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Készült:           2020.   december   14-én   a   Veszprémi   Érseki   Hittudománri   Főiskola   7-es    számú
tantermében megtartott 9/2020. számú Szenátusi ülésről.

Telen vannak:

Dr. Sebestyén József
Dr. habil. Birher Nándor
Kaszásné dr. habil.  Leveleki Magdolna
Szőke Enikő
Trosit§ András
Komáromi Gergeb

Dr. Udvatdy Gyöigy
Dr. Takáts lswán

Kanczler Ramóna

megbízott rektor
főiskolai tanár
főiskolai tanár, tanszékvezető

gazdasád vezető
főiskolai docens, mb. tanszékvezető
HÖK-elnök

veszprémi érsek, tanácskozási jogú tag
általános helynök, tanácskozási jogú tag

jegyzőkönywezető

Dr. Sebestyén ]ózsef megbízott rektor köszöntötte a Szenátus tagjait, S.E.R. Dr. Udvardy György érsek urat
és Dr. Takáts lstván általános helynök urat.

Megköszönte a tagoknak, hogy vállalták a jelenléti üléssel járó kockázatot, és emlékeztette a testületet az SZMSZ 5.

pontja  14.  §-ának  (3)  bekezdésére,  amely  értelmében  „e-mail  útján  történő  szavazássd  személri  kérdésekben
dönteni nem lehetsége§. Az így hozott személyi döntés érvénytelen."

Ezt  követően  kérte  a  Szenátus  tastait,  hogy  nyflt  szavazással  erősítsék  meg,  hogy  Kanczler  Ramóna  fektori
üg}rintéző lássa el a jegyzőkönywezetői feladatokat.

1.sz. határozat

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

A  rektof  -  az   előzetesen  kiküldött  napirend  szavazásra  bocsátása  előtt  -  az   „Egyebek"  napirendi  pont
kiegészítésére tett javaslatot. Az új napirendi pontok fdvételét az „Egyebek" napirendi pont legelejére kérte.

Cím: 82oo Veszprém, Jutasí út i8/2.
Telefonszám : +36-88-542-745
Fax: +36-88-542-726

E-mail: rektor @`hf.hu
Honlap: ww.vhf.hu

intézményi azonosító: FI 34533



Veszprémi Érseki Hiitudomángi Főiskola
Szenátus

2.1.        A veszprémi Érseki llittudományi Főiskola lehetséges szerepvállalása az egyes felsőoktatási képzési
területek proffltisztitási folyamatában és a pedagógusképzés térséS polarizálásában.
Előterjesztő: S.E.R. Dr. Udvardy György veszprémi érsek
2.2.        ]avaslattétel a veszprémi Érseki Hittudományi Fóiskola nevének megváltoztatására
Előterjesztő: S.E.R. Dr. Udvardy György veszprémi érsek

A rektor az új napirendi pontokkal kiegészítve bocsátotta nyflt szavazásfa a napirendet.

Natpjiendí pontok

1.     Szeméftügyek

1 . 1 . Egyetemi tanári álláspályázat véleményezése
Pályázó: Dr. Bz.íiáGr Náí'ÁícZw. habilitált főiskolai tanár
Előtei:jesztő: D7: JG4argiárí JóÜ/főiskolai tanár, mb. relstc"

1.2. Ordináriusi fdkérésfe benyújtott rektori álláspályázat vékményezése Pályázó: Dr. JeáarD^áí Jóffyfőiskolai
tanár
Előterjesztő: Dr.  U&^an9/ Gjnö®/ érsek

2.     Egyebek-tájékoztatások

2.1. A Veszprémi Érseki Hittudománri Főiskola lehetséges szerepváualása az egyes félsőoktatási képzési
területek profiltisztítási folyamatában és a pedagógusképzés térséri polarizáLásában.
Előterjesztő: J.E.R DÍ:  UdbicznS/ Gj^Ö®J veszprémi érsek

2.2.]avaslattétel a Veszprémi Érseki llittudományi Főiskola nevének megváltoztatására
Előteijesztő: J.E.R. Dr.  Ud4#n9/ Gj^ölqg)/ veszpfémi érsek

2.3 . Tájékoztatás a Pázmány Péter Katolikus Fgyetem llittudománri Karának a Főiskolával kötött affiliációs
sz erződés ének státuszáról

2.4. Tájékoztatás a vizsgaidőszakkal kapcsolatos alapvető teendőkről és tudrivalókról

2.5 . Tájékoztatás a megújult Studia Wespriíniensia tanuhánykötetről

2.6. Aculati megújulás
Előterjesztő: Dr. JGbarpé# Jó%r/főiskolai tanár, mb. rektor

2.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgilag elfogadta az új napirendi pontokkal kiegészített napirendet.

Dr. Sebestyén ]ózsef elmondta, hogy a személri ügyek esetében a titkos szavazás az előzetesen kiosztott
szavazólapokon töftéri]s amelyet ad hoc szavazatszámláló bizottság félügyel.

A  rektor  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  Trosits  András  mb.  tanszékvezetőt,  tagjának  pedig
Szőke Enikő szenátusi t4got és Kanczler Ramóna üg}rintézőt jelölte, majd nyflt szavazásra bocsátotta a
javaslatot. Rektor úr javaslatát a kijelölt személyek elfogadták.
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3.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a szavazatszámláló bizottság elnöke Trosits
András  mb.  tanszékvezető,  tagjai  pedig  Szőke  Enikő  szenátusi  tag  és  Kanczler  Ramóna  ügrintéző
legyenek.   `

Ezt követően a rektor ismertette a jelenlévőkkel, hogy az egyetemi tanári állás betöltésére egy pályázat
érkezett  Dr.  habfl.  Birher  Nándortól,  majd  megadta  a  szót  a  pályázómk  azzaL  hogy  legfeljebb  5-10
percben  ismertesse  a  pályázatát.  Dr.  Birher  Nándor  elmondta,  hogy  megtiszteltetés  számára,  hogy  a
Főiskolán  dokozhat.  Bemutatta  szakmai  életútját  és  jelenleri  munkáit.  Kiemelte,  hogy  a  „fő  bázis"
számára mindig Veszprém marad.

Véleménye   szerint   a   hazai   és   nemzetközi   kapcsolataivd   továbbra   is   segi'teni   tudja   a   Főiskolát.
Pályázatával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy leadott anyaga tartahnazza prof. dr. Stipta lstván, a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Társadalomtudománri Bizottság ehökének véleményét is, bár ez
nem volt a pályázati kiírás feltétele.

A  rektor  a  pályázat  ismeftetését  követően  megadta  a  lehetőséget  a  pályázóhoz  intézett  kérdések
megfogahazására.

Kaszásné  Dr.  Leveleki  Magdolna  támogatását  fejezte  ki,  majd  kiemelte  a  nemzetközi  kapcsolatok
fontosságát.

Trosits András a következő kérdést intézte a pályázóhoz: Az intézmény új arculatában és az új irányok
kijelölésében hogyan és miben látja saját szerepét, lehetőségeit?

Dr. Birheí Nándor válaszában elmondta, hogy a profflbővítést jónak gondolja, ehhez a kapcsolatait tudja
hozzáadni.   A   minőségbiztosítással   járó   feladatokat   továbbra   is   váualja,   a   Magyar   Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság által támasztott elvárásokat maradéktalanul teljesíti.

Dr. Udvardy Gyöfgy érsek elmondta, hogy öriil a pályázatnak, továbbá azt is pozitívumként említette,
hogy a pályázónak Veszptém városa, valamint a Veszprémi Főegyházmegye fontos  szerepet tölt be az
életében.  Kiemelte, hogy a Főiskola  előtt áuó  fejlesztésekben Birher tanár úr tudása  hasznos  lehet  az
intézmény számáfa.

Dr.  Sebestyén ]ózsef rektor kifejtette, hogy bízik abban, hogy számos elfoglaltsága mellett a tanár úr a
Főiskolán is tud további feladatokat váualni.

Ezután, mivel további kéfdések nem érkeztek a pályázóhoz, a rektor zárt tárgyalást rendelt el. A pályázó
távollétében folytatódott az ülés.

Df. Takáts lstván általános helynök megemlítette, hogy az álláspáLyázat filozófia tudományterületre került
kiírásra, viszont a páLyázó anyagában a végzettségek jobbára a joghoz kötődnek, ezért javasolja, hogy a
jövőben a joti táfgyak kapjanak nagyobb hangsúlyt az oktatott kurzusok köíében.

Dr. Sebestyén ]ózsef tájékoztatta a Szenátust, hogy ezzel kapcsolatban már korábban elindult egy közös
gondokodás. A tantárgyak oktatása a tervezett civil teolóSa szak indítását követően új kiosztás  szerint
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fog zajlani. A tantárgy-fiélelősséS körök újra fdosztásánál kiemelt szempont lesz az, hogy az oktatók mely
tudományterületen doktoráltak.

További hozzászólás hiányában a rektor titkos szavazásra kérte fd a Szenátus tagjait.

A   szavazatszámláló  bizottság  elnöke  ismertette   az   eredményt.  A  rektor  megefősítette  a  szavazás
eredményét.

4.sz. határozat

A  Szenátus  5  IGEN  szavazattal  egyhapgúlag  támogatta  Dr.  habil.  Birher Nándor  egyetemi  tanári
ánáspáFázatát.

A fenti határozattal a Szenátus egyben fdhatalmazta a rektort, hogy tejessze ffl a pályázati anyagot a
fenntartónak  azzal  a  kéréssel,  hogy  a  fenntartó  vezetője  tegye  meg  a  szükséges  lépéseket  az  ágazati
ffúyítófdé.

A rektor az 1.2. napirendi pont tái;gyalásánál kérte a testületet, szavazzon affól, hogy -érintettsége okán
- Dr. Udvardy György érsek úr vegye át az ülés elnöki tisztiét.

5.sz. határozat

A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy Dr. Udvardy Gyötgy érsek lássa el az ülés
elnöki teendőit.

A szavazást követően a rektor átadta a levezető elnöki szerepet a Femtaftó vezetőjének, Dr.  Udvardy
György érsek úmals aki egyben a napirendi pont előterjesztője.

Df.   Udvardy   György   érsek   tájékoztatta   a   Szenátust   affóL   hqgy   Dr.   Sebestyén  ]ózsef  rektori
á]1áspályázatát  fenntartói javaslatra,  kérésre  nyújtofta  be. ]elenleri mestízott  fektori  vezetői  munkáját
méltatta, majd elmondta, hogy a  stabfl rektori pozíció betöltését megkövetelik az  lntézmény előtt álló
féladatok, új szervezeti egységek létrehozása, új képzések indítása, valamint a profilbővítés.

Ezt követően  érsek úr megadta  a  szót a  pályázónak azzal,  hogy legffljebb  5-10  percben ismeftesse  a
p4ázatát.

Dr.  Sebestyén ]ózsef megtiszteltetésként élte mqg megbízott rektori  ftlkérését.  A pályázatához  csatolt
vezetői  koncepcióban  megfógáhmzta  s  pontos  vállalását  a  jövőre  nézve.  Fontosnak  tartja,  hogy  az
lntézménynek a hitéleti karaktere megímradjon, de egyben n]risson is az új  lehetőségek fdé, nagyobb
szerepet vállalva ezzel a helyi társadalomban, a hel)ri gazdaságban.

Dr. Udvardy Gyö];gy érsek úr megadta a lehetőséget, hogy a Szenátus t4gjai fdtehessék kérdéseiket.

Kaszásné dr. Ijeveleki Magdolna sok esélyt lát a Főiskola jelenleri képzési kínálatában, amelyet megfelelő
alapnak taft többek között a KÓ.Ü"JJiÉ;rqgmi@ á7ÁPJzzíÁ indításához.
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Dr. Sebestyén ]ózsef támogatását fejezte ki a Szociális Tanu]mányok Tanszék fejlődése, kezdeményezései
és  fejlesztései  tekintetében.  A  Jzocz.óÁ.J  ###Áá7  zz#J&#€4>záj  JzzzÁ  indításának  előkészítésére  ösztönzi  a
Tans zék munkatárs ait.

Dr.  Birhef  Nándor  véleménye  szerint  a  rektor  úr  által  ismertetett  koncepció  jó  kiindulási  alap  az
lntézmény jövőképéhez. javasolja, hogy az lntézmény előtt álló kihívások időszakában jusson nagyobb
szerephez  a  marketing.  Kiemelte,  hogy  az  új  lntézmény  Fejlesztési  Terv  készítésénél  effe  nagyobb
hangsúlyt kell fektetni.

A pályázó válaszait követően az érsek elrendelte a zárt (azaz a pályázó távollétében folytatott) tárgyalást,
majd megadta a lehetőséget az előterjesztőhöz intézett kérdések feltételére. A jelenlévők részéről kérdés,
medegyzés nem ériezett, Így szavazásra kérte fel a plénumot.

A szavazatszátnláló bizottság elnöke összesítette a leadott szavazólapokat, majd ismertette az eredményt.
Az érsek megerősítette a szavazás eredményét.

6.sz. határozat

A Szenátus 5 IGEN szavazattal egyhangúlag támogat[a Dr. Sebe§tyén Tózsef rektori álláspályázatát.

A fenti határozattal a Szenátus egyben felhatalmazta az érseket rint a fenntartó vezetőjét, hogy terjessze
fel a pályázati anyagot az ágazati irányítónak.

Az  érsek  gratulált  a  terembe  visszaérkező  pályázónak,  majd  visszaadta  a  levezető  ehöki  szerepet  a
rektomak.

Az „Egyebek" napirendi pont egyes alpontiainak tárgyalása következett a módosított és a Szenátus által
elfogadott s orrendb en.

A rektor a 2.1. napirendi pont előterjesztőjét, Dr. Udvardy György érsek urat kérte fel a napirendi pont
ismeftetésére.

ázzFné,:zam2;i.ynappr:eflnb:á:.psF,:::r::óddookftoiÉrs:kfe:z:::i,ngr:eoÉtfií=qáeos#é;tő:sro?andnti.,vE;g
megváltoztatását. Kiemelte, hogy az idő rövidsége miatt sürgető a döntés.

Dr.  Sebestyén József tájékoztatta  az  Ordináriust  és  a  jelenlévőket,  hogy  az  ügyben  kérte  a  Főiskola
Mnőségbiztosítási  Bizottságának  állásfoglalását.  A  Bizottság  az  elveket  medsmerte,  és  megvitatta.
Felkéfte Dr. Birher Nándort, hogy a Minőségbiztosítási Bizottság elnökeként ismertesse a Szenátussal a
Bizottság álláspontját.

Dr.  Birher  Nándor  elmondta,  hogy  a  testület  támogatta  a  néwáltozást,  viszont  úgy  ítéü meg,  hogy
nemcsak a hittudományra történő utalás, hanem a jelenled névben szereplő „érseki" jekő is jelentősen
leszűkítené a Főiskola iránt érdeklődők körét, ha az bennmaíadna a megváltozott névben.

Dt. Udvardy György éísek - medsmerve Dr. Birher Nándor és az általa képviselt Bizottság véleményét -
a Főiskola néwáltoztatása ügyének további megvitatását látia szükségesnek. Kéfte a rektort, hogy januáf
közepéig gyújtse össze a Főiskoh oktatóinak javashtait. Az oktatói felvetéseket, valamint a fenntartó felé
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a rektor által küldött javaslatokat egy újabb jelenléü Szenátus keretében szükséges megtárgyalni valamint
arról döntést hozni.  A néwáltozás  Minisztérium  felé történő  előterjesztésének határideje  február első
fele.

A 2.3. napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Sebestyén ]ózsef tájékoztatta a Szenátust, hogy 2020. december
11-én  a  Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem  Hittudományi  Kara  megküldte  az  affiliációs  szerződés
megújításához szükséges adatszo|gáltatási szempontokat, amelyeknek a Főiskola eleget tett.

±f;vse::e,:gnédnő|óőz|s:::á4;dnóaEg;nvdkn:i5:ráé.b#:j;k:zú:fzsptrá#r:eáÉLguá:oízgÉŐEEáiol:=
kért engedélyt jelenléti vizsgáztatásra.

f]éfne#Í.2b5j.s:s:kriees:#j%no#±oLnÉa;áEíúT:3gke:ágk*fz:[;tóe::b*F:[sázsáÉ:s2:ofao]fte±teor:
Főszerkesztő-helyettes:  Dr.  Birher  Nándor.  A  szociális  tanulmányok  rovat  vezetője:  Kaszásné  Dr.  Leveleki
M4gdolna. A teolódai rovatot Dr. Janka Ferenc vezeti. A pedagóSa és neveléstudomány rovatéft pedig Bognámé
Dr. Kocsis judit a fdelős.

A 2.6. napirendi pont az lntézmény arculati megújulásáról szólt.

Ezt követően Df. Sebestyén józsef rektor megköszönte a részvétdt, majd az ülést bezárta.

Á`1',.`

PH.
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