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JEGYZŐKÖNYV

Készült:           2022.  május  31-én  a  Veszprémi  Érseki  Főiskola  7-es  számú  tantermében  megtartott
2/2022. számú Szenátusi ülésről.

Jelen va-k:

Szenátus tariai

Df. Sebestyén ]ózsef
Dr. Takáts lstván
Prof. DÍ. Birier Nándor
Kaszásné Dr. habfl. Leveleki Mqgdolna
Bognámé Dr. habfl. Kocsis ]udit
Dr. ]anka Ferenc

Meírhívottelőadó.addminisztratívkolléíra

GÓFa Báláz§
Kanczler Ramóna

rektor
általános helynök
egyeteri tanár
főiskolai tanár, tanszékvezető
főiskolai docens, tanszékvezető
főiskolai tanár, tanszékvezető

pfojektmenedzser
jegyzőkönywezető

Dr.  Sebestyén  ]ózsef rektor  köszöntötte  a  Szenátus  tagjait  és  Gólya  Balázs  pfojektmenedzser  urat.
Elmondta, hogy Varga Válér ]ános gazdasáS vezető úr betegség tniatt van távol, ezért az 1.1. napirendi

pont elmarad,  továbbá  a  4.2.  napirendi pont előtejesztője  a  rektor lesz.  Ezt követően tájékoztatta  a
jelenlévőket, hogy a HÖK-e]nök, Hóber Orsoba Hajmlka is az ülésfől való kimentését kérte. Rektor úr
megállapította, hogy a testület határozatképes, majd kéfte a Szenátus taöait, hogy szavazatukkal erősítsék
meg, hogy Kanczler Ramóna rektori ügyintéző ]ássa el a jqgyzőlzönywezetői fé]adatokat.

1.sz. hatámzat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlag támogatta, hQgy Kanczler Ramóna rektori ügyintéző lássa el
a jegyzőkönywezetői teendőket.

Rektor  úr  tájékoztatta  a  Szenátust,  hogy  Gólya  Balázs  projektmenedzscr  úr  az  5.1.  napirendi  pont
előterjesztőjeként előzetesen kérte, hogy - jogvesztő hatályú pályázati határidő miatt - tájéko?tatóját az
úlés elején tafthassa meg.

Cím: 82oo Veszprém, Jutasi út i8/2.
Telefonszám : +36-88-542-745

E-mail : rektor@`hfhu
Honlap : www.ersekifoiskola.hu
intézményi azonosító: FI 34533
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Ezt követően a rektor nyflt szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.

Napírend

1.     Szcméqiügyek

1.1. Va[gi Valér Táno3 gazdasáÉ vczct6 bcmutatkozása

5.     Pályázatí ügyek

5.1. Tájékoztató megnyert és benyújtott intézménri pályázatokról
Előtejesztő: GáJz7 BczÁózJ projektmenedzser

2.    Okíatási ügyek

2.1. Katekéta-1elkipásztori munkatárs alapszak szakindítása
Előtejesztő: Dr. JáwÁáí Fwp#c főiskolai tanár, tanszékvezető

2.2.  Veszprém-Balaton 2023 Zft-vel kötött együttmúködési megállapodásban rögzített vállalások
Előterjesztő: D7. JG4GJgúwó%ü#főisko]ai tanár, rektor

3.    Működésí ügyek

3.1. Bölcsészet-és Társadalomtudományi Tanszék alapítása
Előtejesztő: Dr. JG4Őjüéwózüífőiskolai tanár, rektor

4.    Gazdasági üíwek

4.1. A rektor 2021. éiri gazdasást beszámolója
Előtejesztő: Dr. JG4GJg^é» Józ;ngffőiskolai tanár, rektor

4.2. Tájékoztatás a Veszprémi Érseki Főiskola 2022. évi költségvetésérLfl
Előterjesztő: Dr. JGáGJg# /ó%ü#főiskolai tanár, rektor

6.     Egyebek

6.1. A Veszprémi Érselri Főiskola Kollédumi Szabályzatának módosítása
Előtefjesztő: Dr. JG4Gifg^é* JózüJfőiskolai tanár, rektof

6.2. A Kollérium Téritési- és ]uttatási Szabályzatának módosítása
Előtejesztő: Dr. JGGeifg^éri /ózü#főiskolai tanár, rektor

6.3. A Veszprémi Érselri Főiskola Kollériumának besorolásáról és a haugatók által fizetendő kol]ériumi
téritési díjról szóló megállapodás elfogadása
Előtejesztő: Dr. JGGŐJ9á# Jó%;ngífőiskolai tanár, rektor

2.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlqg elfogadta a módosított napireridet.

Az  ülés  az  5.1.  napirendi  ponttal  folytatódott.  Góba  Balázs  pfojektmenedzser  elsőként  a  Tempus
Közalapítvány  által  előkészített   és   közzétett  Stipendium  Hungaricum  Ösztöndíjprogram  pályázati
ftlhívásáról     tájékoztatta     a     Szenátust.     Elmondta,     hogy     a     Stipendium     Hungaricum     (SH)
ösztöndijprogramban  való  részvételre  jogosító  intézményi  keretmegánapodás  a  2021 /22-es  tanéwel
bezárólag  szabályozza  a  ftlsőoktatási intézmények részvételét  az  ösztöndijpfograriban.  A  2021 /22-es
tanévtől   a   Diaszpóra   Felsőoktatási   Ősztöndijprogramban   @FP)   való   intézményi  részvétel  is   a
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keretszerződés   hatálya  alá  került.  Az  úgynevezett  ticenc  megszerzésével  a  felsőoktatási  intézmény

jogosulttá válik arra, hogy nemzetközi ha]|gatókat  fogadjon az  ösztöndíjprogramok keretében.  Az  SH
licencet a felsőoktatási intézmények a jelen pályázat úűán nyerhetik el.

A pályázat hatályosság kezdete: 2023. 09. 01.

A pályázat hatályosság vége: 2025. 08. 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 05. 31.12:00

A következő pályázat,  amelyről projektmenedzser úr beszámolt,  az  a Nemzeti Tehetségprogram  által
kiírt, ún. Családbarát pályázat. Altematív munkavégzési fomák bevezetését, valamint mentális és fizikai
rekreációs programok megvalósítását teszi lehetővé a Veszprémi Érseki Főiskolán. Ez a pályázat jelenleg
elbírálás alatt van.

Projektmenedzser úr örömmel tájékoztatta a testülete arróL hogy a Veszpfémi Érseki Főiskola - s.zintén
egy,  a  Nemzeti  Tehetségprogram  által  kiíft  -  4 392 000  Ft  értéffi  pályázatot  nyert  meg.  Ezáltal  a
Veszprémi Érseki Főiskola TehetségpedagóSai Műhelye a Közép-Dunántiil Rétió tehetség-módszeftani
központjává válhat. A műhelymunka 2022 szeptembertől indul. 2023 májusáig a műhelymunkákon kívül
a    főiskolának    egy    80-100    oldalas    print    kiadvány    kiadására    van    lehetősége,    továbbá    egy
Tehetségpedagóáai Konferencia megtartás ára vállalkoztunk.

A  projektmenedzseí  ezt  követően  a  közfeladat-finanszírozási  vállalások  státuszának  ismertetésével
folytatta. Tájékoztatta a Szenátust, hogy az lnnovációs és TechnolóSai Minisztérium által aláíft végleges
közfeladat-finanszírozási  megállapodásban  némileg  változott  a  finanszírozási  évet  megelőző  időszak
fogalma  és  annak bázis-időtaftama.  Ennek éftelmében az  efedetileg 2022/2023-as  tanévre  tervezett 7
indikátortípust  a  Főiskolának  2022.  augusztus  31-ig,  nem  pedig  2022  vagy  2023.  október  15-ig  kell
teljesítenie. Ennek az a magyarázata, hogy - az indikátorok teljesülése szempontjából - a finanszírozási
évet, azaz a 2022. költségvetési évet megelőző tanévet, más szóval a 2021 /2022. tanévet kell figyelembe
venni.   További   problémát   jelent,   hogy   a   megállapodásban   az   indikátorok   bázisidőszaka   néhol
költségvetési év, néhol tanév. Ezt tisztázni szükséges a Kultuális és lnnovációs Minisztériummal.
Dr.   Sebestyén  ]ózsef  fektor   a   fenntartó   engedélyét   kéfte,   hogy   a   Veszprémi   Érseki   Főiskoh
tárgyalhasson a tárcánál a részletek tisztázása érdekében. Dr. Takáts lstván általános helynök a fenntartó
képviseletében az engedélyt megadta.
A rektof megköszönte projektmenedzser úmak a munkáját és a részletes tájékoztatását.

Az  ülés  a  2.1.  napirendi  ponttal  folytatódott.  Dr.  ]anka  Ferenc  a  napirendi  pont  előteriesztőként
elmondta,   hogy   a   katekéta-lelkipásztori   munkatárs   alapszak   szakindítási   anyaga   a   MAB-előírások
figyelembe vételével készült. Fe]hívta a testület figyelmét, hogy az ekészült anyag jelenleg hjányos, hiszen
a pszicholódai tárgyak oktatása még nem megoldott,  továbbá  a PÁ;'úó#z.úzz. czd#z.#z.Jqínó4z.o' jiúgz'/Ű'jiG c.  tantárgy

oktatója  sem  tisztázódott.  Tanszékvezető  úr  azzal  a  megkötéssel  kéfte  a  szakindítási  dokumentum
elfogadását,  hogy  a  Szenátus  engedélyezi,  hogy  a  rektor  és  a  tanszékvezető  a  hiányosságokat  utólag

pótolja.
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3.sz. határozat

A  Szenátus  6  IGEN  szavazattal  egyhapgúlag  támogatta  a  katekéta-lekipásztori  munkatárs  alapszak
szakindítását, azzal a me8kötéssel, hogy a rektor és a tanszékvezető a hiányosságokat utólag pótoüa.

Ezután a 22. napirendi pont következett.
Rektor úr tájékoztatta  a  testületet,  hogy a  Főiskola  2022.  április  14-én  együttmúködési megállapodást
kötött a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-veL Elmondta, hogy pénzüg}ri kötelezettség egyik fél részéről sem
merül fd, azonban az együttműködési megáuapodásban Íbglaltak szerint a Főiskolának vállalásai vannak.
Ezt követően a rektor felkérte a tanszékvezetőket -hivatkozva a megállapodás 3.1.2 pontiára -egy két
féléves közösségfeilesztő kurzus kidolgozásának megkezdésére.
Kaszásné dr. habfl. I.eveleki Magdolna tanszékvezető asszony - reflektálva rektor úr szavaira - elmondta,
hogy Győri Piroska mesteroktatónak van egy két féléves, kido|gozott tananyaga, amit alapul lehet venni.

Ezt követően a rektor a 3.1. napirendi pont előterjesztőjeként tájékoztatta a Szenátust, hogy a közfeladat-
finanszírozási vállalások keretében többek között új  tanszéket kell létrehozni.  A testületnek lehetősége
volt az előzetesen kiküldött dokumentum mestmerésére. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés
nem ériezett, így a Szenátus döntött a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Tanszék alapításáról.

4.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlqg támogatta a Bölcsészet- és Társadalomtudománri Tanszék
megalapítását.

Az  ülés  a  4.1.  napirendi ponttal  folytatódott  A  rektor  elmondta,  hogy  a  Veszprémi  Érselri  Főiskola
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  előíja,  hogy  a  Főiskola  az  előző  évi  költségvetésről  beszámolót
nyújtson be a fenntartónak, valamint a rektor száínára, hogy tájékoztassa a Szenátust az intézmény előző
évi  gazdálkodásáról  A  napirendi  ponttal  az  előtejesztő  mindkét  szabálynak  eleget  kíván  tenni.  Az
előterjesztéshez  a  rektof  egyéb  kiegészítést  nem  ffizött,  további  kérdés  nem  érkezett,  így  a  rektor  a
Szenátus támogató szavazatát kéfte a 2021. évi gazdasári beszámoló vonatkozásában.

5.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag elfogadta a rektor 2021. évi gazdasári beszámolóját.

Dr. Takáts lstván általános érseki helynök jelezte, hQgy főegyházmegyei fdadatok miatt távoznia kell az
úlésről, így a soron következő  4.2.  napirendi ponttól a Szenátus  szavazati jogú tagjainak száma  5  főrc
csökkent. Rektor úr megánapította, hogy a Szenátus így is határozatképes maradt.
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Ezt követően rektor úr a 4.2. napirendi pontra tért át. A relstor a tájékoztatója bevezetőjében elmondta,
hogy  a  2022.  évi  költségvetés  egy  biztonsást  költségvetés,  hiszen  a  Főiskola  hiánnyal  tetvez.  Külön
kiemelte, hogy a közfeladat-finanszírozásból származó á]lami támogatás miatt a Főiskola 2023-tól nem
szorul a fenntartó anyari támogatására, majd tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés stabihtását az
indikátorok alapján lehívható támogatás méftéke befolyásolja. Végezetül elmondta, hogy az előterjesztett
dokumentumot  a  fenntaftó  már  jóváhagyta,  így  utólagosan  kéri  a  testület  jóváhagyását,  a  2022.  évi
költségvetés tudoínásul vételét.

6.sz. határozat

A  Szenátus  5  IGEN  szavazattal egyhangúlqg tudomásul vette  a Veszprémi Érseki Főiskola  2022.  évi
költségvetését.

A 6. napirendi pont keretében a rektof tájékoztatta a Szenátust affól, hogy előzetes kalkulációt követően
esedékessé  vált  a  konériumi  térítési  díjak  emelése,  amely  a  Koüéstmi  SzabáLyzat  valamint  .annak
mellékletét képező Kollériumi Térítési- és ]uttatási Szabályzat módosítását vonja maga után.
Ezt követően kérte a Szenátust, szavazzon a kollédumot érintő szabályzatok módosításáról, továbbá az
erről szóló megáuapodás elfogadásáról.

7.sz. határozat

A  Szenátus   5   IGEN  szavazattal  egyhapgúlag  elfogadta  a  Veszpfémi  Érseki  Főiskola  Kollédumi
Szabá]yzatának módosítását.

8.sz. határozat

A Szenátus 5 IGEN szavazattal egyhaqgúlag elfogadta a KolléSum Téritési- és ]uttatási Szabályzatának
módosítását.

9.sz. határozat

A  Szenátus  5  IGEN  szavazattal egyhapgúlag támogatta  a Veszprémi Éfseki  Főiskola  Kouégiumának
bbesorolásáról és a hal]gatók által fizetendő konériumi téritési dijról szóló megáuapodás elfogadását.

Ezt követően rektor úr köszönetét féjezte ki a        knak a megjelenésükért, majd az ülést bezárta.

]ünc4r##a
jegyzőkönywezető


