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Veszprémi Érseki Főiskola
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Dr.  Sebestyén ]ózsef rektor köszöntötte érsek urat, a Szenátus tagjait és a Főiskola metielent oktatóit,
kutatóit.
Iüemelten köszöntötte Bognámé dr. habfl. Kocsis ]udit főiskolai docens asszonyt, akiről elmondta, hogy
2022.  január  1-jétől  a  Főiskola  PedagóSa  Tanszékének  megbízott  tanszékvezetője,  majd  kéfte,  hogy
néhány mondatban mutatkozzon be.
Ezt követően a rektor Némethné  Schutzmann Rékát - rint a  Főiskolán  önkéntesként tevékenykedő
szociáhs szakembert -mutatta be a megjelenteknek. Rektor úr tőle is kérte, hogy a jelenlévőknek mutassa
be szakmai életútját.

A  bemutatkozások  után  rektor  úr  áttért  az  1.  napirendi  pontra.  Bevezetőjében  arról  tájékoztatta  a

jelenlévőket, hogy 2021  decemberében az ágazatiíánritás közfeladat-finanszírozási ajánlattal kereste fel a
fenntaftót és a Főiskolát. Ehhez a támogatási struktúrához egy új, kibővített intézményfejlesztési tervet

aFT), illetve az  IFT-ből konkrét tevékenységekre, intézkedésekre lebontott háttérdokmentumot volt
szükséges készíteni. Az elkészült dokumentumot az lnnovációs és Technolótiai Minisztérium elfogadta.
Rektor   úr   elmondta,   hogy   a   támogatási   jogcímek   közül   a   legjelentősebb   tétel   az   úgynevezett
teljesítményalapú támogatási rész.  A közfeladat-finanszírozás egésze 'szoftprojektként' fogható fel, amely
egy  6  éves  támogatási időszakot  ölel  fel.  A  kiküldött  közfeladat-finanszírozási  háttéranyag  és  az  IFT
részletesen tartalmazzák a vállalásokat és azok ütemezését.

Érsek  úr   a   rektori  beszámolóía   reflektálva   elmondta,   hogy   a   vállalások   háttérdokumentumának
elkészítése előtt egyeztetések voltak a rédó egyetemeivel, szervezeteivel. Továbbá tárgyalások zajlottak a
Főiskola rérióban betöltendő jövőbeni szerepével kapcsolatban.  Kiemelte, hogy mind a Főiskola, mind a
fenntartó  nagy  lehetőség  előtt  áll,  majd  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  ez  egy  Íendkl'i7üli  támogatás,
amelyet jól ken tudni felhasználni.

Zárógondolatában  pedig  megfogalmazta,  hogy  a  főegyházmegyének  és  a  fériónak  szüksége  van  a
Főiskolára.

Rektor úr megköszönte érsek atya és az oktatók részvételét.
Ezután  a  Szenátus  folytatta  ülését.  Rektor úr megáuapította  a  testület határozatképességét,  majd  nyflt
szavazásra bocsátotta a napirendet.

Napirend

1.     Táiékoztatás   közfíeladat-fiinanszírozási   támogatás   elnyeréséről  és   annak  piojekt  jellegű
megvalósításáról

Előterjesztő: Dr. JGGeípp'# /o'zm/főiskolai tanár, fektor

2.     Személyí ügyek

2.1. Bognámé dr. habil. Kocsis ]udit tanszékvezetői kinevezése
Előtejesztő: Dr. JG4"gw'# Jo'zJG/főiskolai tanár, rektor

3.     Szalrindítások, mintatantef vek

3.1. Szociális munka alapszak mintatantervének módosítása
Előtejesztő: Kűrzzíf#é dr. 4áí4z./. I."/€Á;. A4lczgz7o/#cz főiskolai tanár, tanszékvezető
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3.2.  Osztatlan hittanár-nevelőtanár képzés nappali és levelező munkarendű mintatantervének módosítása
Előterjesztő: Dr. Já#Ááí Fwg#f főiskolai tanár, tanszékvezető

3.3.   Osztadan   hittanár-nevelőtanáf   -   közismereti   tanári   szakpáros   képzés   nappaü   és   levelező
munkarendű mintatanterveinek módosítás a
Előterjesztő: Dr. /á7#Ácz F#i?w főiskolai tanár, tanszékvezető

3.4.  A  2  féléves  (45  szakterületi  kredittel),  a  4  féléves  és  az  5  féléves  tanári  mesterszakok  levelező
munkarendű mintatanterveinek módosítás a
Előterjesztő: Dr. Já7#Ácz Fwi% főiskolai tanár, tanszékvezető

4.    Működésí ügyek

4.1. A Pasztorális Szo|gáltatói lntézet szeNezeti átáhkítása -Pasztorális lntézet létrehozása
Előterjesztő: Dr. JGGGJg% /ó%ü#főiskolai tanár, rektor

4.2. Lelkigondozó, Pszicholóriai és Mentálhiriénés Központ alapítása
Előterjesztő: Dr. JGáGi9^é*? Józüífőiskolai tanár, rektor

4.3. Tehetséggondozó Központ alapítása
Előterjesztő: Dr. JG4GrS^é# /ó%;ng/főiskolai tanár, rektof

4.4. A Múszalri Osztály beszámolója a 2021. év beruházásairól, feflesztéseiről
Előteijesztő: L#Ááfí Tz.áor műszaki vezető

5.     Intézményí szabályzatok akíualizálása

5.1. A VÉF Szeívezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előtejesztő: Dr. JGGGig^é7í Józüyfőiskolai tanár, rektor

5.2. A VÉF Felvételi, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítása
Előtejesztő: Dr. JG4GJg% /ó€ü/főiskolai tanár, rektor

5.3. A Belső Adatvédelmi Szabá]yzat módosítása
Előteijesztő: Dr. JGGGJg% Jó%J#főiskolai tanár, rektof

6.     Gazdaságí ügyek

6.1. A Gazdasári Osztály átszervezése -tájékoztató
Előterjesztő: Dr. JG4GJg^é# /ózüyfőiskolai tmár, rektor

6.2. Közféladat-finanszírozási támogatás és projekt ismeftetése
Előtejesztő: Dr. JGGGJgó# Józ;ng/főiskolai tanár, rektor

7.     Egyebek

7.1. Az oktatási és szo|gáltatási szetvezeti egységek ffiépítése és működése -tájékoztató
Előterjesztő: Dr. JGé7GJgúz /ózü/főiskolai tanár, rektor

7.2. A Főiskola módosított lntézményféjlesztési terve
Előterjesztő: Dr. JG4Gjű% /ó%;ngffőiskolai tanár, rektor

1.sz. határozat

A Szenátus 7 IGEN szavazattal egyhapgúlag elfogadta a napirendet.

Az ülés a 2.1. napirendi ponttal folytatódott. A rektor -hivatkozva az SZMSZ 7.5. pontjának 11.  §-ára -
a Szenátus támogatását kérte arra, hogy 2022.  április  1-jei hatál]yal mestízhassa Bo:g#ó"é cJr.  ÁJc7ááí  Ko4rir

/#./ főiskolai docenst a tanszékvezetői féladatok ellátásával 2026. június 30-ig.
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Dt. Sebestyén ]ózsef elmondta, hogy a személyi ügyek esetében a titkos szavazás az előzetesen kiosztott
sz avaz ólap okon történik.

2.sz. határozat

A  Szenátus  7  IGEN  szavazattal  egyhaqgúlag  támogatta  Bo;g#áníé  47r.  Áczááz  Kocjri /Z4cZZ./  tanszékvezetői
megbízását a Pedagógia Tanszéken 2026. június 30-ig.

A 3. napirendi pont a rintatantervek módosítása témaköffe épült.
A  3.1.  napii:endi  pont  előtejesztőjeként  Kaszásné  dr.  habfl.  I,eveleki  Mqgdolna  elmondta,  hogy  a
szociáhs munka alapszak mintatantervének módosítására a készülő MA-képzés miatt volt szükség. Ezzel
összefiíggésben   megtörtént   az   oktatói   kreditterielés   fdülvizsgálata,   valamjnt   változás   töftént   a
tárgyfdelősök  személyében,  továbbá a  szociális  terápiás  szerepjáték c.  tárgy óraszámának emelése vált
indokolttá. Tanszékvezető asszony elmondta, hogy új  tantárggyal bővült a választható tárgyak palettája.
Ez  egy úgynevezett kultúrkredit  (vagy önkéntes  gyakorlat)  c.  tárgy, amely Győri Piroska mesteroktató
tantárgyfélelősi mentorálásával szerveződik. Felhívta a többi tanszék vezetőjének figyelmét arra, hqgy ez
a tárgy a Főiskola bámely hal|gatója számára szabadon választható tárgyként elériető lesz.
Rektor  úr  kiemelte,   hogy   a   kultúrkredit   (önkéntes   gyakorlat)   tantárgy  létrehozásának  a   céüa   az
önkéntesség népszerűsítése. Tájékoztatta a testületet, hogy a VE82023 programban a VÉF is részt kíi7án
venni,  ezéft  a  Főiskola  2022.  április  14-én  együttműködési  megáuapodást  fog  kömi  a  a  Veszprém-
Balaton 2023 Zrt.-vel. Elmondta, hogy hal]gatóinknak ez egy jó lehetőség lesz az önkéntes gyakoriat, a
kultúrkredit c. tmtárgy teljesítésére.
Ezután   tanszékvezető   asszony  kérte  a   Szenátus   támogató   szavazatát  a   szociális   munka  alapszak
mintatanteívének módosításához.

3.sz. határozat

A  Szenátus  7  IGEN  szavazattal  egyhapgú]ag  támogatta  a  szociális  munka  alapszak  mintatantervének
módosítását.

Dr. Takáts lstván általános érseki hel]mök jelezte, hogy főegyházmegyei féladatok miatt távoznia kell az
úlésről, így a 3.2. napirendi ponttól a Szenátus szavazati jogú tagjainak szárna 6 főre csökkent. Rektor úr
megáuapította, hogy a Szenátus így is határozatképes maradt.

Dr. ]anka  Ferenc  tanszékvezető  úr  a  3.2.,  3.3.  és  a  3.4.  alpontok  előtejesztőjeként  elmondta,  hogy  a
képzések  struktúrája  nem  változott.  A  Ínintatantervek  módosítására  egyes  oktatók  kredittefhelésének
megszüntetése  miatt van  szükség.  Emiatt Dr.  Sebestyén ]ózsef tantárgyariak  egy részét Bognámé  dr.
habfl. Kocsis ]udit veszi át, továbbá Trosits András tárgyai is elosztásra kerültek kettejük között.
Ezt követően tanszékvezető úr a mintatantervek egyenkénti elfogadását kérte.

4.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak nappali és
levelez ő munkarendű mintatanterveinek módosítás át.

5.sz. határozat
A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhapgúlag  támogatta  a  szakpáros  osztatlan  hittanár-nevelőtanár  -
közismefeü tanár szak nappali és levelező munkarendű rintatanterveinek módosítását.
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6.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta a 2 féléves (45 szakterületi kredittel), a 4 féléves és
az 5 féléves tanári mesterszakok levelező munkarendű mintatanterveinek módosítását.

A 4.1. napirendi ponttal kapcsolatban rektor úr elmondta, hogy az előterjesztéshez egyéb kiegészítést nem
szeretne hozzáffizni.  Annak tartalínát a tagok előzetesen mestmerték. További kérdés nem merült  fd a
Szenátus részéről, így szavazási helyzet állt elő.

7.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhangílqg  támogatta  a  Pasztorális  Szokáltatói  lntézet  szetvezeti
átahkítását. A szervezeti egység új neve: Pasztorális lntézet.

4.2. napirendi pont tekintetében további szóbeü kiegészítés nem törtém Az előtejesztéssel kapcso+tban
egyéb  kérdés  nem  ériezett,  így  a  Szenátus  döntött  a  LelkÉondozó,  PszicholóSai  és  Mentálhiriénés
Közp ont áLapítás áról.

8.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangríl4g támogatta a Lelkigondozó, PszicholóSai és MentálhÉénés
Közp ont alapítását.

A  4.3.  napirendi pont írásbeli előterjesztését a rektor amyival egészítette }ri,  hogy a Tehetséggondozó
Központnak    van    már    előzménye,    ugyanis    a    Főiskola    a    2021     októberében    megalapított
Tehetségpedagógiai Műhely létrehozásávaL - amely március  hónapban  7.  műhelyfiódalkozását  taftja -
már  megkezdte  szerepvállalását  a  térséS  tehetséggondozásban.  Rektor úr reményét  fejezte  ki,  hogy  a
központ létrehozása által új tehetségkutatási témáls új kutatási projektek és jó gyakorlatok valósulhatmk
meg, majd szavazásra szólította fel a Szenátust.

9.sz. hatátozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlqg támogatta a Tehetséggondozó Központ alapítását.

4.4.  napirendi  pont  keretében  Lukács  Tibor  műszaki  vezető  úr  megtaftotta  beszámolóját  a  2021.  év
beruházásaifól, féjleszté s eiről.

Az ülés az 5. napirendi ponttal folytatódott, amely az intézményi szabályzatok, azok közül is a Veszprémi
Érseki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatánals a Felvéteü, Tanulmánri és Vizsgaszabályzatánals
valarit a Belső Adatvédelmi Szabályzatnak az aktualizárisát fodalta magába. Rektor úr elmondta, hogy
a tagok az előteijesztett szabályzatokat az ülés előtt készhez kapták, így azt előzetesen lehetőségük volt
áttanulmányozni   Ezt  követően   felkérte  a   tagokat,  hogy  a  módosított  szabályzatok  elfogadásáról
egyenként s zawzzanák.
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10.sz. határozat

A Szenátus  6 IGEN szavazattal egyhapgúlag elfogadta a VÉF  Szefvezeti és  Működési Szabályzatának
módosítását.

11.§z. határozat

A    Szenátus    6    IGEN    szavazattal    egyhangúlag    elfogadta    a    VÉF    Felvéteh,    Tanulmánri    és
Viz sgaszabályz atának módo sítás át.

12.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlag elfogadta a Belső Adatvédelmi Szabályzat módosítását.

Ezután  a  6.1.  napirendi pont következett.  Rektor úr a napirendi pont előterjesztőjeként tájékoztatta a
Szenátust, hogy 2021. január 31 ún Szőke Enikő közös megegyezéssel kilépett az intézményből, gazdasáS
vezetői  titulusa   megszűnt.   Majd   elmondta,   hQgy  2022.   április   7-től  új   gazdasári  vezetője   lesz   a
Főiskolának Varga Valér személyében.

Ezt követően rektoí úr a 6.2. napirendi poma tért át. Az ülés elején emangzottakhoz - a közfdadat-
finanszírozási  projekttel   kapcsolatban   -  rektor   úr   annrit   kívánt   hozzáffizni   a   Szenátus   számára
tájékoztató  jelleggel,  hogy  távlati  célok  között  szerepel  a  szállásadás  és  a  kouériumi  szo|gáltatások
leválasztása a Főiskola alaptevékenyséri köréről, valamint a közétkeztetés és  az  étkeztetés kiszervezése.
Elmondta, hogy ezekről a Szenátus majd csak a későbbiekben fog táfgyalni.

Az ülés a 7.1. napirendi ponttal folytatódott. A VÉF Szetvezeti és Működési Szabályzatában rögzített új
szo|gáltató  szervezeti  egységekkel  kapcsolatban  és  a  közféladat-finanszírozási  megáuapodásról  szóló
előterjesztésben elhangzottakat rektor úr továbbiakkal nem egészítette ki.

Az utolsó napirendi pont a Főiskola módosított lntézményféjlesztési teíve volt. Rektor úr tájékoztatta a
Szenátust,  hogy  az  lntézményfeilesztési  terv módosítását  a  közféladat-finanszírozási  támogatással  és  a
nemzetközi mobiHtással összefiiggő néhány apró technikai pontosítás indokolta, rnajd kérte a Szenátus
támogató sza©tát.

13.§z. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhaqgúlag  támogatta  a  Főiskola  módosított  lntézményfeilesztési
tervének elfogadás át..
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Ezt követően rektor úr köszönetét fejezte ki a tagoknak a metielenésükéft, majd az ülést bezáfta.

Hncz[eÁáró:a
jegyzőkönywezető
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