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1. Vezetői összefoglaló 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: VHF/Főiskola) alapvető célja és 

vállalása, hogy az intézmény a térségben meghatározó szellemi központtá váljon, egyben olyan 

tudásmegosztó és értékmentő erőtérré fejlődjön, amelyet a keresztény kultúrára épülő erkölcsi rend, 

a minőségtudat, a társadalmi felelősségtudat és az ezeket megvalósító kezdeményezőkészség, aktivitás 

jellemez. 

Küldetésünknek tartjuk (az oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelése mellett):  

- az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódást; 

- a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, amelynek érdekében keressük az intézmény 

szolgáltatói, pasztorális, lelki és hivatásgondozó szerepvállalásának lehetőségeit; 

- a keresztény értelmiségképzés megszervezését; 

- a nemzeti öntudat megerősítésében való tervszerű munkálkodást. 

Hisszük és valljuk, hogy:  

- a természeti törvényeken alapuló keresztény kultúra, a keresztény nevelési elvek és tradíciók, 

valamint a karitatív szemlélet elsajátítása nemcsak közösségi érték vagy nemzetgazdasági tőke, 

hanem a jellem formálódásához és az egyén boldogulásához is nélkülözhetetlen, értéktartó 

befektetés. 

Kiemelt céljaink:  

- az állami felsőoktatási feladatellátásban való értékteremtő részvétel: 

a) pedagógusképzési (óvodapedagógus; gyógypedagógia; csecsemő- és kisgyermeknevelő), 

társadalomtudományi alapszakok elindításával, valamint új képzési területeken (agrár, 

bölcsészettudomány, gazdaságtudományok) létesített szakok meghonosításával, pl. vallási 

turizmus alapszak (vagy posztgraduális szak), a magyar nemzeti örökség és tudástár 

értékmentését, illetve az egyetemes egyházi kultúra továbbadását támogató képzések 

kidolgozásával; 

b) a Főiskola képzésterületi tradícióit kiegészítő, a helyi adottságokhoz illeszkedő borkultúra-

borturizmus fejlődését megalapozó, magas szintű borászszakmai képzések elindításával; 

c) antropológiai és lelki-egészséget támogató képzések megszervezésével. 

- az új képzési területek és szakok eredményes megvalósítását garantáló korszerű oktatási 

környezet és infrastruktúra (pl. gyakorló óvodák, tanműhelyek) kialakítását, illetve az 

oktatástechnikai eszközellátottság modernizálását célzó támogatások bevonása; 

- a kutatómunka és a kutatásfejlesztő tevékenység magas szintű megszervezése; 

- a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai elemeinek integrálása;  

- a térség oktatási, gazdasági, szociális és civil szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás, a 

hálózatosodás előmozdítása. 

1.1. A 2021 – 2024 közötti fejlesztési időszakot az alábbi sarkalatos fejlesztési célok fogják 

meghatározni: 

a) a Főiskola küldetésének újraértelmezése; 

b) bekapcsolódás a tudásközvetítés (oktatás), a „tudástermelés”, az innovatív „termék-előállítás” 

(kutatás, fejlesztés és innováció), valamint az egyre markánsabban gazdasági alapon működő 

hazai, külhoni és nemzetközi felsőoktatási hálózatba; 

c) betagozódás a térség felsőoktatási polarizációjának, profilrendeződésének folyamatába, 

a felsőoktatási modellváltás célrendszerébe:  

- a pedagógus alapképzések, a tanárképzés;  

- a humánbölcseleti kultúra és  

- az interdiszciplináris gazdaság- és társadalomtudományok (például a vallási turizmus 

fejlesztését, az egyetemes egyházi és a nemzeti kulturális értékek továbbörökítését támogató 

graduális és posztgraduális képzések) meghonosításával, a képzési portfólió átfogó 

fejlesztésével, az ehhez szükséges oktatási infrastruktúra kiépítésével, kampuszfejlesztéssel. 
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d) a felsőoktatási alapfeladat-ellátás mellett egy pasztorális, felnőttképzési és pszichológiai 

(mentálhigiénés, lelki és hivatásgondozó) típusú, szolgáltatóintézményi profil kialakítása a 

szükséges környezeti, valamint az innovatív szolgáltatásokhoz elengedhetetlen, modern 

foglalkoztatókkal, helyiségekkel felszerelt épületi infrastruktúra, új kampusz felépítésével. (A 

kapcsolódó fejlesztéseket az IFT IV. és VII. pontjai részletezik.)   

e) Szociális szakember-képző intézményként a VHF szerepet tud vállalni a térség 

esélyegyenlőségi folyamatainak, a régió missziós, karitatív, civil és önkéntes szervezetei 

hálózatosodásának kezdeményezésében, előmozdításában. 

f) Fenntartói támogatással a Főiskola részt tud venni a keresztény kulturális identitást erősítő, a 

közigazgatási régió és a főegyházmegye vallási turizmusának fellendítésében. – Gazdag vallási, 

történelmi és kulturális, építészeti örökségünk megismertetésével (pl. a Balaton-felvidéki Árpád-

kori templomok) a VHF hozzájárul a nemzetközösség és az egyén testi, lelki, szellemi 

gyarapodásához, eredményes szocializációjához.  

A VHF fő fejlesztési irányait az alábbi, 1. sz. ábra szemlélteti: 

 

1. sz. ábra: a VHF fő fejlesztési irányai 

1.2. A menedzsment, az oktatói és a nem-oktatói, nem-kutatói állomány fejlesztésével 

kapcsolatos fejlesztési tervek 

Ezeket olyan adottságok határozzák meg, mint a túlzottan centralizált vezetés, a felelősségi körök 

definiáltságának hiánya, szakmai szervezeti egységek (tanszékek) hiánya, valamint a háttér-

támogató szervezeti egységek munkájának összehangolatlansága. 

a) a tudomány- és oktatásszervezés / irányítás területén: 

- a testületi döntés-előkészítés folyamatainak újraszabályozása, szükség esetén megerősítése;  

- a döntés-előkészítéssel, a döntéshozatallal felruházott testületek rendszeres összehívása, 

tanácsadó testületek rendszeres összehívása; 

- a szakmai irányítással összefüggő felelősségi körök meghatározása; 

- rektorhelyettes kinevezése vagy megbízása, aki egyben a tanulmányi ügyekért felelős vezetői 

feladatokat is ellátja; 

- tanszékek létrehozása és tanszékvezetők kinevezése vagy megbízása; 

- a főegyházmegyében szolgálatot teljesítő minősített teológusok és oktatók meghívása; 

- új szakvezetők felkérése (óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, vallási turizmus stb.);  

- mértékadó, elismert szakemberek bevonása, meghívása. 

b) a háttértámogató rendszerek (back office) területén: 
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- a gazdasági hivatal felépítésének és működésének újratervezése, az üzemeltetési feladatokat 

hatékonyan ellátó műszaki igazgatóság létrehozása;  

- az egyes munkaköri feladatok egy-egy munkavállalóhoz való kötöttségének megszüntetése;  

- döntési és felelősségi körök hozzárendelése az egyes vezetői szintekhez; szükség esetén a 

középvezetői szintek újrarendezése; 

- kommunikációs és marketing csapat felépítése és bevonása a háttértámogató-rendszerbe; 

- projektvezetői csapat felépítése és bevonása a háttértámogató-rendszerbe.  

1.3. Fontos stratégiai célként határozzuk meg a Főiskola gazdálkodásának felülvizsgálatát, új 

alapokra helyezését az alábbiak szerint: 

- a Főiskola gazdálkodásának átvilágítása; a bevételi források és jogcímek elemző feltárása; 

- az állami támogatás mértékének növelése a hallgatói létszám fokozásával, a beiskolázási 

tevékenység erősítésével; 

- a felsőoktatási modellváltásban való szerepvállalás lehetőségét garantáló források bevonása;  

- intenzív és szervezett projekttevékenység elindításával a projektbevételek jelentős mértékű 

fokozása;  

- a saját, szolgáltatási és projekttevékenységből származó bevételek legalább 40–45 %-os 

arányának elérése. 

2. Helyzetértékelés 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola a középkori székesegyházi iskolából továbbfejlődött, 

egyetemi ranggal nem rendelkező jogi főiskoláig, majd az ország első püspökségének székhelyén 

megalapított, 1276-ig működött studium generale időszakáig vezeti vissza szellemi örökségét.  

2.1. A képzési adottságok, az oktatási tevékenység ismertetése és elemzése 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 1991-ben indult újra, azóta a veszprémi érsek joghatósága 

alá tartozik, de mint felsőfokú oktatási intézmény állami normatív támogatásban is részesül. Korai 

időszakában a Veszprémi Egyetem épületében hittanár szak indításával kezdte tevékenységét. 

Az elmúlt évtizedekben a képzési paletta jócskán kiszélesedett: 1994-től papképzés, 1995-től általános 

szociális munkás, majd 2006-tól szociális munka (Ba) szakos képzés, valamint a 90-es évek legelejétől 

levelező hitoktató képzés is folyik, amely 2006-tól katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakként (Ba) 

működött tovább. 

A rendszerváltást követően óriási igény volt a hittanárok képzésre, de a képzés iránti kereslet a 2000-

es évek második felétől erőteljes csökkenést mutatott. A kedvezőtlen folyamat a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatására, a kötelező hit- és erkölcstan tantárgy 

bevezetésével sem fordult meg. 

Ezért a VHF kapacitásait a graduális képzések fejlesztése helyett átmenetileg a posztgraduális 

képzések fejlesztésére összpontosította. 

Magyarország Kormánya 2016-ban tette közzé a Fokozatváltás a felsőoktatásban – középtávú 

szakpolitikai stratégia 2016 című felsőoktatás-stratégiai dokumentumát. A dokumentumból 

egyértelműen kitűnik, hogy a hallgatói létszám demográfiai és egyéb okokra visszavezethető 

csökkenését az állam nem kívánja megnövelt szerepvállalással kompenzálni. 

A hallgatói létszám csökkenése halmozottan sújtja az olyan speciális szakképesítést kínáló, kisebb 

egyházi fenntartású intézményeket, mint a VHF, amelyekben elsősorban (vagy kizárólag) hitéleti 

képzésterületi profil érvényesül, és csak néhány, szintén nem nagy hallgatói létszámmal működő 

állami szak sorakozik fel a kínálati oldalon.  

A VHF – a jelen intézményfejlesztési ciklus megtervezésekor – a fent hivatkozott, „Fokozatváltás a 

felsőoktatásban” c. dokumentumban foglaltakat vette figyelembe, amely szerint a kormányzat 

stratégiailag kiemelt területként kezeli a pedagógusképzést. 
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A VHF jelenlegi képzési területei, szakjai: 

Graduális képzések: 

 egyszakos hittanár-nevelőtanár; 

 szakpáros hittanár-nevelőtanár a Pannon Egyetemmel együttműködésben: hittanár-nevelőtanár 

– angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár; informatikatanár; magyartanár; 

német nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár. 

 rövid ciklusú hittanár-nevelőtanár (MA) mesterszak (két féléves, négy féléves); 

 szociális munka (BA) alapszak. 

Szakirányú továbbképzések: 

 alkalmazott szociális gerontológia; 

 iskolai szociális munka; 

 helyi szociális politika; 

 tehetségfejlesztő szaktanácsadó. 

Pedagógus továbbképzések: 

 hittanár-mentor és pedagógus-szakvizsga; 

 közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga; 

 pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterületen); 

 tanulásmódszertan, tanulásszervezés és pedagógus-szakvizsga. 

Az alábbiakban versenytársi benchmark-elemzést mutatunk be elsősorban a pedagógusképző 

felsőoktatási intézmények és a hazai katolikus egyházi és szerzetesi fenntartású felsőoktatási 

intézmények mutatóinak egybevető vizsgálatával a fejlődési és kitörési pontok azonosítása 

érdekében.  

- A pedagógusképzésben végzett pályakezdők munkanélküliségi aránya mindössze 2,3%, azaz 

igen jók az elhelyezkedési esélyek, magas a megrendelői oldal felvevő kapacitása.  

- A képzésterületen 38 felsőoktatási intézmény vetélkedik és osztozik. Ez a tény kiélezett 

versenyhelyzetet teremt a pedagógus- és az osztatlan tanárképzési piacon.  

- A gazdasági és a műszaki képzési területek után a pedagógus képzési területen a legmagasabb 

a felvett hallgatók létszáma. 

- A katolikus egyház vagy szerzetesrendek fenntartásában működő felsőoktatási intézmények 

pedagógus- és tanárképzési palettája a keleti országrész irányába billenti az egyensúlyt, és 

elmondható, hogy a Dunántúl – az osztatlan hitéleti tanárszakok kivételével – a katolikus 

egyházi fenntartású pedagógus Ba-képzések tekintetében teljesen ellátatlan.  

- A fenti megállapítás értelmében tehát a dunántúli katolikus főiskolák nem szerveznek csak 

hitéleti és közismereti osztatlan tanárképzést.  

- Kaposvárott és Pécsett valamennyi pedagógus képzésterületi Ba-szakon folyik képzés. A 

Nyugat-Dunántúl közigazgatási régióban is folynak képzések pedagógus Ba-szakokon, de itt 

sem teljes a szakterületi lefedettség.  

- A dunántúli országrészen belül a Közép-Dunántúl régióban – tatabányai kihelyezett 

képzések kivételével – nincsenek jelen pedagógus képzésterületi Ba-szakok. (A pedagógus 

Ba-szakok területi lefedettségét a Dunántúlon a 4. sz. ábra szemlélteti.) 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

A Közép-Dunántúl Régióban a pedagógus- és tanárképzésben nemcsak teendő, de fejlődési lehetőség 

és potenciál is van. 
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2.2. A társadalmi és gazdasági környezet értékelése 

A.  A VHF foglalkoztatási környezetének bemutatása 

Közép-Dunántúlon az álláskeresők aránya az aktív korú népességen belül 2012 óta kevesebb, mint 

harmadára csökkent. Az országos adatok egyértelműen azt jelzik, hogy a folyamat megállt, illetve 

jelentősen csökkent a munkanélküliségi ráta a főiskolát és egyetemet végzettek körében is. A 

munkanélküliek és az aktív korúak arányát mutató ráta Közép-Dunántúlon 3,0, ami az ország más 

régióival összehasonlítva a második legalacsonyabb érték. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a munkaerőpiaci kereslet néhány jellemzőjét és trendjét 

általánosságban:  

- A főiskolát, egyetemet végzettek munkanélküliségének aránya országosan tartósan 2% alatt 

van. 

- A felsőoktatásban végzettek foglalkoztatási rátája 2019 szeptemberében meghaladta a 85%-ot. 

- A bölcsészvégzettségűeknél gyakran előfordul, hogy nem a szakterületükön helyezkednek el, 

hanem a kommunikációs készségüket, nyelvtudásukat értékesítik a piacon, a 

szolgáltatóiparban stb. Ez a trend egyébként a pedagógusképzésekben részt vevőknél is 

érvényesül. 

- Gyakran előfordul, hogy a tanári pályára készülök is a szolgáltató-központokban (és nem a 

szakterületükön) helyezkednek el, ahová a versenyszféra bérei „vonzzák be” őket.  

- A diplomás pályakövetés legutóbbi adatai szerint a diplomás pályakezdők fizetése átlagosan 

meghaladja a 330 ezer forintot
1
. 

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEA), a Magyar Államkincstár (MÁK) és a Diákhitel Központ 2018-

as összekapcsolásának köszönhetően immár képet lehet kapni a 2009 és 2016 között végzettek 

karrierjéről. 

A pedagógusképzési szakterületen az elhelyezkedés és az átlagkeresetek oldaláról az alábbi trendek 

rajzolódnak ki: 

- A 2009-ben pedagógusdiplomát szerzett munkavállalók 2018-ban bruttó 240 ezer forintot 

meghaladó átlagkereslettel rendelkeznek. 

- A 2016-ban végzettek átalagkeresete (a pedagóguséletpálya-modell miatt) 2018-ban alig 

haladta meg a 186 ezer forintot. Ennek a populációnak mindössze 2,2%-a volt álláskereső. 

- A pedagógus végzettségű pályakezdők alig több mint három hónap alatt el tudnak helyezkedni 

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft. 2015. évi, önbevalláson alapuló felmérése alapján – 

írja a HVG. 

A fenti megállapítások azt feltételeznék, hogy ez a pozitív diplomás jövőkép serkentheti a bemeneti 

oldali „aktivitást” és érdeklődést (és elmozdíthatná a hitéleti, a társadalomtudományi és a 

pedagógusképzéseket is a holtpontról). 

A fentiekből logikusan az következne, hogy a VHF számára nem kifizetődő befektetés további 

pedagógusképzések indítása, hiszen a felvevő piac bérígérete és életpálya-kínálata nem elég vonzó a 

bemeneti oldal számára.  

- Ez a következtetés azonban nem minden pedagógusképzési és bölcsész alapszakra 

érvényes, sőt a szóban forgó szakokra jelentkezők száma 2018-hoz képest 2019-ben még 

növekedett is. 

Ezen felül, ha nemcsak szakos bontásban, hanem a képzési területek összevetésében is elvégezzük az 

elsőhelyes jelentkezési mutatókon alapuló elemzést, egy még meglepőbb adatra jutunk. A 

pedagógusképzési terület országosan a 3. legnépszerűbb, hiszen csak a gazdaságtudományok és a 

műszaki tudományok előzik meg (3. sz. ábra). 

                                                 
1
 Forrás: HVG rangsor – Diploma 2020.  
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„A 2019 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 112 034-en nyújtottak be érvényes 

jelentkezést. A legtöbben – 77 211-en – alapképzést jelöltek meg első helyen. Osztatlan képzésre 12 

000-en […]”
2
. 

A legnépszerűbb alapképzéseket az első helyes jelentkezések alapján az alábbi, 2. sz. ábra szemlélteti:  

2. sz. ábra: legnépszerűbb alapképzések az első helyes jelentkezések alapján 

Az ábrából jól látható, hogy az óvodapedagógus szakra jelentkező elsőhelyes hallgatójelöltek 

országosan összességében a negyedik legnépesebb tömeget képezik az alapszakra jelentkezők 

kontingensében (más szóval az óvodapedagógus a 4. legnépszerűbb szak a hazai felsőoktatási 

piacon), és csak olyan szakok előzik meg, mint a gazdálkodási és menedzsment, a 

mérnökinformatikus, illetve az ápolás és betegellátás Ba-szakok. Érdekesség, hogy a pszichológia 

alapszakra is nagy az érdeklődés (a jelentkezési adatok alapján az 5. legnépszerűbb alapszak), ami 

alátámasztja a VHF jelen dokumentumban is jelzett képzési terület-bővítési stratégiai célját. 

 

3. sz. ábra: a legnépszerűbb képzési területek az első helyes jelentkezések alapján 

                                                 
2
 Forrás: felvi.hu 
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A fenti adatsor arra utal, hogy a köznevelési ágazat még mindig ígéretes pályát tud kínálni a bemeneti 

oldalnak. Nyilvánvaló, hogy a pedagógusképzési területen belül nagy a szórás, és jelentős divergenciát 

mutatnak a szakterületi aránytalanságok, de a jelen fejlesztési terv szempontjából a pedagógus-

alapképzések élveznek prioritást (nem az osztatlan tanári), ezen belül is az óvodapedagógus és a tanító 

szakok. Az előbbi iránti érdeklődés pedig nemcsak a saját képzésterületén kimagasló.  

Pedagógus alapképzések (Ba-képzések) a Dunántúlon – területi lefedettség 

 

4. ábra: pedagógus alapképzések (Ba) a dunántúli állami és katolikus felsőoktatási intézményekben 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

A pedagógus alapszakok vonatkozásában a Közép-Dunántúl ellátatlan (sem a Pannon Egyetem, sem a 

Kodolányi János Egyetem nem indít ilyen képzéseket), a Nyugat-Dunántúl lefedettsége pedig nem 

egyenletes. A Közép-Dunántúlon nincs pedagógusképzési alapszak, tehát monopol helyzetbe kerül az 

a régiós felsőoktatási intézmény, amelyik előbb indít képzést ezen szakok valamelyikén. 

B. A VHF vonzáskörzetének és a képzések iránti hallgatói kereslet bemutatása 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolára, annak hitéleti képzéseire a világnézetileg elkötelezett 

hallgatójelöltek jelentkeznek.  

A szociális munka szakra pályázó hallgatóink fele Veszprém város mintegy 50 km-es körzetéből jelöli 

meg intézményünket. A többi érdeklődő főként a Dunántúl megyéiből, de néhány jelentkező az alföldi 

megyékből is választja a szociális képzéseinket. 

A levelező munkarendű képzésekre jelentkezők Veszprém város nagyobb vonzáskörzetéből érkeznek 

(60-120 km), mint a nappali képzéseket megjelölt hallgatók. 

C. A nemzetközi dimenzió értékelése 

Intézményünk kezdetektől fogva minden esztendőben hívott vendégprofesszorokat Ausztriából, 

Franciaországból, Németországból és Olaszországból.  

1998 óta folyamatosan szervezünk nemzetközik konferenciákat egyháztörténelmi, karitász, 

ökomenikus, filozófiai és pedagógiai témákban. Az előadók között minden esetben neves professzorok 

is voltak. 

Főiskolánk 2005 óta áll szerződésben a Tempus Közalapítvánnyal. A franciaországi angers-i katolikus 

egyetemmel, a németországi freiburg-i és a passau-i katolikus egyetemekkel, valamint a finnországi 

HUMAK egyetemmel van bilaterális szerződésünk. 2016-ban a VHF Erasmus-szerződést kötött a 

kolozsvári Babeş-Bólyai Egyetemmel. Évente 2-3 fő hallgató és ugyancsak 2-3 fő oktató vesz részt az 

ERASMUS programban.  
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Jelenleg az Udine-i Egyetemmel való kapcsolatépítés folyik. 

A bajorországi Caritas-sal főiskolánk másfél évtizedes múltra tekint vissza. A szociális munka szakos 

hallgatóink hosszú évek óta, minden esztendőben háromhetes gyakorlati kurzuson vesznek részt 

Passau-ban. A Karitász specializáció keretében minden évben neves szakembereket fogadunk 

Németországból. Az Osztrák Caritas igazgatója intézményünk címzetes főiskolai tanára.  

D. Az intézményirányítás értékelése 

A IV. és VII. pontokban bemutatásra kerülő komplex fejlesztési tervek megvalósításához a VHF-nek 

mind a szakmai és tudományos szervezeti struktúráját, mind a háttértámogató rendszereit radikálisan 

kell újraterveznie. A Veszprémi Érsekségnek mint Fenntartónak is elvárása a Főiskolával szemben 

ezen törekvések megvalósítása az elkövetkezendő öt évben, és támogatja a VHF-et ezen célok 

elérésében. 

Az intézmény irányítása részben a felsőoktatási jogszabályok, részben az SZMSZ szerint 

szabályozottan működik. A gyakorlatban az irányítás eszköze a minőségirányítási rendszer is, amelyet 

a MAB 2020/3/V/5. határozatával öt évre akkreditált. Az intézmény büszke a külső értékelés 

elismerésére, és ennek fényében megállapítja, hogy az intézményirányítási rendszer alkalmas – az 

intézmény méreteihez viszonyítottan – arra, hogy a stabil működtetést biztosítsa. Ezzel együtt feladat, 

hogy az IFT-ben kitűzött célok megvalósításával párhuzamosan az intézmény irányítási rendszere is 

átalakuljon, bővüljön, és új funkciókat kapjon.  

A megújított intézményirányításnak fontos szerepe jut a forrásbevonással kapcsolatos 

tevékenységekben. (A forrásbevonással kapcsolatos terveket az IFT IV. és VII. pontjai részletezik.)   

A jelen IFT-ben bemutatott fejlesztésekhez hiányoznak többek között a pályázatok/projektek 

kidolgozására specializált szakemberek. Ennek egyik oka az intézményre jellemző alacsony létszámú 

foglalkoztatottság.  

A tervben szereplő fejlesztések megvalósítása érdekében mintegy innovációként kívánjuk bevezetni 

egy kifejezetten projektorientált, ún. projektszervezet felépítését, amelyben a projekttevékenységeket 

részben a jelenlegi állomány (oktatók és back office), a szakmailag érintett funkcionális szervezeti 

egységek munkatársai végzik, de a projekt vonatkozásában adott feladatra – kizárólag a 

projektidőszakra – megbízott új munkatársak is.  

E. Az intézményi szolgáltatások értékelése 

A VHF infrastrukturális adottságai, eszközellátottsága nem felelnek meg sem a kor, sem a 

felsőoktatási feladatellátás igényeinek, és nem alkalmasak az IFT-ben bemutatott fejlesztések 

megvalósítására. A Főiskola központi épülete, a 2020-ig Papi Nevelőotthonként működő szemináriumi 

épület és az intézményi kiszolgáló rendszerek elavultak, átfogó felújítások és korszerűsítés nélkül 

nem tudják ellátni alapvető funkcióikat. 

Az IFT vezetői összefoglalójában bemutatott szolgáltatási funkcióbővülés (a pasztorális, 

felnőttképzési és pszichológiai szolgáltató intézet/központ létrehozása) nemcsak a meglévő 

infrastruktúra teljes körű átépítését, hanem egy jelentős kampuszbővítést is szükségessé tesz.  

A kiegészítő tevékenységként biztosított szolgáltatások (étkezés és szállásszolgáltatás) fejlesztése: 

a) A Főiskola saját főzőkonyhával és étteremmel rendelkezik. A konyha kapacitása lehetővé 

teszi, hogy a VHF közétkeztetési szolgáltatást biztosítson saját fenntartója által működtetett 

köznevelési intézmények és egyéb városi nevelési-oktatási intézmények számára. Az IFT-ben 

részletezett oktatás- és szolgáltatásfejlesztési tervek megkerülhetetlenné teszik a jelenleg 

működő konyha modernizálását és kapacitásbővítését.  

b) A Főiskola Kollégiuma az akadémiai évek közötti szünetekben – szintén kiegészítő 

tevékenységként – szállásszolgáltatást kínál egyházi szervezetek számára. A szolgáltatás 

minősége az elmúlt évtizedben – a központi épület rossz energetikája, az elavult technológiák 

és a kollégiumi szobák komfortfokozatának folyamatos erodálódása miatt – kritikus, 

fenntarthatatlan szintet ért el. A központi épület teljes átépítése és bővítése nem halasztható. 

(Az a) és b) pontokban vázolt fejlesztésekkel kapcsolatos terveket az IFT IV. és VII. 

pontjai részletezik.)  
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A könyvtári szolgáltatások fejlesztése: 

A hallgatók elméleti felkészülését, hasznos időtöltését, szellemi kikapcsolódását segíti a Főiskola 

központi épületében működő, közel 30 000 kötetes (főiskola és szeminárium), részben idegen nyelvű – 

olasz, latin, francia, német, angol – könyvtára. A Dunántúl viszonylatában kiemelkedőnek mondható a 

szociális munka szakos képzés szakirodalma. Teológiai könyvtárunk külföldi szakirodalmát pedig az 

ország más területeiről is „felkeresik” könyvtárközi kölcsönzésekkel.  

A könyvtár szoros kapcsolatban áll az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral és a Veszprémi Érseki 

Könyvtárral, amelyek hallgatóink számára ingyenes kölcsönzést biztosítanak. A Veszprémi Érseki 

Könyvtár őrzi intézményünk jogelődjének, az 1952-ben megszüntetett Papnevelő Intézet Könyvtárát, 

amely a nemzeti kulturális örökség részét képező különleges értékű muzeális könyveken túl az elmúlt 

évszázadok ma is használatos teológiai szakirodalmát őrzi és szolgáltatja a hallgatóknak (Pl. Migne: 

Patrologia Latina, a háború előtti időszak teológiai és filozófiai szakkönyvei és szakfolyóiratai). 

A könyvtárakkal szemben támasztott 21. századi igényeket a „falak nélküli könyvtár” jelszavával 

szokták meghatározni. Gyűjteményünk átlépve az intézmény falain, az ország 9 másik egyházi 

könyvtárával áll szoros informatikai közösségben. 10 egyházi könyvtárból álló konzorciumunk tagjai 

számára intézményünk biztosítja az online, integrált könyvtári rendszert, a Corvinát. A főiskolánk 

kezelésében működő szerveren folyó tevékenységet (könyvtári online katalógus, feldolgozás, 

kölcsönzés, gyarapítás), a folyamatos online elérést, a fejlesztési munkákat (újabb adatbázisok 

bekonvertálása, módszertani fejlesztések), intézményünk könyvtára koordinálja. A konzorcium 

résztvevői közt megtaláljuk az ország leghíresebb legjelentősebb egyházi gyűjteményeit is: 

 Egri Főegyházmegyei Könyvtár; 

 Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár; 

 Győri Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára; 

 Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár; 

 Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár; 

 Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény; 

 Veszprémi Érseki Könyvtár; 

 Zirci Apátság Újkönyvtára; 

 Zirci Apátság Műemlékkönyvtára (OSZK kezelésében). 

A konzorcium tagjai között a könyvtárközi kölcsönzés és digitális másolatszolgáltatás az országos 

ODR szolgáltatásnál gyorsabban tudja biztosítani a dokumentumok eljuttatását. 

Intézményünk létrehozója és befogadója az egyházi könyvtárak közös katalógusának és információs 

portáljának az Unitasnak. (http://www.unitas.hu) Az Unitas jelenleg 31 egyházi gyűjtemény 

ökumenikus jellegű közös katalógusa, jelenleg 1.200.000 dokumentumot tartalmaz, amelyben több 

százezer a folyóiratcikk és tanulmány. A gyűjteményünk által koordinált Unitas-katalógus 

tudományos igényű kutatásokra is alkalmas. Jelentősen gyorsítja a könyvtárközi kölcsönzést és 

digitális másolatszolgáltatást.  

Az Unitas keretein belül a bibliográfiai adatszolgáltatáson túl elindult az egyházi terület 

szakirodalmának digitalizált műveit összegyűjtő, rendszerező, indexelő és teljes szöveggel 

visszakereshetőséget biztosító elektronikus könyvtár is. Az NKA támogatásból megvalósult 

elektronikus könyvtár feltöltése 2012-ben kezdődött. 

Az épületi infrastruktúra elégtelensége, elavultsága lehetetlenné teszi a kornak megfelelő színvonalú 

olvasótermi szolgáltatások biztosítását és az IFT által előrevetített szakfejlesztésekkel együtt járó 

állomány-gyarapodási folyamatokat is.  

A Főiskola profilbővülési tervei, pasztorális szolgáltatói törekvései, társadalmi és missziós 

szerepvállalási irányváltása, valamint az a tény, hogy az érsekség által működtetett könyvtár őrzi a 

VHF jogelődjének hagyatékát, indokolttá és célszerűvé teszi a VHF szakkönyvtárának, valamint a 

Veszprémi Érseki Könyvtár állományának esetleges összevonását és az összevont állomány, 

illetve az állomány-gyarapítás Főiskola általi kezelését.  

A jelenleginél modernebb kölcsönzői és olvasótermi terek létrehozása érdekében egy részben integrált 

könyvtárépület felépítését tervezzük. (A fejlesztést az IFT IV. és VII. pontjai részletezik.)  

http://www.unitas.hu/
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3. Intézményi stratégiai célok a 2021-2024 közötti időszakra 

I. Oktatás 

A VHF – egyházi fenntartású jogállása dacára is – az állami felsőoktatási térszerkezet inherens része, 

tehát a nemzeti oktatáspolitikai trendek és irányok áthatják működését, célrendszerét és stratégiáját, 

ezért intézményi stratégiáját azok figyelembevételével kell megalkotnia. 

Az elmúlt években a VHF-et is elérte a születések számának egykori drasztikus visszaeséséből eredő 

létszámcsökkenés. Az így felszabaduló oktatói és kutatói kapacitások – az előállt helyzet 

válságkezelésén túl – a minőségi megújulásra, a képzési és a szolgáltatási profil áttekintésére, a 

hosszú távú célok és az intézményi ars poetica újratervezésére fordíthatók. 

1) A hallgatói sikeresség támogatása 

A jelenlegi hallgatói létszám lehetővé teszi, hogy a Főiskola kiemelkedően magas támogató 

környezetet tudjon biztosítani az egyén számára. Ez a támogató környezet elősegíti a lemorzsolódás 

minimalizálását és a hallgatók egyéni igényeinek figyelembevételét. 

A Fokozatváltás a Felsőoktatásban Stratégia Cselekvési Terve célkitűzéseihez rendelt intézkedés 

részeként tartalmazza a hallgatói sikeresség támogatását elősegítő elemek megjelenítését a tanulmányi 

alapú és a szociális ösztöndíjak elosztási metodikájában.  

A Főiskola – a fentieken túl – a hallgatói sikeresség növelése érdekében az alábbi eszközöket kívánja 

használni: 

- a folyamatosan működő TDK-rendszer hatékonyságának növelése; 

- az ERASMUS kapcsolatok bővítése, a külföldi tanulmányok előmozdítása, a kreditek 

elfogadása; 

- szakkollégium indítása; 

- alumni program elindítása; 

- pályázatfigyelés és segítségnyújtás a hallgatók részére.  

2) Esélyteremtést, társadalmi felemelkedést, széleskörű hozzáférést biztosító oktatási rendszer 

erősítése 

Mind a hitéleti, mind a szociális szféra középpontjában az esélyegyenlőség, az Isten előtti egyenlőség 

és a társadalmi felzárkózás áll. Elképzelhetetlen az oktatás ezen szempontok mintatantervekbe való 

integrálása nélkül, részben külön tárgyak, részben az egyes tárgyakba illesztett, releváns elemek 

alkalmazásán keresztül. 

A Veszprémi Főegyházmegye felsőoktatási bázisaként a VHF-nek is missziója kell, hogy legyen az 

esélyteremtésben, társadalmi felemelkedésben való tevékeny részvétel. Elsősorban a sokgyermekes 

családok szegénységének csökkentésében való részvétel lehet középtávú célunk úgynevezett integrált 

járási gyermekprogramok formájában. Ezekben a programokban szociális szakember-képző 

intézményként kívánunk részt venni (azok kidolgozásában és megvalósításában egyaránt).  

A Főiskola partnerégi kapcsolatot kezdeményezett és kezdeményez az elkövetkezendő fejlesztési 

időszakban is több társadalmi és civil szervezettel, szeretetszolgálattal (pl. Katolikus 

Szeretetszolgálat), amelyek küldetése a társadalmi felzárkóztatás, az egyenlőtlenségek és a társadalmi 

leszakadás csökkentése, a karitász kultúrájának elterjesztése. Ezen szervezetek által megvalósítandó 

programokhoz határozott szándékunk és tervünk formálisan is, együttműködési keret-megállapodások 

formájában is csatlakozni. 

3) A felsőoktatási képzési kimenetek átjárhatóságának és azok kimeneti alternatíváinak növelése 

A bolognai folyamat kezdetén az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának legfontosabb célja az 

volt, hogy a részt vevő országok felsőoktatása, annak képzési szerkezete átjárható legyen, amelyben 

megvalósulhat az eredmények hordozhatósága.  
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Ezt kiegészítve az oktatási kormányzat célja olyan képzési struktúra kerüljön kialakításra és 

fenntartásra, amely rugalmasan követi a munkaerő-piaci igényeket és hatékonyan segíti a hallgatókat 

azon képességek és készségek megszerzésében, amelyek elősegítik sikeres alkalmazkodásukat a XXI. 

század kihívásaihoz. Ehhez a felsőoktatás Bologna rendszerének frissítésére van szükség és arra, hogy 

a felsőoktatás az elmúlt évek tapasztalatain és változásain alapuljon és naprakész legyen. A Főiskola is 

törekszik arra, hogy saját felsőoktatási alapfeladat-ellátásában is megtegye ezen folyamatok 

felülvizsgálatát. 

Nemzetközi szinten az ERASMUS kapcsolatok bővítésével, a külföldi tanulmányok, csereprogramok 

felkutatásával, nemzeti szinten pedig partnerintézményekkel történő kapcsolatépítéssel tud a Főiskola 

alapot, tartalmi kereteket teremteni ezen folyamatokhoz.  

A kimeneti alternatívák növeléséhez a mesterképzések kínálatának bővítésével, a mintatantervek 

kétévenként történő felülvizsgálatának előírásával, más partnerintézményekkel együttműködési 

megállapodások megkötésével kívánunk hozzájárulni.  

4) A tudományos, szakirányú továbbképzések rugalmassá tétele, hogy a felsőoktatási intézmények az 

egész életen át tartó tanulás állandó helyszíneivé váljanak, a felnőttképzési tevékenység 

megerősítése 

Intézményünk alapstratégiai választása a „minőségbiztosított”, rendszerszemléletű gondolkodásmód 

kialakítása, működtetése és folytonos tökéletesítése, figyelembe véve saját tudományos és innovációs 

céljainkat, a változó társadalmi/egyéni igényeket, az eddig elért eredményeket, a kialakult intézményi 

kultúrát, a rendelkezésre álló szervezeti struktúrákat. 

A VHF elkötelezett a köznevelésben és a szociális ágazatban dolgozó szakemberek kompetenciáinak 

továbbfejlesztésében, szakmai ismereteik specializálásában és mentálhigiénés támogatásukban. Ezért 

erőforrásainkat – az előző fejlesztési ciklusban – a posztgraduális tartalomfejlesztésre fordítottuk.   

A 2013 óta szakaszosan és tervezetten bevezetett, illetve felépített szakirányú, illetve pedagógus 

szakvizsgás továbbképzések szervezésével is Főiskolánk alap-értékrendjét valósítjuk meg. A képzések 

előkészítésével és megszervezésével, az elektronikus és hagyományos tananyagok kidolgozásával, a 

képzésekhez kapcsolódó konferenciák témaválasztásával, a képzésszervezői feladatok professzionális 

teljesítésével a keresztény értékrendet és helytállást törekszünk megjeleníteni.  

A szakirányú továbbképzési tevékenység kiszélesítésével – a hiánypótló pedagógus szakvizsgás 

képzések folyamatos bevezetésével – a Főiskola a Közép-Dunántúl Régió továbbképző centrumává 

kíván fejlődni, ami a VHF versenyképességének növelését és gazdasági stabilitásának kialakítását 

szolgálja. 

Felnőttképzési tevékenység 

Pasztorális, felnőttképzési és pszichológiai szolgáltató intézet/központ  létrehozását tervezzük az 

előttünk álló ciklusban. A tervezett intézet/központ főként ún. D-körös, általános kompetenciákat 

fejlesztő képzések szervezését fogja koordinálni. További cél a kulcskompetenciák fejlesztését célzó 

felsőfokú képzések és szolgáltatások portfóliójának kiszélesítése – a felsőoktatási szereplőkön túl – a 

helyi lakosok, munkaerő-piaci és társadalmi szereplők számára is. A Főiskola ezt olyan felnőttképzési 

programok elindításával kívánja megvalósítani, amelyek illeszkednek a Küldetésében meghatározott 

célokhoz úgy, mint: az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódás, illetve a 

helyi társadalom életében való aktív jelenlét, az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalása. 

4.1. Pedagógusképzési terület 

Működő pedagógus szakvizsgás képzések (2013 óta) 

a) Pedagógus szakvizsga, tehetséggondozás-tehetségfejlesztés tanulmányterület: 

Olyan szakvizsgával záruló tehetséggondozó, tehetségfejlesztő továbbképzést folytatunk, amely 

felkészíti a pedagógusokat a tehetség felismerésére, azonosítására és gondozására, valamint az erős 

oldalakra összpontosító tehetségfejlesztés mellett a tehetséggel együtt járó esetleges gyenge oldalak 

kiegyensúlyozására.  
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b) Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak: 

Célja, hogy a pedagógusokat olyan elméleti és főként gyakorlati ismeretekkel vértezzük fel, 

amelyek révén alkalmassá válnak egy versenyorientált társadalomban működő köznevelési 

intézmény szakmai és erkölcsi alapú irányítására, megújítására. 

c) Tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak: 

Főiskolánk e képzéssel tehetségszakmai és a szakszolgálati feladatellátás szempontjából releváns 

támogatást kíván nyújtani a továbbképzésre jelentkezőknek, amivel a képzés hozzájárul a 

pedagógusok tehetségszakmai, tehetség-módszertani megújulásához. 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

Létesítési és/vagy indítási engedélyre az Oktatási Hivatalnak benyújtott pedagógus szakvizsgás 

képzések (2020) 

a) Pedagógus szakvizsga, hittanár-nevelőtanár mentor szakirányú továbbképzési szak: 

Célja a mentori munkára való tudatos felkészülés, a mentor gyakorlati, szakmai kompetenciáinak 

kialakítása, megerősítése, amellyel elősegíthetjük a hitéleti képzésben rejlő módszertani műveltség 

gyarapítását, a toleráns, törvénytisztelő magatartást, a kulturált vitakészséget, az erkölcsi értékrend 

kialakítását, az önismeret fejlesztését. 

b) Tanulásmódszertan és tanulásszervezés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak: 

Célja a pedagógusok felkészítése a korszerű tanulásmódszertani és tanulásszervezési ismeretek 

elsajátítására, az ismeretszerzés és információfeldolgozás folyamatának szakszerű tervezése, annak 

digitális és online környezetben történő megvalósítása. 

Létesítési engedélyre az Oktatási Hivatalnak előkészített pedagógus szakvizsgás képzések (2021) 

a) Osztályfőnök és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak: 

Célja az osztályfőnöki munkára való tudatos felkészítés, a tanár gyakorlati, szakmai 

kompetenciáinak kialakítása, fejlesztése úgy, hogy megismerje az osztályfőnök adminisztratív 

feladatait, és legyen jártas ezen feladatok megoldásában is. 

b) Etika és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak: 

Célja az erkölcsi nevelésre való tudatos felkészítés, a tanár gyakorlati, szakmai kompetenciáinak és 

személyiségjegyeinek „érzékenyítése”, amivel gyarapodik és fejlődik a pedagógus módszertani 

műveltsége, toleráns, törvénytisztelő, etikailag és erkölcsileg érzékeny magatartása, kulturált 

vitakészsége, erkölcsi értékrendje és önismerete. 

c) Fejlesztő-differenciáló mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak: 

Célja olyan pedagógusok továbbképzése, akik ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a 

különböző beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók pedagógiai 

prevencióját, korrekcióját, fejlesztését csoportos és egyéni formában (általános és középiskolában 

egyaránt), és intézményükben koordinálni tudják a fejlesztés folyamatát, képesek adaptálni a tanult 

módszereket speciális pedagógiai környezetükben. 

d) Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak: 

Célja a köznevelési, a szakképzési és a felnőttképzési rendszerek irányítási és szabályozási 

folyamatainak ismereteinek rendszerezése, a jogértelmezési és jogalkalmazói feladatokban való 

eligazodás technikájának elsajátíttatása, a moderátori és a facilitálási technikák, illetve a vezetői 

etikett és protokoll általános szabályainak megismertetése. 

4.2. Hitéleti képzési terület (szakirányú továbbképzések) 

a) Élethigiénia és spiritualitás szakirányú továbbképzési szak: 

Célja, hogy a résztvevők ismeretei mélyüljenek a modernkori teológia, antropológia, 

vallásszociológia, valláspszichológia területén, valamint ismerjenek meg a tanácsadói munkához 
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szükséges korszerű és hatékony technikákat, módszereket, legyen egy holisztikus szemléletük, 

amely eligazít és mankóul szolgál a tanácsadásban, a tréningek, a továbbképzések és a 

szemináriumok megtervezésében. 

b) Egyházi közösségszervezés, közösségfejlesztés és közösségvezetés szakirányú továbbképzési szak: 

Célja, hogy a képzésben részt vevők olyan keresztény, biblikus, szociológiai, kommunikációs 

ismereteket kapjanak, amelyekkel közösségeket hozhatnak létre, vagy segíthetnek közösségük 

fejlődésében, és segítséget tudnak nyújtani krízis- vagy reformfolyamatokban. 

c) Testteológia szakirányú továbbképzési szak: 

Célja, hogy a képzésben részt vevők elsajátítsák a katekézis-foglalkozások keretében 

megalapozható olyan új szemléletet, amely révén teológiai, spirituális megközelítéssel tudják 

átadni a szerelemről, szexualitásról, házasságról, családról vallott egyházi tanítást.  

A létesítési engedélyre váró, az Oktatási Hivatalnak előkészített hitéleti szakvizsgás képzések 

hiánypótló képzések, hazánkban, a Katolikus Egyházban jelenleg egyetlen ilyen hitéleti szakirányú 

továbbképzés nincs. 

Hitéleti képzés (tanfolyam) 

d) Egyházközségi tisztségviselők képzése: 

Célja gazdasági-jogalkalmazási ismeretek átadása a plébániákhoz tartozó, a plébániai közösségek 

szolgálatában álló tisztségviselők számára, amelynek birtokában a végzettek az Egyház tanítását 

helyesebben és öntudatosabban tudják képviselni a pasztorációs szolgálatban. 

5) A felsőfokú képzés tartalmi megújítása összhangban a munkaerőpiaci, helyi társadalmi-gazdasági 

igényekkel. 

Főiskolánk intézményfejlesztési terve az intézmény versenyképességének növekedését és gazdasági 

stabilitásának megőrzését célozza.  

A hallgatói létszám egyenletes növelését, a piaci pozícióink megerősítését a képzési rendszer 

megújításával, felfejlesztésével, új alapszakok elindításával tudjuk elérni oly módon, hogy figyelembe 

vesszük a regionális piaci keresletet.  

A fentiekben bemutatott felnőttoktatási és felnőttképzési rendszer alapjainak lerakása, a hiánypótló 

szakirányú továbbképzési szakok bevezetése olyan közép- és hosszú távú fejlesztések, amelyek 

szélesítik a Főiskola szolgáltatói portfólióját is. Az így bevezetett képzések piaci alapon is 

fenntarthatók.  

Az elmúlt két évtized gyakorlatát követve kiemelt tervünk a képzési portfólióra épülő hazai és 

nemzetközi konferenciák évenkénti megrendezése pl. egyháztörténelmi, karitász, ökomenikus, 

filozófiai és pedagógiai témákban.  

6) A hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi mobilitás növelése 

Intézményük állami egyetemmel rendelkező városban található, ami előnyt jelent a nemzetközi 

mobilitás szempontjából is.  

A több mint két évtizede bevált gyakorlatot folytatjuk: évente Ausztriából, Franciaországból, 

Németországból és Olaszországból vendégprofesszorokat hívunk szakterületi kurzusok megtartására.  

7) Az oktatási innováció terén, a felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói 

munkavégzés központúvá tétele. 

Újraalapítása óta a VHF minden esztendőben lelki gyakorlatok, ministráns találkozók, lelki napok, 

ökumenikus konferenciák helyszíne. 

Intézményünk nevelési-oktatási rendszerének szerves része a kollégium. Hallgatóink férőhelyellátása 

mellett évek óta kiemelt feladatunknak tekintjük a hallgatók lelki, kulturális, szórakozási 

lehetőségeinek biztosítását.  
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Elkészítettük a kollégium szakkollégiummá történő minősítésének dokumentációját, amit – a létszám 

függvényében – a Pannon Egyetem szakmai részvételével fogunk megvalósítani. 

Az alapképzésben évtizedek óta kiemelt feladatként kezeljük az iskolai szakmai gyakorlatokat, a 

terepgyakorlatokat. Ilyenek többek között a közösségi pedagógiai gyakorlatok, ami adott tanulói 

korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységével (szakkörök, tehetségprogramok) kapcsolatos 

szervezési, felkészítési, programkészítési, egyéni és közösségfejlesztési területeibe vezeti be a 

hallgatót, így a közösségépítés terén szerezhetnek tapasztalatot.  

A pedagógus szakvizsgás képzések a kezdetek óta gyakorlatorientált módszerek szerint valósulnak 

meg. Az elméleti ismeretek elmélyítése kihelyezett gyakorlati helyszíneken valósul meg. 

8) Az oktatói kiválóság növelése érdekében az oktatók teljesítményközpontú előmeneteli rendszerének 

és kapcsolódóan a versenyképes bérezés feltételeinek megteremtése 

Összhangban a Fokozatváltás a felsőoktatásban című kormányzati stratégiával célunk, hogy 

kialakítsuk a jogszabályokban előírt minimumon túlmenően az oktatók jutalmazási rendszerét, 

különös tekintettel a forrásbevonási képességre, a kutatási és publikációs mutatókra, a hallgatói 

toborzásban és tehetséggondozásban való részvételre. Az előmeneteli rendszer finanszírozására a 

Főiskola saját bevételeiből, illetve nemzetközi és hazai pályázatokból kívánja megteremteni a forrást. 

9) Női oktatók és kutatók számának növelése az alulreprezentált területeken és a vezető pozíciókban 

A Főiskola Szenátusában, állandó bizottságaiban és az intézmény vezetésében (elsősorban 

középvezetői szinteken) a női reprezentáltság megfelelő. Természetesen az oktatói-kutatói és az egyéb 

munkavállalói állományba is a lehetőségekhez mérten minél több nőt kívánunk bevonni, oly módon, 

hogy az elsődleges kiválasztási szempont továbbra is a szakmai kompetencia maradjon nemtől 

függetlenül. A jelenlegi adatok alapján a férfi-nő arány megfelelő. 

10) Az intézmények közötti oktatási együttműködések kialakításának szorgalmazása, közös 

(nemzetközi) képzések indítása, az intézmények mentori szerepének megerősítése, a hallgatók 

gyorsabb fejlődését segítő hálózatok kialakítása 

Évek óta együttműködünk több egyházi és állami fenntartású nevelési-oktatási intézménnyel. Jelenleg 

hét ilyen szerződésünk van (Padányi Katolikus Iskola, Veszprém; Ranolder Katolikus Iskola, 

Keszthely; Szt. Benedek Iskola, Balatonfüred; Általános Iskola, Litér; Dózsa Iskola, Veszprém; Szt. II. 

János Pál Iskolaközpont, Budapest; Nepomuki Szent János Katolikus Iskola, Várpalota) tartalmában 

kettős céllal:  

- hallgatóink iskolai szakmai gyakorlatának mentori-módszertani támogatása, valamint 

- a nevelési-oktatási intézmények pedagógusainak részvétele a pedagógus szakvizsgás 

képzéseinkben.  

A jövőben is folytatjuk együttműködési megállapodások kezdeményezését nevelési-oktatási 

intézményekkel. 
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II. Kutatás Az intézmény kutatási-fejlesztési innovációs stratégiájának bemutatása 

1) Az intézmény kutatási-fejlesztési innovációs stratégiájának bemutatása 

A VHF három kutatási területre fókuszálva végzi kutatásait:  

 alapkutatás: az etika szerepe a mai társadalomban, ezen belül a jogi, erkölcsi és esetlegesen 

vallási szabályozási tartalmak összefüggéseinek elemzése, különös tekintettel a 

minőségbiztosításra, az integritásra és az etikai kódexekre; 

 alkalmazott kutatás: szociális területen a VHF térségében (járás, megye, régió) empirikus 

kutatások a szociális segítő tevékenységben hasznosítható kérdésekben, továbbá a 

karitásztudomány kutatása; 

 alkalmazott kutatás: a pedagógusképzés módszertani megújítását segítő új módszerek 

kidolgozása, különös tekintettel a kereszténységben is megfogalmazott értékekre (pl. család, 

szeretet, kooperáció). 

A VHF-en a kutatások koordinálása az egyes tanszékek feladata. A tanszékek a kutatási programjukat 

ötéves időtartamra vonatkozóan határozzák meg. 

Az IFT II. pontjában bemutatott kutatási programok eredményes megvalósulását, mint ahogyan új 

alkalmazott kutatások tervezését az elégtelen infrastrukturális adottságok és az újonnan alapított, a 

kutatási tevékenységet átmenetileg koordináló tanszékek helyhiánya igen komolyan megkérdőjelezik.  

A folyamatosan bővülő képzési portfólió, az ezzel együtt növekvő oktatási és kutatási szervezeti 

egységek nélkülözhetetlenné teszik a többször megfogalmazott kampuszfejlesztést, 

infrastruktúrabővítést. (A kampuszfejlesztést és az infrastruktúrabővítést az IFT IV. és VII. pontjai 

részletezik.) 

2) Intézmények közötti K+F+I hálózatok kialakítása az intézményi K+F+I fókusz erősítésével 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- A Főiskola prioritásként kezeli – az IFT tárgyát képező fejlesztési ciklusban – a hazai és 

nemzetközi hálózatok irányába történő nyitást és bekapcsolódást olyan alap- és alkalmazott 

kutatásokat folytató hálózatba, amely képes szélesebb társadalmi rétegek igényeit detektálni, 

azokat rendszerszinten értelmezni, majd kiszolgálni. Ez a bekapcsolódás a Főiskola missziós 

célkitűzéseinek megvalósulása szempontjából is előnyös lehet. 

Ezek a fejlesztési tervek azonban nem tudnak kielégítő módon megvalósulni a jelenlegi épített és 

természeti környezetben. A folyamatosan bővülő képzési portfólió, az ezzel együtt növekvő oktatási és 

kutatási szervezeti egységek nélkülözhetetlenné teszik a kampuszfejlesztést, az infrastruktúrabővítést. 

(A kampuszfejlesztést és infrastruktúrabővítést az IFT IV. és VII. pontjai részletezik.) 

3) A technológia-intenzív vállalatok – elsősorban a KKV-k – innovációs kompetenciájának 

felépítésében való részvétel  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- A VHF mindhárom kutatási prioritása figyelembe veszi a KKV-k igényét, folyamatosan 

kapcsolatot tart a rendszeresen szervezett „Etika-Műhely” keretében a KKV-k vezetőivel. 

- A VHF a szociális területen végzett kutatásai révén tervez hatást gyakorolni a KKV-k 

humánerőforrás-tervezésére. 

4) A nemzetközileg versenyképes minőséget és az erőforrás-koncentrációt támogató 

kutatásfinanszírozás, valamint az államháztartáson kívüli, az intézmények által megszerzett 

forrásokra való építés erősítése 

- A VHF célja a következő tervezési periódusban legalább egy nemzetközi kutatási tevékenység 

koordinálása valamelyik kutatási területén. 



20 

 

5) Intézmények közötti K+F+I hálózatok kialakítása az intézményi K+F+I fókusz erősítésével 

A VHF elsősorban a pedagógiai alap- és alkalmazott kutatásokban kíván hatékonyabban 

együttműködni a Pannon Egyetemmel. 

6) Az intézmények ipari kapcsolatainak erősítése, innovációs és ipari központok kiépítése 

A kutatás során a legerősebb tudományos együttműködési keretet az MTA VEAB szervezeti hálózata, 

abban pedig a Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság keretei között működő 

Teológiai Munkabizottság adja. Az iparhoz való kapcsolódás tehát a Gazdaság-, Jog- és 

Társadalomtudomány rendszerén keresztül tud megvalósulni. 

III. Harmadik misszió 

1) A helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt intézményi hatás erősítése 

A 2020 elejétől kibontakozó globális járvány következményei alapvetően átrajzolják a munkaerőpiaci 

kilátásokat, rövid és hosszú távon egyaránt. A kilábalást követően a foglalkoztatás bővítése, a 

munkába való visszatérés segítése újból elsődleges feladattá válik, de a koronavírus-járvány nyomán 

kibontakozó globális recesszió várhatóan hosszú távon befolyásolja a gazdasági és munkaerőpiaci 

helyzetet, a munkaerő-kereslet visszaesése bizonyos szektorokban tartós maradhat.  

A Főiskola a felnőttképzés és a vallási turizmus, örökségvédelem kapcsán tervezett rövid és hosszú 

távú programjaival a munkájukat elvesztők munkába való gyors visszatérésének támogatását célozza.  

Az Egyház szociális szervezeteinek, intézményeinek közreműködésével további cél lehet olyan 

programok kidolgozása, amelyek egy, a foglalkoztathatóság növelését célzó, személyre szabott 

segítségnyújtást, egyéni mentorálást biztosítanak a munkaerőpiacon önállóan elhelyezkedni nem tudók 

számára a Főiskola Küldetésében meghatározottak szerint. 

A VHF az egybefüggő szakmai gyakorlatok megszervezése érdekében, illetve a szociális munka 

alapszakos hallgatók gyakorlóhelyi és tereptanári támogatása okán együttműködést tervez a 

Veszprém-Főegyházmegyei Karitásszal. Az IFT számol az infrastruktúra ilyen irányú, 

munkahelyteremtő fejlesztésével is. 

Lokális szinten a Főiskola a gazdaság szereplőivel végzett közös kutatásokkal és programokkal, 

szociológiai felmérések nyilvánossá tételével tud hozzájárulni a helyi gazdaság fejlesztéséhez. Igény 

esetén etika műhelyt tud biztosítani a gazdaság szereplői részére, értékműhelyeket tud indítani 

(konferenciák a teremtésvédelemről, a társadalmi kapcsolatokról), illetve részt tud venni a helyi 

szociális akciók kidolgozásában. 

2) Az intézmény aktivitásának növelése a társadalmi kihívások kezelésében és a társadalmi innováció 

terjesztése területén 

Az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ra Veszprém megyei jogú város nyerte meg, bevonva a 

város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit.  

A 2023-ban megrendezésre kerülő programsorozatba a Főiskola az alábbi aktivitásokhoz tud és kíván 

becsatlakozni: 

- Közösségépítés: hozzájárul a széttöredezett és egymással nem kommunikáló társadalmi 

rétegek kapcsolódásához.  

- Önkéntesség: a közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit.  

- Hagyomány: olyan projektek generálása, amelyek tudatában vannak a lokális értékeknek, és 

ezek mentén tervez fejlesztéseket végrehajtani. Itt is ki lehetne találni nagyon jó programokat 

egyházi kapcsolódású tematikákkal.  

- Innováció: új piaci és szellemi produktumok előállításával serkenti a térség iránti oktatási, 

kulturális és gazdasági keresletet.  

- Fenntarthatóság: olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek segítik a régió modernizációját, 

mindezt oly módon, hogy azok hosszú távon is a régió oktatási, környezeti és gazdasági 

érdekeit szolgálják.  
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Az egyházi kulturális örökség bemutatását, megismertetését, látogathatóvá tételét célzó szolgáltatások 

fejlesztése, valamint a vallási turizmusban, a borkultúra-borturizmusban jártas 

szakemberképzés elindítása fontos fejlesztési terve a Főiskolának, amellyel aktív szerepet tud 

vállalni a régió turisztikai aktivitásaiban. 

Jelentős potenciál van a városi és az agglomeráció helyi önkormányzataival történő együttműködésben 

is. (pl. közös kutatás szociális területen, szociális szakember-képzés speciális területekre stb.)  

3) A tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások bővítése, és a 

felsőoktatási tudásbázisokhoz történő ingyenes hozzáférés növelése 

A Főiskola saját weboldalán (https://www.vhf.hu/) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók, a 

partnerszervezetek és az érdeklődők is hozzáférjenek olyan tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, 

szemléletformáló információkhoz és tartalmakhoz, amelyeket nemcsak az intézmény, hanem a VHF-

en keresztül a fenntartó Egyház is közvetíteni kíván a társadalom felé.  

A VHF elindította az intézményi web-dizájn megújítását, amelynek keretében – az arculaton kívül – a 

webes tartalmak strukturáltabb megosztását és közzétételét is tervezi. 

A fejlesztési időszak első évében külön aloldalt kap a Főiskola tudományos periodikája, a Studia 

Wesprimiensia. Célunk valamennyi évfolyam és szám digitális tartalmainak közkinccsé tétele. 

A tudománynépszerűsítés vonatkozásában elérhetők a Főiskola kutatásai, különféle tanulmányok, 

amelyeket továbbra hozzáférhetővé kívánunk tenni. Az elkövetkezendő időszakban ezen 

tevékenységünk kiegészítésre kerül a partnerek nyilvános anyagainak megosztásával, a konferenciák 

tartalmainak közzétételével. 

4) Korszerű információs tartalmak létrehozása és a hozzáférés széleskörű biztosítása 

A Digitalizáció kiemelt fejlesztési területként került bemutatása az IFT jelen periódusában, mivel az 

infokommunikációs technológiák és általában a digitalizáció megjelenése a társadalom minden 

területén megkerülhetetlenné vált, nincs olyan szegmens, amelyet ezen változások ne érintenének.  

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolának mint felsőoktatási tevékenységet folytató 

intézménynek – összhangban a Digitális Jólét Program (DJP) stratégiai alapjaival – feladata, hogy 

megteremtse a magas fokú digitalizáció elérését a munkavállalói és hallgatói körében. 

Az elmúlt időszak – a pandémiás helyzet kapcsán – sajnálatos módon bebizonyította, hogy szükséges 

bevezetni olyan rendszereket az oktatásban, amelyek biztosítani tudják a hallgatók részére a minél 

korszerűbb digitális oktatás platformját. Ezen platform bővíthető olyan hozzáférési pontokkal, 

amelyek alkalmasak arra, hogy minden érdeklődő hozzáférhessen releváns információhoz. Ezen 

fejlesztés keretében megvalósíthatónak tartjuk a könyvtári szolgáltatás országos elérhetőségének 

megteremtését, a menedzsment és a hallgatói adminisztrációt támogató informatikai rendszerek 

fokozatos bevezetését. 

5) A felsőoktatás szolgáltató funkcióinak megerősítése mind a hallgatók, mind a helyi társadalom felé 

Átfogó fejlesztési célként került megjelölésre a felsőoktatási alapfeladat-ellátás mellett egy pasztorális, 

felnőttképzési és pszichológiai szolgáltató típusú, szolgáltatóintézményi profil kialakítása. Hosszabb 

távú terv, hogy a Főiskola tevékenyen vegyen részt a régió idősgondozásában, idősellátásában. 

Szociális szakember-képző intézményként a VHF szerepet tud vállalni a térség esélyegyenlőségi 

folyamatainak, a régió missziós, karitatív, civil és önkéntes szervezetei hálózatosodásának 

kezdeményezésében, előmozdításában. 

6) A határon túli magyar oktatás minőségi és mennyiségi fejlesztése  

1998 óta folyamatosan szervezünk nemzetközi konferenciákat egyháztörténelmi, karitász, 

ökomenikus, filozófiai és pedagógiai témákban. 2016-ban a VHF Erasmus szerződést kötött a 

kolozsvári Babeş-Bólyai Egyetemmel, de kapcsolatfelvétel történt a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetemmel, amely az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás évszázados hagyományainak folytatója, a 

romániai magyarságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme. 
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IV. Intézményirányítás és finanszírozás 

1) A fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, 

megóvásával, fejlesztésével, elidegenítésével kapcsolatos elképzelések bemutatása, a várható 

bevételek és kiadások ismertetése 

Ahogyan arra a korábbi pontokban többször is utaltunk, a VHF meglévő infrastruktúrája – a jelenlegi 

adottságait tekintve – nem teszi lehetővé egy, a jelen IFT által előrevetített képzési portfólió-

bővülésből eredő 3,5-szeres vagy négyszeres szorzóval megnövekedett hallgatói létszám befogadását, 

mint ahogyan a szolgáltatói funkciók színvonalas ellátását sem.  

Bár a teremkapacitások tekintetében az adottságok kedvezőek, maguk az ingatlanok teljes körű 

felújítást és korszerűsítést, illetve újak építését teszik szükségessé. 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola jelenlegi kampuszának oktatótermi kapacitása: 

Sor–

szám 
Képzési helyszín (épület) 

Az oktatóterem (egyéb 

helyiség) típusa/funkciója: 

(tanterem/egyéb 

tanulótér/könyvtári olvasóhely) 

Az 

oktatóterem/könyvtári 

olvasóhely stb. max. 

befogadóképessége (fő) 

A terem 

alapterülete 

(m
2
) 

1. Főépület könyvtári olvasó hely 12 150 

2. Főépület Díszterem 220 230 

3. Főépület 1-es tanterem 23 41 

4. Főépület 2-es tanterem 71 123 

5. Főépület 3-as tanterem 18 41 

6. Főépület 4-es tanterem 22 41 

7. Főépület 5-ös tanterem 19 41 

8. Főépület 6-os tanterem 22 41 

9. Főépület 7-es tanterem 45 82 

10. Új épület 1-es tanterem 25 50 

11. Új épület 2-es tanterem 35 58 

12. Új épület 3-as tanterem 15 22 

13. Új épület 4-es tanterem 7 14 

14. Szeminárium tanterem 90 110 

15. Szeminárium tanterem 48 65 

16. Szeminárium tanterem 48 65 

  Mindösszesen  720 1174 

A jelen fejlesztési időszakot bemutató, az IFT-ben tervezett új szakok oktatását, a képzések 

szervezését ellátó intézetek, tanszékek elhelyezéséhez, illetve a bővülésből fakadó 

könyvtárfejlesztéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő létesítmény, alkalmas ingatlan.  

Ezért az IFT VII. fejezetében bemutatott fejlesztési ütemezés alapján teljesen megújul és kibővül a 

Főiskola meglévő ingatlanállománya, amely új épületekkel kiegészülve vonzó, innovatív és 

világszínvonalú főiskolai kampusszá fog fejlődni.  

A fejlesztés megvalósítási tervei szerint a kampusz megújuló és újépítésű épületei a következő 

elemeket tartalmazzák: színvonalas kollégium, az egészséges étkeztetést garantáló új konyha és 

étterem, a sport és egészségmegőrzést biztosító terek, tudományos és digitális nyitott könyvtár, 

tanulószobák, felszerelt előadótermek, kreatív közösségi terek, rekreációs helyiségek, gyakorlati 

oktatótermek, kápolna, szociális gyakorló tér. A projekt része a – tervezett borászati szak- és 

felsőfokú képzéshez, valamint a turisztikai képzéshez szervesen kapcsolódó, évszázados múltra 

visszatekintő – felsőörsi és mindszentkállai Érseki Pincészet és Tangazdaság fejlesztése, valamint 
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egy gyakorló óvoda megépítése is. A fejlesztési projekt lehetővé teszi, hogy a Főiskola – az új saját 

fejlesztésű és indítású stúdiumok mellett – alkalmassá váljon más egyetemekkel, jelen esetben 

kiemelten a Pannon Egyetemmel történő együttműködés vonzó és színvonalas befogadására, majd 

pedig esetlegesen szakok vagy karok átvételére is. 

2) Várható bevételek, várható kiadások a 2020. évi költségvetés adatai szerint: 

A 2016- 2019 év bevételeinek és kiadásainak bemutatása (e Ft-ban): 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2016 2017 2018 2019 

Bevételek     

S
aj

át
 b

ev
ét

el
 

Alaptevékenység bevétele 10 425 15 539 22 458 23 661 

Alaptevék. összefüggő bevétel 24 596 28 636 29 937 32 888 

Alaptevékenységet kiegészítő saját bevétel 90 261 98 920 109 568 117 725 

Egyéb alaptevék. bevétele 819 2 676 1 222 1 677 

Felhalmozási célú támogatás 0 0 0 0 

Eseti rendkívüli bevétel/öröklés 0 0 0 9 101 

Összes saját bevétel 126 101 145 771 163 185 161 391 

T
ám

o
g
at

ás
 

Állami normatív támogatás 128 912 128 566 136 487 126 458 

Egyéb fenntartási kieg. támogatás 1 657 0 0 0 

Érsekségi fenntart. támogatás 80 345 97 000 109 000 118 500 

Önkormányzati támogatás 1 000 1 000 1 000 1 360 

Meghatározott célra átvett 

pénzeszköz/pályáz./bérkomp. 
3 643 6 081 5 644 6 337 

Összes támogatás bevétele 215 557 232 647 252 131 252 655 

Kiadások     

B
ér

k
ia

d
ás

 

Bér kiadás 140 974 150 871 164 830 188 990 

Bérjellegű kiadás 13 609 15 370 16 049 8 264 

Bérjárulékok 33 031 29 161 26 924 21 112 

Bér+Járulék kiadások 187 614 195 402 207 803 218 366 

D
o
lo

g
i 

k
ia

d
ás

 

Anyagjellegű Kiadások 84 702 87 280 96 896 96 330 

Szolgáltatások 22 346 23 482 19 720 26 632 

Egyéb máshová nem sorolt kiadások 32 320 54 545      21 380 19 957 

Ráfordítások/egyéb örökség átad. eseti 

összege 

 

16 650 

 

 

12 639 

 

 

40 095 

 

 

40 452 

 

 

Dologi kiadások 156 018 177 946 178 091 183 371 
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A 2020. évi bevételek alakulása a költségvetés adatai szerint (e Ft-ban): 

Állami támogatások 
Intézményi működési bevételek és egyéb 

forrásból származó bevételek 

1. Képzési támogatás 24 915 1. 

Hallgatói 

költségtérítés/egyéb térítési 

díjak/kollégiumi díjak 

bevétele 

18 727 

2. Bursa Hungarica ösztöndíjak 894 2. 
Egyéb intézményi működési 

bevételek/káresemény 
857 

3. Kollégiumi juttatás 2 155 3. 

Alaptevékenységet 

kiegészítő szolgáltatások 

bevételei 
82 687 

4. Fenntartói támogatás 90 000 4. Egyéb saját bevétel/Erasmus 4 391 

5. Hallgatói juttatás 3 895    

6. 
Nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj 
400    

7. 
Jegyzettámogatás, sport és 

kulturális támogatás 
341    

8. 
Kutatásfejlesztés: speciális 

normatív támogatás 
22 000    

9. 

Speciális program 

tanulmányi rendszerek 

és/vagy DPR 
7 720    

10. Lakhatási támogatás 605    

11. 

Vatikáni és ekvivalens 

megállapodás alapján járó 

támogatás 
45 742    

12. 
Különféle önkormányzati 

támogatás 
710    

 Összesen 199 377  Összesen 106 662 

A 2021. évi bevételek és kiadások várható alakulása a tervezett fejlesztések tükrében: 

Célunk ezen időszakban a szakirányú továbbképzési tevékenység kiszélesítése, új szakok indítása és a 

hiánypótló pedagógus szakvizsgával záruló képzések folyamatos bevezetése. Ennek érdekében 2021. 

évben legkevesebb 10, legfeljebb 15 új szak, 2022. évben 7 új szak indítását tervezzük. 

A szakok indítása jelentős többletköltséget eredményeznek, hiszen az oktatás megkezdéséhez a 

megfelelő oktatói létszámnak időben rendelkezésre kell állnia. 

Az előzetes kalkulációk alapján 2021. évben a 15 új szak indításához minimum 26 fő oktató 

alkalmazása szükséges, melynek személyi jellegű költsége (bér + járulék) éves szinten 78 608 eFt.  

Az új szakok indítása várhatóan 380 fős hallgatói létszámnövekedést eredményez. Az egy főre 

megállapított hallgatói normatíva alapján járó támogatás 63 308,- eFt/év bevételt jelentene. 
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3) A képzések és a kutatás, tudományos teljesítmény intézményi finanszírozásában stabil, 

kiszámítható, a munkaerőpiaci követelményekhez, illetve a mindenkori költségvetési forrásokhoz 

igazodni képes, valós, fajlagos költségen alapuló feladat- és teljesítményalapú rendszer kialakítása 

A Főiskola a jelenlegi profiljába tartozó feladatainak ellátása vonatkozásában financiálisan is stabil. 

Azonban a kiemelt stratégiai területek fejlesztéséhez szükséges új és jelentős források invesztálása 

ahhoz, hogy a tervezett rendszerek működőképessége kialakulhasson.  

A Főiskola gazdálkodását az alábbi intézkedésekkel kívánjuk stabilizálni: 

- az állami támogatás mértékének növelése a hallgatói létszám fokozásával, a beiskolázási 

tevékenység erősítésével; 

- intenzív és szervezett projekttevékenység elindításával a projektbevételek jelentős mértékű 

fokozásával;  

- a felsőoktatás modellváltásában való szerepvállalás lehetőségét garantáló források 

bevonásával;  

- a saját, szolgáltatási és projekttevékenységből származó bevételek legalább 40–45 %-os 

arányának elérésével. 

Tervezzük egy projektszervezet felállítását, amelyben a projekttevékenységeket részben a jelenlegi 

állomány (oktatók és back office), a szakmailag érintett funkcionális szervezeti egységek munkatársai 

végzik, de a projekt vonatkozásában adott feladatra – kizárólag a projektidőszakra – megbízott új 

munkatársak is.  

Ezen feladatok vonatkozásában megvalósul a feladat- és teljesítményalapú feladatellátás, és ezzel 

párhuzamosan részben, vagy egészben projektforrásból történne a projektmenedzsment és a szakmai 

megvalósítás bérköltségének finanszírozása, amely időszakosan financiális pillére lehet a Főiskola 

gazdálkodásának. A szakmai tevékenység fejlesztésére generált projekteken kívül beruházási (eszköz 

és infrastrukturális) projektekben történő részvétellel kívánjuk támogatni a szakmai alaptevékenység 

minél magasabb színvonalon történő megvalósíthatóságát. Ezt a célt szolgálja a teljes körű energetikai 

felújítás és korszerűsítés terve, de szükséges korszerű oktatástechnikai eszközök beszerzése, illetve 

igazodva a digitalizációs kihívásokhoz, az információs és kommunikációs technológiákat biztosító 

eszközpark megújítása is.  

4) Az intézmény közösségi eredetű forrásoknak való kitettségének csökkentése, a piaci forrásbevonó 

képesség növelése, társadalmi- gazdasági szerepvállalás erősítése 

Fejlesztési tervünk része, hogy a Főiskola profiljához illeszkedő felnőttképzési portfolió 

hatékonyabban és eredményesebben kapcsolódjon a régió munkaerőpiaci elvárásaihoz. A Főiskola ezt 

olyan felnőttképzési programok elindításával kívánja megvalósítani, amelyek illeszkednek a 

Küldetésében meghatározott célokhoz úgy, mint az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges 

bekapcsolódás, illetve a helyi társadalom életében való aktív jelenlét, az intézmény szolgáltatói, 

pasztorális szerepvállalása. Az egyházi kulturális örökség bemutatását, megismertetését, látogathatóvá 

tételét célzó szolgáltatások fejlesztése, valamint a vallási turizmusban, a borkultúra-borturizmusban 

jártas szakemberképzés elindítása szintén fontos fejlesztési terve a Főiskolának. 

A Főiskola a felnőttképzés és a vallási turizmus, örökségvédelem kapcsán tervezett rövid és hosszú 

távú programjaival a munkájukat elvesztők munkába való gyors visszatérésének támogatását célozza.  

Az Egyház szociális szervezeteinek, intézményeinek közreműködésével, szociális gyakorló tér 

kialakítása révén további cél lehet olyan programok kidolgozása, amelyek egy, a foglalkoztathatóság 

növelését célzó, személyre szabott segítségnyújtást, egyéni mentorálást biztosítanak a munkaerőpiacon 

önállóan elhelyezkedni nem tudók számára a Főiskola Küldetésében maghatározottak szerint. 
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V. Európai uniós célokhoz való hozzájárulás 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola fő fejlesztési területei több ponton, illetve több program 

esetében is kapcsolódnak és kapcsolhatók a 2021-2027 közötti időszakra tervezett uniós célokhoz és 

fejlesztési törekvésekhez.  

A képzőintézmény alaptevékenységei – úgy, mint a felsőoktatási tevékenység, illetve a K+F+I – 

jellemzően a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) beavatkozásaihoz 

igazodnak. Másrészről viszont a Főiskola másik alapvető küldetéseként meghatározott, az Egyház 

missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódás és a helyi társadalom életében való aktív 

jelenlét okán, – aminek érdekében keressük az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalásának 

lehetőségeit – a Humánfejlesztési Operatív Programhoz (HOP) is kapcsolódnak, amelynek célja a 

szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. 

V/I. Kapcsolódás a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program tervezett prioritási 

tengelyeihez 

A VINOP olyan, az Európai Unió által meghatározott szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik, mint a 

versenyképesebb és intelligensebb Európa, a szociálisabb és befogadóbb Európa és a polgárokhoz 

közelebb álló Európa. Ezen célok elérése érdekében az operatív program több szakpolitikai terület 

fejlesztéseit foglalja magában, amelyek közül a Főiskola primer szinten a kutatás, fejlesztés, innováció 

(K+F+I) és a felsőoktatás, szekunder szinten a digitalizáció; turizmus, örökségvédelem; a felnőttképzés 

és a foglalkoztatás területeken kíván értékteremtő, hozzáadott-értéktermelő módon hozzájárulni. 

A. Kutatás, fejlesztés, innováció (primer szint) 

A/1. A Főiskola stratégiai célkitűzéseinek egyik meghatározó pillére a kutatási tevékenység 

társadalmi igényekhez való igazítása, valamint bekapcsolódás a globális méretű humanitárius és 

egészségügyi válságok következtében elindult tudományos paradigmaalkotásba. Az elmúlt 

évtizedek társadalmi, morális változásaira a világnézetileg elkötelezett intézményeknek válaszokat kell 

adniuk.  

Intézményünk nem csak figyelemmel kíséri, de koordinálja is a szociális területen és az egyéb 

kapcsolódó tevékenységekben dolgozó oktatóit, kutatóit, valamint azt a tudományos munkát, amellyel 

a szakemberek egy akut társadalmi probléma megoldására kínálnak tudományosan megalapozott 

válaszokat.  

A/2. A VHF 2005 óta vesz részt az Erasmus programban. Ez a lehetőség több oktatónkat is 

hozzásegítette tudományos munkájának, kutatás-módszertani kultúrájának fejlődéséhez, nem utolsó 

sorban pedig a publikáláshoz. Az Erasmus programban részt vett tehetséges hallgatóink – főként 

bajorországi egyetemeken végzett tanulmányaik alapján – értékes tapasztalatokat szereztek, amelyeket 

még saját mesterképzésükben és további tudományos munkáikban is kamatoztattak.  

A/3. Főiskolánkon hagyományosan a teológia, illetve a szociális (társadalomtudományi) képzési és 

tudományterületeken folytak és folynak kutatások. Konferenciáink, rendezvényeink, pályázataink is 

ennek szolgálatában állnak. Az elmúlt években több mint 30 pályázat garantálta a kutatásokhoz, 

konferenciákhoz, továbbképzésekhez szükséges források kiszámítható bevonását.  

A 2013/2014-es tanévtől a Főiskola kutatási portfóliója kiegészült a pedagógiai, neveléstudományi 

területekkel.  

Intézményünk oktatói kara alacsony létszámú, mintegy 20-22 főállású oktatót-kutatót számlál. Ehhez a 

létszámhoz viszonyítva közel 50 %-ot, 10 főt tesz ki azok aránya, akik oktatói feladataik mellett 

folyamatos kutatási tevékenységet végeznek. 

A/4. Az operatív program K+F+I fejlesztési terület célja: a) a tudástermelés, a tudásmegosztás és a 

tudás gazdasági, társadalmi hasznosításának ösztönzése; továbbá b) készségfejlesztés az 

intelligens szakosodáshoz. A hazai tudományosság nemzetközi versenyképességének megőrzése 

érdekében szükség van a tudományos teljesítmény javítására, amelynek egyik kulcseleme a kutatási 

infrastruktúrák (KI) fejlettségi színvonala. Az előző tervezési ciklusban Magyarország több 
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nemzetközi kutatási infrastruktúrához csatlakozott teljes jogú tagként. Ahhoz azonban, hogy ezen 

infrastruktúrák hatékonyabban tudják szolgálni a tudástermelést, a hazai kutatási infrastruktúrák 

további fejlesztése szükséges.  

a) A 2021-2027 közötti programozási időszakban célként került meghatározásra, hogy továbbra 

is támogatni kell a tudástermelés és a tudástranszfer szempontjából kulcsfontosságú 

intézményhálózat alapkutatási projektjeit. 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- A Főiskola további, a hálózatosodás szempontjából releváns fejlesztési célja olyan hazai és 

nemzetközi felsőoktatási, egyházi, civil és üzleti együttműködések kezdeményezése, 

támogatása és fejlesztése, amelyek hatásai, termékei tudják támogatni a lokális társadalom 

fejlődését, és be tudnak kapcsolódni a térség gazdasági vérkeringésébe. Ezen hálózatokhoz 

való csatlakozással és azok fejlesztésével erősödik a hazai K+F+I, bővülnek a nemzetközi 

együttműködések.  

b) A beavatkozások másik – a Főiskola számára meghatározó – eleme az intelligens 

szakosodáshoz kapcsolódó kompetenciafejlesztés és a társadalmi innovációs készségek 

fejlesztése. Ezen elemek célja a speciális, szakmai oktatás/képzés és a gazdaság kapcsolatának 

erősítésén túl a társadalmi innováció ösztönzése. Olyan innovációs projektek generálása a cél, 

amelyek egy társadalmi probléma olyan újszerű megoldását célozzák, amely hatékonyabb, 

eredményesebb vagy éppen fenntarthatóbb a már létező megoldásoknál.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

A VHF olyan modellek megalkotásában kíván részt venni, amelyek mérsékelni képesek a 21. 

század meghatározó gazdasági jelenségeinek társadalomra gyakorolt negatív hatásait, ezzel is 

hozzájárulva az aktív társadalmi szerepvállaláshoz. 

B. Felsőoktatás: Innovatív és inkluzív felsőoktatási rendszer megerősítése (primer szint) 

A Főiskola alapvető célja – az Európai uniós célokkal összhangban – a felsőoktatási alaptevékenység 

erősítése, a képzési és képzésterületi portfólió társadalmi és gazdasági igényekre szabott 

fejlesztése, továbbá aktív társadalmi szerepvállalás, egyfajta szolgáltató főiskolai kultúra 

meghonosításával – pasztorális, felnőttképzési és szociális szolgáltatások formájában. 

Demográfiai statisztikák mutatják, hogy országos szinten csökken a felsőfokú oktatás bázisát képező 

15-24 éves népesség aránya, miközben a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők aránya a 25-64 éves 

korosztályban az EU és az OECD országok átlagai alatt vannak. 

B/1. A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” c. dokumentum 

céljaival is összhangban a 2021-2027-es programozási időszak felsőoktatási intézkedéseit 

meghatározó cél a felsőfokú végzettséget szerzők számának növelése a felsőoktatás minden szintjén. 

A felsőfokú végzettséggel/szakképzettséggel rendelkezők kedvező munkaerő-piaci elhelyezkedési és 

jövedelemadatai alapján az intézkedés célja a felsőfokú végzettségűek pozitív foglalkoztatási 

trendjének megtartása. 

Társadalmunk jövőjének szempontjából meghatározó az új tudás létrehozása, a tudás átadása és 

hasznosítása, mivel erősödik a verseny és a képzett munkaerő iránti igény, ennek okán pedig nő a 

képzési, továbbképzési tevékenységek és szolgáltatások jelentősége. A 2021-2027 közötti időszak 

részcéljaiként került meghatározásra, hogy erősödjön a felsőoktatás, amely hozzájárul a teljes 

nemzetközösség értékteremtő képességének növekedéséhez. A versenyképes tudás biztosítása, a 

szaktudást adó rendszerek és munkaerőpiaci eszközök révén a munkáltatók sikeresen tudják 

alkalmazni és tovább képezni a minőségi szakembereket.  
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A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

A gazdaság fejlődése szempontjából – a speciális szakmai tudás megszerzésén túl – elengedhetetlen:  

- az egyén alapvető erkölcsi értékrendje felépülésének támogatása, amely meghatározza a 

társadalomban és ezen belül a munka világában történő integrálódását. A Veszprémi Érseki 

Hittudományi Főiskola ebben kíván szerepet vállalni.  

- A VHF ezen felül a helyi társadalom életében való aktív jelenléttel  

- a keresztény értelmiségképzés megszervezésével és a nemzeti öntudat megerősítésében való 

közreműködéssel kívánja erősíteni ezen küldetését. 

B/2. Minden gazdasági, ökológiai, műszaki, technikai és tudományos alapvetésnek van morális 

vetülete. A VHF-nek erkölcsi kötelessége a felsőoktatásban keletkező kulturális, tudományos, műszaki 

termékek és eredmények morális aspektusainak vizsgálata. 

B/3. Az operatív program tervezett intézkedései a szakpolitikai terület fejlesztésével kíván 

hozzájárulni az innovatív, piacképes és inkluzív felsőoktatási rendszer megerősítéséhez.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- Ebben a VHF a pedagógus-társadalom képzésének és továbbképzésének módszertani 

megújításával, a tanár- és pedagógusképzés térségi megtartásában és fejlesztésében való 

szerepvállalással kíván részt venni. A Főiskola hitéleti tanárképző, pedagógus-továbbképző 

intézményként megfelelő hitelességgel tud és akar szerepet vállalni a tanár- és 

pedagógusképzés térségi megtartásában és fejlesztésében oly módon, hogy be kíván 

kapcsolódni a pedagógusképzés rendszerszintű áttervezésébe, és a helyi társadalom és a 

Közép-Dunántúl Régió pedagógusutánpótlás-nevelésébe. Ehhez kíván kidolgozni egy olyan 

rendszert, amely minőségi és befogadó módon biztosítja az oktatáshoz való egyenlő 

hozzáférést a régióban élők számára.
3
 

- További portfólió-bővítési irány a meglévők mellett új tudomány- és képzési területek 

meghonosítása (agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok) és az azokon célirányosan 

végigvitt, a munkaerőpiacot és a gazdasági környezetet „lekövető” szakfejlesztés.   

B/4. A VHF minden szereplője esetében elősegíti a kulcskompetenciák megszerzését, beleértve a 

digitális készségek fejlesztését is. 

B/5. A Főiskola a tervezett új képzési struktúrájával a felsőoktatásból a munka világába való 

átmenetben kívánja segíteni a hallgatókat.  

B/6. Kiemelt fejlesztési irányként jelöljük meg a meglévő és a bevezetni kívánt szakok hallgatói 

számára a gyakorlatorientált oktatás valós környezetben történő megszervezését.  

C. Digitalizáció (szekunder szint) 

Az infokommunikációs technológiák és általában a digitalizáció megjelenése a társadalom minden 

területén megkerülhetetlenné vált, nincs olyan szegmens, amelyet ezen változások ne érintenének. 

Uniós és hazai célkitűzés, hogy minden ország és minden ágazat felzárkózzon ezen a területen.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolának mint felsőoktatási tevékenységet folytató 

intézménynek – összhangban a Digitális Jólét Program (DJP) stratégiai alapjaival – feladata, hogy 

megteremtse a magas fokú digitalizáció elérését a munkavállalói és hallgatói körében. 

                                                 
3
 A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola a jelenlegi profiljához és a fentiekben vázolt fejlesztéshez 

illeszkedő oktatási és képzési innovációk megvalósítását tervezi, amelyek keretében hallgatóközpontú és 

rugalmas, távolléti tanulási utak, a tudományos élet kihívásainak kezelésére szolgáló eszközök és módszerek 

bevezetését kívánja megvalósítani.  
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D. Felnőttképzés (szekunder szint) 

A szaktárcák részéről a „Szakképzés 4.0 – a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája alapján fontos lépések történtek a képzések minőségének javítása 

érdekében. Az eredményesség további javítása érdekében a képzések kiválasztására és nyomon 

követésére az új időszakban is kiemelt figyelmet kell fordítunk. 

A megújuló felnőttképzési rendszer jó alapot ad arra, hogy a Főiskola profiljához illeszkedő 

felnőttképzési portfolió hatékonyabban és eredményesebben kapcsolódjon a régió munkaerőpiaci 

elvárásaihoz.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- Az elkövetkezendő időszakban a Főiskola meg szeretné teremteni a felnőttképzési 

tevékenység folytatásához szükséges tárgyi és humánerőforrás-feltételeket. Önálló, 

pasztorális, felnőttképzési és pszichológiai (mentálhigiénés, lelki és hivatásgondozó) típusú 

intézet létrehozását tervezzük az előttünk álló ciklusban, többek között ún. D-körös, általános 

kompetenciákat fejlesztő képzések szervezése céljából.  

- Összhangban az uniós irányelvekkel kiemelt cél növelni minden felsőoktatási és 

felsőoktatáshoz kapcsolódó célcsoport tekintetében a kulcskompetenciákat és készségeket. 

További cél a kulcskompetenciák fejlesztését célzó felsőfokú képzések és szolgáltatások 

portfóliójának kiszélesítése – a felsőoktatási szereplőkön túl – a helyi lakosok, munkaerő-piaci 

és társadalmi szereplők számára is.  

- A Főiskola ezt olyan felnőttképzési programok elindításával kívánja megvalósítani, amelyek 

illeszkednek a Küldetésében meghatározott célokhoz úgy, mint az Egyház missziós 

tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódás, illetve a helyi társadalom életében való aktív 

jelenlét, az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalása, az antropológiai és lelki-

egészség képzések iránti elköteleződés. 

E. Turizmus, örökségvédelem (szekunder szint) 

Az elkövetkezendő időszakban újra kiemelt terület a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése. 

Elsősorban a turisztikai szempontból jelentős számú látogatót vonzó helyszínek fejlesztése a cél, de 

egyre kiemeltebb és markánsabb szerephez jutnak a vallási célú turisztikai desztinációk, de 

lehetőség nyílik az országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökség helyszíneinek 

fejlesztésére is. 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- Az egyházi kulturális örökség bemutatását, megismertetését, látogathatóvá tételét célzó 

szolgáltatások fejlesztése, valamint a vallási turizmusban, a borkultúra-borturizmusban 

jártas szakemberképzés elindítása fontos fejlesztési terve a Főiskolának.  

- A régióban sok ismert, de számos még megismertetésre, bemutatásra, a vallási turizmusba 

való bekapcsolásra váró egyházi kulturális helyszín található. Ezen helyszínek bevonását 

célozza az a tervezett szakemberképzési program is, amely vallási turizmus, borkultúra-

borturizmus néven új szak létesítésére irányul posztgraduális szinten. Ez a képzés pilotként 

szolgálhat a többi egyházmegye számára, egyben új munkahelyek létrehozását is generálhatja. 

F. Foglalkoztatás (szekunder szint) 

Az elmúlt tíz évben a hazai munkaerőpiaci helyzet alapvetően változott meg. Míg a kétezres évek 

közepéig az alacsony foglalkoztatási szint, majd a válság időszakában a magas munkanélküliség volt a 

legfontosabb probléma, addig 2020 elején a munkaerőhiány jelentette a legfőbb kihívásokat.  

A 2020 elejétől kibontakozó globális járvány következményei alapvetően átrajzolják a munkaerőpiaci 

kilátásokat, rövid és hosszú távon egyaránt. A kilábalást követően a foglalkoztatás bővítése, a 

munkába való visszatérés segítése újból elsődleges feladattá válik, de a koronavírus-járvány nyomán 

kibontakozó globális recesszió várhatóan hosszú távon befolyásolja a gazdasági és munkaerőpiaci 

helyzetet, a munkaerő-kereslet visszaesése bizonyos szektorokban tartós maradhat.  
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A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- A Főiskola a felnőttképzés és a vallási turizmus, borkultúra-borturizmus, örökségvédelem 

kapcsán tervezett rövid és hosszú távú programjaival a munkájukat elvesztők munkába való 

gyors visszatérésének támogatását célozza.  

- Az Egyház szociális szervezeteinek, intézményeinek közreműködésével, szociális gyakorló tér 

kialakítása révén további cél lehet olyan programok kidolgozása, amelyek egy, a 

foglalkoztathatóság növelését célzó, személyre szabott segítségnyújtást, egyéni mentorálást 

biztosítanak a munkaerőpiacon önállóan elhelyezkedni nem tudók számára a Főiskola 

Küldetésében meghatározottak szerint.  

V/2. Kapcsolódás a Humánfejlesztési Operatív Program tervezett prioritási tengelyeihez 

Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja, hogy csökkentse a régiók fejlettségbeli 

különbségeit és megteremtse a hosszú távú gazdasági növekedés feltételeit valamennyi tagállamában. 

A kitűzött cél, azaz a közösségi kohézió elérése érdekében az egyes régiók gazdasági konvergenciája 

mellett nélkülözhetetlen a szociális és jólétbeli egyenlőtlenségek felszámolásának támogatása. A 

Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) célja – a Partnerségi Megállapodás „Szociális Európa” 

szakpolitikai célkitűzésével összefüggésben – a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. 

A HOP öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában (egészségügy, köznevelés, társadalmi 

felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint család- és ifjúságpolitika, amelyekhez a kultúra és 

a sport is hozzájárul), így elsősorban a 2021-2027 közötti időszakra meghatározott, ún. negyedik 

szakpolitikai célkitűzéshez (PO4 – szociálisabb Európa) járul hozzá. 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

Az operatív program hat prioritási tengelyből áll, amelyek közül a Főiskola közvetetten az alábbiakhoz 

tud és kíván csatlakozni: 

- Társadalmi felzárkózási fejlesztések; 

- Szociális fejlesztések; 

- Az anyagi nélkülözés (Rászoruló személyek támogatása); 

- Család- és ifjúságügyi fejlesztések. 

A. Népességcsökkenés, idősödő társadalom 

Az egyre fogyatkozó népesség és a társadalom idősödése egész Európának kihívást jelent. 

Magyarországon tíz év alatt a népesség 2,4%-kal csökkent, és 2027-ig a hetven év felettiek száma 

várhatóan 24%-kal fog nőni a 2019-es adatokhoz képest.  

A népesedési helyzet javítása érdekében cél a családalapítási, gyermekvállalási kedv fokozása, a 

kívánt gyermekek megszületésének elősegítése. A népességfogyást eredményező legmeghatározóbb 

tényező ugyanis a gyermekek számának csökkenése, ami összefüggésben áll azzal, hogy a modern 

társadalmakban jelentősen kitolódik az első gyermek vállalásának időpontja (Magyarországon 28,2 

év). Ez nehezíti a további gyermekvállalást.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

Az Egyháznak és ehhez kapcsolódóan a Főiskolának meghatározó szerepet kell vállalnia abban, hogy 

ez a tendencia megfordulhasson.  

- A VHF-nek az intézményi nevelés keretei között kisgyermekekkel foglalkozó, minőségi 

képzésben részesülő és morálisan is magas szinten felkészített szakemberállomány – pl. 

végzettséggel rendelkező csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, tanítók, 

gyógypedagógusok – biztosításával van lehetősége ezen beavatkozás támogatására.  

- A népesség korosodásából eredően egyre fontosabbá válik az időskori társadalmi aktivitás 

fenntartása, valamint az idősek számára nyújtott támogatások, szolgáltatások körének és 

minőségének bővítése. Az idősek fizikai, szellemi aktivitását segítő programokba történő 

bevonása, önkéntes tevékenységekben való részvételének ösztönzése, az életkori változások 

méltósággal való megélése megoldást nyújthat az idősödő társadalom kihívásaira. 
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B. Közösségfejlesztés 

Korunk egyik meghatározó problémája a felbomló közösségek, széttöredezett családok egyre növekvő 

száma, ami az individualizmus térnyerésére és a nemzetet összetartó identitástudat meggyengülésére 

vezethetők vissza. A kisközösségek meggyengülésével és felbomlásával sérült a közösségi védőháló. 

A társadalmi együttműködés megerősítése érdekében szükséges a közösségek újjáépítése és 

fejlesztése, a helyi identitás erősítése, a krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, a krízishelyzetbe 

került személyek és csoportok támogatása, az önkéntesség népszerűsítése és az önkéntes 

tevékenységek támogatása, a nemzetet újra egybekovácsoló eszmék felismerése, a nemzeti tudat 

ápolásának hangsúlyozása, a közös múlt és kultúra értékeinek megőrzése és átadása a jövő 

generációinak.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- Egyházi közösségek, a vallási nevelésben felnövekvő egyének példaként szolgálhatnak ezen 

krízishelyzetekben lévő családoknak, és elindulhat egy olyan közösségépítési program, amely 

az Egyház támogatásával a Főiskola dolgoz ki, és egyben részt vesz annak megvalósításában. 

- A pasztorális, felnőttképzési és pszichológiai (mentálhigiénés, lelki és hivatásgondozó) 

szolgáltatásokat biztosító intézet keretében a VHF-nek határozott terve olyan felnőttképzések 

szervezése, amelyek az önkéntesség kultúrájának elterjedését, a nemzeti öntudat 

fontosságának és csoportkohéziós erejének felismerését támogatják, vagy 

közösségszervezési kompetenciákat fejlesztenek. 

C. Társadalmi felzárkózás 

A társadalmi felzárkózási fejlesztések célja a szegénységben élők arányának csökkentése, a 

szegénység újratermelődésének megakadályozása, a területi és társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentése komplex programokkal, illetve a társadalmi befogadás erősítése. 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

Az Egyháznak évszázadokon keresztül küldetése volt ezen hátrányok felszámolására való törekvés.  

- A Veszprémi Főegyházmegye felsőoktatási bázisaként a VHF-nek is missziója kell, hogy 

legyen ezen feladatokban való tevékeny részvétel. Elsősorban a sokgyermekes családok 

szegénységének csökkentésében való részvétel lehet középtávú célunk úgynevezett integrált 

járási gyermekprogramok formájában. Ezekben a programokban szociális szakember-képző 

intézményként kívánunk részt venni (azok kidolgozásában és megvalósításában egyaránt).  

- A Főiskola partnerégi kapcsolatot kezdeményezett és kezdeményez az elkövetkezendő 

fejlesztési időszakban is több társadalmi és civil szervezettel, szeretetszolgálattal (pl. 

Katolikus Szeretetszolgálat), amelyek küldetése a társadalmi felzárkóztatás, az az 

egyenlőtlenségek és a társadalmi leszakadás csökkentése, a karitász kultúrájának elterjesztése. 

Ezen szervezetek által megvalósítandó programokhoz határozott szándékunk és tervünk 

formálisan is, együttműködési keret-megállapodások formájában is csatlakozni. 

D. A nők munkaerőpiaci részvételének, valamint a munka és a magánélet jobb egyensúlyának 

előmozdítása, rugalmas munkafeltételek előmozdítása, családbarát felsőoktatás infrastrukturális 

támogatása 

Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája 15,5 százalékponttal elmarad a férfiakétól, amelynek 

egyik oka, hogy a nők szülés után az európai átlagnál lényegesen később térnek vissza a 

munkaerőpiacra, ugyanakkor az is állhat a különbség hátterében, hogy a családok többségében a nők 

gondozzák a fogyatékos, idős hozzátartozókat. 

Az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” 

akcióterv (2021–2030) egyik fontos elemét képezi az oktatás és tudomány területe, amelybe 

beletartozik a nők és férfiak oktatásban való egyenlő mértékű részvételének a támogatása. 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

A Főiskola két kiemelt képzési terület fejlesztését jelölte meg prioritásként: a szociális képzési és a 

pedagógusképzési területeket.  
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- A pedagógusképzési portfolió tervezett bővítése (óvodapedagógus és tanító szakok indítása) 

jelentősen hozzájárul a nők munkaerőpiaci részvételének és foglalkoztatási rátájának 

növeléséhez, ugyanis jellemzően női, illetve elnőiesedett szakmákról van szó. A korszerű 

digitális módszerek (az e-learning, a távoktatás informatikai és módszertani feltételeinek 

megteremtése) elősegítik a nők felsőoktatásba történő rugalmasabb bekapcsolódását. A 

levelező munkarendű képzésszervezéssel szintén lehetőséget biztosítunk a gyermeket nevelő 

nők számára a munkaerőpiaci visszatérésre.  

- Szintén a fenti célt szolgálhatja, hogy a Főiskola 2020. szeptember 1-jével Pedagógia 

Tanszéket létesített, és folyamatosan bővíti a pedagógus-továbbképzések körét. 

E. Hátrányos, alulreprezentált helyzetű hallgatói csoportok tanulmányai végig vitelének intézményi 

támogatása 

Az elmúlt időszakban készült vonatkozó kutatások szerint nem csupán az egyén szempontjából bír 

jelentőséggel az egyes alulreprezentált, „nem tradicionális” hallgatói csoportok oktatásba, képzésbe 

történő bevonása, hanem egy-egy ország társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődése szempontjából is 

kiemelten fontos.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

- A Főiskola törekszik arra, hogy egyenlő esélyű bejutást biztosítson ezen hallgatói csoportok 

számára a minőségi és befogadó felsőoktatásba.  

- A hallgatók számára biztosított kedvezményes lakhatás is hozzájárul az esélyegyenlőség 

megteremtéséhez, az inkluzív és minőségi oktatáshoz való hozzáféréshez.  

- A Főiskola által alkalmazott korszerű oktatási és képzési módszerek (e-learning, a távoktatás 

stb.) segítik a hátrányos hallgatói csoportok felsőoktatásba történő bekapcsolódását és bent 

maradását.  

- A Főiskola partnerégi kapcsolatot kezdeményezett, és az elkövetkezendő fejlesztési 

időszakban is kezdeményezni fog több társadalmi és civil szervezettel, szeretetszolgálattal (pl. 

Katolikus Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat), amelyek küldetése a társadalmi 

felzárkóztatás, az egyenlőtlenségek és a társadalmi leszakadás csökkentése, a karitász 

kultúrájának elterjesztése. Ezen szervezetekkel való együttműködés nagyban növeli a 

hátrányos helyzetű csoportok célzott elérését és bevonásukat a Főiskola képzéseibe. 

V/3. Kapcsolódás a Magyarország által elkészített Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervben 

megfogalmazott célok teljesüléséhez 

A Helyreállítási Alap és Magyarország által elkészített Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv 

lehetőséget biztosít arra, hogy lokális szinten is reagálhassunk a koronavírus okozta járvány 

következményeire, és felkészülhessünk a jövőben esetlegesen bekövetkező hasonló eseményekre. A 

terv kilenc komponenséből a Főiskola a B. –Egyetemek megújítása komponenshez tud kapcsolódni.  

A struktúraváltás részcélja a helyi társadalom igényeire rugalmasan reagálva biztosítja a képzési-, 

kutatási-, innovációs-, valamint kulturális szolgáltatási hátteret a régió és az ország 

versenyképességéhez.  

A Főiskola – vallási, hitéleti és szociális karaktere okán – a társadalom működésének erkölcsi és 

humánus alapjait garantáló pedagógus- és szociális szakember-képzéssel járul hozzá Magyarország 

fejlődéséhez. Az oktatási és szociális rendszereket működtető szakemberek képzésével az intézmény 

közvetetten a gazdasági növekedéshez is hozzájárul. A pedagógusok és a szaktanárok – az óvodai 

neveléstől a középfokú oktatásig – a tudásátadás, a személyiségformáló tevékenység, a morális 

nevelés és a kulturális értékmentő tevékenységük révén meghatározó szereplői a társadalomnak. 

A pedagógiai és szociális professziók magas szintű gyakorlására való felkészítéssel (a szakember-

képzéssel), a felsőoktatási alaptevékenység hagyományos megszervezésével azonban a Főiskola nem 

tudna kellő hatékonysággal bekapcsolódni sem a helyi gazdaság és munkaerőpiac, sem a 

nemzetgazdaság „beszállító képzőintézményeinek” sorába. Ahhoz, hogy a Veszprémi Érseki 



33 

 

Hittudományi Főiskola a nemzetgazdaságban érezhető katalizáló hatást tudjon gyakorolni, ki kell 

lépnie a társadalomba.  

Ennek egyik útja, ha az oktatási tevékenység egy markáns szolgáltatói profillal egészül ki. 

A VHF – meglévő és tervezett képzési portfóliójához igazítottan – a pasztorális, felnőttképzési és 

pszichológiai (mentálhigiénés, lelki és hivatásgondozó) típusú intézettel olyan komplex szolgáltató-

központ létrehozását tervezi, amely a pasztorális szolgáltatások és a tanácsadói tevékenység, 

családterápiás és tréning-foglalkozások mellett szociálisan rászoruló csoportok támogatását is 

magában foglalja.  

A szociális szolgáltatások körében – a szociálisan rászoruló csoportok közül – a Főiskola kiemelten az 

idősekkel kíván foglalkozni. A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az 

elmúlt évtizedben világszerte központi kérdéssé váltak, és mint tapasztaljuk, ezek súlya, jelentősége 

csak növekszik. Mivel számos uniós tagállamban, így Magyarország esetében is, az öregedő 

társadalom már nem csak potenciális veszély, hanem realitás, az ellátó-rendszereknek, a teljes 

társadalomnak fel kell készülnie az ebből eredő nehézségekre és teendőkre. Az időskorúak arányának 

növekedése – a gazdasági kihívások mellett – olyan társadalmi hatásokkal jár, amelyek többek között a 

családok összetételében, az együttélési formákban, az életmódban, a generációk együttműködésében 

vagy az egészségügyi ellátásban nyilvánulnak meg.  

Az idősödő társadalom problematikájára reagálva a Főiskola célja egy olyan modell kidolgozása, 

amely alkalmas a régióban élő idős generáció hatásainak és problémáinak megoldására. A modell épít 

a Főiskola képzési lábára, amely speciálisan ezen korosztállyal foglalkozó szakemberek szakirányú 

továbbképzését is magában foglalja (pl. alkalmazott szociális gerontológia képzés).  

A fent bemutatott komplex szolgáltató-központ egyik tevékenységi köre lehet az időskorúak 

támogatása, amelynek keretében mentálhigiénés, életvezetési és fizikai rekreációs szolgáltatásokat 

kívánunk nyújtani. Ez a szolgáltatás középtávon együttműködési lehetőséget teremt a szociális 

területen és az egészségügyben dolgozókkal, illetve gyakorlati helyet biztosít az ilyen jellegű 

szakirányú képzésben részt vevők számára.  

Nem harmadlagos cél a létrehozandó szolgáltató-központ bekapcsolása az ágazati hálózatba. Az 

ökomenikus egyházi, illetve a szociális területen működő állami, önkormányzati és civil 

szervezetekkel együttműködve könnyen detektálható a célcsoport leginkább rászoruló szegmense. 

A Főiskola célja – a Helyreállítási Alap felhasználásával – a fent bemutatott szolgáltató-központ 

létrehozása, valamint annak működését, szakember-utánpótlását garantáló, illetve piaci alapon 

értékesített, gyakorlatközpontú képzések fejlesztése. 

A pedagógusképzés portfóliójának fejlesztése támogatja a térségben működő köznevelési intézmények 

szakember-utánpótlását. A már működő és a tervezett intézményközi együttműködések révén 

biztosítani tudjuk a gyakorlatorientált képzést, a végzett hallgatóknak pedig munkalehetőséget tudunk 

közvetíteni ezen intézményekben.  

A kampusz területén van olyan épület, amely funkcionálisan alkalmas a tervezett szolgáltató-központ 

kialakítására. Az eddig szemináriumi képzőhelyként és papi bentlakásként működő épület rendkívüli 

adottságokkal rendelkezik. A városközponttól nem messze fekvő, természetközeli helyszín kiváló 

választás egy ilyen komplex szolgáltatásokat nyújtó intézmény számára. Többhektáros, ősfás park 

veszi körül, amely nyugalmat és egészséges környezetet biztosít az ide látogatóknak, a 

szolgáltatásokat igénybe vevő családoknak, időseknek, lelki gondozásban részesülő hitéleti, 

pedagógus és szociális szakembereknek. Rendelkezik saját kápolnával, könyvtárral, olyan belső 

terekkel, amelyek közösségi terekké alakíthatók. Az étkeztetés és a szállás lehetősége is megoldott, 

mert az épület emeleti szintjein szobák és apartmanok alakíthatók ki. A Főiskola központi épületében 

közétkeztetésre is alkalmas melegkonyhai szolgáltatás üzemel.  

A bemutatott épület alapnak megfelelő, de szükséges annak bővítése, korszerűsítése és a tervezett 

funkciókhoz történő alakítása. A fejlesztéshez elengedhetetlen egy előzetes megvalósíthatósági 

tanulmány készítése, amely irányadó adatokkal szolgál az átalakítás mértékéről.  

Az előkészítő időszakban nemcsak az infrastruktúra-fejlesztés és a beruházások tervezése zajlana, 

hanem a vonatkozó szervezeti és oktatásfejlesztési háttér kialakítása is a képzési anyagok 
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előkészítésével és akkreditálásával, a megfelelő minősítéssel rendelkező oktatók bevonásával, 

együttműködések kialakításával.  

A bemutatott szolgáltatások egy része – a Főiskola, a Veszprémi Főegyházmegye mint fenntartó és a 

Katolikus Egyház szellemiségéből adódóan – szociális rászorultsági alapon működne, de a portfólió 

tartalmazni fog önköltséges szolgáltatásokat is.  

VI. Kiemelt képzési területek 

VI/1. Szociális képzés 

A szociális területen célunk a képzések területi lefedettségének biztosítása és a folyamatosan változó 

kihívásokra gyakorlatorientáltan való alkalmazkodás.  

A szociális munka alapképzési szak fejlesztésével arra törekszünk, hogy a korábbi eredményeinket 

megőrizve nyitottak legyünk az új kihívásokra, jó alapot biztosítsunk a későbbi specializálódásra, 

egyúttal gyakorlati felkészítésünkkel elérjük, hogy végzett hallgatóink a munkaerőpiacon keresett 

szakemberekként tudjanak elhelyezkedni, munkát vállalni. A képzés több mint két évtizedes múltra 

tekint vissza, és ma már a térség számos szociális intézménye foglalkoztatja végzett hallgatóinkat, akik 

sok esetben intézményvezetőként dolgoznak. A levelező munkarendű képzés elindítása a szociális 

szférában dolgozó nagyszámú munkatárs előtt nyitotta meg a továbbtanulás lehetőségét.  

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

A felnőttoktatás területén – a korábbi fejlesztési időszakban is – a szakirányú továbbképzések 

jelentettek továbblépési lehetőséget. Az iskolai szociális munka és az alkalmazott szociális 

gerontológia szakirányú továbbképzéseket 2016-ban regisztráltattuk, és 2017-ben hirdettük meg első 

alkalommal.  

- 2021-ben a helyi szociális politika szakirányú továbbképzési szak regisztrációját indítjuk el, és 

tervezzük a képzés meghirdetését, mielőbbi elindítását. 

- Hosszú távon ezekkel a képzéssel biztosítjuk az egyházi igények (egyházi intézmények, 

iskolák, alapítványok, karitász) kielégítése mellett a nem egyházi szociális feladatok 

megoldásában való közreműködést is. A szociális képzések területén a gyakorlati 

foglalkozások színvonalához nagymértékben hozzájárulnak a képzési struktúrába beépített 

terep kisgyakorlatok, a rendszeresen megszervezett intézménylátogatások, valamint a kellő 

körültekintéssel koordinált féléves nagygyakorlatok is.  

- A VHF – a katolikus, keresztény szemléletben felkészített szociális szakemberek képzésének 

szakszerű megszervezése érdekében, valamint a karitatív értékrenden és kultúrán alapuló 

segítői attitűd kialakulását célzó gyakorlati ismeretek átadása, a gyakorlati képzőhelyi 

környezet biztosítása okán – együttműködést tervez a Veszprém-Főegyházmegyei Karitásszal. 

Az egybefüggő szakmai gyakorlatok megszervezéséhez megfelelő helyszínt kell biztosítani. 

Az IFT számol az infrastruktúra ilyen irányú fejlesztésével is. 

VI/2. Pedagógusképzés 

1) A pedagógusképzés tartalmi-módszertani megújítása, a korszerű pedagógiai módszertani eszköztár 

alkalmazásával 

A Főiskola 2020. szeptember 1-jével Pedagógia Tanszéket létesített. Ezzel a lépéssel a VHF a jelenleg 

működő felsőoktatási (pedagógus- és tanárképzési) alaptevékenységének erősítése, valamint az 

oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelése mellett a tartalmi-módszertani megújítás 

keretrendszerét is biztosítani kívánta az alábbiak szerint: 

- a hittanár-nevelőtanár szak és a teológia szak módszertani megújítása; 

- a gyakorlati képzések megújítása, új gyakorlóhelyek – intézményi együttműködések bővítése 

– kapcsolatok kiépítése, erősítése; 

- a minősített oktatók arányának növelése; 

- tehetséggondozó és módszertani műhelyek létrehozása;  
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- évenkénti tudományos pedagógiai/neveléstudományi tudásmegosztó konferenciák szervezése, 

a konferencia-előadások tananyagba történő beépítése; 

- a „Beszélgetés barátainkkal” tudományos vitafórum, konferenciasorozat újraindítása neves 

hazai és nemzetközi előadók részvételével; a rendezvényekről évente konferenciakötet 

kiadása; az előadások tananyagtartalmi adaptációja az alapképzések és szakirányú 

továbbképzések minőségi színvonalának emelése érdekében; 

- az e-learning lehetőségeinek felmérése, a távoktatás informatikai és módszertani feltételeinek 

megteremtése; 

- teljes körű IKT-rendszer kialakítása, a tantermek oktatástechnikai eszközökkel történő 

felszerelése (oktatói munka támogatása). 

A VHF kapcsolódó fejlesztési tervei: 

Hitéleti tanárképző intézményként a VHF megfelelő hitelességgel tud és akar szerepet vállalni a 

pedagógusképzés rendszerszintű áttervezésében, és be kíván kapcsolódni Veszprém város és a Közép-

Dunántúl Régió pedagógusutánpótlás-nevelésébe. 

Intézményi szinten pedagógusképzés-fejlesztési, -adaptációs feladatok, szervezeti felelősségek 

meghatározása, módszertan kialakítása. 

A Főiskola 2020. szeptember 1-jével Pedagógia Tanszéket létesített. Ezzel a lépéssel a VHF a jelenleg 

működő felsőoktatási (pedagógus- és tanárképzési) alaptevékenységének erősítését, valamint az 

oktatási és kutatási alaptevékenység magas szintű művelését, illetve a pedagógusképzés-fejlesztések, a 

szervezeti felelősségek meghatározását kívánta elősegíteni az alábbiak szerint: 

- az alap- és továbbképzések szakmai, adminisztratív irányítása, képzésszervezés; 

- hittudományi főiskolákkal együtt hitéleti konferenciák közös szervezése, előadók kölcsönös 

meghívása, közös kiadványkészítés; 

- hazai és nemzetközi pedagógiai konferenciák szervezése; 

- a Studia Wesprimiensia tudományos folyóirat szerkesztése; 

- a Veszprémi Főegyházmegye kateketikai és missziós tevékenységébe történő tevőleges 

bekapcsolódás; 

- Veszprém város és a Közép-Dunántúl Régió életében való aktív jelenlét; 

- a Pedagógiai Tanszék szolgáltatói, pasztorális szerepvállalása. 

A VHF szakfejlesztési tervei (szakindítások és szaklétesítések) 

A jelenlegi képzési területeken a VHF szakkínálata nem tud megfelelő pályakínálati választ adni a 

felsőoktatásba belépő fiatalok számára. Az ebből adódó hallgatói létszámcsökkenés határozott 

beavatkozást és fejlesztést sürget az alábbiak szerint: 

A. A képzési területek bővítése:  

A VHF jelenleg a társadalomtudományi, pedagógusképzési és hitéleti képzési területen hirdet 

szakokat. 2021-től ezt szeretnénk kibővíteni:  

a) az agrár-, 

b) a bölcsészettudományi és  

c) a gazdaságtudományi képzési területekkel. 

B. Az új képzési területekre épülő szakfejlesztés irányai: 

- az alapképzési kínálat bővítése bölcsészet- és gazdaságtudományi (pl. vallási turizmus 

szakirány) területeken; 

- a mesterképzési kínálat bővítése bölcsészet- és gazdaságtudományi képzési területeken; 

- a posztgraduális és továbbképzési kínálat bővítése bölcsészet- és gazdaságtudományi képzési 

területeken. 
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C. Az adottságokra (a meglévő képzési területekre) épülő szakfejlesztés irányai: 

- az alapképzési kínálat bővítése hitéleti (katekéta-lelkipásztori munkatárs Ba), 

pedagógusképzési (pl. csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító Ba) és 

társadalomtudományi (hitéleti szociális munka Ba) területeken; 

- a mesterképzési kínálat bővítése hitéleti (pl. katolikus egyház- és művelődéstörténet, 

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés Ma), bölcsészettudományi és 

társadalomtudományi (pl. szociális munka Ma) képzési területeken; 

- a posztgraduális és a továbbképzési kínálat bővítése hitéleti, pedagógusképzési és 

társadalomtudományi területeken (hittanár-nevelőtanár mentor; tanulásmódszertan, 

tanulásfejlesztés, helyi szociális politika stb.. 

A képzési portfólió-bővítési irányokat az alábbi ábrák szemléltetik összefoglalóan: 

 

5. sz. ábra: a VHF képzési portfólió-bővítésének stratégiai irányai 

 

6. sz. ábra: Pedagógus, hitéleti és társadalomtudományi alapszakok indítása és létesítése 
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7. sz. ábra: Hitéleti, bölcsészet- és társadalomtudományi Ma-képzések indítása 

 

8. sz. ábra: Posztgraduális képzések indításának és létesítésének lehetősége 

D. Pedagógus alapképzési szakok régiós indításának indokoltsága 

- A dunántúli országrészen belül a Közép-Dunántúl régióban – tatabányai kihelyezett 

képzések kivételével – nincsenek jelen pedagógus képzésterületi Ba-szakok. (A pedagógus 

Ba-szakok területi lefedettségét a Dunántúlon a 10. sz. ábra szemlélteti.) 

Az óvodapedagógus alapszak indításának indokoltsága 

Nemcsak közismereti szakos tanárokból, hanem óvodapedagógusokból és tanítókból is egyre nagyobb 

hiány jelentkezik a nevelési ágazatban. 

A KSH adatai szerint a 2017/2018-as tanévben 322 741 óvodás volt az országban, 5300-zal több, 

mint az előző tanévben. Egy óvodapedagógusra 10,3, egy óvodai csoportra 21,7 gyermek jutott; az 

óvodákban foglalkoztatott pedagógusok létszáma 31,5 ezer volt, közel azonos az egy évvel korábbival. 

(Forrás: eduline.hu) Szintén a KSH adatai szerint a 2018/2019-es tanévben 327 ezer óvodás járt 

valamelyik intézménybe, róluk 31 ezer óvónő gondoskodott. Egy évvel korábban ugyanennyi 

óvónőnek még majdnem 4 ezerrel kevesebb gyerekkel kellett foglalkozni. 
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A VHF szerepvállalásának indokoltsága: 

- Mivel a Dunántúlon egyetlen katolikus fenntartású felsőoktatási intézmény sem szervez 

pedagógus alapképzéseket, a VHF egyedüli lenne az országrészben egy felekezeti jellegű 

(vagy keresztény értékrendre épülő) óvodapedagógus-képzés elindításával. 

- A Főegyházmegye rendelkezik óvodafejlesztési koncepcióval, amely megkívánja és 

indokolttá is tenné, hogy a fenntartásában működő felsőoktatási intézményben – a keresztény 

kultúrkörre építő szellemi és módszertani alapokon – saját maga képezze ki 

óvodapedagógusait.  

- A Veszprémi Főegyházmegye – az indítandó szakkal összefüggésben is – olyan gyakorló 

óvoda megépítését és elindítását tervezi, amely – az alapszak gyakorlati képzésének 

helyszíneként – a legkorszerűbb gyakorlóhelyi feltételeket tudja biztosítani.  

 

 

9. sz. ábra 

 

10. sz. ábra 
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VII. Fejlesztési tervek 

A fejlesztés 7 projektelemből épül fel. 

1. Központi épület: A Főiskola jelenlegi központi épülete több felújítandó épületrészből áll, 
amelyek felújítása, bővítése is szükséges a tervezett funkciók befogadásához. (1. sz. melléklet) 
  

2. Új épület: könyvtári, pasztorális szolgáltatóintézeti funkcióval 

  

3. Szemináriumi épület: A korábbiakban szemináriumként működő épület a Főiskola 
kezelésében oktatási funkciót tölt be. Felújítása mind építészeti, mind belsőépítészeti 
szempontból indokolt. 

  

4. Technikai épület: A kampusz teljes területéhez tartozó felügyeleti- és biztonságtechnikai, 
üzemeltetési háttérépület 

  

5. Kampuszterület: Az épületek közötti szabad terület rendeze se, infrastruktura lis fejleszte se: 
parkrendeze s, ko zlekede si felu letek, parkolo , belső̋ infrastruktu ra, ko zművek, kerí te s 

  
6. Tanóvoda: A kampusz területe mellett (lakótelep szélén) épülő, óvodapedagógus képzés 
gyakorlóhelyeként működő óvoda 

  

7. Borászati Tangazdaság: borászati felsőfokú képzés helyszíneként is működő komplex 
gyakorlati oktatási központ  

  

8. A fejlesztés megvalósítása: tervezés-engedélyeztetés, műszaki megvalósítás, 
kommunikáció, kapcsolódó szolgáltatások 
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SWOT-elemzés 

Külső korlátok 

a) a felvételi követelmények szigorodása 

(nyelvvizsga-követelmény, emelt szintű 

érettségi stb.) – bemeneti 

követelményváltozók; 

b) a szakkínálat állami felülvizsgálata és 

a 3+2 éves szerkezet átalakítása. 

a) a magán felsőoktatási intézmények 

viszonylag magas száma és erős 

versenyhelyzetet teremtő hatása a vidéki 

Magyarországon; 

b) a természetes népességfogyásból eredő 

bemeneti potenciál drasztikus csökkenése 

– demográfiai változók. 

Erősségek Gyengeségek 
 képzett, gyakorlati szaktudással rendelkező 

oktatók (17 oktatóból 13 fő, 76% 

minősített, PhD-fokozattal rendelkezik, 

közülük ketten habilitált tanárok. A 

minősített oktatók száma az elmúlt 5 évben 

megduplázódott.); 

 a minősített oktatók kedvező átlagéletkora; 

 a hallgatók – oktatók kiemelkedően jó aránya; 

 a hallgatók – oktatók közötti közvetlen, szoros 

kapcsolat (mentorrendszer); 

 élő nemzetközi kapcsolatok;  

 kollégiumi elhelyezés biztosítása; 

 informatikai rendszerekkel támogatott 

minőségbiztosítás működtetése; 

 a teológiai és karitatív értékek együttes 

jelenléte. 

 Az Apostoli Szentszék elismerte, a PPKE 

pedig affiliálta a VHF-et. 

 2017-ben intézményünk az összesített 

képzési rangsorban – az oktatói 

kiválóság tekintetében – 27. 

ranghelyével valamennyi katolikus 

hitéleti főiskolát maga mögé utasított. 

 2020-ban az oktatók kiválósága 

kategóriában a VHF a 33. összesített 

ranghelyet foglalta el, és nem szorult ki 

a top 40-ből. 

 A VHF az oktatói kiválóság kategóriájában 

a pedagógus-képzésterületi rangsor 20. 

ranghelyét tudhatja magáénak.  

 nem kielégítő külső és belső kommunikáció; 

 alacsony hatásfokú PR-tevékenység (Az 

események, rendezvények, sikerek 

kommunikálása gyenge, nem elég széles 

körű.); 

 alacsony hallgatói aktivitás és részvételi 

hajlandóság a Főiskola napi szintű 

működésében és víziójának kialakításában 

(hallgatói motiválatlanság); 

 elavult módszertani és oktatáselméleti 

gyakorlat; 

 az e-jegyzetek, e-leckekönyv hiánya; 

 a hitéleti szakokon a csökkenő létszám 

kezelésének eredménytelensége. 

 Az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak – az 

AVKF kivételével – minden katolikus 

intézményben elérhető. A szűk merítési 

bázis miatt ez a helyzet nem kedvez az 

Egyháznak, mert túlzottan sok, alacsony 

hallgatói létszámmal működő hittanár-

nevelőtanár szakot kell fenntartania! 

 Hiányzik egy, az Egyházon belüli egységes 

tervezés és stratégia annak érdekében, hogy 

országosan egyfajta egyensúlyi állapot 

irányába mozdulhasson el a képzési 

portfólió bővítése. 

 

Veszprém, 2021. május 20.  

 

Dr. Sebestyén József 

rektor 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet  
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