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]elen vannak:

Szenátus taíri.ai

Dr. Sebestyén ]ózsef
Dr. Takáts lstván
Prof. Dr. Birher Nándor
Kaszásné Dr. habfl. Leveleki Magdolna
Bognámé Dr. habfl. Kocsis ]udit
Dr. Tóth Gergely
Becsei ljiua

Mészáros Szflvia

Meghívott előadó, adminisztratív kolléga

Dr. Mészáros Ágnes Mária
Df . Tóbiás László Tibor
Dr. Dobai Atti]a Marcelián
Hajnáczky Tamás Attila
Susánszky Pál
SzilágyiÁdám
Gólya Balázs
Kanczler Rmóna

Dr. Sebestyén ]ózsef rektor köszöntötte a Szenátus tagjait és

rektor
általános helynök
egyetemi tanár
főiskolai tanár, tanszékvezető
főiskolai docens, tanszékvezető
főiskolai docens, mb. tanszékvezető
tudományos s egédmunkatárs ,
mb. központvezető

gazdasád vezető

tudományos főmunkatárs
főiskolai docens
tudományos főmunkatárs
tudományos munkatárs
tudományos főmunkatárs
tanársegéd

projektmenedzser
jegyzőkönywezető

a meghívott előadókat. Elmondta, hogy Dr.
Midhg Andrea a Pasztoráhs lntézet mb. intézetvezetője kimentését kérte az ülésen való tanácskozás alóL
ezért az 1.3. napirendi pont elmarad, viszont a Személri ügyek napirendi pont keretében Susánszky Pál és
Szflágri  Ádám  bemutatkozik.  Ezt  követően  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  HŐK-ehök,  Hóber
Orsolya   Hajnalka  is   az   ülésről  való   kimentését  kérte.   Rektor  úr  megál]apította,   hogy   a   testület
határozatképes, majd kérte a Szenátus tagjait, hogy szavazatukkal erősítsék meg, hogy Kanczler Ramóna
rektori ügyintéző lássa el a jegyzőkönywezetői fehdatokat.

Cím: 82oo Veszprém, Jutasi út i8/2.
Telefonszám : +36-8 8-542-745

E-mail : rektor@vhf.hu
Honlap : www.ersekifoiskola.hu
lntézményi azonosftó: FI 34533
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1.sz. határozat

A Szenátus s IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy Kanczler Ramóna rektori ügyintéző lássa el
a jegyzőkönywezetői teendőket.

Rektor úr tájékoztatta a Szenátust, hogy az  7. Egyebek napirendi pontban a félvéteü eljárás intézményi
szabábozásáról  szükséges  dönteni.  Így  a  napirend  a  7.1.  A  fdvéteh  eüárás  intézményi  szabályozása

ponttal egészül ki.

Ezt követően a fektor nyflt szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.

Napirend

1.     Személyi ügyek

1.1. Mészáros Szilvia gazdasáti vezető bemutatkozása
1.2. Dr. Tóth Gergely mb. tanszékvezető bemutad{ozása

::í::xú?EEmi=+o:á=#ogab-utikozria
::::#ÍéT#ámffúöL##&ÍobflfmuázoozÉ:amdoriyosfőmunkatáffib-utitiozása
1.7. Haináczky Tamás Attila rektori mestízott, tudományos munkatárs bemutatkozása
1.8. Dr. Tóbiás László Tibor szakfélelős bemutatkozása

2.     Oktatási ügyek

2.1. A szociáüs munka mesterszak szakindítása
Előtejesztő: Kffiá7íé d+. I#a^94Á;. Mc7gdo/mÉ7 főiskolai tanár, tanszékvezető

2.2.  Az    egyszakos    és    szakpáfos    osztadan    hittanár-nevelőtanár    nappali    munkaítendű    szakok
mintatanterveinek módosítás a
Előterjesztő: Dr. JG4Gi9^é# Józrífőiskolai tanár, rektor

2,3.  Az    egyszakos    és    szakpáros    osztatlan    hittanár-nevelőtanár    levelező    munkarendű    szakok
mintatanterveinek módosítás a
Előteijesztő: Dr. JG4Gj9% Jázúyfőiskolai tanár, rektor

2.4.  A  2  féléves,  a  4  féléves  és  az  5   féléves  levelező  munkarendű  tanári  mesterképzési  szakok
mintatanterveinek módo sítás a
Előterjesztő: Dr. JG4#LqS^# /ózüífőiskolai tanár, rektor

2.5. A hitéleti szakirán)ní továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
Előtejesztő: Hg.jiíáfz;/y Táz#áf j4#.4z rektori megbízott, tudományos munkatárs

3.     Intézményi szabályzatok aktualizálása

3.1. A VÉF Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Je4GJ% /ózüyfőiskolai tanár, rektor

3.2. A VÉF Foglalkoztatási Követelményrendszerének elfogadása
Előteriesztő: Dr. JGáG:g^é* /áz;ngf főiskolai tanár, rektor

3.3. A VÉF Térítési és ]uttatási Szabályzatának módosítása
Előteijesztő: Dr. JGGGig^éri /ózüyfőiskolai tanár, rektor
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3.4. A VEF Felvételi, Tanuhányi és Vizsgaszabályzatának módosítása
Előtejesztő: D7: JG46Lg^é;í Jó%üyfőiskolai tanár, rektor

4.    Működési ügyek

4.1. Beszámoló a közféladat-finanszírozás 2022. évi státuszáról
Előterjesztő: Dr. JG*ifg^éí7 JózJŰ/főiskolai tanár, rektor

4.2. A TeolóSai Akadémia megalapítása
Előterjesztő: H4j*tj/ Ttz#ú 4Á#Ág rektori megbízott, tudornányos munkatárs

5.     Gazdasági ügyek

5.1. A VÉF 2022.1. félévi pénzüg)ri beszámolója
Előterjesztő: MéJziámJ Jz?./ZiÁ# gazdasári vezető

5.2. A VÉF Gazdámodási szabá]yzatának módosítása és elfogadása
Előterjesztő: Méqiámí Jq7./Zri# gazdasári vezető

6.     Pályázati ügyek

6.1.  Tájékoztatás elnyert pályázatokról QJemzeti Kulturális Alap, Kulturális és lnnovációs Minisztérium)
Előterjesztő: G4S^# 844}'zJ projektmenedzser

7.     Egyebek

7.1.  A ftlvételi eljárás intézménri szabályozása
Előtejesztő: D/: JGGG:rg^í# Jó%üyfőiskolai tanár, rektoí

2.§z. hatáfozat

A Szenátus s IGEN szavazattal egyhapgúlqg elfogadta a módosított napirendet.

Az  1.  Személyi  ügyek  napirendi  pontban  az  új  oktatók,  kutatók  és  nem  oktató-kutató  munkatársak
mutatkoztak be. A kouégák a napirendben meghatározott sorrendben egynúst követve mutatták be a
Szenátusnals valamint a jelenlévőknek szakmai életútjukat, majd korábbi munkahelyeik felsorolása után a
Főiskolán végzett eddist munkájukról és jövobeni vállalásaikról beszéltek.

A bemutatkozókhoz további kérdés nem érkezett, így az ülés a 2.1. napirendi ponttal folytatódott.
Kaszásné Dr. habfl. Leveleki Magdolna a napirendi pont előtejesztőként elmondta, hogy a J:pcriá&r %##Ácz
#Őifmz:flÁ  szakindítási  anyqga  a  Magyar  Felsőoktatási  Akkreditációs  Bizottság  (továbbiakban:  MAB)
előírásainak figyelembe vételével készült, majd ismertette az anyagot.
Di:. Tóbiás László Tibor a szak fdelőseként ftlhívta a testület figyelmét, hogy az elkészült anyqg jelenleg
hiányos, hiszen a pszichopatolóSa táqgy leírását módosítani szükséges, ennek kido|gozása  folyamatban
Van.
Tanszékvezető  asszony  azzal  a  megkötéssel  kérte  a  szakindítási  dokumentum  elfbgadását,  hogy  a
Szenátus engedélyezi, hogy a rektor és a tanszékvezető a hrinyosságokat utólag pótolja.

3.sz. határozat

A  Szenátus   s   IGEN  szavazattal  egyhaqgúl4g  támogatta  a  rz!ocáá&r  %aí#ÁÁí  #GLn#mziri  indítását  és   a
szakindítási beadvány Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságba töfténő benyújtását azzal, hogy a
rektor és a tanszékvezető a szakindítási anypgban a hiányosságokat utólag pótolja.
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Ezután a 2.2.-2.4. napirendi pontok következtek.
Rektor   úr   tájékoztatta   a   testületet,   hogy   a   rintatantervek   módosítását   a   tantárgyfdelősöknél
bekövetkezett  változtatások  indokolták,  majd  kérte  a  Szenátust,  hQgy  a  mintatantervek  elfbgadásáról
egyenként dönts enek.

4.§z. határozat
A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal  egyhangúlqg  támogatta  az  Ggyq:#ÁOJ  orz}##Íi4g#  Á;.~-#GMg#%#á #qzipáz4.
###Áázw#c# Jz#Á mintatantervének módo sítás át.

5.sz. határozat
A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal  egyhaqgú]ag  támogatta  a  J?}fl4PámJ oJŰ#Ílb#  Á%#-%4~Áfl#á %%Pa4.
###Áázn?zac# j%iflÁOÁ mintatanterveinek módosítását.

6.sz. határozat
A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal  egyhangúlag  támogatta  az  G;gAf:zzzÁOJ  oJ#Z7#  Á;.###ór-#GmG#/z7#ór 4mfÁ7zp"
%##Ác#ií#4Z# JziízÁ mintatantervének módosítás át..

7.§z. hatiározat
A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal  egyhangúlag  támogatta  a  J%zz4PómJ  oJz}##Íi4z#  4z.#z#ór-%aig###á %mg4Ű
%##Áá#i7## J:zzzÁOÁ mintatanteíveinek mó do sítását.

8.sz. határozat
A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal egyhapgúlag  támogatta  a  2 /Zl#^pr 4mgÁqő %##Áázm#4#" Áa#óri. %GjÁ7#Á@Sj7.
fzzzÁ mintatanteívének módosítás át.

9.sz. határozat
A Szenátus  s  IGEN szavazattal egyhaqgrilqg támogatta a 4 u#l#^pr 4#%aó~ %##Áézm## Ág#óri. #Gj#@tiJz.
JzzzÁ mintatantervénck módosítás át..

10.sz. határozat
A Szenátus s IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta az J/Zl#^m ÁMp4ff~ Á###Á4w## Ág#óri. jíz#J%ÚL#.
JzzzÁ mintatantervének módosítás át.

Ezt követően a 2.5. napirendi pont előterjesztőjeként Hajnáczlq7 Tamás Attila elmondta, hogy Dr. Balog
Márta  nővér  (szakfelelős)  kezdeményezésére,  a  hitéleti  szakirányú  továbbképzési  szakok  esetében  a
képzési és kimeneti követelmények 4. bekezdés, ,A fdvétel fdtétele©" rész módosításához, valamint az
Oktatási Hivatalhoz való benyújtásához a Veszprémi Éfselri Főiskoh Szenátusának jóváhagyását kéri. A
módosítás  célja,  hogy  a  bemeneti  követelmények  kiszélesítésével  több  hal|gató  tudjon  részt  venni  a
hitéleti szakirán)ú továbbképzési szakokon.

11.§z. határozat
A Szenátim s IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta a #ifimmÁ{Sg JziflÁfhá#jtz/' Á%4á4GÁ@qí#. J?i#Á képzési és
kimeneti követelményében  a  felvétel  feltételei részben  történt módosítást,  annak  Oktatási Hivatalhoz
való benyújtását.
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12.sz. határozat
A Szenátus s IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta az á#Áó;jSé*zÁ# éT PááízÁcz##Ár íz#Á;.riáq)i%í Á7aű'á4Á4*jz.
Jűti képzési és kimeneti követelményében a felvétel fdtételei részben töftént módosítást, annak Oktatási
Hivatalhoz való benyújtását.

13.sz. határozat
A   Szenátus   s   IGEN   szavazattal  egyhangrílag  támogatta  az   Ggy4óz.  ÁÓ.üJÁÉ;f:q#B^fSJ,   Áó"ü.JJéyy.Á:rSá,
ÁÓ.üJágw##J  J%zzÁÁ/?ó#jiaí  %%ó44Á@*Jz.  ízi#Á   képzési  és   kimeneti  követelményében   a   ftlvétel   feltételei
részben történt módosítást, annak Oktatási Hivatalhoz való benyújtását.

Az  ülés  a  3.1.  napirendi  ponttal  folytatódott.  A  rektor  elmondta,  hogy  a  Szeívezeti  és  Működési
SzabáFzatban lényegében technikai módosítások történtek.  0lyan képzési területek szabá]yozása került
rögzítésre,  ariket az  alapító  okirat Ínár tartahnaz.  Az  előterjesztéshez  a rektor egyéb  kiegészítést nem
ffizött, további kérdés nem érkezett, így a rektor a Szenátus támogató szavazatát, a szabáJyzat elfogadását
kérte.

14.§z. határozat

A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal  egyhangrilqg  elfogadta  a  Veszprémi  Érseki  Főiskola  Szefvezeti  és
Működési Szabályzatának módosítását.
A 3.2. napirendi pont előte];jesztője szintén a rektof volt, akinek az előzetesen kiküldött előterjesztéshez
egyéb kiegészítése nem volt. Prof. DÍ. Birher Nándor fehretette, hogy az egyetemi tanári cri betöltésénél
nem   kell   kiemelni   a   habihtációt,   hiszen   az   a   pályázat   előfdtétele.   Javasolta   annak   töriését   a
dokumentumbóL A tagok a felvetéssel egyetéftettek. Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem
merült fél, Így a rektor szavazásra szóHtotta fd a Szenátust.

15.sz. határozat

A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal  egyhaqgúlqg  elfogadta  a  Veszprémi Érseki  Főiskola  Fodalkoztatási
Követehényrendszerét, azzal a megkötéssel, hogy a dokumenturiból töriésre kerüljön az egyetemi tanár
cím betöltésénél a habilitáció, mint előfdtétel.
3.3.  napirendi  pont  következett.  A  Térítési  és  ]uttatási  Szabályzatot  a  rektor  ismeftette.  A  technikai
változtatásokon túl a  szabályzatba beemelésre került a  tudományos  közéleti ösztöndíj  dijtétel, illetve  a
már korábban a Felvéteü, Tanulmánri és Vizsgaszabályzatban rögzített ftlsőoktatási eljárásra vonatkozó
eljárási dij. A Szenát]us hosszas tanácskozás után affa a döntésre jutott, hogy az utóbbi eljárási dljat ne
kérje az intézmény. A rektor szavazásra bocsátotta az említett dStételeket. Kéfte a Szenátust, hogy külön-
külön adják le voksukat.

16.sz. határozat

A  Szenátus  s  IGEN  szavazattal  egyhangilqg  elfogadta  a  tudományos  közéleti  ösztöndij  Téritési  és
]uttatási Szabályzatába történő beemelését.

17.sz. hatá[ozat

A Szenátus s IGEN szavazattal egyhangúlag elvetette a felvéteü eljárásra vonatkozó intézményi  eljárási
díj bekéfését.
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Dr. Takáts lstván áltdános érselri helynök jelezte, hogy főegyházmegyei faadatok miatt távoznia kell az
ülésről, így a soron következő  3.4.  napirendi ponttól a  Szenátus  szavazati jogú tagjainak száma  7  főre
csökkent. Rektor úr megáuapította, hogy a Szenátus így is határozatképes maradt.

Ezt követően rektor úr a 3.4. napirendi pontra tért át. Hivatkozva az előző határozatra kérte a Szenátust,
hogy   szavazzanak  a   félvételi   eljárásra  vonatkozó  intézménri  eljárási  dlj   Fehrételi,  Tanulmányi  és
Vizsgaszabályzatból töfténő kivezetéséről.

18.sz. határozat

A  Szenátus  7  IGEN  szavazattal  egyhapgúlqg  elfbgadta  a  félsőoktatási  ftlvéteü  eljáfásra  vonatkozó
intézményi eljátási díj eltödését, annak FelvéteH, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból töfténő kivezetését.

A   szavazást  követően   a  rektor   a  pedagógus   szakvizsgát   adó   szakirán}ní   továbbképzési   szakokra
vonatkozó  szabá]yozásról beszélt.  A határozati javaslat  szerint a Főiskola automatikusan teljesítettként

gem#sgakviÉi:tf±T=kti#mí+g,yest:á#géntyoeváí:ázásaza#FkLii:iéi:tos:=zeí
képzési és kimeneti követelményeit engedélyeztető létesítőveL Ugyanez a szabá]y érvényes  a VÉF saját

::#áÉo:ytáj*=áekFőÍ:%tüfl#[Í#e:Z:#%_Ez#[sé%sstt#:í:ks;=#os:.#;g
esetekben  a képzési i4ő  2  félévre  csökkenthető. Amennriben a létesítő intézmények nem azonosak,  a
szakvizsga beszámítása egyedi elbírálás alapján, tantárgy-elfógadási kérelem benyújtásával történik.
A határozati javaslatot a Szenátus megvitatta, majd döntést hozott.

19.sz. határozat

A Szenátus 7  IGEN szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a javasolt szabályozás bevezetése ne a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hanem rektori utasítás szintién történjen.

Ezután több tqg távozását jelezte a Szenátus elnöke felé, amely azt eredményezte volna, hogy a Testület
határozatképtekm marad.

Au=:;Jwwű::

jegyzőkönywezető

EZZZE

6


