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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2021. áp]:ilis 22-én a veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 7-es számú tantemében
megtartott 2/2021. számú Szenátusi ülésről.

Telen vamak:
Dr. Sebestyén ]ózsef
Dr. Birher Nándor
Kaszásné dr. habil. Levelekí Magdolna
Szőke Enikő
Tro§its András

IFés Veronik

rektor, főiskolai tanár
egyetemi tanár, bizottsári elnök
főiskolai tanár, tanszékvezető

gazdasádvezető
főiskolai docens, mb. tanszékvezető
HŐK-elnök

Dr. Udvardy György
Dr. Takáts lswán

veszprémi érsek, tanácskozási jogú tag

Góba Balázs
Lukács Tibor

TanaiJudit

proj ektmenedz ser, meghívott előadó
műszaE vezető, meghívott előadó
főiskolai docens, meghívott előadó
főiskolai docens, előterjesztő
adjunktus, előterjesztő

Kanczler Ramóna

jegyzőkönywezető

Kerekes Tozefa Gabriella
Df. Balog Márta

általános helynök, tanácskozási jogú tag

Dr. Sebestyén József rektor köszöntötte a Szenátus tagjait, Dr. Udvardy György érsek urat, Dr. Takáts
lstván általános helynök uat, a meghívott előadókat és az előterjesztőket. Megköszönte a tagoknak, hogy
vánalták a jelenléü üléssel járó kockázatot. A jelenlét szükségességét a napirendi pontok sokasága,
válamint az eldöntendő ügyek jellege tette indokolttá.
Ezt követően Dr. Udvardy György érsek úr kért szót, hogy gratulációját fejezze ki Dr. Sebestyén József
rektori kinevezéséhez, amely 2021. április 1 -jétől lépett hatályba.

Ezután rektor úr megállapította a testület határozatképességét, majd ismertette a napirendi pontokat.

Cím: 82oo Vesprém, Jutasi út i8/2.
Telefonszám : +36-88-542-745
FaK: +36-88-542-726

E-mail: rektor@vhf.hu

Honlap: w~.vhf.hu
intézményi azonosító: FI 34533
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Napirendi pontok:
1.

Személyi ügyek -új oktatók, kutatók é§ nem oktató-kutató munkatársak bemutatkozása
10°°-10" Gólya Balázs projektmenedzser bemutatkozása
10°5-10]° Lukács Tibor műszaki vezető bemutatkozása
10"-10"Tanai]uditadjunktusbemutatkozása
10t5_102° Kerekes ]ozefa Gabriella főiskolai docens bemutatkozása

2.

Szalffejl€sztés -szaklétesítések, szakindítások
i02°-i025 2.i. A hittanár-mentor és pedagógus-szakvizsga sza]rirányú továbbképzési szak indítása (a
2021 /2022. tanév 1. félévétől)
E;Lőterjeszhő:. Dr. Sebesgén Jó*Sef tekhoi
i025-i03° 2.2. A tanulásmódszertan, tanulásszeívezés és
továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév 1. félévétől)
ELőteriesziő.. Dr. SebeSyén JÓEsef tekhot

pedagógus-szakvizsga

szakirán)ní

i03°-1035 2.3. Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak indítása (a 2021 /2022. tanév
1. félévétől)
Előtejesztő: TmJz./r Á#c7nóJ mesteroktató, mb. tanszékvezető
i 035-i 04° 2.4. Osztályfőnök és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak létesítése

Előterjesztő: Tmjz./J j4#c7ná mesteroktató, mb. tanszékvezető
i04°-|045 2.5. Etika és pedagógus szakvizsga szakiíányú továbbképzési szak létesítése
Előterjesztő: Tmjz./r 4#c/fi+z'J mestetoktató, mb. tanszékvezető
i o45_i 05° 2.6. Testteolória szakirányú továbbképzési szak létesítése
Előtejesztő: Dr. BáiÁ7g Mó#z7 főiskolai docens
i05°-1055 2.7. Egyházi közösségszervezés, közösségfejlesztés és közösségvezetés
továbbképzési szak létesítése
Előtejesztő: Dr. Báí/og Á4á7}# főiskolai docens
i 055-i i °° 2.8. Élethiriénia és spiritmlitás sza]riránjni továbbképzési szak létesítése
Előterjesztő: Dr. Báz4g Má7'#zz főiskolai docens

szakirán)ní

11 °°-11°5 2.9. Koragyemekkori fejlesztő asszisztens szakirányú továbbképzési szak létesítése
Előteri es ztő: Tá7#4j. /#ű7z./ adjunktus
11°5-11]°2.10.Fejlesztő-differenciálómentopedagógusszakirányútovábbképzésiszaklétesítése

Előteriesztő: Tmjz./r Á#c7rjz'r mesteroktató, mb. tanszékvezető

3.

Intézményi szabályzatok aktuaüzálása
11t°-1125 A VHF Szervezeti és Múködési Szabályzatának módosítása - a Főiskola szetvezeti
felépítése
ELőteriesztő.. Dí:. Sebesyén JÓE§f tek*o*

4.

A veszprémi Érseki Hittudományí Főiskola nevének megváltoztatása
ii25_ii45E|őtejesztő:Dr.J€4"9Ű'#/o'zw/rektor

5.

Egyebek
ii45_i2"E|őtejesztő:Dr.JGá"gw'#Jo'zJű/rektor
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1.sz. hatátozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta a napirendi pontok elfogadását.
Az 1. napirendi pont kefetében az új oktatók, kutatók és nem oktató-kutató munkatársak mutatkoztak
be. A konégák a napirendben meghatározott sorrendben egymást követve mutatták be a Szenátusnak,
vúamjnt a jelenlévolmek szakmai életútiukat, majd korábbi munkahelyeik félsorolása után a Főiskolán
végzett eddigi munkájukról és jövőbeni vál]alásaikról beszéltek.
A 2. napirendi pont a szakíéilesztés-szaklétesítéselq szakindítások témaköffe épülL Dr. Sebestyén ]ózsef
az ülés levezető elnökeként előzetesen elmondta, hogy ezen napirendi pontok esetében a szavazás a
kiosztott szavazólapokon történik.
A rektof a 2.1. és a 22 mpirendi pontok előteijesztőjeként tájékoztatta a Szenátust, hogy a Á###ár-%G#Áw
és Pedag/óg/us+qa!akúvsga, vdnrrLi a tamulásmódsq!erlam, tanulássqmeqé!és és Pedagióg!us-sv?kúTsg/a gz2rkir:áTq±

továbbképzések indításához az engedélyt az Oktatási Hivatal megadta. Elmondta, hogy a szakok
2021/2022/1. félévi meghirdetéséhez a Testület támogató szavazata szükséges. Ezután elrendelte a
szavazást.

2.sz. határozat
A Szenátus 6 IGEN szav.azattal egyhangúlag támogatta a ÁÁffiz#íár-#G#%r éJ jadqg@f-Jz:#ÁSÚ.{;{g# szakirán)ú

továbbképzési szak 2021 /2022/ 1. félévtől történő indítását.

3.§z. határozat
A Szenátus 6 IGEN szzrvazattal egyhaqgílqg támogatta a Á###Ááf%ózf#, Áz##ÁáArűntpúJ éJ PG4gí\g#
Jzz7Ágú.?Űűí szakirányú továbbképzési szak 2021 /2022/ 1. félévtol töfténő indítását.

A 2.3 napirendi pontot Trisits Andfás mb. tanszékvezető teriesztette a Szenátus elé. Am kérte a
testületet, hogy támogassa a Budapesti Músza]ri és Gazdaságtudományi Egyetem által létesített ÁÓ"z#e%#Jz.
%Gifi##?AgqpAí szakirányú továbbképzési szak 2021 /2022/ 1. félévtől történő indítását.

4.sz. határozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangilag támQgatta a ÁÓ"z#G##Jz. %Gj%ff#ő szakirányú továbbképzési
szak 2021 /2022/ 1. félévtől történő indítását.

A 2.4. és a 2.5 napirendi pontok előteijesztője szintén Tfo§its András mb. tanszékvezető volt, a]d
elmondta, hogy az oJ#%.Á éJ PedqgSw Jz{#Ágú.%gű7 szakirányú továbbképzési szak létesítésénék

gondolata

a

korábban

intézményünkben

ped4gógus

szakvizsgást

szerzettek

pozitív

hal|gatói

visszajelzésének, érdeklődésének hatására valósult meg. Az Gtiéá7 éJ PG@gz# JziflÁati%g# szakiíán}ní

továbbképzési szak szakindítási dokumentációja a korábbi 120 órás etika képzés anyagára épült. Rektor
úr kérte a Szenátust, hogy amennyiben nincs kérdésük a fdterjesztett képzési és kimeneti
követelményekkel kapcsohtban, tegyék mqg szavazataikat mindkét napirendi pont tekintetében.
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5.sz. hatátozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta az ofS$4)%ó.Á ér pG%gí±g# qiflé4ri%{gg szákirányú

továbbképzési szak létesítését, annak hatósághoz töfténő benyújtását.

6.§z. határozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlqg támogatta az G&.Ááí éJ PGcZ7g@r Jz:fléaú.?;gg szakirányú

továbbképzési szak létesítését, annak hatósághoz történő benyújtását.
A 2.6., a 2.7 és a 2.8 napirendi pontok előtejesztője, Dr. Balog Máfta főiskolai docens volt elmondta,
hogy a ,,Testteolóst" kiféjezés uta]ás Szent 11. János Pál pápa előadássorozatára, amelyet több száz
alkalommal taftott Rómában nyilvános katekézis keretében. Célja, hogy az oktatás tefüktén do|gozó
szakemberek képesek legyenek a fiatal fdnőftek korosztályát meg§zólítani, ismereteket átadni az emberiri
testről, a szexualitásfól, a szerelemrol és a házasságról.
Dr. Udvardy György érsek kérte, hogy a testteolória szakirányú továbbképzési szak fiélvételének
fdtételeihez is kerüljön rögzítésre, hogy pedagógus képzési területen végzettséggel rendelkezők is

jehtkezhessenek.
A 2.7 napirendi pont keretében Dr. Balqg Márta az Ggy4áz?. ÁőÚ"júd}rz}gn^flqíJ, Á!Ó"üm{jÉ/.lhfzfiíJj Áö"Ú"Jj:@Zí#J

szákirányú továbbképzési szakot mutatta be. Ismertette a képzés fő célját, ami a plébániai pasztorációs
tevékenységben fészt vevő szakemberek továbbképzése az egyházi közösségszervezés, közösségftilesztés,
közösségvezetés területén. Kiemelte, hogy a továbbképzés nem kizárólqg vallási közösségekfe
alkalmazható ismereteket ad
Az é4Á4;jgrié:riág ér P#%Ácz##ár szakirányú továbbképzési szak vonatkozásában docens asszony hangsúlyozta,

hogy nem lesz szaktanácsadó az, aki ezt a képzést elvégzi, azonban ismeretei alapján riányt tud mutatni a
munka, a közösséd élet és a magánélet, valamint az alkotó tevékenység és a pihenés egyensúlyának
megteremtés e között.
Dr. Balqg Márta szóbeli előterjesztése után rektor úr kérte a Szenátust, hogy szavazzon a fdterjesztett
képzési és kimeneti követelményekről.

7.sz.határ"at
A Szenátus 6 IGEN szavazaftal egyhapgúlag támogatta a ÁafifflgoÁí{gá# szakirányú továbbképzési szak

létesítését, annak hatósághoz történő benyújtását.

8.sz. hatá"at
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta az GgyóáS. Áó"üJűÉ;f:awBngSJ, Áó~SfifJáyy.%ir#J

ÁÓ~zp"JflÁj##J szakirányú továbbképzési szak létesítését, annak hatósághoz töfténő benyújtását.
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9.sz. határozat
A Szenátus 5 IGEN és 1 NEM szavazattal támogatta az G'/#Áó€Éz.G'#áz éí Pg.#./zítz4.ÁÓJ szakirányú

továbbképzési szak létesítését, annak hatósághoz történő benyújtását.
Tanai Tudit adjunktus asszony tájékoztatta a jelenlévőket hogy a Veszprémi Főegyházmegye és a
Katolikus Szeretetszo|gálat együttműködésében 2023-ra egy Koragyermekkori Fejlesztő lntézet jöhet
létre, amelynek létrehozásában ő is részt vesz, szakmai segítséget nyújt.
Fontosnak tai:tja, hogy a továbbképzésben részt vevők olyan módszeftani, gyakoriaü ismeretekkel,
módszer-specifikus képességekkel rendekeznek majd, amelyek segítségével támogatni tudják a

gyógypedagógusok, konduktorok, fejlesztőpedagógusok, pedagógus-tanítók, óvodapedagógusok,
szociális szakemberek, gyógytomászok, egészségügyi dokozók munkáját abban, hogy célirányosan
végezhessék a korai intervencióval, fejlesztéssel kapcsolatos feladataikat.
Ezt követően rektor úr szavazásra kérte fel a Szenátust.

10.sz. határozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhangúlag támogatta a Áomgywz#GÁÁo7z. /e/.&J#o~ 4Jrz7.JZJím szakirán)ní

továbbképzési szak létesítését, annak hatósághoz történő benyújtását.

Rektor úr kérésének megfelelően a 2.10 napirendi pontot Trosits András ismeftette a Testülettel.
Tanszékvezető úr kiemelte, hogy a /g./#z7o~-Jz#wg##.á/o' %G#/oPG47áígoáz# szakirán)ní továbbképzési szak célja

olyan szakemberek képzése, akik általános és középiskolában egyaránt képesek lesznek affa, hogy

ismereteik birtokában a beineszkedési, tanulási és magatartásbeh nehézségekkel küzdő tanulókat
fejlesszék. Majd kérte a Szenátus támogató szavazatát.

11.sz. határozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhapgúlqg támogatta a /g.Áif#:L#m#criá# %G#Zb@Gdgg4{gz# szakirán)ní

továbbképzési szak létesítését, annak hatósághoz történő benyújtását.

Az 3. napirendi pont előterjesztőjeként Dr. Sebestyén ]ózsef rektor a VHF Szervezeti és Működési
Szabá]yzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását ismertette. A dokumentumban technikai és fomai

iavítások, koi=rekciók történtek, valarit rögzítésre kerültek a Műszaki lgazgatóság és a Projektcsopoft
féhdatai.
Dr. Birher Nándor javasolta, hogy a szövegben kerüljön egységesítésre az Egyházi Törvénykönyvre való
hivatkozás. Ezt követően fektor úr kérte a Szenátus tagjait, hogy nyflt szavazással döntsenek az SZMSZ
módosításáról.
12.sz. határozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattal egyhaqgúlag támogatta a VHF Szervezeti és Múködési Szabá]yzatának
módosítását.
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A±Z±éá;éf.Angapgo:szP=°=i:í°Gma#ti.°ÉP#Z:„r&i=ig:ekaőFhőg:.hnwéftéke"szavazri
Érsek úr elmondta, hogy az lntézmény profilbővítése teszi indokolttá a Veszpfémi Érseki Hittudományi

|:őík#®:LLá*E;fft;#Íit=jdakffis3ÍíöÍ:,étL:2ga=za=i3g:ás3ET:ábá#±
félfeéfthető, és a hagyotnányt is tovább viszi.
Dr. Birher Nándor javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a Szenátus egyúttal az intézmény rövidftett
nevét is határozza, szavazza meg.
A Szenát`ri tagok hosszas tanácskozás után a „VÉF" mozaikszót választották, majd fektoí úr
kézfdtétenel történő nyflt szavazásra szóűtotta fd a Testületet.

13.sz. határozat
A Szenátus 6 IGEN szavazattzil egyhangúlag támogatta a Veszprémi Érseki Hittudománri Főiskola
WúszpfÉri. JÉCA. FlffigÁioÁ3 névre (fövidített név: VÉF) történő megváltoztatását
Az 5., Egyebek napirendi pont keretében Szolie Enikő gazdasári igazgató beszámolt a 2021. évi első
negyedéiri gazdálkodás]:ól, valaínint a 2021. április 22-i pénzüg}ri állapotróL

Lukács Tibor műszaki vezető pedig ismeftette az irányítása alatt megvdósult beszerzéseket, félúiításokat,
átáhkításokat és fejlesztéseket.
Dr. Sebestyén József rektor képekkel prezentáha a főépület tetőszeíkezetének á]lapotát. Elmondta, hogy
a foFamatos beázások miatt a teljes tetőszerkezet cserére szorul, és az intézmény ezt önállóan nem tudja
kigazdálkodnL Fenntartói segítségre lesz szükség. Érsek úr reflektáh7a a látottakra közölte, hogy ezek a
körülmények nem fflelnek meg az elvárásoknak. Bejelentette, hogy jelen]qg is intenzív tárgyaKsok vannak
folyamatban a Főiskola féjlesztésével kapcsohtban.
Az ülés befjezését megelőzően Dr. Birhef Nándor kéft szót. Előszöf gratulált a rektori kinevezéshez,
majd örömét fijezte ki a szakindítások és szaklétesítések vonatkozásában. Végezetül f:dohrasott egy
elektronikus üzenetet, amely az egyetemi tanári kinevezésére utalt. A Magyar Közlöny 2021. évi 65.
számában megjelent, hogy a köztársasári elnök a 160/2021. av. 21.) KE határozata éftelmében az
innovációért és technolóstáért fiélelős minisztemek a fenntartóval egyetéftésben tett javaslatára - Dr.
Birher Nándor Mátét 2021. ápri]is 15. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.
A kinevezé§hez Dr. Sebestyén ]ózsef rektor gratulált, megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.
EZZZ:Z]

""cz!€/1Wű;m
jegyzőkönywezető
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