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Szenátusi határozatok 2015–2016 

 

Határozatok kivonata 

a 2015. szeptember 22-ei jegyzőkönyv alapján 

 

A DRHE Szenátusának 1/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg elfogadja a DRHE Egyetemi Kollégium 2014/2015. tanévben végzett munkájáról és 

gazdálkodásáról, valamint nevelési programjának megvalósulásáról szóló jelentést. 

 

A DRHE Szenátusának 2/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a módosított pénzügyi tervvel 

kiegészített írásbeli előterjesztéssel egyezőleg jóváhagyja a Felnőttképzési Központ 2015/2016. 

tanév I. félévi munkatervét. 

 

A DRHE Szenátusának 3/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja az egyetemi kutatás-finanszírozási pályázat kiírását a 2016. költségvetési 

év első félévére, és felhatalmazza a rektort a kutatás-finanszírozási pályázat kiírására a 2016. 

január 1-je és június 30-a közötti időszakra. A pályázati keretösszeg 500.000.- forint, a 

pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 16. 

Felelős (a pályázatkiírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a pályázat kiírására): 2015. szeptember 25. 

 

A DRHE Szenátusának 4/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, a Doktori Tanács előzetes egyetértésével jóváhagyja a Doktori és Habilitációs 

Szabályzat 4. számú módosítását, és azt 2015. október 1. napjától hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 5/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, a Hallgatói Önkormányzat előzetes egyetértésével jóváhagyja a DRHE Egyetemi 

Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú módosítását, és azt 2015. október 

1. napjától hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 6/2015-16. sz. határozata: 

1) A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel egyezőleg jóváhagyja a Pénz- és Vagyonkezelési 

Szabályzatnak a DRHE szolgálati lakásaival és azzal összefüggő szolgáltatásokkal 

kapcsolatos 1. fejezetét, és azt 2016. január 1. napjától hatályba lépteti.  

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor  

Határidő (a közzétételre): 2015. szeptember 30. 

2) A rektor köteles 2015. november 30. napjáig valamennyi, szolgálati lakásban lakó, jelen 

szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalójával bérleti szerződést kötni, illetve a már 

meglévő bérleti szerződések közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezni. 

3) A DRHE a jelen szabályzatban nem rögzített, lakhatáshoz vagy szolgálati lakáshoz 

kapcsolódó költséget vagy juttatást (pl. rezsi-költséget, felújítási költséget) a 

munkavállalónak csak a 2015. december 31. napjáig terjedő időszakban keletkezett 

költségek vonatkozásában térítheti. Ezek a költségek 2016. január 1. napjától a 

munkavállalót terhelik. 
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4) A Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonában álló szolgálati lakások esetében az 

Egyetem 2018. december 31. napjáig vállalja a bérleti díj megfizetését, amennyiben azt 

eddig is az Egyetem térítette. Ezt a szerződésmódosításban rögzíteni kell. 

5) A rektor 2015. december 31. napjáig kezdeményezi a Tiszántúli Református 

Egyházkerülettel fennálló, a Püspöki Palota ingatlanban rendelkezésére bocsátott lakások 

ügyében aláírt Megállapodás(ok) felülvizsgálatát és jelen szabályzatban rögzítettek 

szerinti módosítását. 
 

A DRHE Szenátusának 7/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Könyvtár Tanszékre meghirdetendő főiskolai tanári pályázat 

felhívásának szövegét, és felhatalmazza a rektort a pályázat kiírására, valamint a pályázati 

kiírás megjelentetésének kezdeményezésére az Oktatási és Kulturális Közlönyben. 

Felelős (a pályázat kiírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírás megjelentetésének kezdeményezésére): 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 8/2014-15. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Természettudományi Tanszékre meghirdetendő főiskolai tanári és/vagy 

főiskolai docensi pályázat felhívásának szövegét, és felhatalmazza a rektort a pályázat 

kiírására, valamint a pályázati kiírás megjelentetésének kezdeményezésére az Oktatási és 

Kulturális Közlönyben. 

Felelős (a pályázat kiírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírás megjelentetésének kezdeményezésére): 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 9/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. habil. 

Kókai Nagy Viktor egyetemi docensi pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 

személye pedig megfelel a docensi munkakör létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel 

pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felkéri a rektort, hogy dr. Kókai Nagy Viktor, mint 

a pályázat győztese számára határozatlan időre, 2015. szeptember 1. napjától hatályosan adja 

ki az egyetemi docensi kinevezést.  

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízásra): 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 9/b/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a foglalkoztatás mértékét dr. 

habil. Kókai Nagy Viktor egyetemi docens számára 75%-ban határozza meg. 

 

A DRHE Szenátusának 10/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. habil. 

Hodossy-Takács Előd egyetemi docens tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a 

pályázati kiírásnak, személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges 

feltételeknek, s ezzel pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felkéri a rektort, hogy dr. 

habil. Hodossy-Takács Előd, mint a pályázat győztese számára 2015. október 1-jétől 2020. 

szeptember 30. napjáig hatályosan a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék élére a 

tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. habil. Hodossy-Takács Elődöt tanszékvezetői 

megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú mellékletében rögzítettek 

szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2015. szeptember 30. 
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A DRHE Szenátusának 11/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg dr. Kustár Zoltánné megbízott osztályvezetőt választja meg a Teológiai Intézet – 

Tanulmányi Osztály vezetőjének. Dr. Kustár Zoltánné megbízatása 2015. október 1-jétől 2017. 

július 31. napjáig szól. Dr. Kustár Zoltánnét osztályvezetői megbízatásának idejére a DRHE 

Foglalkoztatási Követelményrendszerének 6. számú mellékletében rögzítettek szerinti pótlék 

illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 12/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg dr. Hodossy-Takács Előd habilitált egyetemi docenst a Doktori Tanács és a 

Habilitációs Tanács teljes jogú tagjává választja. Dr. Hodossy-Takács Előd megbízatása 

mindkét testületben 2015. október 1-jétől 2017. december 31. napjáig szól. 

Felelős (a megbízás kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 13/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg dr. Gaál Botond nyugalmazott egyetemi tanárt, az MTA doktorát a Doktori Tanács 

kooptált külső tagjává választja. Dr. Gaál Botond megbízatása, visszamenő hatállyal, 2015. 

augusztus 1-jétől 2017. december 31. napjáig szól. 

Felelős (a megbízás kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 14/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a romológiai képzés bevezetését, valamint tantárgyi kereteit, valamennyi 

felsőfokú végzettséget biztosító szakján. A Szenátus utasítja a rektort, hogy 2016. június 30. 

napjáig gondoskodjon a mintatantervek szükséges átdolgozásáról, a megfelelő minősített 

oktató alkalmazásához szükséges intézkedések időarányos biztosításáról, valamint a 

Romológiai Tanszék felállításáról annak érdekében, hogy a romológiai tantárgyak oktatása a 

2016/2017-es tanévben megindulhasson. 

Felelős: Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 15/2014-15. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettel megkötött együttműködési 

megállapodást.  

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (az aláírásra): 2015. szeptember 30. 

 

A DRHE Szenátusának 16/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az elfogadott szóbeli módosító javaslattal egyezőleg támogatja a 2016/2017-es tanévre kiírt 

pályázat keretében zsinati ösztöndíjra, angol nyelvterületre jelentkezők pályázatát, az alábbi 

sorrend szerint: 1. helyen: Damásdi Dénes, 2. helyen: Bedekovics Péter Pál. A Szenátus úgy 

határoz, hogy amennyiben a Zsinat Külügyi Bizottsága ehhez hozzájárul, pótpályázatot ír ki a 

zsinati ösztöndíjra, német nyelvterületre. 

Felelős (a zsinati felterjesztésért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felterjesztésre): 2015. szeptember 30. 
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A DRHE Szenátusának 17/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja a beérkezett Erasmus oktatói mobilitási pályázatokat és jóváhagyja az 

ösztöndíjak odaítélését az alábbiak szerint:  

Dr. Kókai Nagy Viktor 490 euró megélhetési és 180 euró utazási támogatás, dr. Bodó Sára 490 

euró megélhetési és 180 euró utazási támogatás. A Szenátus az Erasmus+ oktatói mobilitási 

pótpályázatot lezárja. 

Felelős (a támogatási szerződések aláírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: folyamatos. 

 

A DRHE Szenátusának 18/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja Horsai Ede Erasmus+ személyzeti mobilitási pályázatát és számára az 

alábbi ösztöndíjat ítéli oda: 490 euró megélhetési támogatás.  

A Szenátus jóváhagyja az Erasmus+ személyzeti mobilitási pótpályázat érvényben tartását. 

Felelős (a támogatási szerződés aláírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: folyamatos. 

 

 

Határozatok kivonata 

a 2015. november 10-ei jegyzőkönyv alapján 

 

A DRHE Szenátusának 19/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, az Intézményfejlesztési Terv 1. számú módosításaként elfogadja az 

Intézményfejlesztési terv 4.4. fejezetének szövegét. A Szenátus utasítja a rektort, hogy a 

módosított Intézményfejlesztési Tervet jóváhagyásra a fenntartó Tiszántúli Református 

Egyházkerület elnökségéhez terjessze fel. Az Intézményfejlesztési Terv 1. számú módosítása a 

Fenntartó jóváhagyásával egyező időponttól lép hatályba. 

Felelős (a felterjesztésre): dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felterjesztésre): 2015. november 30. 

 

A DRHE Szenátusának 20/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az elfogadott szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg jóváhagyja a tantárgyfelelősök 

intézményi listáját. A Szenátus utasítja az arra illetékes felelősöket, illetve testületeket, hogy a 

mintatantervek módosítását a tanév során a Szenátus számára készítsék elő. A módosító 

javaslatok vegyék figyelembe az intézményi összesítésben rögzítetteket, illetve az abban 

megjelölt hiányosságok megszüntetésére fogalmazzanak meg javaslatot úgy, hogy az 

akkreditációs elvárások valamennyi felsőfokú végzettséget eredményező szak esetében, az 

oktatók akkreditációs terhelésének kiszámítása tekintetében pedig a felsőoktatási szakképzések 

vonatkozásában is érvényesüljenek mind az egyes tantárgyak és tantárgyfelelősök, mind pedig 

az intézményi összesítés terén.  

Felelős (a mintatantervek szenátusi beterjesztéséért): dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 21/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. számú módosítását. 

A szabályzat módosításai az elfogadással egyező időponttól lépnek hatályba. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. november 30. 
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A DRHE Szenátusának 22/2015-16. sz. határozata: A Szenátus, az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, jóváhagyja a Társadalomtudományi Tanszékre szóló főiskolai docensi pályázati 

kiírás szövegét, és felhatalmazza a rektort a pályázati kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben 

történő megjelentetésének kezdeményezésére. 

Felelős (a pályázat kiírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megjelentetés kezdeményezésére): 2015. november 30. 

 

A DRHE Szenátusának 23/2015-16. sz. határozata: A DRHE Szenátusa az írásbeli 

előterjesztéssel egyezőleg úgy határoz, hogy a kommunikáció- és médiatudomány alapszakot, 

valamint a kommunikáció és média felsőoktatási szakképzéseit (a folytatásban: kommunikáció 

képzések) kifutó rendszerben, a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 22. § (6) 

és 23. § (1) bekezdéseit figyelembe véve, az alábbi rend szerint megszünteti: 

1. A kommunikáció képzések hallgatói számára a 2015/2016. tanév II. félévétől 3. és 4. 

passzív félév csak kivételes, a TVSZ 2. § (14) bekezdésében nevesített esetekben 

engedélyezhető. 

2. A kommunikáció képzéseken a DRHE folyamatos képzést (a létszám függvényében 

kurzusok vagy egyéni konzultációk formájában) csak 2016. július 31-éig folytat. 

3. A kommunikáció képzéseken képzést a DRHE (egyéni konzultáció formájában) csak 

2017. július 31-éig folytat. 

4. A kommunikáció képzéseken (első) záróvizsga utoljára a 2016/2017. tanév záróvizsga 

időszakában tehető. Javító (második) záróvizsga utoljára a 2017/2018. tanév záróvizsga 

időszakában tehető, a 2016/2017. tanév záróvizsga időszakában érvényes vizsgarend 

szerint. 

5. A DRHE a Debreceni Egyetemmel egyeztetéseket kezdeményez annak biztosítására, 

hogy a DRHE-nak azokat a hallgatóit, akik a 2016/2017. tanév záróvizsga időszakára 

jelentkezés határidejéig nem teljesítik a záróvizsgára állás feltételeit, a Debreceni 

Egyetem kommunikáció képzésének azonos szintjére vegye át, elismerve saját 

kreditbeszámítási szabályai szerint a hallgatók eddigi tanulmányait, és számukra kellő 

képzési időt biztosítva a diplomához szükséges kreditek megszerzésére. 

6. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2016/2017. tanév II. félévében a DRHE-n záróvizsgára 

nem jelentkeztek be, a Debreceni Egyetemre pedig nem kérték átvételüket, a DRHE a 

hallgatói jogviszonyát egyoldalúan megszünteti. 

7. Az 1–6. pontokban rögzített intézkedésekről az érintett hallgatóknak, valamint a DRHE-

n abszolutóriumukat megszerzett, de záróvizsgát nem tett, volt hallgatóknak az oktatási 

rektorhelyettes 2015. november 15. napjáig írásban küld értesítést, melyben felkínálja 

a személyes konzultáció lehetőségét is. 

8. A kommunikáció képzések szak- és képzésfelelőseinek megbízatása az utolsó, képzésben 

részt vevő hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését eredményező félév végével, 

de legkésőbb 2017. július 31. napjával megszűnik. 
 

A DRHE Szenátusának 24/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, legációfelelős tanárnak Horsai Edét választja meg, és felhatalmazza a rektort a 

megbízás kiadására.  Horsai Ede legációfelelős tanári megbízatása 2015. november 15-étől a 

rektori ciklus végéig, 2017. július 31. napjáig szól. 

Felelős (a megbízás kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2015. november 15. 

 

A DRHE Szenátusának 25/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. habil. 

Baráth Béla Levente egyetemi tanári pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 
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személye pedig megfelel az egyetemi tanári munkakör létesítéséhez szükséges feltételeknek, s 

ezzel pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felkéri a rektort, hogy a pályázatot továbbítsa 

az intézmény fenntartójához és kezdeményezze, hogy a Fenntartó dr. Baráth Béla Levente 

egyetemi tanárrá történő kinevezését, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

támogatásától feltételezetten, kezdeményezze a köztársasági elnöknél. 

Felelős (a pályázati anyag felterjesztéséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felterjesztésre): 2015. november 30. 

 

A DRHE Szenátusának 26/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a tanító szak – testnevelés és sport műveltségi terület nappali és esti 

munkarend, valamint a testnevelés és sport kiegészítő műveltségi terület mintatanterveit, és a 

mintatanterveket az elfogadással egyező időponttól hatályba lépteti. A tantárgyfelelős 

akkreditációs követelményeinek teljesülésétől feltételezetten, a testnevelés és sport műveltségi 

terület elsőként a 2015/2016. tanév II. félévében, a testnevelés és sport kiegészítő műveltségi 

terület pedig a 2016/2017. tanévben hirdethető. A testnevelés és sport műveltségi terület a 

2015/2016. tanévben második műveltségi területként is felvehető. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. november 30. 

 

A DRHE Szenátusának 27/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja a 2016/2017-es tanévre kiírt pályázat keretében zsinati ösztöndíjra, német 

nyelvterületre jelentkező Horváth Erzsébet pályázatát.  

Felelős (a zsinati felterjesztésért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felterjesztésre): 2015. november 30. 

 

A DRHE Szenátusának 28/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, támogatja Rezes Melinda Anikó és Szatmári Elemér Erasmus+ hallgatói tanulmányi 

mobilitási pályázatát, és jóváhagyja az ösztöndíjak odaítélését az alábbiak szerint: Rezes 

Melinda Anikó 1933 euró, Szatmári Elemér 1800 euró. A Szenátus jóváhagyja az Erasmus+ 

hallgatói mobilitási pótpályázatok érvényben tartását. 

Felelős (a támogatási szerződés aláírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: folyamatos 

 

 

Határozatok kivonata 

a 2015. december 15-ei jegyzőkönyv alapján 

 

A DRHE Szenátusának 29/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az elfogadott szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg jóváhagyja a 2015/2016. tanév II. 

félévének határnapjait. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. december 31. 

 

A DRHE Szenátusának 30/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Művészeti Tanszékre szóló főiskolai docensi pályázati kiírás szövegét, 

és felhatalmazza a rektort a pályázati kiírásnak az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő 

közzétételére. 
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Felelős (a pályázat kiírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megjelentetés kezdeményezésére): 2016. január 15. 

 

A DRHE Szenátusának 31/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az elfogadott szóbeli módosító indítvánnyal egyezőleg elfogadja a DRHE Iratkezelési 

Szabályzatának 1. számú módosítását, és azt az elfogadással egyező időponttól hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. január 15. 

 

A DRHE Szenátusának 32/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az általános rektorhelyettes által javasolt szóbeli módosító indítvánnyal egyezőleg, a Hallgatói 

Önkormányzat egyetértésével jóváhagyja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását. A 

szabályzat 12. számú módosítása 2016. január 01. napjával lép hatályba úgy, hogy a 

vizsgaidőszak szervezésére vonatkozó rendlelkezéseit elsőként a 2015/2016. tanév II. félévének 

vizsgaidőszakának vonatkozásában kell alkalmazni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. december 31. 

 

A DRHE Szenátusának 33/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel, 

valamint az elfogadott írásbeli módosító indítvánnyal egyezőleg, a Hallgatói Önkormányzat 

egyetértésével jóváhagyja a Hallgatói Felvételi Szabályzat módosítását. A szabályzat 7. számú 

módosítása 2016. január 01. napjával lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2016. évi 

általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. december 31. 

 

A DRHE Szenátusának 34/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának 1. számú módosítását, 

és azt az elfogadással egyező időponttól hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. január 15. 

 

A DRHE Szenátusának 35/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg a 2015/2016. tanév 2. félévében a tanító szakon az alábbi műveltségi területek 

indításához járul hozzá: nappali tagozaton: angol nyelv, ének–zene, magyar nyelv és irodalom, 

természetismeret, testnevelés; esti tagozaton: magyar nyelv és irodalom. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2015. december 18. 

 

A DRHE Szenátusának 36/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a hittanár–nevelőtanár mesterszak 2016. február 9-ére kiírt záróvizsgája 

záróvizsga-bizottságának összetételét, és felhatalmazza a rektort a záróvizsga-bizottságok 

elnökeinek és tagjainak felkérésére. 

Felelős (a felkérésekért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felkérésekre): 2015. december 31. 
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A DRHE Szenátusának 37/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy előzetesen hozzájárul a református hit- és erkölcstanoktatói 

szakirányú továbbképzési szak intézményi indításához. A Szenátus a képzés működtetéséért 

felelős intézetként a Teológiai Intézetet jelöli ki, a képzés vezetőjének pedig dr. Kustár Zoltánt 

választja meg. A Szenátus a képzési dokumentációk kidolgozására munkabizottságot állít fel, 

az alábbi összetételben: bizottsági elnök: dr. Kustár Zoltán, bizottsági tagok: dr. Hodossy-

Takács Előd, dr. Hodossi Sándor és Lapis-Lovas Anett Csilla. A képzési dokumentáció 

szenátusi beterjesztésének határideje 2016. április 30.  

Felelős (a megbízások kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízások kiadására): 2015. december 31. 

 

 

Határozatok kivonata 

a 2016. február 2-ai jegyzőkönyv alapján 

 

A DRHE Szenátusának 38/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a tantárgyfelelősök intézményi listáját, és utasítja az arra illetékes 

felelősöket, illetve testületeket, hogy a mintatantervek módosítását a tanév során az abban 

rögzítetteknek megfelelően készítsék elő. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. február 15. 

 

A DRHE Szenátusának 39/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a teológia osztatlan mesterszak mintatantervét, és azt 2016. szeptember 

1-ével hatályba lépteti. A mintatanterv hatálya kiterjed a DRHE mindazon teológia szakra 

felvett hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. szeptember 1-eje után (a 2016/2017-es és az azt 

követő tanévekben) kezdik meg. A mintatanterv hatálya a Romológia (1-2) tantárgy 

vonatkozásában kiterjed a DRHE mindazon teológia szakra felvett hallgatóira, akik kilencedik 

vagy bármelyik, annál kisebb sorszámú aktív tanulmányi félévüket 2016. szeptember 1. után 

kezdik meg. A Romológia (1-2) tantárgyat ezen hallgatók bármely még be nem telt, általuk 

megnevezett kötelezően választható sávjuk vagy a szabadon választható tárgyak sávjának 

terhére kötelesek teljesíteni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. február 29. 

 

A DRHE Szenátusának 40/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a teológia szak – lelkész szakirány osztatlan mesterszak mintatantervét, 

és azt 2016. szeptember 1-ével hatályba lépteti. A mintatanterv hatálya kiterjed a DRHE 

mindazon teológia szak – lelkész szakirányra felvett vagy átvett hallgatóira, akik 

tanulmányaikat 2016. szeptember 1. után (a 2016/2017-es és az azt követő tanévekben) kezdik 

meg. A mintatanterv hatálya a Pasztorációs munka cigányok/romák között tantárgy 

vonatkozásában kiterjed a DRHE mindazon teológia szakra felvett hallgatóira, akik kilencedik 

vagy bármelyik, annál kisebb sorszámú aktív tanulmányi félévüket 2016. szeptember 1. után 

kezdik meg. A mintatanterv hatálya a Romológia (1-2) tantárgy vonatkozásában kiterjed a 

DRHE mindazon teológia szakra felvett hallgatóira, akik hetedik vagy bármelyik, annál kisebb 

sorszámú aktív tanulmányi félévüket 2016. szeptember 1. után kezdik meg. Nevezett 
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tantárgyakat ezen hallgatók bármely, még be nem telt kötelezően választható sávjuk vagy a 

szabadon választható tárgyak sávjának terhére kötelesek teljesíteni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. február 29. 

 

A DRHE Szenátusának 41/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja az Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár egyszakos 

osztatlan mesterszak beterjesztett mintatanterveit, és azokat 2016. szeptember 1-ével hatályba 

lépteti. A vonatkozó mintatanterv hatálya kiterjed a DRHE mindazon hittanár–nevelőtanár 

szakra felvett hallgatóira, akik tanulmányaikat 2015. szeptember 1-je után (a 2015/2016-os és 

az azt követő tanévekben) kezdték meg. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. február 29. 

 

A DRHE Szenátusának 42/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Hittanár – nevelő mesterszak (MA) beterjesztett mintatanterveit, és 

azokat 2016. szeptember 1-ével hatályba lépteti. A vonatkozó mintatanterv hatálya kiterjed a 

DRHE mindazon hittanár–nevelő mesterszakra felvett hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. 

szeptember 1. után (a 2016/2017-es tanévben) kezdik meg.  

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. február 29. 

 

A DRHE Szenátusának 43/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy a 

2016/2017-es és 2017/2018-as tanévekre Csomós János református lelkészt, egyetemünk volt 

hallgatóját jelöli a Washington D. C. Magyar Református Egyházközség és a Wesley 

Theological Seminary közös ösztöndíjára. 

Felelős (a jelölt és a partnerek értesítéséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (az értesítésre): 2016. február 29. 

 

A DRHE Szenátusának 44/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg elfogadja a DRHE Maróthi György Könyvtár 2015. évi működéséről szóló 

beszámolót. A Szenátus köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi munkatársa felé a költözés 

kapcsán vállalt többletfeladataiért, és gratulál az elmúlt év végén sikeresen lefolytatott 

szakfelügyeleti vizsgálathoz. 

A DRHE Szenátusának 45/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE Maróthi György Könyvtár 2016. évre vonatkozó munkatervét. 

A Szenátus utasítja a könyvtár igazgatóját, hogy 2016. március 1-jétől vezessen a könyvtár 

látogatóiról naprakész statisztikát, és működjön együtt a könyvtár fejlesztési lehetőségeit 

felmérő külső szakértővel, építse be a könyvtár munkatervébe annak ajánlásait, különösen is a 

könyvtár két elektronikus adatbázisának és szakrendjének 2016. évben végrehajtandó 

egyesítése terén. 

Felelős (a szakértő felkéréséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felkérésre): 2016. február 29. 

 

A DRHE Szenátusának 46/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, a DRHE Maróthi György Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú 
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mellékleteként jóváhagyja a DRHE Maróthi György Könyvtár Minőségirányítási kézikönyvét. 

A Minőségirányítási kézikönyv az elfogadással egyező időponttól lép hatályba. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. február 29. 

 

A DRHE Szenátusának 47/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg elfogadja a Felnőttképzési Központ 2015/2016. tanév I. félévi munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

A DRHE Szenátusának 48/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Felnőttképzési Központ 2015/2016. tanév II. félévi munkatervét. 

 

A DRHE Szenátusának 49/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE 2016. évi költségvetésének tervezetét, és felhatalmazza a rektort, 

hogy a tervezetet a Fenntartóhoz jóváhagyásra felterjessze. 

Felelős (a felterjesztésért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felterjesztésre): 2016. február 5. 

 

A DRHE Szenátusának 50/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy dr. Bodó Sára központvezető asszony lemondását elfogadja, és 

írásos előterjesztése értelmében a Katechetikai Központ vezetőjének Kustárné Almási 

Zsuzsanna katechetikai szakértőt, a Központ munkatársát választja meg. A megbízatás 2016. 

február 15-étől 2019. december 31. napjáig szól. 

Felelős (a megbízás kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. február 15. 

 

A DRHE Szenátusának 51/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

a rektor szóbeli módosító indítványával egyezőleg úgy határoz, hogy az egyetem alábbi 

tantermei – az élő gyermekekkel és/vagy unokákkal rendelkező névadók esetében a jogutódok 

hozzájárulásától feltételezetten – az alábbi neveket veszik fel: 

010 – Technika szaktanterem: Dr. Baltazár Dezső terem 

013 – Tanterem: Dr. Török István terem 

014 – Tanterem: Dr. Erdős József terem 

015 – Tanterem: Dr. Balogh Ferenc terem 

115 – Tanterem: Dr. Makkai Sándor terem 

239 – Előadó terem: Kölcsey Ferenc terem 

141 – Előadó terem: Dr. Kiss Tihamér László terem 

237 – Előadó terem: Dr. Karácsony Sándor terem 

222 – Rajz szaktanterem: Félegyházi László terem 

A Szenátus utasítja a rektort, hogy 2016. június 30. napjáig gondoskodjon a tantermek/előadók 

ajtaja fölött megfelelő névtáblák kihelyezéséről, illetve az élő gyermekekkel és/vagy unokákkal 

rendelkező névadók esetében a termek/előadók ünnepélyes felavatásáról. 

Felelős: Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 52/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a 2016/2017. tanévi Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás 
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programban való részvételre vonatkozó két pályázati felhívás szövegét, és felhatalmazza a 

rektort a pályázatok kiírására.  

Felelős (a kiírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírásra): 2016. február 15. 

 

A DRHE Szenátusának 53/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a 2016/2017. tanévi Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás 

programban való részvételre vonatkozó két pályázati felhívás szövegét, és felhatalmazza a 

rektort a pályázatok kiírására.  

Felelős (a kiírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírásra): 2016. február 15. 

 

Határozatok kivonata 

a 2016. március 8-ai jegyzőkönyv alapján 

 

A DRHE Szenátusának 54/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssekkel 

egyezőleg jóváhagyja a Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak 

mintatanterveit, és azokat 2016. szeptember 1. napjával hatályba lépteti. A mintatantervek 

hatálya kiterjed a DRHE mindazon Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szakra felvett 

hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je után (a 2016/2017-es és az azt követő 

tanévekben) kezdik meg. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 31. 

 

A DRHE Szenátusának 55/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az elfogadott szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg jóváhagyja a Katechéta–lelkipásztori 

munkatárs alapszak mintatanterveit, és azokat 2016. szeptember 1-ével hatályba lépteti. A 

mintatantervek hatálya kiterjed a DRHE mindazon katechéta–lelkipásztori munkatárs 

alapszakra felvett hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je után (a 2016/2017-

es és az azt követő tanévekben) kezdik meg.  

A mintatanterv hatálya a Romológia (1–2), valamint az Integratív, inkluzív pedagógia 

cigány/roma gyermekek oktatásában, nevelésében című tantárgyak vonatkozásában kiterjed a 

DRHE mindazon, katechéta–lelkipásztori munkatárs szakra felvett hallgatóira, akik harmadik 

vagy bármelyik, annál kisebb sorszámú aktív tanulmányi félévüket 2016. szeptember 1. után 

kezdik meg. A Romológia (1–2) és az Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek 

oktatásában, nevelésében című tantárgyakat ezek a hallgatók az Ószövetségi szövegértelmezés, 

az Újszövetségi szövegértelmezés, valamint a Nyelvvizsga-előkészítő 4 tantárgyak terhére, 

azokat kiváltva, azok kredit-értékében kötelesek teljesíteni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 31. 

 

A DRHE Szenátusának 56/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a református kántor alapszak mintatantervét, és azt 2016. szeptember 1-

ével hatályba lépteti. A mintatanterv hatálya kiterjed a DRHE Református kántor alapszakra 

felvett mindazon hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je után (a 2016/2017-es 

és az azt követő tanévekben) kezdik meg. A mintatanterv hatálya a Romológia (1–2), valamint 

A cigány zene- és tánckultúra tantárgyak vonatkozásában kiterjed a DRHE mindazon, 
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református kántor szakra felvett hallgatóira, akik harmadik vagy bármelyik, annál kisebb 

sorszámú aktív tanulmányi félévüket 2016. szeptember 1. után kezdik meg. A Romológia (1–2) 

és A cigány zene- és tánckultúra tantárgyat ezek a hallgatók a Liturgikus olvasmányok 2, a 

Nyelvvizsga előkészítő 4 és a Kötelezően választható tárgy terhére, azokat kiváltva kötelesek 

2-2 kredit értékben teljesíteni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 31. 

 

A DRHE Szenátusának 57/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Teológia minor részismereti képzés mintatantervét, és azt 2016. 

szeptember 1-ével hatályba lépteti. A mintatanterv hatálya kiterjed a DRHE teológia minor 

részismereti képzésre felvett mindazon hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je 

után (a 2016/2017-es és az azt követő tanévekben) kezdik meg. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 31. 

 

A DRHE Szenátusának 58/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel, 

valamint a rektor szóbeli módosító indítványával egyezőleg jóváhagyja a Minőségbiztosítási 

Szabályzat módosítását. A szabályzat 1. számú módosítása 2016. április 1. napjával lép 

hatályba. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 31. 

 

A DRHE Szenátusának 59/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE Demonstrátor Szabályzatát, és azt az elfogadással egyező 

időponttól hatályba lépteti. Jelen szabályzatnak a demonstrátori pályázat kiírására vonatkozó 

rendelkezéseit elsőként a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében kell alkalmazni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 31. 

 

A DRHE Szenátusának 60/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Debreceni Egyetem és a DRHE között – a tanító szak számára szakmai 

gyakorlóhelyek biztosításáról – megkötendő Együttműködési keret-megállapodás szövegét, és 

felhatalmazza a rektort a megállapodás aláírására. 

Felelős (a megállapodás aláírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (az aláírásra): 2016. május 31. 

 

A DRHE Szenátusának 61/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy Boda István főiskolai tanári pályázata tartalmilag megfelel a 

pályázati kiírásnak, személye pedig megfelel a főiskolai tanári munkakör létesítéséhez 

szükséges feltételeknek, s ezzel pályázatát érvényesnek és eredményesnek minősíti. A Szenátus 

felhatalmazza a rektort, hogy a pályázóval, akkreditációs nyilatkozatának intézményünkbe 

történő leadásától feltételezetten, létesítsen főállású, teljes munkaidős főiskolai tanári 

munkaviszonyt, 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre, a helyben szokásos 

alkalmazási feltételek szerint. 

Felelős (a munkaviszony létesítéséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a munkaviszony létesítésére): 2016. augusztus 31. 
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A DRHE Szenátusának 62/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy Szabóné dr. Kármán Judit főiskolai docensi pályázata tartalmilag 

megfelel a pályázati kiírásnak, személye pedig megfelel a főiskolai docensi munkakör 

létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel a pályázatot érvényesnek és eredményesnek 

minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy a pályázóval létesítsen főállású, teljes 

munkaidős főiskolai docensi munkaviszonyt, 2016. április 1. napjától határozatlan időre, a 

helyben szokásos alkalmazási feltételek szerint. 

Felelős (a munkaviszony létesítéséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a munkaviszony létesítésére): 2016. március 31. 

 

A DRHE Szenátusának 63/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg elfogadja az Ószövetségi Tanszék, az Újszövetségi Tanszék, az Egyháztörténeti 

Tanszék, a Missziói és Felekezettudományi Tanszék, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, a 

Pedagógia és Pszichológia Tanszék, az Idegen Nyelvi Tanszék, a Művészeti Tanszék, a 

Testnevelési Tanszék, valamint a Könyvtár Tanszék tanszékvezetői tisztségére irányuló közös 

pályázati kiírás szövegét, és felhatalmazza a rektort a pályázatok kiírására és a helyben 

szokásos módon történő közzétételére.  

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 15. 

 

A DRHE Szenátusának 64/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE és a Wáli István Református Cigány Szakkollégium fenntartója, 

az MRE Zsinata között megkötendő Együttműködési megállapodás szövegét, és felhatalmazza 

a rektort a megállapodás aláírására. 

Felelős (a megállapodás aláírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (az aláírásra): 2016. május 31. 

 

A DRHE Szenátusának 65/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a 2016. költségvetési év második félévére hatályos egyetemi kutatás-

finanszírozási pályázat pályázati kiírásának szövegét, és felhatalmazza a rektort a pályázat 

kiírására. 

Felelős (a pályázat kiírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírásra): 2016. március 15. 

 

A DRHE Szenátusának 66/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg elfogadja a DRHE Egyetemi Kollégium igazgatói tisztségére irányuló pályázati 

kiírás szövegét, és felhatalmazza a rektort a pályázat kiírására és a helyben szokásos módon 

történő közzétételére. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. március 15. 

 

A DRHE Szenátusának 67/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a záróvizsga-bizottsági elnökségre és tagságra jelölt személyek jelölését, 

és felhatalmazza a rektort a záróvizsga-bizottságok elnökeinek és tagjainak felkérésére. 

Felelős (a felkérésekért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felkérésekre): 2016. április 30. 
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A DRHE Szenátusának 68/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja az ERASMUS+ oktatói mobilitási pályázati felhívás szövegét, és 

felhatalmazza a rektort a pályázat kiírására.  

Felelős (a kiírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírásra): 2016. március 15. 

 

A DRHE Szenátusának 69/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja az ERASMUS+ személyzeti mobilitási pályázati felhívás szövegét, és 

felhatalmazza a rektort a pályázat kiírására.  

Felelős (a kiírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírásra): 2016. március 15. 

 

A DRHE Szenátusának 70/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg elfogadja a Selye János Egyetem – Református Teológiai Karával kötendő 

együttműködési megállapodás, valamint ERASMUS+ intézményközi megállapodás szövegét, és 

felhatalmazza a rektort a megállapodások aláírására. 

Felelős (az aláírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (az aláírásra): 2016. május 31. 

 

A DRHE Szenátusának 71/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja Fazekas Anna Klára és Vajas Petra Eszter, valamint, sikeres nyelvi 

meghallgatásától feltételezetten, Asztalos Orsolya ERASMUS+ hallgatói tanulmányi mobilitási 

pályázatát. A hallgatók számára az ösztöndíj összegét a Szenátus egy későbbi ülésén állapítja 

meg. A Szenátus a Protestant Theological University (Groningen/Amsterdam, Hollandia) 

Master of Theology programjában való részvételre kiírt ERASMUS+ hallgatói tanulmányi 

mobilitási pályázat határidejét 2016. április 15-éig, az általános ERASMUS+ hallgatói 

tanulmányi mobilitási pályázat határidejét pedig 2016. május 31-éig meghosszabbítja. 

Felelős (a pályázók kiértesítéséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiértesítésre): 2016. március 15. 

 

 

 

Határozatok kivonata 

a 2016. május 10-ei jegyzőkönyv alapján 

 

A DRHE Szenátusának 72/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú módosítását, 

és azt 2016. augusztus 1. napjától hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 73/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az elfogadott szóbeli módosító indítvánnyal egyezőleg jóváhagyja a DRHE Foglalkoztatási 

Követelményrendszerének 5. számú módosítását, és azt 2016. augusztus 1. napjától hatályba 

lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. július 31. 



15 
 

 

A DRHE Szenátusának 74/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, a Hallgatói Önkormányzat Hitéleti Bizottságának, valamint a Teológiai Intézet 

oktatói értekezletének egyetértésével jóváhagyja a Legációs Szabályzat 3. számú módosítását, 

és azt 2016. augusztus 1. napjától hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. július 31.  

 

A DRHE Szenátusának 75/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének döntését megerősítve, jóváhagyja a 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát. Az Alapszabály az elfogadással egyező időponttól lép 

hatályba, a DRHE Hallgatói Önkormányzatának 2011. december 5-én jóváhagyott Szervezeti 

és Működési Szabályzata pedig ugyanezen időponttól hatályát veszti. A Szenátus a HÖK új 

Alapszabályának jóváhagyásával a 2016-os hallgatói önkormányzati választások eredményét 

megerősíti. A választások eredménye a következő: szeniornak Hidi Lászlót, hitéleti 

esküdtfelügyelőnek Gyatyel Pétert, nem hitéleti esküdtfelügyelőnek Bisits Dórát, az ellenőrző 

bizottság elnökének Nemes Vitoldot választották meg, 159 érvényes szavazattal. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. május 31. 

 

A DRHE Szenátusának 76/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével jóváhagyja a Hallgatói Térítési és 

Juttatási Szabályzat 7. számú módosítását, és azt 2016. augusztus 1. napjával hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. május 31. 

 

A DRHE Szenátusának 77/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével jóváhagyja a Hallgatói Felvételi 

Szabályzat 8. számú módosítását, és azt a jóváhagyással egyező időponttól hatályba lépteti. 

Jelen módosítás rendelkezéseit első alkalommal a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi 

eljárásban kell alkalmazni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. május 15. 

 

A DRHE Szenátusának 78/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, az 5. számú módosítás részeként, egyhangúlag jóváhagyja a Doktori és Habilitációs 

Szabályzat módosítását, és azt a jóváhagyással egyező időponttól hatályba lépteti. Jelen 

módosítás felvételi eljárásra vonatkozó rendelkezéseit első alkalommal a 2016. évi általános 

felvételi eljárásban, a szervezett képzésre vonatkozó rendelkezéseit pedig a tanulmányaikat a 

2016/2017-es tanévben vagy azt követően megkezdő doktorandusz hallgatók vonatkozásában 

kell alkalmazni. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. május 15. 

 

A DRHE Szenátusának 79/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel megkötendő 

együttműködési megállapodás szövegét, és felhatalmazza a rektort a megállapodás aláírására. 
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Felelős (az aláírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (az aláírásra): 2016. augusztus 31.  

 

A DRHE Szenátusának 80/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a tanító alapképzési (BA) szak és műveltségi területeinek mintatanterveit, 

és azokat 2016. szeptember 1-ével hatályba lépteti. A mintatantervek hatálya kiterjed a DRHE 

mindazon, tanító szakra felvett hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je után (a 

2016/2017-es és az azt követő tanévekben) kezdik meg. 

A mintatanterv hatálya az Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek oktatásában, 

nevelésében tantárgy vonatkozásában kiterjed a DRHE mindazon, tanító szakra felvett 

hallgatóira, akik hetedik vagy bármelyik, annál kisebb sorszámú aktív tanulmányi félévüket 

2016. szeptember 1. után kezdik meg. A mintatanterv hatálya a Romológia (1–2) tantárgy 

vonatkozásában kiterjed a DRHE mindazon, tanító szakra felvett hallgatóira, akik ötödik vagy 

bármelyik, annál kisebb sorszámú aktív tanulmányi félévüket 2016. szeptember 1. után kezdik 

meg. Nevezett tantárgyakat ezen hallgatók a szabadon választható tárgyak terhére kötelesek 

teljesíteni. Amennyiben a hallgatók e tárgyak teljesítésének kötelezettsége miatt lépik túl a 240 

kreditet, a romológia tárgyak kreditértékéig mentesülnek a többletkreditek díjának megfizetése 

alól. 

A matematika műveltségi terület meghirdetéséhez a Szenátus addig nem járul hozzá, amíg 

annak tantárgyaihoz nem rendelhető akkreditációs szempontból megfelelő tantárgyfelelős. E 

feltétel teljesülése esetén, a matematika műveltségi terület mintatantervének szenátusi 

módosítását követően a műveltségi terület meghirdethető. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 81/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a tanító alapképzési (BA) szak műveltségi területi kiegészítő képzéseinek 

mintatanterveit, és azokat 2016. szeptember 1-ével hatályba lépteti. A mintatantervek hatálya 

kiterjed a DRHE mindazon, tanító szak, műveltségi területi kiegészítő képzésre felvett 

hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je után (a 2016/2017-es és az azt követő 

tanévekben) kezdik meg. 

A matematika műveltségi területi kiegészítő képzés meghirdetéséhez a Szenátus addig nem járul 

hozzá, amíg annak tantárgyaihoz nem rendelhető akkreditációs szempontból megfelelő 

tantárgyfelelős. E feltétel teljesülése esetén, a matematika műveltségi területi kiegészítő képzés 

mintatantervének szenátusi módosítását követően, a kiegészítő képzés meghirdethető. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 82/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a református kántor alapképzési (BA) szak mintatantervének 

módosítását, és azt 2016. augusztus 1-ével hatályba lépteti. A mintatanterv hatálya azonos a 

szak 2016. március 8-án, a Szenátus 56/2015-16. számú határozatával elfogadott 

mintatantervének záradékában rögzítettekkel. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. május 31. 
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A DRHE Szenátusának 83/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak 

képzési programját és mintatantervét, és azokat az elfogadással egyező időponttól hatályba 

lépteti. A mintatanterv hatálya kiterjed a DRHE-nak a Református hit- és erkölcstanoktató 

szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendjére felvett mindazon hallgatóira, akik 

tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je után (a 2016/2017-es és az azt követő tanévekben) kezdik 

meg. A Szenátus határoz a Református hit- és erkölcstan szakirányú továbbképzési szak 

indításáról, és felhatalmazza a rektort, hogy a Fenntartó előzetes hozzájárulását a 

szakindításhoz kérje ki, majd kezdeményezze a szak Oktatási Hivatalnál történő nyilvántartásba 

vételét. 

Felelős (a közzétételért): dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. május 15. 

Határidő (a nyilvántartásba vétel kezdeményezésére): 2016. május 31. 

 

A DRHE Szenátusának 84/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy hozzájárul a DRHE szenior oktatási programjának indításához, 

az alábbiak szerint:  

A felsőfokú végzettséget nem eredményező, a közművelődést és a tudomány legújabb 

eredményeinek népszerűsítését célzó képzés időtartama 4 félév, a képzési program félévente 5 

képzési napból 10x1,5 óra előadásból áll, közte 30 perc szünettel. A képzési napokat az egyetem 

a szorgalmi időszakban, átlagosan kéthetes időközönként hirdeti meg, az oktatási 

rektorhelyettessel egyeztetett helyszínen. A képzésen azok az 50 évnél idősebb érdeklődők 

vehetnek részt, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek, és a képzési programra előzetesen 

regisztráltak. A képzés ingyenes, annak – a jelenléti ívek alapján igazolt – teljesítését félévente 

tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. Az adott tanév képzési programját 

a megelőző tanév május 31-éig a Vezetői Értekezlet hagyja jóvá. A képzés először a 2016/2017. 

tanévben indítható. A képzés népszerűsítésére, a résztvevőkkel és a végzettekkel történő 

kapcsolattartásra a DRHE honlapján megfelelő aloldalt kell kialakítani. 

A Szenátus a képzés vezetőjének, egyben szakmai programja felelősének és szervezőjének dr. 

Vitéz Ferencet választja meg. Dr. Vitéz Ferenc megbízatása 2016. június 1-jétől 2020. július 

31. napjáig szól. Dr. Vitéz Ferencet képzésvezetői megbízatásának idejére a DRHE 

Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú mellékletének o) pontjában rögzítettek szerinti 

szakfelelősi pótlék illeti meg. A képzés működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 

végzésére Fülekiné Joó Anikót, majd munkába állását követően Harangi Ibolyát bízza meg, 

munkavégzésük helyszíneként pedig a Felnőttképzési Központot jelöli ki. 

Felelős (a megbízások kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízások kiadására): 2016. május 15. 

Határidő (a 2016/2017. tanév képzési programjának jóváhagyására): 2016. május 15. 

 

A DRHE Szenátusának 85/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy dr. Erdődy József Attila képzőművész, egyetemi oktató pályázata 

tartalmilag megfelel a Művészeti Tanszékre kiírt főiskolai docensi pályázat kiírásának, 

személye pedig megfelel a főiskolai docensi munkakör létesítéséhez szükséges feltételeknek, s 

ezzel pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy a pályázóval, 

akkreditációs nyilatkozatának intézményünkbe történő leadásától feltételezetten, létesítsen 

főállású, teljes munkaidős főiskolai docensi munkaviszonyt, a 2016. szeptember 1. és 2021. 
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augusztus 31. napja közötti időszakra, azaz ötéves időtartamra, a helyben szokásos alkalmazási 

feltételek szerint. 

Felelős (a munkaviszony létesítéséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a munkaviszony létesítésére): 2016. augusztus 31. 

 

A DRHE Szenátusának 86/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja Kulcsár Árpád és Simon-Szabó István ERASMUS+ hallgatói tanulmányi 

mobilitási pályázatát, és számukra utólagosan jóváhagyja és megerősíti az ösztöndíjak 

odaítélését az alábbiak szerint: Kulcsár Árpád 1200 euró, Simon-Szabó István 1200 euró. A 

Szenátus a 2015/2016. tanévi Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázatokat lezárja. 

Felelős (a támogatási szerződések aláírásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

 

A DRHE Szenátusának 87/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja Seres Annamária ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlatra benyújtott 

pályázatát. Seres Annamária számára az ösztöndíj összegét a Szenátus a júniusi ülésén állapítja 

meg. A Szenátus pótpályázatot ír ki a 2016/2017. tanévi Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlati 

mobilitásra, folyamatos beadási határidővel, a keretösszeg felhasználásáig. 

Felelős (a pályázó kiértesítéséért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiértesítésre): 2016. május 15. 

 

 

Határozatok kivonata 

a 2016. június 21-ei jegyzőkönyv alapján 

 

A DRHE Szenátusának 88/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja az informatikus könyvtáros alapképzési (BA) szak mintatanterveit, és 

azokat 2016. szeptember 1-jével hatályba lépteti. A mintatantervek hatálya kiterjed a DRHE 

mindazon, informatikus könyvtáros szakra felvett hallgatóira, akik tanulmányaikat 2016. 

szeptember 1-je után (a 2016/2017-es és az azt követő tanévekben) kezdik meg. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 89/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az elfogadott módosítással egyezőleg jóváhagyja a szociális munka felsőoktatási szakképzés 

(FOSZK) – ifjúságsegítő szakirányának mintatantervét, és azt 2016. szeptember 1-jével 

hatályba lépteti. A mintatanterv hatálya kiterjed a DRHE mindazon, a szociális munka 

felsőoktatási szakképzés (FOSZK) – ifjúságsegítő szakirányára felvett hallgatóira, akik 

tanulmányaikat 2016. szeptember 1-je után kezdik meg. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 90/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a hitéleti szakok mintatanterveinek módosításait, és azokat 2016. 

szeptember 1-jével hatályba lépteti. A mintatantervek hatálya mindenben azonos a Szenátusnak 

az adott mintatanterv tárgyában hozott, legutóbbi szenátusi határozatában rögzítettekkel. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. június 30. 
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A DRHE Szenátusának 91/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és azt – a 

16. számú módosítás részeként – 2016. augusztus 1. napjától hatályba lépteti. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. július 31.  

 

A DRHE Szenátusának 92/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a DRHE Informatikai Szabályzatának 1. számú módosítását, és azt 2016. 

augusztus 1. napjától hatályba lépteti. A Szenátus utasítja a főtitkárt, hogy a szabályzat 9–10. 

§-aiban rögzítettek szerint az Informatikai Szolgáltató Csoport vezetőjének, valamint a 

rendszeradminisztrátorok közvetlen munkahelyi vezetőinek bevonásával készítse elő a DRHE 

informatikai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai munkaköri leírásainak aktualizálását 

úgy, hogy a munkaköri leírások módosítását a rektor 2016. szeptember 1. napjától hatályosan 

jóváhagyhassa. 

Felelős (a szabályzat közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 93/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. Kustár 

Zoltán egyetemi tanár tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 

személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel 

pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy dr. Kustár Zoltán, 

mint a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31. napjáig hatályosan, 

az Ószövetségi Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Kustár Zoltánt 

tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 94/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. Peres 

Imre egyetemi tanár tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 

személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel 

pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy dr. Peres Imre, mint 

a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31. napjáig hatályosan, az 

Újszövetségi Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Peres Imrét tanszékvezetői 

megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú mellékletében rögzítettek 

szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 95/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. Hörcsik 

Richárd egyetemi tanár tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 

személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel 

pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy dr. Hörcsik Richárd, 

mint a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31. napjáig hatályosan, 

az Egyháztörténeti Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Hörcsik Richárdot 
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tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 96/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. Gaál 

Sándor egyetemi docens tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 

személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel 

pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy dr. Gaál Sándor, 

mint a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31. napjáig hatályosan, 

a Missziói és Felekezettudományi Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Gaál 

Sándort tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 97/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy Pinczésné 

dr. Palásthy Ildikó főiskolai tanár tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a pályázati 

kiírásnak, személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges 

feltételeknek, s ezzel pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy 

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, mint a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. 

július 31. napjáig hatályosan, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék élére a tanszékvezetői 

megbízatást adja ki. Pinczésné dr. Palásthy Ildikót tanszékvezetői megbízatása idejére a 

Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői 

pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 98/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. Csillag 

Andrea főiskolai docens tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 

személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel 

pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy dr. Csillag Andrea, 

mint a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31. napjáig hatályosan, 

az Idegen Nyelvi Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Csillag Andreát 

tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 99/2015-16. sz. határozata: A Szenátus úgy határoz, hogy dr. Vitéz 

Ferenc főiskolai docens tanszékvezetői pályázata tartalmilag megfelel a pályázati kiírásnak, 

személye pedig megfelel a tanszékvezetői megbízás létesítéséhez szükséges feltételeknek, s ezzel 

pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy dr. Vitéz Ferenc, 

mint a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31. napjáig hatályosan, 

a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Vitéz 

Ferencet tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. Tanszékvezetői 
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megbízatásának kezdetével egyező időponttól dr. Vitéz Ferenc a Magyar Nyelvi és Irodalmi 

Tanszék állományába kerül áthelyezésre. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 100/2015-16. sz. határozata: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy 

Szabóné dr. Kármán Judit főiskolai docens számára 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31. 

napjáig hatályosan a Romológia Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Szabóné 

dr. Kármán Juditot tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 

6. számú mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 101/2015-16. sz. határozata: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy 

dr. Goda Éva főiskolai tanár számára 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31. napjáig 

hatályosan a Könyvtár Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Goda Évát 

tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 102/2015-16. sz. határozata: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy 

dr. Pinczés Tamás adjunktus számára 2016. augusztus 1-jétől 2019. július 31. napjáig 

hatályosan a Testnevelési Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Pinczés 

Tamást tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 103/2015-16. sz. határozata: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy 

dr. Erdődi József Attila főiskolai docens számára 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31. 

napjáig hatályosan a Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja 

ki. Dr. Erdődi József Attilát tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer 6. számú mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti 

meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 104/2015-16. sz. határozata: A Szenátus felhatalmazza a rektort, hogy 

dr. Kiss Csaba főiskolai docens számára 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31. napjáig 

hatályosan az Egyházzenei Tanszék élére a tanszékvezetői megbízatást adja ki. Dr. Kiss Csabát 

tanszékvezetői megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint tanszékvezetői pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 
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A DRHE Szenátusának 105/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy Horsai Ede kollégiumi igazgatói pályázata tartalmilag megfelel a 

pályázati kiírásnak, személye pedig megfelel a kollégiumi igazgatói megbízás létesítéséhez 

szükséges feltételeknek, s ezzel pályázatát érvényesnek minősíti. A Szenátus felhatalmazza a 

rektort, hogy Horsai Ede, mint a pályázat győztese számára 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 

31. napjáig hatályosan, a DRHE Egyetemi Kollégium igazgatói megbízatást adja ki. Horsai 

Edét igazgatói megbízatása idejére a Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. számú 

mellékletében rögzítettek szerint kollégiumigazgatói pótlék illeti meg. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 106/2015-16. sz. határozata: A Szenátus a szóbeli előterjesztéssel 

egyezőleg úgy határoz, hogy Papp Gyuláné megbízatását a Debreceni Egyetem – DRHE 

Kossuth Lajos III. sz. Kollégium igazgatóhelyettesi tisztségében meghosszabbítja. A Szenátus 

felhatalmazza a rektort, hogy Papp Gyuláné számára 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31. 

napjáig hatályosan, a kollégiumi igazgatóhelyettesi megbízatást adja ki. 

Felelős (a megbízás kiadásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a megbízás kiadására): 2016. július 31. 

 

A DRHE Szenátusának 107/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel, 

valamint az elfogadott szóbeli módosító indítványokkal egyezőleg jóváhagyja a 2016/2017. 

tanév határnapjait. 

Felelős (a közzétételért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 108/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg a 2016/2017. tanévben tanulmányaikat megkezdő, leendő első évfolyamos, hitéleti 

szakos hallgatók évfolyamfelelős tanárainak dr. Hodossy-Takács Előd és dr. Németh Áron 

oktatókat választja meg, és felhatalmazza a rektort a megbízások kiadására. 

Felelős (a megbízások kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2016. július 15. 

 

A DRHE Szenátusának 109/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg a 2016/2017. tanévben tanulmányaikat megkezdő, leendő első évfolyamos, világi 

szakos hallgatók mentortanárainak választja az alábbi oktatókat: Tanító szak: Dr. Kiss Csaba, 

Kőszeghy Attila, Informatika könyvtár szak: Dr. Lupkovicsné dr. Major Edit, Ifjúságsegítő 

felsőoktatási szakképzés: Tamusné Molnár Viktória. A Szenátus felhatalmazza a rektort a 

megbízások kiadására. 

Felelős (a megbízások kiadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2016. július 15. 

 

A DRHE Szenátusának 110/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg, támogatja a Zsinati Egységes Lelkészképesítő Vizsgára jelentkezett hallgatók 

lelkészképesítő vizsgára állását, valamennyi hallgató esetében teljes egyhangúsággal. 

Felelős (a felterjesztésért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a felterjesztésre): 2016. július 31. 
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A DRHE Szenátusának 111/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg odaítéli a jubileumi díszokleveleket, és felhatalmazza a rektort arra, hogy a nyár 

folyamán a jubileumi díszoklevelek kérelmezése tárgyában beérkező kérelmekről saját 

hatáskörben határozzon. 

Felelős (a kérelmek elbírálásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

 

A DRHE Szenátusának 112/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

a Teológiai Intézet vezetőjének módosító javaslatával egyezőleg jóváhagyja Üsth Jutta és 

Magyar Bettina tanító szakos, valamint Muza Blanka és Csatári Bíborka Lilla teológia–lelkész 

szakos hallgatók számára a DRHE Kiváló Hallgatója díj, Hidi László teológia–lelkész szakos 

hallgató számára pedig a „Biblia-díj” adományozását, és felhatalmazza a rektort, hogy a 

díjakat a tanévzáró ünnepség keretében a díjazottaknak átadja. 

Felelős (a díjak átadásáért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a díjak átadására): 2016. július 9.  

 

A DRHE Szenátusának 113/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja az előterjesztésben szereplő hallgatók felterjesztését a köztársasági 

ösztöndíjra, a következő sorrendben: 1) Damásdi Dénes, 2) Prém Alexandra, 3) Revák Eszter, 

4) Apostol Anna. A Szenátus felhatalmazza a rektort arra, hogy a hallgatókat kitüntetésre 

felterjessze. 

Felelős (a felterjesztésért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a közzétételre): 2016. augusztus 1. 

 

A DRHE Szenátusának 114/2015-16. sz. határozata: A Szenátus nyílt szavazással, az írásbeli 

előterjesztéssel egyezőleg, megerősítve a Fenntartó döntését, jóváhagyja a DRHE 2015. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

A DRHE Szenátusának 115/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg jóváhagyja a zsinati ösztöndíj-pályázatok kiírását a 2017/2018. tanévre.  

Felelős (a kiírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (a kiírásra): 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 116/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg elfogadja a Liepaja University-vel kötendő ERASMUS+ intézményközi 

megállapodás szövegét, és felhatalmazza a rektort a megállapodás aláírására. 

Felelős (az aláírásért): Dr. Bölcskei Gusztáv, rektor 

Határidő (az aláírásra): 2016. június 30. 

 

A DRHE Szenátusának 117/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel 

egyezőleg támogatja a beérkezett Erasmus oktatói és személyzeti mobilitási pályázatokat és 

jóváhagyja az ösztöndíjak odaítélését az alábbiak szerint:  

Oktatói mobilitás: dr. Kovács Ábrahám 490 euró megélhetési és 180 euró utazási támogatás, 

dr. Csillag Andrea Ilona 420 euró megélhetési és 360 euró utazási támogatás, dr. Gaál-Szabó 

Péter 560 euró megélhetési és 360 euró utazási támogatás, Szirmai Erika 560 euró megélhetési 

és 360 euró utazási támogatás, Tamusné Molnár Viktória 490 euró megélhetési és 180 euró 
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utazási támogatás. Személyzeti mobilitás: dr. Eged Alice 490 euró megélhetési és 275 euró 

utazási támogatás. 

A Szenátus jóváhagyja az Erasmus+ oktatói és személyzeti mobilitási pótpályázatok kiírását, 

folyamatos határidővel és elbírálással, a keretösszeg felhasználásáig. 

Felelős (a támogatási szerződések aláírásáért és a pótpályázatok kiírásáért): Dr. Bölcskei 

Gusztáv, rektor 

Határidő: folyamatos. 

 

DRHE Szenátusának 118/2015-16. sz. határozata: A Szenátus az írásbeli előterjesztéssel és 

az általános rektorhelyettes szóbeli módosító javaslatával egyezőleg, az Erasmus+ hallgatói 

mobilitás keretében pályázatot nyert hallgatók számára az alábbi ösztöndíjakat ítéli oda:  

Tanulmányi mobilitás: Vajas Petra Eszter 3600 euró, Asztalos Orsolya 2220 euró, Fazekas 

Anna Klára 2220 euró.  

Szakmai gyakorlati mobilitás: Seres Annamária 5500 euró. A Szenátus támogatja Könczei 

Katinka Irén Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitási pályázatát, és számára 5000 euró 

ösztöndíjat ítél oda. 

A Szenátus jóváhagyja az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási pótpályázat kiírását. 

Felelős (a támogatási szerződések aláírásáért és a pótpályázat kiírásáért): Dr. Bölcskei 

Gusztáv, rektor 

Határidő: folyamatos. 


