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Beszámolók 
 
Elfogadta a 2009/2/II/1. sz. MAB határozat (09.02.27.) 

Elnöki beszámoló a MAB 2008. évi tevékenységérıl 
Célkeresztben a MAB – ám ezzel együtt a minıség is! 

Elıszó 

A MAB jelenlegi testülete, így az elnök is három éves mandátumának második 
évét töltötte 2008-ban. Miként az elızı, 2007. évrıl, most is két, egymást kiegészí-
tı és együtt értékelendı beszámoló készül: az elnöki és a fıtitkári. A fıtitkári be-
számoló pontos, hiteles, adatokkal alátámasztott képet ad a MAB testületének és 
titkárságának mőködésérıl. Erre alapozva az elnöki beszámoló azokra a legfonto-
sabb eseményekre és tendenciákra koncentrálhat, amelyek ezekkel összefüggésben 
a MAB, s ezzel természetesen a magyar felsıoktatás egész tevékenységét érintik. 
Ezzel nem kíván felsıoktatás-politikát alakítani és gyakorolni, de a MAB tevé-
kenysége szükségszerően az egész magyar felsıoktatás kontextusában végezhetı és 
értékelhetı. A jelen beszámoló még azt is feltételezi, hogy az itt leírtak az elızı 
évivel együtt tekintendık, s ezzel az ott leírtak, például a MAB tevékenységének 
alapjai vagy az „örökség” megismétlésére itt nincs szükség. 
 

1. A MAB 2008. évi tevékenységének súlypontjai 

a) Általánosan érvényes „súlypontként” azt kell kiemelnem, hogy 2008-ban kö-
vetkezetesen építettük tovább a bergeni Bologna-konferencián a miniszterek ál-
tal is elfogadott ESG/ENQA (Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area) normákat a MAB minden tevékeny-
ségében, természetesen a felsıoktatási törvény hatályos elıírásaival összhang-
ban.  

b) A többciklusú képzés hazai bevezetése korábban nem tapasztalt hatalmas fel-
adatot jelentett és jelent a MAB számára, mind tartalmilag, mind szervezésben 
és munkamennyiségben. Az elızı testületre ebbıl az alapképzési szakok kép-
zési és kimeneti követelményeinek (kkk) szakértıi véleményezése és az alap-
szak-indítási kérelmek tömegének elbírálása jutott. A jelenlegi testületre ezek 
alig kisebb mértékő folytatása, de ennél is nagyobb számban és döntı hányad-
ban a mesterképzési szakok hasonló feladata hárult és hárul. Ezért a hatalmas, 
szinte minden érintett számára túlterhelı munkáért e helyen is köszönetet kell 
mondjak a MAB szakértıinek, bizottságainak, plénumának és titkárságának. 
Ugyanakkor elnökként önkritikusan azt is meg kell fogalmaznom: a mestersza-
kok létesítésében túl erısen érvényesült az intézmények presztízs- és anyagi 
érdeke, és ennek hatását a MAB nem tudta kellıen ellensúlyozni. Félı, hogy 
ezt a majdan végzık felkészültsége és a munkaerıpiac nem fogja pozitívan 
visszaigazolni. 
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c) Ebben az évben is külön meg kell említeni az egy tanári mesterszak vs. 83 
szakképzettség problematikáját. A MAB – e téren különösen erıs idıkényszer-
ben – az elmúlt évben elsısorban a képzési és kimeneti követelmények, 2008-
ban pedig a szakindítások tekintetében ütközıpontja lett a korábban nem elég 
széleskörően harmonizált és még mindig fennálló vélemény- és érdekkülönb-
ségeknek, s ez mind a testületen belül, mind kifelé érezhetı feszültségeket 
eredményezett. Ezek mérséklésének továbbra sem könnyő feladata a szféra 
minden szereplıjének konstruktív együttmőködését igényli és erre egy 
kerekasztal megszervezésével a MAB kezdeményezı volt. A tanárképzés ügye 
még korántsem ért nyugvópontra, a most esedékes elsı alkalmi jelentkezések 
fontos visszajelzést jelentenek. 

d) A MAB elfogadta a korábbi kedvezı tapasztalatokon alapuló kezdeményezést 
és úgy döntött, hogy 2008-tól szervezetileg külön-külön folytatja le az intéz-
ményi és a párhuzamos szak-akkreditációt. Ez nem jelentéktelen többletfelada-
tot (és költséget) jelent, de így jobban tudunk koncentrálni az egyre nagyobb 
jelentıséggel bíró intézményirányítás, szervezeti mőködés, minıségpolitikai 
gyakorlat elemzésére és értékelésére, másrészt a párhuzamos szak-
akkreditációk biztonságosabb analízist, megalapozottabb összehasonlító szin-
tézist tesznek lehetıvé az egyes képzési ágakban. Ebben a rendszerben 2008-
ban 17 intézményt akkreditáltunk és elkezdtük a mővészeti szakok párhuzamos 
akkreditációját. Ez utóbbi mőfajban értelemszerő késésben vagyunk, mert csak 
2009-ben végez az elsı teljes alapképzési hallgatói garnitúra (már amilyen bi-
zonytalansággal ez a teljesség most megbecsülhetı), és az elsı „diplomaosz-
tás” elıtt teljes értékő akkreditációt végezni nem lehet. Jelenleg az informatika 
képzések akkreditációját készítjük elı, mivel e téren az alapképzések egy része 
már 2004-ben megkezdıdött. 

e) A doktori képzésrıl 2007. március 7-én megjelent kormányrendelet több új 
eleme (a törzstagság bevezetése, doktori szabályzatok kötelezı átdolgozása, a 
tudományágon belüli több iskola létesítési korlátjának feloldása, releváns mes-
terszak elıírása) indokolttá tette, hogy minden doktori iskola (értelemszerően 
az egyetem) gondolja át, és részben szervezze át mőködését, s ezek után a 
MAB végezzen el egy értékelést az új követelményeknek való megfelelésrıl. 
Ehhez már a MAB elızı testülete elıkészítette a megfelelı értékelési rend-
szert. A MAB jelenlegi testülete, együttmőködve az Országos Doktori Tanács-
csal, úgy döntött, hogy az értékelést (és az újonnan létesítendı doktori iskolák 
akkreditációját) egy nyilvános, teljes körő elektronikus adatbázisban végzi el. 
Az értékelés elsı szakaszát 2008 tavaszán zártuk le. A jogkövetkezményekkel 
nem járó értékelés a doktori iskolák nagyobbik hányadában mutatott ki külön-
bözı súlyú hiányosságokat. Ezek figyelembe vételével tudnak a doktori iskolák 
felkészülni a 2009-es jogkövetkezményes akkreditációra. Az új doktori iskolák 
értékelését az adatbázisra építve kellı szakmai alapossággal folyamatosan vé-
gezzük. A sajtóban éles polémia bontakozott ki a teljes rendszer egyidejő 
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akkreditációjának jogosságáról és indokoltságáról. A MAB abban a felfogás-
ban végzi ezt, hogy a doktori képzésben részt vevı oktatók és doktoranduszok 
többségének teljesítménye, eredményei büszkén megmutathatók, mi több 
megmutatandók a szakmai és szélesebb közvéleménynek, ahol pedig hiányos-
ságok vannak, ott határozottan késztesse az érintetteket azok javítására. Sajnál-
juk, ha egyesek nem a minıség és a teljesítmény oldaláról közelítik meg a kér-
dést. 

f) A talán legkényesebb MAB feladatban, az egyetemi tanári pályázatok vélemé-
nyezésében bevezettük a pontozásos értékelést. Ezzel azt kívántuk elérni, hogy 
a szakértık minden szempontot, oktatást, kutatást, szakmai súlyt, elismertséget 
átgondoltan értékeljenek, s a különbözı véleményalkotási vagy döntési szintek 
– a bizottságokon és a plénumon át a miniszterig – tárgyszerőbb és objektívebb 
érvrendszer alapján erısítsék, vagy változtassák meg az elızı szinten kialakult 
véleményt és értékítéletet. A pontrendszer hatását pozitívnak tartjuk, ezzel egy-
ségesebb, áttekinthetıbb, nyíltabb értékrend felé mozdultunk el, de a tapaszta-
latok alapján további finomítást végzünk. 

g) 2008 hosszabb távra is kiható eseménye volt a MAB ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) tagságának megújítása 
egy nemzeti koordinálású, de nemzetközi kivitelezéső értékelés keretében. Ez 
egyrészt az önértékelési jelentés elkészítését (ezt már 2007-ben megtettük), 
másrészt a látogató bizottság helyszíni tevékenysége megszervezésében való 
közremőködésünket, harmadrészt a jelentés véleményezését, észrevételeink 
megfogalmazását és cselekvési terv készítését jelentette. Az ENQA Board 
2008 szeptemberében újabb öt évre meghosszabbította teljes jogú tagságunkat, 
s ezzel a ma elérhetı legrangosabb európai minısítést értük el. E helyen is 
megköszönöm az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Rektori 
Konferencia koordináló munkáját, az OKM-nek külön az anyagi fedezet bizto-
sítását, a Titkárságnak a lebonyolításban vitt hibátlan szerepét. 

h) A MAB és áttételesen a felsıoktatás társadalmi nyitottságát fontosnak és növe-
lendınek tartva törekedtünk a Felhasználói Bizottság, a Magyar Tanácsadó 
Testület és a Nemzetközi Tanácsadó Testületet tevékenységének és hatásának 
erısítésére. Örömünkre szolgált, hogy e grémiumokban igen kiváló, hazai és 
nemzetközi tapasztalattal és tekintéllyel bíró szakemberek mondtak véleményt, 
fogalmaztak meg javaslatokat. Jó érzéssel írhatom le, hogy az utóbbi testület a 
MAB másfél évtizedes tevékenységét európai mércével mérve is igen jónak és 
példaértékőnek tartotta. A MAB az erısödı és terjedı európai akkreditációs 
gyakorlatnak elismert és több tekintetben kezdeményezıként is számon tartott 
integráns része. 

i) A MAB saját minıségbiztosítási tevékenységében jelentıs elem, hogy mind a 
plénum és a titkárság, mind a rektorok (50%-ban) és a társszervezetek is vállal-
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ták pontozással kifejezni véleményüket a MAB tevékenységérıl. Ennek elem-
zésével Minıségfejlesztési Bizottságunk 2009 tavaszára készül el.  

j) Másfél év tapasztalatai alapján indokoltnak tartottam, hogy a plénum (mögötte 
a képzési ági bizottságok) és a Felülvizsgálati Bizottság (FvB) tevékenysége 
közötti összhang biztosítása érdekében az eddigi munka rövid elemzését, a 
„MAB-ban egyféle minıség(felfogás) van” elvének érvényesítését, a nyilvá-
nosság azonos gyakorlatát napirendre tőzzük. Az elvi egyetértés a két testület 
között mindenben fennáll, ezzel együtt az FvB néhány „fordító” szakvéle-
ményét a plénum több tagja, értelemszerően elsısorban KÁB elnökök, szakmai 
alapon nehezményezték. Az FvB összetételében nyáron esedékes váltás alkal-
mat ad arra, hogy ezt a nemzetközileg is úttörı felülvizsgálati funkciót a MAB 
egésze tevékenységével már kezdettıl fogva szinkronban tartsuk, mert nem 
volna kívánatos, hogy az utóbbi idıben fajlagosan megszaporodó felülvizsgála-
ti kérelmek hátterében értékrend különbséget lehessen feltételezni. 

k) Meg kell említenem egy nagy horderejő törvényi változást: az ún. „IC-
professzorok”, a többszörös foglalkoztatás túlzott mértékét visszaszorító „1 ok-
tató – 1 intézmény” rendszer érvényesítését. Ez átgondolásra és átalakításra 
kényszerítette szakindítási követelményeinket. Az átmenet egy beállt korábbi 
rendszerrıl több ponton okozott és okoz még ma is problémákat és meghatáro-
zó oka a követelményrendszer gyakran kritizált módosításainak. 

l) A MAB jelenlegi akkreditációs tevékenysége jelentısen hozzájárul az orvos, 
fogorvos- és gyógyszerészképzésünk nemzetközi piacképességéhez.  

 

2. A feladatok és feltételek aránytalansága 2008-ban folytatódott 

a) Az elnöki beszámoló is nyomatékot kell adjon annak az elızı év tevékenységét 
jelentısen befolyásoló tényezınek, hogy végig küzdöttünk elsısorban a több-
ciklusú képzés bevezetésébıl adódó, a korábbi feladatok idıarányosan több-
szörösére nıtt mennyiségével. Ennek a nagy munkának az adatait a következı 
két táblázat összegzi: 

Szaklétesítési, -indítási beadványok, egyetemi tanári pályázatok 

Ügytípus Tárgyalt Támogatott Nem tám. Visszavont Storno 
Alapszak-létesítés 14 1 5 0 8 
Alapszak-indítás 70 26 40 4 0 
Mesterszak-létesítés 56 21 35 0 0 
Mesterszak-indítás 559 366 187 1 5 
Külf. FOI. mo-i mőködése 4 0 4 0 0 
Egyetemi tanári pályázatok 135 92 43 3 - 
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Doktori iskolák és törzstagok értékelése 

Ügytípus Tárgyalt Megfelel Feltételesen mf. Nem felel meg 
DI megfelelés  167     45 103   19 
TT megfelelés 2391 1473 480 438 
DI létesítés   13       5 –   8 
DI vezetıváltás     9   8   

 

b) Ez mind a titkárság (és itt elsı helyen a munkatársak túlterhelését, de ezzel 
együtt lelkiismeretes és szakszerő tevékenységét kell kiemelnem), mind a tes-
tület, mind a szakértık részérıl messze átlagon felüli teljesítményt igényelt. 
Egy ilyen feladat hullámot a MAB-ban nem lehet új munkatársak alkalmi be-
vonásával megoldani, mert ehhez lassan kialakuló tapasztalat és szakértelem 
kell – a minıség érdekében.   

c) 2007-ben azt írtam: „a fıtitkári beszámoló részletezi a pénzügyi feltételek 
gondjait: nem kaptuk meg a felsıoktatási törvényben elıírt ún. 2 ezreléknyi 
támogatást és ez mind a szakértık, mind a titkárság, de a plénum tagjainak el-
ismerésében is méltánytalan helyzetet teremtett. Tarthatatlan, hogy pl. az egye-
temi tanári pályázatok bírálatáért egyáltalán nem, de a többi szakértıi tevé-
kenységért óradíjban szemérmesen meg sem nevezhetı tiszteletdíjat tudunk fi-
zetni. Ez a helyzet 2008-ban már nem ismétlıdhet meg.” A helyzet 2008-ban 
csak annyit javult, hogy a nagyszámú beadvány növelte a MAB bevételeit, de 
természetesen kiadásait is. 

d) Ennek az egyensúlyhiánynak, a feladatok ilyen mennyiségének és torlódásának 
az elızıeken túlmutató talán legkritikusabb veszélye, hogy veszélyezteti a 
MAB munkája minıségét, pontosságát, alaposságát és megbízhatóságát. Erre 
pedig – sokak elégedetlensége és kritikája ellenére is állítom, a szervezet az 
eddigiekben nem csak kényesen, de többnyire eredményesen ügyelt. 
 

3. Belsı szervezetünk 

a) Munkánkat a Szervezeti és mőködési szabályzatnak megfelelı rendben és for-
mákban végeztük. Ez több mint félezer ember, szakértık, 19 képzési ági és 11 
más bizottság elnökei és tagjai, az elnökség és a plénum munkájának szervezé-
sét és összehangolását igényli. Bár a szervezés sem egyszerő logisztikai feladat 
(nehéz infrastrukturális feltételek mellett különösen), de a tartalmi összehango-
lás, a minıség harmonizált felfogása és érvényesítése rendszerint lényegesen 
nehezebb és bonyolultabb. És ezt a harmonizált felfogást nem csak a MAB-on 
belül, hanem „lefelé”, az intézmények, és „felfelé”, a minisztérium irányába is 
sugallnunk, sıt sugároznunk kell. Nem kétséges, ez utóbbiban vannak még kö-
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zös teendıink, de úgy vélem, a meglévı kölcsönös jóakarattal valós lehetısé-
geink vannak. 

b) E helyen is ıszinte elismerésemet és köszönetemet fejezem a titkárság vezetı-
inek és munkatársainak: lelkiismeretességüket, felelısségüket, szakértelmőket 
jó érzéssel nyugtázom, vállalt és végzett munkájuk mennyisége, feszítettsége 
és anyagi elismerhetısége miatt kevésbé nyugodt a lelkiismeretem: remélem, 
hogy ezzel már nem sokáig kell a MAB rengeteg feladata miatt kényszerően 
visszaélnem.   

c) Tárgyszerő és a maga síkján fontos a MAB számára a Felügyelı Bizottság 
tevékenysége. A korábban akadozó együttmőködés 2008-ra igen tartalmassá és 
harmonikussá vált, köszönjük a testület segítségét és konstruktivitását. 

d) A Magyar- és a Nemzetközi Tanácsadó testület munkája – mint említettem – 
jelentıs erkölcsi és gyakorlati segítséget is jelentett a testület számára. (Lásd 
1/h pont.) 

 

4. Kapcsolatrendszerünkben 2007-ben is eredményes volt 

Kapcsolatainkat röviden, de érdemben minısítve sokoldalúnak, korrektnek és 
hasznosnak tartom.  

a) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetıivel és munkatársaival szükség 
szerint konzultáltunk, tisztáztunk felmerülı értelmezési vagy tartalmi problé-
mákat. Ez a legtöbb esetben eredményes volt, kivételt az Oktatási Hivatal né-
hány ügyben tanúsított merev álláspontja jelentett1, amit több egyeztetés révén 
részben sikerült oldani. Összességében tiszteletben tartottuk egymás hatáskörét 
és kompetenciáját. A MAB nemzetközi értékelésének gesztori szerepét és költ-
ségeit az OKM vállalta és végezte – az MRK közremőködésével. 

b) A Magyar Rektori Konferencia fórumán a MAB elnöke indokolt esetben lehe-
tıséget kapott a testület álláspontjának, elképzeléseink ismertetésére. Az MRK 
rendszeres meghívottja a MAB plénum ülései nyilvános szakaszának. A két el-
nök gyakori konzultációja révén a testületek kapcsolata rendszeres és tartal-
mas. Egy alkalommal az MRK elnöksége és a 15 MRK delegált MAB tag is 
konzultációt tartott. (L. melléklet.) 

c) A Felsıoktatási és Tudományos Tanács és a MAB kapcsolata ugyancsak fo-
lyamatos és rendezett. Mind az elnökök, mind a fıtitkárok folyamatos munka-
kapcsolatot tartanak. 

d) Az Országos Doktori Tanáccsal együttmőködve hoztuk létre a 
www.doktori.hu közös adatbázist, a magyar felsıoktatás teljesítményének ed-

                                                           
1 A 2007 májusában átadott Országos doktori nyilvántartás még most sem él, s ezzel 25 egyetem 14 évnyi munkája 
elvesztette értékét, a rendszer így gyakorlatilag elhalt. 
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dig nem létezı nyilvános tükrét. Az értékelés most elıször úgy történik, hogy 
az adatok és az értékelések egyaránt nyilvánosak. Ez mindkét oldal számára új-
szerő felelısséget és kötelezettséget jelentett. 

e) A Nemzeti Bologna Bizottság felkérte tagjai sorába a MAB elnökét is. (Az 
NBB elnöke tagja a MAB-nak.) Az NBB mindenek elıtt a bolognai folyamat 
hazai elemzését és az errıl összeállítandó EU jelentéseket gondozza, így hasz-
nos információkat nyújt a MAB munkájához. A többciklusú szakrendszer fe-
lülvizsgálatának koordinációját az OKM a NBB-re bízta. A 2008-ban össze-
győlt széleskörő vélemény és javaslatcsomagot a MAB is véleményezni fogja 
és külön is értékeli az abban – egy elismerı mondattól eltekintve – sok esetben 
megfogalmazott, többnyire kritikus véleményeket a MAB tevékenységérıl. 

f) A Doktoranduszok Országos Szövetsége rendszeresen képviselteti magát a 
MAB plénumán, konzultációink is rendszeresek és hasznosak. 

g) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségével fenntartott kapcsola-
tunk legfontosabb eleme a hallgatói képviselı részvétele az intézményi látoga-
tó bizottságokban. Sajnos, csak kisebb részük volt aktív és hasznos partnerünk 
az akkreditációs eljárásban. A MAB plénum ülésein a meghívottak közül a 
HÖOK képviseltette magát a legritkábban. Ez azért is különösen sajnálatos, 
mert a felsıoktatási intézmények és a MAB törekvései és erıfeszítései a minı-
ség javítására csak a hallgatói oldal hasonló törekvéseivel együtt vezethetnek 
eredményre. Egyre erısödı vélemény, hogy az utóbbi mind kevésbé érzékelhe-
tı, jóllehet a magasabb minıség mindenek elıtt a hallgatók (és a munkaerıpi-
ac) érdeke. 

h) Kapcsolataink sorában igazából legfontosabbak maguk a felsıoktatási intéz-
mények. Az ı tevékenységük értékelése és segítése a MAB elsıdleges feladata. 
Úgy vélem továbbra is, a magyar felsıoktatás egészében szükségesnek és 
hasznosnak tartja a MAB tevékenységét, az említett szerepköröket, de joggal 
igényli, hogy ezt színvonalasan és tárgyilagosan végezzük. Látom, látjuk, hogy 
2008-ban néhány (elsısorban egzisztenciájában érintett) intézmény ugyan 
megértést tanúsított a jelen helyzetben nem ritkán elıforduló idıeltolódások-
ban, ám kevésbé volt toleráns a MAB állásfoglalások tekintetében, olykor csak 
a döntés „elıjelét” vitatta, s csak ritkábban annak érvrendszerét, indokoltságát. 
Elismerem, voltak állásfoglalásainknak gyengeségei, következetlenségei, 
ezekbıl tanulunk, de fontos, hogy van legitim felülvizsgálati (jogorvoslati) le-
hetıség a MAB-ban, amivel mindazok élnek is, akik ezt megalapozottnak tart-
ják. Ezzel együtt összességében ezt a kapcsolatrendszert továbbra is stabilnak 
és rendezettnek tartom.  

i) Kapcsolatunkat a nyilvánossággal mindenek elıtt a www.mab.hu honlap jelen-
ti, amin minden MAB határozatot, állásfoglalást, információt közreadunk. A 
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nyilvánosság klasszikus formáját a rendszeresen kiadott Akkreditációs Értesítı, 
az Évkönyv és az éves, nyilvános Közhasznúsági jelentés biztosítja. 

j) A MAB kapcsolatai szerves részének tekintem, hogy felsıoktatási intézmé-
nyek, szervezetek felkérésére 2008-ban húsz alkalommal tartottam elıadást te-
vékenységünk különbözı fórumokon. (A listát lásd a jelentés végén.) Azt vi-
szont meg kell állapítanom, hogy a szélesebb nyilvánosság tájékoztatása és a 
MAB tevékenységének hatékonysága, elismerése érdekében átgondolt, terve-
zett és szervezett médiakapcsolatokra van szükségünk. 

 

5. Célkeresztben a MAB! 

Az elızıekben mérsékelten részleteztem, s ehhez a fıtitkári beszámoló is tartalmaz 
adalékokat, hogy a MAB nemzetközi elismertsége általában és dokumentáltan, 
továbbá tagjai és munkatársai személyes elismertsége révén is az európai élvonalba 
tartozik. A hazai megítélés, ahol a MAB tevékenysége sokkal közvetlenebb és 
érzékenyebb, olykor kedvezıbb, máskor kedvezıtlenebb hatással bír, lényegesen 
heterogénebb, olykor már-már szélsıséges.  

Azt feltétlenül le kell szögezni: az oktatási és kulturális miniszter két nyilvános 
fórumon is elismerıen nyilatkozott a MAB szerepérıl a magyar felsıoktatás minı-
ségében. Az OKM által 2008 nyarán a kormány számára készített, az elnök számá-
ra tartalmilag vázolt elıterjesztés reális, objektív képet tartalmazott a felsıoktatá-
sunk átalakulásáról, reform folyamatairól, ebben a MAB szerepérıl és a rá váró 
feladatokról. A kormányhatározat meghozatalára még nem került sor. 

A helyzet pontosabb megértéséhez szükségesnek tartom a MAB feladatai és a tör-
téneti háttér rövid felvázolását.   

Az Ftv. nyolcévenkénti akkreditációt ír elı, ami az intézményi oktatás, kutatás, 
mőködés, minıségbiztosítás tekintetében ún. ex post, azaz a folyamat és részben a 
kimenet értékelése. (Az akkreditáció a MAB feladatainak legegyszerőbb és tömör 
megfogalmazása, ennek ellenére a szó a törvényben eddig csak a MAB nevében 
fordult elı, de a 2008. decemberi módosításkor már önállóan is megjelent). Az 
intézmény, kar, doktori iskola és szaklétesítési, továbbá szakindítási beadványok 
szakértıi (minıség, és nem szükségesség/gazdaságosság szempontú) véleményezé-
se a bemeneti feltételek vizsgálatát, ex ante akkreditációt jelent. Az egyetemi tanári 
pályázatok véleményezésében a MAB elıírtan és egyszer retrospektív teljesít-
ményértékelést végez, a pályázó elıretekintı alkalmasságát a kiírt feladatra min-
denkor a szenátus ítéli meg, alkalmasint akár egy újabb intézményben is. 

Az elsı nyolc éves akkreditációs kört 1995-2002 között bonyolította le a MAB. 
Ennek során egyszerre értékelte az intézmények szervezetét, mőködését, minıség-
biztosítását és az oktatott szakokat. A korábbról szerzett oktatási jogosítványok 
értékelése, két (szinte kirívó) esettıl eltekintve, nem eredményezett nemleges dön-
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téseket (a MAB nem tett javaslatot a diplomakiadás jogának megvonására), azok-
ban „csak” értékelés, kritika és javaslat volt. A magyar felsıoktatás egésze rendre 
folytathatta azt a tevékenységet, amit korábban, a személyi és tárgyi feltételek nem 
rendszeres értékelése nélkül elkezdett és esetileg bıvített. Gyakran érkeztek a 
MAB-hoz új fıiskolai és egyetemi szakok indítását kezdeményezı beadványok is, 
s bár ezek jelentıs hányada nem felelt meg az akkreditációs követelményeknek, 
ezek a nem támogató MAB határozatok nem rengették meg egzisztenciálisan az 
intézményeket, azok finanszírozását. 

A Bologna-rendszer bevezetésével egészen új helyzet adódott. Szinte az egész ma-
gyar felsıoktatás átállt a kétciklusú képzésre (kivételek a jogászok, orvosok stb.) 
és ez a teljes oktatási spektrum „átvilágítását”, azaz akkreditációját igényelte. En-
nek alapja az új szakok létesítése, azaz képzési és kimeneti követelményeik (kkk) 
megfogalmazása (volt). Az alapszakok rendszere az MRK koordinálásában alakult 
ki, több, bár a fıiskolai oldal részérıl gyakran kevesebb egyetértéssel, mert az 
alapszakok kkk-ei erısen elmélet-orientáltak lettek a korábbi gyakorlat-orientált 
fıiskolai szakokhoz képest, mivel gyakran három évbe sőrősödött az ötéves egye-
temi programok döntı hányada. Ezzel együtt a MAB-nál 94%-os támogatási arányt 
értek el. A 6% nem támogatás jelentıs érdekeket nem sértett.  

Ezt követte az alapszak indítási kérelmek hulláma. Ekkor szembesült a magyar 
felsıoktatás azzal, hogy egy egységes minıségi követelményrendszernek messze 
nem teljes mértékben tesz eleget: az eddigi szakindítási kérelmek 23%-a nem felelt 
meg a kkk tartalmi, szerkezeti és a MAB személyi követelményeinek. Ez a szem-
besülés 2005-ben nagy visszhangot, elégedetlenséget és feszültséget váltott ki, s 
Magyar Bálint akkori miniszter – ezt oldandó – 81 esetben a MAB szakértıi véle-
ményével szemben megadta (részben határidı nélkül, részben két évre) a szakindí-
tási engedélyt. Nem a szakindítási dokumentumok és feltételek javítására, netán 
megteremtésére irányult a miniszteri döntés, hanem az intézményi egzisztenciális 
érdekek megmentésére.  

Mesterszakok létesítésében már alig volt koordináció (kivételt a tanári mesterszak 
és néhány konzorciális elıterjesztés jelentett). Itt nem ritkán a „mindenkinek legyen 
egy mesterszakja” felfogás érvényesült: igen gyakran a korábbi szakirányú tovább-
képzések jelentek meg szők profilú mesterszak formájában, hiszen az egyetemi 
szak tananyaga már az alapszakba zsúfolódott. Nagyon tanulságos, hogy a mester-
szak létesítési beadványok esetén is 23%-os eddig a nem támogatási arány. Ez 
azért tanulságos, mert ebben a mőfajban nincsenek számottevı intézményi érdekek 
és ellenérdekek, személyi ambíciók és rivalizálások: a létesített mesterszak, a kkk 
„közkincs”, nincs tulajdonosa, bármelyik intézmény számára nyitott a lehetıség a 
szak indítására. Ezzel együtt is 26% „nem” született.  

A mesterszak indítási kérelmek dömpingje – a 2009-ben diplomázó elsı alapsza-
kos hallgatói garnitúra továbbtanulása érdekében – 2007/2008-ban jelentkezett a 
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MAB-nál. Az eddigi 907 kérelem 28%-a nem kapott támogatást. Ez valamelyest 
ugyan több, de nem szignifikánsan több mint az elızı két kategória ilyen adata1.  

Ismét feszültté vált a helyzet: a nem támogatott mesterszak-indítások miatt az in-
tézmények egy része egzisztenciális veszélyként, más része presztízskérdésként éli 
meg a helyzetet. Egy részük konstruktívan fogadta és fogadja a döntést, változtat és 
fejleszt, új beadványt készít, de sokan nem erre, a MAB határozatban részletezett 
hiányosságok átgondolása vagy pótlása irányába mozdultak el, hanem e helyett 
talán soha nem látott intenzitású támogató-keresés, „protekció”, sajtó-támogatás 
után mozdultak, nyomásgyakorlási lehetıségeket kerestek/keresnek, sıt már fe-
nyegetı megjegyzések is hallhatók. Egy nem kis kör a MAB-on belüli és körüli 
érdek- és ellenérdek-érvényesítés szubjektivizmusában kereste az elutasítás okát 
(aminek szerepét néhány esetben itt sem lehet kizárni, mint a magyar közélet szá-
mos más területén sem), s korábban csak kevés intézmény bírta azt a szakmai biz-
tonságot, és vette azt a tisztes bátorságot, hogy a MAB Felülvizsgálati Bizottságá-
hoz forduljon az elsı fokon meghozott MAB vélemény felülvizsgálata érdekében. 
(Mint említettem, itt érezhetı növekedést tapasztalunk.) Ha a MAB kb. félezer 
szakértıje és bizottsági tagja körében van is itt-ott (ellen)érdekeltség vagy elfogult-
ság (pl. a fıiskolák mesterszakjaival szemben), az már a 35 tagú plénum szintjén, 
majd ezt követıen az FvB-nél, annak három nyilvánvalóan érdekmentes tagjánál ez 
biztonsággal kizárható. És az FvB jó néhány (olykor házon belül is vitatott) esetben 
módosította is az általa nem kellıen megalapozottnak tartott MAB-véleményeket 
(nem védte alaptalanul a mundér becsületét). Jogos a kritika akkor, ha a MAB dön-
tések nem konzisztensek önmagukkal, ill. más hasonló határozatokkal. Összessé-
gében a MAB értékelési rendszere, többes döntési szintje, felülvizsgálati rendszere 
lehetıséget biztosít a szubjektivizmus, érdekérvényesítés minimalizálására, de az 
elutasítottak ezt gyakran nem fogják elismerni.  
Sajátos kettısség, hogy a közvéleményben elsısorban a fıiskolák érzik úgy, hogy a 
MAB-ban az egyetemi és az akadémiai delegáltak elfogultan értékelik szakindítási 
beadványaikat, s idézik MAB tagok ilyen tartalmú kijelentéseit, ugyanakkor a saj-
tóban egyik-másik nagy egyetem néhány szakindítási kérelmének elutasítása, – s 
feltőnı, hogy nem a meg-nem-felelıség okainak kiderítése – kap hangot.  Az elıb-
bi megítéléséhez nézzük a következı adatokat2: 

2007/08-as tanévben a nem egyházi intézmények nappali tagozatán 
80.826 hallgató tanult a régi típusú egyetemi programokban. Közülük 3 
fıiskolán 697 egyetemi hallgató. BDF: 210, EKF: 460, NyF: 27. Ez 
mindössze 0,86%-os egyetemi képzési arányt tükröz a fıiskolákon. 

                                                           
1 Ennél magasabb a nem-támogatott esetek aránya az egyetemi tanári pályázatok esetén: öt év átlagában 30%. 
Mivel ezek sem sértettek az intézményekben meghatározó egzisztenciális érdeket, csak személyekét, a „felhábo-
rodás” nagyon mérsékelten jelentkezett (sıt még „megkönnyebbülésrıl” is hallottunk). 
2 Az egyházi intézmények államilag finanszírozott keretszámai külön kontingenst jelentenek. 
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A 2009/10-es tanévre a nem egyházi intézmények 19.100 keretszámot 
kaptak mesterképzésre. Ebbıl 1.932-t kapott 15 fıiskola. AVF: 20, 
BKF: 4, BGF: 486, BKF: 25, BMF: 304, DF: 100, EKF: 290, HFF: 29, 
KRF: 342, KJF: 13, MTF: 50, MÜTF: 100, NyF: 103, SHF: 24, ZSKF: 
66 [+ NyME/BDF X?].  Ez több mint 10%. A növekedési arány ebben 
az összevetésben (a mesterszakokban az egyetemi szakok analogonját 
feltételezve) több mint 11-szeres!  

Ez rávilágít arra, hogy az alap- és mesterszak rendszer differenciálatlansága, tehát a 
gyakorlatorientált (professional) és az elmélet-orientált (academic) szakok megkü-
lönböztetésének hiánya egyfajta identitásválságot idézett elı elsısorban a mester-
szakoknál a fıiskolák, de az alapszakoknál az egyetemek körében is: a fıiskolák az 
elıbbit nagyon sikeresen folytatták a régi rendszerben, a mesterszakokra most gaz-
dasági kényszerbıl és szakmai presztízsbıl vállalkoznak, s ez sok intézménynél 
erın felüli próbálkozás. Ráadásul ez a szinte általános tendencia lerontja az alap-
szakok amúgy sem jó indulási értékét és rangját: „csak alapszakokkal nem vagyunk 
rangos felsıoktatási intézmény”. Az egyetemek egy részének pedig nincs hagyo-
mánya a gyakorlat-orientált képzés szervezésében, „félnek” a külsı helyszínes 
gyakorlati 7. félévtıl. Ez az egész Bologna-folyamat társadalmi megítélésére is 
rossz hatással van. Azt személy szerint ıszintén sajnálom, hogy miközben több 
kiváló fıiskolánk ezzel a névvel hazai és nemzetközi elismertségnek, megbecsü-
lésnek örvend, az egyetemeken mőködı ilyen karok nevébıl gyorsan elhagyják a 
fıiskolai jelzıt, sıt az integrálódó fıiskolából új nevében már „egyetemi központ” 
lesz. Mintha szégyellni kellene a fıiskolai rangot. Pedig a londoni Imperial Coll-
ege, a zürichi Eidgenössische Technische Hochschule vagy az aacheni Rheinisch-
Westfalische Technische Hochschule ezzel a névvel érte el és tartja világhírét. 

S végül az egésznek nem kis mértékben a MAB a szenvedı alanya: bár sok fóru-
mon folyik vita Bolognáról és minden másról, ám bármennyire is „csak” szakértıi 
vélemény formájában, de csak a MAB hoz nemleges döntéseket, s mint láttuk a 
miniszter lehet a „megmentı” (most már csak a másodfokú fellebbezési eljárás-
ban). Így aztán a MAB van a célkeresztben! 

Az említetteken túl önálló parlamenti képviselıi indítvány formájában is méltány-
talan kritika érte a MAB-ot. A törvénymódosító javaslat – 15 év gyakorlatát meg-
törve – elıírta volna a MAB szakértık nevének nyilvánosságra hozását. A szakér-
tık anonimitása a hazai és nemzetközi gyakorlat általános és bevált szokása. Így 
van ez a folyóirat cikkek lektorálásától a legkülönbözıbb pályázati rendszerekig 
szinte mindenütt. A „félelem nélküli” szakértés az objektivitás általános feltétele, a 
szubjektív és érdekelemeket az ezt követı nyílt szavazással záruló testületi vita és 
döntés kell kiszőrje (szerkesztıség, zsőri, a MAB-nál a képzési ági bizottság és a 
plénum). Van másfajta rendszer is, pl. a PhD vagy MTA doktori védéseknél: ott 
nyílt véleménycsere folyik jelölt és bírálók között, ott nem a vita, hanem a szavazás 
titkos – igaz, néha az el(nem)hangzottakhoz képest meglepı eredménnyel.  
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Az összeférhetetlenség törvénnyel finomított szabályozása lényegében hasonló 
részletességgel most is benne van a MAB miniszter(ek) által jóváhagyott SzMSz-
ében illetve etikai kódexében.  

Egy másik lehetıség a független nemzetközi szakértık felkérése. Az Ausztráliából, 
Japánból, USA-ból felkért szakértık nagy valószínőséggel nem érvényesítenének 
véleményükben kis bel-magyar érvényesülési szempontokat (Európáról a sok pozi-
tív együttmőködés következtében ez csak óvatosan fogalmazható meg). Ennek 
viszont jelentıs többletköltsége lenne, és természetesen a beadványokat magyarul 
és angolul is kellene készíteni. A MAB ezt nem hogy kifogásolná, sıt ennek foko-
zatos bevezetését maga kezdeményezi. A kezdést a minıségi piramis csúcsán lát-
juk indokoltnak: javasoljuk az egyetemi tanári pályázatok kiírását és beadását két 
nyelven, aminek alapján egyrészt külföldi pályázókra, másrészt külföldi bírálókra 
is lehetıség nyílik. Ez utóbbit a jelenlegi gyakorlat keretében a MAB, Nemzetközi 
Tanácsadó Testülete segítségével, megszervezi. Ez elvileg nem új elem, hiszen az 
Ftv. szerint „a miniszter döntéseinek meghozatalához a Magyar Felsıoktatási 
Akkreditációs Bizottság szakértıi véleménye mellett független nemzetközi szakér-
tıi véleményt is beszerezhet”, de ismereteink szerint gyakorlatilag igen, mert az 
utóbbi idıben erre még nem volt példa. A MAB ennek lehetıségét a szakindítási 
beadványok értékelésében is felajánlja, azok magyar és idegen nyelvő benyújtása 
esetén. Az eljárás költségkihatásairól még egyeztetni kell. 
 
6. Összegzés  

Kertelés nélkül leírom: a MAB itthoni legyengítése, („majd megregulázunk 
benneteket”), s ezzel együtt az eddig kivívott nemzetközi tekintélyének csorbí-
tása elsısorban a magyar felsıoktatás minıségének gyengítését jelentené. 
Minden döntésnél ennek tétjét kell mérlegelni! Mert a magyar felsıoktatás ma 
még sok tekintetben meglévı európai minıségét védeni, és ahol lehet, termé-
szetesen emelni kell! Magyarország kezdettıl fogva részese a Bologna-
folyamatnak, az Európai Felsıoktatási Térségnek. Minıségügyben – teljesít-
ménye alapján – a MAB a korábban leírtak szerint az ENQA, az egész európai 
minıségügy elismert szereplıje. Ezt megtörni azért, mert egyeseknek a meny-
nyiség fontosabb a minıségnél, érdekük elırébb való az értéknél – nem szol-
gálja a magyar felsıoktatás, így a magyar társadalom céljait sem. Beszéljünk 
nyíltan a minıségügy rendszerérıl, elvekrıl és gyakorlatról, eredményekrıl és 
sikerekrıl, tévedésekrıl és hibákról, változtassuk meg, javítsuk ki, amit kell, 
mint ahogy most ez a szakrendszer ügyében megkezdıdött, de ırizzük meg és 
erısítsük mindazokat az értékeket és minıséget, amelynek egyik letéteménye-
se a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság. 

2009. február 19. 
Bazsa György 
a MAB elnöke 
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A 2008. évi beszámolóhoz tartozó dokumentumok (megtalálhatók a www.mab.hu 
honlapon): 
1. A MAB stratégiájának alapjai a 2007-2009 ciklusra – 2007/4/II. 
2. A mesterképzésekbe való belépés feltételei - 2007/7/VIII 
3. A mesterszak létesítési és indítási beadványok véleményezésérıl - 2007/VII 
4. Doktori iskolák határozott idejő akkreditációjának felülvizsgálata, idıközi el-

lenırzés – 2007/7/XIII/1 
5. Egyetemi tanári pályázatok értékelésének pontrendszere – 2007/8/III 
6. A szakindítások módosított akkreditációs követelményei – 2008/9/IX 
7. Külsı értékelési jelentés a MAB-ról 
8. A MAB cselekvési terve a külsı értékelési ajánlások végrehajtására 
 

 
Bazsa György MAB elnök elıadásai 2008-ban 

(a ppt fáljok a www.mab.hu honlapon megtalálhatók) 
 

A közös és idegen nyelvő 
képzések jogszabályi háttere, 
akkreditációja 

Regionális Bolognai 
Konzultációs Napok 

Kecskemét,  
2008. február 26. 

A bolognai folyamat, a több 
fokozatú képzés. Az 
akkreditáció. 

Corvinus Egyetem, me-
nedzserképzı 

Budapest, 
2008. február 28. 

Jogász doktori képzés, PhD 
fokozatok, doktori iskolák a 
MAB tükrében 

Jogi karok dékáni kollé-
giuma  

Gyır,  
2008. április 4. 

Tanárképzés – akkreditáció 
Eszterházy Károly Fıis-
kola - jubileumi ülés  

Eger, 
2008. április 9. 

Lifelong learning – a minı-
ség szemszögébıl 

4. MELLearn konferen-
cia 

Nyíregyháza,  
2008. április 17. 

Tanárképzés – akkreditáció 
Az MRK Tanárképzési 
Bizottság fóruma  

Eger, 
2008. április 26. 

A doktori iskolák törvényi 
megfelelésének értékelése. 
Új doktori iskolák 
akkreditációja 

Az MRK egyetemi ta-
gozatának ülése  

Szeged,  
2008. május 14. 

A MAB szerepe a Bologna-
folya-matban. Hogy fed át 
két piramis? 

A Kecskeméti Fıiskola 
fóruma 

Kecskemét,  
2008. május 28. 
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A(z egy) tanári mesterszak a 
magyar felsıoktatásban: 
gyorsaság vagy minıség? 

Az MRK plénuma 
Nyíregyháza, 
2007. június 7-8. 

A doktori iskolák törvényi 
megfelelésének értékelése. 
Tapasztalatok és feladatok 

Országos doktori fórum 
Budapest,  
2008. június 18. 

Akkreditációs aktualitások Az MRK plénuma  
Pécs,  
2008. június 25. 

Accreditation: Why? What? 
Who? Whom? When? 
Where? The Hungarian 
answers. 

ICEE2008Hungary 
Pécs,  
2008. július 28. 

Informatikus-könyvtáros 
képzések akkreditációja 

Informatikus-könyvtáros 
képzési fórum 

Debrecen, 
2008. augusztus 26. 

Akkreditációs aktualitások Eötvös József Fıiskola  
Baja,  
2008. szeptember 16. 

A doktori iskolák 
akkreditációja – 2009   

Debreceni Egyetem DI 
vezetık fóruma 

Debrecen,  
2008. október 14. 

A doktori iskolák 
akkreditációja – 2009 

DI vezetık országos 
fóruma  

Budapest,  
2008. október 16. 

QA Conclusions from 
Electronic Database and 
Parallel Evaluation of 
Doctoral Schools  

EUA 3rd Quality Forum 
Budapest, 
2008. november 21-23. 

Hungarian Accreditation 
Committee International 
Advisory Board Meetig  

Welcome and 
introduction 

Budapest,  
2008. november 23-24. 

Minek a minısége? Kérdé-
sek és válaszok 

Nyugat-magyaror-szági 
Egyetem, minıség-nap 

Gyır,  
2008. december 3. 

Doktori iskolák 
akkreditációja – 2009 

Az Országos Doktori 
Tanács ülése 

Debrecen,  
2008. december 12. 
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A MAB Titkárság 2008. évi tevékenységérıl 
Fıtitkári beszámoló 

 
Elfogadta a 2009/2/II.2.a. sz. MAB határozat (09.02.27.) 

A titkárság tevékenységének döntı részét 2008-ban is, természetes módon, a MAB 
testületének feladatai és munkája határozták meg. A titkárság szokásos rendszeres 
feladatait e vonatkozásban a felsıoktatási intézmények által küldött beadványok 
formai ellenırzése, a bírálók felkérésének intézése, a képzési ági bizottsági, kollé-
giumi és plénumülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra elıké-
szítése, majd a plénumhatározatokról értesítı és egyéb levelek írása, s az informá-
ciók nyilvánosságra hozatala (honlap), és persze az általános adminisztráció, ikta-
tás, postázás, valamint információ szolgáltatás jelentette.  
 

A fıtitkári beszámolók elején, e bevezetı bekezdés után, sajnos immár több éve, a 
titkárság igen jelentıs, mondhatni rendkívüli munkaterhelését szoktam ki-
emelni. 2008-ról szólva szarkasztikusan azt mondhatnám, hogy most már nincs is 
mit kiemelni, mert e rendkívüli munkaterhelés immár több évre visszamenıen ál-
landóvá vált. A Bologna átmenet miatti szakindítási kérelmek száma még mindig 
nem csökkent, 2008-ban a bölcsész mesterszak indítások és a mővészeti szakok 
domináltak, a még mindig nagyszámban érkezı tanárszak indítási beadványok 
mellett. Az intézmény-akkreditációt tekintve az ütemterv szerint befejezıdött a 3. 
etap, s elkezdıdött a 4. etap. A mővészeti képzések párhuzamos vizsgálatai közül 
2008-ban a képzımővészet fejezıdött be, s folyamatban van a többi mővészeti ág 
képzéseinek vizsgálata. 2008 jelentıs munkája (és eredménye) volt továbbá a 
MAB immár második nemzetközi külsı értékelése, s a 2007-es elıkészítés után a 
teljes magyar doktori képzés törvényességi megfelelıségi vizsgálata. S ha 2007 
után 2008-ban költöznünk nem is kellett, azért a szőkebben vett adminisztratív-
mőködési extra munkát nem úsztuk meg ebben az évben sem. A 2007. évi költség-
vetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló volt az elızı évinél lényegesen 
munkaigényesebb az összes pénzügyi-kifizetési bizonylat hitelesített másolatának 
beküldésével. Továbbá a vonatkozó jogszabályok elıírásai alapján új iktatási rend-
szer 2009. január 1-i bevezetését kellett elıkészítenünk, s ehhez az akkreditált ikta-
tóprogramok piacát kellett feltérképeznünk, s megtalálni a tartalom, a számítás-
technikai illeszkedés és ár szerint számunkra legmegfelelıbbet. 
 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a titkársági munkaterhelés 2008-ban is 
rendkívüli maradt, nem állt vissza sajnos a 2005 körüli normál szintre. Mindezek 
fényében titkársági kollégáim 2008-as munkájáért (is) a legmelegebb elismerés 
hangján szeretnék köszönetet mondani. 
 

A titkárság munkájából 2008-ra vonatkozóan a következıket emelhetjük ki. 
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1. Munkafeladatok 
 
1.1  Intézményi akkreditáció 
A 2007/08-as 4. intézmény-akkreditációs etap munkájának dandárja 2008-ban bo-
nyolódott (felkészítések, látogatások, jelentések írása, plénumhatározatok, intéz-
mények végsı kiértesítése), mely munkából a titkárság is kivette részét szervezés-
sel, az anyagok elıkészítésével, a jelentések írásához, formába öntéséhez nyújtott 
segítséggel, a levelek írásával. Elindult továbbá az ötödik, 2008/09-es intézmény-
akkreditációs etap. 
 
1.2  Párhuzamos vizsgálatok 
 
A mővészeti képzések 2007 ıszén elindult párhuzamos (diszciplináris) 
programakkreditációs vizsgálatai közül 2008-ban a képzımővészet vizsgálata 
fejezıdött be, a többi mővészeti ágban a látogató bizottságok felkérése után az 
önértékelések feldolgozása következett, s elindultak a látogatások is. A vonatkozó 
titkársági munka a felkérı és intézményi értesítı levelek írását, az önértékelések 
fogadását és – további háttéranyagok mellett – az LB tagoknak való továbbítását, a 
felkészítı ülések és a látogatások szervezését, s alkalmanként a látogatásokon való 
személyes részvételt jelentette. Külön meg kell említenem, hogy a mővészeti terü-
let sajátosságai és olykor meglehetısen összetett személy- és intézményközi 
viszonyai nem könnyítették meg a látszólag egyszerő szervezési, lebonyolítás tá-
mogatási munkát. Pl. a már kijelölt teljes film- és videomővészeti LB-t az elnök 
visszalépése miatt újra kellett szervezni. Mindez a titkárság részérıl igen intenzív 
és körültekintı telefonos, e-mail-es egyeztetést igényelt. 
 
1.3  Szaklétesítések, szakindítások 
 
Még mindig ez a terület jelenti, immár évek óta, a legnagyobb terhelést a titkárság 
(és persze a testület) számára. 2008-ban 70 alapszak indítási beadványról adott 
szakértıi véleményt a MAB, ez a – 2005 elıtt még „normálisnak” számító – meny-
nyiség eltörpül a 2008-ban véleményezésre került mesterszak indítási beadványok 
száma (559) mellett. 
 
A titkárság vállát a rendkívüli mennyiségő formai ellenırzési, kapcsolattartási fel-
adat mellett e vonatkozásban a képzési ági bizottsági (KÁB) ülések megszervezése 
(és lebonyolítása), valamint az anyagok kezelhetı, tárgyalható formában a plénum 
elé terjesztésének felelıssége nyomta. Külön meg kell itt említenem az intézmé-
nyek részérıl tapasztalt olykor rendkívüli sürgetést, nyomást, melyet a mielıb-
bi, s lehetıleg persze pozitív kimenetelő tárgyalás, valamint a Felvételi tájékozta-
tóba való bekerülés érdekében gyakoroltak a titkárságra (is), s melynek udvarias és 
szakszerő kezelése a referensek igen jelentıs idejét és energiáját kötötte le. 
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1.4  Egyetemi tanári ügyek 
 

Az egyetemi tanári pályázatok immár megszokottan alapos formai ellenırzése, a 
hiánypótlást kérı levelek írása, bírálók felkérése és az anyagok képzési ági bizott-
ságok, az ET kollégium, majd a plénum elé segítése, valamint a vonatkozó 
akkreditációs értékelési szempontrendszer MAB elnöki kezdeményezéső megújítá-
sának KÁB teendıit támogató titkársági munka 2008-ban is rendben lezajlott. 
 
1.5  Doktori ügyek, doktori iskolák törvényességi megfelelısége 
 

2008-ban is volt néhány szokásos doktori ügy (doktori iskola létesítés, vezetıvál-
tás), a legnagyobb feladatot e tekintetben azonban a doktori képzésrıl és fokozat-
szerzésrıl szóló új kormányrendelet nyomán a MAB elnökének kezdeményezésére 
2007-ben megkezdett törvényességi megfelelıségi vizsgálat teendıi jelentették a 
titkárság számára (is). A szakértık felkérése a doktori adatbázisban 2007 kará-
csony-újév idıszakában indult, 2008. januárban folytatódott. Az adatbázisban tör-
ténı kijelölés elıtt egyeztetı, a kijelölés után értesítı e-maileket küldtünk a szakér-
tıknek, s számos esetben volt szükség a kijelölés után további egyeztetésre, a belé-
pési jelszavak, valamint a munka elvégzésének mikéntje tárgyában. Az e-mailes és 
telefonos helpdesk szolgáltatás több esetben abban állt, hogy a titkársági segítı 
személy telefonon „táv”irányította a szakértıt az adatbázisba való bejelentkezésben 
és eligazodásban. A titkársági munka ezzel korántsem fejezıdött be. A KÁB ülé-
sekre, majd a Doktori bizottság és a plénum üléseire kellett az adatbázis megfelelı 
rovatait kitölteni, illetve a bizottsági és plénumtagokat ebben segíteni. Az ülésekre 
megszerveztük az adatbázis kivetítését. A titkárság munkatársai az adatbázis szak-
értıi véleményezési felületeinek kialakításához is hozzájárultak észrevételeikkel, 
javaslataikkal. 
 

Ismeretes, hogy a doktori iskolák megfelelıségi vizsgálatával, valamint az adatbá-
zis mőködtetésével szemben többen fogalmaztak meg – személyes illetve testületi 
– fenntartásokat. Magam is jeleztem néhány problémát a 2007. évrıl szóló fıtitkári 
beszámolóban. Utóbbiak jó része 2008-ban megoldódott, s a maradék sem okozott 
jelentısebb zökkenıket, hála az ODT és a MAB közötti jó együttmőködésnek, s az 
ODT részérıl új titkár, a MAB részérıl fıállású informatikus belépésének. Igazán 
lényeges elvi problémát már csak egyet látok, ez pedig a doktori adatbázishoz 
(DAB) való csatlakozás és adatszolgáltatás elvi önkéntessége és a gyakorlatilag 
megjelenı MAB akkreditációs elvárás kényszere közötti feszültség, amire az 
adatvédelmi biztos is rámutatott még 2007-ben. (A MAB kizárólag a DAB-on ke-
resztül kívánja véleményezni az új doktori iskolák létesítését és akkreditálni a mő-
ködı iskolákat, noha az adatszolgáltatás a DAB-ba önkéntes). 
A 2008-ban elvégzett munka igen nagy volumenő volt, és sajnos az adatbázis fej-
lesztésének, a teljes véleményezési folyamat adatbázisban való kiépíttetésének 
költségei sem voltak jelentéktelenek. A mérleg pozitív serpenyıjében a titkárság 
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szemszögébıl is a korszerő, papírkímélı végrehajtást, s a véleményezés alapjául 
szolgáló adatok és a MAB végsı szakértıi véleményének nyilvánosságát emelhet-
jük ki. 
 

A titkárság a doktori iskolák 2009-es akkreditációjának elıkészítésébıl is alaposan 
kivette részét (régi és új követelmények összedolgozása, eljárás- és ütemterv, fej-
lesztési koncepciók és tárgyalások, egyeztetések, levelezés, doktori fórum szerve-
zési munkái, az adatbázis fejlesztés operatív irányítása, tesztelés). 
 
1.6  Akkreditációs követelmények, útmutatók, bírálati lapok 
 

Ahogy az már szokásos (s az intézmények joggal a MAB szemére vetik), a 2008. 
év sem szőkölködött a MAB akkreditációs követelményeinek, útmutatóinak és 
bírálati lapjainak újratárgyalásában, módosításában. Több vonatkozásban persze 
még mindig a bolognai típusú új szakoknak a korábbiaktól eltérı véleményezési 
igénye indukálta e változtatásokat. Ezek egyes tartalmi vonatkozásainak megvitatá-
sához a titkárság is hozzájárult, s a formai kivitelezést, a honlapon közzétételt a 
titkárság végezte.  
 

Meg kell itt jegyeznem, hogy az egyik markáns bolognai szándék ellenére, leg-
alábbis a titkárságról nézve, a tanulási kimenetek talán még mindig nem kellı 
súllyal esnek latba a MAB véleményezés során, még mindig nagyon erıs a beme-
neti szemlélet, döntıen a személyi feltételek meglétének vizsgálata. 
 
1.7  HEFOP projekt 
 

A Nyíregyházi Fıiskola által koordinált HEFOP projekt kivitelezése 2008-ban 
lezárult. A titkárság a MAB részvétel adminisztrációját végezte, mely, mint emlí-
tettem korábbi beszámolóimban, igen komoly terhet jelentett. Az amúgy sem egy-
szerő táblázatok kitöltése során mi is megtapasztaltuk „ügyfélként”, milyen az, ha a 
szabályokat gyakran, s menet közben változtatják… 2008-ra is jutott még projekt 
elırehaladási jelentéskészítés a szükséges pénzügyi kimutatásokkal, dokumentu-
mokkal, bélyegzıkel, hitelesítéssel, majd a különbözı hiánypótlási kérések teljesí-
tésével. A projekt során vásárolt eszközök (számítógépek) helyszíni ellenırzése is 
megtörtént, s végül sor került Nyíregyházán a záró ellenırzésre is, amin a projekt 
adminisztrációjáért felelıs titkársági kolléganınk az összes vonatkozó MAB-os 
dokumentummal, bizonylattal felszerelkezve kellett részt vegyen. 
 
1.8  A MAB külsı értékelése 
 

2007-ben kezdtük el az elıkészítést, de a munka nagyobb részét tekintve 2008-ra 
esett a MAB immár második nemzetközi külsı értékelése. Ebben a titkárság – az 
1999/2000-es elsı külsı értékeléshez hasonlóan – igen aktívan vett részt. A külön-
bözı szervezési, logisztikai egyeztetések és teendık elvégzése mellett az érdemi 
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tartalmi munkában is résztvettünk, az elıkészítı dokumentumok, az önértékelési 
jelentés, az értékelı panel jelentésére adott MAB válasz, valamint az értékelı je-
lentés javaslatai alapján készített MAB intézkedési terv szövegezésével. Örömünk-
re szolgál, hogy a végsı jelentés nyomán a MAB teljes jogú ENQA tagságát újabb 
öt évre megerısítették, s tudatában vagyunk ugyanakkor annak is, hogy a plénum 
által 2008. december 5-én elfogadott intézkedési tervben rögzített feladatok végre-
hajtásából a titkárságnak is ki kell vennie részét. 
 
1.9  Felülvizsgálati ügyek 
 

A MAB Felülvizsgálati bizottságának (FvB) megalakulása óta (2006. július) a bi-
zottság munkáját, a KÁB-okhoz hasonló módon, a titkárság segíti. Ez a munka a 
szervezési, logisztikai, adminisztratív feladatokon túl, melyeket a titkárság szoká-
sos munkarendjében és munkamegosztásában látunk el, a bizottság referensének 
jogi szakismereteit is igényli, az igen nagy figyelem és a jelentıs munkaterhelés 
mellett. 
 

2006-ban még csak egyetlen határozathozatalig jutott ügyet tárgyalt az FvB, 2007-
ben már 47-et, 2008-ban pedig 51-et. A növekvı ügyszám mellett az ügyek össze-
tettsége is több esetben kihívást jelentett úgy az FvB, mint a titkárság számára. A 
problémás eljárási kérdések megvitatása céljából személyes találkozóra került sor 
2008 novemberében az Oktatási Hivatal elnökével, a MAB elnök, az FvB elnök, s 
a titkárság két munkatársának (FvB referens és fıtitkár) részvételével.  
 
1.10  Felügyelı bizottság 
 

A MAB Felügyelı bizottsága (FB) ugyancsak 2006. júliusában alakult, s munkájá-
nak háttértámogatását szintén a titkárság végzi. E bizottság feladatai a MAB mő-
ködésének és gazdálkodásának törvényességi ellenırzésére koncentrálódnak. Leg-
fontosabb feladataként a MAB mérlegbeszámolóját és éves közhasznúsági jelenté-
sét véleményezi. 2008. márciusában a MAB elnöke, a gazdasági igazgató, s a fıtit-
kár részvételével megbeszélést tartott az FB, s ezen egyetértés született arról, hogy 
a fenti jelentés és a MAB éves költségvetési tervezete mellett az FB a mindenkori 
éves fıtitkári beszámolót és az általában január 31-ig az OKM-be küldendı, az 
elızı évi központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló, a titkárság által 
elıkészített elnöki beszámolót is véleményezi. Mindez az FB, a MAB elnök és a 
titkárság számára egyaránt lényeges – és sajnos redundáns, átfedı – feladatokat 
jelent. 
 
1.11  További feladatok 
 

További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak: 
a) A szokásos plénumülés szervezések sorából 2008-ban kiemelkedtek az október 

2-3-án Balatonvilágoson tartott kétnapos kihelyezett MAB ülés szervezési, 
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logisztikai munkálatai, melyet persze örömmel végeztünk, a korábbi MAB cik-
lusok hasonló üléseinek tapasztalataiból ismervén a részletes, nyugodt megbe-
szélésekre lehetıséget adó elvonulás hasznosságát. 

b) Ennél egyszerőbb, de korántsem haszontalan eredményő szervezést igényelt a 
múlt évben tartott két doktori fórum (június 18. és október 16., ELTE BTK 
Gólyavár). 

c) Örömünkre szolgál, hogy 2008-ban sikerült végre – a Felügyelı Bizottság segí-
tı közremőködésével – a plénumülések lebonyolítására a korábbi, méltatla-
nul és a munkát akadályozóan szők elhelyezéshez képest megfelelı és azért 
még megfizethetı bérleti díjú üléstermet találni (ELTE BTK kari tanácsterem). 

d) A 2007-es szünet után 2008-ban meg tudtuk rendezni a MAB Nemzetközi 
Tanácsadó Testületének ülését, s két alkalommal a MAB Magyar Tanács-
adó Testületének ülését is megszervezhettük. 

e) Kiadványaink sorában megjelent a 2007. évi MAB tevékenységet bemutató 
Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítı 2007/3, 2008/1, 2008/2 és 2008/3 
száma.  

f) A titkárság feladata volt 2008-ban is a MAB honlapjának mőködtetése. 
g) Ehhez (is) kapcsolódik a MAB határozatok tárának vezetése. A Határozatok 

tára 2007-tıl honlapunkon nyilvánosan is elérhetı (Excel fájl), a közhasznú 
szervezetekre vonatkozó törvény elıírásainak megfelelıen. 2008-ban elindult a 
MAB határozatok és az egyéb, a titkárság által vezetett különbözı listák infor-
matikailag korszerőbb, adatbázisban való kezelésének kialakítására irányuló 
munka. Ennek befejezése – a napi informatikai mőködtetési feladatok mellett – 
a doktori adatbázissal kapcsolatos mőködtetési és fejlesztési feladatoknak adott 
prioritás miatt 2009-ben várható. 

h) A korábbi évekhez hasonlóan folyt 2008-ban az „általános” titkársági, segítı 
és adminisztrációs munka, mely az elnök és az elnökség, a fıtitkár és a fıtit-
kár-helyettes mindenkori segítésére, a központi telefon- és e-mail kezelés mel-
lett táblázatok, listák, statisztikák összeállítására irányult. 

i) Ugyancsak nem újkeletően, de talán a korábbi éveknél még intenzívebben vé-
gezte a titkárság a személyes ügyfélforgalommal és a telefonos, elektronikus 
levelezéses kommunikációval kapcsolatos munkát, a tájékoztatást, a MAB sza-
bályok és eljárások erdejében való eligazodás segítését, partnereink informáci-
óval való ellátását. (Köztük pl. a plénumülések után, a szakindítási döntéseket 
tartalmazó un. gyorslista elkészítését, honlapra tételét és az OKM-be küldését.) 

 
2. Titkársági mőködés 
 

2.1  Munkatársi állomány, munkaszervezés 
 

A titkársági munkaelosztás 2008-ban lényegesen nem változott. A KÁB ülések 
lebonyolítására használt „A” tárgyalóban elhelyezett 15 db laptop a bizottsági 
tagok jobb kiszolgálása mellett az ülések elıkészítésének könnyítését is szolgálta, 
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szükségtelenné vált így az ülések napirendjére kerülı ügyekhez tartozó szakértıi 
vélemények fénymásolása, sokszorosítása. Az újabb, „B” tárgyaló bérlése a bi-
zottsági ülések szervezését könnyítette meg, bár néha még így is szükség volt egy-
idejő harmadik ülés miatt az elnöki szobára, mint kényszerő tartalék megoldásra. 
 

A korábban rendszeres titkársági értekezleteket 2007-hez hasonlóan 2008-ban is 
döntıen elektronikus körlevelekkel váltottuk ki, részben a tárgyalóhelyiségek 
foglaltsága, részben a kollégák munkaterhelése miatti idıhiány okán. Ez persze 
nem jelenti a személyes megbeszélések hiányát, ám azokat kisebb csoportokban 
hajtottuk végre, az egy-egy adott ügyben érintett kollégákra fókuszáltuk, lényegé-
ben napi rendszerességgel. 
 

Volt néhány változás 2008-ban a munkatársi állomány tekintetében. Amint arról 
már az elızı évi beszámolóban megemlékeztem, 2007. végével visszavonult 
Homonnay György kollégánk, aki 13 éven át volt a MAB titkárság oszlopos mun-
katársa. Fáradhatatlan munkáját ismételten mindannyiunk nevében szívbıl köszö-
nöm! Helyére 2008. január 1-jétıl új kolléganı, Négyesi Judit állt be (Gazdaság-
tudományi bizottság, továbbá a Doktori bizottság és a doktori adatbázis referensi 
felelıse), míg az Anyag-gépész és az Építész-építı-közlekedési bizottságok refe-
rensi teendıit Gyuritól Hernáth Terézia vette át. 
 

A doktori adatbázis kapcsán megnövekedett informatikai igények, valamint a testü-
let és a titkárság biztosabb, folyamatos és zökkenımentes számítástechnikai ki-
szolgálása új munkaerı belépését tette szükségessé, így 2008. július 1-jétıl 
Spányik János személyében informatikus kollégával gyarapodott a titkárság. Egy 
több éve akut problémát sikerült ezzel megoldani, s János immár, a korábbi alkalmi 
segítségnyújtás helyett, fıállásban tudja az informatikusi feladatokat ellátni. (Ezzel 
közvetlen lehetıség nyílik a titkársági kollégák szervezett belsı informatikai to-
vábbképzésére.) 
 

2008. augusztus 31.-gyel Monostori Kata ügyintézı kolléganınk is visszavonult. 
Munkabírása, lelkiismeretes, gyors és precíz munkavégzése általános elismerést 
váltott ki, munkáját a titkárságon 9 éven át közmegelégedésre végezte. Egyszerre 
szomorúan és ugyanakkor örömteli gratulációval vettük tudomásul, hogy második 
unokája érkeztével bıvülı családi teendıi elszólítják. Fáradhatatlan munkáját ez-
úton is mindannyiunk nevében szívbıl köszönöm! Kata munkakörét szeptember 1-
tıl Adamkóné Horváth Zsuzsanna új kolléganınk látja el. 
 

A titkársági alkalmazottak teljes munkaidıs foglalkoztatottakra vetített létszáma 
tekintetében a több éve tartó csökkenés után végre tehát szerény, az egész évre 
vetítve 0,5 FTE bıvülésrıl számolhatok be. A 2008. december 31-i titkársági 
zárólétszám így 17,75 fı, ami persze még mindig jóval elmarad a 2004. januári 22 
fıtıl. Az immár több éve állandósult, megnövekedett munkaterhelés mellett az 
alacsony létszám különösen nehezen kezelhetı helyettesítési problémát jelent 
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egy-egy kolléga betegsége idején, valamint a szabadságok zökkenımentes kiadása 
tekintetében. 
 

A titkárság összlétszámát és korösszetételét is figyelembe véve 2009-ben különös 
figyelmet kell szentelni a személyi állomány fejlesztésének, melyhez a jelenleg 
ismert éves költségvetési támogatás (250 M Ft) és a szakindítási véleményezések-
bıl várhatóan csökkenı bevételek – a folyamatosan növekvı mőködési költségek 
mellett – sajnos nem látszanak megnyugtató, biztos fedezetet nyújtani. 
 
2.2  Gazdálkodás  
 

A 2007. évrıl szóló beszámolóban jelzett gazdálkodási nehézségek 2008-ban is 
fennálltak. A központi költségvetési alulfinanszírozás változatlan volt. Az OKM 
felsıoktatási és tudományos szakállamtitkárának többszöri, a MAB elnöke mellett 
a MAB külsı értékelését végzı nemzetközi szakértıi panelnek is tett ígérete 
puszta szó maradt csupán, az ígéretek ellenére 2008-ban sem kaptuk meg a 
felsıoktatási törvényben rögzített 2 ezrelékes támogatást. Utóbbi szerint a 
MAB támogatása 287,736 M Ft kellett volna legyen, ehelyett 210 M forintot 
kaptunk. Ez 5 %-os emelkedés volt 2007-hez képest, s 37 %-kal maradt el a 
felsıoktatási törvény szerint járó támogatástól.  
 

Szintén jeleztem a múlt évi beszámolóban, hogy a központi költségvetési 
finanszírozás módjának változása (folyamatos finanszírozás helyett egyedi, 
évenként újra kötendı támogatási szerzıdések) évente ismétlıdı, „beépített” 
nehézséget jelent a MAB gazdálkodásában. 2008 azért volt még nehezebb e 
tekintetben, mint 2007, mert a 2008. évi támogatás elsı részletét csak május 19-én 
(!) kaptuk meg. Ha nem lettek volna a szakindítási kérelmek véleményezéséért járó 
bevételeink, s ha nem lett volna olyan szigorúan feszes és körültekintı a 
gazdálkodásunk, mint amilyen volt, akkor bizony év elején szélnek ereszthettük 
volna a titkárságot, nem tudott volna mőködni a MAB, s nem tudott volna mőködni 
a hatályos jogszabályok szerint a magyar felsıoktatás sem. 
 

A szakindítási kérelmek magas száma szerencsére nemcsak a MAB munkaterhelé-
sét de a bevételeit is növelték. Ennek köszönhetıen 2008-ban végre emelni tudtuk 
a MAB által nyújtott juttatásokat, s némi infrastrukturális és felhalmozási fejlesz-
tést is végre tudtunk hajtani, a következık szerint. 
a) A MAB, az FvB és az FB tagjainak tiszteletdíját 2008. július 1-tıl 20 %-kal 

emeltük. (A tiszteletdíjak még így sem érik el a MAB-ról szóló kormányrende-
letben rögzített lehetséges mértéket.) 

b) A különbözı szakvéleményezések írásos bírálataiért fizetett külsı szakértıi 
díjakat 2008. júliustól a hosszú évek óta változatlan, immár megalázóan ala-
csony (bruttó 8-10 ezer Ft) mértékrıl duplájára emeltük (bruttó 16-20 ezer Ft). 

c) A titkársági alkalmazottak több éve tartó reáljövedelem csökkenését megállí-
tottuk, 2008. január 1-gyel, differenciált mértékben, átlagosan 10 %-os alap-
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bér emelést hajtottunk végre, s így talán újra elértük, ha nem is a 2004-es, de a 
2006-os titkársági reáljövedelem szintet. 

d) A költözésünkkel, 2007. második felében elıállt helyhiányt a KÁB ülések lebo-
nyolítására 2008-ban enyhítettük, februártól egy újabb tárgyalóhelyiséget bé-
relünk az irodaházban e célra. 

e) A bizottsági ülések jobb kiszolgálására, a titkársági mőködés támogatására 
számítástechnikai-, a „B” tárgyaló berendezésére, valamint az „A” tárgyaló el-
használt székeinek lecserélésére bútorbeszerzést hajtottunk végre. 

A kiadások között szót érdemel még a doktori iskolák törvényességi megfelelısé-
gi vizsgálatával kapcsolatos szakértıi véleményezések bírálati díja, mely, noha 
szinte már jelképesnek sem volt tekinthetı (bruttó 6.000 Ft/bírálat), a nagyszámú 
bírálat miatt mégis érezhetı tételt jelentett múlt évi költségvetésünkben. 
 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ülése 2007-ben a viszonylag késıi 
felkérés és gazdálkodási szigor miatt nem került megrendezésre, 2008-ban azonban 
már biztosítani tudtuk az NTT magyarországi ülését. 
 

A MAB nemzetközi külsı értékelésének költségeit (~ 8 M Ft) az OKM fedezte, a 
MAB-ra ebbıl a helyszíni látogatás néhány étkezési, ülés-ellátási és helyi közleke-
dési költsége hárult.  
 

2008-ban sem fizettünk azonban az egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért 
szakértıi díjat a felkért bírálóknak. Változatlanul szerény volt továbbá az intézmé-
nyi akkreditációs látogató bizottságok munkájáért fizetett szakértıi díj. 
 

Bevételeink között meg kell még említeni a megkülönböztetett figyelemmel vég-
zett, folyószámlánkon eszközölt rövid lejáratú (két hetes) betétlekötések hozadéka-
ként realizált kamatot. 
 

A 2008-ra vonatkozó gazdálkodásunkról részletesen és számszakilag a központi 
költségvetési támogatás felhasználásáról az OKM-nek küldött beszámolóban, 
valamint a mérlegbeszámolót is tartalmazó, a plénum által a késıbbiekben tárgya-
landó közhasznúsági jelentésünkben tudósítanunk.  
 
2.3  Fejlesztés 
 

A fentiekben már említettek szerint 2008-ban végre érezhetı fejlesztéseket is tud-
tunk eszközölni, mind a humán-, mind az anyagi erıforrások tekintetében. 
a) 2008. július 1-tıl fıállású informatikust alkalmaztunk. 
b) Technikai eszközparkunkat – régi készülékek selejtezése mellett – nagyobb-

részt az év második felében új szerverrel, asztali gépekkel (12 db), monitorok-
kal (5 db), nyomtatókkal (3 db, köztük egy színes), laptopokkal (18 db), szü-
netmentes tápegységgel (2 db) valamint – döntıen a doktori adatbázisban való 
véleményezés igényei miatt – 2 db projektorral bıvítettük. 
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c) Ezzel párhuzamosan szoftverbeszerzéseket is eszközöltünk (Windows XP, MS 
Office 2007, NOD 32 vírusölı, IktatOK iktatóprogram) 

d) A tárgyalók berendezésére – szintén selejtezés mellett – asztalokat (10 db), 
székeket (51 db), fogasokat (2 db) vásároltunk. 

 
2.4  Belsı minıségbiztosítás  
 

A plénum által 2007. december 7-én elfogadott minıségbiztosítási alapdokumen-
tum szerint 2008-ban elkezdtük a MAB belsı minıségbiztosításának rendszeres 
dokumentálását. Honlapunkon új menüpontot nyitottunk „A MAB minısége”, 
az angol oldalon „Internal quality” néven. E menüpontokba győjtve közzétettük a 
MAB belsı minıségbiztosításának fontosabb dokumentumait, így az 1999/2000-es 
és a 2007/08-as két nemzetközi külsı értékelés teljes hivatalos dokumentációját, 
valamint az eddigi külsı és belsı visszajelzésekrıl, kérdıíves felmérésekrıl készült 
összefoglalókat. 
 

A MAB tagoknak titkársági javaslatra 2007. végén kiküldött SWOT elemzési 
kérdıíveket (19 válasz érkezett vissza) 2008-ban feldolgoztuk, az eredményeket 
összesítettük. Az anyagot megtárgyalta az elnökség és a Minıségfejlesztési bizott-
ság is, s az utóbbi javaslatára a leggyakrabban jelzett erısségek és gyenge pontok 
még jobb azonosítása, tényleges súlyuk felmérése céljából, no meg a nem elég 
magas válaszarányt javítandó, egy újabb, ezúttal osztályozást kérı kérdıívet 
állítottunk össze. Ezt a MAB tagok az október 2-3-i kétnapos ülésen kapták meg 
kitöltésre, s ezúttal kiemelkedıen magas, 98 %-os válaszarány született. A vála-
szokat a titkárság összesítette. 
 

Az anyag elnökségi tárgyalása után, a MAB elnökének kérésére ugyanezt a kérdı-
ívet ezután eljuttattuk az MRK titkárságának segítségével a felsıoktatási intézmé-
nyek rektorainak, s megkértük az ODT, a HÖOK és a DOSZ vezetıit is a kitöltés-
re. Kitöltötték továbbá a kérdıívet a MAB titkársági munkatársai is. Az összes 
visszaérkezett kérdıívet a titkárság dolgozta fel, a válaszokat intézménytípuson-
ként összesítettük. A Minıségfejlesztési bizottság két tagja vállalta, hogy az össze-
sítések (a korábbi SWOT kérdıív eredményeinek összesítését is beleértve) alapján 
részletes elemzést készítenek, melynek alapján a bizottság ajánlásokat tud majd 
megfogalmazni a MAB munkájának javítására. 
 
3. Kapcsolatok 
 

A titkárság külsı kapcsolatai 2008-ban is a már hosszú évek óta szokásos intenzitá-
súak voltak. A felsıoktatási intézményekkel való kapcsolattartás 2008-ban is igen 
intenzív volt, fıleg a szakindítási kérelmek kapcsán (a fentebb már említett sürgetı 
érdeklıdéseket is beleértve), de a doktori iskolák törvényességi megfelelıségi 
vizsgálata idején is kiemelkedıen nagy volt az e-mail és telefon forgalom. 
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A korábbi évekhez hasonlóan szintén intenzív kapcsolatot tartottunk titkársági 
szinten is az OKM-mel (MAB határozatok gyorslistái, KKK-k, finanszírozás, se-
lejtezés-leltár), s az Oktatási Hivatallal is. A MAB külsı értékelési folyamata 
során pedig a MEIK (immár szintén az OH-ban mőködik) vezetıjével és munka-
társaival voltunk szinte napi munkakapcsolatban. 
 

Továbbra is szoros a kapcsolatunk az MRK és az FTT titkárságával, s az FTT 
fıtitkárának kezdeményezésére 2007 ıszén elindult rendszeres MRK-FTT-MAB 
titkárságvezetıi munkamegbeszélések, két-két képviselı részvételével, 2008-ban 
egy tavaszi és egy ıszi találkozóval folytatódtak. 
 

A doktori adatbázis készítése, majd mőködtetése és fejlesztése kapcsán a titkárság 
igen szoros munkakapcsolatot épített ki az ODT képviselıivel, már 2007 második 
felétıl. A 2008-as megfelelıségi vizsgálat, majd pedig a doktori adatbázisnak a 
2009-es akkreditációs értékelésekhez szükséges fejlesztése 2008-ban rendszeres, az 
év ıszétıl szinte már napi szintő kommunikációt és együttmőködést igényelt. 
 

Külföldi kapcsolataink is változatlanul erısek és kiválóak. Rozsnyai Krisztina to-
vábbra is CEEN fıtitkár, s az EUA intézményértékelési program Irányító Bizottsá-
gi tagja (rendszeres értékelı panel titkári munkája mellett), 2007/08-ban továbbá 
értékelı bizottsági tagként részt vett a német Akkreditierungsrat külsı értékelésé-
ben, s felkérték a németországi FIBAA és az osztrák AQA ügynökségek munkáját 
segítı egy-egy állandó minıségértékelı bizottság tagságára is. Jómagamat pedig az 
ENQA 2008. szeptemberi közgyőlése választott újabb egy évre a szervezet egyik 
alelnökévé. Továbbra is mindketten részt veszünk különbözı nemzetközi projek-
tekben, s – meghívásra – elıadásokat tartunk konferenciákon. 
 

Igen örvendetes, hogy a MAB titkárságáról külföldi szerepléseket vállalók köre 
2008-ban Dégi Nóra személyében újabb kollégával bıvült, aki – szintén meghívás-
ra – Kairóban, majd Zágrábban tartott elıadást a magyarországi akkreditáció mő-
ködésérıl, s részt vett továbbá az ENQA szervezésében december 1-2-án London-
ban tartott Bologna szemináriumon, melynek témája a határokon átnyúló (transz-
nacionális) felsıoktatás minıségbiztosítása volt. 
 

A titkárság munkatársai továbbá részt vettek a MAB elnökének társaságában a 
MAB-ba látogatott külföldi vendégekkel (Ausztrália, Svédország, Thaiföld) folyta-
tott szakmai eszmecseréken. 
 

A MAB titkárság igen aktív és elismert nemzetközi szerepvállalása szinte kizáróla-
gos mértékben az adott nemzetközi illetve külföldi szervezetek segítségével, finan-
szírozásával volt lehetséges. 
 
Budapest, 2009. február 13. 

Szántó Tibor 
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Események 

A MAB ülései 2008 
(fontosabb napirendi pontok) 

 
 

1. 2008. január 25. 

A nyilvános ülés-rész témái 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. OTKA stratégia 
III. Tiszta MAB lap 
IV. A doktori iskolák akkreditációja, illetve törvényességi megfeleltetése 
V. A tanári mesterszak indítások, egyeztetés eredménye 
VI. Párhuzamos szak-akkreditáció (mővészeti szakok) 2008 

a. Útmutató a szakterületen mőködı DI-k értékeléséhez 
b. Módszertani összefoglaló 

VII. Együttmőködések a hittanár-nevelı képzésekben 
VIII. Javaslatkérés a MAB Magyar Tanácsadó Testülete felkérésére 
IX. Egyebek 

1. ECA konferencia beszámoló 
2. Változtatási javaslat az alap- és mesterszakok indításának akkreditációs 

követelményeiben 

A zárt  ülés-rész témái  
X. Döntés személyi kérdésekben 

1. Javaslat zenemővészeti LB tagjaira a mővészeti szakok párhuzamos vizs-
gálatában 

2. Javaslat az egyházi felsıoktatási intézményeket látogató LB tagjaira az 
intézmény-akkreditáció második körében  

3. Változási javaslat képzési ági bizottságokban  
4. MAB delegált a FAT, ROP üléseire 

XI. Kollégiumi elıterjesztések - Szaklétesítési és –indítási ügyek: 
1. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
2. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
3. Tanári mesterszakok  
4. Intézmény-akkreditáció 
5. A Budapesti Gazdasági Fıiskola (BGF, Bp.) akkreditációs jelentése 

XII. Egyebek 
 
 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 33

2. 2008. február 29. 

A nyilvános ülés-rész témái: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. OKM – MAB megbeszélés (2008. február 6.)  
III. A MAB külsı értékelése, önértékelési jelentés 
IV. Beszámolók 2007-rıl 

a. Elnöki beszámoló 
b. Fıtitkári beszámoló 

V. ET pályázatok száma, megoszlása 
VI. A doktori iskolák akkreditációja, ill. törvényességi megfeleltetése, egy-

séges feltételek 
VII. A MAB Magyar Tanácsadó Testülete 
VIII. Bölcsész alapszak szakképzettségek angol elnevezése 

A zárt  ülés-rész témái  
IX. Változási javaslatok bizottságokban 
X. Kollégiumi elıterjesztések - Szaklétesítési és –indítási ügyek: 

1. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
2. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
3. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
4. Több kollégiumot érintı ügyek 
5. Tanári mesterszakok  

XI. A Doktori bizottság elıterjesztései  
XII. Egyebek 
 
3. 2008. március 28. 

A nyilvános  ülés-rész témái  
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Elnöki beszámoló 
III. Doktori ügyek 

a. Doktori iskolák most folyó akkreditációja, törvényességi megfeleltetése 
b. Létesíthetı-e doktori iskola tanári MA szakképzettség-modulra épülıen? 

IV. A MAB Magyar Tanácsadó Testülete 
V. Egyebek 

1. A képzési szakok szerkezetének felülvizsgálata 
2. Javaslatok új tudományágakra 

a. Info-bionika (A Biológiai bizottság javaslata) 
c. Nanotechnológia (A Biológiai bizottság javaslata) 
d. Interdiszciplináris gazdaság- és természettudomány (BCE-ELTE) 

3. Javaslatok új MAB (al)bizottságokra 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 

 34 

a. Kommunikáció- és médiatudományi bizottság  
b. Andragógia albizottság a Pedagógusképzési és pszichológiai bizott-

ságon belül  
4. Az Európai Regiszter megalakulása (Brüsszel, 2008.03.04.) 

A zárt  ülés-rész témái  
VI. Személyi javaslatok, változások bizottságokban 
VII. Kollégiumi elıterjesztések - Szaklétesítési és –indítási ügyek: 

1. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
2. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
3. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
4. Több kollégiumot érintı ügyek 
5. Tanári mesterszakok  

VIII. A Doktori bizottság elıterjesztései 
1. Új doktori iskolák létesítésének véleményezése 
2. Doktori iskolák törvényi megfelelısége 

 
4. 2008. április 25. 

A nyilvános  ülés-rész témái  
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. A MAB külsı értékelése, a szakértıi panel látogatása  
III. Doktori ügyek 

1. A doktori iskolák törvényességi megfeleltetése, visszajelzések 
2. Az adatbázis helyzete 

IV. A szakindítási követelmények pontosítása, kapcsolódó felvetések 
V. Azonos szak osztott és osztatlan szerkezetben is? (Építész osztatlan, épí-

tımővész osztott (és osztatlan?), építészmérnök osztott) 
VI. Nyelvi zavarok a szakok megnevezésében 
VII. Egyebek 

1. Elnöki szereplések 
2. Stratégiai bizottság ülése (2008.04.08.) 
3. Educatio cikk 

A zárt  ülés-rész témái: 
VIII. Kollégiumi elıterjesztések - Szaklétesítési és –indítási ügyek: 

1. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
2. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
3. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
4. Több kollégiumot érintı ügyek 
5. Tanári mesterszakok  
6. Egyetemi tanári pályázatok - Egyetemi tanári kollégium elıterjesztései 

IX. A Doktori bizottság elıterjesztései  
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1. Doktori iskolák törvényi megfelelısége 
2. SzIE 65 és 67 DI-vezetık alkalmassága 

X. Személyi javaslatok 
 
5. 2008. május 30. 

A nyilvános  ülés-rész témái  
II. Emlékeztetı elfogadása 
III. Vendégünk Pálinkás József, az MTA elnöke 
IV. Újabb alapszakok létesítésének menetrendje 
V. Doktori ügyek 

1. A doktori iskolai adatbázis helyzete, új doktori iskolák bírálata 
2. A PhD nyilvántartás helyzete (A MAB 2007. május elején átadta az 

OFIK-nak.) 
VI. A MAB mőködése  

1. Beadványok korrekciójának, kiegészítésének, módosításának („átdolgo-
zás”) kérése (megítélés, indokoltság, több KÁB-os, több kollégiumos 
ügyek) 

2. KÁB üléseken az adott ügyben érintett bizottsági tagok jelenléte. 
3. A plénum-napirend nyilvánossága (MAB honlap) 

VII. A MAB közhasznúsági beszámolója 
VIII. Egyebek 

1. Az egyetemi tanári KÁB véleményezés tapasztalatainak visszacsatolása  
2. Az FvB beszámolója a 2008. elsı ıszi plénumon 

A zárt  ülés-rész témái  
IX. Kollégiumi elıterjesztések 

1. Egyetemi tanári kollégium elıterjesztései 
Szaklétesítési és –indítási ügyek: 
2. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
3. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
4. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
5. Több kollégiumot érintı ügyek 
6. Tanári mesterszakok  

X. A Doktori bizottság elıterjesztései  
1. Törzstagi megfelelıségi módosítások 
2. Doktori iskolai megfelelıségi módosítások 
3. DI vezetı váltások 

XI. Személyi javaslatok 
1. Javaslat az intézményakkreditációs LB jelentések plénum-elıterjesztıire 
2. Változási javaslat képzési ági bizottságban 
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6. 2008. július 4. 

A nyilvános  ülés-rész témái  
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Doktori ügyek 

1. A június 18-i doktori fórum összegzése 
2. Doktori iskolák törvényi megfelelısége, további teendık 
3. Doktori iskola vezetıváltásának MAB véleményezése 

III. Intézmény-akkreditáció 
1. Jogszabályi követelmények (pl. oktatók, hallgatók száma/kar) 
2. MAB elvárások (pl. egyetemi bölcsészettudományi karokon alapszak-

elvárások, egyetemi karon DI)  
3. Akkreditációs útmutató: korrekciók szükségessége? 
4. 2008/09-ben sorra kerülı intézmények 

IV. Párhuzamos, szak-akkreditációs vizsgálatok 2008(/09) 
V. Akkreditációs követelmények alkalmazása székhelyen kívüli képzésekre 
VI. A MAB mőködése, eljárási rendje - KÁB/kollégium/plénum szavazás, 

érintettség kollégiumi ülésen 
VII. A MAB 2008-as költségvetése 
VIII. Egyebek 

1. Építész képzések áttekintésével kapcsolatos elıterjesztés (Pálfy S.) 
2. A MAB külsı értékelése, jelentéstervezetre MAB észrevételek (2008. 06. 

18.) 
3. A Magyar Tanácsadó Testület ülése (2008.06.19.) 
4. ENQA workshop az intézményi- és programértékelésekrıl (Berlin, 2008. 

06. 12-13.) 
5. Thai delegáció látogatása a MAB-ban (2008.06.20.) 

A zárt  ülés-rész témái  
IX. Kollégiumi elıterjesztések - Szaklétesítési és –indítási ügyek: 

1. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
2. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
3. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
4. Több kollégiumot érintı ügyek 
5. Tanári mesterszakok 
6. Egyetemi tanári pályázat: Egyetemi tanári kollégium elıterjesztése 

X. A Doktori bizottság elıterjesztései  
1. Törzstagi megfelelıség, módosítások 
2. Doktori iskolák, törvényi megfelelıség, módosítások, új DI-k 

XI. Személyi javaslatok 
1. Javaslat LB tagokra 
2. Változási javaslat képzési ági bizottságokban 
3. Javaslatok egyéb bizottsági tagokra (Etikai biz., int. akkr. ad hoc koll.) 
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XII. Intézményakkreditáció 
1. Heller Farkas Fıiskola (HFF, Bp.) akkreditációs jelentése 
2. Baptista Teológiai Akadémia akkreditációs jelentése 
3. Esztergomi Hittudományi Fıiskola akkreditációs jelentése 
4. Pápai Református Teológiai Akadémia akkreditációs jelentése 
5. Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola akkreditációs jelentése 
6. A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola akkreditációs jelentése 
7. Pünkösdi Teológiai Akadémia akkreditációs jelentése 
8. Sola Scriptura Teológiai Fıiskola akkreditációs jelentése 
9. Szent Pál Akadémia akkreditációs jelentése 
10. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola akkreditációs jelentése 
11. Pannon Egyetem (PE, Veszprém.) akkreditációs jelentése 

 
7. 2008. október 2-3. 

A nyilvános  ülés-rész (október 2. csütörtök) témái  
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Az egyetemi tanári (ET) véleményezés tapasztalatai 
III. Az FvB tájékoztatójaDoktori iskolák akkreditációja 2009 

1. Akkreditációs követelmények tervezete 
2. Tájékoztató a 2009-es vizsgálathoz (benne ütemterv) 
3. Új DI-k létesítésének eljárása 

IV. Párhuzamos vizsgálatok 2008(/09) - Mővészeti képzések vizsgálata 
V. Akkreditációs követelmények alkalmazása székhelyen kívüli képzésekre 
VI. A MAB külsı (ENQA) értékelése 

1. Tájékoztatás az ENQA Board szept. 4-i ülésérıl 
2. (Körbe)tükör 5-5 (szög)percben: OKM, MRK, ODT, FTT, HÖOK, DOSZ 
3. Intézkedési terv az értékelı panel javaslatai alapján 

A zárt  ülés-rész (október 3. péntek) témái  
VII. Intézmény-akkreditáció – akkreditációs jelentések 

1. Pápai Református Teológiai Akadémia (korábbi tárgyalás lezárása) 
2. Budapesti Corvinus Egyetem, meghívott Bélyácz Iván LB elnök, BKF, 

meghívott: Barakonyi Károly LB elnök 
3. Miskolci Egyetem, meghívott: Gaál Zoltán LB elnök 
4. Pannon Egyetem (LB elnök: Inzelt György – plénumtag) 

VIII. Párhuzamos akkreditáció - Képzımővészeti LB/Koll. jelentés 
IX. A Doktori bizottság elıterjesztései  

1. Törzstagi megfelelıségi módosítások 
2. Doktori iskolai megfelelıségi módosítások 

X. Személyi javaslatok 
1. Javaslat a 2008/09-es etap LB elnökeire 
2. Változási javaslat LB-ben 
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3. Változási javaslatok képzési ági bizottságokban 
XI. Kollégiumi elıterjesztések - Szaklétesítési és –indítási ügyek: 

1. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
2. Élettudományi kollégium elıterjesztései 
3. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
4. Több kollégiumot érintı ügyek 
5. Tanári mesterszakok 

XII. Egyebek 
1. Plénum „lapzártája” ülés elıtt 9 nappal (utolsó KÁB ülések plénumhét 

elıtti hét szerda) 
2. Az Irodalomtudományi bizottság javaslata nevének bıvítésére („Irodalom- 

és kultúratudományi biz.”) 
3. A Stratégiai Bizottság javaslatai 
4. A Minıségfejlesztési biz. javaslata 
5. Rektorok és volt rektorok a MAB bizottságaiban 
6. Javaslat „Kamarai nap”-ra – az FTT-vel közösen (OKM meghívásával) 

 
8. 2008. október 31. 

A nyilvános  ülés-rész témái  
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Doktori ügyek 

1. Tájékoztató a doktori fórumról (2008.10.16.) 
2. Akkreditációs követelmények tervezete 
3. Tájékoztató a 2009-es vizsgálathoz (benne ütemterv) 

III. Egyebek 
1. MTT ülése (2008.10.10.) 
2. Megbeszélés a Kamarákkal (2009. 01.16.) 
3. Tájékoztatás a MAB plénum SWOT kérdıíves értékelés eredményeirıl 
4. Egyetemi tanári véleményezés módosított pontrendszere 

A zárt  ülés-rész témái  
IV. Intézményakkreditáció - Szolnoki Fıiskola akkreditációs jelentése 
V. Kollégiumi elıterjesztések 

1. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
2. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
3. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
4. Tanári mesterszakok  

VI. A Doktori bizottság elıterjesztései - DI vezetı változás  
VII. Személyi javaslatok 

1. Javaslat LB elnökökre, tagokra  
2. Változási javaslat bizottságokban  
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9. 2008. december 5. 

A nyilvános  ülés-rész témái  
I. Emlékeztetı elfogadása  
II. Doktori ügyek - Az adatbázissal kapcsolatos kérdések 
III. Az egyetemi tanári véleményezés pontrendszerének módosítása 
IV. Intézmény-akkreditáció  

1. Az LB jelentés formai ajánlásai 
2. Az LB jelentést megvitató ad hoc kollégiumok mőködése 

V. A Magyar Tanácsadó Testület dokumentumai 
1. OKM-nek küldött levél (Pakucs János) 
2. Elıadás az MRK ülésen (Fodor István) 

VI. A MAB-ot értékelı kérdıív eredményei (Összesítés) 
VII. A Nemzetközi Tanácsadó Testület ajánlásai 
VIII. A MAB Intézkedési terve a külsı értékelés nyomán 
IX. Egyebek 

1. Frissítések a MAB honlapján (közös képzések, útmutatók, bírálati lapok) 
2. A Bologna-átmenet (szakszerkezet) felülvizsgálatának állása 
3. Alföldi Fıiskolák Szövetségének ülése (2008.11.14.) 
4. European Quality Assurance Forum (2008.11.20-22.) 
5. Vendégek a MAB-ban (Ausztrália; Svédország) 

A zárt  ülés-rész témái  
X. Kollégiumi elıterjesztések 

1. Tanári mesterszakok 
2. Mőszaki kollégium elıterjesztései 
3. Élettudományok kollégiumának elıterjesztései 
4. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései 
5. Több kollégiumot érintı ügyek 

XI. A Doktori bizottság elıterjesztései 
1. Új DI törzstagok, Törzstagi megfelelıség felülvizsgálata (SZIE 66) 
2. Új DI iskola 
3. DI vezetı változás 

XII. Az Egyetemi tanári (ET) Kollégium elıterjesztése  
XIII. Személyi javaslatok 

1. Javaslat LB tagokra  
2. Változási javaslatok bizottságokban 
3. Irodalom- és kultúratudományi bizottság volt tagjának fellebbezése 

XIV. Az Etikai bizottság elıterjesztése 
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Hazai események 
 

OKM – MAB megbeszélés 
(2008. február 6.) 

 

Rendszeres konzultációkra kerül sor az aktuális kérdésekrıl az OKM és a MAB 
között, 2008. február 6-án is ez történt. 2007 nyara óta napirenden vannak a MAB 
tevékenységének nemzetközi vonatkozásai. Az OKM nem tervez változást e tekin-
tetben. Háttéranyag készül a Kormány számára, e tervezet egyeztetésére került sor. 
Szó esett a MAB nem elégséges költségvetési támogatásáról is. Szakállamtitkár úr 
ígéretet adott az év második felében a lehetıségek szerinti plusz összeg átutalására.  
A MAB-nak át kellett adnia az OFIK-nak a doktori nyilvántartást, s így ez 2007. 
május óta nem mőködik. 
Nem érkezett indoklás a MAB és az FvB által nem támogatott ET pályázatok mi-
niszteri támogatására vonatkozóan. Az elnök levélben kéri a minisztert az indoklá-
sok megküldésére. 
 

Intézményi akkreditációs oklevelek átadása 

Bazsa György elnök úr 2008. március 1-én adta át az intézményakkreditációs vizs-
gálat eredményes lezárását tanusító oklevelet a Modern Üzleti Tudományok Fıis-
kolájának (MÜTF), október 4-én a Budapesti Corvinus Egyetemnek, december 4-
én Dimény Judit, az elnökség tagja adta át az oklevelet a Szolnoki Fıiskolának. 
Az intézményakkreditáció 3. etapjában részt vett többi intézmény az ısz folyamán 
kapta meg az oklevelet a MAB elnökségének valamely tagjától (Miskolci Egyetem, 
Pannon Egyetem, Budapesti Kommunikációs Fıiskola, Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Fıiskola, A Tan Kapuja Fıiskola, Baptista Teológiai Akadémia, Esz-
tergomi Hittudományi Fıiskola, Pápai Református Teológiai Akadémia, Pünkösdi 
Teológiai Akadémia, Sola Scriptura Teológiai Fıiskola, Szent Pál Akadémia, 
Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola). 
A korábbi intézményi akkreditációban vizsgált intézmények még a MAB elızı 
elnöke, Fésüs László aláírásával („visszamenıleg”) kapták meg az oklevelet. 
 

A MAB külsı értékelése 

A szakértıi panel látogatása után a paneltıl pozitív visszajelzést kapott a MAB. Az 
európai sztenderdeknek való megfelelés vizsgálata során, azok nagy részében teljes 
megfelelést állapítottak meg, néhány esetben pedig részlegeset. Az összesen 16 
sztenderd értékelése során 11-ben teljes megfelelést állapított meg a nemzetközi 
panel, 5 esetben részleges megfelelést találtak. Utóbbiak között leglényegesebb a 
költségvetési források kérdése, s a külföldi szakértık nagyobb mértékő bevonása is 
szükséges. A részleges megfelelés egyik oka a MAB költségvetési finanszírozásá-
nak mikéntje, melybıl következıen a MAB pénzügyi függetlensége megkérdıje-
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lezhetı. A panel jónéhány javaslatot jelzett még, ezt írásban összefoglalták jelenté-
sükben. A vizsgálat részletes és alapos volt. A jelentéstervezet elkészítése a látoga-
tást követı 4 hétben megtörtént, azt véleményezésre megküldték a MAB-nak. A 
jelentés véglegesítésére az észrevételek figyelembevételével került sor. 
A MAB a tervezetre vonatkozó néhány korrekciós javaslatát elküldte, ezeket a 
panel figyelembe vette, s július 1-én megküldte végsı jelentését. Ehhez még elnöki 
észrevételeket főzött Bazsa György, majd az anyag végleges jelentés formájában 
került az ENQA Board szeptemberi ülése elé. 
Az ENQA Board szeptember 4-i ülésén, külsı értékelési jelentése alapján a MAB 
teljes jogú ENQA tagságát 5 évre meghosszabította. A Board döntését az ENQA 
szeptember 26-i közgyőlése jóváhagyta. 
A MAB az értékelı panel javaslatai alapján Intézkedési tervet készített, ennek ter-
vezete az MTT és az NTT ülései elé került, végleges változatáról a december 5-i 
plénum hozott határozatot. 
 

A PhD nyilvántartás helyzete 

A PhD nyilvántartást a MAB 2007. május elején átadta az OFIK-nak (Országos 
Felsıoktatási Információs Központ). Jogilag már nem kötelezett a MAB a nyilván-
tartásra. Az átadás óta még mindig nem történt változás, a PhD nyilvántartási adat-
bázis az év közepén még mindig nem mőködött, az intézmények nem tudtak adato-
kat feltölteni. 
A rendszer átadása megtörtént, június 15-e után a felsıoktatási informatikai rend-
szer felülvizsgálatra került, melynek keretében a PhD adatbázist is megvizsgálták. 
Bazsa György javasolta az ODT-nek és az MRK-nak, hogy egyetértés esetén, a 
MAB indítsa újra a habilitációs nyilvántartás vezetését. 

 

Doktori fórum 
(2008. június 18.) 

A MAB 2008. június 18-án 14-17 óra között doktori fórumot rendezett az ELTE 
Gólyavár épület emeleti nagytermében a doktori iskolák 2007-2008-as törvényi 
megfelelıségi vizsgálatának tapasztalatairól, a hová meghívta Zalai Ernıt, az Or-
szágos Doktori Tanács elnökét, a doktori iskolák vezetıit, adminisztrátorait, intéz-
ményi koordinátorokat. 
 

Az ülést Bazsa György, a MAB elnöke vezette, aki nyitó elıadásában (ld 
www.mab.hu, www.doktori.hu) leszögezte, hogy a MAB a doktori képzés minısé-
ge ügyében nem cél, hanem eszköz. A doktori képzés és fokozatszerzés alapvetı 
intézménye, a színvonal meghatározója az egyetem. A képzés a doktori iskolákban 
történik, a képzés minıségéért tehát elsıdlegesen a doktori iskolák felelısek, a 
fokozatszerzés az egyetemi doktori tanácsok felelısségi köre. A MAB e testülete-
ken túlmenıen tölti be országos, külsı minıségbiztosítási szerepét. Ismertette to-
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vábbá az elvégzett törvényi megfelelıségi vizsgálat fıbb tanulságait és statisztikai 
adatait. Kiemelte az adatbázis és az értékelés nyilvánosságát, mely döntı lépés a 
doktori képzés és az akkreditációs értékelések átláthatóságának biztosításában. 
 

Szabó Gábor a MAB Doktori bizottságának elnöke összefoglalta az adatbázis és a 
MAB véleményezés kapcsán kért és kapott intézményi visszajelzéseket, hangsú-
lyozva, hogy ezeket a MAB plénuma még nem tárgyalta, elıadásában tehát szemé-
lyes reflexióit ismerteti a visszajelzések kapcsán.  
• Többen kifogásolták, hogy 2007-2008 folyamán a MAB törvényi megfelelı-

ségi vizsgálatot folytatott, 2009-ben pedig akkreditálja a doktori iskolákat. 
Erre reagálva hangsúlyozta, hogy a 8 évenkénti akkreditálást törvény írja elı 
a MAB számára. 

• Egy másik gyakori félreértést eloszlatva elmondta, hogy az NFM minısítéső 
doktori iskoláknak a MAB csak javasolja, hogy új hallgatót ne vegyenek fel, 
de nem tiltja a hallgatók felvételét, s a beiratkozott hallgatók oktatását és a 
fokozatszerzést természetesen folytathatják. 

• A legtöbb egyetem jónak, igen hasznosnak ítélte az adatbázist. Át kell gon-
dolni a technikai javaslatokat, amelyek elsısorban a hozzáférhetıséget, kar-
bantartást, illetve bizonyos adatok (pl. publikációk, fokozatot szerzett hallga-
tók nevesítése) érintették. 

• Az adatbázis az interdiszciplináris doktori iskolákat jelenleg nem jól kezeli. 
• Nem elég hangsúlyos a véleményezésben az iskolák tényleges szakmai mő-

ködésének vizsgálata. Erre alkalmas lehet a doktori iskola céljának, külde-
tésnyilatkozatának véleményezése. Szabó Gábor felvetette az iskolák mőkö-
dését illetı idısorok vizsgálatának lehetıségét. 

• A törzstagok minısítése, megfelelése ügyében említette: kívánatos, hogy az 
ipar, a gazdaság képviselıi, élenjáró kutatói részt vegyenek a doktori kép-
zésben, elsısorban azonban oktatóként. A törzstag a doktori iskola mőködé-
séért, stratégiájáért felel – hangsúlyozta. 

• Az értékelési szempontok közül kiemelte a fokozatot szerzett hallgató köve-
telményét és hangsúlyozta: ennek a követelménynek nem feltétlenül az adott 
doktori iskola keretei között kell eleget tenni, tehát más doktori iskolában 
(programban) sikeresen vezetett hallgatók, sıt akár korábbi sikeres aspiráns 
vezetés (CSc fokozat) is figyelembe vehetı. Elismerte, hogy ezt az elvárást a 
MAB a kelleténél késıbb tette közzé. Az akkreditációs eljárásban mindenkor 
elıre rögzített, világos kritériumok kellenek. 

• A publikációs követelménnyel kapcsolatban javasolta egy folyóirat- ill. pub-
likációs hely-kataszter szerkesztését, mely különösen a humántudományok 
esetében segíthet az egyes publikációs tételek értékének és figyelembe vehe-
tıségének egyértelmő megítélésében. 

• A szakmai relevancia követelményérıl elmondta: aki törzstagként nem rele-
váns, a szakmai tevékenységében ettıl még kiváló lehet, ezt a MAB nem 
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vonja kétségbe. A nem releváns minısítés mindössze annyit jelent, hogy az 
illetı más irányú kutatással foglalkozik, mint a doktori iskola. 

• Több intézmény megítélése szerint az értékelések helyenként nem voltak 
konzisztensek, az indoklások pontossága, részletessége is javítható. 

• Kitért arra is, hogy a törzstagi megfelelés nem azonos az egyetemi tanári al-
kalmassággal illetve a már megítélt egyetemi tanári címmel. E két aspektus 
egyértelmőbb szétválasztását javasolta a 2008/09-es “éles” akkreditációs 
vizsgálatban, mely az elıbbire, a törzstagi megfelelésre kell koncentráljon.. 

 

Bejelentette, hogy a MAB az ısz folyamán áttekinti az eddigi vizsgálati gyakorla-
tot, és jogszabályi változtatásokat kezdeményez annak érdekében, hogy értékelni 
lehessen pl. múzeum részvételét is a doktori képzésben. 
 

Zalai Ernı az ODT szempontjából értékelte a doktori adatbázist (ld www.mab.hu, 
www.doktori.hu). Kiemelte, hogy az adatbázis legfontosabb célja a szolgálat, az 
ODT tagintézmények, a tudományos közösség, a doktori képzésre jelentkezık, az 
abban részt vevık és a széles nyilvánosság szolgálata, a minıségértékelés lehetı-
ségének biztosításával. Ismertette az adatbázissal kapcsolatos, 2008. áprilistól ér-
vényes felelısségeket, megnevezte a gondozó személyeket. Kitért a fıbb fejlesztési 
irányokra, lehetıségekre, melyekrıl még további egyeztetések szükségesek. Ezután 
röviden beszámolt az EUA (European University Association) kebelében frissen 
megalakult doktori tanács, a CDE (Council of Doctoral Education) lausanne-i ülé-
sérıl.  
 

A levezetı elnök ezután megnyitotta a vitát. A hozzászólások több esetben egy-egy 
doktori iskola speciális problémájára vonatkoztak. Az általánosabb észrevételeket a 
következıkben foglaljuk össze: 
1. A 2008/09-es éles akkreditációs vizsgálat megkezdése elıtt feltétlenül szüksé-

ges a pontos ütemterv, az eljárás, és a végleges akkreditációs követelmények 
és értékelési szempontok közzététele. Hasznos lehet egy a mostanihoz hasonló 
tájékoztató értekezlet összehívása is. Kellı idıt kell biztosítani a doktori isko-
láknak a vizsgálatra való felkészülésre, s az adatok adatbázisban való rögzítésé-
re. 

2. A követelmények tekintetében: 
a) Pontosítani kell a mesterszakra épülés követelményét, fıként a több tu-

dományágas, interdiszciplináris jellegő iskolákra vonatkozóan. 
b) Felül kell vizsgálni a törzstagi korhatárra vonatkozó követelményt, s kel-

lı rugalmassággal, méltányossággal kell kezelni az aktív, kiváló teljesít-
ményő személyek törzstagi megfelelıségét (pl. kutatóprofesszorok). 

c) Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a doktori iskolák tényleges mőködésének 
vizsgálatára. A személyi, bemeneti feltételek fontosak, de nem abszoluti-
zálhatók, a folyamat és az eredményesség is értékelendı. 

3. Az értékelési, véleményezési munka egységessége, konzisztenciája javítandó.  
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4. A doktori képzés során, a kellı intenzitású hallgatói munka biztosítása érdeké-
ben célszerő élni az Ftv biztosította lehetıséggel, mely szerint a 36 hónapos 
ösztöndíjas idıszak egyéni beszámolási szakaszokra osztható. Értelemszerően 
ez (is) a rendszeres beszámoltatás szükségességét jelenti. 

5. A doktori képzés fontos eleme lehet egy-egy iskola hallgatóinak rendszeres 
munkaértekezlete, konferenciája, melyeken a hallgatók ismertethetik munká-
juk állását, kutatásuk addig elért eredményeit. Ezek nemcsak a fenti beszámo-
lást, de az iskola igazi mőhelyként való mőködését, s az egyre fontosabb, un. 
„puha képességek” (kommunikáció, csoporttevékenységek, prezentáció) fejlesz-
tését is szolgálhatják. 

6. Összességében szükséges, hogy a doktori iskolák ne csak keretként, hanem 
tényleges szervezetként mőködjenek, okulva a sikeres nemzetközi példákból. 

 

Az egyes konkrét iskolákat érintı felvetésekre Bazsa György a hozzászólóknak 
azonnal válaszolt. Az általános felvetések tekintetében pedig ígéretet tett arra, hogy 
a 2008/09-es éles vizsgálathoz a MAB legkésıbb 2008. október végére megalkotja 
az ütemtervet, pontosítja a követelményeket, s ezeket megfelelı módon és idıben 
közzéteszi. A pontosítások során a MAB figyelembe veszi az egyetemektıl érke-
zett írásos visszajelzéseket és a jelen fórumon elhangzottakat is. 
 

A Magyar Tanácsadó Testület ülése 
(2008. 06. 19.) 

Komolyan vette a testület a felkérést, szélesebb megközelítésben tekintették át a 
MAB munkáját. A munkaerıpiac visszacsatolása, a végzett hallgatók pályaköveté-
se igen fontos, a Testült az MRK-nál szorgalmazni fogja ennek segítését. A mun-
kába a kamarákat is be kell vonni. A következı MTT ülésre október 14-én került 
sor, ahová Manherz Károly szakállamtitkár és az MRK elnöke is meghívást kapott. 
Greiner István, a Testület elnök plénumösszefoglalójában elmondta, hogy a fel-
használók elınyösebbnek látják a felsıfokú képzésben az általános ismeretek meg-
szerzését, a végzetteket a munkaadók saját területükön speciálisan képzik tovább. 
 

A Magyar Tanácsadó Testület ülése 
(2008. 10. 10.) 

Greiner István, a Testület elnöke plénumtájékoztatójában elmondta, hogy az MTT 
ülése magas részvételi aránnyal zajlott, jó hangulatban, úgy ítélték meg, hogy van 
értelme az ülésnek. A munka aktív és hatékony volt, a felhasználók egyértelmően 
kinyilvánították azt az üzenetüket, hogy fontos nekik, milyen a hazai felsıoktatás. 
Az adott szakon a felsıfokú szakmai tudást megalapozó ismeretek megszerzését 
elengedhetetlennek tartják, a túlzott és erıltetett specializációt nem kérik. 
Az MTT nem akar csak ülésezı testület lenni, szeretnék, ha véleményük vissz-
hangra találna. Pakucs János kapott megbízást, hogy írjon az OKM államtitkárának 
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(OKM-nek küldött levél), illetve az MRK meghívta következı ülésére Fodor 
Istvánt, hogy ismertesse az MTT véleményét (Elıadás az MRK ülésen). Mindkét 
fórum egyetértıen fogadta az elhangzottakat, remélhetıleg a javaslatok meghallga-
tásra találnak. 
 

(Körbe) tükör 5-5 (szög)percben: OKM, MRK, ODT, FTT, HÖOK, DOSZ 

A MAB október 2-3-i plenáris ülésén a következı hozzászólások hangzottak el a 
MAB külsı értékelése kapcsán: 

Manherz Károly az OKM szakállamtitkára megköszönte a MAB munkáját. A 
MAB külsı értékelése pozitív eredménnyel zárult. A minisztérium továbbra is 
biztosítja a MAB függetlenségét, meggondolja a külföldi szakértık bevonását, 
anyagi források megteremtésének lehetıségét. Újra kellene gondolni a MAB 
SzMSz-ét, nem biztos, hogy ennyire szerteágazó testületnek és eljárásoknak kell 
lennie. Magyarországon 71 felsıoktatási intézmény van még mindig, meg kell 
vizsgálni, hogy lehet-e objektíven véleményt mondani intézmény-függetlenül. 
Szakértık jobb felkészítése, külföldi szakértık bevonása volna a megoldás. A ta-
nárképzés átalakulása visszavonhatatlan, a szakszerkezet átalakult. A MAB átalakí-
tási javaslatát az OKM-nek kellene a kormány elé vinni, de a minisztériumnak 
nincs törvénymódosítási szándéka. A nyilvánosság kérdése kapcsán megjegyezte, 
oda kell figyelni, hogy az állásfoglalások egyértelmőek legyenek. Sok példája van 
az akkreditációnak, szó volt már az európai akkreditációról is. A tárca azonban 
nem szeretné változtatni a jelenlegi rendszert, jobbnak látja, ha az oktatásban egy 
nyugalmasabb idıszak jönne törvény és kormányrendelet módosítások nélkül. 

Az MRK nevében Hauser Zoltán rektor úr méltatta a MAB minıségértékelı, mi-
nıségfejlesztı tevékenységét. Az intézményvezetık nem mindig látják érvényesül-
ni az intézményektıl való függetlenséget a döntésekben. Kérik a KKK-k és az indí-
tások megfelelı súlyú kezelését. Az elmúlt idıszak rendkívüli volt a munka szem-
pontjából. Igyekeznek a jövıben is rugalmasan együttmőködni a MAB-bal. Kitar-
tást kíván a további munkához. 

Az FTT elnökeként Mang Béla példaértékőnek ítéli a MAB-FTT jó együttmőkö-
dést. Egy gondot lát, a felvevıpiac szempontjából különösen fontos a kimenet. Egy 
cég sem mőködhet auditálás, belsı értékelés nélkül. Ma már felkészült felelısök, 
szakemberek dolgoznak az intézményekben a belsı minıségbiztosítás megvalósí-
tásán, mőködtetésén. 8340 regisztrált hallgatót tartanak nyilván, akik külföldre 
mentek tanulni, de ezen felül még ki tudja hányan vannak.  

Lasztovicza László, a DOSZ elnöke szerint a MAB néha talán túl kritikus, hiszen 
hozzájuk leginkább a negatív észrevételek, panaszok futnak be. Javaslataik a dok-
tori iskolák kérdéséhez: a doktori képzést nemzetközi mércével kellene vizsgálni, 
így néhány nem megfelelı doktori iskola kiesne a rostán. A doktoranduszok száma 
8-10%-ot esett vissza. Fontos a külföldi hallgatók aránya (8%) a magyar doktori 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 

 46 

képzésben. Erre nagyobb súlyt kellene fektetni, természetesen csak alkalmas je-
lentkezık esetén.  

Róna-Tas András, a MAB tiszteletbeli és a Felülvizsgálati bizottság elnöke hang-
súlyozta, hogy a MAB az európai akkreditációs bizottságok között azon kevesek 
közé tartozik, amely megalakulása óta folyamatosan mőködik, nyilván azért, mert a 
felsıoktatási intézmények (még) nem lázadtak fel ellene, tehát feltehetıleg jó az 
együttmőködés velük. Nem helyesli viszont a felsıoktatási területen kívüli szféra 
nagy mértékő bevonását. İk azt tudják, hogy mit várnak el, de hogy hogyan lehet 
elérni ezeket az elvárásokat, azt a felsıoktatási szféra tudja. A hallgatók szavazati 
jogának érvényesítése nem értelmezhetı, hiszen a HÖOK képviselıje alig jön el. A 
HÖOK nem is igényli a szavazati jogot, a részvételt igen. Nem gondolja, hogy 
mindenképpen meg kell valósítani azokat az ajánlásokat, amelyeket a külsı értéke-
lési jelentés tartalmaz. Volt például már külföldi tagja a plénumnak, kipróbáltuk, de 
nem vált be. 
(A HÖOK képviselıje nem jelent meg az ülésen.) 
 
 
Külföldi események 
 

ECA konferencia - akkreditációs döntések kölcsönös elismerése 

A MAB – bár meghívást kapott de részben a borsos tagdíj okán – nem vett részt a 
projektben, Közép-Kelet Európából a lengyel állami akkreditációs-bizottság vett 
részt. Rozsnyai Krisztina szakreferens az ECA (European Consortium for 
Accreditation) Közép-Kelet Európai Akkreditációs Testületek Hálózata képvisele-
tében vett részt a konferencián, alábbi beszámolója a plénum számára készült: 
 

A 2003-2007 végéig futó ECA (European Consortium for Accreditation) projekt 
úttörı volt Európában, mely az ECA tagok bilaterális egyezményeinek aláírásában 
végzıdött. Eszerint a résztvevı 10 ország 15 tagja kölcsönösen elismeri egymás 
akkreditációs döntéseit. Ez eddig nem jelent minden esetben automatikus jogi el-
ismerést, ehhez a legtöbb esetben az egyes országok törvényeit még változtatni 
kell.  
 

A projekt, mely a 2007. december 10-11-i konferenciával végzıdött, kidolgozta a 
kölcsönös elismeréshez vezetı eljárások metodikáját, az un. jó gyakorlatok kódexét 
- melyet késıbb lényegében az Európai Sztenderdekbe beépítettek -, valamint a 
külsı szakértık kiválasztásának elveit. A résztvevı országok ENIC/NARIC-jaival 
(a /egyéni/diploma-elismeréssel foglalkozó szervekkel - nálunk az Oktatási Iroda 
Ekvivalencia központjával) is aláírtak közös nyilatkozatokat, melyek alapján egy-
szerősítik az akkreditáció alapján az egyéni diplomák elismerését. Kidolgozták 
továbbá a több - legtöbbször külföldi - egyetem által közösen kínalt szak akkreditá-
lásának elveit. A projekt konklúziója, a konkrét bilaterális egyezményeken túl, az 
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volt, hogy nincsenek "lényeges különbségek" a résztvevı akkreditációs testületek 
döntései közt. Mindegyik akkreditációs szervezet az adott esetben ugyanazt a dön-
tést hozta volna, ha a megközelítés más is, hiszen az egyes résztvevı országokban 
eltérı az akkreditációs gyakorlat, pl. hol program-, hol intézmény-akkreditációt 
végeznek, mások az idıintervallumok, stb. Egymás mőködését vizsgálva - a pro-
jekt folyamán kölcsönösen meglátogatták egymás irodáit - kölcsönös bizalom ala-
kult ki közöttük, ami a kölcsönös elismerés alapja. 
 

A projekt honlapján részletesebb információ található: 
http://www.ecaconsortium.net/conference/documents.php 
 

Budapest, 2008. január 08. 

Rozsnyai Krisztina 
szakreferens, CEEN fıtitkár 

 

Az Európai Regiszter megalakulása 
(Brüsszel, 2008.03.04.) 

Szántó Tibor fıtitkár tájékoztatójában elmondta, hogy az E4 partner szervezetek 
(ENQA, ESU, EUA, EURASHE) elıkészítésében megalakult az European Quality 
Assurance Register (EQAR), mely az európai minıségbiztosítási sztenderdeknek 
(ESG) megfelelı minıségbiztosítási ügynökségeket fogja listázni, amennyiben 
azok erre – külsı értékelésük alapján – jelentkeznek és a Regiszter Bizottság meg-
állapítja megfelelésüket az ESG-vel. A külsı értékelésen alapuló megerısített teljes 
jogú ENQA tagságot a Bizottság döntéseinél figyelembe fogja venni. 
 

A Regiszter Bizottságban az E4 partnerek 2-2 delegáltja mellett két felhasználói 
szervezet (Business Europe és Education Intgernational) is képviselve van. Az 
ENQA a Bologna folyamathoz csatlakozott országok felsıoktatási minıségbiztosí-
tási ügynökségei számára nyitott, míg az EQAR listára az európán kívüli ügynök-
ségek is felkerülhetnek, amennyiben megfelelnek az európai sztenderdeknek. 
www.eqar.eu  
 

ENQA workshop az intézményi- és programértékelésekrıl 
(Berlin, 2008.06.12-13.) 

Szántó Tibor fıtitkár tájékoztatójában elmondta, hogy a nemzetközi trend abba az 
irányba mutat, hogy az intézményi szintő akkreditációs, külsı értékelési vizsgála-
tok egyre inkább az intézmények belsı minıségbiztosítására fókuszálnak. A prog-
ramok, szakok tekintetében továbbra is jelen vannak a tárgyszintő vizsgálatok. Az 
ENQA honlapján a szeminárium elıadásai megtekinthetık. 
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Thai delegáció látogatása a MAB-ban 
(2008.06.20.) 

Bazsa György, a MAB elnöke és Szántó Tibor fıtitkár, valamint Ruff Éva fıtitkár-
helyettes, 15-20 fıs thai delegációt fogadott a MAB Titkárságán. A látogatást meg-
elızıen a delegáció már 4 európai országban tett hasonló látogatást. Konkrét kér-
désekkel érkeztek, például, hogy mi történik azokkal az intézményekkel, amelyek 
nem felelnek meg az akkreditációs követelményeknek. Bazsa elnök úr és Szántó 
Tibor fıtitkár elmondta, hogy Magyarországon a bemeneti, létesítési szőrés erıs, 
ezért a mőködı intézmények rendszerint megfelelnek a követelményeknek. 
 

3rd European Quality Assurance Forum 
(2008.11.20-22.) 

A Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont a harmadik ízben megrendezett éves 
európai konferenciának. A Forum sikeres volt, 500 résztvevı vitatta meg a felsıok-
tatási minıségbiztosítás aktuális kérdéseit. Bazsa György szekció elıadást tartott a 
magyarországi doktori képzések adatbázisban való külsı értékelésérıl. A konfe-
rencián a MAB részérıl Rozsnyai Krisztina és Szántó Tibor vettek még részt. 
 

Vendégek a MAB-ban (Ausztrália; Svédország) 

A European Quality Assurance Forum kapcsán a külföldi vendégek tapasztalatot 
cserélni jöttek a MAB-ba, ez mindenképpen pozitív visszajelzés a MAB tevékeny-
ségére, elismertségére nézve. A vendégekkel Bazsa György elnök és a titkárság 
munkatársai konzultáltak. 
 

Külföldi szervezetek vezetı testületeiben vállalt tagságok, megbízások 

Rozsnyai Krisztinát a németországi FIBAA (Foundation for International Business 
Administration Accreditation) és az osztrák AQA (Austrian Agency for Quality 
Assurance) ügynökségek munkáját segítı egy-egy állandó minıségértékelı bizott-
ság tagságára kérték fel.  
Csirik János MAB tagot a FIBAA külsı szakértıi tevékenységre kérte fel. 
Bazsa György az ENQÁ-tól kapott felkérést a román felsıoktatási minıségbiztosí-
tási ügynökséget (ARACIS) értékelı nemzetközi panel elnökségére. 
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Személyi hírek 

Változás képzési ági bizottságokban 
 
Változás a Föld-és környezettudományi bizottság személyi összetételében 
2008/1/X/3a. sz. MAB határozat (08.01.25.) 
A Föld-és környezettudományi bizottság személyi összetételében lemondás miatt 
változás javasolt. A bizottsági elnök, Padisák Judit javaslatára: Illés Iván DSc, 
(ELTE, TTK, Általános Gazdaságföldrajzi tsz.) helyett: Kovács Zoltán DSc, tszv. 
egyetemi tanár, SzTE, a Gazdaság-és társadalomföldrajzi tsz. 
 
Változás a Nyelvtudományi bizottság személyi összetételében 
2008/1/X/3b. sz. MAB határozat (08.01.25.) 
Nyelvtudományi bizottság személyi összetételében lemondás miatt változás java-
solt. Kiss Jenı bizottsági elnök javaslatára: Berta Árpád DSc, egyetemi tanár 
(SzTE, BTK) helyett: Jeremiás Éva DSc, tszv. egyetemi tanár, ELTE, BTK Iranisz-
tika tsz. 
 
A Mővészeti bizottság új tagja 
2008/2/IX/1. sz. MAB határozat (08.02.29.) 
A MAB Mővészetek bizottsága új tagja: Farkasné Dobszay Ágnes fıiskolai docens, 
ELTE BTK Zenei tanszék. 
 
A Hit- és vallástudományok bizottság új tagja 
2008/2/IX/2. sz. MAB határozat (08.02.29.) 
A Hit- és vallástudományok bizottságának új tagja a Baptista Teológiai Akadémia 
vezetıjének javaslatára – (a korábban jelölt Almási Miklós rektor helyett): Veres 
Sándor PhD tszv. egyetemi tanár, Baptista Teológiai Akadémia. 
 
Változás a Történelem bizottság személyi összetételében 
2008/3/VI/4. sz. MAB határozat (08.03.28.) 
A Történelem bizottság személyi összetételében (órarendi elfoglaltsággal indokolt) 
lemondás miatt változá: Karsai György CSc, tszv. egyetemi tanár, PTE, BTK he-
lyett: Pótó János PhD, tudományos fımunkatárs, osztályvezetı MTA TTI Új és 
legújabbkori osztály 
 
Matematikai bizottság új tagja 
2008/5/X/2. sz. MAB határozat (08.05.30.) 
Hatvani László lemondása miatt a Matematikai bizottság új tagja - Pálfy Péter Pál, 
a Matematikai bizottság elnöke javaslatára: Gyimóthy Tibor CSc (DSc eljárás fo-
lyamatban), tszv. egyetemi docens, SzTE TTIK Informatikai tanszékcsoport, Szoft-
verfejlesztési tsz. 
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Változások a Mővészeti bizottság személyi összetételében 
2008/6/XI/2/1. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
Báron György korábbi társelnök lemondott (bizottsági tagságáról is), az új társel-
nök: Jákfalvi Magdolna színháztörténész, PhD, egyetemi tanár, Pannon Egyetem 
BTK Színháztudományi tsz. (és SzFE).  
Korábbi lemondások miatti új tag: Simon Mariann építımővész, CSc egyetemi 
docens, BME ÉPK Építészettörténeti és Mőemléki tsz. 
 
A Hadtudományi és haditechnikai ad hoc bizottság bıvítése 
2008/6/XI/2/2. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Hadtudományi és haditechnikai ad hoc bizottság 8 tagú, jelenleg ketten szavazati 
joggal nem bíró, tanácskozási jogú tagok. Szükséges a bizottság bıvítése szavazati 
joggal bíró további tagokkal. 
Új tagok: Horváth János ezredes, CSc, MK Katonai Felderítı Hivatal, Horváth 
Miklós ezredes, DSc egyetemi tanár, PPKE BTK Történettudományi Int. 
 
A Hit- és vallástudományok bizottság új tagja 
2008/6/XI/2/3. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Hit- és vallástudományok bizottságának új tagja a Bhaktivedanta Hittudományi 
Fıiskola rektorává való kinevezés miatt lemondott Tóth-Soma László helyett – az İ 
javaslatának figyelembevételével - Sonkoly Gábor CSc egyetemi docens, Bhaktive-
danta Hittudományi Fıiskola 
 
Változás az Irodalomtudományi bizottság személyi összetételében  
2008/6/XI/2/4. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
Lemondását bejelentette Korompay H. János DSc (MTA Irodalomtudományi Inté-
zet), helyette az új tag: Kovács Árpád DSc tszv. egyetemi tanár, Pannon Egyetem 
BTK Magyar Irodalomtud. tsz. 
 
Változás a Biológiai bizottság személyi összetételében 
2008/6/XI/2/5. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
Lemondását bejelentette Duda Ernı DSc (SzTE, ÁOK, Orvosi Biológiai Intézet), 
helyette az új tag: Szabad János DSc egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem 
ÁOK Orvosi Biológiai Intézet 
 
Változás a Föld- és környezettudományi bizottság személyi összetételében 
2008/7/XI/3/1. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
A közelmúltban váratlanul elhunyt Radnainé Gyöngyös Zsuzsanna, a PTE Pollack 
Mőszaki Fıiskolai Karának docense helyett Padisák Judit, a Föld- és környezettu-
dományi bizottság elnöke által a bizottságba javasolt új tag: Szilágyi Ferenc PhD 
egyetemi docens, BME ÉİK Vízi közmő és környezetmérnöki tsz. 
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Változás az Irodalomtudományi bizottság személyi összetételében 
2008/7/XI/3/2. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
Arató László középiskolai tanár (vezetıtanár, ELTE Gyakorlóiskola, Bp.) és Hima 
Gabriella DSc egyetemi tanár (KRE BTK) - passzív tagok - helyett Kulcsár Szabó 
Ernı, az Irodalomtudományi bizottság elnöke által a bizottságba javasolt új tagok: 
Pethıné Nagy Csilla középiskolai tanár, vezetıtanár, PTE Gyakorló Gimnázium, 
Pécs, Simon Attila PhD egyetemi docens, DE ÁJK.  
 
Változás az Informatikai és villamosmérnöki bizottság személyi összetételében 
2008/7/XI/3/4. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
Vadász Dénes (Miskolci Egyetem.) elhalálozása miatt Keviczky László, az Informa-
tikai és villamosmérnöki bizottság elnöke által a bizottságba javasolt új tag: 
Fegyverneki Sándor PhD, egyetemi docens (ME, Alkalmazott matematikai tsz.) 
 

Változás a Távoktatási bizottság személyi összetételében 
2008/8/VII/2/1. sz. MAB határozat (08.10.31.) 
Sándorné Kriszt Évának a BGF-ra történt rektori kinevezése miatt Kis-Tóth Lajos, 
a Távoktatási bizottság elnöke javaslatára az új tag: Zimányi Krisztina PhD fıis-
kolai docens, BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar 
 

Változás a Minıségfejlesztési bizottság személyi összetételében 
2008/8/VII/2/2. sz. MAB határozat (08.10.31.) 
Horváth Attila lemondása miatt Trencsényi László, a Minıségfejlesztési bizottság 
elnöke javaslatára az új tag: Monoriné Papp Sarolta ügyvezetı, Geobys Contact 
Oktatásügyi és Informatikai Rendszerház Kft, PhD hallgató, ELTE PPK 
 
Változás a Hit- és vallástudományok bizottsága személyi összetételében 
2008/8/VII/2/3. sz. MAB határozat (08.10.31.) 
A Hit- és vallástudományok bizottsága személyi összetételében: Dolhai Lajos az 
EGHF rektorává történt kinevezése miatt felmentését kéri. A Fıiskola fenntartója, 
Ternyák Csaba által javasolt új tag: Linczenbold Levente PhD, fıiskolai docens, 
Egri Hittudományi Fıiskola (EGHF) 
 
Változás a Jogi és igazgatási bizottság személyi összetételében 
2008/8/VII/2/4. sz. MAB határozat (08.10.31.) 
A Jogi és igazgatási bizottság személyi összetételében javasolt változás Lamm 
Vanda, a bizottság elnöke javaslatára: Vereczkey Zoltán lemondása miatt új tag: 
Lapsánszky András igazgatóhelyettes, Nemzeti Hírközlési Hatóság 
 

Változás a Mővészeti bizottság személyi összetételében 
2008/9/XIII/2/2. sz. MAB határozat (08.12.05.) 
A tagságáról elfoglaltság miatt lemondott Babarczy László helyett a bizottság 
Droppa Judit, a Mővészeti bizottság elnöke által javasolt, színházmővészi területet 
képviselı új tagja: Földényi F. László DSc egyetemi tanár, SzFE 
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Változás a Hadtudományi és haditechnikai ad hoc bizottság személyi összetétel-
ében 
2008/9/XIII/2/3. sz. MAB határozat (08.12.05.) 
A Hadtudományi és haditechnikai ad hoc bizottság egy tagja, Horváth Mátyás 
meggyengült egészségi állapota miatt a bizottsági tagságáról lemondott. A nemrég 
2 taggal kibıvített bizottság így 9 tagú lesz, a ráháruló feladatok elvégzésére így is 
alkalmas, új tag jelölése nem szükséges. 
 

Változás egyéb bizottságokban 
 
A Doktori bizottság új (további) tagja 
2008/2/IX/3. sz. MAB határozat (08.02.29.) 
A Hit- és vallástudományok bizottságának javaslatára a Doktori bizottság új (to-
vábbi) tagja Szuromi Szabolcs PhD, egyetemi tanár, PPKE. 
 
Változás a Tanárképzési bizottság személyi összetételében 
2008/7/XI/3/3. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
Köpf Lászlóné igazgató (Öveges József Fıvárosi Gyakorlóiskola, Bp.), Szenes 
György igazgató (Bolyai János Fıvárosi Gyakorló Mősz. Szakiskola, Bp.), vala-
mint Veres Pál igazgató (Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc) - passzív tagok - 
helyett Pukánszky Béla, a Tanárképzési bizottság elnöke által a bizottságba java-
solt új tagok: Árendás Péter igazgató (Illyés Gy. Gimnázium, Budaörs), titkár (Ön-
fejlesztı Iskolák Egyesülete), Ihászné Pálfi Katalin Bp. XI. ker. Polgármesteri 
Hivatal, Sándor József igazgató (Gyakorlóiskola, Eger) 

 

MAB tagok delegálása a FAT, ROP üléseire 

2008/1/X/4. sz. MAB határozat (08.01.25.) 
A Felnıttképzési Akkreditáló Testület (FAT), és a Regionális Operatív Program 
(ROP) ülésein való részvételre a MAB delegáltjai: FAT: Helgertné Szabó Ilona 
CSc, tszv. egyetemi docens, a Károly Róbert Fıiskola rektorhelyettese, ROP: Kis-
Tóth Lajos PhD, fıiskolai tanár, az Eszterházy Károly Fıiskola rektorhelyettese. 
 

Zenemővészeti LB tagok a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatában 

2008/1/X/1. sz. MAB határozat (07.01.25) 
Dobszay László, a zenemővészeti képzések párhuzamos akkreditációs eljárását 

végzı LB elnöke javaslatára a Látogató bizottság tagjai: 
Erıd Iván professor emeritus, zeneszerzı, zongora, Bécs, Musikuniversitat 
Hadady László kamarazene-pedagógia tanár, oboamővész Párizsi Zeneakadémia 
Nicholas Clapton magánének London–Oxford, Liszt Ferenc Kamarazenekar 
Komlós Katalin DSc, zongora, zeneelmélet MTA Zenetud.-i biz. tagja, LFZE tszv 
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Rácz Zoltán egyetemi docens, ütıhangszerek, Amadinda Ütıegyüttes, LFZE 
Csalog Gábor zongora, Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem tanára 
Rolla János hangversenymester, hegedőmővész Liszt Ferenc Kamarazenekar, Kos-

suth díj, Magyar Köztársasági Érdemrend, Francia Becsületrend Lovagja 
Hamar Zsolt karmester, zeneszerzı, mővészeti igazgató Pannon Filharmonikusok 
Huszár Lajos egyetemi tanár, zeneszerzı Szegedi Tudományegyetem, Erkel díj, 

Bartók-Pásztori díj 
Matuz István tanszékvezetı egyetemi tanár, zeneszerzı, fuvolamővész, Debreceni 

Egyetem, Fafúvós tanszék, Érdemes mővész, Kiváló mővész, Magyar Köztár-
sasági Érdemrend lovagkeresztje 

Dolinszky Miklós egyetemi tanár, zenetörténész, esszéista PTE Mővészeti Kar 
MTA Zenetudományi Inézet tudományos munkatárs 

Egyházi felsıoktatási intézményeket látogató LB tagjai az intézmény-
akkreditáció 2. körében 2007/08 

2008/1/X/2. sz. MAB határozat (08.01.25) 

LB elnök LB tagok Intézmények 
Staller Tamás 
tszv. egyetemi 
tanár (OR-ZSE) 

Porczió Tibor 
CSc, e. doc. (SzTE)  
Kovács Árpád (min. 
bizt) 
+ HÖOK képviselık 

A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
Pünkösdi Teológiai Akadémia 
Sola Scriptura Teológiai Fıiskola 
Szent Pál Akadémia 
Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 

Dolhai Lajos  
rektorhelyettes  
(Egri Hittud. 
Fıisk.) 

Gyıri István 
CSc (SRTA, e.t.) 
Topár József 
(min.bizt.) 
+ HÖOK képviselık 

Baptista Teológiai Akadémia 
Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
Pápai Református Teológiai Akadémia 
Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 

A mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatában a Képzımővészeti LB új tagja 
és bevont szakértıje 

2008/2/IX/4. sz. MAB határozat (08.02.29.) 
Szirtes János egyetemi docens (MOME), Munkácsy-díjas képzımővész egészségi 
állapota miatt nem tudja vállalni a közremőködést, így helyette az LB új tagja: 
Lovas Ilona textilmővész, képzımővész, Munkácsy-díjas és Érdemes mővész, egye-
temi docens, NyME Rajz Tsz. A bizottság a restaurátor szak vizsgálatába külsı 
szakértıt von be: Szentkirályi Miklós dr. habil., festı-restaurátor, kétszeres nívódí-
jas, a Szépmővészeti Múzeum fırestaurátor osztályvezetıje.  
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Ad hoc regionális bizottság 

2008/3/VI/1. sz. MAB határozat (08.03.28.) 
Elnök: Mészáros Rezsı MTA lev. tag SzTE 
Tagok: Kerekes Sándor DSc, BCE; Lenkei Péter DSc, PTE; Padisák Judit DSc, 
PE; Pepó Péter DSc, DE 

A színház- és táncmővészeti szakok párhuzamos vizsgálatát végzı LB tagjai 

2008/3/VI/2. sz. MAB határozat (08.03.28.) 
Bán Zsófia egyetemi docens, irodalomtörténész, ELTE Angol-Amerikai Int. 
Amerikanisztika tsz. 
Bazsányi Sándor, PhD, egyetemi docens, PPKE BTK-Esztétika Tanszék 
Hegedős D. Géza érintettsége miatt helyette Uhrik Theodóra, majd az ı visszalépé-
se miatt Rónay Márta táncmővész lett az LB tagja (alább) 
Rényi András PhD, egyetemi docens, ELTE Mővészetelméleti és Médiakutatási Int. 
Tarján Tamás CSc, egyetemi docens, ELTE BTK Magyar Irodalom és Kultúratu-
dományi Intézet 

Változás a Miskolci Egyetemet Látogató Bizottság összetételében 

2008/3/VI/3. sz. MAB határozat (08.03.28.) 
Berta Árpád elhunyta következtében új tag: Almási Tibor CSc, dékán, SzTE BTK 

Személyi változás a színház- és táncmővészeti szakokat vizsgáló LB-ben 

2008/4/X/1. sz. MAB határozat (08.04.25.) 
Radnóti Sándor, a színház- és táncmővészeti képzések párhuzamos akkreditációs 
eljárását végzı LB elnökének javaslatára: Hegedős D. Géza tszv. egyetemi docens, 
színmővész, rendezı érintettség okán nem lesz tagja a bizottságnak, helyette az LB 
újabb tagja: Rónay Márta táncmővész, a Pécsi Mővészeti Szakközépiskola mővész-
tanára 

Az építımővészeti szakokat látogató bizottság (LB) tagjai a mővészeti szakok 
párhuzamos vizsgálatában 

2008/4/X/2. sz. MAB határozat (08.04.25.) 
Janesch Péter, az építımővészeti képzések párhuzamos akkreditációs eljárását 
végzı LB elnökének javaslatára az LB tagjai:  
Pelényi Margit Pro Architectura díjas építész, Du-Plán Kft, Pécs 
U. Nagy Gábor Ybl-díjas (2001), Kós Károly díjas (2005) építész, BME ÉPK 
Somogyi Krisztina építészeti szakkommentátor, szakíró 
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Az intézményakkreditációs LB jelentések plénumelıterjesztıi 

2008/5/X/1. sz. MAB határozat (08.05.30.) 

intézmény karok LB 
Az LB jelentés  

plénumelıterjesztıi 
1. Élelmiszertudományi Kar 
2. Gazdálkodástudományi Kar 
3. Kertészettudományi Kar 
4. Közgazdaságtudományi Kar 
5. Közigazgatás-tudományi Kar 
6. Tájépítészeti Kar 

BCE 

7. Társadalomtudományi Kar 

Bélyácz Iván PTE,  
Muraközy László DE 
Nagy Aladár ME  
Szabó Gábor DE.  
Veress Gábor PE 

Dimény Judit 
Iványi Károly  

1. Állam- és Jogtudományi Kar 
2. Bölcsészettudományi Kar 
3. Comenius Tanítóképzı FK 
4. Egészségügyi Fıiskolai Kar 
5. Gazdaságtudományi Kar 
6. Gépészmérn. és Informatikai Kar 
7. Mőszaki Anyagtudományi Kar 

ME 

8. Mőszaki Földtudományi Kar 

Gaál Zoltán PE,  
Almási Tibor SZTE 
Mezei Barna ELTE  
Kulcsár Béla BME  
Vargáné dr. Szőcs Edit 
DE 

Kiss Jenı 
Penninger Antal  

1. Bölcsészettudományi Kar 
2. Gazdaságtudományi Kar 
3. Georgikon Mgt. Kar (Keszthely) 
4. Mérnöki Kar 

PE 

5. Mőszaki Informatikai Kar 

Inzelt György ELTE 
Abádi Nagy Zoltán DE 
Koczor Zoltán BMF 
Szeidl László BMF 
Szendrı Péter SZIE 

Greiner István  
Sipos Zoltán 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola Barakonyi Károly PTE 
Székely Csaba NYME 
Horváth Attila 
(minügy. szakért) 

Iványi Károly  
Kerekes Sándor 

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Fı-
iskola 

Niklai Ákos (Turiszti-
kai Szöv.), Dávid 
Lóránt KRF, Horváth 
Attila (minügy. szakért)

Kis-Tóth Lajos 
Sipos Zoltán 

Szolnoki Fıiskola 
 
Balogh Árpád NYF 
Antal János ÁVF 
Veresné Somosi Mari-
ann ME 

Helgertné Szabó 
Ilona 
Pepó Péter 

1. Baptista Teológiai Akadémia 
2. Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
3. Pápai Református Teológiai Akadémia 
4. Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 

Dolhai Lajos EHF 

5. A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
6. Pünkösdi Teológiai Akadémia 
7. Sola Scriptura Teológiai Fıiskola 
8. Szent Pál Akadémia 
9. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 

Staller Tamás ORZsE 

A Hit- és vallástu-
dományi bizottsági 
vita után a 
plénumelıterjesztı 
Szuromi Szabolcs 
bizottsági elnök 
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Vizuális- és mozgóképkultúra képzési ágak szakjait vizsgáló LB tagjai a mővésze-
ti szakok párhuzamos vizsgálatában 

2008/6/XI/1/1. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
LB elnök: Droppa Judit 
LB tagjai: 
Antalóczy Tímea egyetemi docens, szociológus, MOME 
Babocsay Ádám PhD, pszichológus, BCE Marketing tsz.  
Hantos Károly DLA, szobrász, tszv. habil egyetemi tanár, ált. rektorhelyettes, MKE 
Kádasi Éva, DLA, kerámiamővész, tszv. habil. egyetemi docens, MOME 
Szegedy-Maszák Zoltán, médiamővész, MKE, DLA egy. docens, oktatási rektorh. 
HÖOK képviselı: Gajdó Kristóf tervezıgrafika szakos hallgató, MKE 

Film és videomővészet, és a multimédia képzési ágak szakjait vizsgáló LB tagjai a 
mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatában 

2008/6/XI/1/2. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
LB elnök: Szomjas György 
LB tagjai: Böszörményi Zsuzsa, filmrendezı, Duló Károly PhD (nevelés és mőve-
lıdéstudomány), filmrendezı, kulturális szakértı, Kabdebó György, filmrendezı, 
FOK (Fıváros Oktatástechnológiai Központ) igazgató, Kecskeméti Kálmán, kép-
zımővész - festı, fotós - szerkesztı, dokumentumfilmes 
HÖOK képviselı: Körösparti Péter néprajz-pedagógia, pénzügy-számvitel szakos 
hallgató, DE 

Film- és videomővészeti képzések párhuzamos vizsgálata – új LB elnök 

2008/7/XI/2. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
A film- és videomővészeti képzések párhuzamos akkreditációs eljárását végzı LB 
elnöke, Szomjas György lemondása után, a MAB elnökének javaslatára: Kepes 
András újságíró, 2008-tól a BKF fıiskolai tanára. 

A film- és videomővészet képzési ág szakjainak párhuzamos vizsgálatát végzı LB 
új tagjai 

2008/9/VII/1b. sz. MAB határozat (08.10.31.) 
Kepes András, a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatában a film- és videomővé-
szet képzési ág szakjait vizsgáló LB elnökének javaslatára az LB új tagjai: Asbót 
Kristóf, dokumentumfilm- és tévérendezı, Böszörményi Zsuzsa, filmrendezı, Mu-
rai András, tszv. fıisk. docens, NyME-TK, Kommunikáció és médiatud.-i tsz. moz-
góképelmélet-filmpedagógia, Gárdos Péter, Balázs Béla díjas filmrendezı, Solti 
Péter Ferenc, jogász, a BKF fıtitkára. 
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Iparmővészeti képzési ág szakjait vizsgáló LB tagjai a mővészeti szakok párhu-
zamos vizsgálatában 

2008/6/XI/1/3. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
LB elnök: Horányi Özséb 
LB tagjai: Benkı Imre, Balogh Rudolf díjas fotográfus 
Karácsony Tamás DLA, építész-tervezı, BME 
Kókay Krisztina, érdemes mővész, textilmővész, grafikus 
Síklaki István PhD, szociálpszichológus, ELTE 
Solti Péter, jogász, igazgatási szakértı, BKF 
HÖOK képviselı: Szőcs Gabriella, mővészetterepeuta hallgató, PTE-BTK 

Zenekultúra képzési ág szakjait vizsgáló LB tagjai a mővészeti szakok párhuza-
mos vizsgálatában 

2008/6/XI/1/4. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
LB elnök: Duffek Mihály 
LB tagjai: Ella István, Liszt-díjas orgonamővész, karnagy, a Debreceni Kodály 
Kórus vezetı karnagya 
Hartyányi Judit, egyetemi adjunktus, LFZE 
Lakner Tamás, DLA, egyetemi docens, Liszt-díjas karnagy, PTE 
Mindszenty Zsuzsanna, DLA, fıiskolai docens, Liszt-díjas karnagy, ELTE 
Rozgonyi Éva, Liszt díjas karnagy, karvezetı, tanár, a szegedi Juhász Gyula Ped. 
Fıiskola egykori tanára 
HÖOK képviselı: Szendrıdi Szabolcs, PPKE JÁK 

Intézményakkreditációs jelentést elıterjesztı ad hoc kollégiumok 3. tagja 

2008/6/XI/3/1. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola, valamint a Budapesti Corvinus 
Egyetem intézményakkreditációs jelentését a plénum elé terjesztı ad hoc kollégiu-
mok 2-2 tagja mellé harmadik tag bevonása, a MAB elnökének javaslatára mindkét 
ad hoc bizottság 3. tagja: Trencsényi László 

Etikai bizottság további két tagja 

2008/6/XI/3/2. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A MAB elnöke kezdeményezte az Etikai bizottság összehívását egyes bizottságok 
mőködése kapcsán felmerült nemkívánatos jelenségek miatt. Helgertné Szabó Ilo-
na, az Etikai bizottság elnökének javaslatára az adott ügyben a vizsgálatot lefolyta-
tó bizottság két tagja: Greiner István és Pálfy Péter Pál. Az adott ügyben eljáró 
bizottság referense (Czilli Máté érintettsége miatt): Halmay Nóra 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 

 58 

A 2008/09-es intézményi akkreditáció 5. etap LB elnökei és tagjai 

2008/7/XI/1.(08.10.02.), 2008/9/VII/1a. (08.10.31.) és 2008/9/XIII/1. (08.12.05.) sz. 
MAB határozatok 

2008/09-ben sorra kerülı intézmények 
Javaslattevı 

LB elnök 
Javasolt LB tagok 

Építészmérnöki Kar 
Építımérnöki Kar 
Gazdaság- és Társ.tud.-i Kar 
Gépészmérnöki Kar 
Közlekedésmérnöki Kar 
Természettudományi Kar 
Vegyészmérn. és Biomérnöki Kar 

BME 

Villamosmérn. és Informatikai 
Kar 

Páczelt István 
MTA r. tag, ME 

Bachman Zoltán 
DLA, PTE  
Bélyácz Iván 
akadémikus, PTE  
Berényi Dénes 
akadémikus, ATOMKI 
Friedler Ferenc  
DSc, PE 
Vargáné dr. Szőcs Edit 
PhD, DE 

Állam- és jogtudományi Kar  
Gazdaságtudományi Kar 
Mőszaki Tudományi Kar 

Széchenyi 
Egyetem 
(Gyır) 

Egészségügyi és Szociális Intézet 

Fodor István 
Ericsson Ma-
gyarország 
korábbi elnöke 

Gaál Zoltán CSc, PE 
Gyulai József akadémi-
kus, MTA Mősz. Fiz. és 
Anyagtud. Kutatóint. 
Király Miklós PhD, 
ELTE ÁJK dékán  
Topár József BME 

ZMNE Hadtudományi Kar  
Katonai Mőszaki Kar 

Rédey Ákos 
DSc, PE 

Holló József CSc, Had-
történeti Intézet és Mú-
zeum  
Greiner István 
CSc Richter G. Zrt. 
Hegyesi József CSc  
Keszthelyi Gyula PhD, 
nyá. dandártábornok 
Koczor Zoltán CSc, 
BMF 

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 

Moholy Nagy Mővészeti Egyetem 

Magyar Képzımővészeti Egyetem 

Színház- és Filmmővészeti Egyetem 

Baán László 
Szépmővészeti 
Múzeum fı-
igazgató 
(késıbb lemon-
dott) helyette 
Gaál Zoltán, 
PTE, CSc 

Colin Foster  
DLA, PTE dékán 
Kerek Ferenc 
DLA, SZTE dékán 
Solti Péter 
jogász BKF fıtitkára 
Trencsényi László 
CSc ELTE 

Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem 

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Várszegi 
Asztrik 
fıapát 

Lukács László PhD, 
Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Fıiskola 
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2008/09-ben sorra kerülı intézmények 
Javaslattevı 

LB elnök 
Javasolt LB tagok 

Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem  Karasszon István PhD, 
KRE 
Fabiny Tamás PhD, 
evangélikus püspök 
Hegedős Pál PhD, CEU  
Veress Gábor DSc, PE 

Dunaújvárosi Fıiskola (Dunaújváros) Sima Dezsı 
DSc, BMF 

Zám Éva CSc, EKF 
Zárda Sarolta CSc, GDF 
Veresné Somosi Mari-
ann CSc, ME 

Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar 

Tanárképz. és Tudástechn. Kar 
Természettudományi Fıisk. Kar 

EKF 
(Eger) 

Gazdaság- és Társadalomtud. FK 

Fodor György 
egy. tanár, 
rektor, PPKE 

Polónyi István  
egy. tanár, DE KTK 
Szabó Antal 
fıisk. tanár, Nyíregyházi 
Fıiskola Tanárképzı Int. 
Koczor Zoltán CSc, 
BMF 

Rendırtiszti Fıiskola Máthé Gábor 
CSc, KRE 

Imre Miklós 
CSc, BCE KTK 
Bálint Julianna 
PhD, SzIE YMFK 

Magyar Táncmővészeti Fıiskola 

Budapesti Kortárstánc Fıiskola 

Zsuráfszki 
Zoltán mővé-
szeti vezetı 
Honvéd Együt-
tes 

Diószegi László CSc, 
Teleki Alapítvány 
Török Jolán Nemzeti 
Táncszínház ig. 
Kozma Tamás DSc, DE 

Kodolányi János Fıiskola 
(Székesfehérvár) 

Hauser Zoltán 
CSc, EKF 

Majdán János 
rektor, EJF (Baja)  
Hidvéginé Molnár Judit 
Turizmus Zrt. 
Kovács Árpád 
fıisk. docens, PTE  
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Határozatok 

Elvi határozatok, állásfoglalások 

Bölcsész alapszak szakképzettségek angol elnevezése 

2008/2/VIII. sz. MAB határozat (08.02.29.) 
Az összes bölcsész alapszak (BA) szakképzettségének angol fordítása aggályos, 
mivel a "Philologist" szó nem fordítása a "bölcsész"-nek. Ezt tehát az összes böl-
csész végzettség angol nyelvő megnevezésében javítani kell. A KKK-ban ilyen kon-
textusban szereplı "Philologist" minden esetben lecserélhetı a "BA in" kifejezésre. 
Ami a szabad bölcsész szakokat illeti, a KKK-ban található angol nyelvő megneve-
zés, úgymint Aesthetics, Ethics, Religious Studies, Film Theory and History, 
Communication and Media Sciences, Art History, Philologist with Specialization in 
Philosophy, HELYETT javasolt elnevezések: 

BA in Humanities, with specialization in 
• Philosophy 
• Aesthetics 
• Ethics 
• Religious Studies 
• Film Theory and History 
• Communication and Media Studies (Communication and Media Sciences 

HELYETT) 
• Art History 

A MAB levélben fordult az OKM-hez, hogy az alapszakok felülvizsgálatakor he-
lyesbítse a szakok elnevezéseit a fentiek szerint. 

Tudományág versus képzési terület 

2008/3/V/2. sz. MAB határozat (08.03.28.) 
A plénum támogatta, hogy a doktori képzésben kutatási területként szerepelhet az 
info-bionika és a nanotechnológia. Nem támogatta a javasolt szakterületek új tu-
dományágként való szerepeltetését. 

Nyelvi zavarok a felsıktatási szakok megnevezésében  

2008/4/VI. sz. MAB határozat (08.04.25.) 
Jelen tanulmány, s a követı állásfoglalás megfogalmazásához a MAB mőködése 
során keletkezett némely konfliktusok adtak okot. Emlékezetes vita volt például az 
alábbiakban. 

(a) A menedzsment kifejezést tartalmazó szakelnevezések és a Gazdaságtudo-
mányi képzési ági bizottság viszonya. (Kezdetben a Bizottság ex officio bírá-
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latra kapott minden olyan szak-kérdést, melyben a hivatkozott szó – bármi-
lyen szövegösszefüggésben – szerepelt. Aztán a „másik felet” képviselı 
képzési ági bizottságok rendre bebizonyították, hogy ez nem is „olyan” me-
nedzser, „csak úgy”, így a Bizottság vissza is húzódott.1 

(b) Az un. szaktávolság kérdése. Legélesebben a „szociálpedagógus” és 
a”szociális munkás” – különösen „ifjúsági” szakirány – vitájában merül ez 
fel rendre. Az elnevezés függvényében kerül hangsúlyos helyzetbe egyik 
vagy másik bizottság. 

(c) Extrém szakelnevezések. (A tapintat diktálja, hogy e bekezdésben ne idéz-
zük fel azokat a szakokat, melyek körül az irónia és az elképedés közti ér-
zelmek jellemezték a tárgyaló bizottságok légkörét. 

 

Miközben a felsıoktatási intézmények kreativitása, remélhetıleg: a valósá-
gos – piaci – igényekhez való adaptivitása, ezzel összefüggésben offenzív túlélési 
stratégiája – autonóm gondolkodási és cselekvési kényszerüknek szükségszerő és 
üdvözölt velejárója, ezenközben e taktikák közt a „nyelvi találékonyság” is fellel-
hetı. Az organikus fejlıdés olykor áttekinthetetlen képet rajzol a teljességrıl, a 
szakelnevezésekben az információ szándéka mellett (akár szándékos) dezinformá-
ció szándéka is megjelenhet. 

Ezt az átalakulással járó természetes burjánzásnak is értékelhetjük. Másfe-
lıl minıségbiztosítási szempontból érdemes lenne bizonyos nyelvi normák számá-
ra prioritást biztosítani. 

E dolgozat ezúttal csupán a diagnózishoz járul hozzá (a 2007. január óta 
tárgyban hozott MAB határozatok adatai alapján, ez közel 400 szakelnevezés). 

 
A) Hagyományos akadémiai-tudományos elnevezések. 
E nevek ırzik a klasszikus-hagyományos tudománynevek görög-latin ere-

detre utaló formáit. A szak megnevezése grammatikailag: fınév. A tanult tudo-
mányra magára utal, a képzés során a hallgató vélhetıen e tudomány szakembe-
re/mestere lesz. Diplomája is ezt igazolja majd: elsajátította e tudomány gondolko-
dásmódját, tudományos eredményeit és metodológiáját. (Feltételezhetıen létezik – 
ill. konvencionálisan elfogadott – ilyen autonóm tudományos diszciplína.) Általá-
ban véve jelzı nélkül, esetleg összetett szóalakban (ez esetben az elıtag is ırzi a 
„klasszikus” tudományosság terminológiáját. Néhány esetben „magyarosítva” – 
vagy magyarosítva is! Ritkán angol, angolszász eredetére utaló a megnevezés. 
                                                           
1 A „menedzsment” kifejezés körül vannak tán a legkomolyabb gondok. A legújabb magyar 
szótárak szerint ugyanis a „menedzser” foglalkozás- vagy tisztségnév, a „menedzsment” 
pedig testület (vezetıség) megnevezése. A szakalapítási dokumentumokban szereplı „me-
nedzsment” értelmezése (illetıleg az üléseken ismételten jelentkezı vitás értelmezése, azaz 
nehéz értelmezhetısége) arra int, hogy itt tiszta vizet kellene sürgısen önteni a pohárba. Az 
efféle kifejezés, mint „gazdálkodási és menedzsment” ijesztıen rejtelmes a laikus számára, 
de a „városmenedzser” sem tiszta, illetıleg mit csinál a polgármester, az önkormányzat, a 
fıépítész stb. mellett a mindenkori „városmenedzser”? 
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Olykor egészen hosszú, többjelzıs szerkezetben is. Ritkán többes számú alak jelez 
valamilyen tudományfelfogásbéli különbséget! 2 

- szociológia, kulturális antropológia, filozófia, vaisnava teológia, politoló-
gia, matematika, biológia, andragógia, pedagógia, sztochasztika, fizika, ökológia, 
esztétika 

- interkulturális kommunikáció, zsidó liturgika, informatikus fizika, radio-
kémiai technológia 

- finnugrisztika, koreanisztika, szlavisztika, arabisztika, asszirológia, 
egyiptológia, sinológia, romológia, amerikanisztika 

- politikatudomány, vallástudomány, vallástörténet, környezettudomány, 
földtudomány társadalmi tanulmányok, természettudomány története és filozófiája, 
….nyelv és irodalom, kommunikáció és médiatudomány (helyesen nyilván: kom-
munikáció- és médiatudomány!), filmtudomány, régészet, környezetfizika, anyag-
tudomány, neveléstudomány, biofizika, környezetfizika, mővelıdéstörténet, film-
elmélet és filmtörténet 

- szabad bölcsészet 
- politikatudományok 
- menedzsment, informatika,  
- interkulturális menedzsment, survey statisztika 
- számítógépes természettudomány, nemzetközi tanulmányok, Európa-

tanulmányok, regionális és civilizációs tanulmányok, társadalmi nemek tanulmá-
nya, összehasonlító irodalom- és mővészettudomány, alkalmazott közgazdaságtan, 
etnikai és kisebbségi tanulmányok, környezetkultúra, környezetprezentáció, mole-
kuláris biológia, biomolekurális kémia, városi tanulmányok, regionális- és környe-
zeti gazdaságtan. 

A „-tudomány” utótag körül láthatóan különösen nagy a „mozgás” (nem 
mai eredető probléma): itt érezhetı a rangosításra törı ambíció. E szándék jegyé-
ben ad abszurdum bármi mellé odaragaszthatnánk a „tudomány” utótagot. De nem 
teremtene rendet az a szempont sem, ha kritériummá emelnénk azt, hogy vannak-e 
ágai egy-egy tudománynak. A nyelvtudományban például nincs „nyelvtörténettu-
omány”, de van „történeti nyelvtudomány”, a történettudománynak viszont része 
az ókortudomány.  

 
B) A diplomával elsajátítható „szakma”, foglalkozás, munkaszerep 

megnevezése.  
Nem mindig gyakorlati, „tudományalkalmazó”, alkalmazott tudományra 

alapuló gyakorlati szakemberrıl van szó, olykor valóságos kutatói szerepkör is 
megjelenhet. 

                                                           
2 Kurzívval azokat a kifejezéseket jelezzük – a késıbbiekben is! –, melyeknél a ki-

fejezés(!) eredeti tartalmában eredetileg nincs is – nagy – különbség, csupán a nyelvi meg-
formálás hoz (hoz?) létre jelentéshasadást. 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 63

Egyszerő egyszavas, vagy a specifikációra utaló jelzıs fınév (olykor léte-
zik jelzıtlen állapotban is, olykor csak jelzıvel együtt), ritkábban – hagyományos 
kifejezésekben összetett szó – az alapszerkezet. Néhány esetben erısen emlékeztet 
az A) csoportban szereplı kifejezésre! 

(Sajátos eset, amikor a fıszak idesorolható, a szakirány visszatér az A) cso-
porthoz – pl. fizikus, de biofizika, informatikus fizika, környezetfizika szakirány, 
matematikus, de alkalmazott analízis, operációkutatás, számítástudomány, szto-
chasztika szakirány, biológus, de idegtudomány és humánbiológia, molekuláris 
genetika, sejt- és fejlıdéstudomány, – sıt – molekuláris, immun- és mikrobiológia, 
növénybiológia, ökológia, evolúció- és konzervációbiológia szakirány, meteoroló-
gus, de idıjárás elırejelzı, éghajlatkutató szakirányok) 

Más esetekben a szakirány világosan az adott munkaszerep alszerepe való-
ban, ám – olykor igen bonyolult és aprólékos – megfogalmazásában nem utal köz-
vetlenül a munkaszerepre. 

Más esetekben a ….mérnök utótag után bonyolult és különbözı nyelvi 
szerkezető szakiránynevek találhatók. 

- matematikus, fizikus, informatikus, etológus, biológus, meteorológus, 
andragógus 
- biofizikus, geofizikus,  
- fizikus-anyagmérnök 
- mérnök, csillagász, vegyész, orvos, igazgatásszervezı, építész. …..szakos 

tanár, tanító, szakoktató, ápoló, mentıtiszt, fordító és tolmács 
- vegyészmérnök, növényorvos, biomérnök, állatorvos, kertészmérnök, élel-

miszermérnök, agrármérnök, környezetmérnök, gazdaságinformatikus, mechatro-
nikai mérnök, rendészeti vezetı, gyógypedagógus, óvodapedagógus 

- vadgazda mérnök, természetvédelmi mérnök, néptáncmővész, klasszikus 
balettmővész, kortárstáncmővész, látványtervezı mővész, színházrendezı, film-
rendezı, mősorvezetı, koreográfus mősorrendezı, kameraman, környezetgazdál-
kodási agrármérnök, közgazdasági elemzı, területfejlesztı, városmenedzser, vá-
rosökológus, élelmiszerfejlesztı, kerámiatervezı, tájépítész 

- mechatronikai mérnök, logisztikai mérnök, birtokrendezı mérnök,  állat-
tenyésztı mérnök, alkalmazott matematikus, alkalmazott ökológus, alkalmazott 
látványtervezı, élemiszerbiztonsági – és minıségi mérnök, kulturális mediátor, 
ipari termék- és formatervezı, politikai szakértı, informatikus vegyész, környezet-
gazdálkodási agrármérnök, logisztikai menedzser, légközlekedési hajózó, mérnök 
informatikus,  informatikus és szakigazgatási agrármérnök (helyesen: informatikus- 
és szakigazgatási agrármérnök), programtervezı informatikus, sportmenedzser, 
vaisnava jógamester, egészségügyi szervezı, zsidó közösségszervezı (vajon nem 
zsidóközösség-szervezı?), őrkutató-távérzékelı (szakirány), kutató geofizikus, 
személyügyi szervezı 

- kérıdzı gazdasági állatfajok tenyésztése és termék elıállítása, haltenyész-
tés és akvakultúra, társ- és hobbiállattenyésztés 
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C) A terminus alapját egy tudomány/ág A) vagy munkaszerep B) ké-
pezi, ám a fınévi alak helyett „–i” képzıvel képzett melléknév jelenik meg. 
Vagy keverve. 

- közszolgálati 
- anyagmérnöki, agrármérnöki, kohómérnöki, közlekedésmérnöki, környe-

zetmérnöki, létesítménymérnöki, jármőmérnöki, pszichológiai 
- táplálkozástudományi, interkulturális pszichológiai és pedagógiai, neve-

léstudományi, ökológiai 
- fizikus mérnöki, katekéta lelkipásztori, nemzetközi igazgatási (nemzetkö-

zi intézményi igazgatási DE nemzetközi vállalatok igazgatása szakirányok), mun-
kaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (helyesen: munkaügyi- és társadalombiz-
tosítási igazgatási, infrastruktúra-építımérnöki, faipari mérnöki,  

- munkaerıpiaci, pénzügyi adózási (szakirányok), védelem-igazgatási 
- gazdálkodási és menedzsment 
ásványolaj és petrolkémiai (helyesen: ásványolaj- és petrolkémiai), finom-

kémiai mőveleti, folyammérnöki, területfejlesztési  
 

D) A nyilvánvalóan gyakorlatias szakma, ám - elıkelıbben - fınévvé, 
jelzıs fınévvé - látszatra-hangzásra „akadémiai tudománnyá” „emelve” 

- pénzügy, számvitel, pénzügy és számvitel, rekreáció szervezés és egész-
ségfejlesztés, nemzetközi igazgatás, felsı-oktatásmenedzsment, nemzetközi vállala-
tok igazgatása, gépészeti modellezés, ápolás és betegellátás, rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés, vizuális kommunikáció, alkalmazott látványtervezés, grafikai 
tervezés, nemzetközi gazdálkodás, reklámgrafika, multimédia, animációs tervezés, 
kiadványtervezés, fotográfia, menedzsment, diplomácia, emberi erıforrás, vezetés 
és szervezés, munkaügyi kapcsolatok, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, nem-
zetközi gazdaság és vállalkozás, közgazdálkodás és közpolitika, turizmus-vendéglá-
tás, természettudományos kommunikáció, tervezı grafika (helyesen: tervezıgrafi-
ka), vállalkozásfejlesztés, animációs tervezés, szociális munka, kisebbségpolitika, 
egészségügyi szociális munka, turizmus menedzsment (helyesen: turizmusmenedzs-
ment), orvosi antropológia3 

- szociálpedagógia, szociálpolitika 
- kereskedelem és marketing, marketing 

 
Összegzés 

 A MAB plénuma egyhangú szavazással hozott határozatában fontosnak, 
idıszerőnek és pontosnak tartja a „látleletet”. 

A példázott terminológiai kavargás ismeretes a tudománytörténet legújabb 
szakaszából is. (Ne feledjük: kultúraváltásos korszakban élünk!) A bevezetıben 
megfogalmazott szemléletet tartjuk követendınek. A nyelvi zavarok tünetegyütte-

                                                           
3 Az elnevezés akár az A) csoportba illınek tekinthetné a szakot, a belsı tartalomnál kide-
rült, hogy itt a népmővelı-egészségnevelı szakma keresi helyét, nevét. 
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sének mélyén, még világosabban: annak okaként ugyanis érdekek, célok, stratégiák 
és taktikák húzódnak meg, sıt mőködnek. A terminológiaalkotásban tapasztalható 
kreativitás többnyire valóban „offenzív túlélési stratégia szükségszerő és üdvözölt 
velejárója”, amelyben bizony olykor „(akár szándékos) dezinformáció szándéka is 
megjelenhet”  

Még a látszatát is kerülni kell annak, hogy a probléma értelmezése, s még 
inkább megoldása nyelvi természető vagy akár nyelvi alapú.  

Nem kelthetjük azt az illúziót, hogy bárki (bármilyen nyelven kívüli régió-
ban vagy eszközökkel) ezen a helyzeten alapvetıen tud változtatni, mert ezt a ka-
vargást „az átalakulással járó természetes burjánzásnak is értékelhetjük”.  
 A MAB úgy véli, hogy bizonyos nyelvi egységesítés ajánlatos. A cseresza-
batos elnevezéseket legalábbis hivatalosan szinonimákká érdemes nyilvánítani, s 
folyamatosan a leginkább kifejezıhöz asszimilálni. 
 Tekintetbe véve a diplomába történı beírások kívánatos nyelvi egyértelmő-
ségét, stratégiailag két elnevezéstípus irányában való orientálódást érdemes szor-
galmazni4 

- klasszikus és modern (görög-latinos, „angolszászos”, konvencionálisan 
magyarított) tudományelnevezések (alapvetıen az A) típus) 

- az értelmiségi szakmára, szakmaszerepre egyértelmően utaló lehetıség 
szerint maximum 2 elembıl álló szakkifejezés (alapvetıen a B) típus)5 

Minderrıl a MAB-nak, az OKM-nek és az MRK-nak orientáló elvi állás-
foglalásban lenne érdemes szólnia, s a feleknek kötelezniük magukat arra, hogy a 
jövıben az egyeztetett nyelvi formáknak megfelelı szakok alapítását, indítását 

                                                           
4 A két elnevezés közt semmi esetre sem szabad tudományelméleti hierarchiát tételezni, bár 
bizonyára érdemes tudománytörténetileg, tudományelméletileg is elvégezni az elemzéseket. 
5 Távlatilag érdemes lenne a győjtıneveket azonos szintő értelmezéssel ellátni, s az elıta-
gos vagy jelzıs szerkezetben egységesíteni. E téren egyértelmő a (mester) …..tanár, ebbe 
az irányba mozog a mővész, s a (különbözı tudományokban megjelenı)….mérnök, ill. 
orvos. Szóbajöhet egy kívánatos, organikus egységesítésben, legalábbis harmonizálásban a 
vezetı, szervezı, menedzser, ill. elemzı, szervezı, szakértı értelmiségi munkaszerepekrıl 
adott orientáló leírás. Óvatosabban, de egyértelmősítést érdemelne a kommunikátor, 
mediátor, tanácsadó típusú munkaszerep is. 
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kezdeményezik illetve támogatják, s ettıl csak különösen (akár szakmailag, akár 
nyelvileg indokolható) esetben térnek el. 

Az Összegzés józan álláspontjaként, a „kívánatos nyelvi egyértelmőség” 
alapelvét támogatjuk - konkrétan az A) és B) típus pártolásával. Nagyon jó elgon-
dolásnak tartjuk a fenti 5. lábjegyzetben szereplı javaslatot is. Valóban helyes len-
ne a (foglalkozásnevek szerinti) győjtıneveket azonos színtő értelmezésekkel ellát-
ni. 

Újabb alapszakok létesítésének menete 

2008/5/III. sz. MAB határozat (08.05.30.) 
Az alapképzési szakok létesítésének és képzési és kimeneti követelményei megha-
tározásának rendjét a 289/2005. (XII.22.) sz. kormányrendelet szabályozza, a kö-
vetkezık szerint:  
5. § (1) A ciklusokra bontott, osztott képzésben az 1. számú mellékletben meghatá-
rozott szakszerkezet az alapképzés szakjainak teljes körő felülvizsgálatát követıen 
módosítható. 
(2) Új alapképzési szak 1. számú mellékletbe való felvételére a felsıoktatási intéz-
mények vezetıinek konferenciája által létrehozott szakmai bizottságnak – a szak-
szerkezetre vonatkozó felülvizsgálatot követı – javaslata alapján, a szakmai szer-
vezetek és munkaadók, valamint a képzésben érdekelt ágazati minisztériumok véle-
ményének elızetes megkérésével kerülhet sor. 
 

A felmerülı igények miatt a teljes körő felülvizsgálatot megelızıen is érkeztek a 
MAB-hoz alapszak létesítési beadványok véleményezésre. A MAB tudomásul 
veszi ezt az igényt és foglalkozik a beérkezett javaslatokkal. Ugyanakkor azt ta-
pasztalja, hogy az idézett eljárást a kezdeményezık különbözıképpen értelmezik, 
ezért a következı álláspontot alakította ki az újabb alapképzési szakok létesítésé-
nek menetére vonatkozóan: 
1. Új alapképzési szak létesítésére vonatkozó kérelmet felsıoktatási intézmény, 

vagy azok konzorciuma kezdeményezhet úgy, hogy kidolgozza a szaklétesítés 
dokumentumait is. Ezen túl beszerzi és csatolja (a korm. rend. szerint) „a 
szakmai szervezetek és munkaadók”, az ágazati miniszter véleményét is. 

2. A MAB alapképzési szakok létesítésére vonatkozó Útmutatója alapján összeál-
lított szaklétesítési beadvány tartalmazza egy jól elkülönített részként (pl. beke-
retezve) a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. sz. mellékletében szereplı képzési 
és kimeneti követelmények szerkezetét pontosan követı „KKK”-tervet is. 
(Lásd a bekeretezett részt a következı oldalon.) 
A beadványnak az Útmutató szerinti „III. A szak képzési és kimeneti követel-
ményei” c. fejezete ennél értelemszerően többet (a szakmai tartalom, az isme-
retek rendszerének betekintıbb ismertetését stb.) tartalmaz. 
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3. A tervezetet az intézmény rektora – konzorcium esetén a gestor-intézményé - 
juttatja el a MAB-hoz, csatolva az MRK illetékes szakmai bizottságának az 
MRK elnöke által is jóváhagyott támogató véleményét. Az MRK arról nyilvá-
nít véleményt, hogy az adott képzési területen – figyelembe véve valamennyi 
képzési területet –, indokolt-e és milyen szakmai indokok alapján az alapképzés 
létrehozása, illetve az új alapképzési szak mely alapképzési szakok felülvizsgá-
latát teszik szükségessé. Az alapképzési szak létesítése ezen elızetes eljárást 
követıen és csak a teljes szakrendszerre figyelemmel mérlegelhetı. Az alap-
képzési szakok rendszere csak indokolt esetben bıvíthetı. 

4. A MAB a tervezetet saját eljárási rendje szerint véleményezi és szakértıi vé-
leményét a benyújtó intézményi vezetıhöz juttatja el, egyúttal másolatban tájé-
koztatja arról az OKM-t is. 

5. A MAB támogató szakértıi véleményének birtokában az intézmény vezetıje – 
konzorcium esetén a gestor-intézményé - kezdeményezheti az OKM-nél az új 
alapszak képzési és kimeneti követelményeinek közzétételét. 

6. Az OKM – a szükséges egyeztetések után – közzéteszi a képzési és kimeneti 
követelményeket és módosítja a kormányrendelet vonatkozó részeit. 

7. Új tanári szakképzettség létesítésére a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 
16.§-ának (7) bekezdése értelmében csak az Országos Köznevelési Tanács, a 
Közoktatás-politikai Tanács által megfogalmazott közoktatási igény alapján 
kerülhet sor. 

8. A MAB az osztatlan mesterképzési szak létesítési kérelmét az alapképzési sza-
kok létesítési rendje szerint kéri és bírálja el, mivel egy ilyen szakban implicite 
ott van az alapképzés is. 

 
KKK-TERV  

… ALAPKÉPZÉSI SZAK 
1. Az alapképzési szak megnevezése: … 
2. Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben sze-
replı megjelölése: 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA/BSc) 
- szakképzettség: … (megjelölve a szakirányt [ha van]) 
- választható szakirányok: …[ha vannak] 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: …  

3. Képzési terület: … 
4. Képzési ág: … [csak egy adható meg] 
5. A képzési idı félévekben: … félév [az ECTS szerint 30 kredit/félévvel számolva] 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: … kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: … kr 
6.2. A szakirányhoz rendelhetı minimális kreditek: …  kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı minimális kreditérték: …  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: … kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetı minimális kreditek: … kredit 
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7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik … [itt érdemi kifejtés kell] 
Az alapfokozat birtokában a végzettek képesek: … [tételes, érdemi kifejtés kell] 
Az alapfokozat birtokában a végzettek alkalmasak: … [tételes, érdemi kifejtésl] 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
- alapismeretek:  … kredit  [érdemi kifejtés, az ismeretkörök felsorolása kell]  
- szakmai törzsanyag: … kredit  [érdemi kifejtés, az ismeretkörök felsorolása] 
- differenciált szakmai ismeretek: … kredit  [érdemi kifejtés, ismeretkörök felsorolása] 

9. Szakmai gyakorlat: … kredit [itt érdemi kifejtés kell] 
10. Nyelvi követelmények: …  

Építész képzések áttekintése 

2008/6/VIII/1. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
Az építész képzések akkreditálása során a Plénumon is többször találkozhattunk 
nem egyértelmő meghatározásokkal (építész, építészmérnök, építımővész, tervezı 
építımővész, stb.), és ezekbıl eredı félreértésekkel.  
Az 5 éves osztatlan tervezı építımővész képzés létesítésének tárgyalásakor került 
felszínre a MAB korábbi Építészmérnöki, építımérnöki és közlekedésmérnöki, va-
lamint a Mővészetek, média- és kommunikáció bizottságának 2005. októberében 
született közös állásfoglalása az építészképzésekrıl. Kiderült, hogy az egyébként 
nagyon körültekintı állásfoglalást is többféleképpen lehet értelmezni, ezért annak 
kiegészítése és aktualizálása szükséges. 
A fentiekre hivatkozva és a 2005 óta megváltozott körülményekre való tekintettel 
szükség van a 2005-öshöz hasonló közös bizottsági állásfoglalás kialakítására. A 
munkába a két bizottság tagjain kívül külsı szakértıket (gyakorló építészek, Ma-
gyar Építész Kamara, egyetemek képviselıi, MRK) is be kívánunk vonni.  
A tárgyalások szeptemberben kezdıdnek, várhatóan december közepéig fejezıdik 
be a képzések áttekintése. 
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Mőködési határozatok 

Tiszta MAB lap 

2008/1/III. sz. MAB határozat (08.01.25)  
A felsıoktatási törvény szerint [109. § (1) bekezdés] „A Magyar Felsıoktatási 
Akkreditációs Bizottság a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővé-
szeti alkotótevékenység minıségének értékelésére, valamint az intézményi minıség-
fejlesztési rendszer mőködésének vizsgálatára létrehozott független, országos szak-
értıi testület.” A MAB tevékenységének alapjait a törvény, a rá vonatkozó kor-
mányrendelet, s ezekre alapozva saját szervezeti és mőködési szabályzata határoz-
za meg. A MAB elsıdleges törekvése, mőködésének etikai alapelve, hogy az értéke-
lések, a vizsgálatok, a szakértıi vélemények kialakításában szabály- és szakszerő-
en, tárgyilagosan, elfogulatlanul járjon el. Ennek érdekében kizárja az adott ügy-
ben érintettek közvetlen részvételét az értékelési eljárásban és természetesen törek-
szik a közvetett érintettség hatásainak kiküszöbölésére is. Ugyanezt a célt szolgálja 
a törvényileg biztosított MAB felülvizsgálati eljárás intézménye is. 

A MAB azonban nem mechanikusan mőködı mérımőszer. Bár meghatározó módon 
adatokra, tényekre, számokra, konkrét információkra támaszkodik, ezek értékelésé-
ben szükségszerően megjelenik a bíráló(k), a döntést hozó(k) egyedi szakértelme, 
speciális felkészültsége, saját felfogása, szakmai egyénisége – és ez így van rend-
jén, ezt nem szabad és egy határig nem is kell kizárni. Nem csak lemérünk, hanem 
mérlegelünk és értékelünk is! 

Mutatis mutandis ugyanez elmondható a másik oldalról, a különbözı beadványok 
készítıirıl vagy alanyairól. Az ı igényük és érzékenységük az objektivitásra – ha 
lehet – még nagyobb a MAB-énál. Ezért alkalmasint, természetesen elsısorban a 
nem támogatott esetekben, felmerülhet bennük az elfogultság, az ellenérdekeltség, 
a szubjektivizmus érzete. Rosszabb esetben a MAB eljárásának tisztasága is meg-
kérdıjelezıdik. Ennek formái változatosak – a nyílt és névvel leírt panasztól a han-
gosan kimondani nem vállalt suttogó információig, olykor a retorziótól való féle-
lemre hivatkozva. 

A MAB elnöke – a plénum támogatását bírva – úgy döntött, nyit egy 
„tisztaMABlap” e-mail postafiókot. Ebben lehetıséget nyújt bárkinek, hogy a MAB 
eljárásainak, egyedi vagy általános döntéseinek tárgyilagosságával, objektivitásá-
val vagy éppen szubjektivitásával kapcsolatos véleményét, ha tetszik, panaszát, 
etikai észrevételeit megírja. A postafiókot szigorúan csak a MAB elnöke olvassa, s 
vállalja, hogy az abban megfogalmazottakkal érdemben foglalkozik, és azokra 
válaszol. Ennek feltétele, hogy a levél írója azonosítható legyen, ezzel együtt vi-
szont az elnök garanciát ad arra, hogy a levélíró személyét senkinek nem fedi fel. A 
levélíró lehetısége, hogy a levélváltást késıbb, de csak névvel és rövidítés nélkül, a 
MAB elnök egyidejő tájékoztatásával együtt, nyilvánosságra hozhatja. Ha ez név 
nélkül történne, akkor azt a MAB elnöke teszi meg. 
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A MAB (elnöke) biztos abban, hogy tevékenysége csak elenyészı számú ilyen esetre 
ad okot. Mégis hasznosnak és a MAB mőködés tisztasága érdekében is fontosnak 
szánja ezt a kezdeményezést. A magyar felsıoktatás – és társadalom – közös érde-
ke, hogy a MAB ne csak tiszta lappal mőködjön, hanem ez a mőködés tisztának is 
látszódjon. A postafiók címe: tisztaMABlap@mab.hu 

Bazsa György sk. 
a MAB elnöke 

Útmutató a mővészeti szakterületen mőködı DI-k értékeléséhez 

2008/1/VI/1. sz. MAB határozat (08.01.25.) 
A MAB plénuma elfogadta a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatának keretében 
a doktori iskolák értékeléséhez kidolgozott útmutatót. Az Útmutató a MAB honlap-
jára is felkerül (www.mab.hu Friss hírek és Szabályok menüpont) 

Módszertani összefoglaló 

2008/1/VI/2. sz. MAB határozat (08.01.25.) 
A MAB plénuma elfogadta a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatának keretében 
a Látogató bizottság munkájának módzsertanát. A Módszertana MAB honlapjára is 
felkerül (www.mab.hu Friss hírek és Szabályok menüpont) 

MAB finanszírozás – mőködés 

2008/2/IV/1. sz. MAB határozat (08.02.29.) 
A MAB Testülete a 2007. évi fıtitkári beszámoló kapcsán fontosnak tartja kinyilvá-
nítani határozott álláspontját, mely szerint a MAB jelenlegi törvényszabta feladatai 
és tényleges költségvetési támogatása, a feladatok ellátásának feltételrendszere 
között súlyos aránytalanság feszül. Ezt az állapotot a MAB nem tartja megfelelınek 
és fenntarthatónak, és egyben kifejezi aggodalmát, hogy ez az állapot a magyar 
felsıoktatás minıségének egészére nézve komoly, nem kívánatos következmények-
kel járhat. 

Doktori iskolák törvényességi megfelelıségi vizsgálata 

2008/2/IV/2. sz. MAB határozat (08.02.29.) 
A MAB 2007/9/IV/1 sz. határozatát kiegészítve megerısíti, hogy a doktori iskolák 
törvényességi megfelelıségi vizsgálatát, valamint az új doktori iskolák létesítésének 
véleményezését 2007. december 22-tıl teljes mértékben, tehát a döntés-elıkészítı 
szakértıi-, képzési ági bizottsági- és doktori bizottsági véleményeket, javaslatokat 
is magába foglalóan a doktori adatbázisban végzi (www.doktori.hu). 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 71

Új doktori iskolák akkreditálása és mőködı doktori iskolák értékelése 

2008/3/III/1. sz. MAB határozat (08.03.28.) 
1. 3 új DI ügyében a plénum február 29-én döntött: 181, 183: igen, 184: nem. 
2. 5 új DI ügyében március 28-án döntünk: 182, 185, 187, 189, 190. Közülük 4 

DI lehetıséget kapott a publikációs követelmények törvényi megfeleltetésére. 
3. A határozat 

a. a DI egészére: M vagy NFM – rövid indoklással, s utalással a honlapra; 
b. ennek részeként minden TT-jelöltre M, FM vagy NFM értékelést ad, in-

doklással 
c. az akkreditáció hatálya: a „soron következı értékelésig”, legkésıbb 8 évig, 

azon belül általános vagy konkrét feltétellel; 
d. TT-okra nem határozunk meg hatályt. 
e. A DI kötelessége, hogy a törzstagok kora, közleményei, a képzésben és fo-

kozatszerzésben mutatott teljesítménye alapján legalább 7 „M” törzstag 
(ezen belül 4 egyetemi tanár) folyamatos biztosítása. 

f. Ezzel párhuzamosan a program rendszeresen figyeli és kijelzi az akkreditá-
ciós feltételek teljesülését vagy hiányát.   

4. A MAB határozat az akkreditációról a www.mab.hu honlapon olvasható (fo-
lyamatosan, nem módosíthatóan).  
a. Az új DI-k benyújtott adatairól és az akkreditációs eljárás eredményérıl 

egy nem módosítható „archív” mentés készül. Ez késıbbi vitás esetek-
ben lehetıséget ad korábbi állapotok dokumentált feltárására. Most a 
2007. november eleji állapotokat, ill. a 2008. február 29-i határozatokat 
rögzíti és ırzi. Az archivált változaton minden lapon/képernyı nézeten 
jól látható, hogy ez a mikori, rögzített/archivált változat, s nem a kurrens 
adatokat tartalmazza. 

b. Az archivált adatlap a MAB határozatok tárához tartozik. 
c. Az archív mentésben a DI adatlapon belül a nyilvános adatok két része:  

• az elsı részben minden DI benyújtott adatai eredeti formájukban 
idıkorlát nélkül fennmaradnak a honlapon és megtekinthetık (ezen 
az elsı részen nem látszik MAB határozat);  

• a második részben megjelenik és megmarad - mind az akkreditált, 
mind a nem akkreditált DI-k esetén - a DI minden adatáról és a DI 
egészérıl hozott MAB határozati elem; 

• ezen belül az akkreditált DI „M” törzstagjainak adatai nyilvánosak 
(+ MAB logó), a NFM törzstag-jelöltek neve és adatai itt nem jelen-
nek meg. A megjelenı adatok mutatják, mire kapott a DI 
akkreditációt. 

• nem-akkreditált DI TT-jelöltjei-nek adatai és a MAB vélemény nem 
nyilvánosak [v.ö. az egyete-mi tanári pályázatok értékelését nem je-
lenítjük meg] 
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5. A MAB határozat megjelenik a www.doktori.hu honlapon a DI „élı” adat-
lapján is: 
a. A DI egészérıl hozott határozat minden értékelési szempont szerint 

nyilvános (de a munkafolyamat szakértıi, KÁB és DB véleményei nem). 
Ezt a DI, értelemszerően, nem változtathatja meg 

b. A törzstagoknál megjelenik a MAB határozat (M, FM, NFM), annak 
száma és kelte. Az M-et színes, a FM-et halvány szürke MAB logó jelzi, 
a NFM nem kap külön elmarasztaló jelet. [A NFM TT-jelölt adatait a DI, 
ill. a személy leveheti.]   

c. A DI adatlapját 30 nap elteltével (a felülvizsgálati kérelem benyújtási ha-
tárideje) a MAB megnyitja. A rektor kérésére korábban is megnyitjuk.  

d. Az akkreditált DI adatlapján az a)-b) akkreditációs adatok fennmarad-
nak. Ugyanakkor a DI és a TT-ok folyamatosan aktualizálják az adatla-
pot (új közlemények, új doktoranduszok, új végzettek stb.). Új törzstag-
jelöltek megjelenhetnek, ill. régiek „kikerülhetnek”, de a DI kötelessége, 
hogy mindig legyen 7 „M” törzstagja. 

e. A nem-akkreditált DI adatai (vagy rögtön, vagy a felülvizsgálati eljárás 
lezárása után) lekerülnek errıl a honlapról. (Az üres azonosítószám ma-
rad.) 

6. Levél a rektornak: az új DI-k esetén írunk, mert írásban kértük a bejelentést. 
a. határozatot és tömör indoklást tartalmaz, 
b. részleteket illetıen pedig utal a mab.hu, ill. doktori.hu honlapra; 
c. nem támogatás esetén tájékoztat a felülvizsgálat lehetıségérıl  

7. Felülvizsgálatot kérni csak az eredeti, „archivált” adatok alapján lehet. 
8. Plénum, ill. FvB elutasítás esetén az új DI beadványát a MAB új azonosító-

val (elızmények nélküliként, azaz nem az elızı módosított változataként) 
kezeli. 

 
 

160 folyamatosan mőködı DI értékelése (ami csak részben igaz: sokat átszervez-
tek, bontottak, más tudományággal bıvítettek stb.) 

1. A mostani plénum határozat jellege: egyszeri - jogkövetkezmények nélküli - 
tájékoztató vélemény. 

2. A MAB véleménye a www.mab.hu honlapon. 
a. Az összes DI felvitt adatairól és az értékelési eljárás eredményérıl egy 

nem módosítható közös „Archív” mentés készül. Ez késıbbi vitás esetek-
ben lehetıséget biztosít korábbi állapotok dokumentált feltárására. Most a 
2007. november elejéig felvitt állapotokat, ill. a 2008. február 29-i határo-
zatokat rögzíti és ırzi. 

b. Az archivált adatlap a MAB határozatok tárához tartozik. 
c. Az archív mentésben a DI adatlapon belül a nyilvános adatok két része:  
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i. az elsı részben minden DI benyújtott adatai eredeti formájukban 
idıkorlát nélkül fennmaradnak a honlapon és megtekinthetık (ezen 
az elsı részen nem látszik MAB vélemény);  

ii. a második részben megjelenik és megmarad - függetlenül a most ka-
pott véleménytıl, tehát minden DI-nél - a DI minden adatáról és a DI 
egészérıl alkotott tájékoztató vélemény, annak minden részlete; 

iii. ezen belül a M és FM törzstagok adatai nyilvánosak (+ MAB logó). 
Ezek mutatják, mire kapott a DI M vagy FM véleményt. 

iv. a NFM törzstag-jelöltek adatai és a MAB vélemény róluk nem nyil-
vánosak [v.ö. az egyetemi tanári pályázatok értékelését nem jelenít-
jük meg] 

3. A MAB véleménye a www.doktori.hu honlapon a DI „élı” adatlapján (csak 
2008. ápr. 1 és 2009. szept. 1. között): 
a. A DI egészérıl hozott testületi vélemény minden értékelési szempont sze-

rint nyilvános (a munkafolyamat szakértıi, KÁB és DB véleményei nem), 
ezt a DI természetesen nem változtathatja meg 

b. A törzstagoknál megjelenik a MAB vélemény (M, FM, NFM), száma és kel-
te. Az M-et színes, a FM-et halvány szürke MAB logó jelzi, a NFM nem 
kap külön elmarasztaló jelet. [A NFM minısítéső TT-jelölt adatait a DI, ill. 
a személy leveheti a honlapról.]   

c. A DI-k adatlapját április 1-én a MAB megnyitja. Ezt követıen a DI saját 
adatait folyamatosan aktualizálja. [Az a)-b) értékelések állandóak és ol-
vashatók maradnak.] Új törzstag-jelöltek is megjelenhetnek, ill. régiek le-
vehetık (lásd a b. pontot). 

d. Ha a rektor szenátusi határozat alapján kéri, a FM besorolású DI vissza-
vonható és ekkor annak adatai kikerülnek a nyilvános adatbázisból, csak az 
üres azonosító szám marad. Ekkor a doktori képzés és fokozatszerzés is 
megszőnik. (Ez kevésbé valószínő esetnek látszik.) 

4. A rektorokat, DI-ket április 1-én e-mailben tájékoztatjuk a vélemény elérhetı-
ségérıl. 

5. Most, a lényegében csak egy jó évig aktuális, jogkövetkezmények nélküli, 
tájékoztató vélemény esetén a MAB nem tart indokoltnak felülvizsgálati kérel-
met. Az érdemi akkreditációs döntés, a jogszabályi és akkreditációs elıírások-
nak való megfelelést megállapító vagy kifogásoló felülvizsgálatban, - a korri-
gált és akkor aktuális adatok alapján -, várhatóan 2009. szeptemberére alakul 
ki.  

6. A DI-k és a TT-ok is szinte azonnal korrekciókat, kiegészítéseket hajtanak 
végre az „élı” www.doktori.hu felületen: megjelennek az új professzori kine-
vezések, új MTA címek, újabb törzstag-jelöltek, közlemények, a képzés és fo-
kozatszerzés statisztikája, pótolják a hiányzó dokumentumokat, kiegészítik, ja-
vítják azokat (képzési, minıségbiztosítási terv, megállapodás, honlap stb.). 
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a. „M” DI-k esetén ezek a változások nem igénylik a MAB közremőködését, 
kivéve új törzstagok megfeleltetését, vagy NFM, FM törzstagi minısítés 
újra értékelésére vonatkozó kérést. Mivel ez utóbbiak sok feladatot jelent-
hetnek, viszont az M vélemény miatt nem sürgısek, erre a MAB 2008-ban 
nem vállal kötelezettséget. 

b. „FM” DI-k egy része viszonylag gyorsan (akár napok alatt) tudja pótolni a 
formai hiányokat (pl. megállapodás kutatóintézettel, honlap korrekciók, 
stb.) Ha a rektor 2008. szeptember 1-ig írásban azt jelzi a MAB-nak, hogy 
megítélésük szerint minden feltételt teljesítettek (s a honlapon megjelení-
tettek) annak érdekében, hogy a DI átsorolható legyen „M”-be, akkor a 
MAB az újraértékelést rendes eljárás keretében (120 napon belül) elvégzi. 
(Hangsúlyozzuk: valójában erre a DI-knél nincs sem kényszer, sem szük-
ség.) Ez nem befolyásolja az összes DI-nél lefolytatandó 2009-es akkredi-
tációs értékelést. 

c. A MAB természetesen vállalja saját hibájának korrekcióját. 

7. A 2009. évi eljárásról, a rendszeres idıközönkénti értékelı programról egyez-
tetések és megfelelı jogi elıkészítés után (OKM, MRK, ODT) alapján határoz 
a MAB. Jelezzük: a most megfogalmazott „tájékoztató vélemények” 2009-ben 
nem jelentenek automatikusan ugyanilyen értelmő MAB álláspontot.  

 

A mőködı doktori iskolák törzstagjainak törvényességi megfelelıségérıl szóló 
MAB határozatokat lásd a www.doktori.hu adatbázis. 

Létesíthetı-e doktori iskola tanári mester szakképzettségi modulra épülıen? 

2008/3/III/2. sz. MAB határozat (08.03.28.) 
A tanári szakképzettségi modul a tanári mesterszak része. A tanári mesterszakra 
épülıen a MAB neveléstudományi doktori iskola létesítését tartja megfelelınek. A 
tanári mesterszakon végzett hallgatók felvételt nyerhetnek a szakképzettségi modul-
juk szaktárgyi tudományágának megfelelı doktori iskolába is. Az egyes tudomány-
ágakban létesíteni, mőködtetni kívánt doktori iskoláknak azonban legyen az adott 
intézményben diszciplináris mesterszak alapja, önmagában a tanári szakképzettsé-
gi modul nem elegendı doktori iskola létesítéséhez. E mögött az a logika is áll, 
hogy ahol egy doktori iskola létesítésének megvannak a személyi feltételei (7 törzs-
tag, köztük 4 egyetemi tanár), akkor ez a szakembergárda egy ilyen mesterszak 
létesítéséhez is elégséges humán erıforrást jelent. 

MAB albizottságok megalakulása 

2008/3/V/3. sz. MAB határozat (08.03.28.)  
A plénum nem támogatta a MAB képzési ági bizottsági szerkezetének bıvítését, és 
Kommunikáció- és médiatudományi bizottság, illetve Andragógiai albizottság meg-
alakítását. 
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Az intézményakkreditációs eljárás eljárási rendjének módosítása 

2008/4/X/3. sz. MAB határozat (08.04.25.) 
A jövıben az egyházi intézmények kivételével minden intézményakkreditációba 
bevont intézmény esetében a MAB plénuma ad hoc kollégiumként két plénumtagot 
kér fel, akik a plénumon az intézményrıl készült intézményakkreditációs LB jelen-
tésnek felelıs elıterjesztıi. 
Feladatuk:  
o Az LB jelentés elkészültét követıen gondoskodni arról, hogy a jelentés az in-

tézmény vezetéséhez megjegyzések hozzáfőzése céljából eljusson. (Amennyiben 
a két referáló együttes véleménye az, hogy az LB jelentés nem vállalható, akkor 
a további lépésekrıl az elnökség dönt.) 

o Az intézményi megjegyzések figyelembe vételével az intézményakkreditációs 
jelentés plénum elé terjesztése. 

Határidı: az LB jelentés kézhez vételétıl számított második plénumülés napja. (Az 
intézménynek a megjegyzéstételre minimum 2 hetet kell biztosítani.) 
A 2008-ban folyó intézményakkreditációs eljárások esetében már ezen módosítás 
szerint jár el a MAB.  
Egyházi intézmények esetén az LB jelentések ügyében az eddigi gyakorlatnak meg-
felelıen a Hit- és vallástudományi bizottság jár el. 

Új doktori iskolák létesítésének véleményezése 

2008/5/IV/1. sz. MAB határozat (08.05.30.) 
Új doktori iskolák létesítésének véleményezésekor – a doktori adatbázisban 
(www.doktori.hu) végzett értékelések kapcsán kialakult gyakorlat szerint – a Dok-
tori Bizottság elnöke által kijelölt bíráló(k) mellett az illetékes képzési ági bizott-
ság(ok) elnöke(i) is jelölnek érintett tudományáganként 1-1 bírálót. A Doktori Bi-
zottság az illetékes KÁB(ok) véleményének ismeretében alakítja ki javaslatát a 
plénum számára  az új doktori iskola létesítésének tárgyában. 
 

Doktori iskolák törvényi megfelelısége, a 2008/09-es akkreditációs vizsgálat 
ütemezése 

Mentés készül az adatbázisról 2009. március 31-én, de az egyetemi tanársággal, a 
doktori fokozatot szerzett hallgatókkal és a mesterszakkal kapcsolatos adatváltozá-
sokat szeptember 1-jéig lehet felvinni az adatbázisba. Csak a 180 alatti azonosító 
számú doktori iskolákat vizsgálja a MAB 2009-ben. 

2008/6/II/2. sz. MAB határozat (08.07.04.) 

 Tevékenység (Felelıs) Határidı 
1. Az ütemterv, az eljárás és az akkreditációs köve-

telmények tervezetének megvitatása (Plénum) 
2008. október 2-3. 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 

 76 

 Tevékenység (Felelıs) Határidı 
2. Tájékoztató értekezlet a DI vezetık és adminisztrá-

torok számára (MAB és DB elnök, fıtitkár) 
2008. október 10. 10:00 

3. Az ütemterv*, az eljárás és az akkreditációs köve-
telmények véglegesítése (Plénum) 

2008. október 31.  

4. Az ütemterv, az eljárás és az akkreditációs köve-
telmények közzététele (MAB elnök, fıtitkár) 

2008. november 10. 

5. Bírálók kijelölése (KÁB elnökök, DB elnök) 2009. január - február 27. 
6. A doktori iskolák adatainak véglegesítése az 

akkreditációs vizsgálathoz (doktori iskolák vezetıi) 
2009. március 31. 

7. Az adatbázis lezárása, állapotmentés (ODT elnök, 
MAB elnök) 

2009. március 31. 24:00 

8. Bírálók felkérése, elızetes egyeztetéssel (fıtitkár) 2009. január – április 6. 
9. Bírálatok elkészítése (bírálók) 2009. május 4. 
10. KÁB véleményezések (KÁB elnökök) 2009. július 10. 
11. Doktori bizottsági véleményezés (DB elnök) 2009. szeptember 30. 
12. Plénum határozathozatal (Plénum) 2009. október 31. 
13. Plénum határozathozatal, elmaradt ügyek (DB, 

Plénum) 
2009. december 5. 

* A jelen határozatként elfogadott ütemterv csak szükség esetén kerül módosításra! 
 

Doktori iskola vezetıváltásának MAB véleményezése 

2008/6/II/3. sz. MAB harározat (08.07.04.) 
Mőködı doktori iskolák vezetıváltásáról az intézmény rektora a MAB elnökét érte-
síti. Az értesítı levél tartalmazza: az intézmény nevét, a doktori iskola MAB-
nyilvántartási számát, tudományágát, a régi és az új vezetı nevét, az új vezetı szü-
letési évét, a törzstagi megfelelıségi eljárásban nyert minısítését és a vezetıváltás 
okát. Az illetékes KÁB-elnök javaslata alapján a Doktori Bizottság megvizsgálja és 
a Plénum elé terjeszti az ügyet. 
 

Kar mőködésének akkreditációs követelményei 

2008/6/III/2. sz. MAB határozat (08.07.04.) a 2007/8/II/3/2. sz. MAB határozat 
módosítása http://www.mab.hu/doc/utmut_2sz_mellkl_karkov080704.doc 

KAR AKKREDITÁCIÓJÁNAK FELTÉTELEI  
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehaj-
tásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonat-
kozó elıírásai alapján:  

KAR AKKREDITÁLHATÓ, HA 
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1. A kar a különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, 
továbbá felsıfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) közül legalább ket-
tıben szervez oktatást; 

2. A felsıoktatási intézményben a kar alapképzéshez, illetve az alapító okirat-
ban meghatározott alaptevékenységhez igazodó strukturálódása folytán ma-
gába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és a felsıokta-
tási intézmény más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar 
jellegéhez illeszkedı szervezeti egységeit és ez alapján biztosítja az intéz-
ményben a képzések közös vagy hasonló szakterületei oktatásának szervezé-
sét; 

3. A különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma a MAB 
vizsgálatot megelızı tanévben az utóbbi 3 év átlagában legalább kettıszáz 
(a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzó-
val kell figyelembe venni); 

4. Az alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos 
létszáma legalább nyolcvan fı; 

5. A kar állományába kerülı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók lét-
száma legalább negyven fı. 

 
A MAB további akkreditációs elvárásai 

Legyen az oktatott szakokhoz, azok számához, tudományági sajátosságaihoz 
igazodó oktatói, kutatói állomány, valamint az ennek megfelelı infrastruktúra.  
Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a 
szaknak a képzésért felelıs és a képzés adminisztrációját végzı gesztorkara.  
 

Fıiskolai kar akkreditálható, ha teljesíti az általános elvárásokban megfo-
galmazottakat. 
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 megfo-
galmazottakat, továbbá ha van legalább egy akkreditált doktori iskola, 
vagy a kar az intézmény egy kari tudományágat magába foglaló dok-
tori 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, vala-
mint szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy 
alapképzési szakon mesterképzési szakon folyik képzés. 
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KÁB, kollégiumi- és plénumülések lebonyolításának egyes kérdései 

2008/6/VI. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
1. A képzési ági bizottsági-, kollégiumi- és plénumüléseken a szavazásra kerülı 

ügyekben a tagok csak „igen”-nel vagy „nem”-mel szavazhatnak, tartózkodás 
nem lehetséges. 

2. A kollégiumi üléseken egy ügyben érintett kollégiumi tag az adott ügy vitáján és 
a szavazásban ne vegyen részt, a kollégium bármely tagjának kérésére pedig el 
kell hagynia a termet az ügy tárgyalásának idejére. 

A MAB 2008-as költségvetése 

2008/6/VII. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A plénum elfogadja a MAB 2008-as költségvetési tervezetét. 2008. júliustól a szak-
véleményezési szakértıi díjak 100%-kal, a MAB testületi tiszteletdíjak 20%-kal 
emelkednek. A szaklétesítési bírálatok szakértıi díja így maximálisan 16.000 Ft, a 
szakindítási bírálatok szakértıi díja maximálisan 20.000 Ft. A MAB tagok tisztelet-
díja 90.000Ft/hó, a tisztségviselıké 180.000 Ft/hó, az elnöké 360.000 Ft/hó. 

Új DI-k létesítésének eljárása 

2008/7/IV.3. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
1. A doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet – a szenátus döntése elıtt – a 

felsıoktatási intézmény rektora juttatja el a MAB-hoz szakértıi véleményezés-
re. Az intézmény rektora postai levélben jelzi a MAB elnökének az új doktori 
iskola létesítésének szándékát. A levélben  
• megjelöli a tervezett iskola tudományterületét és tudomány/mővészeti ágát, 
• megadja az intézmény doktori képzési koordinátorának nevét és e-mail cí-

mét, 
• kéri a www.doktori.hu adatbázisban az új iskola adatlapjának létrehozását, 

s (új) azonosítószámának kiadását. 
• A MAB az új iskola kódszámának megküldésével megkéri és felhatal-

mazza az adatbázis kezelıjét az új iskola adatlapjának létrehozására. 

2. Az adatbázis kezelıje létrehozza az új iskola adatlapját az adatbázisban, s e-
mailben értesíti errıl az intézmény doktori képzési koordinátorát és (másolat-
ban) a MAB titkárságát. Ezzel megnyílik a doktori iskola adatai feltöltésének a 
lehetısége. 

3. Az intézmény feltölti az új iskola adatait az adatbázisba. Javasoljuk a törzstag-
ok adatainak és a doktori iskola dokumentumainak gondos feltöltését, mert a 
véleményezés az adatbázisban található adatok alapján történik.  

 
 
 



A feltöltés folyamata 

(az Útmutató doktori iskola adminisztrátoroknak 
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=47 szerint) 
 

3. 1. Az intézményi adminisztrátor [koordinátor] megadja az intézmény alapadata-
it és megnevezi a doktori iskola adminisztrátorát.  

3. 2. A doktori iskola adminisztrátora megadja a doktori iskola alapadatait (Útmu-
tató 6.1., 6.4., 6.5.) és létrehozza az adatbázisban oktatókat (7.), illetve meg-
jelöli azok státuszát (6.3., 6.2.), továbbá feltölti a szükséges dokumentumo-
kat (6.6., 6.7.). Ezek párhuzamosan is történhetnek, de elsıdleges a jogosult-
ságok létrehozása (7.1.), hogy ezt követıen az oktatók is megkezdhessék 
adataik megadását. 

3. 3. Az oktatók megadják személyes és tudományos adataikat és elfogadják 
a nyilatkozatot. 

3. 4. A doktori iskola vezetıje véglegesíti a feltöltött adatokat, és kezdeményezi 
az akkreditációs eljárást (oktatók útmutatója: 5.).  

3. 5. Az EDT elnöke és a rektor is adatbázisba belépve jelzik egyetértésüket 
(oktatók útmutatója: 6.).  

4. ODT tagsággal nem rendelkezı felsıoktatási intézmény a fenti 1. pontban 
jelölt rektori levéllel egyidejőleg a doktori iskola létesítési anyagát a MAB által 
közzétett, Doktori iskola akkreditációs követelményei (MAB 2008/7/.... sz. Határo-
zat) c. dokumentum 1. sz. melléklete szerint összeállítva, papíron 3 példányban 
és ugyanilyen tartalmú CD-n is juttassa el a MAB titkárságára. 
 

5. Az intézményi koordinátor e-mailben értesíti a MAB titkárságát arról, hogy az 
adatok teljesek, a véleményezés megindítható (titkarsag@mab.hu). 
 

6. Doktori iskola létesítésének véleményezéséért a MAB által kibocsátott számla 
alapján eljárási díjat kell fizetni. 
 

7. A doktori iskolák létesítésére irányuló kérelmek és a doktori szabályzatok véle-
ményezésére a MAB Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint a „doktori iskolá-
kat véleményezı bizottság” (röviden Doktori Bizottság - DB) illetékes. A DB el-
nöke – a DB illetékes tagjával való egyeztetés után – a kérelem által érintett tudo-
mány/mővészeti áganként legalább egy szakértıt kér fel a véleményezésre. Egy 
tudomány/mővészeti ágas doktori iskolát is legalább két szakértı véleményez. A 
véleményezés a www.doktori.hu adatbázisban történik.  
 

8. A doktori iskola tudomány/mővészeti ágának megfelelı képzési ági bizottság 
napirendjére tőzi és véleményezi a doktori iskola kérelmét, és javaslatot tesz a 
Doktori Bizottságnak.  
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9. A doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelemrıl, a Doktori Bizottság javaslata 
alapján, a MAB plénuma – határozat formájában – ad szakértıi véleményt, amely 
lehet támogató vagy nem támogató. A doktori iskola létesítésérıl szóló MAB szak-
értıi vélemény tartalmazza a felsıoktatási intézmény nevét, a doktori iskola tudo-
mányterületét/eit, tudomány/mővészeti ágát/ágait, (ha van, kutatási területét), veze-
tıjének nevét, beosztását és tudományos minısítését, az akkreditáció idıpontját. A 
határozat szövege “Tanúsítvány” formájában a www.doktori.hu adatbázis nyilvá-
nos felületén megjelenik. Akkreditáció esetén az intézmény szenátusa dönt a dok-
tori iskola létesítésérıl.  
 

10. Ha az intézmény nem ért egyet a MAB nem támogató szakértıi véleményében 
foglaltakkal, akkor az Ftv 106. §. (3) bekezdése alapján az oktatási és kulturális 
miniszternél felülvizsgálati eljárást kezdeményezhet. Az oktatási és kulturális mi-
niszter a MAB újabb szakvéleményét kéri, amit a MAB Felülvizsgálati Bizottsága 
készít el. 

Doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkrditációs követelményei 
Hatályos: 2009. január 1-jétıl 

2008/8/II/2. sz. MAB határozat (08.10.31.), MAB 2007/5/V. és 2007/10/III.2. sz. 
határozatai helyébe lép 
Doktori iskola törzstagjaival szemben támasztott követelmények 
A MAB a törzstagot a saját maga által megadott adatok (kutatási, mővészeti alkotói 
terület, közlemények, elıadások, témakiírások stb. ld. 1. melléklet f. pont) alapján 
értékeli.1 Hamis adatok közlése esetén a törzstag automatikusan “nem felel meg” 
minısítést kap.  
 

A doktori iskola törzstagja „megfelel”-nek minısül, ha 
1. 1. Általános szakmai követelmények 
1.1.1 A törzstagnak a doktori iskola tudomány/mővészeti ágában tudományos / 

mővészeti fokozata van. (Lásd a 3. melléklet a) pontját is.) 
1.1.2. Kutatási/mővészeti/alkotó tevékenysége aktív és folyamatos (ld. 2. mellék-

let). 
1.1.3. Megadja a tudományos közleményeinek, mérnöki, mővészeti alkotásainak a 

számát (külön jelölve a tudományos monográfiák és szakkönyvek számát), 
össz impakt faktorát vagy – az impakt faktor helyett – külföldön megjelent 
vagy hazai kiadásban nemzetközi megjelenéső idegen nyelvő közlemények 
számát. Adjon linket az interneten elérhetı teljes publikációs listájához (ld. 
2. melléklet) – ha van ilyen. 

1.1.4. A (kivonatos) publikációs lista (a www.doktori.hu honlapon) mindenkor 
tartalmazzon az utóbbi 5 évben (2009-ben: 2004-2008 között), lektorált és 

                                                           
1 Az a törzstag, akinek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, rendszeresen 
(évente legalább egyszer) frissíti adatait e dokumentum és a Tájékoztató szerint. 



Akkreditáció Magyarországon  18 

 81

referált, nyilvánosan hozzáférhetı médián megjelent öt közleményt, (ha van) 
internetes hozzáférési linkkel, és a korábbi évekbıl még öt közleményt, ame-
lyeket a törzstag a legfontosabbaknak tart. A törzstagnak figyelnie kell az 
idézettséget, és fel kell tüntetnie az adatbázisban. Az idézettség a törzstagi 
megfelelés fontos fokmérıje. 

1.1.5. A publikációs listát évente frissíteni kell, hogy minden évben megfeleljen a 
törzstag annak a követelménynek, hogy az adatbázisban legyen az utóbbi 5 
évbıl 5 publikációja. A törzstagnak van az adott doktori iskolában témakiírá-
sa. 

1.1.6. Van legalább 0,5 fokozatot szerzett hallgatója2, vagyis legalább társ-
témavezetıje volt fokozatot szerzett hallgatónak (ld. még a 2.10. pontot). 

1.1.7. Megadja a fokozatot szerzett doktoran-duszainak teljes névsorát, a fokozat-
szerzés évével együtt, jelölve a többes témavezetést.  

1.1.8. Tudományos, mővészeti tevékenysége releváns a doktori iskola képzési / 
kutatási területéhez (ld. 3. melléklet). 

1.1.9. A „releváns” követelmény vizsgálatakor a törzstagot a doktori iskola egészé-
nek összefüggésében vizsgálja a MAB. Egy tudomány / mővészeti ágas DI 
esetén is releváns lehet kapcsolódó tudomány / mővészeti ágban tevékenyke-
dı törzstag munkája.  

1.1.10. Törzstag a doktori iskola létesítésekor, illetve az abba való belépésekor nem 
lehet tartósan szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton. 

 
1.2. Munkajogi követelmények 
 

1.2.1. Az anyaintézményben foglalkoztatottak 
1.2.1.1. a törzstag a doktori iskolát mőködtetı felsıoktatási intézményben teljes 

munkaidıben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban fog-
lalkoztatott (beleértve az MTA által támogatott kutatócsoportok munkatársa-
it), 

1.2.1.2. az adott felsıoktatási intézménynek (FOI) adott akkreditációs nyilatkoza-
tot, 

1.2.1.3. egyetemi tanár, és a köztársasági elnök nevezte ki (vagyis nem külföldön 
nevezték ki),3 vagy professor emeritus, vagy egyetemi oktató/kutató. 

 

1.2.2. Kutatóintézetben4 foglalkoztatottak 

                                                           
2 A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja fokozatot szerzett hallgató 2009. szeptember 1-
jéig történı bejelentését. 
3 A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009. szeptember 1-jéig kinevezett egyetemi 
tanárokat. 
4 Ftv. 31. § (2) A felsıoktatási intézmény megállapodhat különösen 
a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más kutatóintézetekkel 
közös kutatási, képzési feladatok ellátására, … 
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1.2.2.1. olyan kutató, akinek a beosztása tudományos tanácsadó vagy kutatópro-
fesszor 

1.2.2.2. a FOI és az adott kutató munkahelye között megfelelı együttmőködési 
megállapodás van (ld. még a 2.11. pontot). A kutatóintézetben5 a törzstag tel-
jes munkaidıben foglalkoztatott. 

 
1.3. Életkori követelmények 
 

1.3.1. Doktori iskola létesítésekor: 
1.3.1.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61. életévét még nem 

tölti be 
1.3.1.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti kutató: aki az értékelés évében 66. életévét 

még nem tölti be 
 

1.3.2. Mőködı doktori iskola akkreditálásakor: 
1.3.2.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem 

tölti be (2009-ben ilyen, aki 1944-ben vagy késıbb született) 
1.3.2.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti oktató / kutató: aki az értékelés évében 71. 

életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1939-ben vagy késıbb szüle-
tett) 

 
2. Doktori iskola akkreditálható, és az intézmény a vonatkozó tudomány / mővé-
szeti ág(ak)ban fokozatot adhat, ha 

2.1. Megadta valamennyi adatát az 1. melléklet szerint.6 

2.2. A vezetıje nemzetközi elismertséggel bíró, „megfelel” minısítéső egyetemi 
tanár, aki a doktori iskola anyaintézményében foglalkoztatott, van (lehetıleg 
több) fokozatot szerzett doktorandusza és 2012. szeptember 1. után más mun-
kahelyen teljes munkaidıs állást nem tölt be (ld. még a 2.7 pontot). 

2.3. A mőködési szabályzata (benne a fokozatszerzési követelmények, a felvételi 
eljárási rend (pontozás, kiválasztás stb.) az interne-ten elérhetı, tartalmas, in-
formatív.  

2.4. A képzési terve (program, kurzusok stb.) az interneten elérhetı, szakmailag 
alapos, tartalmas, informatív. 

                                                           
5 A MAB ebbe a körbe sorolja a következı állami fenntartású országos múzeumokat is: 
Hadtörténeti Múzeum, Iparmővészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti 
Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Mezıgazdasági 
Múzeum, Néprajzi Múzeum, Országos Mőszaki Múzeum, Petıfi Irodalmi Múzeum, Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Szépmővészeti Múzeum (forrás: 1997. évi CXL. törvény 2.sz. melléklete) 
6 Az a doktori iskola, amelynek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, frissíti 
ott az adatait e dokumentum és a Tájékoztató szerint. 
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2.5. A minıségbiztosítási terve az interneten elérhetı, tartalmas, a (minıség)célok 
eléréséhez megfelelı. 

2.6. A honlapja az interneten elérhetı, tartalmas, informatív: a doktori képzésrıl és 
fokozatszerzésrıl rendszeres tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket 
évente közzéteszi. 

2.7. Legalább 1 éve mőködı doktori iskola esetében: a doktori iskola nyolc-tíz 
oldalas önértékelést készít, amely a doktori iskola tevékenységérıl (feltételei-
rıl, mőködésérıl, eredményeirıl) szól, és az önértékelésben C-SWOT analízis7 
van. Az önértékelés dokumentálja a doktori iskola vezetıjének nemzetközi el-
ismertségét. Több tudomány/mővészeti ágas doktori iskola az önértékelés kü-
lön fejezetében dokumentálja az érdemi együttmőködést (koherenciát) a tudo-
mány/mővészeti ágak mővelıi között.  

2.8. A FOI a doktori iskola összes tudomány/mővészeti ágában akkreditált mester-
képzési szakon oktatást folytat.8 (ld. 4. melléklet). A szakra vonatkozó MAB 
akkreditációs határozat számát meg kell adni. 

2.8.1. Tanári mesterszakra épülıen a MAB neveléstudományi doktori iskola létesí-
tését tartja megfelelınek. A tanári mesterszakon végzett hallgatók felvételt 
nyerhetnek a szakképzettségi moduljuk szaktárgyi tudomány/mővészeti ágának 
megfelelı doktori iskolába is. Önmagában azonban a tanári szakképzettségi 
modul nem elegendı doktori iskola létesítéséhez. 

2.9.1. Egy tudomány/mővészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzs-
tagok kutatási területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a té-
makiírások között 

2.9.2. Több tudomány/mővészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzs-
tagok kutatási területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a té-
makiírások között. A mővelt tudomány/mővészeti ágak megalapozottak és 
képviseletük erıs; a DI tagjai között eredményes, dokumentált szakmai 
együttmőködés van.  
DLA és PhD fokozatot kiadó doktori iskola több tudományágasnak minısül. 

2.10. A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 „megfelel” minısítéső 
törzstagja (beleértve az 1.3. szerinti életkori követelményeknek való megfele-
lést is). Ezen belül, egy tudomány/mővészeti ágas doktori iskolában legalább 4 
egyetemi tanár (a professor emeritusok ezen felül számítanak) törzstag; több 
tudomány / mővészeti ágas doktori iskolában: tudomány / mővészeti áganként 
3 törzstag, akik közül tudomány / mővészeti áganként 2 egyetemi tanár.  
Újonnan létesítendı, továbbá legfeljebb 3 éves doktori iskola akkreditálható 
akkor is, ha csak 3 törzstagnak van fokozatot szerzett hallgatója. 

                                                           
7 A C-SWOT analízis az adott doktori iskola mőködésének külsı korlátait (Constraints), 
erısségeit (Strengths), gyenge, fejlesztendı pontjait (Weak-nesses), fejlesztési lehetıségeit 
(Opportunities), és a mőködését veszélyeztetı elemeket (Threats) tartalmazza. 
8 A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009 szeptember 1-jéig akkreditált mesterkép-
zési szakokat. 
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2.11. Ha a doktori iskola törzstagja nem az adott FOI dolgozója, akkor a FOI-nak 
együttmőködési megállapodást kell kötnie a kutatóintézettel. A megállapodás 
akkor felel meg, ha kiderül belıle az oktatási/kutatási együttmőködés tárgya és 
az együttmőködı(k) személye.  

2.12. A doktori iskola a mőködés elsı három évében évente vegyen fel legalább 2-
2 doktorandusz hallgatót. A késıbbi években ezt a követelményt a MAB nem 
vizsgálja.  

2.13. Egy intézményben egy tudomány / mővészeti ágban több doktori iskola csak 
akkor mőködhet, ha azok más-más kutatási területen jönnek létre, és önállóan 
is megfelelnek a doktori iskola létesítési feltételeinek. 

2.14. A MAB fontosnak tartja, hogy minden tudomány/mővészeti ágban lehetıség 
legyen hazánkban is doktori képzésre és fokozatszerzésre, ezzel a tudományos 
utánpótlás biztosítására. Ezért olyan, az 5. sz. mellékletben felsorolt tudomány-
ágban, ahol a doktori iskola létesítésének személyi feltételei átmenetileg az or-
szág egyetlen intézményében sem teljesülnek, az érintett intézmények vélemé-
nyének kikérése után, egy (és csakis egy) doktori iskola létesítését – meghatá-
rozott idıre – olyan formában is támogathatja a MAB, hogy a tudományágat 
mővelı négy egyetemi tanár mellett további három törzstag más, az adott tu-
dományághoz kapcsolódó tudomány/mővészeti ág mővelıje legyen. 

2.15. Az akkreditáció hatálya 8 év (2009-ben 2017. december 31-ig) – a jelen mő-
ködési feltételek biztosítása esetén.  

2.16. A fenti követelményeknek való megfelelés folyamatosságát a MAB a doktori 
adatbázisban évente végzett programozott vizsgálattal ellenırzi. Az éves ellen-
ırzés eredményeként a MAB megváltoztathatja az akkreditáció hatályát. 

 

3. Intézmények együttmőködése doktori iskolák keretében 

3.1 Az együttmőködés típusai 
3.1.1 Felsıoktatási intézmény és kutatóintézet együttmőködése mind a doktori 

képzésre, mind a kutatásra kiterjedhet, azzal, hogy a doktori fokozatot minden 
esetben a felsıoktatási intézmény ítéli oda és adja ki. [Felsıoktatási törvény: 
Ftv. 5. § (7), Ftv. 31. § (2)] 

3.1.2 Együttmőködések általában (hazai vagy külföldi szervezettel) – így a doktori 
képzés tekintetében is.[Ftv. 31. § (1)] 

3.1.3 Hazai felsıoktatási intézmények (egyetemek, fıiskolák) együttmőködése 
[Ftv. 31. § (2)] 

3.1.4 Hazai és külföldi felsıoktatási intézmények együttmőködése [Ftv 117. § (4)] 
3.2. Hazai felsıoktatási intézmények akkor létesíthetnek közös doktori iskolát, ha 

külön-külön is megfelelnek az adott tudomány/mővészeti ágban a doktori isko-
la létesítési feltételeinek és az új doktori iskola olyan szinergikus elınyökkel 
jár, melyek külön-külön mőködéssel nem biztosíthatók. A közös doktori okle-
velet mindkét egyetem rektora és doktori tanácsának elnöke aláírja. 
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3.3. Hazai és külföldi egyetem akkor létesíthet írásos megállapodása alapján közös 
doktori iskolát, és ítélhet oda közösen doktori fokozatot (joint degree), ha a ha-
zai egyetem – a MAB szakértıi véleménye alapján – önállóan is megfelel a je-
len követelményeknek, és a külföldi intézmény is önállóan jogosult országában 
doktori fokozat odaítélésére. A közösen kiállított doktori oklevelet mindkét in-
tézmény saját szabályai szerint jegyzi. 

3.4. Minden együttmőködési forma esetén a MAB-hoz írásban benyújtott közös 
képzési kérelemhez csatolni kell az erre vonatkozó részletes írásos megállapo-
dást is. 

 
4. Doktori iskolák mőködése 

4.1. Az akkreditált doktori iskola mőködését – a doktori képzést és a doktori foko-
zatszerzést – szabályozza az Ftv, kormányrendelet, az intézmény doktori sza-
bályzata és a doktori iskola saját mőködési szabályzata. A MAB a mőködés te-
kintetében a létesítéshez elıírt akkreditációs követelmények formájában és a 
következı, minıségellenırzési fejezetben fogalmazza meg a mőködéssel kap-
csolatos „mérlegelési követelményeit”. (33/2007-es kormányrendelet.) 

4.2. A doktori iskola – a MAB honlapján (www.mab.hu) közétett szempontrend-
szert figyelembe vevı – hiteles, az iskolát érintı történések függvényében fo-
lyamatosan, de legalább havonta frissített honlapot mőködtet. A doktori iskola 
honlapja legyen elérhetı az intézmény honlapjáról is. 

 
5. Doktori iskolák mőködésének minıségellenırzése 

5.1.  Az intézmény feladata 

5.1.1. A felsıoktatási intézmény doktori tanácsa kialakítja a doktori képzés és a 
fokozatszerzés minıségbiztosításának elveit és módszereit. Ennek alapján fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri a doktori iskolák mőködését. Munkájához fel-
használja a doktoranduszok, a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szer-
zettek és a doktori fokozatot szerzık munkáltatóinak véleményét is, szükség 
esetén külsı szakértıt kér fel. 

5.1.2. Az intézményi vagy a párhuzamos akkreditáció során – vagy a doktori tanács 
felszólítására – a doktori iskola önértékelést készít. 

 
5.2.  A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság feladatai  

5.2.1. A MAB a mőködı doktori iskolák minıséghitelesítését is a jelen dokumen-
tumban lefektetett követelmények alapján végzi. 

5.2.2. A MAB a rendszeres (nyolcévenkénti) intézményi akkreditáció vagy a kép-
zések párhuzamos akkreditációja keretében vagy jogszabályi intézkedés alap-
ján megvizsgálja és értékeli a doktori iskolák mőködését is. 
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5.2.3. A MAB a párhuzamos akkreditáció során „Kiválósági hely” címet adomá-
nyozhat a címre a MAB által közzétett szempontrendszer alapján pályázó dok-
tori iskoláknak.  

 
6. Doktori iskolák mőködésének megszüntetése 

6.1. Az intézmény kezdeményezése 
6.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a fenntartó-

nak a doktori iskola megszüntetését, ha a személyi (törzstagi, hallgatói), mes-
terképzési, tárgyi, pénzügyi feltételek változása ezt szükségessé teszi. A meg-
szüntetı döntésrıl a szenátus a MAB-ot haladéktalanul értesíti.  

6.1.2. A doktori tanács javasolhatja a szenátusnak doktori iskolák átszervezését, 
összevonását, szétválasztását, megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tár-
gyi feltételei lényegesen megváltoznak. 

6.1.3. Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva – szakértıi 
vélemény kérésével – a MAB-nak megküldheti. 

6.1.4. A MAB szakértık és az illetékes képzési ági bizottság(ok) bevonásával a 
javaslatot megvizsgálja, a MAB plénuma állást foglal a javaslatról, és az indo-
kolt állásfoglalást – szakértıi véleményként – közli a rektorral 

6.1.5. A doktori iskolát ennek alapján a szenátus vagy a fenntartó szünteti meg.  
 
6.2. A MAB kezdeményezése 
6.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár a párhuzamos akkreditáció, akár az éves 

folyamatos ellenırzés során vagy dokumentált bejelentés révén a doktori iskola 
mőködésében a minıséget veszélyeztetı jelenségeket tapasztal, arról tájékoz-
tatja az intézmény rektorát és felkéri ıt azok kijavítására. A MAB által jelzett 
problémákról a rektor köteles tájékoztatni az érintett doktori iskola hallgatóit, 
illetve a fokozatszerzésre jelentkezetteket is. 

6.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok színvonala, vagy a feltételek olyan 
alapvetı romlását tapasztalja, ami az elızı pont alatti eljárásnál szigorúbb in-
tézkedéseket igényel, akkor közbülsı akkreditációs eljárást folytat le, melynek 
elindításához a doktori iskola önértékelését kéri. Ezt az önértékelést a felsıok-
tatási intézmény doktori tanácsa véleményezi. 

6.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizott-
ságba – indokolt esetben – külföldi szakértıt is fel kell kérni. 

6.2.4. A látogató bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma 
megerısíti (esetleg határozott idıre és feltételekkel), vagy visszavonja az 
akkreditációt. Ha visszavonja, gondoskodik a határozat nyilvánosságra hozata-
láról és a kormányrendelet 7. § (6) bekezdés alapján kezdeményezi a doktori 
iskola megszüntetését a rektornál, illetve a fenntartónál. 

6.2.5. Az akkreditáció visszavonása ellen az egyetem rektora a MAB elnökéhez 
címezve fellebbezést nyújthat be, és a MAB Felülvizsgálati Bizottság eljárását 
kérheti. 
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6.3. Doktori iskola megszüntetésének következményei  

6.3.1. Ha a MAB visszavonja a doktori iskola akkreditációját, akkor a felsıoktatási 
intézmény a doktori iskola tudomány / mővészeti ágában – amennyiben e tu-
domány / mővészeti ágban az intézményben másik doktori iskola nem mőködik 
– elveszti a jogosultságát 

a) doktori képzésre,  
b) PhD, illetve DLA fokozat adására, 
c) habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,  
d) külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására. 

6.3.2. A doktori iskola akkreditációjának visszavonásáról szóló MAB határozatban 
rendelkezni kell 

a) a hatályba lépés idıpontjáról; 
b) a doktori iskolában folytatott képzés lezárásának határidejérıl; 
c) az abszolutórium megszerzéséig még nem jutott doktoranduszok tanulmá-

nyai továbbfolytatásának módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) meg-
jelölésével); 

d) az abszolutóriummal rendelkezıknek, ill. a doktorjelölteknek a doktori fo-
kozat odaítélésének módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölé-
sével); 

6.3.3. A szükséges pénzügyi rendelkezéseket (kutatási támogatások, ösztöndíjak 
stb.) – a befogadó intézmény kérésére – a doktori képzés finanszírozásának sa-
játosságaira te-kintettel a miniszter hozza meg. 

 
6.4. A „nem felelt meg” törzstagi minısítés következményei 

A „nem felelt meg” törzstag minısítése a doktori adatbázis nyilvános felületén nem 
jelenik meg, csak a törzstag és a doktori iskola vezetıje számára elérhetı.  
A MAB kifejezetten ajánlja a „nem felelt meg” minısítéső törzstagot témavezetı-
ként vagy oktatóként szerepeltetni a doktori adatbázisban. Ha ez nem történik meg, 
a minısítés után 30 nap elteltével a „nem felelt meg” minısítés a nyilvános felüle-
ten láthatóvá válik. 
 
Mellékletek:  
1. melléklet: Az akkreditációs értékeléshez szükséges adatok  
2. melléklet: A tudományos publikációk köre 
3. melléklet: A törzstagi megfelelés kritériumrendszere 2009 
4. melléklet: A mesterszakok tudomány / mővészeti ági besorolása 
5. melléklet: A tudomány/mővészeti ágak és a képzési ágak megfeleltetése 
6. melléklet: Fogalom-meghatározások 

 

-------------- 
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1. melléklet 
AZ AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK 

1. A doktori iskola adatai és létesítésének dokumentumai: 
Adatok: 

a) Az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége) 
b) a DI tudományterületi (8), tudományági (45) (mővészeti ági) besorolása; 
c) a DI neve, kutatási területe (ha megnevezik); 
d) a kiadható doktori fokozat tudomány / mővészeti ágának megnevezése; 
e) az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szak(ok), MAB 

akkreditációs határozat száma. A határozatszám helyét akkor lehet üresen 
hagyni, ha a mesterszak akkreditálása várhatóan a tárgyév szeptember 1-jéig 
megtörténik.  

f) a doktori iskola személyi feltételei: 
• vezetıjének jelölt személy,  
• a DI törzstagjai, 
• a DI témavezetıi,  
• a DI további intézményi oktatói,  
• meghívott hazai és külföldi oktatók, mővészek, kutatók. 

Minden esetben név, születési dátum (a doktori adatbázis nyilvános felületén csak 
az év jelenik meg), e-mail cím, telefonszám, legmagasabb tudományos/mővészeti 
fokozat, a fokozat, ill. cím tudomány/mővészeti ága, megszerzésének éve és intéz-
ménye, munkahely(ek), beosztás, legfontosabb tudományos, mővészeti eredmé-
nyeinek, alkotásainak dokumentációja (publikációs jegyzék: az utóbbi 5 évben 
megjelent 5 közlemény, és a korábbi évekbıl még 5 közlemény), összes tudomá-
nyos közlemény száma, internetes hozzáférési link a teljes publikációs listához (ha 
van), impakt faktor vagy és idegen nyelvő közlemények száma, független hivatko-
zások1 száma, a törzstagnál PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszok teljes 
névsora + fokozatszerzésük éve. 

Dokumentumok: 
g) a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.) 
h) a DI minıségbiztosítási terve; 
i) a DI mőködési szabályzata, benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kivá-

lasztás stb.)  
j) a DI honlapjának címe,  
k) Önértékelés (csak a legalább 1 éve mőködı doktori iskoláktól kérjük) 

                                                           
1 Hivatkozott (cited): más szerzı publikációja hivatkozik az adott mőre. A hivatkozó és a 
hivatkozott publikáció társszerzıi között sem lehet közös, különben önhivatkozásról van 
szó, melyet nem tekintünk figyelembe vehetı hivatkozásnak. 
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2. Az intézményi dokumentumok sorában 
a) A felsıoktatási intézmény doktori szabályzata; 
b) Együttmőködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha 

van ilyen).2. melléklet 

A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE 

A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy 
elektronikus közleményt (folyóiratcikk1, egyetemi/fıiskolai tankönyv, szakkönyv, 
tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvbıl stb.), 
amely: 

a) a szerzı saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tétele-
sen is hivatkozik), 

b) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz, 
c) ISBN vagy ISSN számmal ellátott, 
d) lektorált2, 
e) referált (közismert adatbázisban fellelhetı)3, 
f) a tudomány/mővészeti ág függvényében impakt faktoros, 
g) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány 
h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál4, 
i) lehetıleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven, 
j) jelentıs közkönyvtárakban fellelhetı és hozzáférhetı, 
k) megrendelhetı vagy megvásárolható. 

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült mőszaki vagy mővészi alkotást, az 
elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom do-
kumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.  
 

A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következıket: 

• napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a té-
mája szakmai jellegő), 

                                                           
1 Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább 
kétszer), a szóbanforgó periodika számára írt cikkekkel megjelenı, kötetszámmal jelölt 
kiadvány. 
2 Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a mővet megjelenés elıtt független lek-
tor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-elıadás elfogadása és 
konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent lektorálást. 
3 Referált (referenced) publikáció: a jelölt mőve (tehát a könyvfejezetek kivételével min-
den más mő) a jelölt neve szerint megjelenik egy kereshetı adatbázisban (pl., Web of 
Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyó-
iratban. 
4 Hazai kiadású, nemzetközi megjelenéső publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos 
rendszeres (elıfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztéső kiadványban 
jelent meg. 
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• saját kiadásban megjelentetett mő (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem 
lektorált) 

• egyetemi, fıiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szer-
kesztés, szöveggondozás stb. 

• rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren, 
• (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással 
• recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb mőelemzést), 
• pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés, 
• szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, 

székfoglaló), 
• egyéb kézirat-jellegő értekezés, írás, 
• tudománynépszerősítı írás (pl. Élet és Tudomány-ban) 
• nem kutatási célú és igényő interjú (sem riporterként, sem interjúalanyként) 
• még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás. 

 
3. melléklet 

A TÖRZSTAGI MEGFELELÉS KRITÉRIUMRENDSZERE 2009 
(* A PROGRAM ELLENİRZI: a)-b); # A BÍRÁLÓ ÉRTÉKELI: c)-d)) 

a) * A törzstagi megfelelıség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudo-
mányágában meglévı tudományos vagy mővészeti fokozat. Ennek megszer-
zését a program értékeli, de az új tudományágak esetén annak relevanciáját ér-
telemszerően tartalmilag, elsısorban a TT-jelölt tudományos eredményei alap-
ján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból nem sze-
rezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, 
ha a tudományos munkásság ezt alátámasztja.) 

b) * Témavezetıi eredményesség 
• eddigi összes doktoranduszainak száma (+ a kandidátusi témavezetések) 
• eddigi összes, abszolutóriumot szerzett doktoranduszainak száma 
• eddigi PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszainak száma (+ kandidá-

tusok) 
• doktoranduszainak neve, fokozatszerzésük éve 
• közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és disszertációban do-

kumentált kettıs témavezetés 
- Folyamatosan, azaz negyedik vagy több éve mőködı DI minden TT-

jánál megfelelıségi feltétel a fokozatot szerzett doktorandusz. Akinek 
nincs ilyen, az TT-ként nem felel meg. 

- Új vagy legfeljebb 3 éves DI-k esetén legalább 3 TT-nak legyen fokoza-
tot szerzett doktorandusza. A 4. évtıl viszont a fokozatot szerzett 
doktorandusz már minden TT-ra egyedileg érvényes kritérium. 
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c) # A törzstagi megfelelıség értékelésének szempontjai: 
A bíráló a megfelelést a megadott 10 közlemény mérlegelése, továbbá az alábbi 
adatok alapján, érdemi indoklással javasolja vagy nem javasolja.  
Tudományos teljesítmény számszerő adatai 
• összes tudományos közleményeinek száma 
• összes impakt faktora vagy idegen nyelvő közleményeinek száma referált 

folyóiratokban 
• munkára történt független hivatkozások1 száma 

d) # Relevancia 
A TT-jelölt tudományos/mővészeti tevékenysége releváns és integráns része a 
DI oktatási és kutatási programjának. A DI egésze ilyen releváns TT-ok révén 
alkot koherens programot. Ennek együttes mérlegelésével döntünk a TT-
jelöltek relevanciájáról, ill. a DI koherenciájáról. 

 

4. melléklet 

A MESTERSZAKOK TUDOMÁNY/MŐVÉSZETI ÁGI BESOROLÁSA 

Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
birtokrendezı mérnöki  
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

agrármőszaki tudományok 

tájépítész mérnöki  
állam- és jogtudományok jogász 

agrármérnöki  
állattenyésztı mérnöki  
mezıgazdasági biotechnológus  
ökotoxikológus  

állattenyésztési tudományok 

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 
állatorvosi tudományok állatorvosi  

anyagmérnöki 
anyagtudomány  
faipari mérnöki 
kohómérnöki 

anyagtudományok és technológiák 

könnyőipari mérnöki 
biofizikus  
biológus 
biomérnöki  
hidrobiológus  
info-bionika  
mezıgazdasági biotechnológus  
molekuláris biológia  
orvosi biotechnológia 

biológiai tudományok 

ökotoxikológus  

                                                           
1 Lásd a 7. oldalon a 9. sz. lábjegyzetet. 
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Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás  
egészségpszichológia  
egészségügyi mérnöki 
egészségügyi szociális munka  
humánkineziológia  
népegészségügyi  
orvosi biotechnológia 
rekreáció  
ápolás 
komplex rehabilitáció 
klinikai laboratóriumi kutató 
általános orvos 
fogorvos 
gyógyszerész 

egészségtudományok 

táplálkozástudományi 
élelmiszerbiztonsági és -minıségi mérnöki 
élelmiszermérnöki  

élelmiszertudományok 

táplálkozástudományi 
általános orvos  elméleti orvostudományok 
fogorvos 

építészmérnöki tudományok  
bánya és geotechnika mérnöki 
elıkészítés-technikai mérnöki 
földmérı- és térinformatikai mérnöki 
földtudományi mérnöki 
hidrogeológus mérnöki 
infrastruktúra-építımérnöki  
létesítménymérnöki  
olaj- és gázmérnöki 
szerkezet-építımérnöki  

építımérnöki tudományok 

településmérnöki  
építımővészet építész 

környezetgazdálkodási agrármérnöki  
természetvédelmi mérnöki  

erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 

vadgazda mérnöki  
filmdramaturg  film- és videomővészet 
filmtudomány  
esztétika  
etika  
filozófia  
kognitív tanulmányok  
logika és tudományelmélet  

filozófiai tudományok 

a természettudomány története és filozófiája 
anyagtudomány  
biofizikus  

fizikai tudományok 

csillagász  
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Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
fizikus  
geofizikus  

 

meteorológus  
földtudomány  
földtudományi mérnöki 
geofizikus  
geográfus  
geológus  
hidrogeológus mérnöki 
meteorológus  

földtudományok 

térképész  
biztosítási és pénzügyi matematika  
logisztikai menedzsment  
marketing  
master of business administration (MBA)  
mőszaki menedzser  
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás  
pénzügy  
regionális és környezeti gazdaságtan  
sportmenedzser  
számvitel  
turizmus menedzsment  
vállalkozásfejlesztés  

gazdálkodás- és szervezés-tudományok 

vezetés és szervezés  
fa- és bútoripari terméktervezı mérnöki  
forma- és vizuális környezettervezı mérnöki  
gépészeti modellezés  
gépészmérnöki  
ipari teméktervezı mérnöki  
létesítménymérnöki  
mechatronikai mérnöki 
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

gépészeti tudományok 

mőszaki menedzser  
gyógyszerész  gyógyszertudományok 
orvosi biotechnológia 
biztonság- és védelempolitikai 
büntetés-végrehajtási vezetı 
határrendészeti és -védelmi vezetıi 
katonai vezetıi 
nemzetbiztonsági 

hadtudományok 

védelmi igazgatási 
hittudományok  

gazdaságinformatikus  
info-bionika  
mérnök informatikus  

informatikai tudományok 

orvosi biotechnológia 
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Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
 programtervezı informatikus 
iparmővészet látványtervezı mővész  

amerikanisztika 
anglisztika  
bolgár nyelv és irodalom  
cseh nyelv és irodalom  
finnugrisztika  
francia nyelv, irodalom és kultúra  
horvát nyelv és irodalom  
irodalom- és kultúratudomány  
japanológia  
klasszika-filológia  
lengyel nyelv és irodalom  
magyar nyelv és irodalom  
néderlandisztika  
német nyelv, irodalom és kultúra  
német nemzetiségi nyelv és irodalom  
olasz nyelv, irodalom és kultúra    
orosz nyelv és irodalom  
portugál nyelv, irodalom és kultúra  
román nyelv, irodalom és kultúra  
skandinavisztika  
spanyol nyelv, irodalom és kultúra  
szerb nyelv és irodalom  
színháztudomány  
szlavisztika  
szlovák nyelv és irodalom   

irodalomtudományok 

szlovén nyelv és irodalom  
biztonságtechnikai mérnöki 
katasztrófavédelmi mérnöki 
katonai logisztikai 

katonai mőszaki tudományok 

védelmi vezetéstechnikai rendszertervezı 
anyagtudomány  
gyógyszerész  
orvosi biotechnológia 
vegyész 

kémiai tudományok 

vegyészmérnök 
festımővész  
intermédia-mővész  
grafikusmővész  
restaurátormővész  

képzımővészet 

szobrászmővész  
általános orvos  
fogorvos 
info-bionika  

klinikai orvostudományok 

orvosi biotechnológia 
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Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
hidrobiológus  
környezetmérnöki 

környezettudományok 

környezettudomány  
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás  
gazdaság-matematikai elemzı  
közgazdálkodás és közpolitika  

közgazdaságtudományok 

közgazdasági elemzı  
jármőmérnöki  
közlekedésmérnöki  

közlekedéstudományok 

logisztikai mérnöki  
alkalmazott matematikus  
biztosítási és pénzügyi matematika  
gazdaság-matematikai elemzı  

matematika- és számítástudományok 

matematikus  
média- és kommunikációs tudományok kommunikáció- és médiatudomány 
multimédia-mővészet  

filmtudomány  
irodalom- és kultúratudomány  
mővészettörténet  

mővészet- és mővelıdéstörténeti tudományok 

színháztudomány  
kulturális antropológia  néprajz és kulturális antropológia 
néprajz  
emberi erıforrás tanácsadó  
gyógypedagógia  
interkulturális pszichológia és pedagógia 

neveléstudományok 

tanár 
agrármérnöki  
díszkertészeti mérnöki  
kertészmérnöki  
mezıgazdasági biotechnológus  
növényorvosi  
növénytermesztı mérnöki  

növénytermesztési és kertészeti tudományok 

ökotoxikológus  
alkalmazott nyelvészet  
altajisztika  
amerikanisztika  
anglisztika  
arabisztika  
asszíriológia  
bolgár nyelv és irodalom  
cseh nyelv és irodalom  
egyiptológia  
elméleti nyelvészet  
finnugrisztika  
fordító és tolmács  

nyelvtudományok 

francia nyelv, irodalom és kultúra  
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Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
hebraisztika  
horvát nyelv és irodalom  
indológia  
iranisztika  
iszlám tanulmányok  
japanológia  
klasszika-filológia  
lengyel nyelv és irodalom  
magyar nyelv és irodalom  
mongolisztika  
néderlandisztika  
német nyelv, irodalom és kultúra  
német nemzetiségi nyelv és irodalom  
olasz nyelv, irodalom és kultúra    
orosz nyelv és irodalom  
portugál nyelv, irodalom és kultúra  
román nyelv, irodalom és kultúra  
sinológia  
skandinavisztika  
spanyol nyelv, irodalom és kultúra  
szerb nyelv és irodalom  
szlavisztika  
szlovák nyelv és irodalom   
szlovén nyelv és irodalom  
tibetológia  

 

turkológia  
kisebbségpolitika  
nemzetközi tanulmányok  

politikatudományok 

politikatudomány  
egészségpszichológia  
emberi erıforrás tanácsadó  
interkulturális pszichológia és pedagógia 
kognitív tanulmányok  

pszichológiai tudományok 

pszichológia  
vidékfejlesztési agrármérnöki  regionális tudományok 
regionális és környezeti gazdaságtan  
humánkineziológia  
rekreáció  
sportmenedzser  

sporttudományok 

szakedzı  
színházi dramaturg  
színházrendezı  
színháztudomány  

színházmővészet 

színmővész  
informatikus könyvtáros  szociológiai tudományok 
kulturális antropológia  
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Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
survey statisztika  
szociális munka  
szociálpolitika  
szociológia  

 

társadalmi nemek tanulmánya  
klasszikus balettmővész  
koreográfus  
kortárstánc mővész  

táncmővészet 

néptáncmővész  
altajisztika  
arabisztika  
asszíriológia  
egyiptológia  
hebraisztika  
indológia  
iranisztika  
iszlám tanulmányok  
japanológia  
klasszika-filológia  
levéltár  
mongolisztika  
mővészettörténet  
régészet  
sinológia  
a természettudomány története és filozófiája 
tibetológia  
történelem  
turkológia  

történelemtudományok 

vallástörténet  
vallástudományok vallástudomány  

biomérnöki  
gyógyszervegyész-mérnöki 
környezetmérnöki 
mőanyag- és száltechnológiai mérnöki 
ökotoxikológus  

vegyészmérnöki tudományok 

vegyészmérnöki 
energetikai mérnöki  
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 
info-bionika  

villamosmérnöki tudományok 

villamosmérnöki 
egyházzene-mővész  
karmester  
klasszikus énekmővész  
klasszikus hangszermővész  
kóruskarnagy  

zenemővészet 

Kodály-zenepedagógia  
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Tudományág/mővészeti ág Mesterszak 
muzikológus  
régi-zene hangszermővész  
zeneszerzı  

 

zeneteoretikus  

 
 

5. melléklet 

A tudomány/mővészeti ágak és a képzési ágak megfeleltetése doktoi iskolák 
létesítése céljából 

TUDOMÁNY/MŐVÉSZETI ÁG 
(MAB állásfoglalás) 

KÉPZÉSI ÁG 
(289/2005.Korm.rend.: mesterképzések) 

agrármőszaki tudományok agrármőszaki 
erdımérnöki 

erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki 

élelmiszertudományok élelmiszer- és kertészmérnöki 
növénytermesztési és kertészeti tudományok 
állattenyésztési tudományok 

mezıgazdasági 

állatorvosi tudományok állatorvos 
regionális tudományok gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki 

magyar; modern; ókori és keleti filológia 
irodalomtudományok 

drámakultúra 
nyelvtudományok magyar; modern; ókori és keleti filológia 
pszichológiai tudományok pszichológia 
neveléstudományok pedagógia 
filozófiai tudományok 
mővészet- és mővelıdéstörténeti tudományok 
vallástudományok 
média-és kommunikációs tudományok 

szabad bölcsészet 

történelemtudományok 
néprajz- és kulturális antropológia 

történelem 

politikatudományok politikatudomány 
szociológiai tudományok szociális képzések; társadalomismeret 
állam- és jogtudományok igazgatási; jogász 
közgazdaságtudományok közgazdasági 
gazdálkodás- és szervezéstudományok üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok 

védelmi; katonai 
katonai mőszaki tudományok 

had-és biztonságtechnikai mérnöki 
védelmi; katonai 

hadtudományok 
had- és biztonságtechnikai mérnöki 

informatikai tudományok informatikai 
anyagtudományok és technológiák anyag-, fa-és könnyőipari mérnök 
vegyészmérnöki tudományok bio-, környezet-és vegyészmérnöki 
építımérnöki tudományok építımérnöki és mőszaki földtudományi 
építészmérnöki tudományok építészmérnök  
gépészeti tudományok 
közlekedéstudományok 

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki 
ipari termék-és formatervezı mérnöki 

villamosmérnöki tudományok villamos-és energetikai mérnöki 
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TUDOMÁNY/MŐVÉSZETI ÁG 
(MAB állásfoglalás) 

KÉPZÉSI ÁG 
(289/2005.Korm.rend.: mesterképzések) 

egészségtudományok egészségtudományi, testkultúra 
elméleti orvostudományok 
klinikai orvostudományok 

orvos; fogorvos 

gyógyszertudományok gyógyszerész 
sporttudományok sport; testkultúra 
biológiai tudományok élı természettudomány 
fizikai tudományok 
kémiai tudományok 

élettelen természettudomány 

földtudományok föld- és földrajztudományok 
környezettudományok környezettudomány, természetismeret 
matematika- és számítástudományok matematika tudomány 

építımővészet, építészet 
iparmővészet 
képzımővészet 
színházmővészet  
film-és videomővészet 
zenemővészet 
táncmővészet 

mővészetek1 
építı-, ipar-, képzı-, színház-, film- és video-, 
zene-, táncmővészet, multimédia 

multimédia 
hittudományok hitéleti képzések 

 

6. melléklet 

Fogalom-meghatározások 

6.1.   A törzstag szakmai kritériuma, hogy 
a) az adott tudomány/mővészeti ágban, illetve a doktori iskola létesítési doku-

mentumában megnevezett kutatási területen tudományos/mővészeti fokozat-
tal bírjon2,  

b) eddigi tudományos teljesítményét, a törzstagi megfelelıségi eljárás kereté-
ben, különös tekintettel az utóbbi öt évre, a MAB a doktori iskola kapcsán 
megfelelınek értékelte és 

c) a doktori iskolában témavezetést vállaljon. 

Törzstag – munkajogi feltétel alapján – az lehet,  

                                                           
1 A MAB a mővészetek tudományágon belül a képzési ágakhoz értelemszerően rendeli a 
mővészeti ágakat. 
2 A törzstagi megfelelıség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában 
meglévı tudományos vagy mővészeti fokozat. Ennek meglétét a program rögzíti, de rele-
vanciáját az új tudományágak esetén értelemszerően tartalmilag, elsısorban a TT-jelölt 
tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudo-
mányból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokoza-
tokat, ha a tudományos munkásság ezt alátámasztja.) 
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a) aki oktató vagy kutató, és az Ftv 84.§ (5) bekezdése alapján, az 
akkreditációs nyilatkozatában ezt a felsıoktatási intézményt jelölte meg, 
vagy az MTA által támogatott, ill. egyéb, az intézményben mőködı kutató 
csoport, vagy kutatóhelyekre „kihelyezett tanszék” munkatársaként vesz 
részt a doktori iskola munkájában; 

b) vagy aki az intézménnyel a doktori képzésben való részvétel céljából szer-
zıdést kötı kutatóintézetben teljes munkaidejő tudományos tanácsadó 
vagy kutatóprofesszor;  

c) vagy az intézmény aktív kutató tevékenységet folytató professor 
emeritusa. 

6.2. A doktori iskola vezetıje olyan – a mőködés során 70, a doktori iskola létesíté-
sének idıpontjában 65 éven aluli – törzstag egyetemi tanár, aki felelıs az isko-
la tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A vezetı személyének 
szakmai alkalmasságát a létesítéskor vagy késıbbi változáskor a MAB meg-
vizsgálja. 

6.3. A doktori iskola oktatója az a tudományos fokozattal rendelkezı oktató és 
kutató, akit − a doktori iskola vezetıjének javaslatára − a doktori (iskola) taná-
csa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási feladatok ellátására. 
Valamely doktori iskola törzstagjai és oktatói más doktori iskolában is vállal-
hatnak oktatói megbízást.  

6.4. A doktori téma vezetıje az a tudományos fokozattal rendelkezı, aktív kutatói 
tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori ta-
nács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelısen irányítja és segíti a témán 
dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorje-
lölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre. Egy témavezetınek egy idıben hatnál 
több állami ösztöndíjas dok-torandusza nem lehet. Egy doktorandusz-nak leg-
feljebb két témavezetıje lehet, ilyen közös témavezetés alapján fogadjuk el a 
0,5 fokozatot szerzett doktoranduszt eredményes témavezetésként. 

6.5. Doktori tanács (intézményi): a doktori képzés szervezésére és a doktori foko-
zat odaítélésére a felsıoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület, 
amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen 
a képzés programjának jóváhagyása, felvétel a képzésre, valamint a fokozat 
odaítélése tekintetében. A doktori tanács tudományos kérdésekben független 
testület, doktori ügyekben döntései ellen csak a doktori szabályzat megsértése, 
eljárási hiba esetén lehet fellebbezni. A fellebbezési ügyekben a rektor dönt. 
A szenátus – az intézmény szabályzatban meghatározott jogokkal és feladatok-
kal – tudományterületenként, -áganként, mővészeti áganként is létrehozhat 
doktori tanácsot. 
Az intézményi doktori tanács a képzés szervezésével a doktori fokozat odaíté-
lésével kapcsolatos eljárásokról intézményi doktori szabályzatot alkot, amelyet 
– a MAB elızetes szakértıi véleménye alapján – a szenátus fogad el. 
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6.6. A doktori iskola tanácsa a doktori iskola vezetıjének munkáját segítı, rend-
szeresen ülésezı testület. Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint vá-
lasztják és mentik fel. 

6.7. A doktori iskola – a doktori tanács állásfoglalása alapján – alakítja ki belsı 
mőködési rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a képzés és a fokozat-
szerzés magas színvonalát, és biztosítsa az iskola minden doktorandusz hallga-
tójának az értelemszerő hozzáférést az iskolában koncentrált teljes szellemi po-
tenciálhoz és minden tárgyi feltételéhez. A MAB a hallgatók számára biztosí-
tott feltételeket nyomatékosan figyelemmel kíséri. 

6.8. Az Országos Doktori Tanács a felsıoktatási intézmények doktori tanácsai 
elnökeibıl álló testület. [Ftv 114.§ (5)] 

6.9. A tudományterületek – a Ftv. 147. § 44. pontja szerint – „a bölcsészettudo-
mányok, a hittudomány, az agrártudományok, a mőszaki tudományok, az or-
vostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a mővé-
szetek, amelyek tudományágakra tagozódnak.” 

6.10. A tudományágakat a felsıoktatás gyakorlatában – a képzési ágakkal össze-
vetve – a jelen dokumentum 5. sz. melléklete tartalmazza. [Az egyes tudo-
mányterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mővészeti ágak felsorolá-
sáról szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendeletet a 33/2007. (III. 7.) Korm. 
rend. hatályon kívül helyezte.]  

6.11. A kutatási terület a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintı, 
a doktori iskola mőködési kereteit tükrözı, a program gerincét alkotó fı tevé-
kenységi terület azonosítására szolgál. [Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés.]  

 A doktori iskolán belül témacsoportokat, témákat, doktori programokat vagy 
egyéb szervezeti és mőködési formákat az intézmény saját autonómiájának keretein 
belül jogosult meghatározni. 

A 180 és alacsonyabb azonosítószámú doktori iskolák akkreditációja – 2009 

2008/8/II/3. sz. MAB határozat (08.10.31.) a 2008/6/II/2. sz. MAB határozat módo-
sítása 
1. A 2009. március 31-ig pótlólag feltöltendı* adatok köre 

Törzstagok: 
• az összes tudományos közlemény száma (ehhez szempontokat ld. az 

Akkreditáci-ós követelményekben) 
• az ehhez tartozó publikációs listához internetes hozzáférési link, ha van. Ez 

lehet saját, tanszéki, vagy pl. MTA-honlap, illetve bármilyen más adatbázis. 
• Ahol nincs impakt faktor, ott a külföldön megjelent vagy hazai kiadásban 

nemzetközi megjelenéső idegennyelvő közlemények száma. 

                                                           
* Az adatbázisban, az őrlapokon félkövér betőtípus jelöli azokat az adatokat, amelyek meg-
adása elengedhetetlen. A normál betőtípussal jelölt adatok megadása nem kötelezı. 
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• A közlemények adatait az MTA köztestületi publikációs adattár (KPA) 
(http://www.mtakoztest.hu/kpa.htm) feltöltésekor alkalmazott formai elıírá-
sok szerint kérjük megadni.  
Javasoljuk, hogy a közlemények adatait az MTA KPA-ba töltsék fel. Terve-
ink szerint várhatóan 2009. január 1-jétıl lehetıvé válik az adatok áttöltése a 
doktori adatbázisba. A doktori adatbázisból nem tölthetık át a közlemények 
adatai az MTA KPA-ba. 

• a független (nem saját vagy társszerzı általi) hivatkozások száma 
• A PhD/DLA fokozatot szerzett dokto-randuszok teljes névsora (név, foko-

zatszerzésük éve, közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és 
disszertációban dokumentált kettıs témavezetés). 

Doktori iskola:  
• Önértékelés (szempontokat ld. az 1. mellékletben), az intézkedési terv he-

lyére feltöltve. Több tudomány / mővészeti ágas doktori iskolák a koheren-
ciát külön fejezetben dokumentálják. 

2. A www.doktori.hu adatbázisból eltávolítandó adat 
- intézkedési terv (az Önértékelést ennek a helyére kérjük feltölteni!) 

3. A 2009. március 31. után, szeptember 1-jéig a rektor által megerısítendı 
adatok köre 

- akkreditált mesterszak, MAB akkredi-tációs határozat száma 
- egyetemi tanári kinevezés 
- végzett PhD/DLA hallgató 

4. Idıbeli ütemezés 
 

 Tevékenység (Felelıs) Határidı 

1. 
Az ütemterv, a tájékoztató és az akkreditációs kö-
vetelmények tervezetének megvitatása (Plénum) 

2008. október 2-3. 

2. 
Tájékoztató értekezlet a DI vezetık és adminisztrá-
torok számára (MAB és DB elnök, fıtitkár) 

2008. október 16. 15:00 

3. 
Az ütemterv, a tájékoztató és az akkreditációs kö-
vetelmények véglegesítése (Plénum) 

2008. október 31.  

4. 
Az ütemterv, a tájékoztató és az akkreditációs kö-
vetelmények közzététele (MAB elnök, fıtitkár) 

2008. november 10. 

5. 
Programozási módosítások az adatbázisban 
(programozó, fıtitkár) 

2008. november 30. 

6. 
Adatbázis-módosítások tesztelése (programozó, 
fıtitkár) 

2008. december 31. 

7. Bírálók kijelölése (KÁB elnökök, DB elnök) 2009. január – február 27. 
8. Bírálók felkérése, elızetes egyeztetéssel (fıtitkár) 2009. január – április 6. 

9. 
A doktori iskolák adatainak véglegesítése az 
akkreditációs vizsgálathoz (doktori iskolák vezetıi) 

2009. március 31. 
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 Tevékenység (Felelıs) Határidı 

10. 
Az adatbázis lezárása az akkreditációhoz, állapot-
mentés (ODT elnök, MAB elnök)  

2009. március 31. 24:00 

11. Bírálatok elkészítése (bírálók) 2009. május 4. 
12. KÁB véleményezések (KÁB elnökök) 2009. július 10. 
13. Doktori bizottsági véleményezés (DB elnök) 2009. szeptember 30. 
14. Plénum határozathozatal (Plénum) 2009. október 31. 

15. 
Plénum határozathozatal, elmaradt ügyek (DB, 
Plénum) 

2009. december 5. 

 

5. Tájékoztatás az értékelési változásokról (ld. az Akkreditációs követelményeket 
is!) 
 

5.1 Törzstagok: 
- A munkajogi és korfeltételek változatlanok, az adatbázisban egyértelmőbben 

jelennek meg, és a szakmai értékelésre csak ezek fennállása esetén kerül sor. 
- A kort csak az évszámok alapján számoljuk (néhány hónap, nap nem döntı). 

A nyilvános felületen csak a születési évszám jelenik majd meg.  
- Megszőnik a „folyamatos?” és „professzori?” külön szakmai értékelés, he-

lyette 
- „törzstagként megfelel” értékelést végzünk, külön szempontrendszer alapján. 
- Megmarad a „végzett” (= van fokozatot szerzett doktorandusza) és a 
- „releváns” értékelés 

 

5.2 Doktori iskola: 
• az eddigi értékelési rendszer kiegészül a DI önértékelésének véleményezé-

sével; 

• a DI vezetıje csak „megfelel” minısítéső egyetemi tanár lehet, akinek (le-
hetıleg több) fokozatot szerzett doktorandusza van, továbbá aki nemzetközi 
(el)ismertséggel bír* és 2012. szeptember 1. után más munkahelyen teljes 
munkaidıs állást nem tölt be* (*ezeket a DI önértékelése mutatja be és a 
bírálat értékeli); 

• A doktori iskolának a mőködés elsı három évében legyen évente legalább 
2 felvett doktorandusz hallgatója. A továbbiakban ezt a MAB nem vizsgál-
ja. 

• A doktori iskolának folyamatosan legyen legalább 7 „megfelel” minısítéső 
törzstagja. Ezen belül, 2009. szeptember 1-jéig: egy /mővészeti ágas dokto-
ri iskolában legalább 4 egyetemi tanár (nem professor emeritus!) törzstag, 
több tudomány/mővészeti ágas doktori iskolában: tudomány/mővészeti 
áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/mővészeti áganként 2 egyetemi 
tanár.  
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6. A kiadandó tanúsítvány tartalma 
A doktori iskola megnevezése, tudomány / mővészeti ága, MAB azonosító száma, 
MAB határozat száma, 

2017. december 31-ig akkreditálta/nem akkreditálta, mert 

- van … számú /nincs   „megfelel” minısítéső törzstagja1: megfelelt nevek felso-
rolása 

(Csak a „megfelelt” nevek kerülnek nyilvános-ságra. A „nem felelt meg” törzstag 
minısítése a doktori adatbázis nyilvános felületén nem jelenik meg, csak a törzstag 
és a doktori iskola vezetıje számára elérhetı. A MAB kifejezetten ajánlja a „nem 
felelt meg” minısítéső törzstagot témavezetıként vagy oktatóként szerepeltetni a 
doktori adatbázisban. Ha ez nem történik meg, a minısítés után 30 nap elteltével a  
„nem felelt meg” minısítés a nyilvános felületen láthatóvá válik.) 
- az egyetemi tanárok minimális létszámá-nak: megfelel / nem felel meg2, 
- honlapja: megfelel / nem felel meg3, 
- képzési terve: megfelel /nem felel meg3, 
- mőködési szabályzata: megfelel / nem felel meg3, 
- minıségbiztosítási terve: megfelel / nem felel meg3, 
- a törzstagok kutatási területe, közleményei, a DI képzési terve és a témakiírá-

sok közöt-ti koherenciája: megfelel / nem felel meg4, 
- mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel /nem felel meg5, 
- az önértékelés kritériumának: megfelel / nem felel meg6 
- a fokozatot szerzett hallgatókkal rendel-kezı törzstag-elvárásoknak: megfelel / 

nem felel meg7 
- a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárá-sok-nak: megfelel / nem felel meg8 
Ezen akkreditáció alapján az egyetem doktori képzési és PhD/DLA fokozatadási 
joga kiterjed az alábbi tudomány / mővészeti ág(ak)ra*: 

a tudomány / mővészeti ágak felsorolása 
dátum, aláírás 
 
Lábjegyzetben olvasható információk: 
1. A minimális megfelelt minısítéső törzstagszám: egy vagy két tudomány / mő-

vészeti ágas iskolák esetén 7 (ezen belül a két tudományágas doktori iskolák-
ban tudományáganként 3), a több tudomány / mővészeti ágas iskolák esetén 
tudomány / mővészeti áganként 3. 

2. A megfelelt minısítéső egyetemi tanár törzstagok száma egy tudomány / mő-
vészeti ágas doktori iskolában 4, a több tudomány / mővészeti ágas iskolák ese-
tén tudomány / mővészeti áganként 2. A doktori iskola megfelelt minısítéső 
egyetemi tanár törzstagjainak száma: 

3. indoklás (véleménybıl) 
4. indoklás (véleménybıl) 
                                                           
* A mővészeti ág pontos meghatározásával 
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5. Minden, a doktori iskola által megadott tudomány / mővészeti ághoz kapcsoló-
dó képzési ágban legyen az egyetemnek legalább egy akkreditált mesterszakja. 

6. A doktori iskola készítsen önértékelést, ami C-SWOT analízist is tartalmaz. 
7. Új doktori iskola esetén legalább 3 olyan törzstag legyen, akik fokozatot szer-

zett doktorandusz témavezetıi voltak. 
8. A doktori iskolának a mőködés elsı három évében évente legyen legalább 2-2 

felvett doktorandusz hallgatója. 
 
7. Doktori iskola vezetıváltásának véleményezése 

Doktori iskola vezetıváltásáról az intézmény rektora a MAB elnökét értesíti. Az 
értesítı levél tartalmazza az intézmény elnevezését, a doktori iskola MAB-
nyilvántartási számát, tudomány / mővészeti ágát, a régi és az új vezetı nevét, az új 
vezetı születési évét, a törzstagi megfelelıségi eljárásban nyert minısítését, foko-
zatot szerzett doktoranduszai nevét (a fokozatszerzés évét) és a vezetıváltás okát. 
 

Az illetékes KÁB-elnök javaslata alapján a Doktori Bizottság megvizsgálja és a 
Plénum elé terjeszti az ügyet.  
 
1. melléklet 
Útmutató az önértékelési beadványhoz 
Az önértékelés maximális terjedelme 8-10 oldal. 
 

Tartalma: 
 

1. Leíró, értékelı rész  
a) A doktori iskola bemutatása: kutatási terület, képzési program (ha vannak: 

programok). Több tudomány / mővészeti ágas doktori iskola esetén: a tudo-
mány / mővészeti ágak mővelıi közötti érdemi együttmőködés (koherencia) 
dokumentálása. 
Külön elnöki javaslat: A DI-n belül mőködı doktori program vezetıje csak 
törzstag lehet. 

b) A DI eredményei az utóbbi 3-5 évben. (Szöveges és adatszerő értékelés.) 
c) A doktori iskola vezetıjének bemutatása: egyetemi tanár, akinek (lehetıleg 

több) doktoran-dusza szerzett már PhD/DLA fokozatot s akinek nemzetközi el-
ismertségét, kutatásszervezıi, feltétel- és kapcsolatteremtı tevékenységét itt 
három, legjelentısebbnek tartott eredménye dokumentálja. (Szöveges és adat-
szerő értékelés, külön kitérve az állami ösztöndíjjal felvett, közülük abszolutó-
riumot, ill. fokozatot szerzett doktoranduszok számára, ezek okának elemzésé-
re.) 

d) A DI belsı szervezete.  
e) A DI helye az intézmény szervezetében. 
f) A doktori iskola hazai társadalmi és nemzetközi kapcsolatai. 
g) Bármi, amit a DI fontosnak tart itt megemlíteni. 
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2. A doktori iskola infrastrukturális feltételei 
 

3. C-SWOT analízis 
C(onstraints): Külsı korlátok, feltételek  
S(trengths): Erısségek  
W(eaknesses): Gyengeségek, javítandó területek 
O(pportunities): Fejlesztési lehetıségek   
T(hreats): Veszélyek 

Plénum „lapzárta” 

2008/7/XIII/1. sz. MAB határozat (08.10.02.)  
Az utolsó KÁB ülések plénumhét elıtti héten szerdáig bezárólag legyenek, hogy a 
kollégiumi anyagok kellı idıben elkészülhessenek és kiküldhetıek legyenek a plé-
numra. A Tanári bizottság még a plénumhét elıtti csütörtökön is ülhet. A határozat 
2008. november 1-tıl lép hatályba. 

Az Irodalomtudományi bizottság nevének bıvítése 

2008/7/XIII/2. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
Az Irodalomtudományi bizottság nevének IRODALOM- és KULTÚRATUDOMÁ-
NYI BIZOTTSÁG-ra való változtatását, - hivatkozva arra, hogy a bizottság kompe-
tenciájába tartozó szakok (germanisztika, romanisztika, stb.) elnevezésében 
„…nyelv, irodalom és kultúra” szerepel, továbbá arra, hogy a nyugat-európai és 
amerikai egyetemek többségén a szigorúan vett irodalmi-filológiai szakok kultúra-
tudományi irányban alakultak át és a hazai tantervek is ezekhez kezdenek alkal-
mazkodni - a plénum támogatta. Az elnevezés módosítása nem jár a bizottság ha-
táskörének kiterjesztésével.  

Az LB jelentés szerkezete 

2008/9/IV. sz. MAB határozat (08.12.05.) 
Az Akkreditációs útmutató „Az intézményakkreditáció koncepcionális elemei” címő 
fejezete (8. oldal) ad tájékoztatást az LB jelentésre vonatkozóan. Az LB jelentések 
tartalmi elemeinek egységesebbé tétele érdekében ennél részletesebb tájékoztatót 
célszerő az LB-k rendelkezésére bocsátani. 

I. Akkreditációs minısítési javaslat 
I.1. Az akkreditációs minısítés(A{200XX-ig} / NA).  
I.2. Az akkreditációs minısítés indoklása.  

Az indoklásban arra kell kitérni, hogy az intézmény, illetve a karok telje-
sítik-e az akkreditációs követelményeket. (Intézmény, ill. kar mőködésé-
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nek akkreditációs követelményeit az Akkreditációs útmutató 1., ill. 2. 
számú melléklete tartalmazza.) 

II. Mőködés- és minıségértékelés 
Az intézmény egészének, valamint – kari tagozódású intézmények esetén az egyes 
karok egyenkénti –értékelése. Az értékelés szempontrendszere az Akkreditációs 
útmutató „Az intézményakkreditáció koncepcionális elemei” címő fejezetének „A 
minıségértékelés szempontjai” címszava alatt található. 

II.1.  A szervezeti- és a mőködési minıségértékelés 
II.2.  Minıségbiztosítás és -fejlesztés értékelése 

III.  Mőködési és minıségfejlesztési javaslatok 
Az intézményakkreditációs vizsgálat fı célja az, hogy a MAB az értékelés eredmé-
nyeként hathatós segítséget nyújtson az intézmény számára megfogalmazott ajánlá-
saival, minıségfejlesztés javaslataival.  
Az LB feladata, hogy az Akkreditációs útmutatóban megadott minıségértékelés 
szempontrendszer alapján értékeljen (jelentés II. fejezete), a III. fejezetben pedig – 
ha minıségi hiányosságokat tapasztalt –, akkor azok javítására ajánlásokat, javas-
latokat fogalmazzon meg. 

III.1. Az intézményi mőködésre vonatkozóan javaslat néhány olyan kiemelt 
minıségi tényezıre, amelynek összintézményi szintő mőködését minıségjavító 
ajánlásokkal segíteni lehet: 
o Az intézmény szervezetei közti koordináció, információáramlás, karok 

közti együttmőködés stb. minıségével kapcsolatos esetleges hiányossá-
gok, észrevételek, ajánlások. 

o A folyó képzések számára összességében megfelelı mértékben biztosítot-
tak-e a személyi és tárgyi feltételek. Ha az LB lát problémát, milyen mi-
nıségjavító ajánlásai vannak? (Az LB rendelkezésére áll az intézmény ál-
tal beadott új típusú képzésekre vonatkozó MAB határozatok. Ha azokban 
javaslatokat fogalmazott meg a MAB, azok teljesítése megtörtént-e?)  

o Ha van idegen nyelven folyó képzés, ha folyik székhelyen kívüli képzés, és 
ha felmerülnek minıségi kifogások, akkor tegyen javaslatot az LB ezen tí-
pusú képzések minıségének javítását szolgáló intézkedésekre.     

o A jövıben indítani kívánt képzéseik – ha vannak ilyen tervek – megalapo-
zottnak tőnnek-e? 

o Ha az akkreditációs minısítési javaslat nem 8 évre, hanem annál rövi-
debb idıre szól, akkor az LB adja meg azon hiányosságok összefoglaló 
felsorolását, amely hiányosságok az adott határidıre kiküszöbölendık. 

III.2. Minıségbiztosítási, minıségfejlesztési javaslatok 

IV. Függelék 
IV.1. Az LB tagjai 
IV.2. A látogatás idıpontja 
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Az intézményakkreditációs LB jelentéseket megvitató ad hoc kollégiumok 
mőködési szabályzata 

2008/9/IV/2. a 2008/4/V. sz. határozat módosítása (08.12.05.) 
I. Az ad hoc kollégium felállítása 

I.1. Az LB jelentését az intézmény által folytatott képzések képzési ágai szerint 
illetékes testületi tagokból álló, maximum 5 fıs „ad hoc kollégium” véle-
ményezi. 

I.2. Az ad hoc kollégium tagjait a Testület választja meg. A Minıségfejlesztési 
bizottság elnöke minden esetben tagja az ad hoc kollégiumnak. Az ad hoc 
kollégium elnökét a Testület jelöli ki. 

I.3. A csak hitéleti képzést folytató egyházi intézmények esetében a véleménye-
zı „ad hoc kollégium”a Hit- és vallástudományi bizottság. A bizottság LB 
jelentést megvitató ülésének vonatkozó napirendi pontjára meghívást kap 
a Minıségfejlesztési bizottság elnöke által a bizottságából delegált szakér-
tı. 

I.4. A hitéleti képzést is folytató egyházi intézmények esetében az I.2. szerint 
felállított ad hoc kollégium ülésére meghívást kap a Hit- és vallástudomá-
nyi bizottság elnöke által a bizottságából delegált szakértı. 

II. Az ad hoc kollégium feladata 
II.1. Az LB jelentés kézhez vételétıl számított 30 napon belül a rendelkezésre 

álló anyagok alapján megvitatja az akkreditációs jelentést. Az ülésre 
meghívást kap az LB elnöke. Az ad hoc kollégium által elfogadott jelentést 
az ad hoc kollégium elnöke a plénum elé terjeszti. 

II.2. Az ad hoc kollégium az LB jelentés szövegén változtathat (módosíthatja, 
kiegészítheti, elhagyhat szövegrészt). Az érdemi változtatásokról az LB el-
nökét írásban tájékoztatni kell.  

II.3. Ha az LB elnöke nem ért egyet az LB jelentés ad hoc kollégium általi mó-
dosításával, akkor az egyet nem értésérıl és különvéleményérıl írásos 
formában 1 héten belül tájékoztatja a MAB elnökét. 

II.4. Ha az ad hoc kollégium az LB jelentést hiányosnak tartja, akkor egy íz-
ben − a hiányosságok felsorolásával − kiegészítésre, átdolgozásra adhatja 
vissza az LB elnökének. A kiegészítés elkészítésének ideje maximum 2 hét. 

II.5. Ha az ad hoc kollégium az LB jelentését teljes egészében elfogadhatat-
lannak tartja, akkor errıl az ad hoc kollégium elnöke az elnökségnek je-
lentést tesz. Az intézmény intézményakkreditációs eljárásának további me-
netérıl az elnökség dönt. 

II.6. Az ad hoc kollégium által nyílt szavazással elfogadott akkreditációs jelen-
tést (határozati javaslatot) az ad hoc kollégium elnöke eljuttatja az intéz-
mény vezetéséhez megjegyzések hozzáfőzése céljából. Az intézménynek a 
megjegyzéstételre 30 napot lehet biztosítani. 

II.7. Az ad hoc kollégium elnöke az intézményi megjegyzések figyelembe véte-
lével az intézményakkreditációs jelentést határozati javaslatként a plénum 
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elé terjeszti. A jelentést megvitató testületi ülés vonatkozó napirendi pont-
jára az LB elnöke meghívást kap. 

II.8. Ha az LB elnöke II.3. szerint eljárva különvéleményt juttatott el a MAB 
elnökéhez, akkor az elnökség az intézményakkreditációs jelentés plénum-
vitáját megelızıen kialakítja a kérdésben az álláspontját. 

A MAB intézkedési terve 

2008/9/VIII. sz. MAB határozat (08.12.05.) 
A plénum elfogadta a MAB külsı értékelési jelentésében megfogalmazott javasla-
tokra vonatkozó intézkedési tervét, amely a MAB honlapján angol nyelven olvasha-
tó: http://www.mab.hu/doc/81205ActionPlanH.doc. 

Alap- és mesterszakok indításához készült útmutatók, bírálati lapok frissítése 

2008/9/IX. sz. MAB határozat (08.12.05.) 
A MAB a rendes ülésén hozott határozatában jóváhagyta az alap- és mesterszakok 
indításához készült útmutatók, és bírálati lapok frissített változatát (www.mab.hu. 
Szabályok menüpont). 

Közös képzések véleményezésének irányelvei (módosítás) 

2008/9/IX/1. sz. MAB határozat (08.12.05.) 
A MAB a rendes ülésén hozott határozatában jóváhagyta a közös képzések vélemé-
nyezésének irányelveire vonatkozó módosításokat: 

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, a 289/2005 (XII.22.) Korm. rend., valamint a 79/2006. 
(IV.5.) Korm. rend. 29/E. §. ismerete fontos. 

2. Az Ftv. 117. § (4) bek. e) pontja szerint az érintett intézmények közös képzésre 
irányuló megállapodásából egyértelmően ki kell derüljön, hogy melyik magyar 
alap-, mesterképzés, doktori képzés (vagy szakirányú továbbképzés) képzési és 
kimeneti követelményeinek (KKK) felel meg a közös képzés. 

3. Ennek fényében a tervezett közös képzéső szak lehet: 
a) Magyarországon már létesített és megjelent képzési és kimeneti követel-

ményekkel (KKK) rendelkezı szak. 
• Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben 

résztvevı magyar intézmény(ek külön-külön) már rendelkezik/(nek) 
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az adott szak magyarországi indítására vonatkozó támogató MAB 
szakvéleménnyel, akkor nem kell a MAB újabb szakvéleményét kérni 
a közös képzéső szak indításához, arról a MAB-ot csak tájékoztatni 
kell. 

• Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben 
résztvevı magyar intézményeknek csak egyike rendelkezik az adott 
szak indítására vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel, akkor 
szakindítási eljárást kell kezdeményezni. Vonatkozik ez arra az esetre 
is, ha a közös képzést külföldi intézménnyel közösen tervezik. 

• Ha a szaknak van megjelent KKK-ja, de az érintett magyar intézmé-
nyek egyike sem rendelkezik az adott szak indítására vonatkozó tá-
mogató MAB szakvéleménnyel, akkor szakindítási véleményezést 
kell kezdeményezni. (A szak adott intézménybeli nyilvántartásba vé-
telét a MAB támogató szakvéleményének birtokában az Oktatási Hi-
vatalnál kell kezdeményezni.) 

b) Magyarországon még nem létesített, KKK-val még nem rendelkezı terve-
zett szak esetén az új szak létesítésére és indítására vonatkozó MAB szak-
véleményt kell kérni, s csak a támogató MAB szakvélemény birtokában 
kezdeményezni kell a KKK közzétételét miniszteri rendeletben, illetve a 
szak adott intézményre vonatkozó nyilvántartásba vételét. Új alapszak lé-
tesítésére az alapszakok rendszerének teljes körő felülvizsgálata után ke-
rülhet sor, s a szak létesítési beadványához mellékelni kell – többek között 
– az MRK illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását. Új alapszak lé-
tesítése 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 véle-
ményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs köve-
telményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés 
tekintetében az alábbi megjegyzésekkel: 
a) A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a 

hallgatónak, mint az egyes intézmények programjai külön-külön („added 
value”, szinergizmus), és az együttmőködés magasabb színvonalat, újfajta 
képzést biztosít. 

b) Olyan FO intézmény vegyen részt közös képzésben, amely önmagában is 
képes az adott képzés folytatására. Összetett profilú közös képzés esetén a 
közös képzésben részt venni kívánó intézmény legalább a közös képzés 
egyik összetevıjét adó, saját profilja szerinti képzési ágban képzés folyta-
tására legyen alkalmas. 

c) A közös képzésnek az érintett intézmények mindegyikében (a 79/2006. 
Korm. rend. 29/E. §. (7) értelmében kérelmezı és társintézmény(ek)) kell 
legyen a szakfelelısi követelményeknek megfelelı, a képzésért felelıs ok-
tatója. Közülük az elsıdleges szakfelelıs a kérelmezı intézmény oktatója 
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– amely intézmény alapító okiratában, képzési programjában az adott szak 
képzési területe/ága már szerepel!  

d) A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követelmények vonat-
kozásában a MAB a közös képzést egészében, tehát az összes résztvevı in-
tézményben rendelkezésre álló elemek együttes figyelembe vételével vizs-
gálja. A szakindítási beadványban a hazai és a külföldi elemeket is a köz-
zétett MAB útmutatók szerint kell bemutatni. 

e) A hallgató a kérelmezı (a tanulmányi adminisztrációt végzı) intézménybe 
iratkozik be, a társintézmény(ek)ben vendéghallgató. A közös képzés elsı-
sorban a hallgató mozgása, félév(ek)ben mért vendéghallgatói státusza ré-
vén valósulhat meg, a társintézmény(ek) szempontjából ez az Ftv. szerinti 
részképzésnek felel meg. Kívánatos, hogy ez a részképzés lehetıleg a tel-
jes képzésre elıírt kreditek minimum 25%-át elérı együttmőködést jelent-
sen. A MAB ugyanis nem tartja kívánatosnak a kizárólag írott anyagok 
(tantervek, programok) közös kialakítása, vagy használata révén folytatott 
„közös képzést” és az erre alapuló közös oklevelet. 

5. A közös képzés belsı minıségbiztosítása szempontjából több megoldás lehet-
séges: 
a) A közös képzésben résztvevı intézmények külön-külön gondoskodnak sa-

ját képzési részük minıségének biztosításáról. 
b) A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minı-

ségét felügyelı bizottságot hoznak létre. 
c) A konzorciumi partnerek 2-3 független (minıségbiztosítási) szakértıt kér-

nek fel, akik rendszeresen nyomon követik a képzés mőködését valameny-
nyi képzıhelyen. 
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Intézményi akkreditációs jelentések 

A Budapesti Gazdasági Fıiskola (BGF, Bp.) akkreditációs jelentése 

2008/1/XII. sz. MAB határozat (08.01.25.) 
A Budapesti Gazdasági Fıiskola (BGF, Bp.) akkreditációs jelentését a plénum 
támogatta. Az intézményrıl és a karokról készült jelentések a MAB honlapján is 
olvashatók: Második körös intézményi akkreditációs jelentések (www.mab.hu 
MAB határozatok menüpont) 

A Heller Farkas Fıiskola (HFF, Bp.) akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/1. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A felkért látogató bizottság a munkáját elvégezte. Megállapította, hogy a felsıokta-
tásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB 
akkreditációs követelményei alapján a  HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TU-
RISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FİISKOLÁJA (HFF) FİISKOLAKÉNT 2016. 
DECEMBER 31-IG AKKREDITÁLHATÓ, mert: 
• Egy képzési, illetve tudományterületen, 2 szakon folytat alap-, valamint 1 sza-

kon mesterképzést, továbbá 2 szakon felsıfokú szakképzést. 
• Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: 

Az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók 60,2 %-át 
munkaviszony keretében foglalkoztatja. 

• Rendelkezik az alapító okiratában rögzített képzési és tudományos kutatási 
feladatai ellátásához szükséges tárgyi feltételekkel és dokumentumokkal. 

A jelentést az intézmény megismerte és a következı megjegyzést tette:  
„Intézményünk második akkreditációs értékelésérıl szóló, a MAB ad hoc kollégium 
által elfogadott akkreditációs jelentést köszönettel megkaptuk. A határozati javas-
latot, illetve a jelentést áttanulmányoztuk, tudomásul vesszük, ahhoz észrevételt 
nem teszünk.” 

Baptista Teológiai Akadémia akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/2. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Baptista Teológiai Akadémia akkreditációs jelentését a plénum támogatta. Az 
intézményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható. (www.mab.hu olda-
lon, a MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditációs jelentések me-
nüpont) 

Esztergomi Hittudományi Fıiskola akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/3. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Esztergomi Hittudományi Fıiskola akkreditációs jelentését a plénum támogat-
ta. Az intézményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható. (www.mab.hu 
oldalon, a MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditációs jelentések 
menüpont) 
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Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/5. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola akkreditációs jelentését a plénum 
támogatta. Az intézményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható. 
(www.mab.hu oldalon, a MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditá-
ciós jelentések menüpont) 

A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/6. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola akkreditációs jelentését a plénum támogatta. 
Az intézményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható. (www.mab.hu ol-
dalon, a MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditációs jelentések me-
nüpont) 

Pünkösdi Teológiai Fıiskola akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/7. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Pünkösdi Teológiai Fıiskola akkreditációs jelentését a plénum támogatta. Az 
intézményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható. (www.mab.hu olda-
lon, a MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditációs jelentések me-
nüpont) 

Sola Scriptura Teológiai Fıiskola akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/8. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Sola Scriptura Teológiai Fıiskola akkreditációs jelentését a plénum támogatta. 
Az intézményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható. (www.mab.hu 
oldalon, a MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditációs jelentések 
menüpont) 

Szent Pál Akadémia akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/9. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Szent Pál Akadémia akkreditációs jelentését a plénum támogatta. Az intéz-
ményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható (www.mab.hu oldalon, a 
MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditációs jelentések menüpont). 

Wesley János Lelkészképzı Fıiskola akkreditációs jelentése 

2008/6/XII/10. sz. MAB határozat (08.07.04.) 
A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola akkreditációs jelentését a plénum támo-
gatta. Az intézményrıl készült jelentés a MAB honlapján is olvasható 
(www.mab.hu oldalon, a MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditá-
ciós jelentések menüpont). 
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A Pápai Református Teológiai Akadémia intézményi akkreditációs jelentése 

2008/7/VIII/1. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
A plénum a Pápai Református Teológiai Akadémia ad hoc bizottsága által elıter-
jesztett intézmény-akkreditációs jelentést egyhangú nyílt szavazással azzal fogadta 
el, hogy a PRTA-t 2016. 09. 01-ig akkreditálja, de két év múlva (2010-ben) a MAB 
megvizsgálja az intézménynél a helyben lakó és nem helyben lakó oktatók arányá-
val/elhelyezésével kapcsolatos helyzetet, tájékozódik az infrastruktúra alakulásáról, 
és ettıl függıen erısíti meg az akkreditációt. 

A Budapesti Corvinus Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése 

2008/7/VIII/2. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
A plénum a Budapesti Corvinus Egyetem ad hoc bizottsága által elıterjesztett 
intézmény-akkreditációs jelentést elfogadta. 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentése 

2008/7/VIII/3. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
A plénum a Budapesti Kommunikációs és Üzleti ad hoc bizottsága által elıterjesz-
tett intézmény-akkreditációs jelentést elfogadta. 

Miskolci Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése 

2008/7/VIII/4. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
A plénum a Miskolci Egyetem ad hoc bizottsága által elıterjesztett intézmény-
akkreditációs jelentést elfogadta. 

Pannon Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése 

2008/7/VIII/5. (08.10.02.) 
A plénum a Pannon Egyetem ad hoc bizottsága által elıterjesztett intézmény-
akkreditációs jelentést azt tudomásul véve fogadta el, hogy a Pannon Egyetem 
Szenátusa a MAB által korábban kifogásolt Bölcsészettudományi Kar elnevezést 
„Modern Filológiai és Társadalomtudományi” Kar elnevezésre módosította.  

Szolnoki Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentése 

2008/8/IV. sz. MAB határozat (08.10.31.) 
A plénum a Szolnoki Fıiskola ad hoc bizottsága által elıterjesztett intézmény-
akkreditációs jelentést elfogadta. 
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Párhuzamos akkreditációs jelentés 

Képzımővészeti képzési ág szakjainak párhuzamos értékelı jelentése 

2008/7/IX. sz. MAB határozat (08.10.02.) 
A plénum a MAB Mővészeti bizottsága által javasolt intézkedési terv megkérésével 
egyetértve a képzımővészeti szakok párhuzamos jelentését elfogadta az alábbiak 
szerint: 
A jelentésben megjelölt hiányosságok kiküszöbölésére a MAB kéri a két érintett 
intézményt (MKE, PTE) fogalmazzák meg a hiányosságok megszüntetésére, illetve 
javítása irányába tervezett lépéseiket, a képzés minıségét veszélyeztetı problémák 
megoldására kidolgozott intézményi stratégiát mutassanak be: 
MKE: 

- Infrastruktúra javítása, különös tekintettel a férıhelyek bıvítésére. 
- Az oktatói utánpótlás biztosításának hosszú távú terve. 
- A minıségbiztosítás fejlesztése. 

PTE: 
- Az infrastruktúra állapotának javítása, a mőtermek, mőhelyek elhelyezésé-

nek megoldása 
- A Mővészeti Kar számára rendelkezésre álló könyvtár továbbfejlesztése. 
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Intézmény-, illetve karlétesítés 

Nem támogatott intézménylétesítési kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat sz. 
Lm19 Middlesex University-

BKÜF 
Middlesex University-Anglia(-BKÜF) 
magyarországi mőködése, marketing 
kommunikátor (angol nyelven) BSc 
szintő képzés indítása 

2008/2/X/3/25  

Lm20 Avans Hogeschool 
International Business 
School Breda Hollan-
dia-BGF 

Avans Hogeschool, International 
Business School, Breda, Hollandia-
BGF magyarországi mőködése, nem-
zetközi üzleti és menedzsment BSc 
szintő képzés indítása 

2008/2/X/3/26  

Lm22 University of Wales 
Institute Cardiff 

külföldi intézmény Mo-i mőködése, 
teljesítményelemzés a sportban mes-
terszak indítás, valamint doktori kép-
zés folytatása 

2008/7/XII/2/20  

Lm21 Uni.Paris X Nanterre-
BGF 

külföldi intézmény mőködésének és 
magyarországi képzésének elismerése: 
kis- és középvállalatvezetıi képzés 

2008/8/V/83  

Doktori iskolák 

Nem akkreditált doktori iskolák 

Kód Int. Tudományág Határozat sz. 
DE184 DE klinikai orvostudományok doktori iskola  2008/2/XI/3 
D189 PPKE nyelvtudományok 2008/3/VIII/2/61. 
D182 SZIE regionális tudományok 2008/3/VIII/2/80. 
D190 BCE gazdálkodás- és szervezéstudományok, informatika 2008/3/VIII/2/154. 
D185 DE gépészeti tudományok 2008/3/VIII/2/155. 
D192 ZsKF vallástudományok doktori iskola  2008/6/X/2/1 
D196 NyME nyelvtudományok 2009/2/XII/1/2/195 
D199 SzIE regionális tudományok 2009/2/XII/4/2/198 

Akkreditált doktori iskolák 

Kód Int. Tudományág DI vezetı Határozat sz. 
DE181 DE informatikai tudományok doktori 

iskola létesítése 
Pethı Attila 2008/2/XI/1 

2016. 02. 29-ig érvényes 

DE183 DE elméleti orvostudományokban dok-
tori iskola létesítése 

Fésüs László 2008/2/XI/2 
2016. 02. 29-ig érvényes 

D187 SZE állam- és jogtudományok Verebélyi 
Imre 

2008/3/VIII/2/129 
2015. 10. 31-ig hatályos 
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Kód Int. Tudományág DI vezetı Határozat sz. 
D194 PPKE nyelvtudományok tudományágban 

doktori iskola létesítése 
É. Kiss Kata-

lin 
2008/6/X/2/178 

2012. 06. 30-ig érvényes 

D195 SzTE informatikai tudományágban doktori 
iskola létesítése 

Csirik János 2008/9/XI/2. 
2016. 02. 29-ig hatályos 

D197 DE elméleti orvostudományok, klinikai 
orvostudományok 

Antal Miklós 2009/2/XII/2/2/196 
2017.02.28-ig hatályos 

D198 DE klinikai orvostudományok Maródi 
László 

2009/2/XII/3/2/197 
2017.02.28-ig hatályos 

Változás doktori iskola vezetésében 

Nysz. Int. Tudományág Régi vezetı Új vezetı 

Az új 
vezetı 
szül. 
éve 

A váltás 
oka 

Határozat 
száma 

D61 DE Matematika- és 
számítástudo-
mányok  

Daróczy 
Zoltán 

Páles 
Zsolt 
DSc, 
egy. t. 

1956 A régi 
vezetı 
70 éves 

2008/5/IX/3. 

D67 SzIE Állattenyészté-
si tudományok 

Horváth 
László 

Mézes 
Miklós 

1953 65. év 2008/5/IX/3. 

D120 SzTE Matematika- és 
számítástudo-
mányok 

Hatvani 
László 

Czédli 
Gábor 

1953 65. év 2008/5/IX/3. 

D64 BCE Kertészettu-
dományok 

Papp 
János 

Tóth 
Magdol-
na 

1951 70. év 2008/5/IX/3. 

144 BME Építészmérnöki 
tudományok 

Domo-
kos Gá-
bor 

Kollár 
László 

1958 A régi 
vezetı 
hosz-
szabb 
idıre 
külföld-
re utazik 

2008/8/VI/1. 

149 BME Gazdálkodás- 
és 
szervezéstud. 

Kerék-
gyártó 
György 

Szlávik 
János 

1947 A régi 
vezetı 
70 éves 

2008/8/VI/2. 

D62 SzIE Növényter-
mesztési és 
kertészeti tud. 

Virányi 
Ferenc 

Heszky 
László 

1945 A régi 
vezetı 
nyug-
díjba 
vonul 

2008/9/XI/3/1 

D70 SzIE Agrármőszaki 
tud. 

Szendrı 
Péter 

Farkas 
István 

1951 A régi 
vezetı 
nyug-
díjba 
vonul 

2008/9/XI/3/2 
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Doktori iskolák törvényi megfelelıségi vizsgálata 

A mőködı doktori iskolákról született MAB döntések 
(lásd a www.doktori.hu adatbázisban) 

határozat Int. DI döntés tudományág vezetı kelt hatályos 

2008/3/VIII/2/90 PPKE 1 nem felel meg - Kovács Péter 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/93 NyME 10 feltételesen megfelel 
állattenyésztési 
tudományok 

Benedek Pál 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/18 PTE 100 megfelel 
gazdálkodás- és 
szervezéstud. 

Bélyácz Iván 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/24 PTE 101 feltételesen megfelel 
közgazdaság-
tudományok, 
regionális tud. 

Buday-
Sántha Attila 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/55 PTE 102 feltételesen megfelel mővészetek 
Rétfalvi 
Sándor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/43 PTE 103 nem felel meg - Tóth József 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/75 PTE 104 feltételesen megfelel 
biológiai 
tudományok 

Gábriel 
Róbert 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/62 SzTE 106 feltételesen megfelel 
nyelvtudo-
mányok 

Kenesei 
István 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/133 SzTE 107 feltételesen megfelel 
irodalomtu-
dományok 

Balázs 
Mihály 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/100 SzTE 108 feltételesen megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Dux László 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/139 SzTE 109 feltételesen megfelel 
gyógyszertu-
dományok 

Fülöp Ferenc 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/89 ELTE 11 megfelel 
állam- és 
jogtud. 

Gönczöl 
Katalin 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/79 SzTE 110 feltételesen megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Mándi 
Yvette 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/28 SzTE 111 feltételesen megfelel 
klinikai orvos-
tudományok 

Kemény 
Lajos 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/99 SzTE 112 feltételesen megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Jancsó 
Gábor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/84 SzTE 113 feltételesen megfelel 
állam- és 
jogtud. 

Ruszoly 
József 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/82 SzTE 115 feltételesen megfelel 
közgazdaság-
tudományok 

Botos Kata-
lin 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/78 SzTE 116 feltételesen megfelel 
biológiai 
tudományok 

Maróy Péter 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/120 SzTE 117 feltételesen megfelel 
fizikai tudo-
mányok 

Szabó Gábor 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/39 SzTE 118 feltételesen megfelel 
földtudomá-
nyok 

Mezısi 
Gábor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/115 SzTE 119 feltételesen megfelel 
kémiai tudo-
mányok 

Dékány Imre 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/147 SzTE 120 megfelel 

matematika- 
és számítás-
tud., informa-
tikai tud. 

Hatvani 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/34 SzTE 121 feltételesen megfelel 
környezettu-
dományok 

Kiricsi Imre 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/140 SzFE 122 feltételesen megfelel mővészetek 
Földényi F. 
László 

2008-03-28 2009-08-31 
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határozat Int. DI döntés tudományág vezetı kelt hatályos 

2008/3/VIII/2/53 MOME 123 nem felel meg - 
Reimholz 
Péter 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/95 KE 125 megfelel 
állattenyésztési 
tudományok 

Horn Péter 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/127 KE 126 nem felel meg - Varga Gyula 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/83 BCE 127 megfelel 
gazdálkodás- 
és szervezés-
tudományok 

Balaton 
Károly 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/142 BCE 128 feltételesen megfelel 
szociológiai 
tudományok 

Gábor R. 
István 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/23 BCE 129 megfelel 
közgazdaság-
tudományok 

Zalai Ernı 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/134 ELTE 13 feltételesen megfelel 
irodalomtu-
dományok 

Kenyeres 
Zoltán 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/144 BCE 130 megfelel 
közgazdaság-
tudományok, 
politikatud. 

Palánkai 
Tibor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/6 BCE 131 nem felel meg - Ágh Attila 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/86 ZMNE 132 megfelel hadtud.-ok Szabó János 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/46 DRHE 133 feltételesen megfelel hittudományok Gaál Botond 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/65 BME 134 feltételesen megfelel 
matematika- 
és 
számítástud. 

Fritz József 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/121 BME 135 megfelel 
fizikai tudo-
mányok 

MIHÁLY 
György 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/117 BME 136 megfelel 
informatikai 
tudományok 

Selényi 
Endre 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/41 BME 137 nem felel meg - 
Detrekıi 
Ákos 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/138 BME 138 feltételesen megfelel 

kémiai tudo-
mányok, ve-
gyészmérnöki 
tud. 

Hargittai 
István 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/51 ELTE 14 feltételesen megfelel 
filozófiai 
tudományok 

Kelemen 
János 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/66 BME 141 megfelel 
gépészeti 
tudományok 

Molnár 
Károly 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/68 BME 142 megfelel 
építımérnöki 
tudományok 

Tarnai Tibor 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/118 BME 143 megfelel 
villamosmér-
nöki tudomá-
nyok 

Zombory 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/69 BME 144 feltételesen megfelel 
építészmérnö-
ki tudományok 

Domokos 
Gábor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/59 BME 145 feltételesen megfelel mővészetek 
Kerényi 
József 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/67 BME 146 feltételesen megfelel 
gépészeti 
tudományok 

Zobory 
István 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/70 BME 147 feltételesen megfelel 
közlekedéstu-
dományok 

Kövesné 
Gilicze Éva 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/17 BME 149 megfelel 
gazdálkodás- és 
szervezéstud. 

Kerékgyártó 
György 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/54 MKE 150 feltételesen megfelel mővészetek 
Szabados 
Árpád 

2008-03-28 2009-08-31 
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2008/3/VIII/2/52 PTE 151 nem felel meg - Boros János 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/58 PTE 152 nem felel meg - 
Bachman 
Zoltán 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/87 ZMNE 153 megfelel 
katonai mő-
szaki tud.-ok 

Solymosi 
József 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/74 PPKE 154 feltételesen megfelel 
informatikai 
tud.-ok bioló-
giai tud.-ok 

Roska 
Tamás 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/146 PE 156 nem felel meg - Földes Csaba 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/21 SzE 157 feltételesen megfelel 
regionális 
tudományok 

Rechnitzer 
János 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/132 PPKE 158 nem felel meg - 
Maróth 
Miklós 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/131 KRE 159 nem felel meg - Vörös Imre 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/114 ELTE 16 feltételesen megfelel 
neveléstudo-
mányok 

Bábosik 
István 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/136 KRE 161 nem felel meg - 
Hima Gabri-
ella 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/111 SzTE 162 feltételesen megfelel 
neveléstudo-
mányok 

Csapó Benı 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/113 BME 164 feltételesen megfelel 
pszichológiai 
tudományok 

Kovács Ilona 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/22 KeE 165 feltételesen megfelel 
közgazdaság-
tudományok 

Mátyás 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/141 KeE 167 feltételesen megfelel 
történelemtu-
dományok 

Klaniczay 
Gábor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/4 ELTE 17 megfelel 
szociológiai 
tudományok 

Némedi 
Dénes 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/71 SzE 170 feltételesen megfelel 
informatikai 
tud., építımér-
nöki tud. 

Keviczky 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/31 PTE 171 feltételesen megfelel 
egészségtu-
dományok 

Bódis József 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/122 PTE 172 feltételesen megfelel 
fizikai tudo-
mányok 

Janszky 
József 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/148 PE 173 feltételesen megfelel 
anyagtud. és 
technológiák 

Vonderviszt 
Ferenc 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/158 PTE 174 nem felel meg - 
Forray R. 
Katalin 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/38 ELTE 175 feltételesen megfelel 
környezettu-
dományok 

Kiss Ádám 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/128 DE 177 feltételesen megfelel 
állam- és 
jogtud.-ok 

Horváth M. 
Tamás 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/2/XI/2/3 DE 181 megfelel 
informatikai 
tudományok 

Pethı Attila 2008-02-29 2015-10-31 

2008/3/VIII/2/80 SzIE 182 nem felel meg 
regionális 
tudományok 

Sikos T. 
Tamás 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/2/XI/2/1 DE 183 megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Fésüs László 2008-02-29 2015-10-31 

2008/2/XI/2/2 DE 184 nem felel meg - 
Márton 
Ildikó 

2008-02-29 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/155 DE 185 nem felel meg - Tóth László 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/129 SzE 187 megfelel 
állam- és 
jogtud.-ok 

Verebélyi 
Imre 

2008-03-28 2015-10-31 
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2008/3/VIII/2/61 PPKE 189 nem felel meg - 
É. Kiss 
Katalin 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/91 ELTE 19 feltételesen megfelel nyelvtud.-ok 
Banczerowski 
Janusz 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/154 BCE 190 nem felel meg 
gazdálkodás- és 
szervezéstud., 
informatikai tud

Cser László 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/109 PPKE 2 feltételesen megfelel 
hittudomány-
ok 

Rózsa Huba 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/47 ELTE 20 feltételesen megfelel 
pszichológiai 
tudományok 

Hunyady 
György 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/48 ELTE 21 megfelel 
kémiai tudo-
mányok 

Inzelt 
György 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/157 ELTE 22 megfelel 
informatikai 
tudományok 

Demetrovics 
János 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/73 ELTE 23 feltételesen megfelel 
biológiai 
tudományok 

Erdei Anna 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/149 ELTE 24 feltételesen megfelel 
matematika- és 
számítástud.-ok 

Laczkovich 
Miklós 

2008-03-28 2007-08-31 

2008/3/VIII/2/119 ELTE 25 feltételesen megfelel fizikai tud.-ok 
Horváth 
Zalán 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/45 ELTE 26 feltételesen megfelel földtud.-ok 
Monostori 
Miklós 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/5 ELTE 27 feltételesen megfelel poitikatud.-ok 
Bihari 
Mihály 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/60 LFZE 28 megfelel 

mővészet- és 
mővelıdéstör-
téneti tud., 
mővészetek 

Jeney Zoltán 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/110 EHE 31 feltételesen megfelel hittudományok 
Hausmann 
Jutta 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/152 ME 33 megfelel 
anyagtud. és 
technológiák 

Roósz 
András 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/85 ME 34 feltételesen megfelel 
állam- és 
jogtud.-ok 

Bragyova 
András 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/135 ME 35 nem felel meg - 
Kemény 
Gábor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/20 ME 37 feltételesen megfelel 
gazdálkodás- és 
szervezéstud. 

Nagy Aladár 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/151 ME 38 megfelel 
gépészeti 
tudományok 

Páczelt 
István 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/72 ME 39 feltételesen megfelel 
informatikai 
tudományok 

Tóth Tibor 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/57 PPKE 4 feltételesen megfelel 
történelemtu-
dományok 

Fröhlich Ida 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/42 ME 41 feltételesen megfelel 
földtudomá-
nyok 

Kovács 
Ferenc 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/98 DE 42 megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Kovács 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/29 DE 43 megfelel 

elméleti 
orvostud.-ok, 
klinikai 
orvostud.-ok 

Muszbek 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/156 DE 44 feltételesen megfelel 
klinikai orvos-
tudományok 

Berta András 2008-03-28 2009-08-31 
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2008/3/VIII/2/106 DE 45 megfelel 
gyógyszertu-
dományok 

Gergely 
Lajos 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/30 DE 46 feltételesen megfelel 
egészségtu-
dományok 

Ádány Róza 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/125 DE 47 megfelel 
irodalomtu-
dományok 

Abádi Nagy 
Zoltán 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/63 DE 49 feltételesen megfelel 
nyelvtudo-
mányok 

Kertész 
András 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/92 NyME 5 feltételesen megfelel 
erdészeti és 
vadgazdálkodá-
si tudományok 

Faragó 
Sándor 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/56 DE 50 feltételesen megfelel 

történelemtud.-
ok, néprajz- és 
kulturális 
antropológia 

Barta János 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/88 DE 51 feltételesen megfelel 
közgazdaság-
tudományok 

Makó Csaba 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/94 DE 52 feltételesen megfelel 
állattenyésztési 
tudományok 

Kovács 
András 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/11 DE 53 feltételesen megfelel 
növénytermesz-
tési és kertésze-
ti tudományok 

Nagy János 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/19 DE 54 megfelel 
gazdálkodás- és 
szervezéstud. 

Szabó Gábor 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/12 DE 55 feltételesen megfelel 

növényter-
mesztési és 
kertészeti tud., 
élelmiszertud. 

Gyıri Zoltán 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/153 DE 57 megfelel 
fizikai tudo-
mányok 

Beke Dezsı 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/40 DE 58 feltételesen megfelel 
földtudomá-
nyok 

Kerényi 
Attila 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/49 DE 59 megfelel 
kémiai tudo-
mányok 

Joó Ferenc 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/37 NyME 6 feltételesen megfelel 
környezettu-
dományok 

Mátyás 
Csaba 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/33 DE 60 feltételesen megfelel 
biológiai tud., 
környezettud. 

Tóthmérész 
Béla 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/123 DE 61 megfelel 
matematika- 
és 
számítástud. 

Daróczy 
Zoltán 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/10 SzIE 62 feltételesen megfelel 
növényter-
mesztési és 
kertészeti tud. 

Virányi 
Ferenc 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/77 SzIE 63 feltételesen megfelel 
biológiai 
tudományok 

Tuba Zoltán 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/13 BCE 64 feltételesen megfelel 
növényter-
mesztési és 
kertészeti tud. 

Papp János 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/36 SzIE 65 megfelel környezettud. 
Ángyán 
József 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/97 SzIE 66 megfelel 
állatorvosi 
tudományok 

Huszenicza 
Gyula 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/96 SzIE 67 feltételesen megfelel 
állattenyésztési 
tudományok 

Mézes 
Miklós 

2008-03-28 2009-08-31 
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2008/3/VIII/2/8 BCE 68 megfelel 
élelmiszertu-
dományok 

Fodor Péter 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/14 BCE 69 feltételesen megfelel 

gazdálkodás- és 
szervezéstud., 
növénytermesz-
tési és kertésze-
ti tudományok 

Harnos Zsolt 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/150 NyME 7 megfelel 
anyagtud. és 
technológiák 

Winkler 
András 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/7 SzIE 70 feltételesen megfelel 
agrármőszaki 
tudományok 

Szendrı 
Péter 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/126 SzIE 71 feltételesen megfelel 
gazdálkodás- és 
szervezéstud. 

Szőcs István 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/101 SE 72 megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Rosivall 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/102 SE 73 feltételesen megfelel 
klinikai orvos-
tudományok 

Tulassay 
Zsolt 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/108 SE 74 megfelel 
gyógyszertu-
dományok 

Szıke Éva 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/103 SE 75 feltételesen megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Réthelyi 
Miklós 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/76 SE 76 feltételesen megfelel 

biológiai 
tudományok, 
elméleti 
orvostud. 

Mandl József 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/104 SE 77 feltételesen megfelel 
klinikai orvos-
tudományok 

Kopper 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/105 SE 78 feltételesen megfelel 
klinikai orvos-
tudományok 

Bitter István 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/32 SE 79 feltételesen megfelel 
sporttudomá-
nyok 

Tihanyi 
József 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/81 NyME 8 feltételesen megfelel 
közgazdaság-
tudományok 

Gidai Erzsé-
bet 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/50 PE 80 feltételesen megfelel 
kémiai tudo-
mányok 

Liszi János 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/35 PE 81 feltételesen megfelel 
környezettu-
dományok 

Pósfai 
Mihály 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/145 PE 83 feltételesen megfelel 
vegyészmérnö-
ki tudományok 

Kristóf János 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/116 PE 84 megfelel 
informatikai 
tudományok 

Friedler 
Ferenc 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/16 PE 86 megfelel 
gazdálkodás- és 
szervezéstud. 

Major Iván 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/44 PE 87 feltételesen megfelel 

állattenyésztési 
tud., 
környezettud.-
ok 

Anda Angéla 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/15 PE 89 feltételesen megfelel 
növényter-
mesztési és 
kertészeti tud. 

Gáborjányi 
Richard 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/9 NyME 9 feltételesen megfelel 
növénytermesz-
tési és kertésze-
ti tudományok 

Neményi 
Miklós 

2008-03-28 2009-08-31 
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2008/3/VIII/2/130 PTE 90 megfelel 
állam- és 
jogtud.-ok 

Kiss László 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/137 PTE 91 feltételesen megfelel 
kémiai tudo-
mányok 

Kilár Ferenc 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/107 PTE 92 feltételesen megfelel 
gyógyszertu-
dományok 

Barthó 
Loránd 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/25 PTE 93 megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Sümegi 
Balázs 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/27 PTE 94 megfelel 
klinikai orvos-
tudományok 

Nagy Judit 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/26 PTE 95 megfelel 
elméleti orvos-
tudományok 

Lénárd 
László 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/64 PTE 96 feltételesen megfelel 
nyelvtudo-
mányok 

Kassai Ilona 2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/124 PTE 98 feltételesen megfelel 
irodalomtu-
dományok 

Thomka 
Beáta 

2008-03-28 2009-08-31 

2008/3/VIII/2/112 PTE 99 feltételesen megfelel 
pszichológiai 
tudományok 

László János 2008-03-28 2009-08-31 

 
Doktori iskolai megfelelıségi módosítások - Mőködı doktori iskolákról született 
korábbi MAB döntések módosítása (lásd a www.doktori.hu adatbázisban) 

MAB 
határozat 

Intézm. Kód Tudományág DI vezetı 
Eredeti 
helyzet 

Teendı Hatályos 

2008/5/IX/2/172 BCE 64 Növénytermesztés, 
kertészeti tud., 
biológiai tud. 

Papp János Biológiai tud.-
okban nem 

felelt meg, DI 
feltételes 

Biológiai tud.-
t kéri törölni, 
DI megfelel 

2009.08.31 

2008/5/IX/2/173 BCE 69 Gazdálkodástud., 
növénytermesztés, 
kertészeti tud. 

Harnos Zsolt Honlap nem 
elérhetı, DI 

feltételes 

Korrigálták, 
DI megfelel 

2009.08.31 

2008/5/IX/2/171 ELTE 24i Matematika tud. Laczkovich 
Miklós 

Megállapodá-
sok nem 

elérhetık, DI 
feltételes 

Korrigálták, 
DI megfelel 

2009.08.31 

2008/6/X/2/177 SZIE 63 Biológiai tud. Tuba Zoltán Honlap nem 
elérhetı, 

megállapodá-
sok NFM 

minısítéső TT-
k intézményei-
vel, DI feltéte-

les 

Korrigálták, 
DI ’FM’ 

minısítését 
nem érinti 

2009.08.31 

2008/6X/2/176 SZIE 67 Állattenyésztés-
tudomány 

Mézes Miklós Honlap nem 
elérhetı, DI 

feltételes 

Korrigálták, 
DI megfelel 

2009.08.31 

2008/6X/2/175 SZIE 70 Mőszaki tudomá-
nyok 

Szendrı Péter Honlap nem 
elérhetı, 

megállapodás 
NFM minısíté-
ső TT intézmé-

nyével, DI 
feltételes 

Korrigálták, 
DI megfelel 

2009.08.31 

2008/6/X/2/174 ORZsE 30 Hittudományok Schıner 
Alfréd 

feltételesen 
megfelel 

 2009.08.31 
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Eredeti 
helyzet 

Teendı Hatályos 

2008/7/X/2/179 ME 34 Állam- és jogtu-
dományok 

Bragyova 
András 

Nincs 7 
„megfelel” 
minısítéső 

TT, DI 
feltételes 

Már van, DI 
megfelel 

2009.08.31 

2008/7/X/2/188 ME 35 Irodalomtud. Kemény Gábor Nincs MA, 
nincs 4 „meg-
felel” minısí-
téső ET, nincs 
7 „megfelel” 
minısítéső 
TT, képzési 
terv nem felel 
meg, DI nem 
felel meg 

Van MA, van 
4 „megfelel” 
minısítéső 
ET, DI 
feltételes 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/183 DE 44 Klinikai orvostud. Berta 
András 

Honlap nem 
érhetı el, DI 
feltételes 

Már elérhetı, 
DI megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/180 DE 49 Nyelvtud. Kertész And-
rás 

Csak 3 „meg-
felel” minısí-
téső ET, DI 
feltételes 

Van 4 „meg-
felel” minısí-
téső ET, DI 
megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/182 DE 52 Állattenyésztési tud. Kovács András Minıségbizt. 
terv nem 
érhetı el, DI 
feltételes 

Már elérhetı, 
DI megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/192 DE 53 Növényterm., és 
kertészeti tud. 
(regionálisban nem 
adhat ki fokozatot) 

Nagy János Csak 3 „meg-
felel” minısí-
téső ET, DI 
feltételes 

5 „megfelel” 
minısítéső 
ET, DI 
megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/191 DE 60 Biológiai tud., 
környezettud. 

Tóthmérész 
Béla 

Honlap hiá-
nyos, DI 
feltételes 

Információ-
kat pó-tolták, 
DI megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/189 SZTE 109 Gyógyszertud. Fülöp Ferenc Megállapodás 
nem megfele-
lı, DI feltéte-
les 

Javították, DI 
megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/18 SZTE 111 Klinikai orvostud.  Kemény Lajos Minıségbizt. 
terv nem 
érhetı el, DI 
feltételes 

Pótolták, DI 
megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/190 BME 134 Matematika- és 
számítástud. 

Fritz József Csak 6 „meg-
felel” TT, 
nincs MSc, DI 
feltételes 

Van 7 TT, 
van MSc, DI 
megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/181 BME 147 Közlekedéstud. Kövesné 
Gilicze Éva 

Csak 6 „meg-
felel” TT, DI 
feltételes 

Van 7 TT, DI 
megfelel 

2009.08.31. 

2008/7/X/2/193 PE 173 Anyagtud., biol. tud. 
(fizikából nem adhat 
ki fokozatot) 

Vonderviszt 
Ferenc 

Csak 6 „meg-
felel” TT, DI 
feltételes 

Megvan a 7 
TT, DI 
megfelel 

2009.08.31. 
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Szaklétesítések 

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapszakok) 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Bk162 EKF csecsemı- és kisgyermeknevelı alapszak létesí-

tés 
2008/7/XII/3/1 

Bk136szakir PTE alkotómővészet és muzikológia (elektronikus 
zenei médiamővész szakirány) alapszak létesítés 

2008/9/X/1. 

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok) 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Mk379átd SZIE ökotoxikológus mesterszak létesítés 2008/1/XI/1/3 
Mk393 BCE díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök 

mesterszak létesítés 
2008/1/XI/1/4 

Mk352átd2 ELTE-
SzTE 

hungarológia (történelem, irodalom, nyelvé-
szet, magyar, mint idegen nyelv szakirányok) 
mesterszak létesítés 

2008/2/X/3/8 

Mk368 ELTE természettudomány története és filozófiája 
mesterszak létesítés 

2008/1/XI/2/16 

Mk386 ELTE logika és tudományelmélet mesterszak létesítés 2008/2/X/3/9 
Mk390 BME mőszaki menedzser mesterszak létesítés 2008/2/X/3/10 
Mk396 SZTE vizuális kultúratudományok mesterszak létesí-

tés 
2008/3/VII/3/1 

Mk408 SZFE látványtervezı mővész (színházi látványterve-
zı, mozgókép látványtervezıi szakirányok) 
mesterszak létesítés 

2008/3/VII/3/2 

Mk402 ELTE tudománykommunikáció-természettudomány 
(tudománykommunikáció és tudományos is-
meretterjesztés, kutatásmenedzsment, termé-
szettudományos szakgyőjteménykezelı szak-
irányok) mesterszak indítás 

2008/4/VIII/4/3 

Mk285átd NYF természetismeret-tanár mesterszak létesítés 2008/4/VIII/5/1 
Mk407 PTE ápolás és betegellátás (ápoló, fizioterapeuta, 

humán táplálkozástudományi szakember, szü-
lésznı szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/5/VIII/3/3 

Mk410 DE rehabilitációs mesterszak létesítés 2008/5/VIII/3/4 
Mk429 DE klinikai laboratóriumi kutató mesterszak létesí-

tés 
2008/5/VIII/3/5 

Mk405 PTE romológia (beás nyelv és kultúra, romani nyelv 
és kultúra, cigány kisebbségi népismeret szak-
irányok) mesterszak létesítés 

2008/5/VIII/4/6 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Mk344átd ELTE-

SzTE 
kulturális örökség tanulmányok (kulturális 
örökség elmélete, kulturális örökség menedzs-
ment, múzeum- és örökségi győjteményszer-
vezı szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/6/IX/3/8 

Mk400 ELTE ruszisztika mesterszak létesítés 2008/6/IX/3/9 
Mk425 ELTE történeti muzeológia mesterszak létesítés 2008/6/IX/3/16 
Mk409 PTE-

NyME 
építımővészet (osztatlan, 5 éves) mesterszak 
létesítés 

2008/6/IX/4/3 

Mk423 MOME-
PTE-
NyME 

építımővészet (120 kredites) mesterszak léte-
sítés 

2008/6/IX/4/4 

Mk398 SE egészségügyi tanár mesterszak létesítés 2008/6/IX/5/1 
Mk441 NYME terminológus (terminológus szakreferens, 

terminológus szaklektor, igazgatási terminoló-
gus szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/20 

Mk432jav BTA-
ATF 

teológus mesterszak létesítés 2008/7/XII/3/25 

Mk458 PTE kerámiatervezı mesterszak létesítés 2008/8/V/10 
Mk449 MRK design- és vizuálismővészetek mesterszak 

létesítés 
2008/8/V/48 

Mk450 MRK filmmővészeti tanár mesterszak létesítés 2008/8/V/49 
Mk451 MRK képzımővész-tanár mesterszak létesítés 2008/8/V/50 
Mk452 MRK színházmővészeti tanár mesterszak létesítés 2008/8/V/51 
Mk453 MRK színjátéktanár mesterszak létesítés 2008/8/V/52 
Mk454 MRK táncmővész-tanár mesterszak létesítés 2008/8/V/53 
Mk455 MRK tánctanár mesterszak létesítés 2008/8/V/54 
Mk456 MRK zenemővésztanár mesterszak létesítés 2008/8/V/55 
Mk457 MRK (zenetanár mesterszak létesítés 2008/8/V/56 
Mk435átd ELTE összehasonlító irodalom- és mővelıdéstudo-

mány (összehasonlító irodalomtörténet, mő-
fordítás, színháztudomány, feminista iroda-
lomkritika szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/9/X/14. 

Mk446 ELTE szemiotika mesterszak létesítés 2008/9/X/15. 
Mk459 ELTE kriminológia mesterszak létesítés 2008/9/X/16. 
Mk438 PPKE barokk tanulmányok (magyarországi irodalom 

és mővelıdés, magyarországi történelem és 
mővelıdés, magyarországi lelkiségtörténet, 
mővészettörténet, angol irodalom és mővelı-
dés, francia irodalom és mővelıdés, német 
irodalom és mővelıdés, olasz irodalom és 
mővelıdés, spanyol irodalom és mővelıdés 
szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/9/X/17. 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Mk434 BCE komparatív helyi fejlesztési tanulmányok mes-

terszak létesítés 
2008/9/X/12. 

Mk445 BCE politikai gazdaságtan (közép- és kelet-európai 
politika és gazdasági tanulmányok szakirány) 
mesterszak létesítés 

2008/9/X/13. 

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok) 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat 
száma 

Mk254 ELTE új- és legújabbkori történeti muzeológia mes-
terszak létesítés 

2008/1/XI/2/7 

Mk342mód NYME szociálpedagógia (szocioterápia, szociális 
menedzsment, szociális rehabilitáció és 
rekredáció szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/1/XI/2/8 

Mk190mód ELTE felsıoktatási menedzsment (felsıoktatás-
vezetés, felsıoktatás-marketing, felsıoktatás 
pedagógia, hallgatói szolgáltatásszervezés, 
felsıoktatás-kutatás, felsıoktatási minıség-
menedzsment szakirányok) mesterszak létesí-
tés 

2008/2/X/3/7 

Mk397 NYME (okleveles) munkahelyi egészségfejlesztési 
(szakember) mesterszak létesítés 

2008/2/X/4/1 

Mk404 PTE romanisztika mesterszak létesítés 2008/4/VIII/3/9 
Mk427 BKÜF üzleti kommunikáció (Public Relations, nem-

zetközi üzleti kommunikáció szakirányok) 
mesterszak létesítés 

2008/5/VIII/4/7 

Mk406 NYME ökopedagógiai elıadó mesterszak létesítés 2008/5/VIII/5/2 
Mk437 DE biotechnológia (gyógyszer-biotechnológia, 

környezet-biotechnológia szakirányok) mes-
terszak létesítés 

2008/6/IX/2/2 

Mk401 ELTE afrikanisztika mesterszak létesítés 2008/6/IX/3/10 
Mk411 ELTE Közel- és Közép-Kelet szakértı (történeti-

mővelıdéstörténeti, társadalomtudományi-
politológia szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/6/IX/3/11 

Mk412 ELTE medievisztika (bizantológia, középkori anyagi 
kultúra, középkori európai irodalom, középko-
ri filozófia, középkori latin, középkori magyar 
irodalom, középkori mővészettörténet, közép-
kori történelem szakirányok) mesterszak léte-
sítés 

2008/6/IX/3/12 

Mk413 ELTE Távol-Kelet szakértı mesterszak létesítés 2008/6/IX/3/13 
Mk414 ELTE újgörög nyelv, irodalom és kultúra mesterszak 

létesítés 
2008/6/IX/3/14 
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat 
száma 

Mk424 ELTE jogi menedzser (gazdasági, egészségügyi, ag-
rár, mőszaki szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/6/IX/3/15 

Mk430 ELTE kommunikáció- és médiajog mesterszak létesí-
tés 

2008/6/IX/3/17 

Mk417 MOME design- és mővészetstratégia mesterszak létesí-
tés 

2008/6/IX/3/18 

Mk421 MOME médiamővészet (fotográfia, média látványter-
vezés, médiatervezés szakirányok) mesterszak 
létesítés 

2008/6/IX/3/19 

Mk422 MOME stúdiómővészet mesterszak létesítés 2008/6/IX/3/20 
Mk399 PPKE Közel-Kelet szakértı mesterszak létesítés 2008/6/IX/3/21 
Mk431 PTE kultúra mediátor mesterszak létesítés 2008/6/IX/3/22 
Mk403 DE digitális bölcsészet (digitális kultúra, digitális 

nyelvi alkalmazások szakirányok) mesterszak 
létesítés 

2008/6/IX/4/2 

Mk426 CEU nemzetközi környezet-közpolitika és me-
nedzsment mesterszak létesítés 

2008/6/IX/4/10 

Mk440 DE radiográfus (diagnosztikai(radiográfus), nukle-
áris medicina (radiográfus), sugárterápiás 
(radiográfus) szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/7/XII/2/4 

Mk436 ELTE koreanisztika mesterszak létesítés 2008/7/XII/3/14 
Mk415 MOME animáció- és mozgókép design (animációs 

film, mozgókép design szakirányok) mester-
szak létesítés 

2008/7/XII/3/15 

Mk416 MOME design- és mővészetelmélet mesterszak létesí-
tés 

2008/7/XII/3/16 

Mk418 MOME design (terméktervezés, bútortervezés jármő-
tervezés, alkalmazott plasztika szakirányok) 
mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/17 

Mk419 MOME divat és textil design (divattervezés, textilter-
vezés szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/18 

Mk420 MOME kommunikáció design (nyomtatott kommuni-
káció, interaktív kommunikáció szakirányok) 
mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/19 

Mk439 PE mediterrán tanulmányok (balkán, ibéró-
amerikai, iszlám, latin mediterráneum szak-
irányok) mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/21 

Mk443 PE politikai-diplomáciai nyelv és kultúra (kultu-
rális diplomácia szakirányok francia nyelvő) 
mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/22 
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat 
száma 

Mk442 PTE romanisztika (francia nyelv, irodalom és kul-
túra, olasz nyelv, irodalom és kultúra, portugál 
nyelv, irodalom és kultúra, spanyol nyelv, 
irodalom és kultúra, román nyelv, irodalom és 
kultúra, Ibero-amerikai tanulmányok szakirá-
nyok) mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/23 

Mk443 SE-PPKE-
EHE-
SzAGKHF 

mentálhigiénés lelkigondozó és közösségfej-
lesztı (gyermek és ifjúsági, szociális és csa-
lád, kórházi szakirányok) mesterszak létesítés 

2008/7/XII/3/24 

Mk444 PE gazdasági és médianyelv és kultúra (német 
nyelv) mesterszak létesítés 

2008/8/V/7 

Mk447 PPKE civil-nonprofit tanulmányok (környezetvé-
delmi, emberi jogi szakirányok) mesterszak 
létesítés 

2008/8/V/8 

Mk448 PPKE mőfordító és szinkrondramaturg (mőfordító, 
szinkrondramaturg szakirányok) mesterszak 
létesítés 

2008/8/V/9 
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Szakindítások 

Támogatott alapszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Bs1103szakir EKF szabad bölcsészet alapszakon kommunikáció- és 

médiatudomány szakirány indítása 
2008/9/X/2. 

Bs1107 SzAGKHF kántor alapszak indítás 2008/9/X/7. 
Bi358átd SzF nemzetközi gazdálkodás angol nyelven alapszak 

indítás (külgazdasági-vállalkozási, európai vál-
lalkozásfejlesztési szakirányok) 

2008/9/X/8. 

Bi362 SzF turizmus-vendéglátás angol nyelven alapszak 
indítás (vendéglátás szervezése, egészségturiz-
mus szakirányok) 

2008/9/X/9. 

Bs1109 SzHF kántor alapszak indítás 2008/9/X/10. 

Támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
MsMi940 BME mőanyag- és száltechnológiai mérnök magyar és 

angol nyelven mesterszak indítás 
2008/9/X/19. 

Ms894mód DE anyagtudomány (nanoanyagok szakirány) mes-
terszak indítás 

2008/9/X/20. 

Ms798 ELTE egyiptológia mesterszak indítás 2008/9/X/24. 
Ms933 ELTE biofizikus mesterszak indítás 2008/9/X/25. 
Ms789átd KRE történelem (gazdaság-, társadalom- és népesség-

történet, politikai rendszerek katonai konfliktu-
sok, vallás-, egyház- és mővelıdéstörténet szak-
irányok) mesterszak indítás 

2008/9/X/26. 

Ms805átd KRE vallástudomány (valláselmélet, vallástörténet 
szakirányok) mesterszak indítás 

2008/9/X/27. 

Ms939 ME geográfus (geoinformatika szakirány) mester-
szak indítás 

2008/9/X/30. 

Ms964 NymE környezettudomány (környezeti monitoring 
szakirány) mesterszak indítás 

2008/9/X/32. 

Mi192 PE közgazdasági elemzı angol nyelven mesterszak 
indítás 

2008/9/X/33. 

Ms854 PE vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak indítás 2008/9/X/34. 
Ms896 PE takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 

mesterszak indítás 
2008/9/X/35. 

MS949 PPKE klasszika-filológia (klasszika-filológia, antik 
örökség szakirányok) mesterszak indítás 

2008/9/X/37. 

Ms941 SzIE ökotoxikológus mesterszak indítás 2008/9/X/38. 
Ms956 SzIE létesítménymérnök mesterszak indítás 2008/9/X/40. 

2012. 12. 31.-ig 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Ms809átd SzTE német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak 

indítás 
2008/9/X/41. 

Ms898 EKF ember- és társadalom mőveltségterületi tanár 
mesterszak indítás 

2008/9/X/42. 

Ms917 EKF informatikatanár mesterszak indítás 2008/9/X/43. 
Ms918 EKF matematikatanár mesterszak indítás 2008/9/X/44. 
Ms919 EKF földrajztanár mesterszak indítás 2008/9/X/45. 
Ms935 PPKE franciatanár mesterszak indítás 2008/9/X/51. 
Ms951 PPKE mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár mes-

terszak indítás 
2008/9/X/53. 

Ms953 PPKE spanyoltanár mesterszak indítás 2008/9/X/55. 
Ms978 SE gyógytestnevelı tanár mesterszak indítás 2008/9/X/57. 
Ms945 SzTE romántanár/román- és nemzetiségiromán-tanár 

mesterszak indítás 
2008/9/X/60. 

Ms946 SzTE szlováktanár/szlovák- és nemzetiségiszlovák-
tanár mesterszak indítás 

2008/9/X/61. 

Nem támogatott alapszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Bs1105 KE vadgazda mérnök alapszak indítás 2008/9/X/3. 
Bs1104 NymE matematika alapszak indítás (tanári szakirány) 2008/9/X/4. 
Bs1093 SOTER nemzetközi tanulmányok alapszak indítás (nemzetközi 

szervezetek, EU-integráció szakirányok) 
2008/9/X/5. 

Bs1102 SOTER nemzetközi igazgatási alapszak indítás (nemzetközi 
intézményi igazgatás, nemzetközi vállalatok igazgatása 
szakirányok) 

2008/9/X/6. 

Bs1094 WSÜF nemzetközi tanulmányok alapszak indítás 2008/9/X/11. 

Nem támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Ms876 BCE politikai gazdaságtan mesterszak indítás (közép- és 

kelet-európai politikai és gazdasági tanulmányok 
szakirány) 

2008/9/X/18. 

Ms960 DE vegyészmérnök mesterszak indítás 2008/9/X/21. 
Ms957 DF anyagmérnök mesterszak indítás (fém és kerámia, 

polimer és kompozit szakirányok) 
2008/9/X/22. 

Ms880 EKF nemzetközi tanulmányok mesterszak indítás (regioná-
lis és civilizációs tanulmányok szakirány) 

2008/9/X/23. 

Ms852kieg ME klasszikus hangszermővész mesterszak indítás (gor-
donka szakirány) 

2008/9/X/28. 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Ms891 ME politikatudomány mesterszak indítás (politika kultúra 

és kommunikáció, politikai eszme- és társadalomtör-
ténet szakirányok) 

2008/9/X/29. 

Ms928 NymE környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszak indí-
tás 

2008/9/X/31. 

Ms883 PPKE szlavisztika mesterszak indítás (cseh, lengyel, szlo-
vák, Közép-Európa-Visegrád tanulmányok szakirány) 

2008/9/X/36. 

Ms954 SzIE fordító és tolmács mesterszak indítás (fordítói szak-
irány) 

2008/9/X/39. 

Ms920 EKF természetismeret tanár mesterszak indítás 2008/9/X/46. 
Ms947 EHE hittanár-nevelı tanár mesterszak indítás 2008/9/X/47. 
Ms958 NymE biológiatanár mesterszak indítás 2008/9/X/48. 
Ms959 NymE informatikatanár mesterszak indítás 2008/9/X/49. 
Ms934 PPKE angoltanár mesterszak indítás 2008/9/X/50. 
Ms937 PPKE etikatanár mesterszak indítás 2008/9/X/52. 
Ms952 PPKE olasztanár mesterszak indítás 2008/9/X/54. 
Ms897 PTE mérnöktanár mesterszak indítás (mérnök informati-

kus szakképzettség) 
2008/9/X/56. 

Ms882 SzTE agrár-mérnöktanár mesterszak indítás (mezıgazdasá-
gi mérnök szakképzettség) 

2008/9/X/58. 

Ms944 SzTE nemzetiséginémet-tanár mesterszak indítás 2008/9/X/59. 
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Intézmények kódjai 

Állami egyetemek 

Kód Intézmény neve Kód Karok 
KIK Közigazgatástudományi Kar 

ÉTK Élelmiszertudományi Kar 
GTK Gazdálkodástudományi Kar 

KERTK Kertészettudományi Kar 
KTK Közgazdaságtudományi Kar 
TÁJK Tájépítészeti Kar 

BCE 
Budapesti Corvinus 
Egyetem 

TK Társadalomtudományi Kar 
ÉİK Építımérnöki Kar 
ÉSZK Építészmérnöki Kar 
GÉK Gépészmérnöki Kar 
GTK Gazdaság- és Társadalomtud.-i Kar 
KSK Közlekedésmérnöki Kar 
TTK Természettudományi Kar 
VBK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

BME 
Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

AVK 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési 
Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 
EFK Egészségügyi Fıiskolai Kar 
FOK Fogorvostudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

HPFK 
Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıis-
kolai Kar 

IK Informatikai Kar 
KTK Közgazdaságtudományi Kar 
MFK Mőszaki Fıiskolai Kar 
MTK Mezıgazdaságtudományi Kar 
NK Népegészségügyi Kar 
TTK Természettudományi Kar 

DE Debreceni Egyetem 

ZK Zenemővészeti Kar 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
BTK Bölcsészettudományi Kar 

GYFK 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Fıiskolai Kar 

ELTE Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem 

IK Informatikai Kar 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
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 

GTK Gazdaságtudományi Kar 
KE Kaposvári Egyetem 

MFK Mővészeti Fıiskolai Kar 
LFZE Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
BBZI Bartók Béla Zenemővészeti Intézete 
BTK Bölcsészettudományi Kar 

CTFK Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
EFK Egészségügyi Fıiskolai Kar 
GÉK Gépészmérnöki Kar 
GTK Gazdaságtudományi Kar 
MAK Mőszaki Anyagtudományi Kar 

ME Miskolci Egyetem 

MFK Mőszaki Földtudományi Kar 
MKE Magyar Képzımővészeti Egyetem 
MOME Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem 

AK Apáczai Csere János Kar 
BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar 
EMK Erdımérnöki Kar 
FMK Faipari mérnöki Kar 
GEO Geoinformatikai Kar 
KTK Közgazdaságtudományi Kar 

MÉK 
Mezıgazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi Kar 

NYME 
Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem 

Savaria Egyetemi Központ1 
BTK Bölcsészettudományi Kar 
GMK Georgikon Mezıgazdaságtud.-i Kar 
GTK Gazdaságtudományi Kar 
MIK Mőszaki Informatikai Kar 

PE Pannon Egyetem 

MK Mérnöki Kar 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar PTE Pécsi Tudományegye-

tem ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

                                                           
1 Volt Berzsenyi Dániel Fıiskola (2007. évi CXLI. tv. A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény módosításáról (MK 163.) 3. § Az Ftv. 1. számú melléklet. Hatályos: 2008. január 1-jétıl) 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
BTK Bölcsészettudományi Kar 
ETK Egészségtudományi Kar 

FEEK 
Felnıttképzési és Emberi Erıforrás 
Fejlesztési Kar 

IFK Illyés Gyula Fıiskolai Kar 
KTK Közgazdaságtudományi Kar 
MK Mővészeti Kar 

PMMK Pollack Mihály Mőszaki Kar 

  

TTK Természettudományi Kar 
ÁOK Általános Orvostudományi Kar 
EFK Egészségügyi Fıiskolai Kar 
FOK Fogorvostudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 
SE Semmelweis Egyetem 

TSK Testnevelési és Sporttudományi Kar 
ESZI Egészségügyi és Szociális Intézet 
ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtud.-i Kar 
GK Kautz Gyula Gazdaságtud.-i Kar 

MTK Mőszaki Tudományi Kar 
SzE 

Széchenyi István 
Egyetem 

ZMI Varga Tibor Zenemővészeti Intézet 
SZFE Színház és Filmmővészeti Egyetem 

ÁOTK Állatorvos-tudományi Kar 
ABK Alkalmazott Bölcsészeti Kar 
GÉK Gépészmérnöki Kar 
GTK Gazdaság- és Társadalomtud.-i Kar 
MKK Mezıgazdaság és Környezettud.-i Kar 

VATI 
Gazdaság- és Társadalomtud.-i Kar 
Vállalkozási Akadémia és Tovább-
képzı Intézet 

YMÉK Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

SzIE Szent István Egyetem 

Tessedik Sámulel Egyetemi Központ 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
ÁOK Általános Orvostudományi Kar 
BTK Bölcsészettudományi Kar 

ESZK 
Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 
GTK Gazdaságtudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

SzTE Szegedi Tudomány-
egyetem 

JGYPK Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
MGK Mezıgazdasági Kar 
MK Mérnöki Kar 
TTK Természettudományi Kar 

  

ZMK Zenemővészeti Kar 
BKMK Bolyai János Katonai Mőszaki Kar 

ZMNE 
Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem KHK Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 

Nem állami egyetemek 

Kód Intézmény neve Kód Karok 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
BTK Bölcsészettudományi Kar 
HTK Hittudományi Kar 

KRE 
Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem 

TFK Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem 
DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem 
KeE Közép-európai Egyetem 
OR-ZSE Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem 

BTK Bölcsészettudományi Kar 
JÁK Jog- és Államtudományi Kar PPKE 

Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem  

ITK Információs Technológiai Kar 

Állami fıiskolák 

Kód Fıiskola neve Kód Kar 
KKFK Külkereskedelmi Fıiskolai Kar 

PSZFK-
BP 

Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai 
Kar Budapest 

PSZFK-
SA 

Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai 
Kar Salgótarjáni Intézet 

PSZFK-
ZA 

Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai 
Kar Zalaegerszegi Intézet 

BGF 
Budapesti Gazdasági 
Fıiskola 

KVIFK 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Fıiskolai Kar 

BGK 
Bánki Donát Gépészmérnöki Fıisko-
lai Kar 

BMF 
Budapesti Mőszaki 
Fıiskola 

KGK 
Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai 
Kar 
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Kód Fıiskola neve Kód Kar 

KVK 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Fıiskolai Kar 

NIK 
Neumann János Informatikai Fıisko-
lai Kar 

  

RKK 
Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki 
Fıiskolai Kar 

DF Dunaújvárosi Fıiskola 
P Pedagógiai Fakultás 

EJF Eötvös József Fıiskola 
M Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás 

BTK Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar 

GTK 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Fıiskolai Kar 

TKTK 
Tanárképzési és Tudástechnológiai 
Kar 

EKF 
Eszterházy Károly 
Fıiskola 

TTK Természettudományi Fıiskolai Kar 

GAMFK 
Gépipari és Automatizálási Mőszaki 
Fıiskolai Kar 

KFK Kertészeti Fıiskolai Kar 
KF Kecskeméti Fıiskola 

TFK Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
AVK Agrár- és Vidékfejlesztési Kar 

KRF Károly Róbert Fıiskola 
GK Gazdálkodási Kar 

MTF Magyar Táncmővészeti Fıiskola 

BMFK 
Bölcsészettudományi és Mővészeti 
Fıiskolai Kar 

GTFK 
Gazdasági és Társadalomtudományi 
Fıiskolai Kar 

MMFK 
Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai 
Kar 

NYF Nyíregyházi Fıiskola 

TTFK Természettudományi Fıiskolai Kar 
RTF Rendırtiszti Fıiskola 
SZF Szolnoki Fıiskola 

GFK Gazdasági Fıiskolai Kar 
EF Egészségügyi Fakultás 

MVK 
Mezıgazdasági Víz- és Környezet-
gazdálkodási Fıiskolai Kar 

TSF 
Tessedik Sámuel Fıis-
kola1 

PFK Pedagógiai Fıiskolai Kar 

                                                           
1 2009. január 1-tıl a Fıiskola a Szent István Egyetemhez csatlakozott, annak részeként, 
intézményi telephelyként mőködik tovább Tessedik Sámuel Egyetemi Központ néven. 
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Nem állami fıiskolák 

Kód Fıiskola neve 
ATF Adventista Teológiai Fıiskola 
ÁVF Általános Vállalkozási Fıiskola 
AVKF Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 
BHF Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola 
BKF Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola 
BKTF Budapesti Kortárstánc Fıiskola 
BTA Baptista Teológiai Akadémia 
EGHF Egri Hittudományi Fıiskola 
EHF Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
GDF Gábor Dénes Fıiskola 
GYHF Gyıri Hittudományi Fıiskola 
HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fıiskolája 
HJF Harsányi János Fıiskola 
IBS IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola 
KJF Kodolányi János Fıiskola 
KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola 
MPANNI Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelı Intézete 
MÜTF Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 
PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola 
PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia 
PTF Pünkösdi Teológiai Fıiskola 
SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
SSTF Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola 

FHFK Ferences Hittudományi Fıiskolai Kar 
PSZG FK Pannonhalmi Szent Gellért Fıiskolai Kar 

SSZHF 

Sapientia 
Szerzetesi 
Hittudományi 
Fıiskola PH-TFK 

Piarista Hittudományi és Tanárképzı 
Fıiskolai Kar 

SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
SZBHF Szent Bernát Hittudományi Fıiskola 
SZHF Szegedi Hittudományi Fıiskola 
SZPA Szent Pál Akadémia 
TKBF A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
TPF Tomori Pál Fıiskola 
VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 
VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola 
WJLF Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
WSÜF Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola 
ZsKF Zsigmond Király Fıiskola 
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MAB kiadványok 2008-ban 
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