működési engedély felülvizsgálatára történő felkészítése, a 

további szakmai munka megalapozása. Köszönetünket fejezzük ki továbbá a Neumann 

János Egyetem Pedagógusképző Karának beolvadásával összefüggésben a kecskeméti 

könyvtári állomány átvételében nyújtott segítségért, a kecskeméti szakmai munka 

irányításáért, valamint az egyetemi levéltár alapítása érdekében tett erőfeszítésekért, a 

Pest Megyei Levéltár megszűnő nagykőrösi fióklevéltárától megkapott könyvtári 

állomány átvételéért. 

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke 
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Rektor Elismerő Oklevele 

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor 2000 

januárja óta intézményünk egyetemi tanára, majd professzor emeritája. Nevéhez fűződik 

a rendkívüli népszerűségnek örvendő pszichológia szak megalapítása és elindítása. 

Kimagaslóan sikeres életpályát mondhat magáénak, számtalan szakkönyv, tanulmány és 

ismeretterjesztő mű szerzője, a legrangosabb pszichológiai társaságok és egyesületek 

tagja, elnöke. Méltán népszerű országos hírű előadó, akinek személyében a széleskörű 

szaktudás magával ragadó előadóképességgel párosul. Kedves és mosolygós lénye, 

ellenállhatatlan bája teszik egyedivé lebilincselő előadásait, amelyek sok embernek 

nyújtanak közvetlen segítséget.  

Munkásságát Egyetemünk 2012-ben Pro Universitate díjjal ismerte el. Az Egyetem 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese most Elismerő Oklevelével mond 

köszönetet ezért a példás életműért és gratulál Prof. Dr. Bagdy Emőkének kerek 

születésnapján. 

 

Prof. Dr. Kocsev Miklós 

Rektor Elismerő Oklevele 

 

Prof. Dr. Kocsev Miklós református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem 

Hittudományi Karának dékánja, példamutató közösségi, egyházi és közéleti 

tevékenységéért részesül a Rektor Elismerő Oklevele kitüntetésben.  

Kocsev Miklós református lelkészként dolgozott többek között Dégen, Nagyatádon és 

Balatonszárszón. 2001-től a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszék- majd 

intézetvezetője volt, 2009-től pedig szintén tanszékvezető a Selye János Egyetem 

Református Teológia Fakultásának Gyakorlati Teológiai Tanszékén. 

2014-től a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Gyakorlati 

Teológia Tanszékének tanszékvezető professzora, 2017-től pedig a Hittudományi Kar 

dékánja.  

Az elmúlt négy tanévben, mint a Kar vezetője különösen is sokat tett azért, hogy a 

nehézségek és próbák ellenére is a Hittudományi Kar szakmai munkája növekedjen és 

közössége épüljön. Higgadt és nyugodt jelenlétével irányította a Kar munkáját a 
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krízisekkel teli években: 2019. év elején leégett a Hittudományi Kar kollégiuma, ezt 

követte a vándorlás időszaka, helyet keresve a hallgatók számára Budapest több 

kollégiumában. A következő erőpróba a közösség életében a költözködés elvezénylése 

és az új képzési hely otthonossá tétele volt. Az elmúlt másfél év során az online 

oktatására való átállás is az ő vezetése alatt valósult meg. Ezekben az időkben különösen 

szükség volt arra a szakmaiságra és lelkigondozói attitűdre, amit vezetőként képviselt. 

Az ő vezetése alatt a Kar az elmúlt időszakban olyan új szakirányú továbbképzéseket 

indított, mint a klinikai szaklelkigondozó képzés, illetve a „Spiritualitás és misszió az 

egyházban” képzés. Ugyancsak az ő vezetése alatt az egyetem akkreditációjában 2020-

ban a Hittudományi Kar példamutatóan és sikeresen helyt állt.  

Ezen eredmények is arról tanúskodnak, hogy Prof. Dr. Kocsev Miklós hűséggel, alázattal 

és szakértelemmel látta el vezetői feladatát egyetemünk Hittudományi Karának élén. 

 

Szabó Katalin Zsuzsanna 

Rektor Elismerő Oklevele 

 

Szabó Katalin Zsuzsanna 2013 szeptemberétől 2015 februárjáig oktatási igazgatóként 

tevékenykedett Egyetemünk Rektori Hivatalában. Rövid kitérő után 2017-ben tért 

vissza intézményünkbe, ahol azóta is töretlen lelkesedéssel és fáradhatatlan 

munkabírással végzi munkáját. Munkaterületén hatalmas szaktudással rendelkezik, 

hozzáértése megkérdőjelezhetetlen. Feladatait a legnagyobb alapossággal és precizitással 

látja el. Bölcs tanácsaira az Egyetem vezetősége mindig bizton számíthat. A 

magyarországi felsőoktatás csínját-bínját ismeri, és e tudását minden esetben az Egyetem 

javára kamatoztatja. Intézményünk egészéért végzett sokéves munkája 

elismeréseképpen az Egyetem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese Elismerő 

Oklevelét adományozza Szabó Katalin Zsuzsanna részére. 

 

Cservenák Anna Mária 

Rektor Elismerő Oklevele 

 

Cservenák Anna Mária 2016. július 1. óta dolgozik Egyetemünkön. Immár fél évtizede 

vezeti a Pénzügyi és Számviteli Osztályt. Kiváló szaktudással, példás szorgalommal és 
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nagy munkabírással áll helyet posztján, minden esetben az Egyetem érdekeit szem előtt 

tartva végzi feladatait és támogatja a vezetőség munkáját.  

Azt a hatalmas feladatot, amit egy folyamatosan bővülő és állandóan változó 

környezetben működő felsőoktatási intézmény adó- és pénzügyeinek, illetve 

könyvelésének a vezetése jelent, nagy odaadással, precizitással és a legalaposabb szakmai 

felkészültséggel végzi.  

Munkájának és az általa vezetett munkatársak teljesítményének köszönhetően a 

számvizsgálati, könyvvizsgálati és adóhatósági ellenőrzések mindig jó eredménnyel 

zárulnak.  

Az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele adományozásával köszönetet mondunk 

Cservenák Anna Máriának az elmúlt években az Egyetemünkért végzett fáradhatatlan 

és áldozatos munkájáért. 

 

Dr. Szarka Júlia 

Rektor Elismerő Oklevele 

 

Dr. Szarka Júlia főiskolai tanár több, mint tizenöt esztendeje a Pedagógiai Kar (korábban 

Tanítóképző Főiskolai Kar) meghatározó oktatója. 2006 és 2015 között megbízott 

oktatóként segítette az óvodapedagógus alapképzési szak indítását, megerősítését, 

arculatának megteremtését, a kisgyermekkori ének-zenei nevelés fontosságának 

megalapozását, 2013-tól a budapesti képzési hely indítását. 2015-től Egyetemünk 

főállású oktatója. Egy cikluson keresztül a Kar dékánhelyettese, több cikluson keresztül 

a Kari Tanács és a Szenátus tagja, a kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke. Tevékenyen 

hozzájárult a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak indításához, 

akkreditációjához. 

A Pedagógiai Kar Kari Tanácsa a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának 

Elismerő Oklevele elismerés adományozásával szeretné megköszönni Dr. Szarka Júlia 

főiskolai tanárnak Egyetemünk és a Kar közössége melletti elkötelezettségét, az általa 

képviselt értékrendet, „csonttörő szelíd beszédjét” (vö. Péld 25,15), amelyek által 

meghatározó módon hozzájárult a Kar jelenlegi arculatának kialakításához. 

 

Birinyi Márk 
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Rektor Elismerő Oklevele 

 

Birinyi Márk 2004 szeptembere óta Egyetemünk munkavállalója. A nagykőrösi 

Tanítóképző Főiskolai Karon (ma Pedagógiai Kar) tanszéki adminisztrátorként kezdett 

dolgozni, majd intézeti ügyintézőként látott el oktatástechnológusi feladatokat is. 2011-

től a Szociális Munka és Diakónia Intézet főiskolai tanársegéde volt, majd 2013-tól kari 

igazgató. Később ugyanitt intézetvezető-helyetteseként, majd megbízott 

intézetvezetőként dolgozott. 2019-től a Szociális és Egészségtudományi Kar Diakónia és 

Keresztyén Szociális Tanulmányok Tanszékének megbízott tanszékvezetője.  

A szociálpedagógia, szociális munka, diakónia képzéseken oktat, ahol szívügyének 

tekinti a hitéleti képzés gondozását. Mindemellett a Molnár Mária Református 

Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetője, így tapasztalati tudását 

közvetlenül tudja átadni hallgatóinak. A gyakorló-intézményekkel szoros kapcsolatot 

ápol. Kedves személyisége, mindig megoldásokra törekvő, kompromisszumokra kész 

jelleme közkedveltté teszi a kollégák körében is. 

 

Tóth Zoltán 

Rektor Elismerő Oklevele 

 

Tóth Zoltán 2015. február 23. napjától munkavállalója a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának a Tanulmányi Osztályon tanulmányi 

ügyintézőként. 2017. március 16-ától kiemelkedő munkájának elismeréseként 

kinevezést kapott tanulmányi osztályvezető-helyettesi pozícióra. 

Tóth Zoltán tevékenységi területe a tanulmányi ügyintéző kollégák adminisztrációs 

feladatainak segítése, irányítása, a felvételi eljárásban kiemelkedő munkát végez. 

Feladata a végzős jogászok díszoklevelének elkészíttetése. A Felülbírálati Bizottság 

ülésein képviseli az Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Osztályát.  

Szakmailag felkészült, jó szervező, kiváló kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik. 

Segítőkész, tapasztalt, sokoldalú. Szívesen osztja meg tapasztalatát és tudását 

munkatársaival. Emberségével, jóindulatával, szaktudásával kivívta mind a hallgatók, 

mind a kollégák tiszteletét. 
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Munkássága elismeréseképpen a Károli Gáspár Református Egyetem rektori feladatokkal 

megbízott rektorhelyettese Tóth Zoltán tanulmányi osztályvezető-helyettes részére a 

Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevélét adományozza. 

 

Szabó Gabriella 

Rektor Elismerő Oklevele 

 

Szabó Gabriella Állam- és Jogtudományi Karunk jogász képzésének ötödéves hallgatója. 

Egyetemi tanulmányai mellett kiemelkedően sikeres sporttevékenységet folytat. 

Kajakozóként megszámlálhatatlan érem tulajdonosa, Európa- és világbajnokságok 

dobogósa. Kiváló eredményei közül is kiemelkedik egy olimpiai ezüst- és három 

aranyérme.  

Kimagasló teljesítményével példaképként szolgál hallgatótársai számára. Az egyetem 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese Elismerő Oklevelével mond köszönetet 

azért, hogy Szabó Gabriella jelentősen hozzájárult az Egyetem jó hírnevének 

öregbítéséhez. 

 

Farkas Petra 

Rektor Elismerő Oklevele 

 

Farkas Petra Szociális és Egészségtudományi Karunk szociálpedagógia alapképzésének 

harmadéves hallgatója. Egyetemi tanulmányai mellett magas szintű sporttevékenységet 

folytat. Az Európai Atlétikai Szövetség által júliusban az észtországi Tallinnban 

megrendezett Atlétika Európa-bajnokságon távolugrásban aranyérmet szerzett. 

Kiemelkedő teljesítményével példaképként szolgál hallgatótársai számára. Az egyetem 

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese Elismerő Oklevelével mond köszönetet 

azért, hogy Farkas Petra jelentősen hozzájárult az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez. 

 

Prof. Dr. Vargha András 

Károli Egyetem Díszpolgára 
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Prof. Dr. emer. Vargha Andrásnak oktatóként azt a csodát sikerült elérnie, hogy a 

pszichológushallgatók között kifejezetten népszerűek lettek az általa tanított statisztika 

kurzusok. Kutatóként nem csak saját nemzetközi sikerei, de az által vezetett két 

kutatócsoport (Pszichológiai Statisztikai Kutatócsoport, Személy- és Családorientált 

Egészségtudományi Kutatócsoport) jelentős eredményei is magukért beszélnek. A 

Pszichológiai Intézetet 2007-2013 között vezette, nagy alkotóerővel, a kollégák és 

hallgatóink felé fordított személyes figyelemmel. Intézetvezetői kinevezése előtt és 

utána (intézetvezető-helyettesként is) szeretettel alakítja közösségünket, szakmai 

szerepvállalásával köti az Egyetemünket az országos pszichológus szervezetekhez, 

szakmai fórumokhoz. A tudományos és a pszichológus szakma sokféle aspektusaiban 

való elmélyülés igényességét képviseli oktatásban és az intézeti kutatómunkában 

egyaránt. Szakmai és személyes hatása nem korlátozódik a Pszichológiai Intézetre, 

néhány évvel ezelőtt rektorhelyettesként és mostanában a multidiszciplináris doktori 

iskolára irányuló szakmai összefogás vezetőjeként, a kari Tudományos Tanács tagjaként, 

a bölcsész szakkollégiumunk műhelyvezetőjeként az egész Egyetemünket szolgálta 

eddig is, és abban bízunk, hogy professzor emeritusként szolgálja minden beosztástól 

függetlenül a jövőben. 


