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Beszámolók
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság mőködése
2004 – 2006 között
Elnöki beszámoló

1. A testület megalakulása
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (2006. március 1. elıtt Magyar
Akkreditációs Bizottság, a MAB rövidítést 2006. március 1. után is megtartva) a
2003. második felében, a MAB-ról szóló akkori (199/2000 (XI.29.), kormányrendelet szerint folyt jelölések után, 2004. január 16-án megtartotta alakuló ülését. A
MAB-nak 30 rendes, majd a plénum határozata alapján további 5 tanácskozó tagja
lett. Az alakuló ülésen a testület megválasztotta új elnökét (Fésüs László), majd az
elsı rendes ülésen az alelnököket: Páczelt István, Róna-Tas András (általános alelnök), Szendrı Péter, Tardy Pál és Zám Éva személyében. A testület Michelberger
Pált a MAB tiszteletbeli elnökévé választotta. A plénum 20 tudományági és 8 további, speciális feladatot ellátó állandó bizottságot hozott létre. A szakbizottságok
rendszere a korábbi periódushoz képest átrendezıdött, az alábbiak szerint:
Tudományterületi
szakbizottság

Tudományági bizottságok
2001-2003
Matematika- és számítástudományok

Természet- és
Fizikai tudományok
mőszaki tudományok
Föld- és környezettudományok
Elnök:
Biológiai tudományok
Páczelt István

Tudományági bizottságok
2004-2006
Matematika- és számítástudományok
Elnök: Hatvani László
Fizikai tudományok
Elnök: Kollár János:

Építımérnöki-, építészmérnöki-, közlekedésmérnöki
Építımérnöki, építészmérnöki
tudományok
és közlekedés-tudományok
Elnök: Mecsi József
Társelnök: Stern Pál
Villamosmérnöki tudományok Informatika- és villamosmérnöki tud.
Elnök:Györfi László, 2005.
júniusig
Informatikai tudományok
Társelnök: Keviczky László,
2005. szeptembertıl elnök
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Orvos- és agrártudományok (20012003)
Élettudományok
(2004-)
Elnök:
Szendrı Péter

Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek
(2001-2003)

Had- és haditechnikai tudományok
Elnök: Ungvár Gyula
Anyagtudományok és technoTárselnök: Michelberger Pál
lógiák, gépészeti, katonai
Anyagtudományok és technomőszaki, agrár- mőszaki
lógiák, gépészeti tudományok
Elnök: Palásti Kovács Béla
Társelnök: Páczelt István
Kémiai és vegyészmérnöki
Kémiai és vegyészmérnöki
tud.
tudományok
Elnök: Pálinkás Gábor
Társelnök: Hajós György
Biológiai tudományok
Elnök: Dudits Dénes
Társelnök: Závodszky Péter
Föld- és környezettudományok
Elnök: Papp Sándor
Társelnök: Ádám József
Orvos-, egészség- és sporttudományok
Orvostudományok
Elnök: Makara Gábor
Társelnök: Szekeres Júlia,
2006. június 30-ig
Agrár- és agrármőszaki tudományok
Agrártudományok
Elnök: Szendrı Péter
Társelnök: Józsa Árpád
Gazdaságtudományok
Gazdálkodás-, szervezés- és
Elnök: Zalai Ernı
közgazdaságtudományok biz.
Társelnök: Szennyessy Judit
Állam-, jog- és közigazgatás
tudományok
Állam-, jog- és politikatudo- Elnök: Gáspárdy László
mányok
2006. márciusig
Társelnök: Máthé Gábor,
2006. áprilistól elnök
Szociológia- és politikatudoSzociológiai tudományok
mányok
Elnök: Némedi Dénes
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Társadalom-,
bölcsészet-, hit- és
vallástudományok, valamint a
mővészetek
(2004-)

Hadtudományok
Történelem-, néprajz és kulturális antropológiai, mővészeti
és mővelıdéstörténeti tudományok
Nevelés- és sporttudományok

Elnök:
Zám Éva

Pszichológiai tudományok

Irodalom-, média- és kommunikációs tudományok
Nyelvtudományok
Filozófiai tudományok

Mővészeti és mesterképzési

Hit- és vallástudományok

(lásd. Had- és haditechnika
tudományok)
Történelem, régészet, néprajz
és kulturális antropológiai,
mővészeti- és mővelıdéstörténeti tudományok
Elnök: Bálint Csanád
Pszichológia- és neveléstud.
Elnök: Pléh Csaba
2005. májusig
Társelnök: Sáska Géza,
2006. júniustól elnök
Irodalomtudományok
Elnök: Jankovics József
Társelnök: Kulcsár Szabó
Ernı
Nyelv- és filozófiatudományok
Elnök: Kertész András
Társelnök: Boros Gábor
Mővészetek, média- és kommunikáció
Elnök: Horváth Ádám
Társelnök: Leitner Sándor
Hit- és vallástudományok
Elnök: Fabiny Tamás 2006.
februárig, Zsengellér József,
2006. márciustól

A további állandó bizottságok:
 Stratégiai és Bologna bizottság: elnök: Fésüs László, társelnök: Sima Dezsı
 Egyetemi tanárok kinevezését véleményezı bizottság: elnök: Michelberger Pál,
társelnök: Iványi Károly
 Doktori bizottság: elnök: Róna-Tas András, 2006. június 30-ig, Michelberger
Pál, 2006. július 1-tıl
 Távoktatási bizottság: elnök: Galambos Gábor
 Minıségbiztosítási és -tanácsadási bizottság: elnök: Páczelt István, társelnökök: Tardy Pál és Zám Éva
 Etikai bizottság: elnök: Gáspárdy László 2006. márciusig, Máthé Gábor 2006.
áprilistól
 Felhasználói bizottság:elnök: Tardy Pál
 Felsıfokú szakképzési bizottság: elnök: Bakó Károly
 Tanárképzési bizottság (2006 áprilisától): elnök: Pukánszky Béla
8
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2006 áprilisában tartotta alakuló ülését a Tanárképzési bizottság, amely a tanári
mesterszakok véleményezését látja el az érintett szakmai bizottságok bevonásával.
2006. július 1. után az immár közhasznú szervezetként mőködı MAB-nak Felülvizsgálati-, valamint Felügyelı Bizottsága is alakult. Elıbbi a MAB szakvéleményre vonatkozó fellebbezéseket tárgyalja, s újabb szakvéleményt ad, utóbbi elsısorban a MAB gazdálkodását hivatott ellenırizni. A három évre megválasztott Felülvizsgálati bizottság elnöke Róna-Tas András, tagjai Bíró Péter és Szekeres Júlia.
Az ugyancsak három évre megválasztott Felügyelı bizottság elnöke Kratochwill
Ferencné, tagjai Mezısi Gábor és Patkós András.
A tudományági bizottságok tagjaként összesen 318 szakértı segítette a MAB
munkáját. Aktivitásukat, áldozatos munkájukat e helyütt is szeretném megköszönni, hiszen meghatározó és nélkülözhetetlen szakértıi tevékenységüket térítés nélkül
végeztek! S ugyancsak itt kell megemlíteni azt a további több száz szakértıt, akik
a fenti bizottsági tagok mellett külsı szakértıként a különbözı beadványok véleményezését írásos bírálati véleményükkel, igen szerény megbízási díj ellenében
segítették.
2. A jogszabályi keretek átalakulása
A 2004-2006-os periódus a korábbiaknál jelentısen nagyobb mennyiségő feladatot rótt a testületre, a bizottságok tagjaira és az operatív munkát végzı Titkárság
munkatársaira, miközben szinte valamennyi jogszabály megváltozott.
Az elsı két évben úgy kellett a feladatokat elvégezni, hogy azok jogszabályi háttere (elsısorban a többciklusú képzésre történı átállást illetıen) nem mindig állt
teljes mértékben rendelkezésre. Ebben az átmeneti idıszakban is a lehetı legkörültekintıbb módon járt el a testület a hozzá véleményezésre érkezett ügyekben, fogalmazta meg álláspontjait és véleményét, segítve ezzel a törvényhozás, a felsıoktatási intézmények és az oktatási minisztérium munkáját az átalakuló felsıoktatási
képzési szerkezet minısége megırzésének maximális szem elıtt tartásával.
2006. március 1-jén lépett hatályba az új Felsıoktatási törvény (Ftv.), így e naptól a
felsıoktatás „bolognai” szerkezetben való megvalósításának pontos és részletes
kereteit hatályos jogszabály határozza meg.
A MAB vezetése számos esetben tett elıremutató és a vitákban kompromisszumot
eredményezı javaslatokat a jogalkotási folyamatban, s az elnökség, illetve a MAB
testülete a Felsıoktatási törvény különbözı tervezetein túl, egyebek között az alábbi jogszabályok tervezeteit véleményezte:
• a felvételi eljárásról szóló 239/2005 (X.25.) Kormányrendelet,
• a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet, (valamint ennek elızménye,
a 381/2004 (XII. 28.) Korm. rendelet),
9
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•
•
•
•
•
•
•
•

az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
a MAB-ról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rend.,
az Ftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet,
a Felsıoktatási Minıségi Díjról szóló 221/2006. (XI.15.) Korm. rendelet,
a 2007-ben a felsıoktatásban felvehetı, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrıl szóló 1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat,
a felsıoktatási hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet,
a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirıl szóló
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet,
a doktori képzésrıl és fokozatszerzésrıl szóló kormányrendelet tervezet.

Az új Felsıoktatási törvény jelentette fıbb változások, melyek sokban érintik a
MAB tevékenységi- és jogköreit is, a következık.
1. Csatlakozás az Európai Felsıoktatási Térséghez:
a) Lineáris képzési rend bevezetése
• Alap- és mesterszakok bevezetése, de néhány esetben megmarad az osztatlan képzés.
• Mesterszakon való diplomaszerzéshez legalább 300 kredit.
• Tanári diplomát csak mesterszinten lehet szerezni.
• Az indítható alapszakokat jogszabály rögzíti.
b) Diplomamelléklet
c) Oktatói-hallgatói mobilitás ösztönzése.
d) Hallgatói részvétel erısítése.
e) Ágazati és intézményi minıségbiztosítás
• Ágazati minıségpolitika
• Felsıoktatási Minıségi Díj
• Minıségfejlesztési program intézményi szinten.
• A MAB fontos szereplı a minıségpolitika végrehajtásában.
2. Szektor-semleges szabályozás, fenntartói jogok erısödése
a) Fenntartó feladata a mőködés biztosítása
b) Intézmény létesítés lehetıségeinek kiterjesztése
c) Állami szerepkörön belül elválik a közhatalmi funkció és az intézményfenntartói funkció
d) Az oktatási miniszter szerepe a törvényesség biztosítására terjed ki
e) Az intézményben gazdasági tanács mőködik, feladata a fenntartó segítése.
3. Az eljárások egyértelmő szabályozása
a) Többfokozatú eljárási rend
b) Központi szereplı az OKM alá tartozó új szerv, a Regisztrációs Központ
10
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c) MAB szakértıi szervezet: intézménynek tanácsot ad, véleményez (pl. szakindítás) hatósági eljárásban szakértıként mőködik közre.
4. A felsıoktatási intézmény autonómiája erısödött
a) Nem kell miniszteri engedély: a felsıoktatási intézmények belsı szerkezetének kialakításához (pl. karalapításhoz), a képzési programok indításához,
doktori iskola kialakításához, de szükséges a MAB szakvéleménye
b) Felsıoktatási intézmény dönt a habilitációs eljárás szükségességérıl, szabályzatok tartalmáról.
5. Sok szempontból megváltozott a finanszírozási rend
a) Normatívák értékállóságához törvényi szabályozással biztosít garanciát
b) Minıség szerinti differenciálás (tudományos támogatás, oktatói, kutatói ösztöndíjak, oktatói díjazás teljesítményarányos differenciálása lehetséges)
c) Államilag támogatott képzés maximum 12 szemeszter, cikluson belüli korlátozásokkal)
6. Oktatói kinevezések szigorítása
a) Oktatói feltételrendszer szigorítása
• három év alatt meg kell kezdeni a doktori képzést, akkor lehet tanársegéd,
• nyolc év alatt doktorjelöltté kell válni, akkor lehet adjunktus,
• 12 év alatt tudományos fokozatot kell szerezni, akkor lehet docens.
• Ellenkezı esetben a munkaviszony megszőnik.
b) Többes alkalmazás szabályozása
• egy helyen vehetı figyelembe az oktató finanszírozási szempontból,
• legfeljebb két helyen a mőködési feltételek megléte szempontjából.
7. A MAB–ra vonatkozó szabályozás
a) A MAB szakértı-véleményezı (tanácsadó) szerepe nagyobb hangsúlyt kap a
felsıoktatási intézmény autonómiájának növekedésével egyidejőleg. Például
a szakindításról, karlétesítésrıl az intézmény határoz, ha a MAB támogatja,
nem kell hatósági eljárást lefolytatni, csupán be kell jelenteni.
A hatósági eljárásokban a MAB szakértı testület, néhány esetben a hatóság
kötve van a MAB véleményéhez (lásd alább).
b) A MAB az új Ftv. alapján kormányrendelettel létrehozott Felsıoktatási Regisztrációs Központ (FRKP), illetve az oktatási miniszter által kezdeményezett eljárásokban szakértıi véleményt ad, a következık szerint.
• Intézménylétesítés, továbbá magyar intézmény Magyarországon kívüli
székhelyen kívüli képzése: az FRKP az elsıfokú eljárásához MAB véleményt kér, fellebbezés esetén a miniszter újabb felülvizsgálati véleményt
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kér, ha ez az elızıvel megegyezik, a miniszter a MAB véleményhez kötve van.
• Szakindítás, karlétesítés: az intézmény MAB véleményt kér, ha nem ért
egyet vele, az FRKP-nél eljárást kezdeményez (elsı fok), az FRKP újabb
FvB véleményt kér, ha ez az elızıvel megegyezik, az FRKP a felülvizsgálati véleményhez kötve van. Az FRKP határozata ellen az intézmény a
miniszterhez fellebbezhet, másodfokon a miniszter dönt.
• Doktori iskola létesítése: az intézmény MAB véleményt kér, ha nem ért
egyet vele, a miniszternél eljárást kezdeményez, aki újabb MAB véleményt kér. A miniszter a felülvizsgálati szakvéleményéhez kötve van.
Az adott ügyre vonatkozó második szakvéleményt minden esetben a MAB
Felülvizsgálati bizottsága adja.
c) Szervezeti változások:
• A MAB kiemelten közhasznú szervezet.
• Tagok összetétele, delegálása megváltozik. (29 tag, delegál az Országos
Köznevelési Tanács és az Országos Kisebbségi Bizottság is).
• Felülvizsgálati és Felügyelı Bizottságot kell kialakítani. Elıbbi akkor jár
el, ha egy kérelem ismételten kerül a MAB elé, utóbbi feladata a közhasznú elıírásoknak megfelelı mőködés ellenırzése.
• A Titkárság önálló költségvetési szervként megszőnik.
d) Megváltozik az eljárási rend
• Az intézmény közvetlenül a MAB-hoz küldi véleményezésre a szakindítási kérelmeket és a képzési és kimeneti követelményeket (KKK).
• A második alkalommal MAB elé kerülı változatlan kérelem esetén a Felülvizsgálati Bizottság jár el.
• Az üléseknek és a döntéseknek nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani.
• Nyilvános szakértıi névjegyzék összeállítása szükséges.
e) Finanszírozás:
• Garantált arányú költségvetési támogatás rögzítése a törvényben.
• A MAB-nak a véleményezési eljárások díjából bevétele van.
• A MAB vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek eredményét közhasznú céljaira fordíthatja.
f) Feladatváltozások:
• Szakirányú továbbképzéseket (sztk.) és felsıfokú szakképzéseket (FSZ)
nem kell véleményezni.
• Fıiskolai tanári kinevezéseket nem kell véleményezni.
• PhD nyilvántartás vezetése más szerv feladata lesz. (Országos Felsıoktatási Információs Központ)
• Felsıoktatási szakértıi névjegyzéket készít a MAB.
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3. A MAB követelményrendszereit érintı kérdések
A felsıoktatási törvény és a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (az alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl) értelmében a MAB-nak át
kellett gondolnia, majd el kellett készítenie az új típusú alap- és mesterképzési
szakokkal kapcsolatos követelményrendszert. A véleményezési eljáráshoz elkerülhetetlen volt a régebbi szaklétesítési és szakindítási akkreditációs követelményrendszer és a kapcsolódó eljárási rendek, útmutatók, bírálati lapok új típusú szakoknak megfelelı újrafogalmazása, frissítése, még az új SZMSZ összeállítása
elıtt. A fentiekben már érintett okból az intézmények segítésére az új követelményrendszer elsı változatát törvényi és kormányrendeleti háttér nélkül kellett elkészíteni, hogy a lineáris képzésre történı átállás ne késlekedjen.
A testület minden erıfeszítése ellenére, s az európai gyakorlattal korántsem
konform módon, a felsıoktatási törvény végrehajtási rendeletének mellékleteként
megjelentek a felsıoktatási intézmények és karok mőködésére és a szakindításokra
vonatkozó feltételek (a 79/2006 (IV.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékleteként),
„Az alap-, illetve mesterképzés indításának és a karok létesítésének tárgyi és személyi feltételei” címmel. Ez a korábbi MAB követelmények igen leegyszerősített
változata, immár mint államigazgatási jellegő elıírás. Ez a lépés a MAB Plénum
megítélése szerint nincs összhangban a Magyarország által is elfogadott, a felsıoktatás minıségbiztosítására vonatkozó Európai Sztenderdekkel és Irányelvekkel.1 és
sérti a MAB, mint független szakértıi testület önállóságát, akadályozza a változó
igényekhez való rugalmas alkalmazkodást.
A MAB követelményrendszert érinti a második körös intézményi akkreditáció is.
A MAB az intézményi akkreditáció e ciklusban indított második körére vonatkozóan jelentısen átdolgozta az intézményi akkreditációs útmutatót és mellékleteit,
elıtérbe az intézményi belsı minıségbiztosítás került. Az elsı ilyen intézményi
vizsgálatok 2004/05-ben voltak. Az útmutató és mellékletei a tapasztalatok és az
idıközbeni külsı változások fényében a második (2005/06-os), és a harmadik
(2006/07-es) etapra nézve további frissítésre kerültek. A MAB elnökének kezdeményezésére az utóbbi frissítés jelentıs eleme volt az Európai Sztenderdek és
Irányelvek szempontrendszerének beemelése az intézményi akkreditációs vizsgálatokba. Ugyancsak foglalkozni kellett az intézményi akkreditáció és a 2002/03 óta
új tevékenységtípusként végzett párhuzamos szakvizsgálatok egymáshoz való viszonyának kérdésével. A második körös intézményi akkreditáció szempontrendszerének, a vonatkozó útmutatóknak a kialakítását és fejlesztését a MAB Minıségfejlesztési bizottsága készítette elı. A bizottság tevékenységét Páczelt István irányította, további munkáihoz hasonló fáradhatatlan odaadással.
1

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area. Helsinki: ENQA, 2005. http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf
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A fentiek mellett módosította továbbá a MAB:
 az egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó követelményeket és a véleményezési eljárást,
 a külföldi intézmények magyarországi mőködésének akkreditációs követelményeit,

4. A MAB átalakulása
2006. július 1-i hatállyal a MAB kiemelten közhasznú szervezetté alakult a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Magyar Felsıoktatási
Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III.28.) kormányrendelet jogszabályi
elıírásai szerint .
Az átalakulás adminisztratív, pénzügyi, munkáltatói feladatainak elvégzése igen
nagy munkát jelentett a Titkárság számára a szokásos napi tevékenységén felül.
Az átalakuláshoz kapcsolódó legfontosabb feladat - s ez már a testületet is érintette
- kétségkívül az új SzMSz és az ahhoz kapcsolódó különbözı szabályzatok elkészítése volt. Az új SzMSz-t úgy állítottuk össze, hogy csökkenjen a MAB szabályok, a
különbözı követelmények szétaprózottsága, ne legyen szükség a korábbi sok kisebb hatáskörő határozat fenntartására. Az általános szabályok, eljárások egy helyen vannak, s csak az ezektıl való eltéréseket kellett az SzMSz külön pontjaiban
részletezni. Kivétel maradt e törekvés alól különleges jelentısége miatt a doktori
követelményrendszer, eljárás és útmutató, ahol a régi szerkezet fenntartása mellett
döntött az elnökség és a testület.
A MAB fıtitkári beosztására vonatkozó pályázatot nemcsak az átalakulás miatt, de
azért is ki kellett írni, mert a hivatalban lévı fıtitkár megbízatása lejárt. Sikeres
pályázat után a munkakört ismét Szántó Tibor töltheti be. Változást jelentett azonban, hogy az új törvény értelmében a fıtitkár és a gazdasági igazgató kinevezése és
felmentése a minisztertıl a MAB elnökének hatáskörébe került. Ezzel a minisztérium és a MAB mindenkori vezetése között egy régóta fennálló nézetkülönbséget
sikerült feloldani.
Változás volt továbbá, hogy az átalakuláshoz idızítve a MAB korábbi fıtitkárhelyettese, Halmay Nóra addigi teljes munkaidıs állását 4 órás foglalkoztatásra kérte
módosítani, s emiatt lemondott fıtitkárhelyettesi beosztásáról. Az új fıtitkárhelyettes Ruff Éva lett. Halmay Nóra 2006 októberében addigi munkájának elismeréseként a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitőntetést vehette át.
A fıtitkári pályázat lebonyolítása után pályázati kiírásra került a gazdasági igazgatói munkakör is. Az elnök elıterjesztése alapján a plénum Gémesi László e beosztásban való megtartása mellett döntött, kinevezése megtörtént.
14
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5. Fıbb tevékenységek
a) Új típusú alapszakok létesítése és indítása
A MAB 2004-2006 közötti munkájának legjelentısebb részét kétségkívül az új
típusú alapszakok véleményezése jelentette. 2003 ıszétıl 2006. december 20-ig a
MAB a többciklusú képzésrıl szóló kormányrendeletben1 megjelent 133 (+ 16
egyházi) alapszakból 126 véleményezésre beadott képzési és kimeneti követelmény (KKK) tervezetét, valamint összesen 918 szakindítási engedély megadására
vonatkozó kérelmet véleményezett. A képzési és kimeneti követelmények megtárgyalása során a MAB szakértıi és bizottságai szakmai észrevételeik alapján sok
esetben kérték a kérelmek módosítását, „finomhangolását”, és biztosították ennek
lehetıségét a beadványokat kidolgozó intézmények és konzorciumok számára a
véleményezési eljárás során, még a döntések meghozatala elıtt. Ez persze az
amúgy is szorító határidık miatt az intézményekre és a MAB-ra is rendkívüli terheket rótt.
Az alapképzési szakok létesítése a többciklusú képzésrıl szóló Korm. rendelet
mellékletében közzétett szaklista alapján történt, majd ezt a nagyszámban beérkezı
szakindítási kérelmek véleményezése követte:

2004-2006
Folyamatban lévı ügyek
(2006. december 31.)

A MAB által véleményezett új típusú alapszak
indítások
918
33

2005-ben az OM, illetve az Ftv. által kitőzött határidık miatt a közel 700 szakindítási kérelem véleményezése erıltetett menetben történt. 2006-ban mintegy 200
szakindítási beadványt véleményezett a MAB, így a ciklusban összesen 918 alapszak indítási beadvány került tárgyalásra.
Megállapíthatjuk, hogy a magyar felsıoktatás bolognai folyamatnak megfelelı
szerkezeti átalakítása, a többciklusú képzés alap- és mesterszakjainak bevezetése
kapcsán a MAB fennállása óta az egyik legnagyobb jelentıségő és volumenő
feladatát végezte és végzi el a már bevezetett alapszakok és a folyamatosan bevezetendı mesterszakok képzési és kimeneti követelményeinek és a szakindítási
kérelmek szakértıi véleményezésével.
A nem támogatott 173 beadvány között (ezek közül 114 szak esetében volt az adott
intézményben képzési elızmény a megfelelı hagyományos típusú szakon) az ismételt beadások miatt vannak többszörösen szereplı kérelmek. Ezeket csak egyszer
1

A Kormány 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelete a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl,
valamint a szakindítás eljárási rendjérıl.
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számolva, s így e kérelmek esetében a legutolsó véleményezés eredményét tekintve, összesen 84 szak esetében hozott a MAB nem támogató javaslatot tartalmazó
határozatot.
Ugyanakkor 105 esetben olyan szakindítási kérelmeket támogatott a MAB, ahol az
adott intézményben nem volt hagyományos képzési elızménye az illetı szaknak.
Ez a jelenség a képzési választék egyfajta természetes cserélıdését, frissülését és az
intézmények rugalmas alkalmazkodó képességét tükrözi.
Az oktatási miniszter, élve törvényes lehetıségével, a 84 MAB által nem támogatott alapképzési szak közül 40 esetben hozott a MAB javaslatával ellentétes
döntést, s engedélyezte olyan szakok indítását (ezek közül 37 szaknak van hagyományos képzési elızménye az adott intézményben), ahol a MAB jelentısebb minıségi problémákat jelzett. E szakok felülvizsgálata a MAB közeljövıbeli feladata
lesz, melynek idızítésére, lebonyolítására nézve a testület határozatot
(2006/1/VI/2.) fogadott el. E szakok listáját honlapunkon külön is közzétettük.
b) Mesterszak létesítés és indítás
A mesterszakok létesítése 2005-ben elkezdıdött, a kérelmek véleményezése folyamatosan zajlik, eddig 160 létesítési beadványt véleményezett a MAB. 2006-ban
már folyamatosan érkeztek mesterszak indítási kérelmek is, eddig 77 beadványt
tárgyalt a testület. A támogatási arány a mesterszakok esetében magas, eddig
mindössze 6 mesterszak indítási beadványt nem támogatott a MAB.
A tanári mesterszakokat illetıen idén áprilisban kezdte meg munkáját a Tanárképzési bizottság. Kidolgozta a tanári mesterszakok indítási beadványainak összeállítását segítı irányelveit, az ehhez szükséges útmutatót és a követelményeket. Áprilisban megjelent a 15/2006.-os OM rendelet, mely tartalmazza a tanári mesterszak
képzési és kimeneti követelményeit. A dokumentum nem tekinthetı teljesnek, mert
ugyan magában foglalja a tanári munkához szükséges pedagógiai-pszichológiai
ismereteket, de nem tér ki a szakmai-szakterületi tartalmak és kompetenciák bemutatására. A tanárképzési bizottság állásfoglalása értelmében az egyes tudományágak, szakterületek szakértıinek konzorciális keretek között célszerő kidolgozniuk
a különféle szakmai képzési és kimeneti követelmények („kis KKK-k”) rendszerét.
Ezt az igényt a MAB elnöke továbbította az OKM és a Magyar Rektori Konferencia (MRK) felé. A munka elkezdıdött, az MRK illetékes szakbizottságai a Pedagógusképzı albizottság irányításával, koordinálásával dolgoznak a tanári mesterszak
KKK-jának szakterületi modulokkal való kiegészítésén.
Pilot project-ként a hittanár-nevelı, valamint a mérnöktanár mesterszak és létesítése és néhány intézményben való indítása megtörtént – ez utóbbi szakmai KKKját az MRK elnöksége elızetesen jóváhagyta és utóbb elküldte véleményezésre a
MAB illetékes bizottságaihoz.
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A MAB testülete a további tanári mesterszak indítási beadványokkal csak a képzési
és kimeneti követelmények teljes rendszerének kimunkálása és közzététele után tud
érdemben foglalkozni. Ez várhatóan a 2007. év egyik nagy feladata lesz.
c) Doktori Iskolák
A MAB eddigi feladatkörének eleget téve új doktori iskolák akkreditációját is végezte az alábbiak szerint:
Doktori iskola létesítési kérelmek

Támogatott
13

Nem támogatott
3

A doktori bizottság 2003-2006 között 10 doktori iskola idıközi ellenırzését végezte el. A 2002. évi DI akkreditációk során a plénum 8 iskolát megjegyzéssel támogatott. A szakértıi véleményekben megjelölt hiányosságok kiküszöbölésének ellenırzését 2004. december 31-ig kérte elvégezni. Az idıközi ellenırzések alapján a
MAB megállapította az elvárások teljesítését. További két doktori iskola vizsgálatát a plénum a mőködés közben felmerült problémák miatt tartotta szükségesnek. A
helyszíni látogatás során a szakértık nem állapítottak meg alapvetı hiányosságokat, de javaslatot tettek az iskolák stabilizálására teendı intézkedésekre.
Emellett a doktori bizottság véleményezte az intézményi akkreditációban és a párhuzamos akkreditációban érintett nagyszámú doktori iskola munkáját.
d) Egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok
A MAB ebben a ciklusban is áttekintette a pályázati kiírásokra hozzá véleményezésre érkezett egyetemi és fıiskolai tanári pályázatokat is (fellebbezéseket is figyelembe véve) az alábbiak szerint:

Beadott egyetemi tanári pályázat:
Támogatott ET pályázat

2004

2005

2006

132

139

150

105

113

116

27

26

34

Nem támogatott ET pályázat
Beadott fıiskolai tanári pályázat

56

98

1

Támogatott FT pályázat

40

64

1

Nem támogatott FT pályázat

16

34

0

Összes pályázat:

188

237

152

577

2004-ben öt, 2005-ben két olyan személy egyetemi tanári kinevezésére került sor,
akiket a MAB szakértıi véleményében nem támogatott.
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Az új felsıoktatási törvény értelmében a fıiskolai tanári kérelmeket a továbbiakban
már nem véleményezi a MAB. Emiatt várható, hogy egyes fıiskolai tanári kinevezések szakmai igényessége csökkenni fog.
e) Párhuzamos akkreditáció
A MAB a 2002-es elıkészítés után 2003-ban indította el kísérletképpen két tudományágban a különbözı intézményekben folyó azonos képzések egy idıben való,
párhuzamos akkreditációját. A pszichológia és a történelem alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok, valamint doktori iskolák egy-egy szakértıi látogató
bizottság általi értékelése 2004-ben történt. A projekt eredményesen zárult, s több
szempontból is újdonságot és elırelépést jelentett a magyarországi akkreditáció
immár több mit egy évtizedes történetében. A tapasztalatok alapján elindítottuk a
párhuzamos akkreditáció következı ütemét, melyben a jogász-, az orvos-, a fogorvos- és a gyógyszerészképzések kerültek sorra. Ezek az értékelések 2005-ben, illetve 2006-ban lezárultak. A párhuzamos értékelı akkreditációs jelentéseket – a
honlapunkon való közzététel mellett – nyomtatott formában is megjelentettük és
eljuttattuk a felsıoktatási intézményekhez, és a további érintettekhez.
A Kiválósági hely cím, mint új, a minıségi kritériumok alapján legjobb képzéseknek odaítélhetı elismerés bevezetésére a már lezajlott pszichológia és történelem
párhuzamos vizsgálatok után került sor. A módszertani összefoglalókban részletezett kritériumokon túl a testület kidolgozta a Kiválósági hely cím odaítélésének
eljárási rendjét is. Ennek alapján a lezárult párhuzamos vizsgálatokat követıen az
intézmények pályázhattak a Kiválósági hely cím elnyerésére. A pályázatok elbírálása után a nyerteseknek járó oklevelet az MRK soros ülésén a MAB elnöke adta
át.
A MAB a sikeresen pályázók többségének részére 5 évre, 2011. június 30-ig ítélte
oda a Kiválósági hely címet, míg a történelemtudományokban mőködı doktori
iskolák esetében a cím 3 évre, 2009. június 30-ig szól. A kiválósági hely címet
elnyert képzések illetve képzıhelyek listája honlapunkon elérhetı. Az orvostudományi tudományterületen a doktori iskolák kiválósági pályázatainak értékelését
nemzetközi szakértıi bizottság (Petrányi Gyızı vezetésével) jelenleg végzi.
A párhuzamos vizsgálatok látogató (értékelı) bizottsági elnökei a következık voltak:
• pszichológia: Czigler István (MTA PTI)
kiválósági helyek értékelése: Pléh Csaba (BME, MTA)
• történelem: Gergely András (ELTE)
kiválósági helyek értékelése: Bálint Csanád (MTA RKI)
• orvosképzések: Petrányi Gyızı (OGyK)
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•
•
•

fogorvosképzések: Bocskay István (Marosvásárhelyi Orvostud. és
Gyógysz. Egyetem)
gyógyszerészképzések: Gyéresi Árpád (Marosvásárhelyi Orvostud. és
Gyógysz. Egy.)
jogászképzések: Gáspárdy László

f) Intézményi akkreditáció
A MAB – lezárva a teljes magyar felsıoktatási intézményhálózat elsı akkreditációs
értékelését – 2004-ben indította el az intézmények akkreditációs értékelésének
második körét. Az értékelés megindítása idıben egybeesett a képzési struktúra
teljes átalakításának a kezdetével. Ezt tekintetbe véve a MAB akkreditációs vizsgálata elsısorban annak felmérésére irányult, hogy az intézmény milyen mértékben
képes és alkalmas az új képzési struktúrához alakítani a meglevı képzési rendszerét.
A második akkreditációs kör már átmenetet jelent a „meta-értékelés”, azaz a kötelezıen kiépítendı minıségbiztosítási rendszer mőködésének megítélése alapján
történı minıséghitelesítés felé, továbbá a bementi tényezık tárgyszerő értékelése
mellett a folyamat és a kimenet értékelését is elvégzi.
Elsıként öt intézmény, két nagy egyetem (Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem), egy többkarú fıiskola (Budapesti Mőszaki Fıiskola), valamint két,
nem kari tagozódású intézmény került sorra (Gábor Dénes Fıiskola, Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete). A Petı Intézet és a Budapesti
Mőszaki Fıiskola intézményi akkreditációs jelentését a 2005. decemberi plénum
emelte határozattá. A további három intézmény akkreditációs jelentéseit 2006-ban
tárgyalta a testület.
A 2005/06-ban vizsgált intézmények: a Debreceni Egyetem (9 kar), a Kaposvári
Egyetem (4 kar), a Nyíregyházi Fıiskola (4 kar), a Tessedik Sámuel Fıiskola (4
kar), az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola, a Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola
(közbülsı eljárás), a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Nemzetközi Üzleti Fıiskola és a Zsigmond
Király Fıiskola. Ezen intézmények akkreditációját a MAB 2006. júniusa és decembere között határozattal lezárta.
A második akkreditációs kör harmadik etapja is elindult 2006-ban: a felkérı leveleket eljuttattuk az érintett intézményeknek, s decemberre megalakultak a Látogató
Bizottságok is.
Az intézményi akkreditáció során az adott párhuzamos akkreditációban érintett
karok vagy szakok értékelését összehangoltuk az intézményi akkreditáció folyamatával.
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g) Pályázati tevékenység
Új elemként jelent meg a MAB munkájában hogy részt vesz szakmai tevékenységét
érintı pályázatokban.
A HEFOP 3.3.1 pályázat keretében két konzorcium munkájában vettünk, illetve
veszünk részt. Az egyik a Dunaújvárosi Fıiskola által koordinált Partnerközpontú
önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsıoktatási intézmények
humánerıforrásainak fejlesztéséért címő HEFOP projekt.. A projektben a MAB
által vállalt feladatok a kidolgozott tantárgyi modulok lektorálása és szakmai elıadások tartása voltak.
A 2006. január 27-én a Professzorok Házában megrendezett HEFOP projekt konferencián a testület áttekintette az elkészült tananyagokat, megvitatta a projekt eddigi
tapasztalatait, a tananyagok, projekteredmények jövıbeni, MAB általi hasznosítási
lehetıségeit. A konferencián a MAB rendes és tanácskozó tagjai, a MAB Minıségbiztosítási és –tanácsadási bizottságának tagjai és a MAB titkárság munkatársai
vettek részt. A konferencián stratégiai alapelvek, tevékenységi elemek és konkrét
megvalósítási lehetıségek kerültek megtárgyalásra és rögzítésre a MAB jövıbeni
minıségértékelési és minıségfejlesztési tanácsadási tevékenységére vonatkozóan.
Ez a projekt 2006. október végével zárult.
Hasonló feladattal veszünk részt a Nyíregyházi Fıiskola által koordinált HEFOP
projektben. Itt jelenleg tart a tananyagok véglegesítése, a disszemináció 2007-ben
lesz.
h) Állásfoglalások
A MAB a korábbi, 2002. elején elfogadott stratégiai tervének megfelelıen e ciklusban intenzívebb javaslattevı tevékenységet folytatott, a magyar felsıoktatás
minıségét érintı általánosabb kérdéseket rendszeresen megvitatta, s javaslatokat,
állásfoglalásokat tett közzé. A többciklusú képzési rendszer egyes kérdéseivel, a
MAB bolognai átmenetben betöltött szerepével mindjárt az elsı rendes ülésén,
2004. januárjában, s ezután még számos alkalommal foglalkozott. Az elkészült
írásos javaslatok, állásfoglalások közül – a fentebb már tárgyalt különbözı jogszabálytervezetek véleményezésén túl – említésre érdemesek a következı dokumentumok:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javaslat a felsıoktatásban folyó idegen nyelvi képzés ügyében (2004. március)
Az európai felsıoktatási minıségbiztosítási sztenderdek és irányelvek tervezetének véleményezése (2005. január)
Javaslat (és OM-MAB megállapodás) a bölcsész alapszakok létesítése tárgyában (2005. április)
Állásfoglalás a mesterszakok kialakításáról és akkreditációjáról (2005. április)
Javaslat az egyházi felsıoktatási intézményekben a kétciklusú képzésben
követhetı szakszerkezetre (2005. október)
MAB vélemény az Európai Képesítési Keretrendszerrıl (2005. október)
A MAB Felhasználói bizottságának állásfoglalása a mesterszakok bevezetését illetıen (2005. december)
Irányelvek a doktori képzésrıl szóló kormányrendelethez (2006. május)
A tanárképzés irányelvei (2006. június)
Helyzetkép, viták és feladatok a magyar tudományos életben (elnöki
anyag, 2006. szeptember)

6. Hazai kapcsolatok
Hazai partnereink között kiemelt figyelmet fordítottunk a felsıoktatási konferenciákkal való kapcsolattartásra. A MAB elsı határozatainak egyikével döntött arról, hogy a Magyar Rektori Konferencia és a Fıiskolai Fıigazgatók Konferenciájának elnökeit a plénum üléseire állandó meghívottként vendégül látjuk. A MAB
elnöke, illetve általános alelnöke rendszeresen részt vett és alkalmanként tájékoztatót tartott a konferenciák ülésein.
Hasonlóan szoros munkakapcsolatban voltunk az Oktatási Minisztériummal is.
Több megbeszélést folytattunk miniszteri, államtitkári szinten, s az apparátusok
szintjén is folyamatos volt az egyeztetés.
A bolognai átállás kapcsán jelentısen megnövekedett érdeklıdés nyomán a MAB
az eddiginél jóval nagyobb szerepet vállalt a nyilvánosság tájékoztatásában. Számos nyilatkozatot, TV-s és rádiós interjút kértek tılünk a média szereplıi, és sajtóbeszélgetést is szerveztünk, a rengeteg telefoni és elektronikus érdeklıdésre való
válaszadáson túl. Ezek révén a MAB tájékoztatta a nyilvánosságot a különbözı
ügyek véleményezésének állásáról, megszületett döntéseirıl, a felsıoktatásra vonatkozó jogszabályalkotást érintı javaslatairól, észrevételeirıl. Honlapunkon rendszeresen összefoglalókat közöltünk a tényekrıl, közzétettük a döntések gyorslistáit,
ezzel is jelezve, hogy a felsıoktatás érintettjeinek folyamatos, tényszerő tájékoztatását tevékenységünk átláthatósága és hitelessége érdekében továbbra is fontosnak
tekintjük.
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Meg kell meg említeni a különbözı konferenciákon való részvételünket, melyeken
az esetek többségében képviselıink elıadásokat is tartottak. Kiemelkednek ezek
között a Tempus által rendezett Bologna szemináriumok és a nemrégiben a Felhasználói bizottság kezdeményezésére tartott konferencia, amelyen a MAB képviselıi a nagyvállalatok és a mőszaki felsıoktatási intézmények vezetıivel vitatták
meg a kölcsönös érdeklıdésre számot tartó idıszerő kérdéseket. Több alkalommal
tartottunk továbbá tájékoztató jellegő értekezleteket a felsıoktatási intézmények
képviselıi számára, legutóbb pl. 2006. december 6-án, az intézményi akkreditáció
és a belsı minıségbiztosítás tárgyában.
7. Nemzetközi kapcsolatok
A MAB eddig is jelentıs nemzetközi kapcsolatai a testület és a titkársági munkatársak részvételével tovább erısödtek. A MAB alapító tagja az ENQA-nak
(European Association for Quality Assurance in Higher Education), a felsıoktatási
minıségbiztosítási ügynökségek jelenleg 46 tagú európai szervezetének, amely
2005-ben jogi értelemben is rögzítette önállóságát. Rendes tagságunk mellett Szántó Tibort 2004. tavaszán az ENQA vezetı testületébe választották. Ugyancsak ekkortól a felsıoktatási minıségbiztosítási ügynökségek világszervezete, az
INQAAHE (International Network of Quality Assurance Agencies in Higher
Education) irányító testületének is tagja a MAB fıtitkára. A közép- és keleteurópai ügynökségeket tömörítı CEE Network (Central and Eastern European
Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) irányító testületében
2006. májusáig Róna-Tas András dolgozott, a hálózat titkársági teendıit pedig
Rozsnyai Krisztina látja el, 2006. májusától immár fıtitkári minıségben. A szervezet adminisztratív mőködési hátterét a MAB biztosítja.
Az irányító testületekben végzett munka mellett aktívan dolgoztunk a projektek és
munkaülések szintjén is. Részt vettünk, s országtanulmányt készítettünk az ENQA
Quality Convergence Study projektjében (Szántó Tibor), s három európai közös
mesterképzés kísérleti nemzetközi értékelésében, szintén az ENQA égisze alatt
(TEEP 2 projekt, Rozsnyai Krisztina, Szántó Tibor). Jelentıs fejlemény, hogy részt
vehettünk az ENQA új tagsági követelményeinek, valamint az Európai
Sztenderdek és Irányelvek kidolgozásában is, ezeket testületileg is véleményezve,
továbbá a CEE Network kérdıíves felmérésében, annak elıkészítésében és az öszszefoglaló tanulmány elkészítésében.
S természetesen részt vettünk a fenti három nemzetközi szervezet szokásos évikétévi közgyőlésén, konferenciáin, s különbözı munkaértekezletein.
Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) intézményértékelési munkájában irányító
testületi tagként és szakértıként 2005. nyaráig Róna-Tas András, értékelı bizottsági titkárként jelenleg is Rozsnyai Krisztina vesz részt.
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Az észt Felsıoktatási Akkreditációs Központ megkeresésére, vizsgálataikhoz több
ízben is magyar szakértıket, köztük MAB tagokat delegáltunk. Támogattuk továbbá az albán társügynökség munkáját, szakértı küldésével, ügynökségi munkatársaik fogadásával, magyar intézményi akkreditációs látogatáson való részvételükkel, s
a szakértıik és munkatársaik számára tartott kétnapos helyszíni szemináriummal.
Ugyancsak szakértıket delegálunk Litvániába. Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem közbülsı eljárási értékelését pedig részben a bajor társügynökség (ACQUIN) vizsgálatával összehangoltan végeztük.
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (a tagok névsorát lásd a 4. sz. mellékletben) minden évben magyarországi több napos program keretében teljes körően
áttekintette a MAB munkáját, s mőködésünket segítı, részletes ajánlásokat fogalmazott meg és azok teljesítését számonkérte.
A MAB honlapján közzétettük az Európai Sztenderdek és Irányelvek lényegi részének teljes magyar fordítását.
Elkezdtük a külföldi szakértık hazai akkreditációs értékelésekbe való nagyobb
mértékő bevonását – elsısorban a környezı országokban magyar nyelvő képzést
folytató intézmények szakembereinek felkérésével. A Doktori Iskolák kiválósági
pályázatainak elbírálására nagy nemzetközi tekintélyő, külföldön dolgozó magyar
kutatók is vállalkoztak.
8. Stratégiai javaslatok a következı plénum számára
A MAB 2006. szeptemberi ülésén áttekintette mőködésének tapasztalatait, a
Nemzetközi Tanácsadó Testület ajánlásait és a következı stratégiai javaslatokat
fogalmazta meg.
• A következı idıszakban a MAB mőködésének meghatározó eleme, alapvetı
kiinduló pontja az európai oktatási miniszterek által 2005-ben Bergenben
elfogadtt Európai Sztenderdek és Irányelvek dokumentum („Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”).
Ez teremti meg azt a szilárd alapot, amelyrıl a szervezet egyértelmően meg
tudja magát határozni a felsıoktatás és az oktatási kormányzat felé, meg tudja
ırizni e két meghatározóan fontos szereplı közötti függetlenségét és a gyakorlatban érvényesíteni tudja a Felsıoktatási Törvényben rögzítettek szerepét azzal hogy a felsıoktatás minıségének letéteményese és legfıbb ıre.
• A MAB értékelésekben a bemeneti elemek (hagyományos kiindulópont) mellett határozottabban jelenjen meg a folyamatellenırzés (hallgatói követelményrendszer, tantervfejlesztés, szakfelelısök munkája, tehetséggondozás,
oktató/hallgató arány és kapcsolat, lemorzsolódás, intézményi érdemjegyek,
stb.) és a kimeneti jellemzık (pl. hazai és nemzetközi elhelyezkedés, alkalma-
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zók visszajelzései) szerepe valamint e három alapkomponens dinamikus
egyensúlyának vizsgálata.
• Az intézményi akkreditációt már a következı sorra kerülı intézmények esetében is a minıségbiztosítás meglétére és milyenségére kell fókuszálni, elıtérbe
a globális megközelítés (ebben többek között változás menedzsment, szabályozottság, a felhasználói kapcsolat milyenségének vizsgálata) és az intézményi felelısség felébresztése kell kerüljön. Az intézményi önértékelésben és a
külsı értékelésben kiindulópont és meghatározó kell legyen a bergeni dokumentum. A Látogató Bizottságok összetétele, munkamódszere tükrözze az új
„meta akkreditációs” megközelítést, legyen intenzívebb a tagok felkészítése a
feladatra – el kell érni, hogy az EUA és más nemzetközi minıségértékelı
szervezetek gyakorlatához hasonlóan csak megfelelı képzésen átesett emberek
legyenek tagjai ezen bizottságoknak. A 8 évenkénti akkreditációs perióduson
belül legyenek szúrópróbaszerő vizsgálatok.
• A párhuzamos akkreditációt a következı években fokozatosan ki kell terjeszteni a felsıoktatás alapképzési és mesterképzési szakjainak egészére. Ez váljon idırendben és következményeiben függetlenné az intézményi
akkreditációtól, biztosítsa a magyar felsıoktatás szakonkénti minıségének folyamatos monitorozását. Ennek kapcsán egyrészt el kell végezni a kezdeti tapasztalatok után az újonnan indult alap- és mesterszakok harmonizációját, lehetıvé kell tenni az alap és mester Kiválósági hely cím elnyerését minden
képzési területen.
• A doktorképzés minıségének javítása kiemelkedı kötelessége a MAB-nak,
hiszen ebben a kérdésben döntési joggal rendelkezik. Egyik meghatározó eszköz az új körülményekhez jól alkalmazkodó kormányrendelet elkészítésének
lehetısége (élve az Ftv. adta egyetértési joggal) és az ehhez kapcsolódó, jól
átgondolt változtatások elısegítése. Miközben következetes szigorral jár el a
gyenge minıségő Iskolákkal szemben, meg kell hogy teremtse a Kiválósági
hely elérésének lehetıségét a közeljövıben minden tudományterületen/ágban,
illetve el kell érni, hogy ennek eredménye befolyásolja az államilag finanszírozott doktorandusz helyek elosztását, a Kutató Egyetem cím elnyerésének lehetıségét. Ehhez a munkához különösen fontos a nemzetközi bírálati rendszer
kiépítése, külföldi szakértık igénybevétele.
• A felsıoktatási intézményekkel való folyamatos együttmőködés során az európai követelményeknek való megfelelésre és annak tudatosítására kell törekedni, hogy a következetes igényesség szolgálja legjobban mind az intézmények mind az ország érdekeit. Biztosítani kell, hogy a felsıoktatási intézmények és a MAB közötti vitás kérdések megnyugtatóan rendezıdjenek, az intézmények vezetıi ne érezzék szükségét szakmai kérdések politikai erıtérben
történı eldöntetésének.
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• A MAB foglaljon nyilvánosan állást és tegyen javaslatot minden a felsıoktatás minıségét érintı kérdésben; ilyenek lehetnek már a közeli jövıben az
egyetemek és fıiskolák szorosabb együttmőködésének ösztönzése, a duális intézményrendszer jövıje, a kreditrendszer alkalmazása során bekövetkezett
anomáliák sürgıs felszámolása, az új érettségi rendszer bevezetése után megjelenı aggasztó jelenségek orvoslása, az aktuális hallgatói létszám alapján történı finanszírozás indukálta problémák felismerése és kiküszöbölése, a kutatóegyetemek átstruktúrálódásának szükségessége.
• A MAB erısítse tovább nemzetközi tekintélyét és kapcsolati rendszerét. Ennek kapcsán vállaljon részvételt más országok minıségértékelési folyamataiban. Különösen fontos lehet feladatvállalása a közép- és kelet-európai térségben. Építsen ki a MAB rendszeres kapcsolatot az European University
Association minıségértékelést végzı szervezıdéseivel.
• A MAB a következı ciklusban át kell essen saját, az ENQA tagsági követelményei és az Európai Sztenderdek és Irányelveknek megfelelı külsı értékelésén (várhatóan 2008-ban). A következı idıszak feladata, hogy a MAB Titkárságán belül növekedjen a professzionális minıségbiztosítási szakember munkatársak aránya. Teljeskörően be kell vezetni az elektronikus ügykezelést és
bírálati rendszert, csökkenteni kell a bekért adatok számát (azok legyenek elérhetık az intézményi honlapokon). Növelni szükséges a MAB bevételeit a
minıségi munka elismerésének lehetısége érdekében (pályázatok, nemzetközi
projektek).
• A szokottnál is nagyobb fajsúlyú kérdés a következı MAB Plénum és a tudományági bizottságok szerkezete és összetétele. A delegáló testületekkel történı konzultáció eredményeként nınie kell a plénumban és a bizottságokban
azok számának, akik kikezdhetetlen emberi kvalitásaik, kiemelkedı szakterületi munkájuk és következetességük mellett a minıségbiztosítás és -fejlesztés
kérdéseiben, s gyakorlatában is járatosak, a felsıoktatásban korábban sikeres
felsıszintő vezetıként dolgoztak. El kell érni, hogy az üzleti, önkormányzati
szféra agilis szakemberei, akik képesek megfogalmazni a felhasználók igényeit, érdekeltek és motiváltak legyenek a MAB munkájában való részvételre. A
Nemzetközi Tanácsadó Testület kritikáira figyelve több nıi tagra és fiatal
szakemberre is szükség van a MAB munkájában. A MAB Plénum tagjainak
munkaterhelése egyenletesebbé kell váljon.
Ehhez a munkához kérem minden jövıbeli MAB-tag odaadó és lelkiismeretes,
elfogultságtól mentes, tevékeny partneri hozzáállását.
Budapest, 2006. január 12.
Fésüs László
a MAB elnöke 2004-2006
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1. sz. melléklet: MAB plénumának tagjai 2004-2006 között
Név

Delegáló

Bakó Károly
Bálint Csanád
Dudits Dénes

OÉT Munkaad.
MTA
MTA

Fésüs László
Galambos Gábor

MRK
FFK

Gáspárdy László
(2006. márciusig)
Györfi László
(2006. áprilisig)
Horváth Ádám
Iványi Károly
Jankovics József
Józsa Árpád
Keviczky László
(2005. májustól)
Kollár János
Leitner Sándor
Makara B. Gábor
Mecsi József
(2004. decemberig)
Michelberger Pál

MRK
MRK
MERSZ
FFK
MTA
Kamarák
MRK
MTA
MRK
MTA
Kamarák
MTA

Páczelt István

MRK

Palásti Kovács Béla
Pálinkás Gábor

FFK
MTA

Papp Sándor
Pléh Csaba
(2005. júniusig)
Róna-Tas András
(2006. júniusig)
Sáska Géza

MRK
MTA

Stern Pál
Szendrı Péter
26

MTA
Közoktatáspol.
Tanács
MGyOSz
MRK

Fokozat

Tudományterület
/tudományág
CSc
mőszaki tud.
MTA lev. tagja történelemtud. (régészet)
MTA rendes biológia
tagja
MTA lev. tagja orvostud.
CSc
matematika
és
számítástud.
DSc
jogtudomány
MTA rendes
tagja
DLA
CSc
CSc
CSc
MTA rendes
tagja
DSc
DLA
MTA lev. tagja
Csc
MTA rendes
tagja
MTA rendes
tagja
CSc
MTA rendes
tagja
DSc (kémia)
MTA rendes
tagja
MTA rendes
tagja
CSc
CSc
DSc

informatika
mővészetek
közgazd.tud.
irodalomtud.
agrártud.
informatika
fizika
mővészetek/neveléstud.
orvostud.
építéstud.
mőszaki tud.
mőszaki tud.
mőszaki tud.
fizika-kémia
környezettud.
pszich.
bölcsészettud.
(orientalisztika)
neveléstud.
mőszaki tud.
agrártud.
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Név
Szenyesssy Judit
Tardy Pál
Ungvár Gyula
Zalai Ernı
Zám Éva
Závodszky Péter

Delegáló

Fokozat

Tudományterület
/tudományág
FFK
CSc
közgazd.tud.
MTESZ
DSc
mőszaki tud.
MRK
DSc
hadtudomány
MRK
MTA lev. tag közgazd.tud.
FFK
CSc (közgazd.) közgazd.tud.
Magyar Innová- MTA lev. tagja biológia
ciós Szövetség

Tanácskozási jogú tagok
Név

Fokozat

Fabiny Tamás
(2006. márciusig)
Hatvani László
Kertész András
Máthé Gábor
(2006. májustól)
Mecsi József
(2005. januártól)
Némedi Dénes
Pukánszky Béla
(2006. áprilistól)
Zsengellér József
(2006. áprilistól)

PhD

Tudományterület
/tudományág
hit- és vallástud.

MTA rendes tagja
MTA lev. tagja
CSc

matematikatud.
nyelvtudomány
jogtudomány

CSc

építıtud.

DSc
DSc

szociológia tud.
neveléstudomány

PhD

hit- és vallástud.
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2. sz. melléklet: MAB Titkárság szakreferensei
Név
Borzsák Judit

Feladatok
Tört.- néprajz. biz., Hit- és vallástud. biz.
párhuzamos akkr. koord., 2006. febr-ig
Pszich. és Neveléstud. biz.
Dávid Zsófia
szakreferens
Állam-, jog biz.; Etikai bizottság; SZMSZ,
joganyagok, jogi ügyek
Dégi Nóra
szakreferens
Pszich.- és neveléstud. biz., Tanárképzési
(2006. márciustól)
biz., PhD és habil. nyilvántartás (2006. szept.tıl)
Éry Márta
csoportvezetı Agrár; Biol.; Föld-Körny; Felhaszn. biz.,
szakreferens
tudományági besorolások, progr. akkr.
Gémesi László
gazdasági
Gazdasági ügyek, bankmőveletek, munkaidı
igazgató
és szabadságnyilvántartás, üzemeltetés
Halmay Nóra
(fıtitk. hely.)
intézményi akkr., éves jelentések, plénum
csoportvezetı elıkészítés, Min.fejl. biz., 2006. június 30-ig
szakreferens
fıtitkár helyettes
Hernáth Terézia
szakreferens
Matematika; Fizika; Informatika; Távoktatási
bizottság
Homonnay
szakreferens
Építı-építész-közleked.;
Anyagtud-gépész;
György
Gazdaságtud.biz, FAT
Kovácsné Juhász- irodavezetı
Köt.váll. vezetés, gazdasági admin., bankmőDora Katalin
veletek, pénztár, irodai beszerzés, HEFOP
admin., iratkezelés, irodai leltár
Muhariné Szabó szakreferens
Mővészetek, média-és kommunikáció biz.;
Szilvia
plénumemlékeztetı, kiadványok szerkesztése,
2006. szept.-tıl honlap karbantartás
Patthy Éva
szakreferens
Nyelv és filozófia; Irodalom; Doktori; ET
bizottság
Ruff Éva
(szakreferens), Orvos; Kémia; Szociol; Hadtud. biz., rendezfıtitkárhelyettes vények, 2006. szeptembertıl plénum elıkészítés, 2006. július 1-tıl fıtitkár helyettes
Szekeres Péter
szakreferens
Min. fejl. biz.; PhD és habil. nyilv., honlap
(2006. aug. 31-ig)
karbantartás, HEFOP admin.
Rozsnyai Krisztina szakreferens
Külf. ügyek, angol honlap, Nemzetközi Tanácsadó Testület, MEIK kapcs., CEEN fıtitkár
Szántó Tibor
fıtitkár
Ált., elnökségi, gazd., fejlesztési ügyek, kapcsolatok, külföld, Stratégiai biz., honlap tartalom, titkárság, bankmőveletek
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3. sz. melléklet: A 2004-2006. között lezárt intézményi akkreditációs vizsgálatok
látogató bizottságainak elnökei
Intézmény
(Referens)

Kar
(Referens)
Gazdaságtudományi Kar
(Homonnay György)
Bölcsészettudományi Kar
(Borzsák Judit)
Szegedi TudományJuhász Gy. Tanárképzı
egyetem
Fıisk. Kar (Hernáth Terézia)
LB elnök: Bazsa
Egészségügyi Fıiskolai Kar
György DSC, DE
(Ruff Éva)
(Referens: Halmay
Mezıgazdasági Fıiskolai Kar
Nóra)
Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar (Éry Márta)
Természettudományi Kar
(Halmay Nóra)
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Szekeres Péter)
Gépészmérnöki Kar
Szent István Egyetem
(Homonnay György)
LB elnök: Klement
Zoltán akadémikus †,
Mezıgazdaság- és Környemajd Bedı Zoltán akazettud. Kar (Éry Márta)
démikus, MTA-MKI
Jászberényi Fıiskolai Kar
(Éry Márta)
(Patthy Éva)
Ybl Mőszaki Fıiskolai Kar
(Bp) (Szekeres Péter)
Bánki Donát Gépészmérnöki
Fıiskolai Kar
Keleti Károly Gazdasági
Budapesti Mőszaki
Fıiskolai Kar
Fıiskola
Kandó Kálmán VillamosLB elnök: Péceli Gámérnöki Fıiskolai Kar
bor DSc, BME
Neumann János Informatikai
(Homonnay György)
Fıiskolai Kar
Rejtı Sándor Könnyőipari
Mérnöki fıiskolai kar
Gábor Dénes Fıiskola
(Hernáth Terézia)

Kari LB elnökök
Dobay Péter
CSc; PTE KTK
Hunyady György
MTA l. tag; ELTE PPK
Balogh Árpád
DSc, NYF
Lukácskó Zsolt
CSc; DE EFK
Czukor Bálint
CSc, KÉKI
Kertész János
MTA l. tag; BME
Csáki Csaba
DSc, BCE
Neményi Miklós
DSc, NYME-MÉK
Klement Zoltán
akadémikus †
Horváth Béla
CSc PTE Illyés Gyula FK
Lenkei Péter
DSc, PTE
Vajna Zoltán, akadémikus
BME
Kövesi János, DSc, BME
GTK
Krómer István, DSc,
Vill.Energiai Kut.Int.
Csirik János, DSc, SzTE
Polyánszky Éva, CSc
Szekeres Tamás, CSc, SzE
tszv.
Arató Péter DSc, BME
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Intézmény
(Referens)
Mozgássérültek Petı
András Nevelıképzı
és Nevelı Intézete
(Borzsák Judit)

Kar
(Referens)

Kari LB elnökök
Barna Mária
CSc, SE EFK

Agrárgazdasági és Vidékfejl.
Harnos Zsolt
Kar (Éry Márta)
akadémikus, BCE
Mezıgazdaságtudományi Kar
(Éry Márta)
Bölcsészettudományi Kar
Orosz Magdolna
(Patthy Éva)
DSc ELTE BTK
Egészségügyi Fıiskolai Kar
Mészáros Judit
(Ruff Éva)
CSc, SE EFK
Debreceni Egyetem
LB elnök: Hatvani
Hajdúböszörményi PedagógiForray R. Katalin
László akadémikus,
ai Fıiskolai Kar (Patthy Éva)
DSc PTE BTK
SzTE
Informatikai Kar
Rónyai Lajos
(Halmay Nóra)
(Halmay Nóra)
akadémikus, MTA SzTAKI
Zalai Ern
Közgazdaságtudományi Kar
(Homonnay György)
akadémikus, BCE
Mőszaki Fıiskolai Kar
Lenkei Péter
(Homonnay György)
DSc, professzor emeritus
Penke Botond
Természettudományi Kar
akadémikus, SzTE Orvosi
(Halmay Nóra)
Vegytani Int.
Állattudományi Kar
Bedı Zoltán
(Éry Márta)
akadémikus, MTA-MKI
Kaposvári Egyetem
Csokonai V. M. Pedagógiai
Bábosik István
LB elnök: Bedı Zoltán
Fıiskolai Kar (Éry Márta)
DSc, ELTE
akadémikus, MTAGazdaságtudományi Kar
Csáki Csaba
MKI
(Éry Márta)
akadémikus, BCE
(Éry Márta)
Mővészeti Fıiskolai Kar
Mankó Mária
(Éry Márta)
CSc, BDF
Bölcsészettud.-i és Mővészeti
Gadányi Károly, CSc, BDF
FK (Hernáth Terézia)
Seres László, DSc, SzTEGazdaság és Társadalomtud.-i
JGYTFK
Nyíregyházi Fıiskola
FK (Hernáth Terézia)
LB elnök: Békési Imre
Buzinkay Géza, CSc, EKF
Mőszaki és Mezıgazd.-i FK
DSc, SzTE
Mucsi Imre, DSc, SzTE(Hernáth Terézia)
(Hernáth Terézia)
MFK
Természettudományi FK
Hauser Zoltán, CSc, EKF
(Hernáth Terézia)
Szabolcs Éva, CSc, ELTE
Tanárképzés (Hernáth Terézia)
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Intézmény
(Referens)

Tessedik Sámuel Fıiskola
LB elnök: Babinszky
László
(Halmay Nóra)

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
(Borzsák Judit)
Kölcsey Ferenc Ref.
Tanítóképzı Fıiskola
(Borzsák Judit)
Sárospataki Ref.
Teol. Akadémia
(Borzsák Judit)
Nemzetközi Üzleti
Fıiskola
(Homonnay György)
Zsigmond Király
Fıiskola
(Homonnay György)

Kar
(Referens)
Gazdasági FK (Békéscsaba)
(Halmay Nóra)
Mezıgazdasági FK (Mezıtúr) (Halmay Nóra)
Mezıgazd. Víz és Környezetgazdálkodási FK
(Halmay Nóra)
Pedagógiai Fıiskolai Kar
(Szarvas) (Hernáth Terézia)

Kari LB elnökök
Molnár József
CSc SzIE rektor
Neményi Miklós
DSc, NyME
Németh Tamás
DSc, Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet
Cseh Sándor
PhD, NyME ACsJTFK
Nádasi Mária
CSc, ELTE
Nádasi Mária
CSc, ELTE
Lukács László
CSc, Sapientia Hittud.
Fıisk.
Temesi József
CSc, BCE
Balaton Károly
DSc, BCE
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4. sz. melléklet: A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének (NTT) tagjai 20042006-ban
Ferdinand Devinsky, Szlovákia, vegyész, a pozsonyi Comenius Egyetem volt
rektora, az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) intézményminısítı programjának
tagja, a Dunai Rektorkonferencia tagja.
Judith Eaton, USA, filozófia és pedagógia, az amerikai Felsıoktatási
Akkreditációs Tanács (CHEA) igazgatója, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 2000-ben elvégezte a MAB külsı értékelését.
Eric Froment, Franciaország, közgazdász, a Lumière-Lyon 2 egyetem volt rektora, a francia Rektori Konferencia volt elnöke, az Európai Egyetemek Szövetség
(EUA) elnöke 2005-ig. (NTT tag 2005-tıl)
John Kelly, Írország, vegyész, a University College Dublin volt dékánja, az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) intézményminısítı programjának tagja.
Jürgen Kohler, Németország, jogász, a Greifswaldi Egyetem volt rektora, az EUA
Quality Culture (intézményi belsı minıségbiztosítás) projekt koordinálója, a
Campus Europe irányítóbizottságának tagja, a német ACQUIN akkreditációs ügynökség tagja, az Erfurti Tudományos Akadémia tagja, a német szövetségi
Akkreditációs Tanács elnöke. (NTT tag 2005-tıl)
Ossi V. Lindqvist, Finnország, mezıgazdász a Kuopioi Egyetem volt rektora, a
Finn Rektori Konferencia volt elnöke, a Finn Felsıoktatási Minıségértékelı Tanács elnöke.
Jakob Scheele, Hollandia, jogász a Felsıoktatási Felügyelıség volt felügyelıje,
régebben annak a világbanki nemzetközi tanácsadó testületnek tagja, amely a magyar felsıoktatási reform program mellett dolgozott.
Christian Thune, Dánia, történész, a Dán Minıségértékelı Intézet (EVA) igazgatója 2006. végéig, az ENQA elnöke 2005. szeptemberig, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 2000-ben elvégezte a MAB külsı értékelését.
Luc Weber, Svájc, közgazdász, a Genfi Egyetem volt rektora, az EUA felügyelıbizottságának tagja, az Egyetemek Nemzetközi Szövetségének (IAU) alelnöke, az
Osztrák Akkreditációs Tanács tagja, 1992-95 közt a Svájci Rektori Konferencia
elnöke, 1999 óta tagja és 2003 óta alelnöke az Európa Tanács Felsıoktatási és Kutatási irányító bizottságának (CD-ESR). (NTT tag 2005-tıl)
Az NTT tagjai voltak 2004-ben:
Stein A. Evensen, Norvégia, orvos, az Oslói Egyetem Orvosi Karának dékánja.
Suzy Halimi, Franciaország, a Sorbonne Nouvelle egyetem volt rektora és a francia Felsıoktatási és Kutatási Miniszter tanácsadója felsıoktatási ügyekben.
Inge Jonsson, Svédország, a Stockholmi Egyetem volt rektora, 2001. december
31-ig a Svéd Királyi Irodalmi, Történeti és Régészeti Akadémia elnöke.
Klaus Landfried, Németország, a Német Rektori Konferencia korábbi elnöke.
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A MAB Titkárság tevékenysége 2004-2006 között
Fıtitkári beszámoló
A titkárság tevékenységének döntı részét 2004-2006-ban is, természetes módon, a
MAB testületének feladatai és munkája határozták meg. E feladatokat az elnöki
beszámoló részletesen, adatszerően is bemutatta. A titkárság szokásos rendszeres
feladatait e vonatkozásban a kérelmek, pályázatok formai ellenırzése, a bírálók
felkérésének intézése, a tudományági bizottsági, kollégiumi és plénumülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra elıkészítése, majd a plénumhatározatokról értesítı és egyéb levelek írása, s az információk nyilvánosságra hozatala
(honlap), és persze az általános adminisztráció, iktatás, postázás jelentette.
Amit a rendszeres MAB tevékenység támogatásának összefoglalásaként 20042006-ra vonatkozóan ki kell emelni, az a feladatok igen jelentıs volumene, mely
gyakran rendkívül szoros határidıkkel párosult. Mindehhez a bolognai átállás
további következménye kapcsolódott, az új, illetve az idınként még éppen csak
formálódó jogszabályi háttér és feltételrendszer, s ennek kapcsán sok-sok tisztázandó kérdés, rengeteg érdeklıdı, információkérı telefon. Ugyancsak a bolognai
átállásnak „köszönhetı”, hogy a szaklétesítési és szakindítási beadványok nagy
tömege tekintetében a hagyományos képzésekhez képest még nagyobb figyelmet
és energiát követelt a formai ellenırzés. Jogszabályi megfelelések vizsgálata, szakok-szakirányok kérdése, kreditek és kontaktórák számának ellenırzése, egyes
képzési területek – bölcsész, mővész, hitéleti – specifikumai, 25 kredites szabály az
oktatók terhelésére nézve 2006-tól, stb.). S talán érdemes megemlíteni azt is, hogy
a nagytömegő beadvány mozgatása (iktatás, szétosztás, postázások, ülésekre vitel)
bizony fizikailag sem volt kis munka az elmúlt ciklusban. A titkárság 2004-2006ban tehát – valóban túlzás nélkül mondhatjuk – megfeszített munkát végzett, amiért
minden kollégámnak ezúton is szívbıl jövı köszönetet mondok.
A testületet szolgáló rendszeres tevékenységen túl a titkárság munkájából 20042006-ra vonatkozóan a következıket emelhetjük ki.
1. Munkafeladatok
1.1 Intézményi akkreditáció
A 2004/05-ös tanévben elindult az intézményi akkreditációs vizsgálatok második
köre. Az elnöki beszámolóban e munkáról szereplı tartalmi információkhoz titkársági szempontból a jelentıs volumenő szervezési-kiszolgálói tevékenységet említhetjük, mely az érintett intézményeknek szóló elsı értesítı levél fogalmazásától a
vizsgálatokat lezáró plénum levelek írásáig terjedt. Közben az intézményi önértékelések elkészítéséhez nyújtott segítséggel, a látogató bizottságok szervezési mun-
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kálataival, felkészítı ülésekkel, a vonatkozó korábbi anyagok összegyőjtésével és
szakértıkhöz juttatásával, a látogatások szervezésével és az azokon való részvétellel, s a különbözı kari és intézményi szintő jelentések írásának és tárgyalásaiknak
titkársági támogatásával. A felsorolás persze itt viszonylag egyszerő, de aki akár
csak egyetlen kar vonatkozásában részt vett a folyamatban, annak bizony nem kevés munkájába került a mindenkori feladatok ellátása. E munka titkársági irányítását, koordinálását Halmay Nóra végezte.
1.2 Párhuzamos vizsgálatok
A pszichológia és történelem képzések 2004-es vizsgálata után 2005-2006-ban a
bolognai átalakulásban nem érintett szakok, azaz a jogász, orvos, fogorvos és
gyógyszerész képzések párhuzamos vizsgálatát végezte el a MAB. Titkársági
szempontból itt 2005-2006-ra a munka mennyiségének elızı évihez képesti növekedését emelhetjük ki (két terület helyett négy került vizsgálatra, négy LB-vel)
másrészt pedig a külföldi szakértık bevonása miatt a vizsgálatok lebonyolításának
szervezése is munkaigényesebbé, s nehezebbé (és persze költségesebbé) vált. A
külsı szemlélı talán nem is gondolná, hogy ilyenkor pl. egy Marosvásárhely –
Budapest vonatjegy árának a szakértınek való visszatérítése is milyen nehézségekkel, bonyodalmakkal járhat. A látogatások szervezését, a jelentések írását stb. pedig
sajnos csak részben könnyítette a számítógépes drótposta kapcsolat. E munkát a
titkárságon projektvezetıként Borzsák Judit koordinálta, kivitelezésüket Ruff Éva
(orvos-, fogorvos-, gyógyszerészképzések) és Dávid Zsófia (jogi képzések) végezte.
1.3 Szaklétesítések, szakindítások
Noha ezekrıl az elnöki beszámoló részletesen tájékoztatott, mindenképp megérdemel egy mondatot a titkársági kollégák – túlzás nélkül mondhatjuk – heroikus
erıfeszítése a rendkívül nagyszámú, és számos esetben sürgısséggel véleményezendı kérelem útjának egyengetésében. A nyilvánvaló teendık mellett a beérkezı
írásos szakvélemények összefoglalása, lényegre törı és jól áttekinthetı formában
az adott bizottsági ülés elé terjesztése a titkársági kollégák ügyszeretetét és munkáját dicséri. Kiemelkedik itt 2005-re vonatkozóan a bölcsészképzések ügye, mely a
testület mellett a titkárságra is számos többlet egyeztetési és külön figyelmet igénylı feladatot rótt (Patthy Éva, Borzsák Judit), s számosságuk miatt a mőszaki képzések (Homonnay György). 2006-ban pedig a tanári mesterszakok kialakítása és
akkreditációja körüli teendık léptek be (Dégi Nóra). „Extra” ügyekrıl, többedszeri
beadványokról, sürgetésekrıl és felszólamlásokról pedig szinte valamennyi referens vonatkozásában beszámolhatnék. Ezt a munkát, programakkreditációs csoportvezetıként Éry Györgyné koordinálta, segítıje, Mákó Éva (2006. június 30-ig)
pedig – egyebek mellett – a különbözı vonatkozó számítógépes listák vezetésében
jeleskedett. Utóbbi munkákat – egyéb feladatai mellett – 2006. júliustól Monostori
Katalin végzi.
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1.4 Doktori iskolai valamint egyetemi és fıiskolai tanári ügyek
A doktori iskolai és az egyetemi és fıiskolai tanári beadványok, pályázatok immár
megszokottan alapos formai ellenırzésén és bizottságok, plénum elé segítésén túlmenıen a vonatkozó akkreditációs követelményrendszerek megújítását támogató
titkársági munka érdemel itt említést (Patthy Éva, Halmai Éva). Kiemelendı még a
MAB doktori képzésre vonatkozó új irányelveit tartalmazó dokumentum gondozása, s az akkreditációs követelmények és eljárás ezzel, valamint a doktori képzésrıl
szóló új kormányrendelet tervezetével való szinkronba hozása. (E munkákban
Patthy Éva mellett Dávid Zsófia is részt vett.) A titkárság kezdeményezı szerepet
vállalt továbbá a tudományágak és képzési ágak megfeleltetésére vonatkozó munkálatokban, s természetesen a kivitelezésben is közremőködött.
1.5 Véleményezések, jogi segítség, akkreditációs követelmények
A titkárság ugyancsak kivette a részét a különbözı jogszabálytervezetek MAB
általi véleményezésébıl. Tudjuk, ez az idıszak igen intenzív volt az új jogszabályok megjelenése tekintetében (új felsıoktatási törvény, a többciklusú képzésre vonatkozó kormányrendeletek, a MAB-ról szóló kormányrendelet, a felsıoktatási
minıségi díjról szóló kormányrendelet stb.) E jogszabályok különbözı tervezeteit
gyakran több ízben is véleményezte a MAB. A titkársági munka az egyes összehasonlító, változáskövetı és az észrevételeket megszövegezı dokumentumok összeállítása mellett konkrét észrevételek felvetésére, tartalmi megjegyzések tételére is
irányult, s több esetben a minisztériummal való közvetlen egyeztetésekben is részt
vettünk.
Ide kapcsolódik a MAB 2006. júliusi átalakulásával kapcsolatos nagyszámú teendık egy része is, kivált a MAB új Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megszövegezése, s a kapcsolódó gazdálkodási és egyéb tárgyú szabályzatok (összesen 22
db) elkészítése. E munkákban oroszlánrészt vállalt Dávid Zsófia jogász kolléganınk. (Részletesebben lásd a 2.1 pontban.)
S itt kell megemlíteni azt a munkát is, mely a különbözı akkreditációs követelmények, eljárások, útmutatók és bírálati lapok megfelelı formában való elkészítésére,
a változások követésére, átvezetésére, s a dokumentumok MAB honlapon való
közzétételére irányult. E munkákban többünk mellett Ruff Éva vállalt fontos szerepet.
1.6 K+F projekt
A titkárság jelentıs – és az eddigi szokásos munkákhoz képest újszerő – vállalkozása volt 2004-ben a sikeres NKTH pályázat végrehajtásaként a MAB kutatásfejlesztési projektjében való részvétel. E projektet nemcsak adminisztráltuk (ami
egyébként ugyancsak nem kevés munkával, pl. négy ütemben rendszeres szakmai
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és pénzügyi beszámolók készítésével járt), hanem tartalmilag is részt vettünk benne. Négy európai ország (Dánia, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország)
nemzeti minıségbiztosítási rendszerérıl, s az e-learning helyzetérıl készítettünk
egy-egy részletes esettanulmányt, míg egy másik részprojektben a magyar felsıoktatási intézmények minıségbiztosítási tevékenységét, a minıségbiztosítási rendszerek meglétét, s a mőködtetés tapasztalatait térképeztük fel internetes kérdıív útján.
A kérdıív véglegesítéséhez a MAB Minıségbiztosítási bizottságának véleményét
is kikértük. A K+F projekt ezen eredményeit – a honlapunkon való közzététel mellett – önálló kötetben, egy új kiadványsorozat elsı darabjaként jelentettük meg1, a
minıségbiztosítási felmérés eredményeirıl továbbá folyóiratokban is beszámoltunk.2 A projektben Borzsák Judit, Gémes Attila, Muhariné Szabó Szilvia, Rozsnyai
Krisztina, Szántó Tibor és Szekeres Péter vállaltak alkotó szerepet, az adminisztrációs terhek döntı részét pedig Juhász Katalin viselte.
1.7 HEFOP pályázatok
Ugyancsak nem kevés munkát adott a HEFOP pályázati kiírás 3.3 komponensére
jelentkezı különbözı konzorciumokban való MAB részvétel elıkészítése, a pályázati anyagok ránk vonatkozó részeinek elkészítése, majd a sikeres pályázatokban
való részvétel, s azok adminisztrációja. Sajnos néhány konzorciumi megkeresés
meglehetısen késın, a pályázatok beadási határidejéhez túl közel érkezett, ezekben
már nem tudtuk vállalni a részvételt. A MAB – technikailag a titkárság útján –
végül három konzorciumban vállalt partnerséget a HEFOP 3.3 alatt. Ezek közül két
pályázat volt sikeres.
A Dunaújvárosi Fıiskola vezetésével megalakult konzorcium 2004 novembere és
2006 októbere között végezte el kitőzött feladatát, mely a konzorciumban résztvevı felsıoktatási intézmények vezetési és belsı minıségbiztosítási, önértékelési
rendszereinek fejlesztésére irányult. A MAB a projektben döntıen szakértıi támogatási, véleményezési munkával vett részt, figyelemmel az akkreditációs követelményekre is. A projekt eredményeirıl a MAB plénuma is részletesen tájékozódhatott, a 2006. januári plénumüléshez kapcsolódóan szervezett konferencia révén. A
titkárság e konferencia elıkészítésében és lebonyolításában is szerepet vállalt, a
szervezéstıl a tartalmi kialakításig bezáróan.
A másik sikeres pályázatot a Nyíregyházi Fıiskola koordinálta, a fentihez hasonló
témában, csak más intézmények részvételével. Ez a projekt 2006-ban indult, s 2007
végén fejezıdik be. A munka eredményeként itt is egy minıségbiztosítási kézi1

A MAB 2004. évi kutatás-fejlesztési projektjének tanulmányai. Budapest: Magyar Akkreditációs
Bizottság, 2004. 142. old.
2
Szekeres P., „Minıségbiztosítási rendszerek a magyar felsıoktatási intézményekben”, Magyar
Felsıoktatás 2004/5., Szántó T., „Az akkreditáció idıszerő kérdései: minıségbiztosítás a hazai felsıoktatási intézményekben”, Magyar Minıség 2004/11. pp. 4-5.
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könyv készül, az egyes fejezetek lektorálását a MAB Minıségfejlesztési bizottságának szakértıi végezték. A titkárság itt egyelıre inkább csak adminisztratív háttérfeladatokat látott el.
A HEFOP pályázatok adminisztrációjának bonyolultsága, az elıírások tartalma,
részletezettsége és teljesítésük munkaigénye sajnos a legmerészebb képzeletünket
is felülmúlta. E munka – Szekeres Péter és a magamé mellett – legkivált Juhász
Katalin stressztőrı képességét tette alaposan próbára.
1.8 További feladatok
További feladataink között meg kell említeni a 2003-as fejlesztések eredményeként
2004-tıl már „rutinként” végzett munkákat, az országos doktori és habilitációs
nyilvántartás (mely 2004-tıl papírmunka nélkül, teljesen elektronikus alapon mőködik) valamint a MAB határozatok tárának vezetését. Itt említhetjük továbbá a
különbözı MAB kiadványok (évkönyv, Akkreditációs Értesítı) szerkesztését, elıállításuk menedzselését, s terjesztésüket. Újdonság volt, hogy a Szakirodalmi Tájékoztató c. titkársági összeállításokat 2004 elsı felében rendszeressé tettük, s elindítottuk a plénum számára az Információs Lapok c. tájékoztató sorozatot is. E két
összeállítás sorozatot azonban 2004. második félévében, a szükséges személyi- és
kapacitásháttér hiányában, sajnos nem tudtuk folytatni. Ugyancsak fontos része a
titkársági háttértámogató munkának a MAB honlapjának gondozása, technikai
karbantartása és rendszeres frissítése. S végül de korántsem utolsósorban itt kell
megemlítenem azt az „általános” titkársági, segítı és adminisztrációs munkát, mely
az elnök és az elnökség, a fıtitkár és a fıtitkárhelyettes mindenkori segítésére, a
központi telefon- és e-mail kezelés mellett táblázatok, statisztikák összeállítására
irányul, s melyet döntı részben Monostori Katalin végez, mindannyiunk megelégedésére.
2. Titkársági mőködés
2.1 SzMSz, belsı szabályzatok
Abban a valószínőleg nem túl gyakran elıforduló „kiváltságban” volt az elmúlt
három évben részünk, hogy e ciklusban kétszer kellett SzMSz-t készítenünk.
A MAB titkárság elsı, 1998-ban készült SzMSz-ének frissítésére vonatkozó korábbi elıkészítéseket követıen 2004-ben zártuk le a titkárság átfogó, mellékleteivel
a teljes tevékenységet lefedı Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elkészítésére
vonatkozó munkát. Az újabb titkársági SzMSz és mellékleteinek, a különbözı belsı szabályzatoknak az elkészítését több tényezı is lassította, nehezítette. A munkát
és az Oktatási Minisztériummal való egyeztetéseket még dr. Homonnay Györgyné
fıtitkár kezdte el, ám sajnálatosan korai halála megakadályozta a befejezésben. A
szövegezések 2003. második felében folytatódtak, ám az év végére, a munka fini37
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sében több fontos jogszabály is módosult, illetve új rendeletek jelentek meg, s ez a
tény ismét „letörölte a táblát” néhány szabályzat (pl. a belsı ellenırzés) vonatkozásában. Az újabb pontosításokat 2004. elsı felében végeztük el. Az SzMSz fıszövegében továbbá rögzítésre kerültek a fıtitkárhelyettesi és a csoportvezetıi beosztások, s kialakítottuk a titkárság kissé rugalmasabb szervezeti felépítését (projektszemlélet beemelése). Így a nem rendszeres feladatok tekintetében részben már
korábban is megvalósult gyakorlat nyerte el szabályzatban rögzített formáját, s
pontosan meghatároztuk a feladatfelelısök felelısségi- és hatáskörét. A minisztériummal való végsı egyeztetések után a titkársági SzMSz-t az OM közigazgatási
államtitkár 2004. július 24-én hagyta jóvá.
Az e ciklusbeli második SzMSz pedig, mint arról már szó volt, immár az új MAB,
a testület és a titkárság együttes dokumentuma. A 2004-ben kialakított titkársági
szervezeti szabályozás az új, 2006-os SzMSz-ben nem változott, a melléklet szabályzatok viszont – döntıen a költségvetésibıl közhasznúságira változott státuszunk miatt – annál inkább.
2.2 Munkaszervezés, munkaköri leírások
A titkársági SzMSz 2004-es jóváhagyása után az ott írásban rögzítettekhez hangoltuk a tényleges mőködést a munkaszervezés tekintetében. A három csoportvezetıi
beosztás közül – összhangban az SzMSz biztosította lehetıséggel – egyet-egyet a
fıtitkár (fejlesztés), illetve az akkori fıtitkárhelyettes (Halmay Nóra, intézményi
akkreditáció) látott el, az elıakkreditációs tevékenység felelıs csoportvezetıje
pedig Éry Márta maradt. Projektfelelıst jelöltünk ki a párhuzamos akkreditációs
vizsgálatok titkársági koordinálására (Borzsák Judit), s egyes további tevékenységekre (kiadványok: Muhariné Szabó Szilvia, pályázatok: Juhász Katalin illetve
Szekeres Péter, hazai rendezvények: Ruff Éva, nemzetközi ügyek és rendezvények:
Rozsnyai Krisztina.)
Az állandó feladatok vonatkozásában is volt néhány változás az elmúlt ciklusban.
A ciklus elején az új tudományági bizottsági rendszer kialakításával (bıvebben lásd
az elnöki beszámolóban) a referensi munkamegosztást is módosítottuk. 2006 folyamán azután, részben a MAB átalakulásával is összefüggésben, újabb módosítások váltak szükségessé. Ezek között a legjelentısebb változás az volt, hogy 2006
júliusától Halmay Nóra félállásban, intézményi akkreditációs csoportvezetıként
folytatta munkáját, s ezért a fıtitkárhelyettesi beosztást tıle Ruff Éva vette át. Öszszevonásra kerültek az érkeztetési-iktatási és a kimenı postázási, dokumentum
lerakási munkakörök. Ezen az egyesített poszton 2006 májusától új kolléganı áll
helyt. Néhány kollégánk távozásával pedig (lásd alább), akik helyére nem tudtunk
új munkatársakat alkalmazni, szintén feladat átcsoportosításra került sor, s így több
kollégánk munkaterhelése emiatt is növekedett.
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A fentiek és a további egyéb munkaszervezési változások fényében minden munkatársra vonatkozóan elkészítettük az új munkaköri leírásokat, teljes körően szintén
kétszer, elıbb 2004-ben, majd – az átalakulás miatt is – 2006-ban is.
2.3 Munkatársi állomány
A titkárság munkatársi állománya a ciklus során többször is változott, s összességében végül is csökkent a létszám. Gémes Attila fiatal referens kollégánk 2004.
július végén búcsúzott tılünk, céljai új perspektívák és kihívások felé irányították,
sikerrel pályázott egy EU-s álláshirdetésre, így ma már Luxemburgban dolgozik.
2005. január végén megváltunk Gombás László informatikus kollégánktól. Steckl
Katalin ügyintézı 2005 végén nyugállományba vonult. Mákó Éva ügyintézı, aki 8
évig volt igen hasznos tagja a titkárság kollektívájának, 2006. június 30-áig, Szekeres Péter referens pedig 2006. augusztus végéig dolgozott a titkárságon. Éva nyugdíjba vonult, Péter pedig szintén külföldön próbál szerencsét. Nyolcórás foglalkoztatását 2006. májusától Borzsák Judit, júliustól Halmay Nóra váltotta négyórásra.
Az apadással szembeni gyarapodás, hogy 2005 októberétıl Bruckmann Erika segíti
az ügyintézıi munkát, 2006. márciusától pedig Dégi Nóra fiatal kolléganınk erısíti
a referensi állományt.
A nyilvános pályázati kiírások elbírálása nyomán a MAB plénuma 2006. szeptemberi ülésén döntött a fıtitkári beosztás betöltésérıl (Szántó Tibor kapott további 5
évre bizalmat), a 2006. decemberi ülés döntése szerint pedig a gazdasági igazgatói
poszton kapott újabb megbízást Gémesi László. A fıtitkárhelyettes, mint fentebb
szó volt róla, 2006. júliustól Ruff Éva lett.
A titkársági létszámváltozások egyenlege, mint fentebb már jeleztem, sajnos negatív: teljes munkaidısre vetített összlétszámunk 2004 januárjában 22 fı volt, 2006
végére ez 18,25 fıre (17%-kal) csökkent. A csökkenést a titkársági összmunkaterhelés növekedése mellett kellett elviselnünk. A csökkenés oka döntıen a MAB
évek óta tartó, s egyre nehezebben menedzselhetı alulfinanszírozottsága: emiatt
nem tudtunk a távozó kollégák pótlásáról megfelelıképpen gondoskodni.
Helyzetünket tovább nehezíti Dávid Zsófia 2007 eleji távozása, aki harmadik
gyermekének fog életet adni. A pótlására jelentkezett fiatal jogász kolléganı néhánynapos gondolkodás után végül nem fogadta el ajánlatunkat, maradt a kevésbé
igényes, ám jobban fizetı közigazgatási állásában. Számunkra igen szomorú tény
ez, mely e beszámoló részeként rögzítést kíván.
A titkárság a személyi állomány és annak anyagi megbecsültsége tekintetében komolyabb fejlesztést, s ehhez megfelelı forrásokat igényel.
2.4 Gazdálkodás
A gazdálkodás tekintetében az elmúlt ciklus nem indult rosszul. A 2004-es évben a
központi költségvetési elıirányzatunk ugyan nem biztosította maradéktalanul a
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MAB mőködéséhez szükséges összes forrást, ám a kutatás-fejlesztési pályázat
nyújtotta pótlólagos forrás bevonásával (melyért, szögezzük le itt is, derekasan
megdolgoztunk!), továbbá rendkívül feszes, szigorú gazdálkodással és különbözı
megtakarítási intézkedések megvalósításával sikerült „egyenesbe jönni”, s az évek
óta megújulóan a titkárság elıtt görgetett, késve teljesített kötelezettség állományt
2004 végére felszámoltuk. Sor kerülhetett továbbá a 303-as (központi ügyfélfogadó) iroda tisztasági festésére, és az irodahelyiségek jó részében a padlóburkolatok
régóta esedékes felújítására is. A kutatás-fejlesztési projekt kapcsán sort tudtunk
keríteni továbbá némi számítástechnikai eszközbeszerzésre (két új számítógép,
monitorok), s egy új, a korábbinál korszerőbb, nagyobb teljesítményő szerver vásárlására és üzembe állítására. Vásároltunk egy új fénymásoló gépet is 2004-ben.
Adott feladataink és szervezetünk mellett takarékossági lehetıségeinket azonban
2004-ben lényegében kimerítettük. A 2005-ben a 2004. évihez képest változatlan
(2003-hoz képest nominálisan csökkentett!) eredeti költségvetési elıirányzat, az
elvonások, a kötelezı maradványképzés – a feladatok mennyiségének az elızı
évhez képest duplájára növekedése mellett – már-már megoldhatatlan feladat elé
állítottak minket. Többszöri nyomatékos jelzéseink, egyeztetéseink, s a határozott
elnöki kiállás végül egy 20 millió forintos kiegészítı támogatást eredményezett,
melyet az OM a bolognai típusú képzésekkel kapcsolatos megnövekedett véleményezési feladataink finanszírozására bocsátott rendelkezésünkre. Ez az összeg a
vonatkozó 2005-ös kiadások mintegy 2/3-át fedezte végül.
2006-ra a helyzet sajnos tovább romlott. Eredeti költségvetési elıirányzatunk elégtelen volta mellett a gazdálkodást nehezítette a MAB átalakulásával kapcsolatos, s
a változásokkal, az új szervezeti formával járó plusz állandó költségek felmerülése
(pl. a Felügyelı bizottság és a Felülvizsgálati bizottság tagjainak tiszteletdíja, a
könyvvizsgálati költségek), melyekre többszöri kérésünk ellenére semmilyen pótlólagos forrást nem kaptunk. Sıt, a 2006. második félévére elıirányzott 85 milliós
támogatási összegbıl a szerzıdés aláírásakor az OKM 5 millió forintot lecsípett, s
a felsıoktatási szakállamtitkár ígérete ellenére sajnos év végén sem sikerült az
OKM-nek megtalálnia a módját a valamelyes kompenzációnak.
A pénzügyileg 2005-ben illetve 2006-ban indult egy-egy HEFOP projekt ugyan
módot adott némi számítástechnikai eszközfejlesztésre, a normál mőködési költségek fedezésére azonban ezek a pályázati összegek csak elenyészı mértékben (arányos irodabérlet és ügyviteli költség) használhatóak, általános pénzügyi gondjainkon így sajnos nem tudtak segíteni. Pótlólagos bevételt jelentett a MAB számára
2006-ban az ENQA TEEP II. projektben való részvételünk munkadíja (10.000
EUR), valamint a második félévtıl belépı szakértıi díj, melyet az intézmények a
szakindítási és doktori iskola létesítési beadványok véleményezéséért fizetnek.
Igazán érdemi javulást pénzügyi helyzetünkben azonban ezek a bevételek sem
jelentettek.
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Mindezek fényében nem tudtuk emelni a hosszú évek óta azonos, rendkívül alacsony (bruttó 8-12 ezer Ft) külsı szakértıi bírálati díjakat, s a MAB-tagok tiszteletdíjának 2006. júliusától lehetıvé vált emelésére sem kerülhetett sor. A titkársági
munkatársak – a lényegében kétszeres munkaterhelés mellett – 2005-ben nominál
(!) jövedelem csökkenést könyvelhettek el. 2005-tıl ugyanis nem tudtunk már üdülési- és ruházati hozzájárulást fizetni, fizetésemelés „hol volt, hol nem volt”, s az év
végi jutalmak is igencsak megcsappantak: a referensek és ügyintézık részére egyre
kevesebbet tudtunk fizetni, s 2005-ben mindhárom magasabb vezetı, 2006-ban a
fıtitkár lemondott az éves munkájáért adható jutalmáról.
Hozzá kell tenni, hogy a 2004-ben egyenesbe hozott gazdálkodás 2006 végére ismét hiánnyal küzd, nem tudtunk sajnos minden 2006-ban esedékes kifizetést év
végéig teljesíteni. Ennek a helyzetnek a kialakulásához az is hozzájárult, hogy a
megváltozott MAB státusz miatt a központi költségvetési támogatást immár nem
„automatikusan”, hanem egyedi éves támogatási szerzıdések keretében kapjuk. Az
új szerzıdés megkötése csak az elızı évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló OKM általi elfogadása után lehetséges, s az új évre vonatkozó támogatás elsı
részletének tényleges átutalása szintén igénybe vesz 1-2 hetet, azaz a 2007-re vonatkozó elsı támogatási részletet – az eddigi gyakorlattal ellentétben – legjobb
esetben is csak február elsı (második?) felében remélhetjük megkapni. Ezt a „technikailag kódolt” 1-2 hónapos csúszást is a 2006-os, amúgy is elégtelen keretbıl
kell valahogy átvészelnünk. Ezért például a 2006. második féléve után járó 13. havi
titkársági fizetést, melyet 2007. január 15-ig kellett volna kifizetni, vissza kellett
tartsuk, a február elején esedékes januári fizetések fedezetének védelme érdekében!
A MAB gazdálkodásának fı számadatait a beszámolási ciklusra vonatkozóan a
következı táblázat tartalmazza. (Adatok ezer forintban, 2006. II. félévére vonatkozóan elızetes adatok. A 2006. elsı félévi, idıarányosan magasabb összegeket a
MAB átalakulása miatt szükséges elırehozott kifizetések és pótlólagos költségek
eredményezték.)
Költségtípus

2004.

2005.

Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozás
Összesen:

132 423
40 199
42 634
4 532
219 788

134 567
39 955
36 356
1 256
212 134

I. félév
82 721
25 376
20 915
483
129 495

2006.
II. félév
60 041
17 383
16 056
779
94 259

Összesen
144 210
45 844
36 151
1 262
223 754

A gazdálkodási felelısség tekintetében a MAB 2006-os átalakulása csak formai
változást hozott, a MAB elnöke a július 1-tıl hozzá került költségvetési és munkáltatói hatáskört a fıtitkárra átruházta.
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Ugyancsak az átalakuláshoz kapcsolódóan 2006. júliusától a gazdasági ügyvitelt a
Professzorok Háza helyett a GP Treuhand Kft-re bíztuk. A közhasznúság miatti
kötelezı könyvvizsgálatot a Gyarmathy és Társai Kft végzi. Folyószámlánkat –
élve a MAB megváltozott státuszából fakadó lehetıséggel – a Magyar Államkincstárból a Raiffeisen Bankba helyeztük át, ezzel biztosítva, hogy a számlavezetés ne
csak kiadásokkal, de némi kamatbevétellel is járjon. Eddigi egyenlegünk e vonatkozásban, a megkülönböztetett figyelemmel végzett pénzügyi tervezés biztosította
idıszakos lekötéseknek köszönhetıen, többletet mutat. Az átutalásoknak és egyéb
banki mőveletek végrehajtásának ügyfélterminálon keresztüli saját kézbe vétele a
kamatbevételen túl jelentısebb költségmegtakarítással is jár, de persze többletmunkát jelent az érintett három személy számára (irodavezetı, gazdasági igazgató,
fıtitkár). Külön is szeretném itt kiemelni és megköszönni Juhász Katalin irodavezetı alapos és mindig megbízható munkáját (gazdasági adminisztráció, kötelezettség vállalások vezetése, irodai mőködtetés).
2.5 Fejlesztés
A szőkebben vett titkársági fejlesztési munka 2004-ben döntıen az adminisztrációs
háttértámogatás további javítására irányult. Ennek keretében módosítottuk az iktatásban alkalmazott kódok rendszerét, ehhez kapcsolódóan pedig a dokumentumok
fizikai lerakását. Kevesebb lefőzı dossziét igénylı, átláthatóbb rendszer kialakítására törekedtünk, figyelemmel a visszakereshetıség könnyítésére, a hosszabb távú
raktározásra és a selejtezésre. Évrıl-évre tökéletesítjük a kötelezettségvállalások
vezetésének rendszerét is, mely a gazdálkodási döntések meghozatalában nélkülözhetetlen segítséget nyújt.
Az „E-roda” program keretében a 2003-as titkársági egyeztetések nyomán 2004ben elkészítettük és bevezettük az új számítógépes könyvtárszerkezetet, melynek
segítségével a dokumentumok elektronikus készítése és tárolása jobban áttekinthetıbbé vált. Rendszeressé, s a kollégák által elfogadottá, támogatottá váltak az elektronikus titkársági tájékoztató körlevelek. (Az új joganyagokra vonatkozó belsı
titkársági tájékoztatás már korábban is ebben a formában mőködött.)
Informatikai tekintetben a 2004-es év legjelentısebb fejlesztései az egyetemi és
fıiskolai tanári pályázatok adatbázis alapú feldolgozása és a MAB belsı informatikai rendszerének munkálatai voltak. Elıbbi keretében a kialakításra került az E(F)T
pályázatok adatbázisa, mely évenkénti bontásban nemcsak a pályázatok kezelését,
a visszakereshetıséget, de a naprakész információszolgáltatást és a testületi döntéshozatalt is jobban szolgálja. A MAB belsı informatikai rendszerének elsı verziója is elkészült 2005 elejére, azonban a bolognai átállás és az új jogszabályi környezet kialakulása sok mindent felülírt. S mivel a rendszert kidolgozó kollégánktól
is megváltunk, ennek a munkának lényegében újra elölrıl kell nekifognunk a következı ciklusban.

42

Akkreditáció Magyarországon 16

2005 és 2006 a bolognai átállási, a MAB átalakulási és a jelentısebb nemzetközi
feladatok miatt sajnos nem kedvezett a titkársági fejlesztéseknek, a forráshiányt
már nem is említve. Látványos fejlesztést e két évben nem tudtunk produkálni,
erıinket a megnövekedett munkaterhelés elviselhetıvé tételére, hatékonyabb munkaszervezési megoldások kialakítására koncentráltuk a nagyszámú beadvány kezelésére vonatkozóan. Itt jegyzem meg, hogy a beadványok elektronikus formában
való kezelése, továbbítása sajnos meglehetısen nehezen nyer teret a titkárságon.
Ennek csak részben oka a titkársági kollégák egy részének viszonylagos idegenkedése. Az igazi magyarázatot ık a külsı bírálók vonakodásában látják, akik sokkal
jobban szeretik a papíron kézbe vehetı dokumentumokat az elektronikus változatoknál. Sok esetben internet- illetve számítógép hozzáférési és -kezelési gondok is
nehezítik a szakértık ilyen irányú munkáját.
2.6 Belsı minıségbiztosítás
A 2003-ban megkezdett, a belsı minıségbiztosítást szolgáló titkársági megkérdezéseket 2004-ben is folytattuk. A munkatársakat ezúttal egy elégedettségi kérdıív
kitöltésére kértem. Az anonim kérdıívet a 21 kitöltésre kért munkatársból 16-an
töltötték ki, ez 76 %-os válaszarány, ami a 2003-as 52 %-hoz képest jelentıs elırelépés. A kérdıívekben adott osztályzatok, rangsorok és szöveges észrevételek alapján 2004-ben összességében számos területen jónak volt mondható a helyzet a titkárságon (értelmes, hasznos munka, megfelelı leterheltség, munkahelyi légkör,
vezetés, infrastruktúra, titkársági kommunikáció, stb.) Jelentısebb javítanivalót a
következı területeken jeleztek a kollégák:
• a munkatársak megbecsültsége, erkölcsi elismerése,
• szakmai fejlıdés, továbbképzés,
• napi munkához szükséges információk idıbeni biztosítása (ez a probléma a
szerteágazó bizottsági munka eredményeinek a megfelelı idıben a plénumülésekre való elıkészítése kapcsán sajnos régebb óta jelentkezik),
• munkatársi önállóság kérdéskörének tisztázása,
• testület – titkárság közötti kommunikáció, visszacsatolás.
A szöveges felvetések közül említésre érdemes a testület és titkárság közötti feladat- és hatáskör megosztás határvonalainak élesítése, illetve ezzel összefüggésben
a titkársági munkatársak minıségbiztosítási szakértıi szerepének növelése. Felmerült továbbá a munkatársi összetétel esetleges változtatásának lehetısége, s az is,
hogy fiatal kollégák bevonása és megtartása csak megfelelı perspektíva biztosításával és jó fizetéssel lehetséges. 2004 vége óta ez utóbbi mozzanat még hangsúlyosabbá vált.
2005-ben és 2006-ban a jelentıs munkaterhelés növekedés miatt nem volt formális
kérdıíves megkérdezés a titkárságon. Mindamellett ha nem is írásos, de mégiscsak
többé-kevésbé szisztematikus formában, a rendszeres titkársági értekezletek alkal43
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mával többször is sor került a belsı mőködés minıségére vonatkozó, ıszinte jobbítani akarást tükrözı eszmecserékre. Ezek fényében a belsı mőködés legfontosabb
problémáit a titkárság – lényegében 2004-hez hasonlóan – a következıképpen látta:
• a munkavégzéshez szükséges pontos és részletes információk rendelkezésre
állásában minden titkársági erıfeszítés ellenére 2005-tıl határozottan és
mondhatni jelentısen romlott a helyzet, noha a titkárság érti, hogy ez sajnos
nem belsı mőködési problémákra, hanem döntıen külsı okokra vezethetı
vissza (a bolognai átállás feszítettsége, jogszabályi háttér bizonytalansága),
• a testület vezetése és a titkárság közötti kommunikáció továbbra is, sıt, 2005tıl talán még erısebben, „egycsatornás” volt, szinte kizárólag a fıtitkáron keresztül valósult meg,
• elıbbivel is összefüggésben a munkatársak – az anyagi nehézségek ismeretében – még mindig úgy érzik, hogy a testület általi megbecsültségük, erkölcsi
elismertségük javítható volna,
• az adott munkaterhelés mellett nem sikerült elırelépnünk a szakmai fejlıdés
szervezett biztosítása, az irányított továbbképzések terén,
• a MAB testületi, szakértıi és titkársági javadalmazása egyaránt korrekciókra
szorul.
A titkárság továbbá – saját kezdeményezésre – 2005-ben kidolgozta a MAB belsı
minıségbiztosításának egy lehetséges koncepcióját, melyet a Minıségfejlesztési
bizottság, s az elnökség is tárgyalt. (További lépések a koncepció tárgyában mindeddig nem történtek.) A kiépülı belsı minıségbiztosítási rendszer részeként azonban a konkrét kivitelezési munka is folytatódott: az intézményi akkreditáció második köre elsı etapjának vizsgálataiban részt vett intézmények és látogató bizottsági
tagok részére kidolgoztunk egy-egy kérdıívet, melyek a vizsgálat tapasztalataira,
erısségeire és javítható vonatkozásaira kérdeznek, s az eljárás fejlesztését, a munka
minıségének javítását célozzák. A kérdıíveket testületi jóváhagyásuk után kiküldtük, beérkezésük után pedig feldolgoztuk, s az eredményeket a Minıségfejlesztési
bizottság és a plénum számára rendelkezésre bocsátottuk. E munkát Szekeres Péter
segítette.
Meg kell itt említeni, hogy a MAB belsı minıségbiztosítási rendszerének elkészítésére testületi oldalról, a Minıségfejlesztési bizottságban is megindult a gondolkodás. A 2006. január 27-i HEFOP konferencián Veress Gábor, a bizottság tagja
vázolt egy lehetséges felépítést, Kovács Árpád, szintén bizottsági tag, pedig az ISO
szabvány szerinti rendszer kialakítását ajánlotta fel.
Az európai sztenderdeknek és irányelveknek való megfelelést vizsgáló külsı értékelését a MAB 2008-ra irányozta elı. A sztenderdek egyik fontos eleme az ügynökségi belsı minıségbiztosítás megléte, mőködtetése. S noha ma már korántsem
nullán állunk, mint az a fentiekbıl kiderül, mégis talán jó volna e területen 2007ben egy kicsit nagyobbat lépni: a MAB minıségpolitikai dokumentumát megfo44
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galmazni és közzétenni, s a belsı minıségbiztosítást rendszerszerően kialakítani és
mőködtetni. Ehhez persze a testület és a titkárság közötti vonatkozó munkamegosztást is tisztázni kellene.
3. Kapcsolatok
A MAB hazai kapcsolatainak ápolásából a titkárság is kiveszi a részét. Az Oktatási
és Kulturális Minisztériummal való kapcsolattartás titkársági szinten is rendszeres
(felsıoktatási államtitkárság és fıosztály, doktori és egyetemi tanári ügyek,
MEIK). 2004-ben sor került továbbá az OM – MAB – FTT hármas bizottsági megbeszélések idıszakos felújítására. 2006 nyarától pedig már a Felsıoktatási Regisztrációs Központtal is rendszeres kapcsolatot tartunk.
A MAB egy titkársági munkatárssal képviseltetette magát az elızı kormányzati
ciklusban a Nemzeti Bologna Bizottság munkájában (Szántó Tibor). A Felnıttképzési Akkreditációs Testület ülésein Homonnay György vesz részt.
Értelemszerő titkársági feladat továbbá a Professzorok Házával való kapcsolattartás, a napi munka szintjén (gazdasági ügyvitel 2006. júniusig, teremfoglalás, posta,
stb.) és vezetıi szinten is. Itt jegyzem meg, hogy a kiváló személyes kapcsolatok
ellenére bizonyos szükséges infrastrukturális fejlesztéseket, pl. a földszinti konferenciaterem hangosításának korszerősítését, vagy a PH számítógépes hálózat hardveres fejlesztését – alapvetıen a PH finanszírozási gondjai miatt – sajnos nem sikerült a beszámolási idıszakban elérni. A PH 2007. évi megszőnésével pedig erre
már várhatóan nem is kerülhet sor.
2006. júliusától a könyvvizsgálat és a gazdasági ügyvitel tekintetében a feljebb már
említett külsı cégekkel tartunk szoros kapcsolatot.
A nemzetközi kapcsolatok tekintetében a titkárság igen aktív, ez irányú tevékenységünkrıl az elnöki beszámoló részletesen megemlékezik. Az ENQA és
INQAAHE Board tagságok mellett kiemelem projekt részvételeink közül a 2004ben indult, s 2006. tavaszán befejezett ENQA TEEP II. projektet, mely három európai, közös képzésben megvalósuló mesterszak (joint master) nemzetközi értékelésére irányult. A kiküldött értékelı bizottságok munkájában az ügynökségi kollégák (a MAB részérıl Rozsnyai Krisztina és jómagam) a diszciplináris szakértık
mellett teljes értékő tagként, minıségbiztosítási szakértıként dolgoztak, a titkári
teendık (és a projekt tartalmi irányításának) ellátása mellett. E munkában igen
hasznos, talán itthon is megfontolásra érdemes tapasztalatokat szereztünk.
A titkárság munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási idıszakban is
különbözı publikációkat, tanulmányokat tettek közzé, s konferencia- és munkaértekezlet elıadásokat tartottak. Ezek közül említésre érdemes a Kasseli Egyetem
Felsıoktatás Kutatási Intézetének felkérésére készített tanulmány, amely a ma-
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gyarországi bolognai átmenetrıl ad összefoglaló képet1, valamint az a tanulmány,
amely hat ország minıségbiztosítási ügynökségeinek eddig lezajlott külsı értékelését tekinti át, s javaslatokat fogalmaz meg a hasonló jövıbeli vizsgálatok számára.2
4. A MAB néhány mőködési kérdése
A 2001-2003-as ciklusról szóló fıtitkári beszámoló végén néhány problémát soroltam fel, melyek a titkárság szemszögébıl nézve, akkori megítélésem szerint, a
MAB mőködését illetı fontosabb javítható vonatkozásokat jelentettek. Ezek a következık voltak:
a) A szabályoknak megfelelı mőködés biztosítása.
b) A „késleltetett” döntések problematikája.
c) A határozatok indoklása.
d) A testület és a titkárság közötti pontosabb felelısségi és hatásköri elhatárolás.
E problémák közül leginkább talán a másodikra mondhatjuk, hogy az elmúlt három
éves ciklusban nagyrészt orvoslásra került. A határozott idejő akkreditáció megszőnt (noha a bolognai átállás kapcsán a miniszter még adott ki két évre szóló szakindítási engedélyeket, s itt a MAB-nak van további tennivalója), s már örvendetesen kevesebb a feltételes akkreditációs határozat. A másik három kérdés tekintetében azonban, én legalábbis úgy látom, van még további elırelépési lehetıség. Ezeket tehát tisztelettel az új testület figyelmébe ajánlom, s közülük az elsıre, a szabályoknak megfelelı mőködésre, e helyütt – két bekezdés erejéig – részletesebben
is szeretnék kitérni.
A szabályoknak megfelelı mőködés biztosítása alatt azt értettem, hogy az
akkreditációs eljárásokat és követelményeket az azok hatálya alá tartozó minden
beadvány véleményezése tekintetében alapvetıen azonosan kellene alkalmazni. A
bolognai átállás, az új típusú szakok bevezetése kapcsán 2006-ban, az informatikai
és a mővészeti területen, sor került bizonyos egyedi eljárási módosítások alkalmazására, a vonatkozó szakvéleményezési eljárás plénum általi módosítása, azaz
erre vonatkozó MAB határozat nélkül. Megértem, hogy ezek az egyedi módosítások az érintett szakértık egyetértésén, illetve a beadványokat jegyzı intézmények
számára is szorító idıhiányon alapultak. Látnunk kell azonban, hogy az ilyen „ad
hoc” módosítások egyrészt az esetleg hátrányosan érintett intézmények, illetve
intézménycsoportok számára alkalmasint nehezen elfogadhatóak, másrészt a MAB
véleményezési eljárási rendjének következetes alkalmazása (szabálykövetés, átláthatóság) szempontjából nehezen védhetıek. Megoldást jelenthetne egy rugalma-

1

Alesi, B., Rozsnyai, C., Szanto, T.: „Ungarn“ In: Bachelor- und Master-Studiengänge in
ausgewählten Ländern Europas im Vergleich zu Deutschland. Bonn – Berlin: Bundesministerium für
Bildung und Forschung, 2005. pp. 79-89.
2
Szanto, T.R.: „Evaluations of the Third Kind: External evaluations of external quality assurance
agencies” Quality in Higher Education (11)2005 No 3. pp. 184-193.
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sabb, keretjellegő eljárási szabályozás is, de akkor módosítani kellene a MAB
SzMSz-t, az idevonatkozó hatályos szabályokat.
Ennél még fontosabb azonban, hogy az akkreditációs követelményeknek való
megfelelést a MAB a határozataiban egységesen, konzisztens módon érvényesítse. Az adott követelmények hatálya alatt lehetıleg azonos legyen a mérce, függetlenül a konkrét szaktól, intézménytıl. (Hangsúlyozom, ha azonos követelmény
vonatkozik az adott szakokra.) Számomra sajnos úgy tőnik, hogy ez nem minden
esetben van így, s nem feltétlenül csak a képzési ágak közötti esetleges különbségek okán. Az egyik legutóbbi példát említve: a plénum 2006. decemberében egy
fıiskola által indítani tervezett mesterszakot az elsı, nem támogató határozatra
érkezett, részletesen adatolt fellebbezés után sem támogatott. Ugyanakkor mindmáig hét másik mesterszak indítását támogatta a MAB hét különbözı fıiskolán, megítélésem szerint az akkreditációs követelmények elıbbihez képest jóval kevésbé
szigorú alkalmazásával, különösen pl. ami a tervezett szakokon oktató egyetemi
tanárok számát, vagy a doktori képzésben való elızményeket illeti.
S végül egy további kérdéskörrel szeretném kiegészíteni a fenti négy elemet: a
MAB jövıbeli munkájában talán még inkább támaszkodhatna a felsıoktatási minıségbiztosítás nemzetközi gyakorlatának egyes jól bevezetett elemeire. A MAB
leköszönı elnöke – a korábbiakhoz hasonlóan – különös figyelmet szentelt az elmúlt ciklusban a MAB mőködésének európai harmonizációjára. Ennek eredményei
tetten érhetıek pl. a MAB új stratégiai dokumentumában, vagy a 2006-ban módosított intézményi akkreditációs útmutatóban. Van még azonban olyan terület, ahol a
harmonizáció erısíthetı volna, nevezetesen éppen az imént érintett szakindítási
véleményezés és követelményrendszer tekintetében. A ma jól látható európai trend
itt az, hogy az értékelésekben elıtérbe kerülnek az adott szak által kitőzött képzési
kimenetek, kompetenciák. A MAB szakakkreditációs követelményei azonban
még mindig jobbára input centrikusak, a szak mőködtetésének bemeneti paramétereire koncentrálnak (oktatók, infrastruktúra), noha a folyamati és kimeneti tényezık felé történı hangsúlyeltolódás szándékát már a MAB 2001-ben elfogadott elsı
stratégiai terve is tartalmazta.
A bolognai típusú szakok képzési és kimeneti követelményeiben már itthon is megjelentek a kimeneti elvárások, az elérni kívánt kompetenciák. A KKK-k konkrét
kialakítása során azonban sajnos még nem igazán érvényesültek ezek a szempontok, a megfogalmazott kompetenciák gyakran túl általánosak, nehezen megfoghatóak lettek. A magyar felsıoktatásnak talán meg kellene barátkoznia ezzel a kissé
új szemlélettel, s ebben a szemléletváltásban a MAB is fontos részt vállalhatna a
szakakkreditációs követelmények ilyen irányú hangsúlyeltolásával, figyelemmel
természetesen az új és a már mőködı szakok közötti különbségekre.
Budapest, 2007. január 13.
Szántó Tibor
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Események
A MAB ülései 2006
(fontosabb napirendi pontok)

1. január 27.
Tájékoztatások
• Aktuális jogalkotási helyzet (Új Ftv., Többciklusú Korm. rend., MAB-ról
szóló Korm. rend.)
• Miniszteri szakindítási engedélyezések, sajtóvisszhang
• A 2006-os teendık áttekintése
EFT bizottság elıterjesztései (2 pályázat)
Mesterképzési szakok akkreditációs követelményeinek felülvizsgálata
• A Stratégiai és Bologna bizottság elıterjesztése
• A mesterszakok indításának akkreditációs minimumkövetelményei
• Hatvani László e témában írt levele
Akkreditációs jelentések
• SzTE második körös intézményi akkreditációs értékelése
• Orvos, fogorvos, gyógyszerész szakok párhuzamos akkreditációs értékelése
Eljárási kérdések
• A mővészeti szakok párhuzamos akkreditációjával kapcsolatos korábbi
MAB határozat módosítása
• A MAB által nem támogatott, miniszteri engedéllyel a mőködésüket
megkezdı szakok felülvizsgálati eljárása
Pedagógusképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó MAB bizottság elnöke
Doktori ügyek
• VE idıközi látogatás (D 156: Nevelés- és nyelvtudományok)
• A doktori képzés jövıjérıl és lehetséges fejlıdési irányai
Kollégiumi elıterjesztések
• Tájékoztató a még folyamatban levı alapszak véleményezésekkel kapcsolatos elnökségi döntésekrıl
• Alap- és mesterszak létesítések, indítások
Egyebek
• Az európai sztendereknek való megfelelés teendıi
• A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem magyarországi mőködési engedély megszerzésére irányuló kérelme
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2. február 24.
Párhuzamos értékelések
• Orvos, fogorvos, gyógyszerész szakok párhuzamos akkreditációs értékelése - Intézményi válaszok összegzése – Kiválósági helyek
• Történelem kiválósági helyek
Intézményi akkreditációs jelentések
• SzTE második körös intézményi akkreditációs értékelése
• SzIE második körös intézményi akkreditációs értékelése
Tájékoztatások
• Aktuális jogalkotási helyzet (Ftv. módosítása, a MAB-ról szóló korm.
rendelet, az Ftv végrehajtási rendelete)
• Ágazati minıségpolitika
EFT bizottság elıterjesztései
Személyi javaslatok
• Hit- és vallástudományi bizottság elnöke, új tagja
• A Tanárképzési bizottság tagjai
• Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola közbülsı eljárása
Eljárási kérdések
• A tanári mesterszakok véleményezésének rendje
Doktori ügyek
• VE idıközi látogatás (D 156: Interdiszc.: 5.6 Neveléstud., 6.3 Nyelvtud.)
Kollégiumi elıterjesztések
• Miniszteri határozat kiadásához elıkészített KKK-k
• Tájékoztató a ME politológia alapszakkal kapcsolatos elnökségi döntésrıl
• Szakirányú továbbképzési szak létesítése(1 db)
• Alap- és mesterszak létesítések, indítások
FSZ képzés (PTE: Egészségügyi informatikai asszisztens)
Külföldi intézmény magyarországi mőködése
• Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Magyarországon létrehozandó orvosképzési kara (csak PhD képzés)
Egyebek
• Elnöki beszámoló 2005-rıl
• Fıtitkári beszámoló 2005-rıl
• Összefoglaló a január 27-i HEFOP konferenciáról
3. március 24.
Az aktuális jogalkotási helyzet
• a MAB-ról szóló kormányrendelet
• doktori rendelet (tájékoztatás az elıkészületekrıl)
• Ftv. végrehajtási rendelet
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Egyetemi tanári véleményezések (140 pályázat)
Intézményi akkreditációs értékelések
• GDF második körös intézményi akkreditációs jelentése
Doktori ügyek
• Határozati javaslat doktori iskolákban vezetıváltásra
Személyi javaslatok
• MAB Felülvizsgálati Bizottság megalakításának kérdései (tájékoztatás)
• Változások intézményi akkreditációs LB-k-ben
• Gáspárdy László MAB tag lemondása
Költségvetési beszámoló 2005, tervezet 2006
Kollégiumi elıterjesztések
• Szakirányú továbbképzési szak létesítése
• Alap- és mesterszak létesítések, indítások
• Karlétesítés (SzTE Fogorvostudományi Kar)
• Intézménylétesítés (Euroszféra Nemzetközi Menedzserképzı Intézet és
Üzleti Fıiskola intézmény létesítési kérelme (Li6)
Egyebek
• Molnár Károly, a BME rektorának a MAB követelményeivel kapcsolatos
levele, és az elnöki válasz
• EKKR konferencia (febr. 27-28.)
• Ftv. konferencia, MRK alakuló ülés (márc.1.)
• Holland-belga delegáció (márc.1-2.)
• NTT ülés (márc. 31-ápr. 1.)
4. április 28.
Az aktuális jogalkotási helyzet
• Már hatályos a MAB-ról szóló 69/2006. (III. 28.) kormányrendelet
• Az alap- és mesterképzési szakok KKK-iról szóló 15/2006. (IV.3.) OM
rendelet (benne a tanári mesterképzési szak KKK-ja is!) hatályos
• Az Ftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendelet (5. sz. melléklete: „Az alap-, illetve mesterképzés indításának és a karok létesítésének tárgyi és személyi feltételei”)
• Felsıoktatási hatósági eljárási díjakról szóló OM rendelet-tervezet
• Felsıoktatási Minıségi díjról szóló végrehajtási rendelet-tervezet
Egyetemi tanári ügyek
• Véleményezések (4 ET pályázat)
• Az ET eljárási rend új Ftv-bıl adódó módosításai
Jogász szakok párhuzamos vizsgálatának akkreditációs jelentése
Jogász kiválósági helyek
Doktori ügyek
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• DI létesítési kérelem (PTE, ELTE, DE)
• Doktori iskolák belsı alapító tagjainak nyilvántartása (Tájékoztatás)
Személyi javaslatok
• Javaslat az intézményi akkreditációs jelentéseket megvitató ad hoc kollégiumok tagjaira
Javaslat az alapképzési-, ill. mesterszakok indítása akkreditációs követelményeinek korrekciójára
Kollégiumi elıterjesztések
• Szakirányú továbbképzési szak létesítése
• Alap- és mesterszak létesítések, indítások
• Külföldi intézmény M.o.-i mőködése
MAB határozat megtámadása (PPKE: kulturális antropológia) - elnökségi
válasz (tájékoztatás)
Egyebek
• Kiválósági helyek – átadás módja
• Tájékoztatás az április 25-i OM – MAB megbeszélésekrıl
• Tájékoztatás a MAB átalakulás elıkészítésérıl (Szántó Tibor)
5. május 26.
Az aktuális jogalkotási helyzet
• Minıségi díj-ról szóló végrehajtási rendelet-tervezet
• Ftv. tervezett módosítása (tájékoztatás)
Egyetemi tanári ügyek (4 ET pályázat)
Alap- és mesterszakok indításának követelményei
• Korm. rend. szintő követelmények – MAB követelményrendszer
• Tanári mesterszak (indítások) – MAB irányelvek
Az elnökség eljárási javaslatai
• Intézményi beadványok kezelése; javításra, átdolgozásra történı visszaadásuk kérdése
• Székhelyen kívüli képzések, követelményrendszer
Doktori ügyek
• A doktori képzés jövıje
• A képzés és kutatás rendszerének összevetése
Kollégiumi elıterjesztések
• Szakirányú továbbképzési szak létesítése, alap- és mesterszak létesítések,
indítások
• Külföldi intézmény mőködési kérelme
• Egyéb kollégiumi ügyek (Dékáni kollégiumok {Társ. Koll, Élettud.
Koll.} levelei)
Egyebek
• NTT ajánlások
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• Kiválósági oklevelek átadása (MRK ülés 2006. jún. 12-13. Debrecen)
• MAB átalakulás
6. június 30.
MAB elnöki tájékoztató
• Hiller István miniszternek írt levél-tervezet
• OM törvényességi eljárása a MAB követelmények tekintetében
• Kiválósági oklevelek átadása (MRK ülés 2006. jún. 12-13. Debrecen)
• Ftv. tervezett módosítása
Stratégiai kérdések a MAB-ban
Egyetemi tanári ügyek (7 ET pályázat)
Személyi javaslatok
• A MAB elnökének bírósági bejegyzés miatt szükségessé váló megerısítése
• MAB Felülvizsgálati Bizottság tagjai
• Felügyelı Bizottság tagjai
• Az orvostudományi doktori iskolák kiválóságának megítélését végzı bizottság tagjai
Akkreditációs jelentések vitája
• Zsigmond Király Fıiskola
• Nemzetközi Üzleti Fıiskola
• Bhaktivedanta Fıiskola közbülsı eljárásának jelentése
• PTE tanárképzés – akkreditációs határidı
Eljárási javaslatok, követelményrendszert érintı kérdések
• Alap- és mesterszakok indításának új eljárási rendje
• A MAB intézmény- és karlétesítési követelményrendszere az új jogszabályok tükrében
• Tanárképzés irányelvei
• A 2. akkreditációs kör 3. etapjának indítása
MAB átalakulás
Kollégiumi elıterjesztések
• Mőszaki kollégium szakos elıterjesztései
• Élettudományok kollégiumának szakos elıterjesztései
• Társadalomtudományi kollégium szakos elıterjesztései
• Több kollégiumot érintı ügyek
• Intézmény-, ill. karlétesítések, külföldi intézmény mőködése
• Korábbi MAB határozat módosítása (élelmiszerbiztonsági- és minıségi
mérnök)
Doktori ügyek
• Pannon Egyetem doktori iskola
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• Andrássy Gyula Budapesti Németnyelvő Egyetem doktori iskola
• Doktori iskola vezetıjének személyében változás
Állásfoglalás a tudomány szerepérıl a felsıoktatás minıségének meghatározásánál
Magyar vállalatok a jobb felsıoktatásért (Sajtóközlemény) – javaslat szeptemberi tanácskozás összehívására
7. szeptember 29.
MAB elnöki tájékoztató
• ENQA közgyőlés (szept. 21-22.)
• Aktuális jogalkotási helyzet (Ftv. módosítása – AB határozat. Szakirányú
továbbképzési szakok OKM rendelet tervezet. Felvételi eljárásról szóló
OKM rendelet tervezet. A 2007-es, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrıl szóló OKM rendelet tervezet. Manherz Károly levele a
MAB szakindítási követelményeinek törvényességi felülvizsgálata tárgyában)
• Felülvizsgálati Bizottság megalakulása
• Felügyelı Bizottság alakuló ülése (2006. aug. 1.)
• Az új MAB testület szervezésének állása
• Az új SzMSz tervezete
Elnöki jelentés
• Helyzetkép, viták és feladatok a magyar tudományos életben
Intézményi akkreditációs ügyek
• 2. körös intézményi akkreditációs útmutató és mellékletei
• BCE (2004. szept. 1-ig BKÁE) akkreditációjának MAB határozatban való rögzítése
MAB követelményrendszert érintı kérdések
• ET követelményrendszer módosítási javaslatok
• Külföldi intézmények magyarországi mőködése
• Szakakkreditációs követelményrendszer (dr. univ. elfogadhatóságának
kérdése)
Eljárási kérdések
• Hatvani László eljárási módosítási javaslata
• MAB eljárási gyakorlat rögzítéséhez (gazdabizottság – kollégium)
Egyetemi tanári ügyek (5 ET pályázat, 13 fellebbezés)
Személyi javaslatok
• Fıtitkári pályázat
• Int. akkr. 2. kör 3. etap – javaslat az LB elnökök személyére
Kollégiumi elıterjesztések
• Karlétesítési kérelmek (SzE, DE)
• Alap- és mesterszak létesítések, indítások
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8. október 27.
MAB elnöki tájékoztató
• Az új MAB testület szervezésének állása
• Az új MAB szakbizottságokba tagok jelölése (MRK kezdeményezés)
• A doktori képzésrıl szóló kormányrendelet tervezet aktuális helyzete
Az új SzMSz megvitatása és elfogadása
MAB követelményrendszert érintı kérdések
• Tanári mesterszakok indításának követelményei és útmutatója
Fogalmi kérdések
• Szakirányok az oklevélben („önálló szakképzettség”)
Egyetemi tanári ügyek
• 3 ET pályázat
• 4 tudományág speciális követelményrendszere
Doktori Bizottság ügyei
• Új doktori iskola létesítési kérelem (ME történelemtud.)
• Fellebbezés DI létesítési kérelem elutasítása miatt (PTE neveléstud.,
sporttud.)
• DI vezetı változás
Személyi javaslatok
• Int. akkr. 2. kör 3. etap – javaslat kari elnökökre
Intézményi akkreditációs ügyek
• NYF akkreditációs jelentése
• KE akkreditációs jelentése
• ANNyE akkreditációs jelentése
Kollégiumi elıterjesztések
• Alap- és mesterszak létesítések, indítások
• SzIE & Webster University (külföldi intézmény Mo.-i mőködése)
9. december 8.
Az új testülettel kapcsolatos kérdések
• Az új MAB testület szervezésének állása
• Az átmeneti idıszak eljárási kérdései
Az új SzMSz és kapcsolódó szabályzatok elfogadása
MAB elnöki tájékoztató
• Beszámoló a felhasználói szféra képviselıivel tartott konferenciáról
• Beszámoló az intézményi minıségbiztosítási felelısök számára szervezett MAB tájékoztató értekezletrıl
• Kormányrendelet a Felsıoktatási Minıségi Díjról
Doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs elvárásai
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• A doktori iskola létesítésének eljárási rendjérıl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirıl szóló Korm. rendelet tervezete
• Követelmények és eljárások, javaslat tudományági, képzési ági megfeleltetésre
Párhuzamos vizsgálatok javasolt ütemezése
Mesterképzésekben szakok-szakirányok viszonya
Irányelvek a közös képzések véleményezésérıl
A Tanárképzési Biz. szakindítási elvárásai és rendeletmódosítási javaslata
• Akkreditációs követelmények – Útmutató - Bírálati lap
• Szövegmódosítási javaslat a 15/2006. OM rendelet 4. mell. 8. ponthoz
A Doktori Bizottság elıterjesztései
• Új doktori iskola létesítési kérelem (SzTE filozófia)
• DI vezetı változás
Intézményi akkreditációs ügyek
• DE akkreditációs jelentése
• TSF akkreditációs jelentése
• AVKF (Vác) akkreditációs jelentése
• KRTF (Debrecen) akkreditációs jelentése
• SRTA (Sárospatak) akkreditációs jelentése
• Esztergomi Hittudományi Fıiskola kérelme
A Hit- és vallástudományi bizottság javaslata az osztatlan teológia mesterképzési szak tárgyában
Személyi javaslatok
• Intézményi akkreditáció 2. kör 3. etap – LB-k taglista
• Gazdasági igazgatói pályázat
Fellebbezések – régi eljárás szerint
• A BMF levele a miniszternek „a MAB 2006/8/X/ 5. sz. határozata megtámadása tárgyában
• A BKTF fellebbezése a MAB 2006/7/IX/1/29. sz. határozata tárgyában
Kollégiumi elıterjesztések
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Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete megtartotta éves ülését (március 31. április 1.), ezúttal a Debreceni Egyetem vendégeként. Az ülés célja az volt, hogy a
MAB éves munkájának megbeszélése mellett, az NTT betekintést nyerjen az
akkreditációs látogatás folyamatába is. Az ülésen több látogató bizottsági tag, illetve látogatott egyetemi képviselı is reszt vett. Az NTT 2006-os ajánlásai a MAB
honlapján, a Friss hírek menüpontban angol nyelven olvashatók.
„Kiválósági hely” címek átadása
A MAB 2004-ben kezdte meg az un. párhuzamos akkreditációs vizsgálatokat, melyek keretében különbözı felsıoktatási intézményekben folyó azonos képzések
egyidejő értékelését végezte el a történelem, pszichológia, orvos-, fogorvos-,
gyógyszerész- és jogtudományi képzési területeken. E vizsgálatokhoz kapcsolódóan a MAB „Kiválósági hely” címre pályázatot írt ki. A pályázatokat a MAB plénuma külföldi szakértık bevonásával bírálta el, s ennek eredményeként az összesen
32 pályázatból 17 pályázó képzésnek, illetve képzési helynek ítélte oda a „Kiválósági hely” címet. Az ezt tanúsító oklevelek átadására a Magyar Rektori Konferencia 2006. június 12-i ülésén, Debrecenben került sor. Az okleveleket az intézmények képviselıinek a MAB elnöke adta át.
A Kiválósági hely címet a következık kapták:
3 évre, 2009. június 30-ig szólóan:
Történelemtudomány
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Multidiszciplináris bölcsészettudományok doktori iskola
Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományok doktori iskola
Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományok doktori iskola
5 évre, 2011. június 30-ig szólóan:
Általános orvos képzés
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Emellett a magyarországi orvosképzés egészét tekintve is kiválónak minısíthetı.
Fogorvos képzés
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
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Gyógyszerész képzés
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Jogász képzés
Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK jogász szak
Miskolci Egyetem ÁJK jogász szak
Pécsi Tudományegyetem ÁJK jogász szak
Szegedi Tudományegyetem ÁJK jogász szak
Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Jogbölcseleti Tanszék
Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
A MAB a következı években valamennyi képzési területen lehetıvé teszi doktori
iskolák, majd az alapképzési és mesterszakok esetében is a „Kiválósági hely” cím
elnyerését.
ENQA közgyőlés
Az ENQA közgyőlés 2006. szeptember 21-22-én volt Brüsszelben. A közgyőlés
sok szempontból változást hozott, az ENQA elkezdett precízen mőködni, pl. titkos
szavazás volt a tisztújítás (Board és elnökség) tekintetében, ahogy az egy európai
bejegyzett szervezettıl elvárható. Peter Williams lett az elnök további 1 évre. Finn
székhelyen a fıtitkár és egy további munkatárs dolgozik a titkárságon. 5 új, illetve
újra megválasztott tag (ír, spanyol, dán, francia, holland) került a Boardba, 10 tagjuk között Szántó Tibor is ott van.
Az európai sztenderdek és irányelvek volt a közgyőlés egyik fı témája. A MAB
honlapján a lényegi rész teljes magyar fordítása olvasható. Peter van der Hijden az
Európai Bizottság képviseletében több fontos bejelentést tett. A ranking és a kiválóság (quality label) kérdése is elıtérbe került. A MAB kiválósági hely cím odaítélése ehhez a trendhez illeszkedik.
Az intézményi minıségbiztosítási felelısök számára rendezett
MAB tájékoztató értekezlet
A MAB 2006. december 6-án tájékoztató értekezletet tartott az intézményi minıségbiztosítási felelısök részére. Az értekezleten résztvevı mintegy 60 kollégát
tájékoztattuk a MAB most záruló ciklusának fıbb tevékenységi adatairól (Szántó
Tibor), az intézményi akkreditációhoz kapcsolódó önértékelési elemekrıl és minıségi mutatókról (Páczelt István), valamint a ciklus fıbb tapasztalatairól, s a MAB
elıtt álló stratégiai teendıkrıl (Fésüs László). Az értekezlet egyik fontos megállapítása volt, hogy az önértékeléseknek rendszereseknek kell lenniük, nemcsak 8
évente tanácsos készülniük, s továbbá hogy az intézményi belsı minıségbiztosítási
tevékenység magába kell foglalja az önfelmérések mellett az azokon alapuló folyamatos korrekciós, minıségjavító intézkedéseket is. Vagyis a minıségi kört
nemcsak elindítani kell, de eredménnyel be is kell zárni.
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Személyi hírek
A Tanárképzési Bizottság elnöke
2006/1/VII. sz. MAB határozat (2006.01.27.)
A plénum titkos szavazással (19:1) Pukánszky Bélát (SzTE) választotta meg a Tanárképzési bizottság elnökévé (s így tanácskozási jogú tagjává), Falus Iván (ELTE)
pedig társelnök lett. Fésüs László javasolta, hogy a bizottságba a tagok jelölése a
„tereprıl” is történjen meg.
A Tanárképzési Bizottság tagjai
2006/2/VI/2. számú MAB határozat (2006.02.24.)
Név
Jelölı
Cím, munkakör
SzTE (MRK, DSc, egyetemi
1. Pukánszky Béla
ELTE)
tanár
elnök
Pszich. és
CSc, tszv
2. Falus Iván
Nev.tud. biz.
társelnök
elnöke
3. Czeglédy István
FFK, önálló intézetigazgató
állami fıisk.
jelöltje
4. Forray Katalin
MRK
DSc, egyetemi tanár
5. Györgyiné Koncz MRK
rektorhelyettes
Judit
6. Homor Géza
integrált
fıigazgatóhelyettes
egyetem
fıiskolai kara
7. Hunyady Györgyné ELTE
fıiskolai tanár
8. Iker János
OKNT
rektorhelyettes
9. Kadocsa László
tanári szak- fıigazgatóképzı inhelyettes
tézmények
10. Kis-Tóth Lajos
FFK, önálló ált. fıigazgatóh.
állami fıisk.
jelöltje
11. Köpf Lászlóné
OKNT
igazgató
12. Dr. Pintérné
Grundmann Frida
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Pukánszky
Béla, a bizottság elnöke

osztályvezetı

Intézmény
SzTE BTK Neveléstudományi Tanszék
ELTE PPK Neveléstudományi Tanszék.
Nyíregyházi Fıiskola

PTE BTK
Károli Gáspár Református Egyetem
SzTE JGYTFK Fıigazgatói Hivatal
ELTE
BDF Rektori Hivatal
Dunaújvárosi Fıiskola

Eszterházy Károly
Fıiskola, Eger
Öveges József Fıvárosi Gyak. Isk. Bp
Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Mővelıdési és Sportosztály
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Név
Jelölı
13. Dr. Szenes György Pukánszky
Béla, a bizottság elnöke
14. Dr. Komáromi
MAB elnökSándor
ség
15. Óbert Jánosné
MAB elnökség
16. Szabó László Ta- MAB elnökmás
ség
17. Veres Pál
MAB elnökség

Cím, munkakör
igazgató
(OKNT alelnök)

Intézmény
Bolyai János Fıvárosi
Gyak. Mőszaki Szakközépiskola

igazgató

Kétegyháza, Mezıgazdasági Szakközépiskola
igazgató-helyettes Szent István Közgazdasági Szakközépiskola
egyetemi tanár,
DE BTK Neveléstudotszv
mányi Tsz
igazgató
Földes Ferenc Gimnázium

A Hit- és vallástudományi bizottság elnöke, új tagja
2006/2/VI/1. sz. MAB határozat (2006.02.24.)
2006. március 1. – december 31. között a MAB plénumán az egyházi felsıoktatási
intézmények képviseletét tanácskozási joggal, valamint a Hit- és vallástudományi
bizottságban az elnöki tisztséget a bizottság tagja, Zsengellér József (PhD), a Pápai Református Teológiai Akadémia fıiskolai tanára látja el.
A Magyarországi Evangélikus Egyház delegálása alapján Fabiny Tamás helyett a
szakbizottság új tagja: dr. Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
adjunktusa.
A Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola közbülsı eljárást végzı LB tagjai
2006/2/VI/4. sz. MAB határozat (2006.02.24.)
LB elnök: Wojtilla Gyula lemondott, helyette: Karin Preisendanz (Univ. Wien)
Tagok: Négyesi Mária (egyetemi tanár, ELTE), Porció Tibor (egyetemi docens,
SzTE)
A MAB elnökének bírósági bejegyzés miatt szükségessé váló megerısítése
2006/6/VI/1. sz. MAB határozat (2006.06.30.)
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság alakuló ülése egyhangúlag elfogadta a MAB átalakulását és elnöki tisztében nyílt szavazással (senki nem kívánt
titkos szavazást), egyhangúlag megerısítette Fésüs Lászlót.
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A MAB Felülvizsgálati Bizottsága
2006/6/VI/2/1. sz. MAB határozat (2006.06.30)
A MAB Felülvizsgálati Bizottsága tagjai: Bíró Péter (BME, MTA r. tagja, az MRK
jelöltje), Róna-Tas András (SzTE, MTA r. tagja, a MAB elnökség jelöltje), Szekeres
Júlia (PTE, DSc, a MAB elnökség jelöltje). Mindhárman vállalták a megbízatást.
A MAB Doktori Bizottsága elnöke
2006/6/VI/2/2. sz. MAB határozat (2006.06.30)
A plénum a leköszönı elnök, Róna-Tas András helyére támogatta Michelberger
Pál megbízását a Doktori Bizottság elnöki feladatainak ellátására.
A Felügyelı Bizottság tagjai
2006/6/VI/3. sz. MAB határozat (2006.06.30.)
MRK delegált: Mezısi Gábor DSc (SzTE)
MTA delegált: Patkós András DSc (ELTE)
Harmadik tag: OM miniszterrel egyeztetés kezdeményezve
Az orvostudományi doktori iskolák kiválósági megítélése
2006/6/VI/4. sz. MAB határozat (2006.06.30.)
Az orvostudományi doktori iskolák kiválóságának megítélésére felkért bizottság
tagjait a plénum az alábbiak szerint hagyta jóvá:
Dr. Arányi Péter DSc, Sanofi-Aventis Mo. RT. (gyógyszertud.)
Dr. Bauer Gyızı professzor az MTA külsı tagja, SzTA(Pozsony), (kísérleti
orvostud.)
Dr. Illés Péter professzor, (Lipcse, Németország), (gyógyszertan)
Dr. Kovács Kálmán professzor, Univ. Toronto, Kanada, (klin. orvostud.)
Dr. Kunos György professzor, NIH, USA, (elm. orvostud.)
Dr. Patthy László az MTA tagja, SzBK Enzimol. Int., (mol.biológia)
Dr. Petrányi Gyızı az MTA tagja, OGyK, (klin. orvostud)
(Esetleg:
Dr. Görög Sándor az MTA tagja, Richter G. RT.,(analitika)
Dr. Szántay Csaba az MTA tagja, BME, MTA KK-BKI, (gyógyszerkémia)
Az Állam-, jog- és közigazgatás tudományok bizottsága elnöke
Az Állam-, jog- és közigazgatás tudományok bizottsága elnöke, dr. Gáspárdy László röviddel a MAB-tagságról való lemondása után elhunyt. A bizottság elnöki tisztére a társelnök, dr. Máthé Gábor kapott felkérést.
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A 2006/2007-es tanévben a második akkreditációs körben sorra kerülı intézmények (koordináló) LB elnökei, tagjai
(intézményi akkreditáció 2. kör, 3. etap)
2006/7/VIII/2. sz. MAB határozat (2006.09.29.)
Intézmény

Karok
1. Apáczai Cs. J. Kar
2. Benedek Elek Pedagógiai Kar
3. Erdımérnöki Kar

4. Faipari Mérnöki Kar

NYME 5. Geoinformatikai Kar
(Sopron)
6. Közgazdaságtud.-i
Kar

7.

PTE
(Pécs)

Koordináló
LB elnök

Kari LB
elnök
Pukánszky
Páczelt István Béla
akadémikus, DSc SzTE
ME
Tihanyi
Minbizt.
László
szakértı:
CSc ME
Bíró Zoltán
HÖOK
képviselıje:
Miskolci Norbert

DOSZ
képviselıje:
KegyesPalánkai
Brassai OrsoTibor akalya
démikus
BCE

Mezıgazdasági és
Élelmiszertudományi Kar
(Mosonmagyaróvár)

Állam- és Jogtud.-i Kar
Általános Orvostud.-i Kar
1. Bölcsészettudományi
Kar

Páczelt István
akadémikus
ME

Heszky
László
akadémikus
SzIE

Bessenyei
Lajos
CSc, ME

Tagok
Hunyady Györgyné
CSc, ELTE-TÓFK
Mesterházi Zsuzsa
CSc ELTE-BGGyFK
Padisák Judit
DSc PE
Rédei Károly
DSc Erdészeti Tud.
Int. Bp.
Bercsey Tibor
CSc, BME Gépszerkezettani Int.
Polyánszky Éva
CSc
Somosváry Zsolt
DSc ME-MFK
Halmai Péter
DSc SzIE
Nagy Aladár
DSc ME
Farkas Beáta
CSc, SzTE
Varga Gyula
DSc, KE
Dr. Hoschke Ágoston
CSc, BCE-ÉTK
Dr. Szőcs István,
DSc, SzIE-GTK
Dr. Oláh János,
DSc, TSF

Nincs kari LB
Gergely
András
egy. t.
ELTE-BTK

Bagdy Emıke
CSc, egy. t. KRE
Csúri Károly
CSc, egy. t. SzTE
S. Varga Pál
DSc DE-BTK
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2. Egészségtudományi
Kar
Minbizt.
szakértı:
Topár József
3. Felnıttképzési és
Emberi Erıforrás
Fejlesztési Kar

4. Illyés Gyula Fıiskolai Kar

HÖOK
képviselı:
Medveczki
Gábor

5. Közgazdaságtudományi Kar

DOSZ
képviselı:
Lasztovicza
László

Mővészeti Kar
6. Pollack Mihály Mőszaki Kar

7. Természettudományi
Kar
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Pogány
Magdolna
PhD dékán
SzTE-ESZK

Módis László
egy. t. DE-OEC
Gardó Sándor
DSc egy. t. SzE
Kis Klára
SzTE ESZK
Kozma Tamás, DE
Benedek
Bábosik István
András
ELTE
BME
Bánhidyné Szlovák
Éva BMF
Kozma Ta- Estefánné dr. Varmás
ga Magdolna
DSc DE
c. egy. tanár EKF
Chrappán Magdolna
fıisk. t. DE-HPFK
Barkó Endre kari
fıig. SzTE-JGyPK
Bessenyei
Balaton Károly
egy. t, BCE,
Lajos
Kriszt Éva
fıisk. t. BGF
Nincs kari LB
Koren Csa- Locsmándi Gábor,
egy. doc., PhD, BME,
ba
rektorUrbanisztikai tsz.
helyettes SzE Szabó Csaba
egy. t. DSc, BME,
Híradástechnikai tsz.
Égert János
egy. t. CSc, SzIE
Gépelemek és Mechanika tsz.
Toldi József Tasnádi Péter
SzTE (bioló- ELTE (fizika)
gia)
Csorba Péter
DE-TTK (geográfia)
Hernádi Klára
SzTE-TTK (vegyész)
Radák Zsolt
SE-TSK (testnevelés)
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Intézmény

Karok
1. Ker. Vend. és
Idegenforg. Fıiskolai
Kar

Koordináló
LB elnök

Kari LB
elnök
Kerekes
Kerekes Sán- Sándor
dor*
DSc (BCE)

Tagok

Lehota József
professzor (marketing) SzIE
Kacsirek László
docens SZF
Minbizt.
2. Külkereskedelmi
Constantinovits
Lırincné,
BGF
szakértı:
Fıiskolai Kar
Milán
Istvánffy
(BudaKoczor Zoltán Hajna
egy. docens, SzIE
pest)
DSc PE
Kacsirek László
HÖOK
egy.doc BCE, SzF
képviselı:
3. Pénzügyi és SzámviTarafás
Dimény Erzsébet
Maszlavér
CSc PE-GTK
teli Fıiskolai Kar
Imre
Gábor
DSc BME
Ulbert József
CSc PTE-KTK
1. Kertészeti Fıiskolai
Nábrádi András
Sima Dezsı Füleky
CSc DE ATC
Kar
DSc, BMF
György
CSc SzIE
Terbe István
CSc BCE-KERTK
Minbizt.
szakértı:
2. Gépipari és AutomaDöbröcöni
Sima Dezsı
KF
Veressné,
egy.tan. BMF
tizálási Mőszaki FıÁdám
(KecsSomos Mari- CSc ME
iskolai kar
Pais Ella Regina
kemét)
anna
fıisk. tan. PTE
Kovács Kristóf
HÖOK
egy.tan. PE
képviselı: Balogh Árpád Cseh Sándor
3. Tanítóképzı FıiskoFehér Gergely DSc NyF
lai Kar
CSc NYME-AK
(Apáczai)
Dr. Illés Iván DSc
Dr. Vass László CSc BKF
Általános Vállalkozási Fıiskola
Szintay István
Minbizt. szakértı: Bernáth Lajos
CSc. ME
(Budapest)
(Debrecen, Qualimed Csoport)
HÖOK képviselıje: Nagy Zoltán
M.Nádasi Mária CSc ELTE egy.t.
Lenkei Péter DSc PTE
Hunyady
Eötvös József Fıiskola
Drescher Attila fıigazgató Bp.
Györgyné
(Baja)
Márton Áron Kollégium
CSc ELTE
Minbizt. szakértı: Koczor Zoltán
BMF HÖOK: Szávay István
Balaton Károly Sipos Zoltán CSc, ZsKF
Modern Üzleti Tud.-ok Fıiskolája
CSc, BCE
Minbizt. szakértı: Bíró Zoltán ME
(Tatabánya)
HÖOK képviselıje Kovács Gergely
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IntézKarok
mény
Adventista Teológiai Fıiskola
(Budapest)

Koordináló
LB elnök

Egri Hittudományi Fıiskola
(Eger)
Gyıri Hittudományi Fıiskola
(Gyır)
Pécsi Püspöki Hittudományi F.
(Pécs)
Sapientia Szerzetesi Hittud. Fıisk.
(Bp.)
Szegedi Hittudományi Fıiskola
(Szeged
Szent Atanáz Görög Kat. H.F
(Nyíregyháza)

Kari LB
Tagok
elnök
Bodó Sára DRHE
Soltész János SzAGKHF + HÖOK
Bodó Sára DRHE
Soltész János SzAGKHF
Falus Iván ELTE+ HÖOK
Dolhai Lajos EHF
Soltész János SzAGKHF+ HÖOK
Fekete Károly
Dolhai Lajos EHF
DRHE
Soltész János SzAGKHF
Falus Iván + HÖOK
Dolhai
Lajos EHF
HÖOK képviSoltész
János SzAGKHF
selı:
Falus
Iván
+ HÖOK
Teleki László
Dolhai Lajos EHF
Soltész János SzAGKHF + HÖOK
Bodó Sára DRHE
Dolhai Lajos EHF
Falus Iván + HÖOK
Minbizt. szakértık: Veress Gábor
(PE), Kovács Árpád (PTE)

2006/7/VIII/2/9. sz. MAB határozat (2006.09.29)
Pünkösdi Teológiai Fıiskola (Budapest), Szent Pál Akadémia (Budapest), Wesley
János Lelkészképzı Fıiskola (Budapest). E három egyházi intézmény esetében a
második akkreditációs értékelésre a következı etap-ban kerül sor.
Indoklás: A Plénum elfogadta az Elnökség javaslatát, miszerint e három speciális
egyházi intézmény értékelését a meta-értékelés irányába elmozduló új típusú intézményi akkreditáció során szerzett tapasztalatok birtokában célszerő csak megkezdeni. Az Esztergomi Hittudományi Fıiskolát (Esztergom) a 2006/9/XI/6. sz. MAB
határozat. kivette a 3. etap intézményei közül.
A fıtitkári pályázat eredménye
2006/7/VIII/1. sz. MAB határozat (2006.09.29)
Titkos szavazással egyhangú (19:0) támogató határozatot hozott a plénum, ezzel
megerısítette hivatalában a 2003. április 9. óta e munkakört betöltı Szántó Tibor
fıtitkárt.
A gazdasági igazgatói pályázat eredménye
2006/9/XIII/2. sz. MAB határozat (2006.12.08)
Titkos szavazással egyhangú (24:0) támogató határozatot hozott a plénum, ezzel
megerısítette hivatalában a 1998. július 1. óta e munkakört betöltı Gémesi László
gazdasági igazgatót.
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Határozatok
Elvi határozatok, állásfoglalások
Stratégiai kérdések a MAB-ban - 2006 június
(A MAB új stratégiai terve, elfogadta a 2006. június 30-i plénum)
A 2004-2006 között mőködı MAB Plénum tevékenységének vége felé közeledve
szükséges a ciklus eddig eltelt idıszaka mérlegének elkészítése, tapasztalatainak
összefoglalása, a következı ciklus számára stratégiai irányok megfogalmazása.
Különösen nagy ennek a munkának, feladatnak a jelentısége a magyar felsıoktatás
intenzíven változó jelen idıszakában, amikor:
i) a képzésben az elmúlt évtizedek legnagyobb átalakulása zajlik,
ii) az intézményrendszerben megjelennek az egységes képzési rendszer és a duális intézményrendszer ellentmondásai, feszültségei,
iii) képzési rendszerünk sokkal nyitottabbá válik az európai felsıoktatás felé,
iv) a hazai felsıoktatás szakmai igényessége csökken – különösen a hallgatói
létszám és az intézmények számának ugrásszerő növekedése, a finanszírozás
jelenlegi módja valamint a kreditrendszer megvalósítási problémái miatt.
1. A MAB mőködésének kereteit alapvetıen a magyar felsıoktatáshoz (MRK),
az oktatási kormányzathoz (OKM) és a nemzetközi elvárásokhoz (Európai
Felsıoktatási Térség, ENQA) való viszony határozza meg.
A magyar felsıoktatásban zajló nagy horderejő változások egyik legfıbb jellemzıje, hogy miközben az oktatási rendszer egységesül, addig fennmaradt a duális
intézményrendszer és ez jelentıs érdekellentéteket, feszültségeket szül. Sokak szerint a jelenlegi fıiskolák fele nem tud majd tartósan egy- vagy kétciklusú képzést
folytatni tudó intézményként fennmaradni az oktatói utánpótlás hiánya, az oda
bejutó gyengébb hallgatói minıség, a pályázatokból való kimaradás miatt. Szélesebb értelemben véve is intenzív verseny kezdıdött el az egyetemek-egyetemek, az
egyetemek-fıiskolák, a fıiskolák-fıiskolák között, az állami és a magán intézmények között, a szakok indításának lehetıségéért, az állam normatív támogatásáért, a
csökkenı számú érettségizık mellett a hallgatókért, a doktorandusz helyekért, egyre erısebben a nemzetközi elismertségért is. A versenyt eldöntı hazai feltételek és
viszonyrendszerek nem egyértelmőek, nem mindig objektívek, azok között a minıség szerepe csak részben érvényesül. Sokat tehet ennek a helyzetnek a megváltoztatásáért a felsıoktatás új konferenciája; az elmúlt néhány hónapban az új MRK
tevékenységét jelentısen meghatározta átalakulásának lebonyolítása, amelynek
során a jelenleg 72 tagú testület újra definiálja önmagát, tevékenységi és képviseleti rendszerét.
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Az intézmények felé a MAB nyitottabbá vált. Ennek egyik karakterisztikus jele,
hogy mind az MRK mind az idıközben megszőnt FFK vezetıje 2004 óta állandó
meghívottja a MAB Plénum üléseinek. Igen intenzív együttmőködés valósult meg
a két konferencia közös Bologna Bizottságával, különösen a ciklus kezdetén.
Rendszeres, konstruktív egyeztetések voltak és vannak a szakok létesítése során a
szakmák képviselıivel. Az együttmőködés különösen jól mőködött az alapképzési
szakok létesítése és indítása során; kijelenthetı, hogy a MAB igen nagy empátiája,
hatalmas tehervállalása, és nem utolsósorban aktív kezdeményezései (jogszabályokat megelızve születtek meg a létesítési és indítási kritériumok, kezdıdött meg
mindezek alapján a beadványok elbírálása), rugalmassága nélkül nem kerülhetett
volna sor a kétciklusú képzésre történı teljes körő átállásra 2006 szeptemberétıl. A
MAB mindezt a felsıoktatás európai integrációjának érdekében vállalta fel. Jelentıs vitákra került és kerül sor azonban a mesterképzési szakok létesítése és indítása
kapcsán. Úgy tőnik, hogy bizonyos képzési területeken szembe került egymással
egyfelıl az intézmények egy részének az MRK üléseken is megnyilvánuló azon
álláspontja, hogy kötetlenül kívánnak létesíteni és indítani mesterszakokat, másfelıl a MAB Plénum nagy szakmai tekintélyő tagjainak részletes, szakmaspecifikus,
elızetes kritériumokat megfogalmazó és annak alapján szigorú elbírálást megszabó
igényessége.
A MAB és az Oktatási és Kulturális Minisztérium viszonyát folyamatosan kettısség jellemezte. A MAB vezetése a felsısoktatás hatalmas átalakulásával járó
felelısségének súlyát átérezve konstruktív véleményeivel, továbbá aktív, idıt és
energiát nem kímélı munkával segítette, hogy a megfeneklett Ftv. tervezet elfogadható lehessen, a megszületı kormányrendeletek koherens rendszert alkossanak.
Erre a segítı munkára jelentıs igény volt mind a felsıoktatás, mind az oktatási
kormányzat részérıl. Ugyanakkor érthetetlen események sora zavarta meg az
együttmőködést. Bár a törvény MAB-ot érintı részeiben sikerült érvényesíteni,
hogy a MAB az európai trendekkel összhangban megtartsa, megkapja optimális
mőködésének jogi garanciáit, a kormányrendeletek egész sorának készítésekor
tetten érhetı volt a MAB munkáját korlátozó szándék. (Ennek jellegzetes példája
az alap- és mesterképzési szakok indítási kritériumrendszerének törvényi háttérrel
alá nem támasztott, a MAB-bal nem egyeztetett megjelentetése, illetve a MAB által
a szaklétesítési kérelmek elbírálása során elfogadott KKK-k egész sorának OM-ben
történı rejtélyes átalakulása). Az optimális OM-MAB viszonyt több más vita is
megzavarta. Ilyen volt a 80 MAB által nem támogatott alapképzési szakindítás
közel felének miniszteri jóváhagyása, sok esetben két éves felülvizsgálati limit
nélkül, vagy a MAB megalapozatlan miniszteri kritikája („a MAB-ban kenyérharc
folyik”). Ebben a helyzetben a MAB vezetése a nyilvánossághoz kellett forduljon
egyrészt minden döntés és ügy indoklásának honlapon történı megjelentetésével,
másrészt a média felé történı erıteljes nyitással. Az utóbbit a választási kampány
idejére a MAB felfüggesztette, politikai semlegességének megırzése érdekében.
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Az Európai Felsıoktatási Térség egészében jelentıs átalakulási folyamatok zajlanak – beleértve a minıségbiztosítás rendszerét. Nagy horderejő események történtek, így a 2005. évi bergeni miniszteri találkozón elfogadást nyert (hazánk képviselıje is aláírta!) a „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area” alapdokumentum, amelyet megerısített, mondhatjuk kötelezıvé tett az Európa Parlament ez év februári állásfoglalása. A MAB
alapító tagja a fenti dokumentumot elıkészítı ENQA-nak (ami 2005 óta már jogi
értelemben is az európai minıségbiztosítást végzı szervezetek szigorú kritériumok
alapján felvett tagokkal mőködı, bejegyzett nemzetközi szervezete). Az ENQA
Board tagja a MAB fıtitkára (aki emellett a világszervezet Board-jának is megválasztott tagja). Elmondhatjuk, hogy a MAB nemzetközi tekintélye nagy, követni
tudja, gyorsan lereagálja, sıt befolyásolni is tudja szakterülete európai folyamatait.
Ugyanakkor a MAB is versenyhelyzetbe került, hiszen módja van intézményeinknek más országból vagy a European University Association-tól minıségértékelést
igénybe venni, illetve itthoni munkájában is csak az Európai Felsıoktatási Térség
szakmai követelményeit alkalmazva kell a hazai képzéseket versenyhelyzetbe hoznia a nemzetközi felsıoktatási piacon. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete
ebben a ciklusban is betöltötte fontos szerepét, nemzetközi perspektívából kritikusan elemezte a testület munkáját, elemzı véleményt mondott, tanácsot adott stratégiai, elvi és módszertani kérdésekben. Mivel a MAB túl van fejlıdési pályájának
maghatározó szakaszain, illetve az ENQA tagjaként rendszeresen aktív részese az
európai folyamatoknak, a Nemzetközi Tanácsadó Testület korábbi formájú munkája, segítı, tanácsadói tevékenysége változtatást igényel, elmozdítva a tevékenységet konkrét akkreditációs eljárásokban való szakértıi részvételre.
2. A MAB Plénum belülrıl
A MAB 2004 elején átstrukturált új bizottsági rendszere általában bevált, a tudományági bizottságokban dolgozó és az azok által „peer review” rendszerben foglalkoztatott sok száz szakértı igényessége és elkötelezettsége adta és adja meg
szakmai munkájának alapját. Hagyományos tevékenységei mellett (az intézményi
akkreditáció második körének elindítása, a sokáig nem csökkenı hagyományos
szakbeadványok véleményezése, a doktorképzés ügyei, karalapítások, intézménylétesítések, egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok véleményezése) a MAB új feladatokat is vállalt (párhuzamos akkreditáció), és elvégezte az átalakulás idıszakának
igen jelentısen megnövekedett munkáit. Ugyanakkor a Plénum egyes tagjainak
terhelhetısége és feladatvállalása nagymértékben eltérı volt. Miközben sok hasznos és egészséges vita zajlott le az elnökség, s a plénum ülésein, és általában sikerült konszenzusra jutni, egy lényeges kérdésben jelentısen megosztott maradt a
plénum: nincs egyetértés abban, hogy milyen mértékő és mélységő legyen a szaklétesítés és a szakindítás követelményrendszere – elsısorban a mesterképzés nemzetközi szintő minısége elérésének tekintetében. Ez befolyásolja a MAB viszonyát az
MRK-val, az intézményekkel is.
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3. Intézményi akkreditáció
A MAB törvényben rögzített feladatai közül kiemelkedik az intézmények 8 évenként esedékes akkreditációja. A második akkreditációs kör elkezdése a kétciklusú
képzésre történı átállás mellett igen nagy kihívást jelentett a MAB számára, hiszen
a megszőnı szakok mellett intenzíven folyt és folyik az új típusú szakok megjelenítése. A MAB ennek a problémának az áthidalására úgy döntött, hogy egyrészt az
elıször sorra kerülı intézmények esetében nyilatkozik arról, hogy az adott képzési
területeken és képzési ágakban a megszőnı szakok mellett az intézmény alap-,
mester- és doktori képzések közül melyikre alkalmas, másrészt elindul a meta
akkreditáció felé, vagyis az intézmény egészének mőködését, a minıségbiztosítás
meglétét is vizsgálja. Ahogy azonban elıre haladt a kétciklusú képzés bevezetése, a
régi szakok vizsgálata egyre értelmetlenebbé vált, illetve megtörténtek, történik az
új típusú szakok véleményezése. Ez elbizonytalanodáshoz vezetett. Az is elmondható, hogy a Látogató Bizottságok munkája és igényessége nem egyenletes, a felkészítések hatékonysága változó. A MAB javasolt (tehát nem kötelezıen alkalmazandó) önértékelési rendszerét, adatszolgáltatási moduljait több intézmény túl nagy
tehernek érzi. A felsıoktatási intézményekben lassan kezdıdött el a minıségbiztosítási és irányítási rendszerek kialakítása, folyamatos mőködtetése.
4. Párhuzamos akkreditáció, Kiválósági helyek
Nem kétséges, hogy a párhuzamos akkreditáció elindítása a MAB történetének
egyik leginnovatívabb, legsikeresebb vállalkozása. Az azonos képzések igényes
párhuzamos kiértékelése, a tapasztalatok összefoglalása és színvonalas publikálása
jelentıs teljesítmény. Bár igen nagy energiákat kötött és köt le a kétciklusú képzés
bevezetése idején, nagy a minıségfejlesztési hozadéka, ami még nem tudatosult
kellıen a felsıoktatás szereplıiben, és a társadalomban sem. Elvezetett a „Kiválósági hely” cím meghirdetéséhez, az elsı ilyenek odaítéléséhez, ünnepélyes átadásához. Megteremti annak lehetıségét, hogy elváljon egymástól az egyes képzések
szakmai, tartalmi elbírálása és az általános intézményi mőködésre, vezetésszervezésre, intézményi minıségbiztosításra koncentráló intézményi akkreditáció.
5. Doktori képzés
Az elmúlt 2 év törvényi és jogszabályi csatározásaiban a MAB egyik sikere, hogy
meg tudta ırizni, sıt tovább tudta növelni (lásd egyetértési jog a kormányrendeletben) kompetenciáját doktorképzési kérdésekben, ügyekben. Sikerült azt is elérni,
hogy legyen idı az új idevonatkozó kormányrendelet nyugodt, igényes elıkészítésére. Ennek és a már e ciklus elején elkezdett intenzív belsı konzultációknak köszönhetıen fontos és jelentıs változtatásokra kerülhet sor. Mindez azonban még
nagyobb felelısséget ró a MAB-ra, annak Doktori Bizottságára, mind a jogszabályi
elıkészítésben mind a Doktori Iskolák minıségének monitorozásában.
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6. A Felsıoktatási Minıségi Díj
A MAB számára is váratlan fejlemény az új Ftv-ben megjelenı Felsıoktatási Minıségi Díj kapcsán kibontakozó vita. Nyilvánvaló, hogy Európában nem gyakorlat
ilyen díj rendszeres odaítélése, nincs az emlegetett Európai Minıségi Díj sem (európai szintő „EFQM Excellence Award” van!). Az EFQM önértékelési modell
egyes elemei ugyanakkor alkalmasak a felsıoktatási intézmények minıségfejlesztésére, azokat a MAB be is építette a javasolt intézményi önértékelési rendszerbe.
Sajnos nem történt meg ezzel párhuzamosan a fent említett európai standardok és
irányelvek következetes átvétele az intézmények önértékelési rendszerébe.
7. A MAB Titkárság és az átalakulás
A Titkárság személyi összetétele, az évek során kialakított mőködési rendje a MAB
igen nagy értéke. Ennek a ciklusnak az idején különösen nagy munkaterhelést vállalt – aminek sajnos nem minden esetben lehetett megteremteni az ellentételezését.
Két munkatársa révén jelentıs mértékben bekapcsolódott a minıségbiztosítás nemzetközi folyamataiba. A Titkárság 2006. július 1.-vel a MAB részeként, az Ftv és
az új MAB kormányrendelet alapján közhasznú szervezetként mőködik tovább. A
döntés nehéz volt, az átalakulás bonyolult, sok idıt és szervezést igénylı folyamat;
lezártával új, remélhetıleg stabil és biztonságos korszak kezdıdik a Titkárság életében.
STRATÉGIAI JAVASLATOK
1.

A következı idıszakban a MAB mőködésének meghatározó eleme, alapvetı
kiinduló pontja az európai standardok és irányelvek. Az általában is elfogadott és az ENQA mőködése során rögzülı európai gyakorlat kell hogy munkánkat vezérelje. Ez teremti meg azt a szilárd alapot, amelyrıl a szervezet
egyértelmően meg tudja magát határozni a felsıoktatás és az oktatási kormányzat felé, meg tudja ırizni e két meghatározóan fontos szereplı közötti
függetlenségét és a gyakorlatban érvényesíteni tudja a Felsıoktatási Törvényben rögzítettek szerepét azzal hogy a felsıoktatás minıségének letéteményese
és legfıbb ıre.

2.

A MAB értékelésekben a bemeneti elemek (hagyományos kiindulópont) mellett határozottabban jelenjen meg a folyamatellenırzés (hallgatói követelményrendszer, tantervfejlesztés, szakfelelısök munkája, tehetséggondozás,
oktató/hallgató arány és kapcsolat, lemorzsolódás, intézményi érdemjegyek,
stb.) és a kimeneti jellemzık (pl. hazai és nemzetközi elhelyezkedés, alkalmazók visszajelzései) szerepe valamint e három alapkomponens dinamikus
egyensúlyának vizsgálata. A kimeneti követelmények megfogalmazásában
erıteljesen támaszkodni kell a felhasználói szféra képviselıire, meg kell hogy
történjen véleményük és konkrét javaslataik beépítése a MAB munkájába.
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3.

Az intézményi akkreditációt már a következı sorra kerülı intézmények esetében is a minıségbiztosítás meglétére és milyenségére kell fókuszálni, elıtérbe a globális megközelítés (ebben többek között változás-menedzsment, szabályozottság, a felhasználói kapcsolat milyenségének vizsgálata) és az intézményi felelısség felébresztése kell kerüljön. Az intézményi önértékelésben és
a külsı értékelésben kiindulópont és meghatározó kell legyen a bergeni dokumentum: „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area”. Különösen indokolja a paradigmaváltást, hogy az
alapképzési szakokat a közelmúltban véleményezte minden intézmény esetében a MAB, a mesterképzések tekintetében ez most következik. A Látogató
Bizottságok összetétele, munkamódszere tükrözze az új „meta
akkreditációs” megközelítést, legyen intenzívebb a tagok felkészítése a feladatra – el kell érni, hogy az EUA és más nemzetközi minıségértékelı szervezetek gyakorlatához hasonlóan csak megfelelı képzésen átesett emberek legyenek tagjai ezen bizottságoknak. A 8 évenkénti akkreditációs perióduson
belül legyenek szúrópróbaszerő vizsgálatok.

4.

A párhuzamos akkreditációt a következı években fokozatosan ki kell terjeszteni a felsıoktatás alapképzési és mesterképzési szakjainak egészére. Ez
váljon idırendben és következményeiben függetlenné az intézményi
akkreditációtól, biztosítsa a magyar felsıoktatás szakonkénti minıségének
folyamatos monitorozását. Ennek kapcsán egyrészt el kell végezni a kezdeti
tapasztalatok után az újonnan indult alap- és mesterszakok harmonizációját,
lehetıvé kell tenni az alap és mester „Kiválósági hely” cím elnyerését minden képzési területen.

5.

A doktori képzés minıségének javítása kiemelkedı kötelessége a MABnak, hiszen ebben a kérdésben döntési joggal rendelkezik. Egyik meghatározó
eszköz az új körülményekhez jól alkalmazkodó kormányrendelet elkészítésének lehetısége (élve az Ftv. adta egyetértési joggal) és az ehhez kapcsolódó,
jól átgondolt változtatások elısegítése. A Doktori Iskolák várhatóan spontán
lezajló újrarendezıdésének során, de ettıl függetlenül is, a leghatározottabban
fel kell lépjen a MAB a látszat doktorképzések, az igénytelenség ellen. Miközben következetes szigorral jár el a gyenge minıségő Iskolákkal szemben,
meg kell hogy teremtse a „Kiválósági hely” cím elérésének lehetıségét a közeljövıben minden tudományterületen/ágban, illetve el kell érni, hogy ennek
eredménye befolyásolja az államilag finanszírozott doktorandusz helyek elosztását, a „kutató egyetem” minısítés elnyerésének lehetıségét. Ehhez a munkához különösen fontos a nemzetközi bírálati rendszer kiépítése, külföldi szakértık igénybevétele.

6.

A felsıoktatási intézményekkel a folyamatos együttmőködés során az európai követelményeknek való megfelelésre és annak tudatosítására kell törekedni, hogy a következetes igényesség a legjobb ami egyúttal az ország érde-
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keit szolgálja. A Felülvizsgálati Bizottság munkájának biztosítania kell, hogy
a felsıoktatási intézmények és a MAB közötti vitás kérdések megnyugtatóan
rendezıdjenek, az intézmények vezetıi ne érezzék szükségét szakmai kérdések politikai erıtérben történı eldöntetésének. Ezek eléréséhez szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni az új MRK elnökségével és bizottságaival.
7.

Az új Felsıoktatási Törvény megfelelıen rögzíti a MAB helyzetét és mőködési kereteit. Az elkészült kormányrendeletek azonban több területen is szakmai
bizonytalanságot, a felsıoktatás minıségét veszélyeztetı helyzetet teremtettek
– beleértve a MAB Titkárság mőködését. El kell érni, hogy ezek a rendeletek
kerüljenek átdolgozásra, hogy a legritkább esetben se fordulhasson elı a
MAB szakmai döntéseinek egyeztetés nélküli, igénytelenséghez vezetı „átírása” ismeretlen körülmények között.

8.

A MAB foglaljon nyilvánosan állást és tegyen javaslatot minden, a felsıoktatás minıségét érintı kérdésben; ilyenek lehetnek már a közeli jövıben az
egyetemek és fıiskolák szorosabb együttmőködésének ösztönzése, a duális
rendszer jövıje, a kreditrendszer alkalmazása során bekövetkezett anomáliák
sürgıs felszámolása, az új érettségi rendszer bevezetése után megjelenı
aggasztó jelenségek orvoslása, az aktuális hallgatói létszám alapján történı finanszírozás indukálta problémák felismerése és kiküszöbölése, a kutatóegyetemek átstrukturálódásának szükségessége.

9.

A MAB erısítse tovább nemzetközi tekintélyét és kapcsolati rendszerét.
Ennek kapcsán vállaljon részvételt más országok minıségértékelési folyamataiban. Különösen fontos lehet feladatvállalása a közép- és kelet-európai térségben. Építsen ki a MAB rendszeres kapcsolatot az European University
Association minıségértékelést végzı szervezıdéseivel. A MAB Nemzetközi
Tanácsadó Testületének munkájára az eddigi formában már nincs föltétlenül
szüksége; ehelyett használjon egyre nagyobb mértékben a MAB nemzetközi
szakértıket, köztük a tanácsadó testület tagjait, továbbá támaszkodjon a környezı és távolabbi országok magyarul beszélı szakembereire.

10. A szokottnál is nagyobb fajsúlyú kérdés a következı MAB Plénum és a tudományági bizottságok szerkezete és összetétele. A delegáló testületekkel
történı konzultáció eredményeként nınie kell a plénumban azok számának,
akik kikezdhetetlen emberi kvalitásaik, kiemelkedı szakterületi munkájuk és
következetességük mellett a minıségbiztosítás és -fejlesztés kérdéseiben, s
gyakorlatában is járatosak, a felsıoktatásban korábban sikeres felsıszintő vezetıként dolgoztak. El kell érni, hogy az üzleti, önkormányzati szféra agilis
szakemberei, akik képesek megfogalmazni a felhasználók igényeit, érdekeltek
és motiváltak legyenek a MAB munkájában való részvételre. A Nemzetközi
Tanácsadó Testület kritikáira figyelve több nıi tagra és fiatal szakemberre is
szükség van a MAB munkájában. A MAB Plénum tagjainak munkaterhelése
egyenletesebbé kell váljon.
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11. A MAB támogatja, hogy a felsıoktatási intézményeket a Minıségi Díj is motiválja minıségbiztosítási rendszerük kiépítésére, annak folyamatos fejlesztésére. De a MAB csak abban az esetben csatlakozzon a Minıségi Díj odaítélési
rendszeréhez, ha biztosítva látja, hogy abban alapvetı követelmény és kritérium a „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area” alkalmazása.
A MAB 2006. július 1-tıl egységes közhasznú szervezet. A következı ciklusban át
kell essen saját akkreditációján is, a fent említett standardok és irányelvek alapján. Az erre történı tudatos felkészülés már ebben az évben el kell, hogy kezdıdjön
az új szervezet mőködési rendjének kialakításával, a belsı minıségbiztosítási rendszer szisztematikus kiépítésével. A következı idıszak feladata, hogy a MAB Titkárságán belül növekedjen a professzionális minıségbiztosítási szakember
munkatársak aránya. Teljes körően be kell vezetni az elektronikus ügykezelést
és bírálati rendszert, csökkenteni kell a bekért adatok számát (azok legyenek elérhetık az intézményi honlapokon). Növelni szükséges a MAB bevételeit a minıségi munka elismerésének lehetısége érdekében (pályázatok, nemzetközi projektek).
A MAB testülete egyebek között az alábbi jogszabályok tervezeteit véleményezte az év második felében
• a Felsıoktatási Minıségi Díjról szóló 221/2006. (XI.15.) Korm. rendelet,
• a 2007-ben a felsıoktatásban felvehetı, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrıl szóló 1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat,
• a felsıoktatási hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet,
• a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirıl szóló 10/2006.
(IX. 25.) OKM rendelet,
• a doktori képzésrıl és fokozatszerzésrıl szóló kormányrendelet tervezet.
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Fésüs László:
„Helyzetkép, viták és feladatok a magyar tudományos életben” - elnöki jelentés a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság plénumára
(2006. szeptember)

A közelmúltban a két legtekintélyesebb tudományos hetilap egyike, a Science kiemelt helyén olvashattuk Angela Merkel kancellár asszony határozott és világos
üzenetét a német tudománypolitikáról, benne 6 milliárd eurós új programmal a
kiemelkedı, friss ötletekre alapozott kutatások támogatására. Eközben Magyarországon a másik legtekintélyesebb hetilap, a Nature hasábjaira is átfolyó, idınként
személyeskedésbe is átmenı vita meglehetısen zaklatott és ellentmondásos képet
fest a magyar kutatás világáról, sokak szerint komoly válság jelei mutatkoznak. Az
is sajnálatos, hogy a megnyilatkozók nem mindegyike volt képes ırizni a saját
vagy a mögötte álló szervezet tekintélyét, méltóságát. A hazai polémia bizonyos
határig mégis pezsdítı, hiszen a tudomány mővelıi és a tudománypolitikát meghatározók beszélnek, írnak a tudomány dolgairól - eltérıen például az idei országgyőlési választások kampányától, ahol szinte egy szó sem hangzott el a magyar tudomány jövıjérıl. Azonban az elmúlt hetek, hónapok vitái és reformjavaslatai kapcsán sem rajzolódik ki koherens kép a magyar tudomány jövıjérıl. Nemzeti perspektívára azonban nagy szükség van, hiszen bár a tudomány globalizálódása természetes folyamat, minden ország meg kell kísérelje megtartani a maga eddig kivívott helyét (tradíciói alapján különösen igaz ez Magyarországra), és megtalálni a
saját kitörési pontjait, ha nem akar egyre drágábban csak vásárlója lenni a tudományos technológiai forradalom eredményeinek.
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) ez év júniusi plénumán egyrészt állást foglalt néhány alapvetı tudománypolitikai kérdésben, másrészt
azzal bízta meg elnökét, hogy szeptemberi plénumára tegyen jelentést a magyar
tudományos életben kialakult helyzetrıl és fogalmazzon meg konkrét javaslatokat.
A MAB mint a felsıoktatás minıségéért felelıs autonóm szervezet nem maradhat
közömbös szemlélı a magyar tudomány jövıjét alapvetıen meghatározó kérdésekben, hiszen a tudományos kutatás színvonala, a kutatók eredményessége – beleértve a doktori képzésben kiemelkedı szerepet játszó akadémiai intézetekét - közvetlenül összefügg a felsıoktatás minıségével, nemzetközi versenyképességével.
Vegyük tehát sorra a hazai tudományos élet legfontosabb problémáit, az ezek
megoldásában felelısséget viselık helyzetét és a közösen elvégzendı legszükségesebb teendıket.
• A GDP százalékában mért magyar K+F ráfordítás az elmúlt 3 évben folyamatosan csökkent, csak a legújabb adatok mutatnak igen kis emelkedést;
amennyiben a trend tartósan nem fordul meg, úgy mőködıképessége határára
ér a tudományos kutatási rendszer. A kutatástámogatások 10%-a egyébként
nemzetközi forrásból jön. Az üzleti szféra részesedése a K+F ráfordításban
csak annak 1/3-mada, messze elmarad az európai átlagtól. Kutatóink eredményessége - különösen a támogatás mértékéhez viszonyítva – még jó; ezt szá73
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mos elemzésen túl az is bizonyítja, hogy az MTA intézetek közül az EU Kiválósági Központja és a legutóbbi idıszak eredményein alapuló felmérések szerint két egyetemünk tudományos teljesítménye alapján már bekerült a kutató
intézmények „bajnokok ligájába” (lásd „Thomson-ISI, http.//www.cest.ch”).
A magyar tudományos kutatás támogatási rendszere felaprózott, a kutatóintézeti és egyetemi csoportok jelentıs része kis összegő, a nemzetközi versenyképességhez szükséges kritikus tömeget el nem érı támogatásból kutat (tekintsünk el eben az összefüggésben a természetüknél fogva kis csoportokban dolgozó tudományágaktól). Az intézmények kutatási rendszere sem az egyetemi,
sem az akadémiai szférában nem elég attraktív a külföldrıl hazakészülı kutatók, az itthon karriert építeni akaró fiatalok, vagy éppen az idetelepülésen
gondolkodó külföldi kutatók számára nincsenek meg a világos és kiszámítható karrierképek. Ebbıl is következıen kicsi a kiugró tudományos
eredmények - amitıl igazán „láthatóvá” válik egy ország tudományos teljesítménye - megszületésének esélye.
Le kell számolni azzal az illúzióval, hogy az Európai Unióba kerülve az ott
elérhetı kutatási támogatások pótolhatják a hazai finanszírozási forrásokat.
Addig nem leszünk az Európai Uniós pályázatokban tartósan eredményesek,
amíg itthon nincs elégséges, stabil, kiszámítható tudományos finanszírozási
rendszer. Csak ezt kialakítva és erre építve van esély, hogy a hetedik keretprogram és az abban megerısödı European Research Council által meghirdetett egyéni pályázatokban a hazai kutatók tartósan versenyképesek lesznek.
A kutatási források elnyerésért folyó versenyhez edzıdni kell. Miközben a
hazai kutatói elit egy része sikeresen versenyez az EU keretprogramokban
vagy nemzetközi pályázatokért, a teljesítmény mérés objektív rendszerei,
nemzetközi mércén alapuló versenykörülmények itthon többnyire hiányoznak. Leginkább az OTKA keretei között alakultak ki ennek kezdeményei
a tudományos közösség két évtizedes közös munkájának eredményeként.
Ugyanakkor itt és más pályázatok elbírálásában is ritkán találkozunk nemzetközi bírálókkal, nagyon lassan alakul ki objektív paramétereken alapuló verseny.
A tudományos kutatás területi hangsúlyai folyamatosan változnak; nem kétséges, hogy a 21. század eleje az élettudományok, legújabban a genomika, az informatika, a nanotechnológiák robbanásszerő fejlıdését hozta. Ugyanakkor a
hazai tudományos kutatás és felsıoktatás támogatási prioritásai, hangsúlyai nem vagy túl késın követik a tudományos trendek legújabb változásait. Az egyetemek oktatási kapacitásai az évtizedekkel ezelıtt kialakult, a hallgatói és piaci érdeklıdést alig követı szerkezetet mutatják. Az MTA (ahol pl.
az élettudományi terület jelentıse hátrányban van a mőszaki és egyéb természettudományok mögött) vagy az OTKA forráselosztási mechanizmusa nem,
vagy lassan mozdul el a sok évvel ezelıtt rögzült diszciplináris megoszlásoktól. Felvethetı, hogy csak jelentısen bıvülı kutatásfinanszírozás esetén lehet-
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ne változásokat elindító preferenciákat adni, a fejlıdést gátló jelenlegi helyzet
azonban gyorsabb döntéseket igényel.
• Miközben a felsıoktatásban lezajlik a kétciklusú képzésre való átállás, egyre
jobban felerısödik a harmadik ciklus, a doktori képzés jelentısége, hiszen ez a
világon mindenütt a tehetség kibontakozásának, a tudósképzésnek meghatározó színhelye. Bár az 1993-mas felsıoktatási törvény alapján a világtrendekkel
szinkronba került doktori képzés a magyar tudományos világ akkori megújulásának hajtóereje lett, ez is sürgıs változásokra szorul; kezelhetetlen mérető
doktori iskolák vannak, nem kevés az olyanok száma, amelyekben az államilag
támogatott Ph.D. hallgatók kevesebb, mint 10%-a szerzi meg végül a Ph.D. fokozatot. A készülı új kormányrendeletnek segítenie kell a szükséges korrekciók elvégzését.
• A magyar tudomány jelenlegi állapotáról folyó vita gyakran külön-külön
vagy a Magyar Tudományos Akadémiáról vagy az egyetemekrıl vagy éppen a vállalati szférában folyó kutatásról szól, miközben ezeket nem lehet
egymástól elválasztani és külön-külön kiragadva vizsgálni, szemlélni, kritizálni. Nem tőnik szerencsésnek az elmúlt néhány hónapban kialakulni látszó
helyzet sem, hogy míg a „tudomány” az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz látszik tartozni (MTA, felsıoktatás ügyei), addig a „kutatás” gazdája a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium lenne – mintha a kettıt el lehetne választani egymástól! Mintha lenne értelme kétféle nemzeti stratégiát elkészíteni
– külön tudományos és külön innovációs stratégiát. Ugyanakkor nincs gazdája
a közérdekő, nem alapkutatási és nem üzleti célú (pl. katasztrófa elhárítás,
szabványok) innovációnak.
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a tudományos élet minden meghatározó
intézményének és szereplıjének közösen kialakított stratégia mentén cselekednie
kell.
1. A Magyar Tudományos Akadémia
Ami az MTA-n belül vagy azzal történik, kihat a magyar tudományos kutatás és felsıoktatás egészére. Az ott megjelenı kutatási források nagyságrendje,
tudományterületi megoszlása, az akadémiai értékrend és igényesség aktuális állapota, a kutatói utánpótlás nevelésében kialakított minta meghatározó tényezıvé
teszi az MTA-t a magyar tudományos életben. Emiatt is igen nagy a tétje az Akadémián zajló jelenlegi vitáknak és reformlépéseknek. Az MTA történelmi súlya,
hazai tekintélye és bizalmi tıkéje nagy értéke a magyar tudománynak. Fennáll
annak a veszélye, hogy napjaink Akadémiája defenzív pozíciót foglal el, döntéseiben túlzott szerepet kap az aktuális politikai erıtér, az elkezdett reformfolyamat
nem találja meg a fókuszát, nem ad hosszú távú perspektívát a magyar tudományos
világnak. Mik lehetnek azok a lényegi változások, amelyek dinamikus pályára állíthatják az Akadémiát és ezzel új lendületet adnak a magyar tudományos életnek?
El kell választani az MTA általános tevékenységének, testületi mőködésének reformjait és az intézethálózat problematikáját. Két egymástól merı75
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ben eltérı kérdés a nemzet felelıs tanácsadójaként megjelenı „meritokrácia” kiválasztódása, funkciói és az ország kutatóintézeti hálózatának dinamizálása, menedzselése. A problémák egyik gyökere éppen abban keresendı, hogy az intézetek és
vezetıik a saját szemszögükbıl olyan kérdésekben is befolyásolják az akadémia
köztestületi mőködését, amely nem az intézethálózatra tartozik és fordítva. Az
MTA elnökének az intézethálózat mőködtetésében egyébként igen erıs döntési
jogkörét testületi döntések korlátozzák. Ugyanakkor a csaknem abszolút döntési
jogkör túlzott a meritokrácia világában, demokrácia deficithez vezethet, hiszen
még az MTA elnöksége is csak tanácsadó testülete az elnöknek. A két terület keveredése még jobban tetten érhetı a fıtitkári funkcióban, aki egy személyben operatív intézethálózati vezetı és a köztestületi funkciók napi feladatainak irányítója.
A köztestületi tekintély, értékrend, orientáció, a tudományos elit kiválasztódása és anyagi megbecsülése az egészséges ambíció kiélésének tere, s ezen túl a
mai bérszínvonal mellett a kutatók itthon tartásának egyik fontos eszköze. Ezzel
együtt azonban a reform során a tudomány világában zajló trendekre nyitott, a
valós folyamatokra rugalmasan reagáló intézményt kell teremteni és megjeleníteni. Nem lehet arra racionális magyarázatot találni, hogy tudományterülettıl függıen óriási különbségek vannak abban, hogy valaki bekerül vagy sem az MTA
tagok közé (ami a magyar kutatói ambíciók egyik legerısebb hajtóereje); ott tartunk, hogy van olyan tudományág, ahol minden harmadik MTA doktori címet
szerzett tudós akadémikus, míg másik esetében minden kilencedik - a különbség
akkor is fennáll, ha a Ph.D.-t szerzettek számához viszonyítunk. Ez nyilvánvalóan
torz értékrendhez, feszültségekhez és jogos kritikához vezet. Az MTA osztályai
saját kiválósági kritériumaikat a maguk zárt rendszerében, nem feltétlenül a nemzetközi tudományos verseny objektív mércéi alapján alakítják ki, s gyakran abba a
tévedésbe is esnek, hogy az adott tudományág érdekvédelmi szervezetei a többiekkel szemben. Nem lehet nem észrevenni, hogy az egyes osztályokhoz tartozó tudományos elit nemzetközi mércével vizsgálható teljesítménye jelentıs eltéréseket
mutat. Tehát minden olyan reformtörekvés, amely oldja a „csılátás” veszélyét,
amely elısegíti a horizontális kitekintést és a tudományágak fejlıdését jobban
követı közös értékrend kialakulását, támogatásra érdemes. Ilyenek többek
között a három nagy tudományterületi konzultatív és döntés elıkészítı szint (bölcsész és társadalomtudomány, mőszaki és természettudomány, élettudományok)
mőködtetése alelnöki vezetéssel, a tagválasztások interdiszciplináris véleményeztetése, felmerülhet az akadémikusok kettıs (ahová választották és egy általa választott) osztálytagsága is.
Az MTA intézethálózatának mőködése gyökeresen át kell alakuljon.
Az MTA fıtitkárától (aki ezt követıen „csak” a köztestület napi szintő mőködését
biztosítaná) független MTA intézethálózati fıigazgató szükséges, akit nemzetközi pályázattal választ ki az Akadémia elnöksége és nevez ki az elnöke. Ezt követıen teljes önállóságot kell kapjon programja megvalósításában, az intézményrendszer irányításában és alakításában. Természetesen az önálló döntéseiért ı viseli a
felelısséget, elszámoltatható és eredménytelenség esetén leváltható, ahogy ez a
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sokszor itthon is példaként hozott más nagy kutatóintézeti hálózatok esetében történik. Így lehet arca, karaktere és egyben tetten érhetı felelıse az intézethálózatnak. A MTA intézethálózati fıigazgatójának munkáját az Akadémiai Kutatási Tanács helyett Felügyelı és Tanácsadó Testület segítse, amelyben legyenek többségben az intézethálózathoz nem tartozó, nagy nemzetközi tekintélyő hazai és külföldi
kutatók. Az intézethálózaton belül a kutatási erık koncentrálódjanak, jelentıs
mérető és támogatású, versenyhelyzetbe lévı munkacsoportok mőködjenek.
Ezek 5-7 évre alakuljanak, majd kerüljenek felülvizsgálatra, és a támogatások legyenek újra megpályázandók. A kritikus tömeg elérését és fókuszált kutatást lehetıvé tévı, projekt alapú mőködési rendszer jönne így létre, amely biztosítja 8-10
kutató ezen idıszakra nem közalkalmazottként történı alkalmazását, az infrastruktúra fenntartását és a mőködés alapfeltételeit – ehhez nyerhet el a csoport további
hazai és külföldi pályázati forrásokat. Hasonló mérető csoportok alakulhassanak
tehát mint az idei MTA támogatott kutatóhelyi pályázat eredményeképpen, amikor
az egyenlısdi korábbi gyakorlatával szakítva az egyetemek kiemelkedı csoportjait
hozta az Akadémia versenyhelyzetbe. Az intézethálózat új kutatócsoportjai tartsanak fenn szoros kapcsolatot a hozzájuk tematikailag közel álló doktori iskolákkal,
kapjanak elegendı állami doktorképzési helyet. Így egymást erısítı konvergencia,
közös mőszerpark, kollaborációk és tudástranszfer alakulhat ki a két alapvetı kutatási intézményhálózat munkacsoportjai között.
2. A felsıoktatási intézmények
A magyar felsıoktatás történetének egyik legnagyobb átalakulása zajlik a
bolognai folyamat és az új felsıoktatási törvény jegyében. A közelmúltban végrehajtott intézményi integráció hullámai sem ültek el, s az intézmények vezetıinek
emellett keresniük kell a munkaerı piac gyorsan változó igényeire az optimális
választ. Miközben megszőnt a duális képzési rendszer, nem szőnt meg a duális
intézményrendszer, vagyis fıiskolák és egyetemek oktatnak ugyanabban a kétciklusú képzési rendszerben. A két intézmény közötti meghatározó különbséget éppen
a tudományos kutatás súlya és a doktori iskolák megléte vagy hiánya jelenti.
Ugyanakkor az alapképzésekben, de különösen a mesterképzésekben nem csökkenhet a tudományos igényesség, ha meg akarjuk ırizni a magyar felsıoktatás
tekintélyét. A gyors változásokkal járó zaklatott idıszakban nagy a veszélye annak,
hogy még kiemelkedı egyetemeink is utat tévesztenek, nem használják ki a változtatás lehetıségét, hogy a mennyiségi szemlélet és tömegképzés mellett elvész a
minıségi képzés, hogy nem végzik el a szükséges profiltisztításokat, és nem kezdeményeznek regionális, országos munkamegosztásokat. A felsıoktatási szférában
a megújulásért, a minıségi változásokért a felelısség egyértelmően a rektoroké,
még akkor is, ha a végleges döntéseket a szenátusok hozzák.
Ma Magyarországon az egyetemek számára nincs nagyobb kihívás és feladat, mint a valódi kutatóegyetemek létrehozása. Nem csak és elsısorban számszerő paramétereknek való megfelelést jelent ez - volt olyan felvetés, hogy a kutatóegyetemeket úgy definiáljuk, hogy oktatóinak fele legyen minısített, 150 körüli
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doktori fokozatot adjanak ki évente, költségvetésük közel felét költsék kutatásra.
Ne csak cím legyen, hanem járjon folyamatos versenyben elnyert kiemelt támogatással. A brit és a német egyetemek például ma már objektív paramétereken alapuló
éles versenyben vannak hogy az elit intézmények sorába kerüljenek és ezzel kiemelt finanszírozást kapjanak. Ezt a folyamatot itthon is el kell indítani, hogy legyenek elit egyetemeink, amelyek nem hallgatói létszámnövelésben érdekeltek,
hanem versenyre kelnek Európa és a világhíres egyetemeivel. Számukra a nemzetközi versenyképesség kialakítása és sikeresség a világban lehet az egyedüli igazán vállalható cél. Ide kapcsolódik, hogy az NKTH az utóbbi egy-két évben eredményesen indította el a tudásközpontok rendszerét; ezek megerısítése és hatékony bekapcsolása a regionális technológiai transzfer folyamatban további nagy
figyelmet igényel.
Kutatóegyetem, tudásközpont, nemzetközi versenyképesség elképzelhetetlen hatékony tehetséggondozás, a kiemelkedı képességő hallgatók számára tudatos karrierépítés nélkül - az utóbbiba beleértve külföldön sikeres fiatal kutatók tudatos hazatelepítését és számukra maximális kibontakozási lehetıségek biztosítását. Már akad minderre jó példa néhány egyetemünkön. A doktori iskolák megújulása igényességben, racionális szervezettségben, tudatosabb mentori munkában
fontos feltétele a kutatóegyetemek fejlıdésének. Legyenek közös tematikai és
technológiai háttérrel mőködı, tényleges tudományos mőhelyek, amelyekben 6-8
kiemelkedı, egymás kutatását kiegészítı, MTA intézeti és/vagy vállalati munkacsoportokkal szoros kapcsolatban lévı, nagy hazai és nemzetközi pályázati forrásokat együtt elnyerı kutató körül további 8-10, pályájának középsı szakaszában
tartó, és 20-30 doktorandus hallgató tevékenykedik. Így érhetı el az a kritikus tömeg, amely sikerrel veszi fel a versenyt a világ legkiválóbb laboratóriumaival,
munkacsoportjaival. Az eddigi egyenlısdi gyakorlatával szemben a kiemelkedıen
sikeres doktori iskolák preferált támogatása – pl. pályázat alapján kaphassanak
több államilag finanszírozott doktori keretszámot – sikerességük feltétele.
A kutatóegyetemi ambícióktól függetlenül is a felsıoktatási intézmények
ezekben az években kiépülı belsı minıségbiztosítási rendszere egyik meghatározó eleme kell legyen a karok, intézetek, doktori iskolák, tanszékek kutatási eredményességének folyamatos követése, annak elısegítése, az azt gátló körülmények
megszüntetése. A pályázati eredményesség követése, a kiemelkedı kutatási eredmények honorálása, a fiatal tehetségek elırehaladásának felgyorsítása központi
eleme a jól átgondolt intézményi stratégiának, teremtıdjön versenyhelyzet az
intézményen belül is az elérhetı forrásokért.
Ma még országunkat és annak tudományos világát az átmenetiség, a gyors
változások jellemzik, amikor különösen fontos a tartós értékek megfogalmazása
és folyamatos számonkérése, a minıségi munka és a teljesítmény megbecsülése. A MAB mindenkori összetételében képviselve vannak a felsıoktatási intézmények, az MTA, a felhasználói/ipari szféra képviselıi, így alkalmas átfogó helyzetkép kialakítására, a minıségi követelmények érvényesítésére. A következı idıszakban különösen nagy figyelmet kell fordítani a doktori iskolák átalakulására, az
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ott tapasztalható anomáliák felszámolására. A MAB stratégiai döntése alapján a
felsıoktatási intézmények akkreditációjában egyre inkább a meta-akkreditáció felé
halad, vagyis az intézmények belsı minıségbiztosítása meglétére és hatékonyságára, az oktatási és kutatási eredményességre, a tudásközpont szerep megvalósulására
koncentrál. Az egyes szakmai programok (szakok), a doktori iskolák minıségét
párhuzamos akkreditációval vizsgálja: sorba véve a képzési ágakat egyszerre elemzi az odatartozók mőködését.. Ez a fajta vizsgálat lehetıséget teremtett és egyre
inkább teremt a kiválóság cím képzési és tudományágon belüli odaítélésére is. A
kiválósági cím egyik központi eleme lehet az intézmények, karok, szakok, doktori
iskolák differenciált támogatásának, a versenyhelyzet erısítésének. Az Európai
Unió legújabb kezdeményezése éppen a kiválóság, az elit, az innovatív tevékenyég
kiemelt elismerésére, s ezzel a versenyképesség fokozására irányul, mert csak így
látja biztosítottnak, hogy a kutatásban, a felsıoktatásban Európa nem marad le a
világtól. Közös felelısségünk hogy Magyarország a tudományos kutatás rendszere
mőködtetésében sürgısen fel tudjon zárkózni Európához.
3. A kutatásfinanszírozási rendszerek
A hazai kutatásfinanszírozási rendszerek (MTA, OTKA, NKTH, tárcaszintő alapok és pályázatok) egymással való kommunikációját meg kell tudni teremteni, az jelenleg szinte teljesen hiányzik. Legyen egyértelmő, hogy ki mit finanszíroz, mennyit vállal az alapkutatások és mennyit az alkalmazott kutatások
támogatásából. Elkerülendı ugyanazon kutatási téma többszörös finanszírozásának
lehetısége. Egységessé és lehetıleg közös elbírálás alá tehetıek a különbözı feltételekkel jelenleg külön-külön futó posztdoktori ösztöndíjak. A teljes magyar rendszer hiányossága a „pályázható” posztdoktori állás, tágabban fogalmazva a feladattal együtt pályázható kutató/technikusi állás hiánya. Legyen legalább 400-500
ilyen, a mobilitást felgyorsító, konkrét idıszakra szóló állásra elegendı pénz. A
megszületı új intézkedéseknek szolgálniuk kell a kiemelkedı teljesítményő munkacsoportok koncentrált támogatását, a kritikus kutatási méret biztosítását, a hatékonyság és az egészséges verseny körülményeinek megteremtését.
Az OTKA egyre szőkülı forrásai mellett is igyekezett differenciálni támogatási rendszerét, munkacsoportonként nagyobb támogatási források nyerhetık el,
elkezdıdött a fiatal kutatók kiemelt támogatása, a pályázatok nemzetközi elbírálása. Ugyanakkor még mindig nagy számú az elaprózott, kis összegő támogatás,
amelyen kétségkívül segíthet, ha a költségvetése dinamikusan emelkedik. Ide érdemes jelentıs többletforrásokat juttatni. Az elmúlt évek nagy horderejő döntése
volt az Innovációs Alap létrehozása, amivel az NKTH kiemelkedı jelentıségő és
összegő lehetıséghez juthatott a magyar K+F irányok meghatározásában, befolyásolásában. A hivatal széles támogatási portfoliót nyitott, a pályázatokon a hazai
viszonyok között – de esetenként még nemzetközi mércével mérve is – szokatlanul
nagy összegő projektfinanszírozásokat ad, preferálja a vállalati és az egyetemek,
kutató intézetek közötti együttmőködést. A következı évek fejlesztési, ipari eredményei, a tudásközpontok technológia transzferben elért sikerei, az innováció ve79
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zérelt nagyobb gazdasági növekedés igazolhatják a döntések helyességét. Az utóbbi hónapokban nı azoknak a száma, akik hangsúlyos kritikákat fogalmaznak meg
az NKTH bírálati rendszerérıl, belsı mőködésérıl, a források hatékony felhasználásáról.
4. Kormányzati szervek
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) dolgozzon ki és tegyen
közzé folyamatosan olyan mérıszámokat, paramétereket, felmérési eredményeket,
amelyek világosan mutatják, hogy mely egyetem vagy kutatóintézet (miért ne lehetne bevonni ebbe be az MTA Intézeteket is?) hol tart. Mennyi külsı támogatási
finanszírozást szerzett a különbözı rendszerekben, milyen számú PhD hallgatót
képzett eredményesen (eljuttatva a doktori címig), milyen a publikációs eredményessége, mennyi vállalati megrendelést, ipari támogatást kapott, milyen mértékben tudta a technológiai transzfer folyamatot megvalósítani. Ezek és a hasonló
paraméterek objektívek, és lehetıvé teszik az országos és nemzetközi közvélemény
számára is annak megítélését, hogy hol folynak a legeredményesebb kutatások, hol
dolgozik, mit csinál a tudományos elit. Ilyen mérıszámokra alapozzák finanszírozási döntéseiket az angolok, a németek, a tudományos nagyhatalmak. Sajnálatos
módon a kilencvenes években az akkori OKM-ben már egyszer létrehozott mérési
rendszer, az eredmények szisztematikus vizsgálata és közzététele az elmúlt néhány
évben megszőnt. Ide is visszavezethetı, hogy napjainkban nagy egyetemeink rektorai sorra deklarálják hogy intézményük a legjobb Magyarországon; bizonyára
mindegyiküknek van igazsága attól függıen, hogy mely területre gondol, de szerencsésebb, ha az intézményrendszertıl függetlenül mőködtetett, többdimenziós, objektív kritériumrendszer alapján születnek a kiválósági címek és alakulnak
ki szakmai sorrendek, lesznek elismert elit magyar egyetemek Az OKM döntéseiben érvényesítse a teljesítmény elvet, adjon minél nagyobb teret az egészséges
versenynek.
A Gazdasági Minisztérium elsıdleges feladata a vállalkozói szféra K+F
ráfordításainak ösztönzése, hogy az állami és az üzleti szféra hazánkban is közel
azonos arányban finanszírozza azt. Erre az adókedvezményektıl a pályázati támogatásokig (lásd NKTH) sok módszer ismert - beleértve az innovatív folyamatokba
belépı kis és közép vállalkozások megkülönböztetett kezelését vagy a befektetıi
tıke hatékony mozgatását. Az innovációs törvény is sok lehetıséget nyitott meg,
bár kihasználásukat több rendelet és szabályozás elkészültének késlekedése akadályozza.
Tarthatatlan az a helyzet, hogy a magyar tudománypolitika nem tud világos
és egyértelmő jövıképet felrajzolni, megfelelı stratégiát megfogalmazni. Egységes
szemlélető, konszenzus keresésen alapuló, kitörési pontokat és prioritásokat
bemutató tudománypolitika és innovációs stratégia megfogalmazása és következetes megvalósítása nélkül a sodródás és spontán döntések idıszaka tartósan
fennmarad. Ennek egyik oka, hogy a kormányzati tudománypolitika és irányítási
rendszer sok ellentmondást hordoz. Miközben az NKTH elnöke vesz részt az EU
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tagállamok kutatási minisztereinek értekezletén, az ott ülı miniszterek többsége
vagy kutatási minisztériumokból, vagy kutatási és felsıoktatási minisztériumokból
jön, tehát nem ugyanabból az információbázisból és gyakorlatból táplálkozik, mint
a magyar delegált. Ugyanakkor az MTA, sıt az OTKA is intenzív nemzetközi viszonyrendszert tart fent, adott esetben az Európai Unió viszonylatában is. Ugyanez
érvényes az Oktatási és Kulturális Minisztériumra. Mindebbıl az következik, hogy
bár ebben a kormányzati ciklusban kutatási és felsıoktatási minisztérium létrejötte
nem tőnik realitásnak, középtávon ennek meg kell születnie. Addig is vagy életet
kell lehelni a több kormányzati ciklusban csak papíron létezı, közvetlen befolyással nem rendelkezı Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület mőködésébe, vagy, ami az elıbbitıl szerencsésebb megoldás lehet, hogy pl. a német
példából kiindulva új alapokon, felelıs vezetıvel mőködı tárcaközi Tudományos,
Innovációs és Gazdasági Növekedési Tanács jöjjön létre. Ebben ne elsısorban
az egyéb feladataikkal túlterhelt hivatali, testületi vezetık ülésezzenek évente néhány alkalommal. A dinamikus fiatal kutatói nemzedék képviselıi, az innováció
alapján sikeres üzletemberek dolgozzanak és fogalmazzanak meg itt kritikákat,
prioritásokat, teendıket a mindenkori kormányzat számára, amely a megújult
MTA-ra, a létrejövı kutatóegyetemekre, az innovációt központba állító ipari partnerekre támaszkodva világos, koherens, sikerorientált jövıképet kell adjon a magyar tudományos kutatás számára.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az ország a következı
hét évre óriási lehetıségekhez jutott. A programot koordináló Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség és a döntéshozó kormány felelıssége, hogy a fejlesztési programokat
hassa át a hazai kutatási potenciál növelése, a kutatóintézeti és egyetemi kutatás
eredményeinek hasznosítása, a hazai innovatív iparágak helyzetbe hozása. Látnunk
kell azonban, hogy a hazai kutatási rendszer jelenlegi állapotában, koherens tudománypolitikai háttér nélkül nem lesz képes hatékonyan adszorbeálni, de lehet hogy
megszerezni sem jelentıs új forrásokat. A fejlesztéspolitika pedig nem fog sokáig
várni a reformfolyamatokra, a hatalmas uniós összegeket más területekre irányítja.
A fejlesztési terv hatékonysága és sikere múlik azon, hogy a tudományos életben, a kutatás világában rendbe tudjuk e tenni dolgainkat. Legyen erı a megújulásra, tudjunk elegendı energiát mozgósítani a szükséges változtatásokhoz!
A magyar tudománynak élnie kell a történelmében ritkán kínálkozó lehetıséggel!
2006. szeptember 30.
Fésüs László
a MAB elnöke
Ui.: A jelentés végleges szövege a MAB szeptember 30.-ai plénumán elhangzott
hozzászólások alapján készült el. Külön köszönet illeti Makara Gábort, akinek több
javaslata beépült az anyagba.
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Tardy Pál:

Összefoglalás a „Magyar vállalatok a jobb felsıoktatásért”
címő dokumentum vitájáról
2006 tavaszán 12 meghatározó hazai nagyvállalat nyilatkozatban foglalt állást a
magyar felsıoktatás minıségelvő átalakításáról. A nyilatkozatban leírtak megvitatására a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) szervezésében került sor; a vitára a nyilatkozat aláírói mellett az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a mőszaki felsıoktatási intézmények, a MAB és a MTESz illetékes vezetıi
kaptak meghívást. A vitára 2006. november 7-én került sor a MTESz elıadótermében. A felszólalók a meghívóban javasoltaknak megfelelıen az alábbi három témában fejtették ki véleményüket:
- a bolognai folyamat
- minıség a felsıoktatásban
- a felsıoktatás és a gazdaság együttmőködése.
Mindhárom témában érdemi, tartalmas vita alakult ki. Az elhangzott vélemények,
javaslatok lényege az alábbiakban foglalható össze.
1. A résztvevık sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztériumot a gondos elıkészítés ellenére senki sem képviselte a vitaülésen.
2. A bolognai folyamattal kapcsolatban a legfontosabb megállapítások a következık voltak:
- A felszólalók elfogadják a bolognai folyamat alapvetı célkitőzéseit és elkerülhetetlennek tartják az új rendszer bevezetését.
- A bolognai folyamat valamennyi EU-tagországban megindult. A konkrét
megvalósítás módjában és ütemében azonban lényeges eltérések vannak. A
tagországok jelentıs része fokozatosan és a saját korábbi rendszerének értékeit megtartva törekedett az átalakításra. Magyarországon az indokoltnál
gyorsabb az átalakítás üteme.
- Hiba volt, hogy az új képzési rendszer két szintjének (alapképzés, mesterképzés) bevezetése egymástól elválasztva történt (ill. van még folyamatban). Az alapszakok létesítésére és indítására a mesterszakok részletes követelményrendszerének kidolgozása nélkül került sor. Az érintett intézmények nagy erıfeszítéseket tesznek az ebbıl adódó problémák, feszültségek
áthidalására.
- Nem szerencsés elıre meghatározni, hogy az alapképzésben résztvevık
hányad része (a tervek szerint 30 %-a) kerülhet át a mesterképzésbe (állami
költségen). Veszélyes lenne ezt az arányszámot intézményekre lebontani;
ezzel kapcsolatban bonyodalmak lesznek azon szakoknál, ahol a mesterképzés több intézménynél megindult.
- Szükség van az elitképzésre, tehetségápolásra és fejlesztésre, a kiváló oktatási intézmények formális elismerésére (kiválósági helyek).
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3. A felsıoktatás minıségével kapcsolatban a MAB képviselıi bemutatták, hogy
- fennáll a veszélye annak, hogy az alapképzésben indult, majd mesterszakon végzı hallgatók elméleti képzettsége az adott keretek mellett nem éri el
a hagyományos képzésben végzettekét;
- a MAB nagy erıfeszítéseket tesz a felsıoktatási intézmények minıségbiztosítási elveinek és a minıségellenırzés módszereinek a kialakítására;
- a MAB a nemzetközi gyakorlat figyelembe vételével végzi munkáját és saját minıségbiztosítási rendszert alakít ki.
A témával kapcsolatos felszólalások lényege a következı volt:
- Kár volt megszüntetni a felvételi vizsgák alkalmazását; emiatt csak felszínes
információk lehetnek a jelentkezı hallgatók képességeirıl és alkalmasságáról;
- A felsıoktatási intézmények munkáját alapvetıen a végzıs hallgatók minısége
(alkalmassága) fémjelzi. Nagyobb szerepet kell biztosítani ezért a kimenet minıségének értékelésére, amire ki kell alakítani a megfelelı módszereket. Itt
kulcsszerepe van a gazdasági szférának.
- A felsıoktatási intézmények fejkvóta alapján történı finanszírozása minıségellenes, át kell alakítani.
- Az ország méreteihez és lehetıségeihez képest túl sok a felsıoktatási intézmény; a szelekció alapja a minıség legyen. A hallgatói érdeklıdés és a képzés
minısége között alig van kapcsolat; a minısítést a MAB-nak és a felhasználói
szférának kell elvégezni.
4. A gazdaság és a felsıoktatás együttmőködésérıl tett legfontosabb megállapítások a következık:
- Jó példák vannak arra, hogy egyes felsıoktatási intézmények hosszabb idı
óta igen nagy súlyt helyeznek a gazdasággal kialakított kapcsolatokra; a
gazdasági szereplıkkel közösen értékelik a kikerülı szakemberek teljesítményét, szoros együttmőködés van a K+F és innováció területén, tantervek, diplomatervek kialakításában, stb. A többi intézménynek célszerő átvenni a tapasztalatokat és a gyakorlatot.
- A hallgatókat a jövı számára kell képezni, a jövı várható igényei alapján.
Figyelembe kell venni az iparpolitikai prioritásokat (ha ilyenek megfogalmazásra kerültek); a képzési struktúrát a gyorsan változó igényekhez kell
alakítani.
- Különös tekintettel a mőszaki szakokra jelentkezı hallgatók alacsony részarányára, a felsıoktatási intézmények a gazdaság szereplıivel közösen tájékoztassák a közvéleményt a mőszaki pályák jelentıségérıl, kiemelkedı
mőszaki teljesítményekrıl, az elhelyezkedési lehetıségekrıl, stb.
5. Javaslatok
A résztvevık véleménye szerint a vitafórum jól szolgálta azt a célt, hogy a résztvevık több kérdésben megismerjék egymás álláspontját; az egyes témakörök részletes megvitatásához azonban több idıre van szükség.
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Fentiek figyelembe vételével az alábbi javaslatok születtek:
a. A vitafórum megállapításait tartalmazó dokumentumot a MAB elnöksége és
plénuma elé terjesztjük és elfogadása után eljuttatjuk az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
b. Célszerő intézményessé tenni a gazdaság, a felsıoktatási intézmények, a
MAB és az OKM képviselıi közötti eszmecserét. A megbeszéléseket jól definiált, közösen meghatározott témákra kell koncentrálni, ami lehetıséget ad
az alapos elemzésre ás a teendık meghatározására.

Budapest, 2006. november 13.

Tardy Pál
a MAB Felhasználói Bizottság elnöke
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Mőködési határozatok
A Stratégiai és Bologna bizottság elıterjesztése:
Állásfoglalás a mesterszakok indítási követelményeirıl
2006/1/IV/1. sz. MAB határozat (2006.01.27.)
A MAB 2006. január 27-i ülésén áttekintette a mesterképzési szakok indítására
vonatkozó általános követelményeket, s a kollégiumok és a tudományági bizottságok által eddig javasolt speciális követelmény elemeket. Ennek fényében pontosította a követelményeket (lásd külön dokumentumban), s a következı határozatot hozta.
1. A többciklusú képzésrıl szóló új kormányrendelet 2005. december 22-én megjelent. Ez a rendelet meghatározza a mesterképzések létesítésére és indítására
vonatkozó szabályokat, melyek ismeretében a MAB e tárgyra vonatkozó korábbi állásfoglalásait honlapjának Friss hírek rovatából törölte.
2. A mesterszakok indítási követelményrendszerének általános, tudományágtól
független alapkövetelményeit a MAB most már csak néhány helyen pontosította, s a 2006-os véleményezések számára így rögzítette. Tudományágtól függı,
speciális követelményeket tételesen nem határoz meg. A MAB általános elvek
alapján egyedi határozatokat hoz. Az egyes tudományágak specialitásai a tudományági bizottsági véleményezés során természetesen figyelembe veendık.
Ezeket tételes rögzítés nélkül az illetı bizottság alkalmazza, s rájuk az adott
konkrét kérelemre vonatkozó állásfoglalási javaslatának indoklásában részletesen kitér.
3. A fenti kormányrendelet értelmében Magyarországon un. professional mesterszakok nem kerülnek meghatározásra. A MAB támogatja a szakirányú továbbképzések rendszerének fenntartását, jelenlegi súlyuk megırzését. Ezek a képzések a gyakorlati, munkaerıpiaci igények változását gyorsan, rugalmasan
tudják követni. Szükség van azonban áttekintésükre a mesterképzések bevezetése kapcsán.
4. A mesterszakok indítási követelményeinek való megfelelés vizsgálata során a
Professor Emeritus címmel rendelkezı oktatókat a MAB megfelelı aktivitásuk,
szakmai teljesítményük bizonyítottsága esetén vezetı oktatókként elfogadja.
5. A MAB bátorítja a szaklétesítési és szakindítási kérelmek véleményezésében
résztvevı szakértıket az elektronikus információcsere lehetıségeinek mind
gyakoribb és teljesebb használatára.
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A MAB által nem támogatott, miniszteri engedéllyel a mőködésüket megkezdı
szakok felülvizsgálati eljárása
2006/1/VI/2 számú MAB határozat
Idıközi minıségvizsgálati eljárás:
A többciklusú képzési rendszerhez tartozó szak indítását nem támogató MAB
szakvélemény ellenére miniszteri engedéllyel megindított képzések mőködésének
minıségi értékelésére lefolytatott MAB eljárás, amelynek során a MAB az intézmény mőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítési feladatkörében eljárva
(Ftv. 110. § (1) c)) ellenırzi, hogy a folyamatos mőködéshez szükséges személyi
feltételek és tárgyi eszközök biztosítottak-e, és hogy az intézmény a korábbi
MAB szakvéleményben megfogalmazott minıségi hiányosságok pótlásáról gondoskodott-e.
Az idıközi minıségvizsgálati eljárás kezdeményezıje:
a) felsıoktatási intézmény, ha a 2005-ben kiadott miniszteri engedély 2 évre
szól (az alapképzési szak indítási engedélyének hatálya a 2006/2007-es és a
2007/2008-as tanév)
b) MAB, ha a miniszteri engedély nem határidıhöz kötött.
Az idıközi minıségvizsgálati eljárás eredménye:
MAB állásfoglalás a szak következı akkreditációs értékeléséig terjedı idıszakra érvényes akkreditálhatóságára vonatkozóan.
Az idıközi minıségvizsgálati eljárás menete
1. Az idıközi minıségvizsgálati eljárás megindítása
a) Ha az idıközi minıségvizsgálati eljárás kezdeményezıje az intézmény, akkor
az eljárási határidıkre vonatkozó törvényi elıírások figyelembe vételével a
szakindítási kérelmét el kell juttassa a MAB-hoz.1
b) Ha a kezdeményezı a MAB, akkor a MAB elnöke tájékoztatja az intézmény
vezetıjét a idıközi minıségvizsgálati eljárás indulásáról.
A tájékoztató levél tartalmazza:
1.b.1. a idıközi minıségvizsgálati eljárás során vizsgálandó szak(ok) megnevezését,
1.b.2. a szak(ok) vizsgálatához elıkészítendı írásos anyagra vonatkozó elıírásokat,
1.b.3. az írásos anyag beadásának határidejét.
2. Az intézmény elkészíti az idıközi minıségvizsgálati eljáráshoz szükséges írásbeli anyagokat.
a) 1. a) esetben a szakindítási kérelmet juttatja el az intézmény a MAB Titkárságra.
b) 1. b) esetben az intézmény a tájékoztató levélben foglaltak szerint jár el.
1

Miniszteri engedélyben megfogalmazottak szerint: „A 2008/2009-es tanévben az alapképzési szakon új évfolyam szakindítási eljárást követıen indítható.”
(Az új Ftv. MAB szakvélemény elkészítésére 120+30 napot, esetleges felülvizsgálati eljárás
esetén további 120+30 napot jelöl meg.)
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3. A MAB eseti szakértıi bizottságot (SzB) jelöl ki
a) A vizsgálandó szak(ok) megítélésében illetékes szakbizottság elnökét (az illetékes szakbizottságok elnökei közül egy elnököt) az elnökség javaslatára a
MAB elnöke megbízza az SzB elnöki teendık ellátásával.
b) Az SzB elnöke az illetékes szakbizottságok tagjai közül választva egy 3-5 fıs
bizottság felállítására tesz javaslatot. Az SzB felállítását a plénum hagyja jóvá.
4. A vizsgálat menete
a) Az SzB az elızetes MAB szakvélemények, valamint az intézmény által készített írásos anyagok alapján alakítja ki állásfoglalását. Szükség esetén látogatást tehet az intézménynél. A látogatás az intézmény vezetıjével egyeztetett
idıpontban történik.
b) Az SzB szakvéleményét az illetékes kollégium(ok) megvitatják.
c) A plénum az illetékes kollégium(ok) javaslatára foglal állást.
5. A MAB elnöke a plénum-határozatról tájékoztatja az intézményt, a minisztert
és a MAB honlapján a nyilvánosságot.
A tanári mesterszakok véleményezésének rendje - MAB irányelvek a tanári
mesterszak-indítási beadványok összeállításának elıkészítéséhez
A MAB Tanárképzési bizottsága kidolgozta a tanári mesterszak-indítási beadványok összeállításának elıkészítését segítı irányelveit, melyet a plénum május 26-i és
június 30-i ülésén vitatott meg:
Praeambulum
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság speciális irányelvek megfogalmazásával kívánja segíteni a lineáris képzési szerkezetbe illeszkedı tanári mesterszakindítási beadványokat összeállító felsıoktatási intézmények munkáját. Ezek az
alapelvek támaszkodnak a 2005. évi Felsıoktatási Törvény, a 15/2006. számú OM
rendelet, és a 79/2006. számú kormányrendelet vonatkozó elıírásaira, illetve kiegészítik azokat a mesterszintő tanárképzés sajátosságainak megfelelıen. Pragmatikus
okok miatt, a tájékozódás megkönnyítése érdekében idézzük azokat a törvény-,
illetve rendeletszöveg-helyeket is, amelyek a MAB speciális elvárásaihoz tartalmilag kapcsolódnak.
A 2. ponttal kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 15/2006. sz. OM rendelet tanári mesterképzési szakot definiál, amelyhez egy vagy több szakképzettség párosul. Tájékoztatónkban ennek értelmében használjuk a tanárképzés
összehangolását végzı intézményi szakfelelıs, valamint a szakképzettség-felelıs
oktató(k) fogalmát.
Célszerő figyelembe venni azt a tényt is, hogy a fentebb már hivatkozott 15/2006.
számú OM rendelet 4. számú melléklete a tanári szak létesítése tekintetében nem
tekinthetı teljesnek. Képzési és kimeneti követelmények formájában tartalmazza
ugyan a tanári munkához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretek, képessé-
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gek és attitődök tanári kompetenciákká szervezıdı rendszerét, ám nem tér ki a
szakmai-szakterületi tartalmak és kompetenciák bemutatására. E hiányosság pótlása feltétlenül szükséges. A MAB illetékes testületei csak a képzési és kimeneti
követelmények teljes rendszerének kimunkálása és közzététele után tudnak
érdemben foglalkozni a tanárszak-indítási beadványok elbírálásával.
***
„Ha a felsıoktatási intézményben több oktatási szervezeti egységben folyik pedagógusképzés, a szervezeti és mőködési szabályzatban meg kell határozni azt az
oktatási szervezeti egységet vagy a szenátus által létrehozott testületet, amelyik
ellátja a különbözı szervezeti egységekben folyó oktatómunka, valamint az ehhez
kapcsolódó gyakorlati képzés összehangolását. Ennek a szervezeti egységnek a
vezetıje felel a felsıoktatási intézményben folyó pedagógusképzés összehangolásáért.” (Ftv. 145.§( 5)
1. A felsıoktatási intézmények indítási beadványukban mutassák be, hogy az adott
intézményben rendelkezésre áll a tanárképzés színvonalas pedagógiai, pszichológiai, szakterületi-szaktudományos, módszertani és gyakorlati összetevıinek oktatását garantáló személyi és infrastrukturális feltételrendszer. Az integrált felsıoktatási intézmények részletesen térjenek ki arra is, hogyan valósul meg az intézményben a tanárképzés egyes összetevıinek a Felsıoktatási Törvényben elıírt
összehangolása.
Amennyiben az adott intézmény több szakképzettséget nyújtó tanári mesterszak
indítását tervezi, javasolt az egyes szakképzettségekre vonatkozó beadványoknak
(vagy azok egy részének) egy csomagban történı benyújtása, mivel ebben az esetben a MAB a tanárképzés pedagógiai-pszichológiai-gyakorlati komponenseinek
kapacitás-akkreditációját egy eljárás keretében el tudja végezni.
Mivel a tanárszak egyes szakképzettségeire vonatkozó leírások szakmai értékelésével a MAB több bizottsága foglalkozik, célszerő a szakindítási beadványokat úgy
szerkeszteni, hogy azokban a pedagógiai-pszichológiai és szakmai-diszciplináris
egységek egymástól jól elkülöníthetı formában jelenjenek meg.
2. Az intézmények a beadványukban jelöljék meg a tanárképzés összehangolását
végzı szakfelelıs személyét. A tanárszak felelıse a neveléstudomány vagy a pszichológia területén tudományos fokozattal, a tanárképzés területén több éves, eredményes oktatói, oktatásszervezıi gyakorlattal rendelkezı, az intézmény teljes
munkaidıben elsı helyen foglalkoztatott vezetı oktatója legyen, aki szakterületén
mérvadó szakmai referenciákkal (projektvezetés, jelentıs kutatási eredmények)
rendelkezik. A szakfelelıs országosan egyidejőleg egy mesterszakért lehet felelıs.
A tanári mesterszak szakképzettség-felelıse(i) az adott intézményben teljes munkaidıben elsı helyen foglalkoztatott vezetı oktató(k) legyen(ek). A tanárképzésért
felelıs és a szakképzettségért felelıs oktatók viszonyát az intézmény saját hatáskörében határozza meg.
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3. A beadványokban az intézmények mutassák be, hogy milyen keretek között,
milyen kurzusok formájában kerül sor az intézményben a tanári mesterszakra való
belépés elıfeltételeként elıírt pedagógiai-pszichológiai elıtanulmányok megszervezésére és gyakorlatok lebonyolítására, amelyeknek értéke – a 289/2005. számú
kormányrendelet 12. szakasza értelmében – legalább 10 kredit.
A kurzusok témakörei öleljék fel a következı tartalmakat:
a) a hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése kiscsoportos formában,
b) a tanári mesterség, a nevelıi és oktatói munka természete, az oktatás és a tanulás társadalmi, gazdasági szerepe,
c) az iskola kultúrtörténete, a gyermekkép és a nevelési eszmények, az intézményrendszer és az alternatív irányok változásai,
d) ember- és gyermekismereti alapozás,
e) a tanári pályához szükséges kommunikációs képességek fejlesztése kiscsoportos keretek között.
A kiscsoportos kurzusok teremtsenek alkalmat arra, hogy a hallgató reflektálhasson
saját kommunikációs és pedagógiai képességeinek színvonalára, és a kurzus végén
az oktató alkothasson képet arról, hogy a hallgató milyen mértékben rendelkezik
ezekkel a képességekkel.
4. A tanári szak esetében a szaklétesítés funkcióját a 15/2006. (IV. 3.) számú miniszteri rendelet tölti be. A képzés céljait, kimeneti követelményeit a rendelet 4.
számú mellékletének 7. pontja fogalmazza meg. E pont elején „A tanár szakmai
felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:” mondat után
francia bekezdésekbe sorolva (számozás nélkül) 9 kompetencia vázlatos kifejtésére
kerül sor.
A szakindítási beadványok mutassák be táblázatos formában, hogy a kilenc kompetencia mindegyikének elérését mely tantárgyak, gyakorlatok segítik elı. Az
egyes tantárgyak bemutatása keretében a tantárgy tartalmának és tevékenységformáinak kifejtése elıtt sorolják fel, hogy az adott tantárgy milyen kompetenciaelemek megszerzéséhez segíti hozzá a hallgatókat, azaz milyen tudás, nézetek/attitődök, illetve képességek kialakulását teszi lehetıvé.
5. A szakindítási beadványok részletesen térjenek ki a mesterszintő tanárképzés
keretei között megszerezhetı elsı és (amennyiben ilyen van) második tanári
szakképzettséghez vezetı szakterületi-szakdiszciplináris kurzusok leírására is.
„A tanári szakképzettség szakterületi ismereteinek kreditértéke: két tanári szakképzettség esetén 80 kredit, amelybıl az elsı tanári szakképzettséghez legalább 30
kreditet kell, a második tanári szakképzettséghez legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni.” (15/2006. sz. OM rendelet 4. számú melléklet 5.1.1.)
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A szakmódszertani-tantárgypedagógiai kurzusok részaránya fejezze ki e tanulmányok jelentıségét a tanári pályára való felkészítés-felkészülés folyamatában. A
tanári mesterszak szakterületi modulja(i) tartalmainak kialakításakor és az alkalmazott módszerek megválasztásakor a közoktatás igényeit kell figyelembe
venni.
6. A szakindítási dokumentumot benyújtó intézmény beadványában térjen ki a
tanári mesterszakhoz kapcsolódó különféle szakmai gyakorlatok bemutatására is.
Ebben tételesen sorolják fel az intézmény részét képezı gyakorló iskolákat, valamint a gyakorlati képzésben részt vevı egyéb közoktatási intézményeket (bázisiskolák, partneriskolák stb.), dokumentálják a felsıoktatási intézmény és a gyakorlóhelyek kapcsolatát, mutassák be a gyakorlati képzés intézményi szintő minıségbiztosításának rendszerét.
A szakmai gyakorlat elıírt formái:
„a) a pedagóguspálya megismerésére, általános pedagógiai képességek fejlesztésére irányuló gyakorlatok: pályaismereti-, gyermek- és önismereti-, konfliktuskezelési módszerek, iskolalátogatások, óramegfigyelések és elemzések,
mikrotanítás, legalább 30 óra;
b)
iskolában vezetıtanár irányításával az adott szakképzettség területén végzett
csoportos gyakorlat, szakképzettségenként 60 óra, amely magában foglalja a
hospitálást, az óramegbeszéléseket és legalább 15 önállóan megtartott
órát/foglalkozást. (A hallgató az egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát az
5-8., a másikat pedig a 9-12. évfolyamon kell, hogy végezze.);
c)
közoktatási intézményben, felnıttképzı intézményben megbízott vezetıtanár
és felsıoktatási tanárképzı szakember folyamatos irányítása mellett végzett,
összefüggı, a képzés utolsó félévében folyó egyéni szakmai gyakorlat,
amelynek elıfeltétele a tanári mesterképzés (a szakdolgozaton kívüli) minden
egyéb követelményeinek teljesítése, illetve azok teljesítéséhez szükséges
kreditek összegyőjtése. A gyakorlat magában foglalja a hospitálást, szakképzettségenként heti 2-5 óra (max. heti 10 óra) tanítást/foglalkozást, a tanítási
órán kívüli iskolai feladatok ellátását, a tanítást kísérı szeminárium elvégzését és az adatgyőjtés, tapasztalatszerzés szakszerő dokumentálását.
Az a) szerinti gyakorlat kreditértéke (a pedagógiai és pszichológiai tanulmányok
keretében) legalább 3 kredit, a b) szerinti gyakorlat kreditértéke szakképzettségenként (a szakterületi tanulmányok keretében) legalább 3 kredit, a c) szerinti összefüggı egyéni gyakorlat kreditértéke 30 kredit. A gyakorlat során a hallgató a vezetıtanár és a tanárképzı szakember felügyelete mellett elkészíti – a tanulók megismerése terén végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal
alátámasztó, a saját gyakorlati fejlıdését dokumentáló – portfóliót, amely a szakdolgozat részét és a tanári képesítı vizsga tárgyát képezi.” (15/2006. sz. OM rendelet 4. számú melléklete 8.4.-es bekezdés)
***
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A MAB csak a tanári képzési és kimeneti követelmények teljes rendszerének kimunkálása és közzététele után fogadja a tanárszak-indítási beadványokat.
A tanári mesterszakok véleményezésének rendje a szaklétesítések és szakindítások
véleményezési eljárását leíró eljárási rend részeként a MAB plénuma 2006. június
30-i ülésén került elfogadásra (2006/6/VIII/1. sz. MAB határozat). Ennek teljes
szövege a MAB honlapján a Friss hírek menüpontban olvasható.
Tanári mesterszak akkreditációs követelményei - Útmutató – Bírálati lap
2006/9/IX/1. sz. MAB határozat (2006.12.08.)
A plénum által jóváhagyott Tanári mesterszak indításának akkreditációs követelményei a MAB honlapján olvasható a Szabályok menüpontban:
(http://www.mab.hu/a_szabalyok.html)
2006/9/IX/2. sz. MAB határozat (2006.12.08.) Útmutató a tanári mesterszak indítására irányuló beadványok összeállításához a MAB honlapján olvasható a Tájékoztatók menüpontban: (http://www.mab.hu/a_tajekoztatok.html)
2006/9/IX/3. sz. MAB határozat (2006.12.08.) Tanári mesterszak indítás – bírálati
lap a MAB honlapján olvasható a Tájékoztatók menüpontban:
(http://www.mab.hu/a_tajekoztatok.html)
Alapképzési és mesterképzési szakok indításának akkreditációs követelményei
Érvényes: a MAB-hoz 2006. július 1. után érkezett beadványokra
(MAB követelményrendszer módosítása!)
2006/5/IV/1. sz. MAB határozat (2006.05.26. formai frissítés 2006. 09. 18.)
A MAB a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében
leírt, az alap- és mesterképzés indításának tárgyi és személyi feltételeit kiindulási
alapnak tekinti. Az erre épített, itt bemutatott SZAKINDÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK
irányelvként szolgálnak a szakértıi véleményezésben a tudományági bizottságok
számára. A szakindítási követelményeket a következık szerint mutatjuk be:
A használt fogalmak értelmezése
I. Alapképzési szakok indításához
A) a szak tudományágától független általános követelmények
A) a tudományágtól függı egyedi specialitások
II. Mesterképzési szakok indításához
B) a szak tudományágától független általános követelmények
C) a tudományágtól függı egyedi specialitások
III. Alap- és mesterképzésben indítandó képzésekre egyaránt vonatkozóan
1. Székhelyen kívüli képzésekre vonatkozó további követelmények
2. Távoktatási képzésekre vonatkozó további követelmények.
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A használt fogalmak értelmezése
Elsı helyen foglalkoztatott oktató
Az a foglalkoztatott, aki a felsıoktatási törvény 84. §-ának (5) bekezdése szerint a
költségvetési támogatás megállapításakor az érintett felsıoktatási intézményt jelölte meg elsı helyen foglalkoztatóként.
Igazolt szakmai gyakorlat
Több eltöltött év a gyakorlatban, részvétel alkalmazott kutatásokban, gyakorlati
projektekben. A mőszaki területen igazolt részvétel K+F munkákban, ipari gyakorlat. Mővészeti alkotó tevékenység.
Szakfelelıs
A szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért felelıs, hatáskörrel rendelkezı személy.
Szakirány
A szakképzettség részét képezı, vagy a szakon belül önálló szakképzettséget eredményezı, speciális szaktudást biztosító képzés.
Szakon oktatók
A szak képzési folyamatában résztvevık, az elméleti és gyakorlati órák oktatói.
Tantárgy
Egy-egy félévhez kapcsolódó, leckekönyvbe bejegyzett, kredittel elismert, egy
oktató által gondozott, ismeretek közlésére, begyakorlására alkalmas oktatási egység. A hallgatók a tantárgyhoz kötıdı tan-anyagot elıadások, gyakorlatok, szemináriumok stb. látogatásával, aktív részvételük révén sajátítják el. A tananyag tényleges elsajátítása a hallgatótól további otthoni, önálló munkát is megkövetel. A
tantárgyhoz kapcsolódó követelmények sikeres teljesítése a hozzárendelt kredittel
kerül elismerésre.
A tantárgyak fıbb típusai:
a) kötelezı (az adott szakon, szakirányon mindenki számára elıírt);
b) kötelezıen választható (szők listából választást megengedı kötelezettség, pl. 3ból 2, 4-bıl 3 stb.);
c) szabályozottan választható (viszonylag szélesebb kínálatból elıírt választási
lehetıség);
d) szabadon választható (minden korlátozás nélkül kitölthetı órakeret).
Alapozó törzstantárgy
A szak tudományos (mővészeti) megalapozását és a szak szempontjából fontos
általános ismereteket tartalmazó, a szak hallgatói számára kötelezı, vagy kötelezıen választhatóként elıírt tantárgy.
Szakmai törzstantárgy
A szakon elsajátítandó szakmai ismereteket tartalmazó kötelezı, vagy kötelezıen
választhatóként elıírt tantárgy.
Differenciált szakmai ismeretek, szakirányok tantárgyai
A törzsanyag ismeretek szakmai elmélyítésére szolgáló tantárgyak összessége.
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Tantárgyfelelıs
A szak minden tantárgyához tartozik felelıs, akinek a tantárgy oktatásának szervezése, a tantárgy-fejlesztés, az oktatásában való részvétel, stb. a feladata.
Teljes munkaidıben foglalkoztatott
Olyan oktatási feladatot ellátó, az intézménnyel határozott vagy határozatlan idejő
munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott, aki
az intézmény oktatói követelmény-rendszerében a munkakörre meghatározott feladatát teljes óraszámban látja el.
Az akkreditációs követelményrendszer szempontjából egy személy egyidejőleg
legfeljebb két felsıoktatási intézményben vehetı tekintetbe teljes munkaidıben
foglalkoztatott oktatóként (amennyiben a második intézményben való foglalkoztatása az elsı intézmény vezetıjének hozzájárulásával történik).
Tudományos (mővészeti) mőhely
Konkrét kutatási/fejlesztési/alkotói témakörben szakmailag elismert teljesítményt
felmutató munkatársi kör.
Vezetı oktató
Egyetemi/fıiskolai tanár, professor emeritus1, egyetemi docens, tudományos minısítéssel rendelkezı fıiskolai docens, valamint valamennyi szakterületen, tudományágban (mővészeti területen) a magántanár, továbbá az intézményben foglalkoztatott tudományos fımunkatárs és tudományos tanácsadó.

I. A.) ALAPképzési szakok indításának tudományágtól független általános követelményei
1. Személyi feltételek2
Alapszak jellemzı
Követelmény
A szakfelelıs az intézmény teljes munkaidıben elsı helyen
Szakfelelıs
foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezı VEZETİ
oktatója. A szakfelelıs egyidejőleg egy alapszakért felelıs3,
és a szak legalább egy törzstantárgyának is felelıse.
Az intézmény teljes munkaidıben elsı helyen foglalkoztaSzakirány-felelıs
tott, tudományos fokozattal rendelkezı oktatója.
1

Az alap-, és mesterszakok indítási követelményrendszerének való megfelelés vizsgálata
során a Professor emeritus címmel rendelkezı oktatókat a MAB megfelelı aktivitásuk,
szakmai teljesítményük bizonyítottsága esetén vezetı oktatókként elfogadja.
2
Kis létszámú, vagy „fiatal” szakterülethez tartozó szakok, önálló szakképzettséget adó
ilyen szakirányok esetén, kivételes esetben, a személyi feltételekre vonatkozó követelményeket az illetékes tudományági bizottság eltérıen is értékelheti.
3
Alapszakra épülı mester szak esetén mind az alapszak, mind a mester szak felelıse lehet
ugyanaz a személy, aki továbbá a hagyományos szakok kifutásáig a jogelıd egyetemi/fıiskolai szak felelıse is lehet.
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Tantárgyfelelısök

TÖRZSANYAG ISMERETKÖREI ≡ ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI
TÖRZSTANTÁRGYAK
SZAKMAI ISMERETKÖRÖK ≡ SZAKMAI TÖRZSTANTÁRGYAK
+ A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI
ISMERETEK TANTÁRGYAI

Egy oktató az alap- és mesterképzést figyelembe véve maximum 25 kreditpont értékő kötelezı és kötelezıen választható tantárgy felelıse lehet, beleértve a más oktatási intézményben másodhelyen betöltött foglalkoztatást is.
(Több szakon/karon, ill. intézményben oktatott azonos tantárgy egyszer számít.)
Törzstantárgyak Vezetı oktatók, akiknek
felelısei a) az alapozó és szakmai törzstantárgyak esetében:
• legalább 50%-a tudományos (mővészeti) fokozattal rendelkezik (vagy - 2006. december 31-ig - minimum 20 éves
gyakorlattal rendelkezı dr. univ.)

• legalább 2/3-uk teljes munkaidıben foglalkoztatott.
b) a szakmai törzstantárgyak esetében továbbá:
• legalább 40 %-a igazolt szakmai gyakorlattal és teljesítménnyel bír.
Záróvizsgatárgyak Vezetı oktatók, akiknek legalább 2/3-a az intézményben
felelısei teljes munkaidıben foglalkoztatott.
A szak tanterve által meghatározott törzstantárgyak elıadáA szakon oktatók
sainak legalább 75%-át az intézményben teljes munkaidımunkaviszonya
ben foglalkoztatott oktatók tartsák meg. A nem kifejezetten
alapozó és elméleti tantárgyak oktatásában megfelelı
szakmai, tervezési gyakorlattal, mesterségbeli tudással rendelkezık vegyenek részt. A gyakorlati foglalkozásokat
legalább 50%-ban teljes munkaidıben foglalkoztatott munkatársak tartsák meg1.
2. Tartalmi feltételek
Az intézmény által kidolgozott tanterv teljesíti a képzési és kimeneti követelményekben leírtakat.
Az indítandó képzés biztosítja a mesterképzésbe való továbblépést, az arra történı
alapozást, valamint a kiemelkedı képességő hallgatók elımenetelének szervezett
segítését, a tehetséggondozást.

1

Azon képzési területen, ahol külsı intézményben folytatott gyakorlatot, terepgyakorlatot,
stb. ír elı a képzési és kimeneti követelmény, ott az oktatók munkaviszonyára az 50%-os
korlát nem alkalmazandó.
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3. Kutatás
1. Az intézményben olyan kutatási témák vannak, melyekben felkészítik a hallgatókat a mesterképzésre és a gyakorlati problémák elemzésére.
2. A szak tudományágában legyen országosan elismert tudományos mőhellyel
vagy együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvetı K+F / mővészeti terület.
3. Az oktatók rendszeresen publikáljanak és mutassanak fel tudományos / mérnöki / mővészeti alkotói vagy oktatásfejlesztési eredményt
4. Infrastrukturális feltételek
1. A szakok infrastrukturális alapfeltételeinek folyamatos (idıarányos) biztosítása az alábbiak szerint:
a. a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelı elhelyezés (tantermek, laboratóriumok, tanszéki szobák) hallgatók, oktatók és segéderık számára a
képzések igényeinek megfelelıen;
b. a képzés oktatási eszközigénye;
c. a képzést szolgáló szervezeti, hivatali struktúra mőködtetése;
2. Tanszéki, kari vagy intézményi könyvtár, amelyben az illetı tudományág, interdiszciplináris terület legfontosabb folyóiratai megtalálhatók vagy elektronikusan elérhetık. Szakkönyvállománya tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt könyveket.
3. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek.
4. Legyenek meg a szakdolgozatok elkészítésének szakmai (kutatási, tervezési,
mérési, stb.) feltételei.
5. A gyakorlati oktatás számára az intézménynek kell biztosítania az infrastrukturális feltételeket, illetve gyakorló helyeket.
5. A képzési kapacitásra vonatkozó elvárások
Az intézmény biztosítsa a képzési ág, valamint a szak sajátosságainak megfelelı
személyi és tárgyi feltételeket a tervezett hallgatói létszámra.
6.

Idegennyelvi követelmények

A diploma megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú C típusú általános
nyelvi vizsga, vagy azzal egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél megszerzésének elıírása szükséges.
7. Az idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó elvárások
(A MAB 1998/7/IX/2 sz. határozatára figyelemmel)
1. Az idegen nyelven folyó képzés tartalmilag feleljen meg az intézményben folyó
azonos magyar nyelvő képzésnek. Amennyiben az idegen nyelven folyó képzés
tanterve nem azonos a magyar nyelvő képzésével, úgy az eltéréseket részletesen
be kell mutatni.
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2. Az idegen nyelven folyó képzés oktatói feleljenek meg a magyar nyelvő képzéssel szemben támasztott személyi feltételeknek, rendelkezzenek megfelelı
szakmai felkészültséggel, kvalifikációval és nyelvtudással.
I. B.) ALAPképzési szakok indításának TUDOMÁNYÁGTÓL függı egyedi
specialitásai
A MAB szakértıi véleményezési eljárásában általános elvek alapján egyedi döntéseket hoz. Az e dokumentum I.A. pontjában megfogalmazott követelmények a
véleményezési keretet jelölik ki, az általános, tudományágtól független értékelési
szempontokat rögzítik. Az egyes konkrét véleményezések során természetesen
figyelemmel kell lenni az érintett tudományág(ak) sajátosságaira, a szakmai elbírálás e sajátosságok fényében történik.
1. A természet- és mőszaki tudományokhoz tartozó tudományágak speciális követelményei
• A mőszaki és a természettudományi területhez tartozó szakok esetén,
amennyiben az alapszak és az ahhoz lineárisan kapcsolódó mesterszak
együttesen teljesítendı kreditszáma a 330 pontot nem haladja meg, akkor
azon intézményekben, amelyek a szakhoz kapcsolódó mesterszakot majdan
indítani kívánják, az alapképzésben legalább 120 kredites közös képzés után,
elágazással, elméleti alapokat szélesítı (akadémiai) szakirányt célszerő felkínálni megfelelı belépési kritériumok teljesítése után azon hallgatóknak,
akik a mesterképzésben részt szeretnének venni. Ez a szakirány a képzés korábbi szakaszában tanultakat kiegészítve elmélyíti a mesterképzés elméletiszakmai megalapozását. Az akadémiai vonalon haladók is szakdolgozatot
készítenek – a 289/2005 (XII.22.) Korm. rendelet értelmében – igazolva felkészültségüket a munkavállalásra ill. a továbblépésre. További követelmény,
hogy az akadémiai szakirányon az alapozó és szakmai tantárgyak (kötelezı
tantárgyak) felelıseinek 80 %-a tudományos minısítéssel rendelkezzen. Az
akadémiai szakirányt felvevı hallgatóknak a képzés menetében elınyként jelenik meg a mester szintő képzés erısebb megalapozása a BSc képzés keretei között. A mesterszintő képzést úgy kell megszervezni, hogy annak keretében az alapszak képzési idıszakában akadémiai szakirányt fel nem vett
hallgatók is részt vehessenek a képzésben, megszerezve az akadémiai szakirány ismereteit.
• A mőszaki és a természettudományi alapszakok mindig tartalmazzanak informatikai, általános gazdasági és menedzsment, minıségügyi, környezetügyi, valamint EU ismereteket is.
2. A mőszaki tudományokhoz tartozó tudományágak speciális követelményei:
• A mőszaki képzési területhez tartozó szakok esetében feltétlenül szükség van
minimum 40 kredit értékő természettudományos alapismereteket, valamint
minimum 40 kredites differenciált szakmai törzsanyagot tartalmazó tanulmányi területre.
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II. A.) MESTERképzési szakok indításának TUDOMÁNYÁGTÓL FÜGGETLEN
általános követelményei
1. Személyi feltételek1
Mesterszak jellemzı
Követelmény
A szakfelelıs az intézmény teljes munkaidıben elsı helyen
Szakfelelıs
foglalkoztatott VEZETİ oktatója, aki tudományos fokozattal
és oktatott területén elismert szakmai referenciával (témavezetés, eredményes kutatás, doktori iskolai részvétel)
rendelkezik. Egyidejőleg csak egy intézményben, csak egy
mesterszakért legyen felelıs3. A szak legalább egy törzstantárgyának felelıse is legyen.
Az intézmény teljes munkaidıben elsı helyen foglalkoztaSzakirány-felelıs
tott, a szakterületen tudományos fokozattal és teljesítménnyel rendelkezı vezetı oktatója.
TÖRZSANYAG ISMERETKÖREI
≡ ALAPOZÓ ÉS SZAKTantárgyfelelısök
MAI TÖRZSTÁRGYAK;
SZAKMAI ISMERETKÖRÖK ≡ SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK +
A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAI

Törzstantárgyak
felelısei

Differenciált szakmai
ismeretek, szakirányok tantárgyfelelısei
Záróvizsga tárgyak
felelısei

Egy oktató az alap- és mesterképzést figyelembe véve
maximum 25 kreditpont értékő kötelezı és kötelezıen
választható tantárgy felelıse lehet, beleértve a más oktatási intézményben másodhelyen betöltött foglalkoztatást is.
(Több szakon/karon, ill. intézményben oktatott azonos
tantárgy egyszer számít.)
Vezetı oktatók, akik
• tudományos (mővészeti) fokozattal rendelkeznek
• legalább 2/3-uk elsı helyen az adott intézményben
foglalkoztatott.
Szakmai törzstantárgyak esetében továbbá:
• 80 %-uk igazolt szakmai gyakorlattal és teljesítménynyel rendelkezik, melyet a képzési terület sajátosságai
szerint a tudományági bizottságok mérlegelnek.
Szakirányonként tekintve legalább 50 %-ban tudományos
(mővészeti) fokozattal rendelkezı oktatók, 2/3-uk teljes
munkaidıben foglalkoztatott.
Vezetı oktatók, akiknek legalább 2/3-a az intézményben
teljes munkaidıben foglalkoztatott.

1

Kis hallgatói létszámú (< 15 fı), vagy „fiatal” szakterülethez tartozó szakok esetén, kivételes esetben, a személyi feltételekre vonatkozó követelményeket az illetékes tudományági
bizottság eltérıen is értékelheti.
97

Akkreditáció Magyarországon 16

A szakon oktatók
munkaviszonya1

A szak tanterve által meghatározott törzstantárgyak elıadásainak legalább 75%-át az intézményben teljes munkaidıben foglalkoztatott vezetı oktatók tartsák meg.
A nem kifejezetten alapozó és nem elméleti tantárgyak
oktatásában megfelelı szakmai, tervezési gyakorlattal,
mesterségbeli tudással rendelkezık vegyenek részt. A
gyakorlati foglalkozásokat legalább 50%-ban teljes munkaidıben foglalkoztatott munkatársak tartsák meg4.

2. Tartalmi feltételek
Az intézmény által kidolgozott tanterv teljesíti a képzési és kimeneti követelményekben leírtakat.
Az indítandó képzés biztosítja az általános és a szakmai kompetenciák (ismeretek,
tudás, készségek, jártasságok) elsajátíttatását, valamint a kiemelkedı képességő
hallgatók elımenetelének szervezett segítését, a tehetséggondozást, a kutatófejlesztı munkára, a doktori tanulmányokra való felkészítést.
3.

Kutatás
1. Az intézményben a szak tudományágában legyen legalább két országosan
(ebbıl legalább egy nemzetközileg is) elismert tudományos mőhellyel vagy
együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvetı K+F / mővészeti terület.
2. Az oktatók az általuk gondozott diszciplínában rendszeresen publikáljanak
és mutassanak fel tudományos, mérnöki/mővészeti alkotói, fejlesztési eredményt.
3. Az intézmény olyan kutatási témákat mővel, amelyekben felkészítik a hallgatókat a doktori képzésre.

4.

Infrastrukturális feltételek
1. A szak infrastrukturális alapfeltételeinek folyamatos (idıarányos) biztosítása
(számszerő adatokkal való bemutatás) az alábbiak szerint:
a. a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelı elhelyezés (tantermek, laboratóriumok, tanszéki szobák) hallgatók, oktatók és segéderık számára a
képzések igényeinek megfelelıen;
b. a képzés oktatási és kutatási eszközigénye;
c. a képzést és kutatást szolgáló szervezeti, hivatali struktúra és infrastruktúra mőködtetése.

1

Kívánalom, hogy a tudományos fokozattal rendelkezı oktatók a szak egy teljes képzési
ciklusán keresztül az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álljanak. (A szakindítási kérelem, illetve a már mőködı szak akkreditációs értékelésekor MAB-hoz eljuttatott „akkreditációs beadvány” tartalmazza az intézményvezetı erre
vonatkozó nyilatkozatát.)
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2. Tanszéki, kari vagy intézményi könyvtár, amelyben az illetı tudományág, interdiszciplináris terület legfontosabb folyóiratai megtalálhatók vagy elektronikusan elérhetık. Rendelkezik a szak vonatkozásában a képzéshez és kutatáshoz megfelelı szakkönyvtári háttérrel.
3. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek.
4. Legyenek meg a diplomamunkák elkészítésének szakmai (kutatási, tervezési,
mérési stb.) feltételei.
5. A gyakorlati oktatás számára az intézménynek kell biztosítania az infrastrukturális feltételeket, illetve gyakorló helyeket. Tanári szakképzettséget adó
mesterszak esetén a tanári képesítés megszerzésének gyakorlati képzési és intézményi szervezeti feltételei álljanak rendelkezésre.
5. A képzési kapacitásra vonatkozó elvárások
Az intézmény biztosítsa a képzési ág, valamint a szak sajátosságainak megfelelı
személyi és tárgyi feltételeket a tervezett hallgatói létszámra.
6. Az idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó elvárások
(A MAB 1998/7/IX/2 sz. határozatára figyelemmel)
1. Az idegen nyelven folyó képzés tartalmilag feleljen meg az intézményben folyó azonos magyar nyelvő képzésnek. Amennyiben az idegen nyelven folyó
képzés tanterve nem azonos a magyar nyelvő képzésével, úgy az eltéréseket
részletesen be kell mutatni.
2. Az idegen nyelven folyó képzés oktatói feleljenek meg a magyar nyelvő képzéssel szemben támasztott személyi feltételeknek, rendelkezzenek megfelelı
szakmai felkészültséggel, kvalifikációval és nyelvtudással.
II. B.) MESTERképzési szakok indításának TUDOMÁNYÁGTÓL FÜGGİ
egyedi specialitásai
A MAB szakértıi véleményezési eljárásában általános elvek alapján egyedi döntéseket hoz. Az e dokumentum II.A. pontjában megfogalmazott követelmények a
véleményezési keretet jelölik ki, az általános, tudományágtól független értékelési
szempontokat rögzítik.
Az egyes konkrét véleményezések során természetesen figyelemmel kell lenni az
érintett tudományág(ak) sajátosságaira, a szakmai elbírálás e sajátosságok fényében
történik.
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III.1.) Alap- és Mesterszakok SZÉKHELYEN KÍVÜLI indításának további
követelményei
Az alap- és mesterképzési szakok szhki képzésben való szakindítási követelményei
a fenti általános [I.A. illetve II.A. rész] és egyedi [I.B. illetve II.B. rész] követelményeken túlmenıen a következık.
1. A szhki képzésben helyi illetıségő oktatók is vegyenek részt, nem célszerő,
hogy a teljes oktatógárda minden alkalommal az anyaintézetbıl utazzon a kihelyezett képzés helyszínére, mert akkor kevésbé lehet biztosítani azt, hogy a
képzésnek felelıs, esetenként személyesen intézkedni, vagy a diákokkal kapcsolatot tartani képes gazdája legyen. Mindazonáltal a szakbizottságok mérlegelésére van bízva, hogy a két helyszín közötti távolság függvényében milyen
megoldást fogadnak el.
2. Az infrastruktúra csak olyan mértékben különbözhet a székhelyen rendelkezésre álló infrastruktúrától, hogy az még ne okozzon minıségi különbséget az oktatásban.
III.2.) Alap- és Mesterszakok TÁVOKTATÁSI FORMÁBAN való indításának
további követelményei
Az alap- és mesterképzési szakok távoktatási formában való szakindítási követelményei a fenti általános [I.A. illetve II.A. rész] és egyedi [I.B. illetve II.B. rész]
követelményeken túlmenıen a következık.
Bevezetés
Távoktatási tagozaton képzés minden tudományágban folytatható, ha az ismeretanyag távoktatási formában történı átadása mind az elméleti, mind a gyakorlati
képzés során megvalósítható, és biztosítja az ismeretelsajátítást, a képességek fejlesztését, valamint a kompetencia építés gyakorlatát. A képzés során biztosítani kell
azt, hogy a hagyományos oktatási formákkal azonos értékő (minıségő) diploma
kerüljön kiadásra.
A szemléletükben hallgató központú távoktatást folytató intézmények a rendszerszervezés szabályainak megfelelıen mőködnek.
1. A távoktatási szervezeti egység általános követelményei
a) Korszerő logisztikai és oktatástechnológiai módszerek alkalmazása. A gyakorlatban meglévı irányzatok közül bármelyiket követheti az intézmény, az
akkreditációs rendszerben egyik irányzat sem kap preferálást. Meg kell határozni, hogy a képzés folyamatában az egyes modulok tartalmának elsajátítása
mennyi egyéni tanulási idıt, konzultációt stb. igényel.
b) A hallgatók számára a teljes képzési idıre vonatkozó tanulmányi tájékoztatót
kell kiadni, amelyet a félévenkénti részletes tanulási útmutatók egészítenek ki.
Ismertetni kell a kötelezıen és a választhatóan rendelkezésre álló médiumokat
(nyomtatott, elektronikus, stb.).
c) Azért, hogy a tananyag önálló elsajátítása megfelelıen legyen támogatva, biztosítani kell a folyamatos és színvonalas tananyagellátást, a tananyagokhoz való hozzáférést, valamint a konzultációs lehetıségeket.
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2. A (nyomtatott és/vagy elektronikus) tananyagcsomagokkal szemben támasztott követelmények
a) A tananyagcsomagok legyenek összhangban a képzés céljával, a tantervvel
és a tantárgyi leírásokkal.
b) A tananyag tartalma, szerkezete és nyelvezete legyen alkalmas az ismeretek egyéni elsajátítására.
c) A tanulási útmutatóknak konkrét javaslatokat kell tartalmazniuk a hallgatók tanulási stratégiájára vonatkozóan, megkönnyítendı az egyéni tanulási
folyamat és az önellenırzés megszervezését.
d) A tananyagokat a könnyebb megértés és a folyamatos önellenırzés érdekében egészítsék ki nyomtatott és/vagy elektronikus segédletek.
3. Az ellenırzés – értékelés követelményrendszere
a) E rendszer:
• képezze a teljes tananyagcsomag szerves részét,
• alkalmazkodjon az egyéni tanulás módszeréhez (önellenırzés, konzultáció, informatikai alapon történı kapcsolattartás, évközi beszámoló,
vizsga).
b) Záróvizsgára csakis az intézmény székhelyén kerüljön sor, és a záróvizsga
bizottságnak legyen külsı, szakmailag elismert tagja.
4. Konzultáció
A konzultáció
• legyen a távoktatás szerves része, segítse elı a távoktatási tananyag hatékony
elsajátítását.
• elıadással nem helyettesíthetı.
• biztosítása minden intézmény számára kötelezı,
• során az infokommunikációs infrastruktúra használatát is biztosítani kell.
• hatékonyságának javítása érdekében az intézmény konzultációs központot
hozhat létre.
5. A képzés személyi feltételei
A szakfelelıs, szakirány-felelıs, törzstantárgy felelıs oktatókra vonatkozó követelményeket „Az alapszakok (bachelor) indításának akkreditációs követelményei” c. fejezet tartalmazza. Ugyanakkor a távoktatási képzésben a speciális
feladatok ellátásához további személyi hátteret is biztosítani kell. Az ilyen jellegő feladatokat ellátókkal szemben támasztott követelmények:
a) Tananyagfelelıs:
• Teljes- vagy részmunkaidıben foglalkoztatott,
• Hitelt érdemlıen igazolnia kell, hogy részt vett távoktatási tagozaton
történı közremőködéshez szükséges speciális képzésben.
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b) Tutorok irányítója:
• Teljes munkaidıben foglalkoztatott,
• Távoktatási tapasztalattal kell rendelkeznie.
c) Tutor:
Egy tutorhoz egyidejőleg (egy szemeszterben) legfeljebb 50 hallgató és
legfeljebb 3 tantárgy gondozása tartozhat.
6. Infrastrukturális feltételek
a) A távoktatásban kiemelt jelentıségő a hatékony egyéni tanulást, az intézmény
és a hallgató közötti folyamatos kapcsolattartást biztosító távoktatási keretrendszer megléte.
b) A tananyag folyamatos korszerősítéséhez tananyagfejlesztı hátteret kell biztosítani.
c) Az intézmény székhelyétıl földrajzilag elkülönült konzultációs központ(ok)nak megfelelı informatikai háttérrel, szakkönyvállománnyal és a
gyakorlati oktatás számára gyakorló hellyel kell rendelkeznie.
d) A rendelkezésre álló tananyaggal a keretrendszert fel kell tölteni.
A III.2.) fejezetben (távoktatás) használt speciális fogalmak értelmezése:
Konzultáció
Olyan módszer, amely elıkészíti, illetve segíti a hallgatók önálló tanulását, és a
tananyag elsajátításával kapcsolatos egyéni problémáiknak tisztázását. Megkülönböztetünk bevezetı, eligazító, a tanulmányi idı alatt rendszeresen tartott, összefoglaló (pl. vizsga elıkészítı) konzultációt.
Oktatástechnológia
Az oktatástechnológia magában foglalja:
• a tanítási-tanulási folyamat hatékony megtervezését és irányítását;
• a képzési cél megvalósításához és a tartalomhoz legmegfelelıbb módszerek,
eszközök kiválasztását;
• az audiovizuális, elektronikus információhordozók kutatását, fejlesztését, megvalósítását;
• az eredmények diagnosztizálását és értékelését.
Tananyagfelelıs
A tananyagfelelıs az intézmény szakmailag kompetens belsı (vezetı) oktatója, aki
a távoktatási képzési formához is igazodva irányítani tudja a tananyagfejlesztést.
Tananyagcsomag
Tanulási eszközök egységes egészet alkotó – tárgyiasult vagy/és virtuális formában
megjelentetett – együttese, amelyek a rendszerszervezés és folyamatszervezés követelményeinek megfelelıen tanítási módszereket is tartalmaznak.
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Tanulmányi útmutató
A hallgató számára készült, a képzés egészét és részeit összefüggéseiben és célrendszerében bemutató, továbbá a követelményrendszert ismertetı tájékoztató füzet, amelyet a hallgató a képzés megkezdésekor megkap.
Tanulási útmutató
A tanuló számára készül, a tantárgy vagy a modul anyagának elsajátítását segíti,
tájékoztatást ad a képzés menetérıl, részeirıl és módszereirıl. Idıbeosztást ajánl,
elıírja a feladatok beküldési idıpontját és a konzultációs lehetıségeket, megjelölve
azok helyét és idıpontját. Útmutatást ad a tanulás folyamatos és önálló szervezéséhez és értékeléséhez. Terjedelme változó (1-2 laptól vékony füzetig.)
Távoktatás
Sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadás-tanulási módszerek használatával az oktató-hallgató interaktív kapcsolatára
és az önálló hallgatói munkára épülı képzés, amelynek idıtartamát, az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése ellenırzésének formáit a hallgatóval kötött –
egyéni tanulmányi rendre vonatkozó – megállapodásban a felsıoktatási intézmény
határozza meg
Távoktatási segédlet
A tananyag elsajátítását segítı – nyomtatott vagy multimédiás – eszközök. Pl.:
szöveggyőjtemény, album, szótár, táblázat, film-részlet, Interneten elérhetı linkek,
kísérleti eszközök stb.
Távoktatási keretrendszer (képzési menedzsment rendszer)
A távoktatási keretrendszer (képzésmenedzsment rendszer) a szerver-kliens architektúrában mőködı digitális hálózaton belül szerveralkalmazásként funkcionáló
informatikai alkalmazás (szoftver), melynek feladata az elektronikus távoktatás (elearning) szervezése, a képzési folyamat mőködtetése (a képzéseknek, elektronikus
tananyagoknak a tanuló számára történı eljuttatása) és mindezek értékelése. A
rendszer alkalmazásának középpontjában a hallgató(k)nak az elektronikus képzéseken - a képzési célok elérése érdekében - történı tevékenységének megszervezése és lebonyolítása áll.
Tutor
A tutor a hallgatók személyes, szakmai tanácsadója, irányítója egy adott tananyag/modul önálló tanulással történı elsajátításában. Gépi vagy személyes megjelenéső „partner” a tanulásban, akivel a hallgató párbeszédet folytathat, vitatkozhat.
A hallgatók segítése részben elıre megtervezett módon és idıpontokban (személyesen, telefonon) történik, részben pedig folyamatos e-mail-es és/vagy fórumos
kapcsolattartás keretében valósul meg. Mindkettıt a tutor látja el. Egyik kapcsolattartási forma sem privilegizált!
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Intézményi beadványok kezelése;
javításra, átdolgozásra történı visszaadásuk
2006/5/V. sz. MAB határozat (2006. 05.26.)
1. Amennyiben alapképzési-, vagy mesterképzési szak létesítési és indítási beadványát együttesen adják be a MAB-hoz véleményezésre, a létesítést és indítást
egyidejőleg, lehetıleg ugyanazon bírálók véleményezzék.
2. Ha a véleményezı bizottság valamely létesítési és/vagy indítási beadvány esetén
a beadvány(ok) javítását, átdolgozását szükségesnek látja, akkor a véleményezı
bizottság elnöke írásban a beadó intézmény vezetıjének – határidı tőzésével – a
beadvány(ok) módosítását javasolhatja (a dékán / szakfelelıs egyidejő értesítése mellett) azzal a megjegyzéssel, hogy csak a megjelölt határideig beérkezett
módosításokat tudja a MAB a szakvéleményének kialakításában figyelembe
venni. Amennyiben a beadvány(ok) véleményezésében több bizottság is illetékes,
akkor a bizottsági elnökök az esetleges módosítási javaslataikat összehangoltan,
egy idıben jelezzék a beadó intézmény vezetıjének (a dékán / szakfelelıs egyidejő értesítése mellett). A javításra visszaadás a MAB véleményezés eredeti határidejét nem módosítja!
Irányelvek a doktori képzésrıl szóló Korm. rendelethez
2006/5/VI/1. sz. MAB határozat (2006.05.26.)
1. Doktori képzés csak doktori iskola keretei között folyhat. Egyénre szóló kivételeket az Intézmény doktori szabályzata kiemelkedı tehetségeknek tegye lehetıvé (pl. egyéni tanulmányi rend, órahallgatási mentességek stb.). Korlátozott
számú utánpótlást igénylı, de a kompetencia országos jelenléte miatt fontos
kutatási területeken („kis szakok”) a közös tudományági hátteret nyújtó doktori iskola keretein belül az EDT hozzájárulásával egyéni tanterv szerint is
folyhat képzés. Az egyéni tanterv nem érinti a kötelezıen elıírt kreditszámot,
amely minden oktatási formában egységesen 180 kredit. A 180 kredit tantermi
órákból/szemináriumokból/vizsgákból, egyéni kutatómunkából és korlátozott
számú óra oktatásából áll össze.
2. A doktori iskola tudományterületi, tudományági besorolását a többciklusú
képzésre vonatkozó kormányrendelet ’képzési terület’, ’képzési ág’ megnevezéseit követve, a megfelelések jegyzékbe foglalásával kell megállapítani annak
érdekében, hogy a hatályos Ftv 18.§. (3) bekezdésében, valamint a 27.§. (10)
bekezdésében foglaltaknak érvényt lehessen szerezni.
3. Ugyanakkor be kell vezetni és definiálni a ’kutatási terület’ fogalmát mint a
doktori iskola azonosítására szolgáló, a tényleges mőködés kereteit tükrözı
további megnevezést. E megoldás lehetıvé teszi, hogy egy intézményben azonos tudományágban több doktori iskola is mőködhessen, valamint keretet ad a
valódi multidiszciplináris doktori iskolák egyszerőbb mőködéséhez. A nem kívánatos felaprózódást az alapító tagokra vonatkozó elıírások korlátozzák, vi-
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

szont lehetıség nyílik a doktori iskola optimális méretének kialakítására. A
fentiek alapján rögzíteni kell a doktori iskola nevét, amely a tudományágat és
a kutatási terület elnevezését is magában foglalja.
Az állami ösztöndíjas létszámkeret elosztásában a minıség szerinti differenciálásnak az eddigieknél nagyobb teret kell biztosítani. Egyrészt oly módon,
hogy az országos keretszámnövekményt pályázati és nem kulcs szerint kell elosztani, másrészt az intézményi létszámkeret min. 20%-ára az intézményen belül lehessen pályázni. Fokozatosan be kell vezetni, hogy az állami ösztöndíjas
létszámkeret elosztására megállapított mutatók között a doktori iskolának a
MAB által odaítélt kiválósági cím súlyozottan szerepeljen. Fokozatosan el kell
érni, hogy a költségtérítés fedezze a tényleges ráfordításokat. Az országos keretnövekmény elosztását egy erre a célra létrehozott bizottság javaslata alapján az Oktatási Miniszter osztja el. A bizottságba a rektori konferencia, a
DOSz, az FTT, az Akadémia és a MAB delegál késıbb meghatározandó
arányban.
A jelenlegi egyetemen belüli automatikus keretszámelosztás mechanikus voltának oldására az oktatói kar kapacitását is figyelembe kell venni a felvehetı
létszám elosztásakor. Alapelvként rögzítendı, hogy egy oktató max. 6 hallgató, illetve predoktor témavezetését vállalhatja. A keretelosztás módját az
EDSZ tartalmazza.
Az állami ösztöndíjas létszámkeret jelentıs növelését a képzés eddigi tapasztalatai nem indokolják. A nagyobb arányú keretszámnövelés helyett be kell vezetni a predoktori ösztöndíj intézményét. A predoktori ösztöndíjas keret az elızı évben állami ösztöndíjjal felvettek számának 25%-a (jelenleg tervezett 100
helyett 250) legyen. Az ösztöndíj egy évre adható azok számára, akik vállalják,
hogy disszertációjukat egy éven belül védésre benyújtják. (A posztdoktori ösztöndíj-rendszer létesítésének szükségességét a bizottság újra megerısíti, de
nem része a jelen szabályzatnak.) A predoktori ösztöndíj bevezetésével egyidejőleg át kell tekinteni a más állami forrásokból nyújtott doktori ösztöndíjlehetıségeket (pl. OTKA) és azok összhangját egységes elvek szerint megteremteni.
A képzés közbeni teljesítményértékelést be kell vezetni (monitorozás). Ennek
módját az EDSZ határozza meg. (Az évenkénti kutatási beszámoló értékelése a
minıségbiztosítási rendszer részét is képezheti.)
Az orvostudományokban, a 6 éves képzési idıre tekintettel a doktori képzést –
ha szükséges, az Ftv módosítása révén a mesterszintő oklevél megszerzése
elıtt meg lehesse kezdeni, de fokozatszerzésre csak az oklevél birtokában kerülhet sor. A további feltételeket az EDSZ-ben kell szabályozni. A korábbi kezdés természetesen nem jelenthet kettıs hallgatói ösztöndíjat.
A doktori iskola létesítésének személyi feltételei: legalább 7 egyetemi tanár,
közülük 4 fı DSc-vel. rendelkezik. A DSc-vel nem rendelkezı egyetemi tanároknak, ha eddig nem kapták meg a címet, vagy öt évnél régebben kapták meg,
kérniük kell a DSc ekvivalencia megállapítását. A doktori iskola vezetıje az
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
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Intézményben teljes állásban elsı helyen foglalkoztatott személy. Az alapító
külsı tag kategóriája megszőnik. Belsı alapító tagnak számít a képzésben az
egyetem és az MTA közötti szerzıdéssel részt vevı MTA kutatóintézet kutatóprofesszora (DSc, címzetes egyetemi tanár), az egyetemen mőködı MTA kutatócsoport tudományos tanácsadója és kutatóprofesszora, valamint az Intézmény professzor emeritusa is. Ez utóbbi, amennyiben és addig, míg az Intézmény az arra való alkalmasságot megállapította. A fentieken túlmenıen az
alapító tagoknak a kutatási területhez illeszkedı kompetenciáját az utolsó 10
év érdemi publikációi alapján a MAB személyre szólóan véleményezi. A doktori képzésben közremőködı egyéb személyek: a doktori iskola oktatója, a
doktori iskola témavezetıi, a doktori képzés tanácsadója.
A multi-és interdiszciplinaritás a doktori iskola azonosítására bevezetendı
’kutatási terület’ fogalom révén egyértelmőbbé tehetı, illetve a tudományágak
közös érintkezési felületének megnevezésével (kutatási terület) a külön multi-,
ill. interdiszciplináris besorolás megszüntethetı. (lásd fent a 3. pontot.).
Ugyanakkor szükséges valamelyik képzési ág (átmenetileg tudományág) megjelölése az adminisztráció és a diploma szövege szempontjából).
A doktori iskolának nem kell egy karhoz kötıdnie. Az egyetemi karrá minısítés
feltétele nem okvetlenül önálló doktori iskola, hanem megfelelı számú oktatóinak részvétele alapító tagként az egyetem doktori képzésében.
Az MTA intézetekkel való együttmőködés alapelvei:
a) Az Egyetem és az MTA-kutatóintézet doktori képzésre vonatkozó együttmőködését szerzıdésben kell rögzíteni, ami kiterjed a személyi és a finanszírozási kérdésekre, valamint az ösztöndíjas keret elosztásának módjára.
is. A szerzıdést csatolni kell a létesítési kérelemhez. (ld. még a 7. pontot.)
b) A doktori iskola az EDT hatálya alá tartozik, az oklevelet az Egyetem adja ki.
Az abszolutóriumot szerzettek MPhil oklevél-szerzési lehetıségére tett javaslat
nem kapott támogatást.
Több magyarországi felsıoktatási intézmény által közösen mőködtetett doktori
iskola esetén gesztorintézményt kell megnevezni, amely
a az oklevél-kiállítás jogával rendelkezik
b) a pénzügyi támogatás elosztásáért felelıs
c) amelynek EDT-je hatálya alá tartozik a DI. Ha az érdekelt intézmények
successív jellegő képzésben állapodnak meg (pl. elsı év az egyik, második év a másik egyetem doktori iskolájában), a feltételek e szerint változnak. A felelısség közös, a diploma kiadásának rendjét az egyetemközi
megállapodás szabályozza. Ha szükséges, módosítani kell az Ftv-t annak
érdekében, hogy a képzés joga a társult intézményt is megillesse.
Magyarországi és külföldi felsıoktatási intézmény által közösen mőködtetett
doktori iskola esetén vagy mindegyik intézmény a saját hallgatóinak saját oklevelet ad ki, csak a képzés folyik részlegesen a másik intézményben (részképzés, kreditelismerés) vagy közös oklevelet adnak ki, melynek feltétele:
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16.
17.
18.
19.

a) mindegyik intézmény doktori iskolája akkreditált a saját országában, vagyis a 7 alapító taggal a magyarországi fél önállóan is rendelkezik
b) társuló külföldi intézmény az adott tematikában az elmúlt 5 évben megfelelı számú oklevelet adott ki. (átmeneti intézkedés)
A disszertációk nyilvánosságát az oklevelet kiállító Intézmény honlapján való
közzététellel kell biztosítani.
Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvismeret elıírásait az EDT állapítja
meg az Ftv elıírásai alapján.
Disszertáció nyelve a magyaron kívül az adott szakmai közösség által elfogadott nyelv is lehet, ha ahhoz, az EDT hozzájárul.
A szigorlati bizottság tagjainak egyharmada külsı tag legyen. (Külsı tag, aki
az intézmény doktori képzésében semmilyen formában nem vesz részt.)

További teendık:
a) A doktoranduszi jogviszonnyal kapcsolatos elvekre a DOSz tegyen javaslatot a
bizottság számára.
b) Az ODT és a DOSz együttesen vitassa meg a jelenlegi képzés problémáit, és
tegyen javaslatot a jelenleg mőködı doktori iskolák minıségének javítását
szolgáló további szempontokra. Ezen a megbeszélésen a MAB és az FTT vegyen részt.
c) A kutatóegyetemre vonatkozó szabályozás ismeretében a doktori iskolák és a
speciális intézményi státusz közötti összefüggést át kell gondolni.
d) A jelen irányelvek szövegének parafálása után meg kell kezdeni a kodifikációs
munka elıkészítését, ugyanakkor az irányelveket nyilvánosságra lehet hozni.
Kar létesítésének és mőködésének akkreditációs követelményei
2006/6/VIII/2. sz. MAB határoz (Formai frissítés: 2006.09.18.)
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai alapján:
Általános elvárások:
a) A felsıoktatási intézményben a kar alapképzéshez, illetve az alapító okiratban
meghatározott alaptevékenységhez igazodó strukturálódása folytán magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és a felsıoktatási intézmény más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez
illeszkedı szervezeti egységeit és ez alapján biztosítja az intézményben a képzések közös vagy hasonló szakterületei oktatásának szervezését.
b) A kar a különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés,
továbbá felsıfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) közül legalább kettıben
szervezzen oktatást.
c) Kari tagozódású intézmény minden szakja a kari struktúrába legyen beilleszthetı.
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d) Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a
szaknak a képzésért felelıs és a képzés adminisztrációját végzı gesztorkara.
e) Az alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos
létszáma legalább nyolcvan fı.
f) A kar állományába kerülı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma
legalább negyven fı.
g) A megfelelı oktatói állományt, a kutatást, fejlesztést, valamint a szükséges infrastruktúrát az oktatott szakok, azok száma, tudományági sajátosságai határozzák meg.(Lásd a MAB 2006/5/IV/1. sz. határozatát az alapképzési- és mesterképzési szakok indításának akkreditációs követelményeirıl).
További akkreditációs elvárások
Fıiskolai kar akkreditálható, ha teljesíti az általános elvárásokban megfogalmazottakat.
Állami felsıoktatási intézményben bölcsész fıiskolai kar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, illetve filológia képzési ágak mindegyikén legalább
egy alapképzési szakon folyik képzés.
Egyetemi kar akkreditálható, ha teljesíti az általános elvárásokban megfogalmazottakat, továbbá ha van legalább egy akkreditált doktori iskola, vagy a kar az
intézmény egy kari tudományágat magába foglaló doktori iskola munkájában részt
vesz (Induló kar esetén adott határideig kell teljesíteni e feltételt);
Állami felsıoktatási intézményben bölcsészettudományi egyetemi kar csak akkor
akkreditálható, ha a magyar, történelem, filológia, valamint szabad bölcsészet
képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy alapképzési szakon folyik képzés.
Felsıoktatási intézmény létesítésének és mőködésének akkreditációs követelményei
2006/6/VIII/2. sz. MAB határozat (Formai frissítés: 2006.09.18.)
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv., ill. a felsıoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rend. 1. sz. mellékletének az intézménylétesítésre vonatkozó elıírásai alapján:
FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNY AKKREDITÁLHATÓ, ha
1. Legalább egy képzési, illetve tudományterületen vagy mővészeti ágban, több
szakon az alábbi pontok szerint választható képzési szerkezetben
a) alapképzést,
b) alap- és mesterképzést,
c) alap-, valamint mester- és doktori képzést,
d) mester- és doktori képzést
folytat.
2. Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral.
(Állandó oktatói, kutatói karral akkor rendelkezik, ha az alaptevékenységének
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ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja.
3. Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelı épülettel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, mőszerekkel és más eszközökkel,
valamint kollégiumi férıhelyekkel, sport és kulturális létesítményekkel, ill. azok
használati lehetıségével, diákétkezési lehetıségekkel).
FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYETEMKÉNT AKKREDITÁLHATÓ,

ha továbbá

1. Legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint
2. legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy mővészeti ágban
jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
3. A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott
oktatók, kutatók legalább egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik.
Második körös intézményi akkreditációs útmutató
2006/7/IV/1. sz. MAB határozat (2006.09.29.)
Mellékletek:
1. Minıségértékelés szempontrendszere (1. sz. melléklet)
2. Ajánlás az akkreditációs háttéranyag összeállításához (2. sz. melléklet)
3. Az akkreditáció feltételei és az eljárás menete (3. sz. melléklet)
4. Az intézményi akkreditációs eljárás LB jelentése (4. sz. melléklet)
Az akkreditációs dokumentumok európai standardok és irányelvek szerint készültek. A MAB szeretné elérni, hogy az intézmények ne csak 8 évenként készítsék el
önértékeléseiket, hanem minden évben, hiszen saját érdekük a folyamatos önvizsgálat és önértékelés.
Az Útmutató és mellékletei a MAB honlapján a Szabályok menüpontban olvashatók (http://www.mab.hu/a_szabalyok.html).
A MAB egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó követelményei és a véleményezési eljárása
2006/7/V/1. sz. MAB hat. (2006.09.29.), 2006/8/VI. sz. MAB hat. (2006.10.27.)
A MAB plénuma megvitatta a szakbizottságok, illetve az egyetemi tanári pályázatok véleményezését koordináló bizottság módosítási javaslatait, majd jóváhagyta a
módosított követelményrendszert.
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságnak az egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó követelményei és a véleményezési eljárása végleges formában a
MAB
honlapján
is
megtalálható
a
Szabályok
menüpontban
(http://www.mab.hu/doc/ETkovrenduj0612.doc)
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Külföldi intézmények magyarországi mőködésének
akkreditációs követelményei
2006/7/V/2. sz. MAB határozat (2006.09.29.)
A plénum a külföldi intézmények magyarországi mőködésére vonatkozó eljárási
rendet, a követelményeket és a bírálati lapot jóváhagyta.
A dokumentumok a MAB honlapján, a Szabályok menüpontban olvashatók
(http://www.mab.hu/doc/kulfintkov60929.doc). A szükséges adatlapot az FRK
teszi közzé.
A szakértıi véleményezési eljárás (Ftv 106. §) eljárási rendje 2006. július 1-tıl
(a módosított változat hatályban 2006. október 1-tıl)
Alap- és mesterszakok létesítésének és indításának véleményezése
A MAB 2006/6/VIII/1. sz. határozat (1.3. szakasz módosítva a 2006/7/VI/1. sz. határozattal)
1.
A kérelem benyújtása
A szakértıi vélemény iránti kérelmet (=beadvány) felsıoktatási intézmény vezetıje
közvetlenül a MAB-hoz, a MAB elnökének címezve nyújthatja be az alábbiak szerint:
1.1.
Alapszak létesítések
1.1.1. A 289/2005 (XII.22.) Korm. rend. 1.sz. mellékletében felsorolt szakok esetében az érintett intézmények konzorciumi együttmőködésében kidolgozott alapszak létesítési beadvány bármikor benyújtható a MAB titkárságára.
1.1.2. A fenti mellékletben nem szereplı szak esetében a felsıoktatási intézmények
vezetıinek konferenciája által létrehozott illetékes szakmai bizottság javaslata
alapján, a képzésben érdekelt ágazati minisztériumok véleményének csatolásával nyújtható be a szaklétesítési beadvány a MAB titkárságára.
1.1.3. A hitéleti képzések szaklétesítési anyagai az illetı intézmény vagy intézmények, illetve a fenntartó kezdeményezésére bármikor benyújtható.
1.2.

1.3.

Alapszak indítások
Az alapszak indítási beadvány az adott szak képzési és kimeneti követelményeinek (KKK) az OKM honlapján való közzététele után nyújtható be a MAB titkárságára. (Hitéleti képzés esetén a KKK a fenntartó által is közzétehetı.)
Mesterszak létesítések

1.3.1. Mesterszak létesítésére vonatkozó beadvány a MAB titkárságára bármikor
benyújtható.
1.3.2. A mesterszak létesítésére vonatkozó kérelmet benyújtó intézmény egyidejőleg, a létesítési kérelemmel együtt benyújtva kérheti a létesítendı szak indításának véleményezését is.
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1.3.3. Amikor a MAB egy mesterszak létesítési, illetve együttes szaklétesítési és
szakindítási kérelmet kap, akkor honlapján közzéteszi a benyújtó intézmény
(konzorcium által kidolgozott kérelem esetén a társbenyújtó intézmények) nevét, valamint a létesítendı szak és a kibocsátandó diploma megnevezését. A
közzétételtıl számított két hónapon belül benyújtható a MAB-hoz ugyanarra a
képzésre vonatkozó szaklétesítési, illetve együttes szaklétesítési és -indítási kérelem. A beérkezett kérelmeket a tudományági szakbizottságok egyenrangúaknak tekintve véleményezik.
1.3.4. Konzorciumi szaklétesítés esetén a társintézmények a két hónapos türelmi
idıszak alatt indítási kérelmet nyújthatnak be a MAB-hoz.
1.3.5. A két hónap elteltével további szakindítási, illetve szaklétesítési beadványok
az adott mesterszak KKK-jának miniszteri rendeletben (ill. OKM honlapon) való, vagy – hitéleti képzés esetén – a fenntartó által kezdeményezett megjelenése,
illetve a szaklétesítési kérelmek esetleges elutasítása után nyújthatók be a MAB
titkárságára.
1.4.
Mesterszak indítások
A mesterszak indítási beadvány – a fenti 1.3.2. - 1.3.4. eseteken túlmenıen – az
adott szak képzési és kimeneti követelményeinek (KKK) miniszteri rendeletben (ill.
OKM honlapon) való, vagy – hitéleti képzés esetén – a fenntartó által kezdeményezett megjelenése után nyújtható be a MAB titkárságára.
A beadványokat a MAB honlapjáról letölthetı útmutatókban meghatározott formai
követelményeknek megfelelıen kell elkészíteni.
2. A kérelem formai vizsgálata
Amennyiben az adott szakra vonatkozó KKK még nem jelent meg, a szakindítás
véleményezési eljárása – a mesterszak indítási beadványok fentiekben részletezett
kivételével – nem indul meg, a kérelmet a MAB nem érkezteti.
Ha az érkeztetett kérelem nem felel meg a formai követelményeknek, a MAB titkársága a kérelmezıt hiánypótlásra hívja fel határidı tőzésével. A határidı eredménytelen elteltét követıen a MAB az ügyet a szakértıi vélemény megtagadásával lezárja.
3. A tudományági bizottsági véleményezés
3.1. A kérelem a tudományági hovatartozása alapján az illetékes tudományági bizottság(ok)hoz, tanári mesterszakok esetén pedig az illetékes tudományági bizottság(ok)hoz és a Tanárképzési bizottsághoz, kerül véleményezésre.
3.2. Az illetékes bizottsági elnök legalább két szakértıt kér fel bírálónak.
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3.3. A szakértık a jogszabályok és a MAB követelményrendszere alapján összeállított bírálati lap kitöltésével adják meg véleményüket. Ellentétes vélemények
esetén az elnök újabb szakértıt kér fel.
3.4. Tanárképzési mesterszak esetén a véleményezı bizottságok a kérelmek véleményezéséhez kérelmenként egy-egy külsı szakértıt kérnek fel. A bizottságok elnökei továbbá felkérhetnek egy-egy bizottsági tagot, vagy tagok egy-egy kisebb
csoportját, hogy a kérelmeket, vagy a kérelmek egy-egy halmazát, a beérkezett
külsı szakértıi véleménnyel együtt tárgyalásra az adott bizottság elé terjeszszék. A tudományági bizottságok és a Tanárképzési bizottság a külsı véleményezést idıben egyszerre, párhuzamosan végeztetik.
3.5. A mesterszak létesítési és indítási beadványának egyidejő benyújtása esetén a
létesítést és indítást lehetıleg ugyanazok a bírálók véleményezzék.
3.6. A véleményezı bizottság a jogszabályokban foglaltak és a MAB követelményrendszere alapján kialakítja állásfoglalását, melyet a tudományági bizottság
elnöke az illetékes tudományterületi szakbizottság (kollégium) elé terjeszt. A
véleményezı bizottság a szakértıi véleményekhez nincs kötve.
3.7. Ha a véleményezı bizottság valamely létesítési és/vagy indítási beadvány esetén a beadvány(ok) javítását, átdolgozását szükségesnek látja, akkor a véleményezı bizottság elnöke írásban a beadó intézmény vezetıjének – határidı tőzésével – a beadvány(ok) módosítását javasolhatja (a dékán / szakfelelıs egyidejő értesítése mellett) azzal a megjegyzéssel, hogy csak a megjelölt határideig
beérkezett módosításokat tudja a MAB a szakvéleményének kialakításában figyelembe venni. Amennyiben a beadvány(ok) véleményezésében több bizottság
is illetékes, akkor a bizottsági elnökök az esetleges módosítási javaslataikat
összehangoltan, egy idıben jelezzék a beadó intézmény vezetıjének (a dékán /
szakfelelıs egyidejő értesítése mellett). A javításra, átdolgozásra utalás a MAB
véleményezés eredeti határidejét nem módosítja.
3.8. Tanárképzési mesterszak esetén a tudományági bizottságok az egyes kérelmek
tekintetében kialakított javaslataikat, azok részletes indoklásával együtt, a formailag hiánytalan beadvány és felkérı levél beérkezésétıl számított 60 napon
belül tájékoztatásul megküldik a Tanárképzési bizottságnak. A Tanárképzési
bizottság javaslatát az általa kezdeményezett szakértıi vélemények, valamint az
illetékes tudományági bizottság(ok) javaslatainak ismeretében alakítja ki. A
Tanárképzési bizottság elnöke véleménykülönbségek esetén egyeztetést kezdeményez az illetékes tudományági bizottság elnökével. Ennek eredményét a plénum elé terjeszti.
4.
A tanárképzési bizottság eljárása
A Tanárképzési bizottság javaslatát, a nem tanári szakok véleményezésével azonos
rendben, a szükségesnek ítélt további egyeztetések után, a szaktudományilag illetékes kollégium(ok), illetve a tanári szakmai megfelelıség tekintetében közvetlenül a
plénum elé terjeszti. Amennyiben az egyeztetések a szaktudományilag illetékes kol-
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légium(ok) ülése elıtt nem vezetnek eredményre, az adott ügy az elnökség elé kerül.
Az ügy elnökségi tárgyalására meg kell hívni az érintett bizottságok elnökeit.
5.
A tudományterületi szakbizottság (kollégium) eljárása
Az illetékes tudományterületi szakbizottság a kérelem ügyében a tudományági bizottsági állásfoglalás(ok) ismeretében határozati javaslatot terjeszt a MAB testülete elé, vagy az ügyet – megfelelı indoklással és a MAB véleményezési határidejét is
figyelembe véve – visszaadja az illetékes szakbizottságnak újabb tárgyalásra.
6.
A testület határozathozatala
A MAB testülete a jogszabályokban foglaltak és a MAB követelményrendszere
alapján véleményt nyilvánít a kérelem ügyében.
A kérelem ügyében hozott határozatról és annak indoklásáról a MAB elnöke tájékoztatja a kérelmezı intézmény vezetıjét.
Határidı: a MAB a formai követelményeinek mindenben megfelelı beadvány és
felkérı levél MAB titkárságra érkezésétıl számított 120 napon belül megadja a
szakértıi véleményt. A határidıt a MAB elnöke egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. A MAB a kérelmezı intézményt a határidı meghosszabbításáról
írásban értesíti.
7.
Felülvizsgálat
A szakértıi vélemény ellen nincs helye fellebbezésnek. Szakindítás véleményezése
esetén, ha az intézmény a szakértıi véleményben foglaltakkal nem ért egyet, az Ftv
106. § (2) bek. szerint, írásba foglalt indoklással, a Felsıoktatási Regisztrációs
Központnál eljárást kezdeményezhet.
A Felsıoktatási Regisztrációs Központ felkérésére felülvizsgálati eljárás eredményeképpen a Felülvizsgálati Bizottság szakértıi véleményt ad.
Alap- és mesterszakok létesítésének és indításának véleményezése
2006/7/VI/1. sz. MAB határozat (2006.09.29.)
A MAB plénuma által 2006. június 30-án, 2006/6/VIII/1. számon, a szakértıi véleményezési eljárás (Ftv 106. §) 2006. július 1-tıl esedékes eljárási rendje tárgyában
elfogadott határozat 1.3. szakasza 2006. október 1-i hatállyal az alábbiak szerint
módosul.
1.5. Mesterszak létesítések
1.3.1. Mesterszak létesítésére vonatkozó kérelem a MAB titkárságára bármikor
benyújtható.
1.3.2. A mesterszak létesítésére vonatkozó kérelmet benyújtó intézmény egyidejőleg, a létesítési kérelemmel együtt benyújtva kérheti a létesítendı szak indításának véleményezését is.
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1.3.3. Amikor a MAB egy mesterszak létesítési, illetve együttes szaklétesítési és
szakindítási kérelmet kap, akkor honlapján közzéteszi a benyújtó intézmény
(konzorcium által kidolgozott kérelem esetén a társbenyújtó intézmények) nevét, valamint a létesítendı szak és a megszerezhetı szakképzettség megnevezését. A közzétételtıl számított két hónapon belül benyújtható a MAB-hoz ugyanarra a képzésre vonatkozó szaklétesítési, illetve együttes szaklétesítési és indítási kérelem. A beérkezett kérelmeket a tudományági szakbizottságok
egyenrangúaknak tekintve véleményezik.
1.3.4. Konzorciumi szaklétesítés esetén a társintézmények a két hónapos türelmi
idıszak alatt indítási kérelmet nyújthatnak be a MAB-hoz.
1.3.5. A két hónap elteltével további szakindítási, illetve szaklétesítési beadványok
az adott mesterszak KKK-jának miniszteri rendeletben (ill. OKM honlapon) való, vagy – hitéleti képzés esetén – a fenntartó által kezdeményezett megjelenése,
illetve a szaklétesítési kérelmek esetleges elutasítása után nyújthatók be a MAB
titkárságára.
Dr. univ. elfogadhatóságának kérdése
A 2006. december 31-e utáni változásra való figyelemfelhívás, bejelentés. E dátum
után a MAB követelmények szerint a dr. univ. nem fogadható el minısítésnek a
vezetı oktatók tekintetében.
Mesterképzésben szakok-szakirányok viszonya
2006/9/VII. sz. MAB határozat (2006.12.08.)
Szakmailag és a nemzetközi gyakorlat alapján, különlegesen indokolt esetben,
egyedi mérlegelés alapján, a MAB támogathatja, hogy létesüljön (önálló) mesterszak és más mesterszak keretében akár ugyanolyan nevő szakirány is egymás mellett. Az önálló mesterszak és az azonos vagy hasonló nevő szakirány szakmai kredit
mennyiségei természetesen eltérıek.
Irányelvek a közös képzés véleményezéséhez
2006/9/VIII. sz. MAB határozat (2006.12.08.)
Mivel egyre több magyar felsıoktatási intézmény kíván részt venni közös képzések
indításában nemzetközi (vagy hazai) együttmőködésben, a MAB szükségesnek látja
az ilyen képzések MAB általi véleményezésére vonatkozó irányelvek közzétételét, a
következık szerint.
1. A közös képzésekre vonatkozó szaklétesítések és szakindítások jogszabályi háttere szempontjából különösen a Felsıoktatási törvény (Ftv.) 31. §-a és a 117. §
(4) bekezdése, valamint a 289/2005 (XII.22.) Korm. rendelet az irányadó.
2. Az Ftv. 117. § (4) bek. e) pontja szerint az érintett intézmények közös képzésre
irányuló megállapodásából egyértelmően ki kell derüljön, hogy melyik magyar
114

Akkreditáció Magyarországon 16

alap-, mesterképzés, doktori képzés, vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek felel meg a közös képzés.
3. Ennek fényében a tervezett közös képzéső szak lehet:
a) Magyarországon már létesítésre került, megjelent képzési és kimeneti követelményekkel (KKK) rendelkezı szak.
• Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben részt vevı magyar intézmény már rendelkezik az adott szak magyarországi indítására vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel, akkor nem kell a
MAB újabb szakvéleményét kérni a közös képzéső szak indításához.
• Ha a szaknak van megjelent KKK-ja, de az érintett magyar intézmény
nem rendelkezik az adott szak indítására vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel, akkor szakindítási véleményezést kell kezdeményeznie. (A
szak adott intézménybeli nyilvántartásba vételét a MAB támogató szakvéleményének birtokában a Felsıoktatási Regisztrációs Központnál kell
kezdeményezni.)
b) Magyarországon még nem létesített, KKK-val nem rendelkezı tervezett szak
esetén az új szak létesítésére és indítására vonatkozó MAB szakvéleményt
kell kérni, s a támogató MAB szakvélemény birtokában kezdeményezni kell a
KKK miniszteri rendeletben való közzétételét, illetve a szak adott intézményre vonatkozó nyilvántartásba vételét. Új alapszak létesítési beadványához
mellékelni kell – többek között – az MRK illetékes szakmai bizottságának javaslatát. Új alapszak létesítése esetén a MAB vizsgálata arra is kiterjed,
hogy az új szak és a már létezı szak(irány)ok között megvan-e az elvárt szaktávolság.
4. A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási véleményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs követelményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel:
a) A MAB személyi követelményeit illetıen:
• A közös képzésnek az érintett hazai intézményben (is) kell legyen a követelményeknek megfelelı szakfelelıse és – ha vannak szakirányok – szakirány-felelısei.
• A tantárgyfelelısök és további oktatók tekintetében a követelményeknek
való megfelelés szempontjából MAB a közös képzésben résztvevı összes
intézmény oktatóját figyelembe veszi.
b) A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követelmények vonatkozásában a MAB a közös képzést egészében, tehát az összes részt vevı intézményben rendelkezésre álló elemek együttes figyelembe vételével vizsgálja. A szakindítási beadványban a hazai és a külföldi elemeket is a közzétett MAB útmutatók szerint kell bemutatni.

115

Akkreditáció Magyarországon 16

5.

A közös képzés belsı minıségbiztosítása szempontjából több megoldás lehetséges:
a) A közös képzésben részt vevı intézmények külön-külön gondoskodnak saját
képzési részük minıségének biztosításáról.
b) A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minıségét felügyelı bizottságot hoznak létre.
c) A konzorciumi partnerek 2-3 független (minıségbiztosítási) szakértıt kérnek
fel, akik rendszeresen nyomon követik a képzés mőködését valamennyi képzıhelyen.
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Intézményi akkreditációs értékelések
A Szegedi Tudományegyetem intézményi akkreditációs jelentése
2006/2/III/1. sz. MAB határozat (2006.02.24.)
Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést,
benne az egyes karokra, a képzésekre (alapképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és azok indoklását, valamint a
jelentésben megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB plénuma 2006. február 24-i ülésén elfogadta. A Szegedi Tudományegyetem második intézményi
akkreditációs értékelésének hatálya: 2014. február 28.
A plénum a „Kitekintés: az SzTE tanárképzésének kilátásairól” címő összefoglalóhoz egy kiegészítı megjegyzést főzött:
A MAB hangsúlyozni kívánja, hogy a tanárképzésben tapasztalt párhuzamosságok
felszámolása, a tanárképzés kérdésének az Egyetem integrációs folyamatába illeszkedı megoldása az Egyetemre váró feladat, amelynek megoldása során a MAB
által felkért tanárképzési szakértı véleményét a MAB plénuma javasolja megfontolás tárgyává tenni.
A MAB intézményi akkreditációs eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), Intézményi akkreditációs jelentések menüpont.
A Szent István Egyetem intézményi akkreditációs jelentése
2006/2/III/2. (Int) Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített
akkreditációs jelentést, benne az egyes karokra, a képzésekre (felsıfokú szakképzés,
alapképzés, szakirányú továbbképzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és
azok indoklását, valamint a jelentésben megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a
MAB plénuma 2006. február 24-én elfogadta. A Szent István Egyetem második
intézményi akkreditációs értékelésének hatálya: 2014. február 28.
A MAB intézményi akkreditácó eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
A Gábor Dénes Fıiskola második körös intézményi akkreditációs jelentése
2006/3/IV. sz. MAB határozat (2006.03.24.)
A Gábor Dénes Fıiskola akkreditációs vizsgálatának eredményeként a MAB öszszességében azt állapította meg, hogy a Fıiskola új vezetése az elızı, határozott
idıre szóló akkreditáció indoklásában megfogalmazott hiányosságok megszüntetése érdekében határozott lépéseket tett: eredmények az oktatógárda fiatalításában, a
laboratóriumi infrastruktúra fejlesztésében és a szakspecifikus kutató-fejlesztı
tevékenység elımozdításában is kimutathatók. Ugyanakkor a MAB a lineáris kép117
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zési rendszerre történı áttéréshez több – a vizsgáztatási rendszerre, a személyi
háttérre, a kutatási tevékenységre vonatkozó – javaslatot fogalmazott meg, és szükségesnek tartja, hogy négy év múlva kerüljön sor ezen javaslatok gyakorlati megvalósításának vizsgálatára.
A MAB plénuma e határozatában elfogadta a Gábor Dénes Fıiskola második intézményi akkreditációs értékelés keretében lefolytatott eljárásának akkreditációs
jelentését, benne az alábbi akkreditációs minısítésekkel:
• A GÁBOR DÉNES FİISKOLA akkreditálható, az akkreditáció hatálya: 2010. június 30.
• Akkreditálható továbbá a vizsgálat idején a Fıiskolán folyó minden – az alábbiakban felsorolt – hagyományos képzés. Ezen képzések akkreditációja a szakok
kifutásáig érvényes.
Mőszaki informatika
Képzési szint: fıiskolai alapképzés
Képzési forma: nappali, távoktatás
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: mérnök informatikus,
informatika, informatikai
Mőszaki menedzser
Képzési szint: fıiskolai alapképzés
Képzési forma: távoktatás
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
Ha van más tudományági besorolása, annak megnevezése: gazdálkodás- és szervezéstudományok
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: mőszaki menedzser,
mőszaki képzési terület, mőszaki menedzser, mőszaki szakoktató
Informatikus közgazdász
Képzési szint: fıiskolai alapképzés
Képzési forma: nappali, távoktatás
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 4/2003.
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: gazdálkodási és
menedzsment, gazdaságtudományok képzési terület, üzleti képzési ág
• Az alábbi szakirányú továbbképzések és Fsz képzések akkreditálhatók, az
akkreditáció hatálya a következı intézményi akkreditáció:
Általános informatikus
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési forma: levelezı
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999.
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Mőszaki informatikai mérnökasszisztens
Képzési szint: felsıfokú szakképzés
Képzési forma: nappali
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 25/2000. (VIII.31.) OM
• Az alábbi szakirányú továbbképzések és Fsz képzések a fıiskolai szintő „informatikus közgazdász” fıiskolai alapképzési szak kifutásáig akkreditálhatók.
Amennyiben addig az idıpontig az intézmény a gazdaság- és szervezéstudományok területén engedélyt szerez alapszak indítására, akkor a képzések
akkreditációjának hatálya a következı intézményi akkreditáció.
Informatikai menedzser
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési forma: levelezı
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999.
Minıségügyi szakirányú szakmérnöki
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési forma: levelezı
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999.
Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı
Képzési szint: felsıfokú szakképzés
Képzési forma: nappali
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 28/1998. (VI.10.) MKM
Gazdálkodási menedzser-asszisztens
Képzési szint: felsıfokú szakképzés
Képzési forma: nappali
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 1/2003. (I.6.) MKM
A jelentés teljes szövege a MAB honlapján olvasható.
A Zsigmond Király Fıiskola intézményi akkreditációs jelentése
2006/6/VII/1. sz.MAB határozat (2006.06.30.)
A Zsigmond Király Fıiskola intézményi akkreditációs jelentését a plénum elfogadta. Az intézményi akkreditációs jelentés a MAB honlapján olvasható.
A Nemzetközi Üzleti Fıiskola intézményi akkreditációs jelentése
2006/6/VII/2. sz. MAB határozat (2006.06.30.)
A Nemzetközi Üzleti Fıiskola intézményi akkreditációs jelentését a plénum elfogadta. Az intézményi akkreditációs jelentés a MAB honlapján olvasható.
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A Budapesti Corvinus Egyetem (2004. szept. 1-ig BKÁE) akkreditált minısítésének MAB határozatban való rögzítése
2006/7/IV/2. sz. MAB határozat (2006.09.29)
A MAB akkreditációs értékelését lezáró 2002/6/V/1. sz. határozata kimondta, hogy
az Egyetemmel szemben minıségi kifogása nincs, az Egyetem a 2005. évi CXXXIX.,
új Ftv-ben foglalt törvényi elıírásoknak megfelel, így a MAB az intézmény
2007/2008-as tanévben sorra kerülı következı intézményi akkreditációs értékelésének lezárásáig a Budapesti Corvinus Egyetemet akkreditáltnak tekinti.
A Nyíregyházi Fıiskola intézményi akkreditációs jelentés
2006/8/IX/1. sz. MAB határozat (2006.10.27.)
A plénum a jelentés áttekintése, a támogató elıterjesztés meghallgatása és az intézmény rektorától kapott észrevételeket tartalmazó levél megismerése után egyhangúlag támogatta a jelentést.
1. Az intézményben folyó képzési és kutatási tevékenység megfelel a hatályos Ftv.
követelményrendszerének, továbbá azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket
a MAB elvi állásfoglalása fıiskola, fıiskolai kar akkreditációjának feltételéül
szab. A Nyíregyházi Fıiskola, valamint annak karai:
 Bölcsészettudományi és Mővészeti Fıiskolai Kar
 Gazdasági és Társadalomtudományi Fıiskolai Kar
 Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai Kar
 Természettudományi Fıiskolai Kar
akkreditálhatók. Az akkreditáció hatálya: 2014. október 31.
2. A szakok kifutásáig akkreditálhatók – a technikatanári szak kivételével - az
alább (tudományágak szerinti csoportosításban) felsorolt, a vizsgálat idején a
Fıiskolán folyó hagyományos képzések. A látogatás idıpontjában a technikatanári szak felelıse tudományos fokozattal nem rendelkezı (dr. univ, teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai docens) oktató volt, ezért az LB és az ad hoc
kollégium a szakot „NA” minısítésőnek értékelte. Az intézmény a kollégiumi jelentésre küldött válaszlevelében dokumentumokkal alátámasztva igazolta, hogy
a 2006/2007. tanév kezdetétıl a szak felelıseként egy Ph.D. fokozattal rendelkezı fıiskolai docenst jelölt ki, s a szak oktatói állományát, egy ugyancsak Ph.D.
fokozattal rendelkezı fıiskolai tanárral bıvítette. Ezért a MAB a kifutó technikatanári szak akkreditálását javasolja.
3. Egyéb megjegyzések: A „germanisztika” valamint a „mezıgazdasági mérnöki”
alapszakok indítását MAB nem támogató szakvéleménye ellenére a miniszter
engedélyezte. Ezért a MAB 2006/1/ VI/2. sz. határozata értelmében (Idıközi minıségvizsgálati eljárás) a MAB 2008. december 31-ig ellenırzi, hogy a fenti
alapszakok esetében az intézmény a korábbi MAB szakvéleményben megfogalmazott minıségi hiányosságok pótlásáról gondoskodott-e.
A jelentés teljes szövege a MAB honlapján (http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html)
olvasható.
120

Akkreditáció Magyarországon 16

A Kaposvári Egyetem akkreditációs jelentése
2006/8/IX/2. sz. MAB határozat (2006.10.27.)
Az intézményben folyó képzési és kutatási tevékenység megfelel a hatályos Ftv követelményrendszerének, továbbá azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a
MAB elvi állásfoglalásra egyetemi, egyetemi, ill. fıiskolai kar akkreditációjának
feltételéül szab. A Kaposvári Egyetem akkreditálható.
1. Az Egyetem Karai: akkreditálhatók:
• Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar
• Állattudományi Kar
• Gazdaságtudományi Kar
• Mővészeti Fıiskolai Kar
2. Az akkreditáció határideje:
A hagyományos képzési rendszerhez tartozó alapképzési szakok esetében az
akkreditáció a szakok kifutásáig érvényes. (A 2006/2007-es tanévtıl már csak
többciklusú képzési rendszerő alapképzési szakok indíthatók.)
Egyéb képzések:
1. Doktori Iskolákban (Állattenyésztési tudományok, Gazdálkodás és Szervezés tudományok),
2. Szakirányú továbbképzési szakokon folyó képzések esetében az
akkreditáció határideje: 2013. december 31.
• Kihelyezett képzéseket a hagyományos szakok kifutása után az intézmény ne folytasson.
• A „magyar nyelv és irodalom” szak, valamint a „tanulásban akadályozottak pedagógiája” szak esetében két év múlva (2008. dec. 31.-ig)
szükséges a mőködés ellenırzése.
A
jelentés
teljes
szövege
a
(http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html).

MAB

honlapján

olvasható

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem akkreditációs jelentése
2006/8/IX/3. sz. MAB határozat (2006.10.27.)
Az intézményben folyó képzési és kutatási tevékenység megfelel a hatályos Ftv.
követelményeinek1, továbbá azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a MAB az
akkreditáció feltételéül szab.
A Plénum támogatta az Egyetem és a 4 szakirányú továbbképzési szakjának (Közép-európa tanulmányok; külügyi szakértı; nemzetközi gazdasági /és üzleti/ kapcsolatok – nemzetközi vállalkozások; összehasonlító állam- és jogtudomány) 2011ig szóló akkreditációját. A Plénum tudomásul veszi az Egyetem rektora és dékánja
megjegyzéseit.
A
jelentés
teljes
szövege
a
MAB
honlapján
olvasható
(http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html).
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A hatályos felsıoktatási törvény az „Andrássy Egyetemre” vonatkozóan külön
rendelkezik: 151. § (4) 2010. december 31-én hatályát veszti az Andrássy Gyula
Budapesti Német Nyelvő Egyetem állami elismerésérıl szóló 2001. évi LXVI. törvény. Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem 2011. január 1-tıl e
törvény rendelkezései alapján folytatja mőködését. Abban az esetben, ha az egyetem - e feltételnek nem tesz eleget, a 2011. szeptember 1-jén induló tanévben nem
vehetnek fel hallgatót az elsı évfolyamra. Az elızı években felvett hallgatók tanulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik. Az oktatási miniszter lefolytatja a 105. §-ban szabályozott eljárást.
A MAB 2005. évi párhuzamos vizsgálatának akkreditációs jelentései
Orvos – Fogorvos – Gyógyszerész képzésekrıl
2006/2/II/1/1-3. sz. MAB határozatok (2006.02.24.)
Jogász képzésekrıl
2006/4/IV/1-15. MAB határozat (2006.04.28)
Az értékelések teljes szövege ısszel könyv formájában kiadásra került, illetve megtalálható a MAB honlapján (www.mab.hu/a_szabalyok.html).
„Kiválósági hely” címek odaítélése
Jogász képzések
2006/4/V/1-5, 9. MAB határozat (2006.04.28.)
I. Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság elıterjesztése a szakok és oktatási egységek tekintetében az Állam- jog és közigazgatástudományi bizottság egyetértésével:
Támogatott szakok:
A bizottság a szakokra beérkezett valamennyi pályázatot támogatta.
1. ELTE ÁJK jogász szak
2. ME ÁJK jogász szak
3. PTE ÁJK jogász szak
4. SzTE ÁJK jogász szak
Támogatott oktatási egységek:
5. PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék
Nem támogatott oktatási egységek:
6. PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszék
7. PPKE JÁK Heller Farkas Közgazdasági Intézet
8. KRE ÁJK Bőnügyi Tudományok Intézete
II. Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság elıterjesztése a doktori iskolák
kiválósága tekintetében a Doktori Bizottság egyetértésével:
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Doktori iskolák:
9. ME ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiválósági
pályázatát a DB támogatta.
10. SzTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kiválósági pályázatát a DB
nem támogatta.
Orvos, fogorvos, gyógyszerész képzések
2006/2/II/2. sz. MAB határozat (2006.02.24.)
Általános orvos képzés
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Emellett a magyarországi orvosképzés egészét tekintve is kiválónak minısíthetı.
Fogorvos képzés
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerész képzés
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
5 évre, 2011. június 30-ig.
Egyéb határozatok
A Bhaktivedanta Fıiskola közbülsı akkreditációs eljárásának jelentése
2006/6/VII/3. sz. MAB határozat (2006.06.30.)
A plénum a Bhaktivedanta Fıiskola közbülsı akkreditációs eljárásának jelentését
támogatta.
Az intézményi akkreditációs jelentés a MAB honlapján olvasható.
PTE tanárképzés – akkreditációs határidı
2006/6/VII/4. sz. MAB határozat (2006.06.30.)
A Pécsi Tudományegyetemen a 2004/5/V. sz. MAB határozat értelmében 2006.
június 30-ig akkreditált tanárképzést, illetve a Bölcsészettudományi Kar egyetemi
szintő pedagógia szakos programját a vonatkozó képzés soron következı
akkreditációs értékeléséig a MAB akkreditáltnak tekinti. Az Egyetem akkreditációs
határidı meghosszabbítására irányuló kérelméhez készített dokumentumait a MAB
az intézményi akkreditációs értékelésre felkért látogató bizottság figyelmébe ajánlja.
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Elıakkreditáció
Intézmény-, illetve karlétesítés
Támogatott állami elismerés iránti kérelmek
Kód
Li5

Benyújtó
A kérelem címe
Határozat sz.
WSÜF
Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola állami elisme- 2006/6/X/5/1
rés iránti kérelme
Nem támogatott állami elismerés iránti kérelmek

A kérelem címe
Határozat sz.
Kód Benyújtó
Li7 SOTER
SOTER Nemzetközi Informatikai Fıiskola léte- 2006/6/X/5/2
sítése
Nem támogatott szakok miatt okafogyottá vált állami elismerés iránti kérelem
Kód
Benyújtó
A kérelem címe
Határozat sz.
Li6
Euroszféra Okta- Euroszféra Nemzetközi Menedzserképzı 2006/3/VIII/5.
tási és Kulturális Intézet és Üzleti Fıiskola létesítése
Alapítvány
(Bs814 andragógia, Bs815 kommunikáció és médiatudomány)
Támogatott külföldi intézmény magyarországi mőködési engedély iránti kérelme
Kód
Benyújtó
Lm11 Heriot-Watt
University
Lm8 Groupe ESSCA
Lm10 MOGyE

Lm12 SzIE
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A kérelem címe
külföldi intézmény mo.-i mőködése

Határozat sz.
2006/4/IX/4.

külföldi intézmény mo.-i mőködésie
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyarországi mőködése
(doktori képzésre)
Webster University (külföldi intézmény
magyarországi mőködése)

2006/6/X/5/4
2006/2/XI.

2006/8/X/5.
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Karlétesítés
Támogatott karlétesítés iránti kérelem
Kód Benyújtó
A kérelem címe
Lk7 SzTE
Fogorvostudományi Kar létesítése
Lk9 SzE
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
létesítése
Lk10 SzE
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar létesítése
Lk11 DE
Zenemővészeti Kar létesítése
Lk13 NYF
Pedagógusképzı Kar létesítése
Lk12 EKF
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar létesítése

Határozat sz.
2006/3/VIII/4.
2006/7/IX/2/1.
2006/7/IX/2/2.
2006/7/IX/2/3.
2006/9/XV/6/1.
2006/9/XV/6/2.

Nem támogatott karlétesítés iránti kérelem
Kód Benyújtó
A kérelem címe
Határozat sz.
Lk8
BGF
Közszektor Gazdaságtani és Szolgáltatási Kar 2006/6/X/5/3
létesítése
Doktori iskolák
Elıakkreditált doktori iskolák
Kód Intézmény
Tudományág
Vezetı
D175 ELTE
Környezettudományok
Dr. Kiss
Ádám, egyetemi tanár,
DSc
D177 DE
Állam-és jogtudományok
Dr. Horváth
M. Tamás,
egyetemi tanár,
DSc
D173 PE
Interdiszciplináris: 1. TerméDr.
szettudományok (1.2 Fizikai Vonderviszt
tudományok, 1.5 Biológiai Ferenc, egyetudományok); 2. Mőszaki tu- temi tanár,
dományok (2.4 AnyagtudomáDSc
nyok és technológiák)
D166 ANNYE Interdiszciplináris: 5. Társada- DI vezetı: Dr.
lomtudományok (5.3. Állam-és Gergely Andjogtudományok, 5.8. Politika- rás, egyetemi
tudományok) 6. Bölcsészettu- tanár, DSc
dományok (6.1. Történelemtudományok)

Határozat sz.
2006/4/VI/1/2.

2006/4/VI/1/3.

2006/6/XI/1.

2006/6/XI/2.
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Kód Intézmény
Tudományág
Vezetı
Határozat sz.
D180 SzTE
6.4. Filozófiai tudományok Dr. Csejtei
2006/9/X/1.
doktori iskola létesítése
Dezsı egyetemi tanár, DSc
Nem akkreditált doktori iskolák
Kód
D176
D178
D176

Intézmény
Tudományág
PTE
Multidiszciplináris
ME
Történelemtudományok
PTE
Neveléstudományok-andragógia; sporttudományok (fellebbezés)

Határozat sz.
2006/4/VI/1/1.
2006/8/VII/1.
2006/8/VII/2.

Változás doktori iskola vezetésében
DI
DI tudományági
szá- Int.
besorolása
ma
D115 SzTE Közgazdaságtudományok
D107 SzTE Irodalomtudományok
D112 SzTE Elméleti orvostudományok
D113 SzTE Állam-és jogtudományok
D42 DE
Elméleti orvostudományok

D44

D1

DE

Klinikai orvostudományok

PPKE Állam-és jogtudományok
D126 KE
Gazdálkodás-és
szervezéstudományok
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Régi vezeÚj vezetı
tı
Garai
László
Balázs
Mihály
Telegdy
Gyula
Molnár
Imre
Damjanovich Sándor

Botos
Katalin
Szajbély
Mihály
Jancsó
Gábor
Ruszoly
József
Kovács
László

Szegedi
Gyula

Berta
András

Sólyom
László
Széles
Gyula

Erdı
Péter
Varga
Gyula

Határozat
sz.

Megjegyzés

2006/3/V/1.
2006/3/V/2.
2006/3/V/3.
2006/3/V/4.
Indok: a
régi vezetı betöltötte 70.
évét
2006/3/V/6. Indok: a
régi vezetı betöltötte 70.
évét
2006/3/V/7.

2006/3/V/5.

2006/3/V/8.
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DI
szá- Int.
ma
D104 PTE

D92

PTE

DI tudományági
besorolása

Régi vezeÚj vezetı
tı

Határozat
sz.

Megjegyzés
Indok: a
régi vezetı
betöltötte
70. évét
Indok: a
régi vezetı
betöltötte
70. évét
Indok: a
régi vezetı
betöltötte
70. évét
2006.09.01
-tıl
Indok:
rotáció
Indok: a
régi vezetı
elhunyt

Biológiai tudományok

Fischer
Ernı

Gábriel
Róbert

2006/3/V/9.

Gyógyszertudományok

Hideg
Kálmán

Barthó
Loránd

2006/3/V/10

Zawadows
ki Alfréd

Mihály
György

2006/3/V/11

D135 BME Fizikai tudományok

2006/6/XI/3.1

D47

DE

Irodalomtudományok

Bitskey
István

Abádi
Nagy
Zoltán

D66

SzIE

Állatorvostudomán
yok

Rudas
Péter

Huszenic 2006/6/XI/3.2
za Gyula

D97

PTE

Interdiszciplináris
Kisbán
dr.
2006/8/VII/3
(TörténelemtudoEszter
Fischer
mányok, Néprajzegyetemi
Ferenc
és kulturális antrotanár
egyetemi
pológia, Politikatanár
tudományok)
D81 PE
Környezettudomá- Dr. MészáDr.
2006/9/X/2/1
nyok
ros Ernı
Pósfai
Mihály
D164 BME Pszichológia tuDr. Pléh
Dr. Ko- 2006/9/X/2/2
dományok
Csaba
vács Ilona
D33 ME
Anyagtudományok Dr. Károly
Dr.
2006/9/X/2/3
és technológiák
Gyula
Roósz
András
D35 ME
IrodalomtudoDr.
Dr. Ke- 2006/9/X/2/4
mányok
Kabdebó
mény
Lóránt
Gábor
Megjegyzés: Garai László, Telegdy Gyula, Molnár Imre, Széles Gyula is betöltötte
70. életévét, de az intézményi elıterjesztésben indokolásként nem szerepel ez a
körülmény.

127

Akkreditáció Magyarországon 16

Szakindítások
Támogatott alapképzési szak indítási kérelmek
Kód
Bs798
Bs805

Benyújtó
A kérelem címe
PTE
mőszaki szakoktató
VE
mérnök informatikus
(szhk: Nagykanizsa)
Bs807
KE
pénzügy és számvitel
Bs601
PTE
ókori nyelvek és kultúrák
(fellebbezés)
Bs809
ME
politológia
Bs813
BGF
kommunikáció és média(Bs704NT)
tudomány
Bs453
BDF
fizika
kieg.
Bs445
PPKE
politológia (fellebbezés)
újra
Bs200
NYME
Szociálpedagógia
újra
(szhk: Pápa)
Bs796
BDF
mőszaki menedzser
Bs834
Bs811
Bs812

KJF
KJF
KJF

Bs821
Bs824

GDF
KF

Bs825
szkkieg
Bs830
szk

KF

Bs847
szkkieg
Bs848
szkkieg
Bs849
szkkieg
Bs803

BCE
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DE

BCE
BCE
DRHE

pedagógia
turizmus-vendéglátás
gazdálkodás és menedzsment
mőszaki menedzser
kertészmérnök
(szhk:Bácsalmás)
Kertészmérnök
(szhk: Révkomárom)
mezıgazdasági mérnök
(szhk: Nagyvárad)
kertészmérnök
(szhk: Nyárádszereda)
kertészmérnök
(szhk Zenta)
kertészmérnök
(szhk:Beregszász)
katechéta-lelkipásztori
munkatárs
(szhk: Szeged)

Szakirányok
építészeti

Határozat sz.
2006/1/IX/1/1.
2006/1/IX/1/2.
2006/1/IX/1/3.
2006/1/IX/2/3.
2008. június 30-ig

2006/2/IX/4/4.
2006/2/IX/4/6.
csillagász

2006/3/VIII/2/1.
2006/3/VIII/2/3.
2006/3/VIII/2/5.
2006/3/VIII/2/12
(3 évre)
2006/4/IX/2/1.
2006/4/IX/2/2.
2006/4/IX/2/3.
2006/4/IX/2/4.
2006/5/VII/3/1.

kertész
állattenyésztés;
növénytermesztés; kertészeti

2006/5/VII/3/2.
2006/5/VII/3/3.

2006/5/VII/3/4.
2006/5/VII/3/5.
2006/5/VII/3/6.
katechéta

2006/5/VII/3/7.
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Kód
Bs819

Benyújtó
A kérelem címe
DE
kommunikáció és média(Bs539NT)
tudomány
Bs818
PE
szabad bölcsészet alapbıv.
képzési szakon filozófia
szakirány
Bs838
SzTE
környezetmérnök
átd.
Bs20
DE
egészségügyi gondozás
szakir.
és prevenció
Bs22
DE
orvosi laboratóriumi és
szakir.
képalkotó diagnosztika
analitikus
Bs275
DE
ápolás és betegellátás
szakir.
Bs778
SE
egészségügyi szervezı
mód.
Bs794
KE
magyar (fellebbezés)
Bs841
ZsKF
szociológia
Bs481
NyF
gazdálkodás és mekieg.
nedzsment
(szhk: Beregszász)
Bs356
SzF
kereskedelem és markekieg.
ting (szhk: Budapest)
Bs358
SzF
nemzetközi gazdálkodás
kieg.
(szhk: Bp)
Bs360
SzF
pénzügy és számvitel
kieg.
(szhk: Budapest)
Bs362
SzF
turizmus-vendéglátás
kieg.
(szhk: Budapest)
Bs806
PE
turizmus-vendéglátás
átd.
(szhk: Nagykanizsa)
Bs823
GDF
gazdálkodási és menedzsment
Bs831
WSÜF
kereskedelem és marketing
Bs839
TPF
nemzetközi gazdálkodás

Szakirányok

Határozat sz.
2006/5/VII/3/8.

filozófia

2006/5/VII/3/12.

2006/6/X/2/1.
népegészségügyi
ellenır
képalkotó diagnosztikai analitika
szülésznı

2006/6/X/2/2.

egészségügyi
ügyvitelszervezı

2006/6/X/2/5.

2006/6/X/2/3.

2006/6/X/2/4.

2006/6/X/3/8.
2006/6/X/3/11.
2006/6/X/3/13.

2006/6/X/3/14.
2006/6/X/3/15.
2006/6/X/3/16.
2006/6/X/3/17.
2006/6/X/3/18.
2006/6/X/3/19.
2006/6/X/3/21.
2008. június 30-ig

2006/6/X/3/22.
(3 évre)

Bs839

TPF

Bs843
Bs846

BTA
OR-ZSE

nemzetközi gazdálkodás
(szhk: Budapest)
kántor
judaisztika

2006/6/X/3/23.
(3 évre)

2006/6/X/3/24.
2006/6/X/3/25.
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Kód
Bs854
Bs853
(Bk128)
Bs786
átd.
Bs865

Benyújtó
A kérelem címe
OR-ZSE rabbihelyettes
ELTE
ének-zene
NyME

mőszaki szakoktató

PTE

mőszaki szakoktató

Bs866
Bs95
kieg.
Bs869

ME
SzE

mechatronikai mérnök
közlekedésmérnök
(távoktatás)
elıadómővészet

Bs870

ME

alkotómővészet és
muzikológia

Bs874

SzE

Bs875

SzE

alkotómővészet és
muzikológia
elıadómővészet

Bs885

BDF

ének-zene
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ME

Szakirányok
karvezetés,
egyházzene

Határozat sz.
2006/6/X/3/26.
2006/6/X/3/27.
2006/6/X/4/8.

elektronikai,
informatikai,
gépészeti

2006/7/IX/1/17.

2006/7/IX/1/18.
2006/7/IX/1/19.
klasszikus hang- 2006/7/IX/1/20.
szer (zongora,
orgona, csembaló,
gitár, hegedő,
mélyhegedő, gordonka, gordon,
furulya, fuvola,
oboa, klarinét,
szaxofon, fagott,
kürt, trombita,
harsona, tuba,
ütıhangszerek),
klasszikus ének,
zenekar- és kórusvezetés, egyházzene
zeneszerzés
2006/7/IX/1/21.
zeneelmélet,
zeneismeret
zeneismeret
2006/7/IX/1/22.
klasszikus hang- 2006/7/IX/1/23.
szer (zongora,
orgona, gitár,
hegedő, mélyhegedő gordonka, gordon, fuvola, oboa,
klarinét, fagott,
kürt, trombita,
harsona, tuba,
ütıhangszerek)

karvezetés,
egyházzene

2006/7/IX/1/24.
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Kód
Bs881

Benyújtó
A kérelem címe
EKF
ének-zene

Bs872

SzTE

Bs873

SzTE

Bs860,
Bs862
Bs554
átd.
Bs816
átd.
Bs877

BKTF

NyME

Bs871

DE

Bs21

DE

Bs858
Bs859

KRF
PE

alkotómővészet és
muzikológia
elıadómővészet

Szakirányok
karvezetés,
egyházzene
zeneelmélet,
zeneismeret

2006/7/IX/1/26.

klasszikus hang- 2006/7/IX/1/27.
szer (zongora,
orgona, csembaló,
hárfa, gitár, hegedő, mélyhegedő,
gordonka, gordon,
furulya, fuvola,
oboa, klarinét,
fagott, kürt, trombita, harsona,
tuba, ütıhangszer), klasszikus
ének

táncos és próbavezetı,
kortárstánc
táncmővész
informatikus és szakigazgatási agrármérnök
informatikus és szakigazgatási agrármérnök
mezıgazdasági és élel- erdészeti gépesímiszeripari gépészmértés
nök
politológia
(újra benyújtott)
egészségügyi szervezı
egészségbiztosítás
klasszikus
hangelıadómővészet
alkotómővészet és
muzikológia

Határozat sz.
2006/7/IX/1/25.

szer (zongora,
orgona, csembaló,
harmonika, hárfa,
gitár, cimbalom,
hegedő, mélyhegedő, gordonka,
gordon, fuvola,
oboa, klarinét,
fagott, kürt, trombita, harsona,
tuba, ütıhangszerek), klasszikus
ének, jazzhangszer

2006/7/IX/1/28.
2006/7/IX/1/30
2006/7/IX/1/31.
2006/7/IX/1/32.
2006/7/IX/1/34.
(ellenırzés 2 év
múlva)
2006/7/IX/1/39.
2006/7/IX/1/41.
2006/7/IX/1/7980.
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(zongora, gitár,
basszusgitár, bıgı,
szaxofon, trombita,
harsona, dob),
jazzének, zenekar
és kórusvezetés,
egyházzene ( egyházzene-orgona,
egyházzenekórusvezetés),
népzene (népi
vonós, népi pengetıs, népi fúvós,
cimbalom, népi
ének), zeneszerzés,
jazz-zeneszerzés,
muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret

Bs857

SzTE

ének-zene

Bs867

DE

Bs868

DE

alkotómővészet és
muzikológia
elıadómővészet

Bs837
átd.
Bs878

PE

matematika

TPF

gazdálkodási és menedzsment

Bs896
Bs887

132

NYF
PRTA

társadalmi tanulmányok
katechéta lelkipásztor
munkatárs (szhk: Gyır)

karvezetés,
egyházzene
zeneelmélet,
zeneismeret

2006/7/IX/1/81.
2006/7/IX/1/82.

klasszikus hang- 2006/7/IX/1/83.
szer (zongora,
orgona, hegedő,
mélyhegedő, gordonka, gordon,
gitár, furulya,
fuvola, oboa,
klarinét, szaxofon,
fagott, kürt, trombita, harsona,
tuba, ütıhangszer), klasszikus
ének, zenekar- és
kórusvezetés,
egyházzene

2006/8/X/1.
2006/8/X/22.
(további 2 éves idıtartamra)

katechéta

2006/8/X/24.
2006/8/X/25.
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Kód
Bs876
Bs886
Bs891
Bs913
Bs927
Bs931
Bs890
Bs889

Benyújtó
DE
EKF
NYF
MOME
NYME
PTE
NYF
NYF

A kérelem címe
germanisztika
germanisztika
szabad bölcsészet
építımővészet
építımővészet
építımővészet
képi ábrázolás
környezetkultúra

Bs888
Bs895

NYF
NYF

plasztikai ábrázolás
ének-zene

Bs894

BDF

képi ábrázolás

Bs905

PTE

elıadómővészet

Bs906

PTE

Bs907

PTE

alkotómővészet és
muzikológia
ének-zene

Bs904

SzTE

képi ábrázolás

Bs911

KE

képi ábrázolás

Bs923

KE

elektronikus ábrázolás

Bs936
Bs935

KE
KE

plasztikai ábrázolás
alkalmazott látványtervezı

Bs925
Bs924

EKF
EKF

plasztikai ábrázolás
képi ábrázolás

Szakirányok
néderlandisztika
német
etika; esztétika

festészet
környezetprezentáció
szobrászat
karvezetés,
népzene
festı, díszítıfestı, képgrafika

Határozat sz.
2006/8/X/26.
2006/8/X/27.
2006/8/X/28.
2006/8/X/44.
2006/8/X/45.
2006/8/X/46.
2006/8/X/53.
2006/8/X/54.
2006/8/X/55.
2006/8/X/56.
2006/8/X/57.

klasszikus hangszer, klasszikus
ének, zenekar- és
kórusvezetı, egyházzenekórusvezetı

2006/8/X/58.

zeneismeret

2006/8/X/59.

karvezetés,
egyházzene
festészet, képgrafika és építészeti síküveg
festészet,
képgrafika
webdesign,
képanimátor,
elektrográfia
szobrászat

2006/8/X/60.

díszlet- és jelmeztervezés, jelmezés bábtervezés,
díszlet-, kiállítás,
arculattervezés

szobrászat
festészet,
képgrafika

2006/8/X/61.

2006/8/X/62.
2006/8/X/63.

2006/8/X/64.
2006/8/X/66.

2006/8/X/67.
2006/8/X/68.
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Kód
Bs926

Benyújtó
A kérelem címe
EKF
elektronikus ábrázolás

Bs922

MOME

Bs921
Bs917
Bs920

MOME
MOME
MOME

design- és mővészetelmélet
üvegtervezés
kerámiatervezés
textiltervezés

Bs919
Bs918
Bs914
Bs912
Bs915
Bs916
Bs932

MOME
MOME
MOME
MOME
MOME
MOME
MTF

tervezı grafika
media design
fémmővesség
animációs tervezés
formatervezés
fotográfia
táncmővész

Bs933
Bs934

MTF
MTF

koreográfus
táncos- és próbavezetı

Bs941

NYME

formatervezés

134

Szakirányok
elektrográfia,
web-design,
képanimátor

Határozat sz.
2006/8/X/69.

2006/8/X/70.

nyomottanyag
tervezı,
szövöttanyag tervezı, kötöttanyag és
formatervezı,
öltözéktervezı,
öltözék-kiegészítı
tárgytervezı (bır)

klasszikus balett,
néptánc, moderntánc, színházi tánc
klasszikus balett,
néptánc, moderntánc, társastánc,
divattánc, színházi
tánc
bútor-termék
formatervezı,
csomagolásgrafikai formatervezı, 3D tárgytervezı (üvegkerámia) formatervezı

2006/8/X/71.
2006/8/X/72.
2006/8/X/73.

2006/8/X/74.
2006/8/X/75.
2006/8/X/76.
2006/8/X/77.
2006/8/X/78.
2006/8/X/79.
2006/8/X/80.
2006/8/X/81.
2006/8/X/82.

2006/8/X/83.
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Nem támogatott alapképzési szak indítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Bs802

NYME

Bs797
Bs794

DF
KE

Bs805

VE

Bs817

VE

Bs800
Bs808

BDF

átd (Bs586)

Bs806
Bs814
(Li6)

NYME

A kérelem címe
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
andragógia
magyar
mérnök informatikus
(szhk: Nagykanizsa)
szociális munka
(szhk: Nagykanizsa)
szociálpedagógia
germanisztika

Szakirány

Határozat sz.
2006/2/IX/4/2.
2006/2/IX/4/3.
2006/2/IX/4/5.
2006/3/VIII/2/2.
2006/3/VIII/2/4.
2006/3/VIII/2/6.
2006/3/VIII/2/7.

turizmus-vendéglátás
(szhk: Nagykanizsa)
Euroszféra andragógia

VE

2006/3/VIII/2/8.
2006/3/VIII/2/9.

(Li6)

Oktatási és
Kulturális kommunikációs és méAlapítvány diatudomány

Bs760

KF

(kiegészítı döntés az informatika szakirányról)

Bs820

DE

Bs832

EKF

Bs828

KJF

emberi erıforrások
2006/5/VII/3/9.
szociálpedagógia
2006/5/VII/3/11.
(szhk: Salgótarján)
nemzetközi tanulmányok tervezett európai
integráció, kül- és 2006/5/VII/3/10.
(szhk: Orosháza)

Bs822
Bs850

GDF

(Li7)

SOTERLINE Kft. gazdaság-informatikus

Bs815

mőszaki szakoktató

2006/3/VIII/2/10
informatika
2006/3/VIII/2/11

biztonságpolitika

Bs851

gazdasági-informatikus
mérnök-informatikus

2006/6/X/1/1.
2006/6/X/1/2.
2006/6/X/1/3.

(Li7)

Bs827

KJF

Bs760
szakir

KF

Bs861
Bs844
átd.
Bs864

BKTF
KF
SzTE

gazdálkodási és menedzsment (szhk: Orosháza)
mőszaki szakoktató alapképzési szakon informatika szakirány indítása
koreográfus
kertészmérnök
(távoktatás)
sportszervezı

2006/7/IX/1/36.
informatika
2006/7/IX/1/16.
2006/7/IX/1/29.
2006/7/IX/1/33.
2006/7/IX/1/35.
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Kód
Bs845
Bs829
Bs880
Bs855
Bs879

Benyújtó
A kérelem címe
kereskedelem és marketing
DE
turizmus-vendéglátás
KJF
(szhk: Orosháza)
EJF
nemzetközi tanulmányok
gazdaságinformatikus
PE
(szhk: Nagykanizsa)
gazdálkodási és meTPF
nedzsment (szhk: Bp)

Szakirány

Határozat sz.
2006/7/IX/1/38.
2006/7/IX/1/37.
2006/7/IX/1/40.
2006/8/X/2.
2006/8/X/23.

Felsıfokú szakképzési programok
Támogatott programok
Kód

Benyújtó

F181 PTE

A kérelem tárgya
egészségügyi informatikai asszisztens

Tudományág
3.3. Egészségtudományok

Határozat
sz.
2006/2/X.

Szakirányú továbbképzési szakok létesítése
Támogatott képesítési követelmények
(szakirányú továbbképzési szakok)

Kód Benyújtó A kérelem címe
k286 ELTE
egészségpszichológia
k289
k290
k294

ORZSE
ORZSE
BKF

zsidó kántor
zsidó kántor-helyettes
televíziós újságíró

k295
k292

PE
BCE

folyamatbiztonsági
vezetési tanácsadó

Tudományág
5.5. Pszichológiai
tudományok

6.8. Média és
kommunikációs
tudományok
5.1. Gazdálkodásés szervezéstudományok

Határozat sz.
2006/2/IX/3/1.
2006/4/IX/1/1.
2006/4/IX/1/2.
2006/5/VII/1/2.

2006/6/X/1/6.
2006/6/X/3/1.

Nem támogatott képesítési követelmények
(szakirányú továbbképzési szakok)
Kód Benyújtó
k291 NyME
136

A kérelem címe
természetmegırzési

Határozat sz.
2006/5/VII/1/1.
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Új típusú szakok létesítése
Támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapképzési szakok)
Kód

Benyújtó A kérelem címe

Bk125

BTA

Bk119átd.
Bk120átd.
Bk128
(Bs853)
Bk135

BHF
BHF
ELTE

Bk136

LFZE

Bk129-134

KE

LFZE

teológuslelkipásztor
vaisnava teológia
jógamester
ének-zene

Szakirány

karvezetés, népzene,
egyházzene
klasszikus hangszer,
elıadómővészet
jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének,
zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene
zeneszerzés, jazzalkotómővészet és
zeneszerzés, muzikomuzikológia
lógia, zeneelmélet,
zeneismeret
mozgóképkultúra
mozgóképkultúra
terjesztı, mozgóképés médiaismeret,
készítı, multimédiafejlesztı,
szövött textilmőveskézmőves,
ség, festett-nyomott
textilmővesség,
nemszıtt-nemez
textilmővesség, bırmővesség, kerámiamővesség,
plasztikai ábrázo- szobrászat, érmészet,
díszítıszobrász, báblás,
és játékkészítı,
festészet,
képgrafika,
képi ábrázolás,
díszítıfestı,
elektrográfia,
elektronikus ábwebdesign,
rázolás,
képanimátor, környezetprezentáció,
környezetkultúra
tárgyprezentáció,
látványprezentáció

Határozat
száma
2006/5/VII/2/1.
2006/6/X/3/2.
2006/6/X/3/3.
2006/6/X/3/5.
2006/6/X/3/6.

2006/6/X/3/7.

2006/6/X/3/4752.
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Kód

Benyújtó A kérelem címe

Bk126
(Bs842)
Bk137-139

SEPPKE
MTF

Bk140-143

SZFE

Bk144145, 147154

MOME

Bk155

KE

Bk146

MOME/
NYME/
PTE

138

molekuláris
bionika
táncmővész,
táncos és próbavezetı,
koreográfus,
kameraman,
televíziós mősorvezetı és rendezı
gyártásszervezı,
mozgókép
animációs tervezés,
design- és mővészetelmélet,
fémmőves,
formatervezı,
fotográfia,
kerámiatervezı
media design
tervezıgrafikus
textiltervezı

üvegtervezı
alkalmazott látványtervezı

építımővészet

Szakirány

Határozat
száma
2006/6/X/4/1.
2006/6/X/3/5355.

2006/7/IX/1/1-3,
2006/7/IX/1/15.

vágó, hangmester

2006/7/IX/1/413.

szövı, kötı, nyomó,
ruha, öltözékkiegészítés
díszlet- jelmeztervezés, jelmez- bábtervezés, díszletkiállítás- és arculattervezés

2006/7/IX/1/14.

2006/8/X/43.
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Kód
Mk1

Mk5
Mk7

Mk46
(Ms1)
Mk62
Mk63

Mk13

Mk44
átdolg.

Mk56
átdolg.

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Benyújtó
A kérelem címe
Szakirányok
Határozat sz.
BME
közlekedésmérnöki
közlekedési rend2006/1/IX/3/1.
szerek, közlekedésautomatizálási,
közlekedési mérnök-menedzser
BME
logisztikai mérnöki logisztikai mérnöki, 2006/1/IX/3/2.
mőszaki logisztika
BME
jármőmérnöki
vasúti jármőmér2006/1/IX/3/3.
nöki, autómérnöki,
hajómérnöki, repülımérnöki, mobil
munkagépek és
építıgépek, automatizált anyagmozgató rendszerek, jármőgyártás
és -javítás, jármőrendszermérnöki
TKBF
okleveles buddhista
2006/1/IX/3/6.
tanító
PTE
ápolás és betegellá- csak az ápoló szak- 2006/2/IX/5/2
tás
iránnyal támogatva
DE
népegészségügyi
népegészségügyi
2006/2/IX/5/3.
felügyelı, epidemiológia, környezetegészségügyi
(más néven!),
egészségfejlesztés
BME
gyógyszermérnöki
2006/2/IX/5/4.
(gyógyszeripari
mérnök néven támogatva)
BCE
kertészmérnöki
zöldségtermesztés, 2006/4/IX/3/1.
gyümölcstermesztés,
szılıtermesztés,
gyógynövénytermesztés, dísznövénytermesztés
NYME
vadgazda mérnöki
2006/4/IX/3/2.
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Kód
Mk59
átdolg.
Mk47
átd.
Mk49
átd.

Benyújtó
A kérelem címe
DE
agrármérnöki

Mk64
Mk55

BCE
SzIE

tájépítészmérnök
mezıgazdasági
biotechnológus

Mk57
átd.
Mk65
Mk67
átd.
Mk73
átd.
Mk68

NyME

természetvédelmi
mérnök
állatorvosi osztatlan
növényorvos

SE

állattenyésztı mérnök
szakedzı

Mk69

SE

humánkineziológia

BCE
BCE

SzIE
VE
KE

élelmiszerbiztonsági
mérnök
élelmiszermérnök

Mk115 SE

rekreáció

Mk53

szociológia

140

ELTE

Szakirányok

Határozat sz.
2006/4/IX/3/3.
2006/5/VII/4/1.

élelmiszer2006/5/VII/4/2.
biotechnológia;
élelmiszeripari
folyamattervezés;
élelmiszeripari
logisztika és árukezelés; élelmiszeripari technológia
és termékfejlesztés
2006/5/VII/4/4.
növénybiotechnoló 2006/5/VII/4/6.
gus mérnök,
állatbiotechnológus mérnök
2006/5/VII/4/7.
2006/6/X/2/6.
2006/6/X/2/7.
2006/6/X/2/8.
aciklikus sportmozgások, ciklikus
sportmozgások,
valamint stratégiai
sportok
alkalmazott fiziológia (teljesítményfejlesztı), mozgásterápia és táplálkozás-terápia, gerontokineziológia
egészségmegırzés és
rehabilitáció,
sportrekreáció
adatfeldolgozás és
adatelemzés, ifjúság-

2006/6/X/2/9.

2006/6/X/2/10.

2006/6/X/2/11.
2006/6/X/3/28.
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Mk7498

SzTEZsKF

Mk114 SZHF

vallástudomány

és oktatásszociológia, gazdaság- és
szervezetszociológiai
elemzı, közvéleménykutató, kultúra- és
mővészetszociológia,
nemzeti- és etnikai
kisebbségek szociológiája, roma társadalom és kultúra,
társadalmi interakciók szociológiája,
társadalmi hatásvizsgálat, társadalmi
nemek (gender),
településszociológia,
vallásszociológia
vallástörténet, valláselmélet, vallás a
változó világban

hittanár-nevelı

2006/6/X/3/29.
2006/6/X/3/30.

(+SZAGHF
DRHE,
EHE)

Mk78

BCE

politikatudományi

(+ELTE,
PTE,
SzTE,
CEU,
ZsKF)

Mk112 ELTE
(+DE,
PTE,
BCE)
Mk113 ELTE
(+DE,
PTE,
BCE)
Mk71 RTF

európa tanulmányok,
közkapcsolatok,
összehasonlító politika, politikaelméleti,
politikai intézményrendszer, politikai
kommunikáció,
politikai kutatásmódszertani, regionális és helyi kormányzás, választási
tanulmányok

szociális munka

szociálpolitika

rendészeti vezetı

2006/6/X/3/31.

2006/6/X/3/32.

területi szociálpolitika,
foglalkoztatáspolitika

2006/6/X/3/33.

2006/6/X/3/34.
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Kód
Benyújtó
A kérelem címe
Mk72 BCE
közigazgatási
Mk121 ELTE
jogász osztatlan
Mk80 PE
színháztörténet

Szakirányok

Határozat sz.
2006/6/X/3/35.
2006/6/X/3/36.
2006/6/X/3/37.

(Ms18)

Mk129 PPKE
Mk130 PPKE
Mk99, SZFE
Mk101
-103.

(katolikus) kánonjogász
katolikus teológus
osztatlan
színmővész,
színházrendezı,
színházi dramaturg,
filmdramaturg
osztatlan

Mk133 BKTF
Mk134 BKTF

kortárstáncmővész
koreográfus

Mk122 LFZE
-128

klasszikus hangszermővész, Kodály
zenepedagógia szakértı, egyházzene
mővész, régizene
hangszermővész,
klasszikus énekmővész, zeneteoretikus,
muzikológus
egészségügyi mérnök

Mk9-35 BME-PE
átd.
Mk75 SE-PPKE orvosi biotechnoló(Ms20)
gia
Mk76 SE-PPKE info-bionika

2006/6/X/3/39.
2006/6/X/3/40.
zenés színész, báb
színész zenés színházrendezı,
színháztörténészszínházi szakíró,
színmőíró-mőfordító,
filmíró-dramaturg,
kreatív producerdramaturg

klasszikus balett,
néptánc, moderntánc, társastánc,
kortárstánc, színházi tánc

2006/6/X/3/4346.

2006/6/X/3/56.
2006/6/X/3/57.

2006/6/X/3/5864

2006/6/X/4/2.
2006/6/X/4/3.
2006/6/X/4/4.

(Ms21)

Mk96

DE

Mk27

NyME
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egészségügyi szociális munka
fa- és bútoripari terméktervezı mérnök

2006/6/X/4/7.
2006/7/IX/1/42.
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Kód
Benyújtó
A kérelem címe
Szakirányok
Mk141 BME
energetikai mérnök
Mk142 BME
gépészeti modellezés
Mk143 BME
ipari terméktervezı
mérnök
Mk156 ELTE,
matematikus
BME,
DE,
SzTE
Mk150 ELTE,
csillagász
SzTE
Mk158 ELTE,
vegyész
DE, PE,
PTE,
SzTE
Mk79 BCE
nemzetközi tanulmámód.
nyok
Mk86 BCE
közgazdasági elemzı
Mk164 ELTE
kulturális antropoló(+ME)
gia
Mk84 BCE
gazdasággazdaságmodellematematikai elemzı zés, operációkutatás; ökonometriastatisztika
Mk132 MKE
festımővész
Mk135
szobrászmővész
-139
grafikus
képgrafika, terverestaurátor
zıgrafika képzımővészet: festı,
faszobrász, kıszobrász, iparmővészet:
papír-bır, textilintermédia mővész
bır, szilikát fémosztatlan
ötvös, fa-bútor
Mk139 SZFE
televíziós mősorveze-140
tı és mősorrendezı
mővész
(kérelem: televíziós
újságíró)
film és televízió
producer (kérelem:
producer)

Határozat sz.
2006/7/IX/1/43.
2006/7/IX/1/44.
2006/7/IX/1/45.
2006/7/IX/1/46.

2006/7/IX/1/47.
2006/7/IX/1/48.

2006/7/IX/1/50.
2006/7/IX/1/51.
2006/7/IX/1/53.
2006/7/IX/1/55.

2006/7/IX/1/5761

2006/7/IX/1/6263
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Kód
Benyújtó
A kérelem címe
Mk145 LFZE
zeneszerzı
-147
kóruskarnagy
(Ms43-45)
karmester
Mk151 ELTE

Szakirányok

Határozat sz.
2006/7/IX/1/6466

zenekari karmester,
fúvószenekari karnagy

fizikus

2006/8/X/13.

takarmányozási és
takarmánybiztonsági
mérnök
biológus
geofizikus
geográfus
környezettudomány
meteorológus
geológus

2006/8/X/14.

(konzorcium)

Mk159 SzIE
(konzorcium)

Mk149
Mk152
Mk153
Mk155
Mk157
Mk154

ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE

2006/8/X/15.
2006/8/X/16.
2006/8/X/17.
2006/8/X/18.
2006/8/X/19.
2006/8/X/20.

(konzorcium)

Mk85
mód2.
Mk87
mód2.
Mk88
mód.
Mk90
mód2.
Mk92
mód2.
Mk93
mód2.
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(konzorcium)

közgazdálkodás és
közpolitika

BCE

marketing

BCE

(konzorcium)

BCE
(konzorcium)

BCE

MBA (kérelem: Master of Business Administration (MBA))
pénzügy

(konzorcium)

BCE

közintézmény menedzser, közpolitikai
elemzı
értékesítésmenedzsment

2006/8/X/29.
2006/8/X/30.
2006/8/X/31.

vállalati pénzügy,
befektetés-elemzı,
(monetáris) és közpénzügy

vállalkozásfejlesztés

2006/8/X/32.

2006/8/X/33.

(konzorcium)

BCE
(konzorcium)

vezetés és szervezés

szervezetalakítás és
folyamatszervezés,
controlling és teljesítménymenedzsment,
emberi erıforrás
menedzsment és
szervezetfejlesztés,
üzletviteli tanácsadás,
termelés- és szolgáltatásmenedzsment,
információmenedzsment

2006/8/X/34.
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Kód
Benyújtó
A kérelem címe
Mk167 BCE
számvitel
(konzorcium)
mód.
Mk83
mód2.
Mk148

Mk160
Mk91
mód.

Szakirányok

vezetıi számvitel és
ellenırzés, könyvvizsgálat
aktuárius, kvantitatív
PTE BCE biztosítási és pénz(konzorcium) ügyi matematika
pénzügyek (kérelem:
pénzügy matematika)
ELTE
alkalmazott matema- általános-, alkalma(konzorcium) tika
zott analízis-,
sztichasztika-, pénzügyi matematika-,
diszkrét matematika-,
operációkutatás-,
számítástudomány-,
mőszaki matematika
survey módszertan,
ELTE
survey statisztika
piac- és közvéleménykutatás
BCE
regionális és környe- területfejlesztési, a
környezetfejlesztési
zeti gazdaságtan
és
a városfejlesztési
(kérelem: regionális
környezetgazdaságtan)

Mk165 DE

egészségpszichológia

Határozat sz.
2006/8/X/35.
2006/8/X/47.
2006/8/X/48.

2006/8/X/49.
2006/8/X/50.

2006/8/X/52.

(Ms53)

Kód
Mk14
átdolg
Mk15
átdolg.
k287

Felfüggesztett eljárású szaklétesítési kérelmek
Benyújtó
A kérelem címe
BME
élelmiszerminısítı és egészségvédı
biomérnöki mesterszak létesítése
BME
ipari és környezetmérnöki biomérnöki mesterszak létesítése
SE-EFK wellness-szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése

Határozat sz.
2006/1/IX/3/4.
2006/1/IX/3/5.
2006/3/VIII/1/1.

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapképzési szakok)
Kód Benyújtó
Szak megnevezése
Határozat sz.
Bk127
ORZSE zsidó felekezeti szociális munkás
2006/6/X/3/4.
Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Kód
Benyújtó
Szak megnevezése
Határozat sz.
Mk54
SzIE-MKK
növénytermesztı mérnöki
2006/2/IX/5/1.
Mk58
NYME
földmérı és földrendezı mérnök
2006/3/VIII/3/2.
Mk60
PTE
orvosi diagnosztika
2006/3/VIII/3/3.
Mk52
SE-EFK
egészségügyi menedzser
2006/3/VIII/3/4.
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Kód
Mk61
Mk66
Mk100
Mk70
Mk118
Mk82
Mk81
(Ms19)
Mk105

Benyújtó
PTE
BCE
SZFE
SE
SzIE
PPKE
ELTE
(+5 külföldi
egyetem)
ELTE

Mk131

CEU

146

Szak megnevezése
egészségügyi szervezés és menedzsment
szılész-borász mérnöki
színházi koreográfus
sportmenedzser
agroökológus mérnök
vallástörténet
állampolgáriságra nevelés Európában

Határozat sz.
2006/3/VIII/3/5.
2006/5/VII/4/5.
2006/6/X/3/38.
2006/6/X/4/5.
2006/7/IX/1/49.
2006/7/IX/1/52.
2006/7/IX/1/54.

egészségpolitika és egészséggazdaságtan
összehasonlító történelemtudomány

2006/7/IX/1/56.
2006/8/X/36.
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Kiadványok, közlemények

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl:

•

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem

•

Párhuzamos vizsgálatok: orvos, fogorvos, gyógyszerész

•

Párhuzamos vizsgálatok: jogász

Akkreditációs Értesítı, 2006/1, 2006/2.

A fenti kiadványok korlátozott számban igényelhetık a MAB Titkárságán
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Intézmények kódjai
Állami egyetemek
Kód

Intézmény neve

Kód
KIK
(korábbi:
ÁFK)

BCE1

Budapesti Corvinus
Egyetem

BME

Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem

DE

Debreceni Egyetem

ÉTK
GTK
KERTK
KTK
TÁJK
TK
ÉİK
ÉSZK
GÉK
GTK
KSK
TTK
VBK
VIK
ÁJK
ÁOK
AVK
BTK
EFK
FOK
GYTK
HPFK
IK
KTK
MFK
MTK
NK
TTK
ZK

1

Karok
Közigazgatástudományi Kar
(korábbi: Államigazgatási Fıiskolai Kar)

Élelmiszertudományi Kar
Gazdálkodástudományi Kar
Kertészettudományi Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Tájépítészeti Kar
Társadalomtudományi Kar
Építımérnöki Kar
Építészmérnöki Kar
Gépészmérnöki Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar
Közlekedésmérnöki Kar
Természettudományi Kar
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési
Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Fıiskolai Kar
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar
Informatikai Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Mőszaki Fıiskolai Kar
Mezıgazdaságtudományi Kar
Népegészségügyi Kar
Természettudományi Kar
Zenemővészeti Kar

2004. szeptember 1-ig Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE)
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Kód

Intézmény neve

Kód
ÁJK
BTK
GYFK

Karok
Állam- és Jogtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fıiskolai Kar
Eötvös Loránd TudoIK
Informatikai Kar
ELTE
mányegyetem
PPK
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
TÁTK Társadalomtudományi Kar
TÓFK Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar
TTK
Természettudományi Kar
ÁTK
Állattudományi Kar
CSPFK Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai
Fıiskolai Kar
Kaposvári Egyetem
KE
GTK
Gazdaságtudományi Kar
MFK
Mővészeti Fıiskolai Kar
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
Károli Gáspár ReKRE
BTK
Bölcsészettudományi Kar
formátus Egyetem
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
LFZE
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
BBZI
Bartók Béla Zenemővészeti Intézete
BTK
Bölcsészettudományi Kar
CTFK Comenius Tanítóképzı Fıiskolai
Kar
Miskolci Egyetem
ME
EFK
Egészségügyi Fıiskolai Kar
GÉK
Gépészmérnöki Kar
GTK
Gazdaságtudományi Kar
MAK Mőszaki Anyagtudományi Kar
MFK
Mőszaki Földtudományi Kar
Magyar
Képzımővészeti
Egyetem
MKE
MOME Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem (2006-ig MIE)
AK
Apáczai Csere János Kar
BPK
Benedek Elek Pedagógiai Kar
EMK
Erdımérnöki Kar
Nyugat-MagyarorszáFMK
Faipari mérnöki Kar
NYME
gi Egyetem
GEO
Geoinformatikai Kar
KTK
Közgazdaságtudományi Kar
MÉK
Mezıgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar
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Kód

Intézmény neve

PE

Pannon Egyetem

PTE

Pécsi Tudományegyetem

SE

SzE

SZFE

SzIE

SzTE
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Kód
BTK
GMK
GTK
MIK
MK
ÁJK
ÁOK
BTK
ETK
FEEK

Karok
Bölcsészettudományi Kar
Georgikon Mezıgazdaságtud.-i Kar
Gazdaságtudományi Kar
Mőszaki Informatikai Kar
Mérnöki Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségtudományi Kar
Felnıttképzési és Emberi Erıforrás
Fejlesztési Kar
Illyés Gyula Fıiskolai Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Mővészeti Kar
Pollack Mihály Mőszaki Kar
Természettudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Egészségügyi Fıiskolai Kar
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Testnevelési és Sporttudományi Kar
Egészségügyi és Szociális Intézet
Deák Ferenc Állam- és Jogtud.-i Kar
Kautz Gyula Gazdaságtud.-i Kar
Mőszaki Tudományi Kar
Varga Tibor Zenemővészeti Intézet

IFK
KTK
MK
PMMK
TTK
ÁOK
EFK
Semmelweis Egyetem
FOK
GYTK
TSK
ESZI
ÁJK
Széchenyi István
GK
Egyetem
MTK
ZMI
Színház és Filmmővészeti Egyetem
ÁOTK Állatorvos-tudományi Kar
ABK
Alkalmazott Bölcsészeti Kar
GÉK
Gépészmérnöki Kar
GTK
Gazdaság- és Társadalomtud.-i Kar
Szent István Egyetem
MKK Mezıgazdaság és Környezettud.-i Kar
VATI Gazdaság- és Társadalomtud.-i Kar
Vállalkozási Akadémia és Továbbképzı Intézet
YMÉK Ybl Miklós Építéstudományi Kar
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
ÁOK
Általános Orvostudományi Kar
BTK
Bölcsészettudományi Kar
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ESZK

ZMNE

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

FOK
GTK
GYTK
JGYPK
MGK
MK
TTK
ZMK2
BKMK
KHK

Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar
Fogorvostudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar
Mezıgazdasági Kar
Mérnöki Kar
Természettudományi Kar
Zenemővészeti Kar
Bolyai János Katonai Mőszaki Kar
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Állami fıiskolák
Kód
Fıiskola neve
Kód
Kar
BTK
Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar
Berzsenyi Dániel
BDF
TMK Testnevelési és Mővészeti Fıiskolai Kar
Fıiskola
TTK
Természettudományi Fıiskolai Kar
KKFK Külkereskedelmi Fıiskolai Kar
PSZFK- Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar
BP
Budapest
PSZFK- Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar
Budapesti GazdaBGF
SA
Salgótarjáni Intézet
sági Fıiskola
PSZFK- Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar
ZA
Zalaegerszegi Intézet
KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola
BKF
BKTF Budapest Kortárstánc Fıiskola
BGK Bánki Donát Gépészmérnöki Fıiskolai
Kar
KGK
Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar
KVK
Kandó Kálmán Villamosmérnöki FıisBudapesti Mőszaki
BMF
kolai Kar
Fıiskola
NIK
Neumann János Informatikai Fıiskolai
Kar
RKK
Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki
Fıiskolai Kar
Dunaújvárosi Fıiskola
DF
2

Korábban Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriuma (SzTE-K)
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Kód

Fıiskola neve
Eötvös József Fıiskola

Kar
Pedagógiai Fakultás
EJF
Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás
Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Eszterházy Károly
Fıiskolai Kar
EKF
Fıiskola
TKTK Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
TTK
Természettudományi Fıiskolai Kar
GAMFK Gépipari és Automatizálási Mőszaki
Fıiskolai Kar
Kecskeméti FıiskoKF
la
KFK
Kertészeti Fıiskolai Kar
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
Kodolányi János Fıiskola
KJF
Károly Róbert FıisAVK
Agrár- és Vidékfejlesztési Kar
KRF
kola3
GK
Gazdálkodási Kar
MTF Magyar Táncmővészeti Fıiskola
Bölcsészettudományi és Mővészeti
BMFK
Fıiskolai Kar
Gazdasági és Társadalomtudományi
Nyíregyházi Fıisko- GTFK
Fıiskolai Kar
NYF
la
Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai
MMFK
Kar
TTFK
Természettudományi Fıiskolai Kar
Rendırtiszti Fıiskola
RTF
Szolnoki Fıiskola
SZF
MMF
Mezıgazdasági Fıiskolai Fakultás
Tomori Pál Fıiskola
TPF
GFK
Gazdasági Fıiskolai Kar
EF
Egészségügyi Fakultás
Tessedik Sámuel
TSF
Mezıgazdasági Víz- és KörnyezetgazFıiskola
MVK
dálkodási Fıiskolai Kar
PFK
Pedagógiai Fıiskolai Kar
ZsKF Zsigmond Király Fıiskola

3

Kód
P
M
BTK
GTK

Korábban a Szent István Egyetem Gyöngyösi Fıiskolai Kara
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Egyházi egyetemek és fıiskolák
Intézmény
Kód
Kar
Adventista Teológiai Fıiskola
Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola
Baptista Teológiai Akadémia
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Egri Hittudományi Fıiskola
Evangélikus Hittudományi Egyetem
Esztergomi Hittudományi Fıiskola
Gyıri Hittudományi Fıiskola
Károli Gáspár Reformá- HTK Hittudományi Kar
tus Egyetem
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola
KTIF
Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem
OR-ZSE
Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola
PHF
Pázmány Péter Katoli- BTK
Bölcsészettudományi Kar
PPKE
kus Egyetem
ITK
Információs Technológiai Kar
JÁK
Jog- és Államtudományi Kar
Pápai Református Teológiai Akadémia
PRTA
Pünkösdi Teológiai Fıiskola
PTF
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
SRTA
Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola
SSTF
FHFK Ferences Hittudományi Fıiskolai
Kar
Sapientia Szerzetesi
PSZG Pannonhalmi Szent Gellért FıisSSZHF
Hittudományi Fıiskola
FK
kolai Kar
PH- Piarista Hittudományi és TanárTFK képzı Fıiskolai Kar
SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola
Szent Bernát Hittudományi Fıiskola
SZBHF
Szegedi Hittudományi Fıiskola
SZHF
Szent Pál Akadémia
SZPA
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola
TKBF
Veszprémi Érseki HittuEH
Egyházi Képzés
VHF
dományi Fıiskola
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola
VTIF
Wesley János LelkészEH
Egyházi Képzés
WJLF
képzı Fıiskola
Kód
ATF
AVKF
BHF
BTA
DRHE
EGHF
EHE
ESZHF
GYHF
KRE
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Magán egyetem és alapítványi fıiskolák
Kód
ANNYE
ÁVF
BKF
BKTF
GDF
HFF
HJF
KJF
MÜTF
MPANNI
NÜF
TPF
ZsKF

Intézmény
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem
Általános Vállalkozási Fıiskola
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola
Budapesti Kortárstánc Fıiskola
Gábor Dénes Fıiskola
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fıiskolája
Harsányi János Fıiskola4
Kodolányi János Fıiskola
Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelı Intézete
Nemzetközi Üzleti Fıiskola
Tomori Pál Fıiskola
Zsigmond Király Fıiskola

Magyarországon engedéllyel mőködı külföldi felsıoktatási intézmények
Kód
CC
CEU
FU
MCDC
OMEGAGLEN
SES
SU

4

Intézmény
Champlain College
Central European University (Közép-Európai Egyetem)
Fernuniversitätgesamthochschule in Hagen
McDaniel College
Oxford Brookes University Omegaglen School of Management
Számalk Rt. School of Economic Studies
Swinburne University of Technology

Korábban Deák Ferenc Fıiskola
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