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Beszámolók

Elnöki beszámoló a MAB 2010. évi tevékenységérıl
Elfogadta a MAB plénuma a 2011/2/II.2. sz. határozattal (11.02.25.)
Elıszó
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság – természetesen változó körülmények és feltételek között (és néven) – 1993 óta folyamatosan, rendszeresen és
eredményesen mőködik. 2010-ben – a felsıoktatási törvény 2009. december 16-i
módosítása alapján – néhány tekintetben újból megváltozott helyzetben továbbra
is a magyar felsıoktatás minıségének meghatározó tényezıjeként látta el feladatát.
A 2010. évi tevékenység meghatározó elemei a következık voltak:
1. A 2009 decemberében módosított felsıoktatási törvény új elemei.
2. A 2010-12 közötti hároméves ciklusra megválasztott új MAB (testület, FvB,
FB, szakbizottságok, egyéb bizottságok) kialakulása, illetve kialakítása.
3. Az áprilisi kormányváltást követı elıkészületek egy új felsıoktatási törvény
megalkotására.
4. 2010 elején is korlátozott, az év végén különösen nehézzé vált költségvetési
támogatás, ill. anyagi helyzet.
5. A MAB 2010. évi tevékenységének további elemei
6. Belsı szervezetünk
7. Kapcsolatrendszerünk
8. Évrıl – évre: 2008 Célkeresztben a MAB! → 2009 Folytassa MAB! → 2010
Ne hagyd magad MAB!
Tevékenységünkrıl most is két, egymást kiegészítı és együtt olvasandó beszámoló készül: az elnöki és a fıtitkári. A fıtitkári beszámoló pontos, hiteles, adatokkal
alátámasztott képet ad a MAB testületének és titkárságának mőködésérıl. Erre
alapozva az elnöki beszámoló azokra a legfontosabb eseményekre és tendenciákra koncentrálhat, amelyek ezekkel összefüggésben a MAB, s ezzel természetesen
a magyar felsıoktatás egész tevékenységét érintik. Ezzel nem kíván felsıoktatáspolitikát alakítani és gyakorolni, de a MAB tevékenysége szükségszerően csak az
egész magyar felsıoktatás kontextusában végezhetı és értékelhetı, amihez természetesen európai szempontok is társulnak. A jelen beszámoló még azt is feltételezi, hogy az itt leírtak az elızı beszámolókkal együtt tekintendık, s ezzel az ott
leírtak, például a MAB tevékenységének alapjai vagy az „örökség” megismétlésére
itt nincs szükség.
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1. A 2009 decemberében módosított felsıoktatási törvény új elemei
Az elızı elnöki beszámoló részletesen elemezte a kormány által benyújtott törvényjavaslat indoklását, majd idézte a MAB testületének errıl kialakított állásfoglalását.

„A módosítással elérni kívánt cél az ágazati minıségpolitika hatályos szabályozásának, a felsıoktatási minıségértékelés rendszerének áttekintése és ennek eredményeként a felsıoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységének, mővészeti alkotótevékenységének értékelésére vonatkozó szervezeti és mőködési szabályozás módosítása.”
Szükséges itt megismételni a két fı cél kodifikált megvalósítási módját:

a) „A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság funkcióját és mőködését
újra kell értékelni a felsıoktatási intézmények társadalomban betöltött funkciója,
szerepvállalása alapján, valamint az európai felsıoktatás harmonizációs folyamatában. Feladatrendszerében a törvény megerısíti a külsı értékelést, illetve az utólagos ellenırzést. [Ennek része volt az akkreditációs ciklus idejének csökkentése 8-ról 5
évre.] A Bizottság összetétele 19 fıre csökken. Módosul a felülvizsgálati bizottság
összetétele. Tudományterületenként javasolt a bizottsági rendszer egyszerősítése.
Megszőnik a karok létesítéséhez kapcsolódó elızetes véleményezési jogkör. Az
egyetemi tanári kinevezések véleményezésének keretei módosulnak.”
b) „21. § (2) A szervezeti és mőködési rend keretében kell meghatározni különösen: a felsıoktatási intézmény szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét,
az egyes szervezeti egységek feladatait, mőködését, az intézményen belüli kapcsolattartás rendjét, továbbá az intézmény belsı minıségbiztosítási szabályait. Minıségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a felsıoktatási intézmény mőködésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési,
értékelési eljárásokat, a mőködés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a képzések indításának, követésének, rendszeres belsı értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhetı végzettségi szint és szakképzettség minıségének belsı értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minıségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a
doktori iskola létesítéséhez meghatározott követelményeknek a doktori iskola mőködése során történı folyamatos biztosításának eljárásrendjét. Az intézményi minıségbiztosítási szabályzatban kell biztosítani az oktatói munka hallgatói véleményezését.” [A módosított törvényszöveg új elemeit dılt betők jelzik.]
a) Az elfogadott törvényben a MAB-ot érintı változások tapasztalatai

o

A MAB testületének létszáma 29-rıl 19-re csökken. Ezzel a delegálások
száma is változik: MRK: 1511 [köztük egy nemzetközi (külföldi) szakértı]; MTA és kutatóintézetek: (3+5)3; kamarák: 32; OKNT: 11; OKB:
11; HÖOK: 01.
7
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→ A testület ilyen létszámmal is mőködıképes és mőködik – bár a
jelentıs létszámcsökkenés és az egyes delegáló szervezetek jelölésének összehangolatlansága következtében a legalább mind a
14 képzési területre rálátással bíró, diszciplinárisan kiegyensúlyozott testület nem tudott kialakulni.

o

A 3 tagú Felülvizsgálati Bizottság régi/új delegálási arányai: MRK: 12;
MAB: 21.
→ Ebben a rendben is ugyanaz a három fı élvezte a delegálók bizalmát.

o

A MAB (az eddigi – már ésszerő összevonásokkal is – 19 képzési ági bizottság helyett) 8 tudományterületi képzési bizottságot hoz létre. A többi elıírt
bizottság (minıségbiztosítási, tanárképzési, hittudományi) és mások maradnak.
→ Ez szakmailag indokolatlan és a MAB munkáját hátráltató döntés
volt. Egyrészt az elsısorban képzést értékelı MAB szervezetét
nem tudományterületi, hanem képzési területi elven indokolt kialakítani, másrészt néhány új bizottság olyan széles képzési
spektrumot kell átfogjon, ami a kellı mélységő szakmaiság rovására megy, és aránytalan terheléseket okoz.

o

Az akkreditációs ciklus 8 évrıl 5 évre csökken.
→ Ez a változtatás a nemzetközi gyakorlatot követi. (Pl. az USA a külföldi, így a magyar orvosi képzések nemzeti akkreditációját 8 éves
ciklusok alapján nem fogadja el.)

o

A törvény kodifikálja a MAB tevékenységében az „intézmény és programakkreditációt”.
→ Ennek kimondására ugyancsak az általános nemzetközi (és a MABban 8 éve elhatározott és folytatott) gyakorlat miatt szükség volt.

o

A MAB új fogalomként definiált „szakmai bírálati szempontrendszerét” a
Magyar Közlönyben történı kihirdetés után 1 évvel alkalmazhatja.
→ Ez az elıírás lényegében formai, szóhasználatot érintı, a MAB mőködésében megfontoltságot igen, érdemi változtatást nem igényel.

o

1

Az egyetemi tanári pályázatok véleményezési rendje a benyújtott törvényjavaslattól eltérıen az elfogadott szövegben nem változott, csak a MAB véleményezési ideje csökkent az igen feszített munkát igénylı 60 napra.1

A törvény határozottan különválasztja az egyetemi tanári cím adományozását és az egyetemi tanár
intézményi alkalmazását. A címre való alkalmasság megítélése az oktatás és a tudomány autonómiájába tartozik, az alkalmazás viszont már igazgatási hatáskör.

8
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→ Az eljárási rend komoly hátránya, hogy a szenátusok döntésük
meghozatala elıtt nem ismerik meg a MAB országosan egységes
felfogásban kialakított szakértıi véleményét.

o

A MAB a továbbiakban nem véleményezi a kar alakítását és a doktori szabályzatokat (kivéve a DI alakulásakor benyújtottat).
→ A módosítás – helyesen – növelte az intézmény felelısségét. A
MAB a karok mőködését az intézmény-akkreditáció során, a doktori szabályzatot a „párhuzamos” program-akkreditáció során értékeli.

o

A Parlament a MAB nem támogató szakértıi véleménye ellenére az Oktatási
Hivatal által kiadott „akkreditált” minısítés alapján elismerte a Golgota Teológiai Fıiskolát.1
→ Egy példa a jelen törvény ellentmondásos viszonyaira: intézménylétesítés kérdésében az Oktatási Hivatalt tételesen nem, a minisztert
viszont köti a MAB szakértıi véleménye.

o

A Parlament az Ftv. alapján, a MAB véleménye nélkül, Óbudai Egyetemmé
minısítette a BMF-t.
→ A jelenlegi törvény ezt az eljárást tételesen nem tiltja, de szellemisége alapján a MAB vélemény megkérése indokolt lenne.

o

A Parlament 2010. január 31-ig meghosszabbította a MAB 2007-09-es mandátumát.
→ Erre a törvény elfogadásának idıpontja miatt szükség volt.

o

A törvény alapján a MAB az új ötéves ciklusra tekintettel 2010. március 31ig kialakítja ötéves munkatervét, és azt közzéteszi a Magyar Közlönyben.
→ A MAB ennek a kötelezettségének eleget tett.

o

A továbbiakban a MAB állásfoglalásait, javaslatait – kérésére – a Magyar
Közlönyben és az OKM honlapján közzé kell tenni.
→ A Hivatalos Értesítı közzétette állásfoglalásunkat, az akkori OKM
ettıl – értelmezési különbségekre hivatkozva – elzárkózott.

o

Meg kell jegyezni, hogy a 2009. évi törvénymódosítási folyamat következtében „elaludt” a MAB Szervezeti és Mőködési Szabályzatának általunk részletesen kidolgozott változatának elismerése, melyet pedig a 2008. évi törvénymódosítás elıírt. A 2009. évi törvénymódosításból adódó feladatok pontos meghatározása és megoldása értelemszerően a MAB új testületének lesz
kiemelt feladata.

1

Ezt az eljárást a jövıt tekintve törvényességi, esetleg az alkotmányossági szempontból is indokolt
elemezni.
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→ A MAB új testülete ezt a feladatát is határidıre elvégezte, de a módosított SzMSz-t, többszöri egyeztetés után sem hagyta még jóvá
a miniszter.
b) Az intézmények belsı minıségbiztosítási szabályainak a módosított törvény
szerinti tartalmasabb, szélesebb spektrumú kialakításáról, és fıleg azok hatásáról a MAB-nak 2010-ben még nincsenek információi. A most induló
újabb akkreditációs körben ezeket értékelni fogja. Az ebben az esetben is
látszik: minden új szabályozásról érdemes konzultálni az érintettekkel, szükséges meggyızni ıket annak értelmérıl, hasznáról, egyébként csekély az
elért hatás, a szükséges jó helyett csak szükséges rossz lesz belıle.
2. A 2010-12 közötti hároméves ciklusra megválasztott új MAB (testület,
FvB, FB, szakbizottságok, egyéb bizottságok) kialakulása, illetve kialakítása.
Az új, 19 tagú testület tagjait a delegáló szervezetek a törvényben elıírt idıre
megnevezték, az államigazgatási eljárást a MAB titkárság hatékony segítségével a
minisztérium ugyancsak idıben lefolytatta, a miniszterelnök a miniszter felterjesztésére a megbízóleveleket aláírta. A rendre visszatérı igény ellenére a delegáló
szervezetek a testület szakmai összetételét illetıen most sem egyeztettek, a kamarák változatlanul nem fıhivatású munkáltatókat delegáltak. A nemzetközi (külföldi)
szakértı és a HÖOK delegált MAB tagi jelenléte európai tendenciákat tükröz. Ebben a szellemben lett minden szakbizottságunknak hallgató tagja is.
Az új testület 2010. február 12-én tartotta alakuló ülését, ahol megválasztotta elnökét. Az elnök, megvárandó a miniszterelnöki megbízásokat, ekkor csak elızetes
javaslatot tett a törvényben megnevezett bizottságok elnökeire és társelnökeire, de
ezzel együtt kérte ıket, alakítsanak ki elképzelést a bizottságok összetételére.
Ehhez rendelkezésükre álltak a delegáló szervezetektıl kért és beérkezett személyi javaslatok.
A miniszterelnöki megbízás után a MAB elnöke a testület február 26-i ülésén hivatalosan is javaslatot tett az elnökség tagjaira, a bizottsági elnökökre, ık pedig megválasztásuk után javaslatot tettek a bizottságok összetételére. A testület (hagyományos szóhasználattal a plénum) megválasztotta az elnökséget és a különbözı
bizottságokat.
A bizottsági tagok megválasztása a független MAB testületének törvényi joga. A
MAB 2010 februárjában meghívta három delegáló szervezet, az MRK, az MTA és
a HÖOK elnökét testületi ülésére, ahol kifejtették álláspontjukat a MAB mőködésével, a magyar felsıoktatás minıségügyével kapcsolatban.
Ezen túlmenıen a Magyar Rektori Konferencia akkori elnöke, illetve elnöksége
határozott személyi igényekkel lépett fel a bizottságok összetétele tekintetében. A
MAB elnöke, a testület támogatásával, ezt elvi okokból nem fogadhatta el, és sajnálattal állapította meg, hogy ez feszültséget okozott a két testület kapcsolatában.(A MAB elnöke az elsı félévben már nem kapott meghívást az MRK plénumaira, jóllehet az MRK SzMSz-e alapján annak tanácskozási jogú tagja. Az MRK kép10
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viselıje természetesen meghívást kapott és rendszeresen részt is vett a plénumülések nyílt részén.) Megnyugtató, hogy a kapcsolat az új MRK vezetés hivatalba
lépése után a második félévben rendezıdött.
A bizottságok összetétele a MAB honlapján olvasható. Évközben a kb. 150 tag
közül négyen kérték felmentésüket, részben megnövekedett elfoglaltságuk, részben kizáró okot jelentı (pl. rektori) megbízásuk, részben egészségi okok miatt. Ez
azt jelenti, hogy a testület és a bizottságok stabil összetételben mőködtek. Azt is
hozzá lehet és kell tenni, hogy a tagok részvétele az üléseken ugyan változó mértékő, de a munkát és a döntéshozatalt eddig ez érdemben nem hátráltatta. Nem
hallgatható el, hogy az intézmények fontosnak tartják, hogy munkatársaik közül
többen legyenek a bizottságokban, amit elsısorban elismerésnek, presztízsnek
tekintenek, de nem ritkán a közvetlen és gyors informáltság forrásának is. A MAB
természetesen elsıdlegesnek tartja tevékenysége minden részvevıjének függetlenségét és szakmaiságát, errıl nyilatkozatot is irat alá, de tudja, hogy a külsı
szemlélık véleményében az intézményi hovatartozás nem semleges tényezı. Ezt
azon vezetık, de beosztott oktatók is, akik szinte minden helyzetben elsısorban
intézményi (vagy azon belül pl. kari, intézeti) érdeket képviselnek, a MAB-ra is
érvényes mentalitásnak vélik. S miután a MAB a legtöbb esetben nem mechanikus
mérést, hanem érdemi szakmai értékelést végez, állásfoglalásaiban óhatatlanul
vannak felfogásbeli különbségekbıl, eltérı szakmai megközelítésekbıl adódó,
olykor szubjektívnek is minısíthetı elemek. De ez az akadémiai szféra szinte minden szegmensére és döntési területére ugyanígy érvényes!
A MAB szervezetének és mőködésének e tekintetben is fontos, másutt ritkán meglévı eleme a Felülvizsgálati Bizottság léte és mőködése: a MAB testület minden
szakértıi véleményével szemben lehet felülvizsgálatot kérni egy teljesen függetlenül mőködı bizottságtól. Ha az MRK, pontosabban az intézmények egy része az
általa delegált, nagy tekintélyő tagokból álló Felülvizsgálati Bizottság objektivitásában sem bízik, akkor mégis csak az intézményi oldalon kell a megoldást keresni.
3. Az áprilisi kormányváltást követı elıkészületek egy új felsıoktatási
törvény megalkotására
Az új törvény koncepciója munkaanyagának kialakításában a MAB elnöke is részt
vehetett 2010 augusztusában. A novemberben közzétett, a munkaanyagtól több
tekintetben lényegesen eltérı hivatalos koncepcióról a MAB is elmondhatta és
megfogalmazta véleményét, részletesen dokumentálva az akkreditáció általános
európai (ENQA) felfogását és 27 ország gyakorlatát (1. sz. melléklet). A véleménynek csak a felsıoktatás minıségügyét érintı részeit indokolt most érinteni.

„Alapvetı fontosságú, hogy a felsıoktatás minıségügyében, az ágazati minıségpolitikában egyértelmő fogalmak, tevékenységek és hatáskörök legyenek a törvényben – összhangban a nemzetközi gyakorlattal. Ennek érdekében a koncepcióban és
a törvényben is legyen egyértelmő:
• Az intézményen kívüli (external) tevékenységek körében: a szakmai tevékenységre épülı, független szakértıi szervezet (MAB) által folytatott
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•

szakmai minıséghitelesítés (akkreditáció) és minıségértékelés világosan
elkülönítendı az arra jogszabályban feljogosított hatóság (miniszter vagy
OH) által végzett engedélyezési (licensing) tevékenységtıl. (Ezzel együtt
kell az akkreditációs kritériumok elveit és az akkreditáció napi gyakorlatát
szabályozni);
Az intézményen belüli minıségbiztosítási rendszer, ami az intézmény jó
mőködését, valamint a minıséghitelesítési (akkreditációs) feltételek teljesítését szolgálja, ezen belül él a minıség-fejlesztési program, aminek eredményei alapul szolgálnak a minıségértékeléshez és az intézmény minıségfejlesztése külsı segítéséhez.”

A módosított, 2011. január 4-i változat alapvetı kérdésekben nem változott meg,
ezért az a felsıoktatási szféra egésze, így a MAB számára sem volt megnyugtató.
Mindezek hatására magas szintő egyeztetések folytak a miniszterelnökség, az
illetékes tárcák és az MRK képviselıinek részvételével, és ennek eredményeképpen 2011 februárjában két rövid dokumentumot fogadtak el. Azokból a minıségügyre vonatkozó elemeket idézem, de ezek rövidsége és így többféle részletezést
megengedı késıbbi kibontásához megismétlem az elıbb már ismertetett felfogásunkat a minıség kérdésérıl.

„A MAB elsısorban a minıség szemszögébıl olvasta a tervezetet és fogalmazta
meg véleményét. A felsıoktatás minıségét helyezte elıtérbe, aminek elsı számú
letéteményesei maguk az intézmények, s csak ezen túl, de természetesen érdemben
foglalkozott a – minıség megırzéséért felelısséggel bíró – MAB-ra vonatkozó
elemekkel és tervekkel, és tett elvi alapon lényegi módosítási javaslatokat. Azt kell
megállapítanunk, hogy javaslataink – kevés kivétellel – nem kaptak támogatást, sıt
az újabb (2011. január 4-i) változat már szó szerint is megfogalmazza a korábban is
érzékelt tendenciát: a javaslat a MAB hatáskörének megcsonkítását tartalmazza.
Emiatt a várható konfliktus mezıbe kerültünk és ezért a MAB tagjaitól támadásra
kell számítani. Természetesen nem támadunk, de álláspontunkat és javaslatainkat
megismételjük.
Meggyızıdésünk, hogy a MAB az elmúlt 17 éves és jelenlegi, felsıoktatásunk
minıségét értékelı és hitelesítı, azt minden tekintetben segítı, Európában is sok
szempontból úttörı és elismert tevékenységével (pl. két értékelési eljárásban is
megerısített ENQA tagságával) nincs összhangban a tervezetbıl kitőnı megítélés.
Miniszter úr és helyettes államtitkár úr is pozitív értékelést adtak errıl a MAB ez
évi testületi ülésein. A MAB, mint a szféra integráns, ugyanakkor független részét
képezı szakértıi testület rendszerváltó szerepet töltött és tölt be a korábbi, minisztériumi engedélyezésekre (és kijárásokra) alapuló szaklétesítés, szakindítás, intézménylétesítés minıségi kérdéseiben. Sajnálatos, hogy a mennyiségi kérdésekben
kompetens Felsıoktatási és Tudományos Tanács hatáskörét már korábban fokozatosan visszavitték a tárcához, így a két, egymást kiegészítı szakértıi tevékenység
egyik ága csonka lett. Elfogadhatatlan, hogy most a másik ág is megcsonkuljon.
Csak az lehet a fejlıdés útja, ha mindkét testület az eredeti koncepció szerint kap
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feladatokat és jogosultságokat. Az FTT névváltozása tartalmi indoklás, feladatok és
hatáskörök megfogalmazása nélkül nem mutat az egyensúly visszaállítására. Az
ilyen célú részletes FTT javaslatokat sem tartalmazza a módosított koncepció.
Az új tervezet az akkreditáció tekintetében nem tartalmaz pozitív változást, sıt. Az
alapkérdést, a szakmai értékelésre alapozott minıséghitelesítés (accreditation) és
az állami engedélyezés (licencing) elválasztását továbbra sem oldja meg: mindkettı a miniszter hatáskörébe kerül, függetlenül attól, hogy a miniszternek nincs (és
nem is kell legyen másik) olyan szakértıi háttere, amivel a MAB az akkreditációt
végzi. A MAB testülete, tudományterületi és más bizottságai közel másfélszáz
taggal, az egyes ügyekben közremőködı több mint ezerfıs szakértıi háttérrel és
háromfıs Felülvizsgálati Bizottságával minıséget vizsgál, értékel és hitelesít. Ettıl
a szakmai bázistól megvonni az akkreditáció jogát indokolatlan és minıséget
gyengítı döntés lenne, s ellenkezne az európai gyakorlattal: az akkreditáció az arra
létesített szakértıi testületek (ügynökségek), az engedélyezés a hatóság joga. Ezt
elızı véleményünkben már részletesen dokumentáltuk. Ha ettıl eltérı hazai szabályozás születne, az a magyar felsıoktatás minıséghitelességének európai (de pl. az
orvosképzés esetén USA-beli) elismertségét kockáztatná, a magyar diplomák munkaerı-piaci elfogadottságának, s a MAB ENQA tagságának elvesztését vonhatná
maga után – éppen EU elnökségünk idején.
A tervezet szerint a jövıben a szakértıi eljárásra alapozott minıségértékelést és hitelesítést végzı MAB testületbe az engedélyezési jogkört gyakorló miniszter jelöl
majd hat tagot, a Felülvizsgálati Bizottságba pedig egyet. Ez a miniszter megduplázott befolyását, egyúttal a MAB szakmai függetlenségét határozottan csökkentené.
Különösen érthetetlen a doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációját megvonni a MAB-tól. A doktori képzés feltételeinek és eredményeinek értékelése egyértelmően tudományos kérdés, amiben az Alkotmány szerint is csak a tudományos közösség képviselıi dönthetnek (miként pl. a doktori fokozatok vagy az
MTA doktora cím odaítélésében is csak az ilyen összetételő testületek döntenek). A
kérdés elvi részén túl a magyar felsıoktatásban ma mőködı 180 doktori iskola nem
teszi szükségessé semmilyen más szempont érvényesítését, a tudományos minıség
kizárólagossága fenntartható és fenntartandó.”
A 2011 februárjában elfogadott és közétett dokumentum minıségügyet érintı részei:
FELSİOKTATÁSI PROBLÉMATÉRKÉP (stratégiai kérdések)

I.

MINİSÉG
I.1.
Az oktatás színvonala általában csökken, az oktatói és hallgatói teljesítmények színvonala egyenetlen.
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I.2.

Az értelmiségi szerepre való szocializációt, a hallgatói közösségek, a
csoportmunkára való képesség megfelelı kialakulását, a felsıoktatás
tömegesedése és elszemélytelenedése nehezíti.
Hiányzik a világos ágazati minıségpolitika.

I.3.

II. A FELSİOKTATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE, AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA
II.1.
II.2.
II.3.

II.4.

Az adott intézménytípusok céljainak, feladatainak meghatározása nem
tisztázott.
Intézmények száma túlméretezett, besorolásuk nem reális (fıiskola,
egyetem), szakmai színvonaluk számos területen csökkent.
Az állami hatáskörök ellátásában közremőködı testületek mőködési
zavarait az a gyakorlat okozza, hogy a szabályozás a testület összetételére koncentrál az egyes testületek világos rendeltetésének, mőködési céljának és egyértelmő hatáskörének meghatározása helyett.1
A minıségbiztosítási rendszer folyamatosan leértékelıdik.

A FELSİOKTATÁS ÁTALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI
4. A felsıoktatás minden területén – oktatás, kutatás, innováció, intézményi irányítás – kiemelt szerepet kap a minıség. A minıségi követelmények
betartása felett az intézményrendszer minden szereplıje és az állami irányítás szervezetei ırködnek.
12. Az intézmények belsı tagozódása, döntéshozatali rendszere, a testületek összetételének szabályozása, az azokban folyó munka szolgálja a legitim, átlátható, minıségelvő irányítást, az oktatás és kutatás autonómiájának
maradéktalan érvényesülését.
Ennél tovább a 2010-es elnöki beszámoló nem mehet, eddig viszont szükséges
volt a folyamatot követni, mert a 2010. év végi állapotok ma már közel irrelevánsak, viszont a MAB 2010-es tevékenységének szerves részét képezték, ezért nem
voltak kihagyhatók.

4. 2010 elején is korlátozott, majd az év végén különösen nehézzé vált
költségvetési támogatás, ill. helyzet.
A MAB költségvetési támogatását elvileg a felsıoktatási törvény határozza meg:

„128. § (5) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság mőködéséhez a 127.
§ (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott jogcímen biztosított támogatások
együttes összegének kettı ezrelékét, a Felsıoktatási és Tudományos Tanács mőkö-

1

A MAB feladatairól, azok ellátásának módjáról a hatályos Ftv. részletesen rendelkezik.
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déséhez a 127. § (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott jogcímen biztosított
támogatások együttes összegének hét tized ezrelékét kell megtervezni.”
Ezt a szabályt 2007-tıl kellett volna alkalmazni, gyakorlatilag azonban még egyszer sem kapta meg a MAB a fenti 2 ezrelékes támogatást: a költségvetési törvény
minden évben ennél alacsonyabb összeget határozott meg a MAB költségvetési
során.
A 2010-es költségvetési törvény a MAB számára 225 MFt támogatást tartalmazott
és errıl az összegrıl írta alá az OKM és a MAB képviselıje a támogatási szerzıdést. 2010 novemberében a 225 MFt-ból 45 MFt-ot „zárolt” a NEFMI, ami 20%-os,
a szférát tekintve kivételesen nagy elvonást jelentett. A felsıoktatásban a zárolás
mértéke átlagban kb. 2%-os volt, a MAB-é ennek tízszerese! Tekintve, hogy a
MAB-nak az intézményi szakindítási beadványok révén van saját bevétele (de
természetesen azzal együtt járóan arányos kiadása is), ezt az elvonást most még
ki tudtuk volna gazdálkodni, bízva abban, hogy 2011-ben a korábbiakhoz képest
jóval korábban, azaz nem májusban (elsı részlet), hanem év elején megkapjuk a
költségvetési támogatást, s így idıben tudunk bért, szakértıi díjakat és rezsiköltséget fizetni.
Az Országgyőlés elé terjesztett 2011. évi költségvetési javaslatban a MAB 210, az
FTT 46,1 millió forint támogatással szerepelt. Ezek az összegek sem a MAB, sem
az FTT esetében nem érik el a felsıoktatási törvényben elıírt viszonyítási alap 2,
illetve 0,7 ezrelék értékét.
Egyéni képviselıi módosító indítvány következtében a 2010. december 23-án elfogadott költségvetésben – az FTT költségvetési pótigényét kielégítendı – a MAB
támogatásából 23,1 millió forint átkerült az FTT-éhez, így MAB-é 186,9 MFt, az
FTT-é 70 MFt lesz. Ez nagyon nehéz helyzetbe hozta a MAB-ot, ezért 2011. szeptember 1-jétıl az egyetemi tanári pályázatok elbírálásáért is számlázni fogjuk a
törvényben elıírt eljárási díjat.
A MAB 2010. évi gazdálkodását a fıtitkári beszámoló részletesen elemzi.
5. A MAB 2010. évi tevékenységének további elemei
a) Tevékenységünk általánosan érvényes meghatározójaként 2010-ben is következetesen építettük tovább a bergeni Bologna-konferencián a miniszterek által
is elfogadott ESG/ENQA (Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area) normákat a MAB minden tevékenységében, elsısorban a párhuzamos szak-, illetve intézmény-akkreditációs Útmutató-kban, Kézikönyv-ekben.
b) 2010-ben is mind tartalmilag, mind szervezésben, mind munkamennyiségben
döntı hányadban a többciklusú képzés hazai bevezetésébıl adódó feladatok
jelentek meg a MAB elıtt. Az arányok még tovább tolódtak a mesterképzési
szakok létesítése és indítása felé. Ismét köszönetet mondok a szinte minden
érintettnek nagy terhelést jelentı munkáért: a MAB szakértıinek, bizottságainak, plénumának és titkárságának. Ilyen terhelés és tempó mellett nem lehe-
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tett kiküszöbölni azt, hogy a mesterszakok létesítésében és indításában túl
erısen érvényesült az intézmények presztízs- és anyagi érdeke, és ennek hatását a MAB továbbra sem tudta szakmai és minıségi alapon kellıen ellensúlyozni. Ebben meghatározó támaszt jelentene a Felsıoktatási Információs
Rendszer régóta várt teljes körő feltöltése.
c) A MAB folytatta a szervezetileg elkülönült intézmény- és a párhuzamos szakakkreditációt. Ebben a rendszerben 2010-ben 9 intézményt akkreditáltunk, befejeztük a második akkreditációs kör utolsó szakaszát, elvégeztük egy képzési
területen (informatika) az alapképzési szakok párhuzamos akkreditációját. E
szakokon reális önértékelések készültek, valamint ezekre és a látogatásokra
alapozva körültekintı általános értékelés készült. A Látogató Bizottság nem
koncentrált kellı mértékben javaslatok megfogalmazására, ezt tanulságként az
agrárképzések most kezdıdı párhuzamos akkreditációjánál hasznosítjuk.
d) Együttmőködve az Országos Doktori Tanáccsal – 2009-ben elvégeztük a mőködı doktori iskolák „törvényi megfelelıségi” értékelését a közösen kialakított
nyilvános, teljes körő elektronikus adatbázisban. 2010-ben került sor elsı alkalommal arra, hogy az adatok frissítését kérve, program alkalmazásával ellenıriztük a törzstagok és a doktori iskolák aktuális megfelelıségét. Ezt abban a
felfogásban tettük, hogy egy adatbázis legyen élı, tartalmazzon aktuális adatokat, ezzel nyújtson hiteles és friss információkat, adjon lehetıséget az értékelésre is. A programozott értékeléshez eleve nem rendeltünk jogkövetkezményt, viszont tájékoztattuk a doktori iskolákat és tanácsokat értékelésünk
eredményérıl, hogy meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket.
e) Az egyetemi tanári pályázatok véleményezésében folytattuk a pontozásos és
az adott pontokat szöveges értékeléssel alátámasztó értékelési metódust. Ez
elırelépést jelentett abban, 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 egységesebb, áttekinthetıbb, nyíltabb értékrend felé mozdultunk el. A tapasztalatok alapján további finomítást
végeztünk, amit 2010. május 1-je után alkalmaztunk, s amire az intézmények
1
komoly figyelmet fordítanak.
f)

1

Csak megismételni tudom, hogy a MAB – és áttételesen a felsıoktatás – társadalmi nyitottságát fontosnak és növelendınek tartva törekedtünk 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,

Minden pályázatot egyedileg értékelünk, természetesen nincsenek elıre tervezett támogatási arányok. 10 év alatt 1452 pályázatot értékelt a MAB, ebbıl 1005-öt támogatott. Felsıoktatásunkban kb.
2000 professzor van. Ha a professzori pályát átlagosan 50 és 70 év közötti 20 évben számoljuk, akkor
évente kb. 100 fı lép be és kb. ugyanannyi ki. A MAB által támogatott évi kb. 100 pályázat tehát szinten
tartást biztosítana. E fölött már aligha teljesítményre alapozott kinevezések vannak. (Vannak.)
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hogy az utóbbi testület a MAB másfél évtizedes tevékenységét európai mércével mérve is jónak és példaértékőnek tartotta és állást foglalt az új törvény
koncepciójának minıségügyet és MAB-ot érintı kérdéseiben. A MAB az erısödı és terjedı európai akkreditációs gyakorlatnak elismert és több tekintetben
továbbra is számon tartott integráns része.
g) A MAB saját minıségbiztosítási tevékenysége keretében folytattuk az
intézményakkreditáció adott szakaszában részt vett intézmények és LB tagok
kérdıíves megkérdezését a vizsgálat tapasztalatairól, erısségeirıl és javítható
pontjairól. Az eredményeket a 2011. februári plénumülésen tárgyaljuk meg.
h) A Felülvizsgálati Bizottság rendszeresen és következetesen végzi munkáját.
Nem kevés felülvizsgálati kérelmet kapnak. Ennek elsıdleges oka, hogy jelentıs számú nem támogató testületi állásfoglalás születik. Ennek – véleményem
szerint – elsıdleges oka, hogy az intézmények a hallgatólétszám növelése érdekében az eddigi meglévı kapacitásaik nem mindig megalapozott bıvítésével
most már erın felüli kísérleteket tesznek újabb szakok indítására, ennek érdekében mesterszakok létesítésére. Értelemszerően ez mondható el az egyetemi
tanári pályázatok kiírására is, elsısorban doktori iskolák létesítése, ill. mőködtetése érdekében. Sajnos, tapasztalataink alapján azt sem tudom kizárni, hogy
a felülvizsgálati kérelem végcélja az ügyek sikeres elintézése a minisztériumban.
i) 2010-ben is folytatódott a magyar orvosképzés USA-beli elismerésének újbóli
értékelése. Az alapjában továbbra is elfogadott, általunk akkreditált képzésekkel kapcsolatban az amerikai fél a 8 éves ciklus rövidítésére és az egyes intézmények által elfogadott külföldi gyakorlóhelyek helyszíni akkreditálásának
problémájára várt megoldást. A 2009. évi törvénymódosítás a 8 évet 5 évre
csökkentette, az utóbbi kérdésben pedig közös, országosan egységes
akkreditációs rendet alakítottunk ki a négy érintett egyetemmel. Az amerikaiak
eljárása jó példa arra, milyen szigorúan veszik ott az akkreditációs eljárások
tartalmi és formai követelményeit.
j) Szakértıi nyilvántartásunkat elektronikus adatbázisba helyeztük át: több mint
1.200 szakértı vitte be adatait rendszerünkbe, ami így gazdag merítési bázist
jelent.
k) Az alábbi táblázatban összesítettük az utóbbi három év ügyszámait. Ez azt
mutatja, hogy felsıoktatásunkban csökkenı mértékben, de még zajlik a szakrendszer kialakítása. Ezt majd az egyes szakok jelentkezési és nemjelentkezési (és a végzettek elhelyezkedési) intézményi adatai csak jó néhány
évvel késıbb fogják viszonylag stabil, de természetesen nem merev helyzetté
rendezni.
Ügytípus

Tárgyalt
2008

Alapszak-létesítés

Támogatott

2009 2010

2008 2009

Nem támogatott

2010 2008

2009 2010

8

6

4

1

2

1

5

3

3

Alapszak-indítás

70

76

80

26

30

37

40

31

43

Mesterszak-létesítés

56

43

25

21

21

12

35

16

13
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Ügytípus

Tárgyalt

Mesterszak-indítás

559

296

Külf. FOI mo-i mőköd.

4

Egy. tanári pályázatok

135

Támogatott
129

366

143

0

0

164

92

Nem támogatott
85

187

71

0

4

0

108

43

56

44

A fenti táblázat szerint a MAB meglehetıs szigorúan értékel és jelentısen megszőri a beadványokat. Ezzel együtt 2010-ben, majd 2011-ben felsıoktatási intézményeink a következı számban hirdettek meg, döntı többségükben a MAB által támogatott szakokra felvételt.

Alapképzés
Osztatlan képzés
Mesterképzés
Felsıfokú szakk.
Mindösszesen

Nappali

Levelezı

2.065

955

Esti
tag.
47

33

3.100

3.526

71

14

0

0

86

85

1.838

1.178

38

0

3.054

3.484

770

423

3

3

1.199

1.455

4.744

2.571

88

36

7.439

8.280

Távokt.

2010 össz

2011 össz

A meghirdetett 8.280 képzést kb. 16.200 oktató kell oktassa! Ez még akkor is minıséget veszélyeztetı hatalmas szám, ha nem minden meghirdetett szakra vesznek fel hallgatót, és ez a szám az adott szakon az államilag támogatott és a költségtérítéses képzéseket is tartalmazza, melyeket többnyire együtt oktatnak. Erre a
tényre a MAB ezúton is felhívja az oktatáspolitika figyelmét.
6. Belsı szervezetünk
a) Munkánkat sajátos jogi helyzetben végeztük: a miniszter által aláírt MAB Szervezeti és Mőködési Szabályzat kelte 2007. május 29., de úgy tekintettük, hogy
a 2009. decemberi törvénymódosítás ezt felülírja, így annak megfelelıen alakítottuk szervezetünket és mőködésünket. A törvénymódosítás szerinti 2010.
március 31-i határidıre átdolgoztuk az SzMSz-t, a minisztériumba benyújtottuk. Az arra adott észrevételek egy része és azok elfogadhatatlan hangneme
miatt a MAB elnöke a szakállamtitkárnál határozottan tiltakozott. A minisztérium törvényben nevesített jogszabálysértést nem tudott megnevezni. A kormányváltás után mind Réthelyi Miklós miniszter úr, mind Dux László államtitkár
úr megígérte a helyzet rendezését, ennek ellenére a jelen törvénynek megfelelı aláírt SzMSz-ünk továbbra sincs.
b) E helyen is ıszinte elismerésemet és köszönetemet fejezem a titkárság vezetıinek és munkatársainak: lelkiismeretességüket, felelısségüket, szakértelmőket jó érzéssel nyugtázom, vállalt és végzett munkájuk mennyisége, feszítettsége és anyagi elismerhetısége miatt, bár 2010-ben csökkent a terhelés, de
még mindig nem teljesen nyugodt a lelkiismeretem.
c) Tárgyszerő és a maga síkján fontos a MAB számára a Felügyelı Bizottság
tevékenysége. Az együttmőködés 2009-ben tartalmas és harmonikus volt, köszönjük a testület segítségét és konstruktivitását.

18

Akkreditáció Magyarországon 21

d) A Magyar és a Nemzetközi Tanácsadó Testület munkája jelentıs erkölcsi és
gyakorlati segítséget jelentett a MAB testület számára.
7. Kapcsolatrendszerünk 2010-ben is eredményes volt
Kapcsolatainkat röviden, de érdemben minısítve sokoldalúnak, korrektnek és
hasznosnak tartom.
a) Kapcsolataink sorában legfontosabbak maguk a felsıoktatási intézmények.
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 néhány intézmény megértést tanúsított az értékelı eljárások esetleges elhúzódásában,
ám kevésbé volt toleráns a MAB állásfoglalásai tekintetében, olykor csak a döntés – számára kedvezıtlen – „elıjelét” vitatta, s csak ritkábban annak érvrendszerét, indokoltságát. Elismerem, voltak állásfoglalásainknak gyengeségei, következetlenségei, ezekbıl tanulunk, de fontos, hogy van legitim felülvizsgálati
(jogorvoslati) lehetıség a MAB döntéseit illetıen, amivel elsısorban azok élnek,
akik kérelmüket megalapozottnak tartják. Ezzel együtt összességében ezt a
kapcsolatrendszert továbbra is stabilnak és rendezettnek tartom. Ugyanakkor
meg kell fogalmaznom: intézményeink nem érzik az akkreditáció azon kiemelt funkcióját, hogy a nyilvánosság hiteles információt kapjon az intézmény mőködésének, illetve a szakok oktatásának minıségérıl, ezért
arról az érdekelteket tájékoztatni kell.
b) A Minisztérium vezetıivel és munkatársaival szükség szerint konzultáltunk,
igyekeztünk tisztázni fontos értelmezési vagy tartalmi problémákat, sajnos nem
mindig sikerrel (lásd az Összefoglalót). A törvénymódosítás utáni értelmezések
voltak a konzultációk leggyakoribb témái. Finanszírozásunk ügyében, elsısorban az év végi 45 millió forintos zárolásra, azaz elvonásra nem kaptunk érdemi
magyarázatot, ez sajnálatos szemléleti kérdésnek látom a minisztérium oldaláról.
c) A Magyar Rektori Konferencia fórumán – eltekintve az említettek szerint az
elsı félév egy részétıl – a MAB elnöke indokolt esetben lehetıséget kapott a
testület álláspontjának, elképzeléseinek, tevékenységének ismertetésére. Az
MRK képviselıje rendszeres meghívottja a MAB plénum ülései nyilvános szakaszának. A MAB és az MRK elnöke közötti konzultációk révén a kapcsolat újból rendszeres és tartalmas.
d) A Felsıoktatási és Tudományos Tanács és a MAB kapcsolata ugyancsak
folyamatos és rendezett. Ezt csak az említett sajnálatos költségvetésátcsoportosítási momentum zavarta. Egyébként mind az elnökök, mind a fıtitkárok folyamatos munkakapcsolatot tartanak.
e) Az Országos Doktori Tanáccsal együttmőködve hoztuk létre a www.doktori.hu
közös adatbázist, a doktori képzés magyar felsıoktatásban korábban nem létezı nyilvános tükrét. Az értékelés most elıször úgy történik, hogy az adatok és
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az értékelések egyaránt nyilvánosak. Ez mindkét oldal számára újszerő felelısséget és kötelezettséget jelentett. Együttmőködésünket az ODT továbbra is fontosnak, hasznosnak és eredményesnek tartja.
f) A Magyar Tudományos Akadémia elnökével különbözı fórumokon és személyes megbeszéléseken a felsıoktatás minısége kérdésében mindig egyetértettünk. Nagy jelentıségő, hogy kezdettıl fogva támogatta és az MTA ma már
gazdája és finanszírozója is a hazai tudományosság publikációs eredményeit
bemutató Magyar Tudományos Mővek Tára adatbázisnak.
g) A Nemzeti Bologna Bizottság tagja a MAB elnöke is. Az NBB a 2010 márciusában lebonyolított jubileumi „Budapest/Bécs” miniszteri találkozó elıkészítésében játszott fontos szerepet, s gondozta a bolognai folyamat hazai elemzését
és az errıl összeállítandó EU jelentéseket. Változatlanul hiányolom, hogy a
szakirányok régóta rendezetlen és folyamatosan nagyon sok problémát okozó
ügyét el sem kezdtük rendezni. A kormányváltás óta az NBB új elnökkel és öszszetétellel egy alkalommal tárgyalta és véleményezte az új törvény koncepcióját.
h) A Doktoranduszok Országos Szövetsége rendszeresen képviselteti magát a
MAB plénumán, konzultációink alkalmiak, de hasznosak.
i) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségével fenntartott kapcsolatunk fontos elemévé vált a testület tagjaként delegált képviselıjük. A hallgatói
képviselık részvétele az intézményi látogató bizottságokban a korábbiakhoz
képest javult.
j) A szakértık, látogató bizottsági elnökök és tagok döntı többsége lelkiismeretesen, felelısséggel és többnyire határidıre tesznek eleget felkéréseinknek. Ezt
meghatározóan felelısségtudatból végzik, mert a MAB-tól kapott tiszteletdíjak –
írta egyikük – talán ötödét teszik ki a teljesítményarányos összegnek. Személyes tapasztalatként meg kell fogalmaznom: a nem kis munkával járó látogató
bizottsági elnöki felkéréseket eddig kivétel nélkül minden, egyébként nagyon elfoglalt, kiváló egyetemi, akadémiai vagy más vezetıként dolgozó szakember
készséggel elfogadta, jelezve, azt megtiszteltetésnek tartja és a feladatot ennek
megfelelıen kívánja elvégezni. Teljesen valószínőtlen, hogy kitőnı szakemberek értelmetlen munkát így vállalnának el. Csak akkor teszik meg, ha az
akkreditációnak értelmét látják, és ez számunkra megnyugtató érzés!
k) Kapcsolatunkat a nyilvánossággal mindenekelıtt a www.mab.hu honlap jelenti, amin minden MAB határozatot, állásfoglalást, információt közreadunk. A nyilvánosság klasszikus formáját a rendszeresen kiadott Akkreditációs Értesítı, az
Évkönyv és az éves, nyilvános Közhasznúsági jelentés biztosítja. Azt viszont
önkritikusan ismét meg kell állapítanom, hogy a szélesebb nyilvánosság tájékoztatása és a MAB tevékenységének hatékonysága, elismerése érdekében
átgondolt, tervezett és szervezett médiakapcsolatokra korábban megfogalmazott igényt nem elégítettem, nem elégítettük ki. Nem halasztható a honlap megújítása és egy reális, hatékony kommunikációs stratégia kialakítása és folytatása.
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Fontosnak tartva a leginkább érdekelt célcsoport idıben történı tájékoztatását
újólag - sikertelen -kísérletet tett a MAB arra, hogy a Felsıoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a képzés (várható) minıségét jelzı információként a
meghirdetésre kerülı szakok mellett jelezve legyen a MAB elıakkreditációs
vizsgálata eredményeképpen kialakult támogatás – vagy annak hiánya. Sajnos
ebben a kiadványért felelıs minisztérium továbbra sem partner.
8. Évrıl – évre: 2008: Célkeresztben a MAB! → 2009: Folytassa MAB! →
2010: Ne hagyd magad MAB!
2008: „Célkeresztben a MAB!”: ez volt a 2008. évrıl szóló elnöki beszámoló alcíme és hosszú fejezetének címe.
2009: Folytassa MAB! gondolatként értékeltem az elızı elnöki beszámolóban azt
a tényt, hogy a MAB új, testületébe az MRK 10 hazai delegáltja közül (a 11. nemzetközi (külföldi) szakértıként új elem a testületben) hatan az elızı testületnek is
tagjai voltunk, tehát a többség újból delegált tag. Az, hogy az MRK delegáltak
többsége titkos szavazással újradelegált tag, azt is jelzi, hogy az intézmények (a
rektorok) összességében elégedettek a MAB testület 2007-09 ciklusbeli tevékeny1
ségével. Ez természetesen nem ok az önelégedettségre. De alap ahhoz, hogy az
új MAB testület – kellı elıkészítéssel és nagy felelısséggel – kezdjen mőködni és
végezze tovább eddigi tevékenységét, fenntartva továbbra is együttmőködéseinek
és függetlenségének egészséges egyensúlyát.
2010: Ne hagyd magad MAB! Az elızı évi szlogen az elnök optimista felfogását
tükrözte, jóllehet ezt több tapasztalat már akkor sem támasztotta alá. Erre az évre
erıteljesebb szlogenre van szükség.
•

1
2

Az állami oldal: a 2009. évi törvénymódosítás jelentıs részét az elızı plénum számos tagja a MAB súlya és tekintélye csökkentése szándékának tekintette. Nem lehetett ezt nem látni, de a MAB nem hagyhatta ezt érvényesülni, nem a maga tekintélye, hanem felsıoktatásunk minısége érdekében.
Ez a minisztériumi oldalról érezhetı tendencia a kormányváltás után is megnyilvánult, sıt felerısödött, amit az akkreditáció jogának – említett – a miniszterhez és a szenátusokhoz való áthelyezési szándéka határozottan kife2
jezett. Vállalva ennek ódiumát, megfogalmazom: ez nem valamely politikai
oldal sajátja, hanem a szellemiségében etatista elemeket ırzı, a döntéseket
befolyásolni kívánó minisztériumi erıké, amelyek még az akkreditációban
korábban aktív szerepet játszó minisztériumi vezetıknél is érvényesíteni tudták és tudják akaratukat (ahogy ez történt korábban az FTT hatásköreinek
elvonásában). Ennek egyértelmő példái vannak:

(Az elızı ciklusváltásnál az újradelegálás sokkal kisebb arányú volt.)
Ez utóbbi már nem szerepelt az újabb változatban.
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 a kormányrendelet elıírásai és kérésünk ellenére a Felvételi tájékoztatóban nem jelenhetett meg a szakok akkreditációs státuszáról in1
formáció (pl. a MAB logója a támogatott szakok mellett) ;
 a magyar oklevélmelléklet mintájában az Európa Tanács egyértelmő
álláspontja ellenére nem szerepel az intézmény akkreditációs státu2
sza ;
 az említettek szerint három éve nincs a miniszter által aláírt SzMSzünk, jóllehet az aláírás megtagadását megalapozó jogszabálysértés
a javasolt szöveg(ek)ben nincs;
 kihirdették olyan új szak létesítését (megjelentették a szak KKK-ját),
amelynek a MAB nem támogatta a létesítését, sem a KKK tervezetét, pedig ez így jogellenes (egy esetben ez a MAB támogatása nélküli intézménylétesítéshez vezetett, mely szintén ellenkezik az Ftv.
rendelkezéseivel);
 2010-ben a felsıoktatási költségvetési támogatások év végi átlag
2%-os zárolása mellett a MAB-nál (és a szintén apparátus-független
FTT-nél) 20%-os volt a zárolás.

•

Változásként meg kell említenem: az új minisztériumtól több javaslatunkra
kaptunk részletes választ, ami akkor is pozitív, ha azokkal nem is értünk
mindig egyet.
Ugyancsak pozitív elem, hogy mind Réthelyi Miklós miniszter úr, mind Dux
László helyettes államtitkár úr hivatali idejük elsı hónapjaiban megtisztelték
a MAB plénum ülését részvételükkel és elemzı hozzászólásukkal. Ezt akkor
biztató jelként értékeltük.
A felsıoktatási oldal: Az új törvény koncepciója apropót teremtett és vitája
felerısített néhány kritikai hangot a felsıoktatás egyes szereplıi részérıl.
 Visszatérı elem az akkreditációs eljárások túlzott adminisztrációja,
olykor bürokratikus jellege. Ebben van valamelyes igazságtartalom,
de egyrészt a MAB gyakorlata e téren nem tér el az európai gyakorlattól. Másrészt az intézmények rendre kérik a pontos és részletes
„check list”-et, mert annak kimerítı dokumentációval akarnak megfelelni (annak ellenére, hogy a MAB limitálja a beadványok terjedelmét). Harmadrészt az akkreditációs Útmutatók véglegesítése elıtt
kikérjük és figyelembe vesszük az intézmények javaslatait. Negyedrészt, ahol a törvény szerinti rendszeres éves önértékelések elké-

1

Tanulságos összehasonlításul ide idézni az angol Quality Assurance Agency filozófiáját: QAA is
• to safeguard the public interest in sound standards of HE qualifications,
• to provide public information about the maintenance of academic standards and assurance of
quality of learning opportunities provided for students,
• to enhance the quality of educational provision, particularly by building on information gained
through monitoring, internal and external reviews, and feed back from stakeholders.
2
A holland elıírás követi az EU rendet: The status of the institution whether it has successfully
undergone a quality assurance and/or accreditation exercise or procedure, and this should be clearly
indicated.
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szülnek (és az oktatóknak aktuális publikációs listái vannak), ott egy
szintetizáló elemzés mellett csak kompiláció a feladat. S azzal azért
a MAB tagok is mindig számot vetnek: ma ık akkreditálnak, holnap
ıket fogják akkreditálni.
 Kritika tárgyát képezı elem a MAB tevékenységének részleges nyilvánossága, beleértve a szakértık anonimitását. A MAB határozatai
indoklással együtt nyilvánosak (a személyi érintettségeket kivéve),
kérésre az intézmények az egyéni szakértıi véleményeket is teljes
szövegükkel megkapják. A testületi állásfoglalás kialakulásának lépcsıi azonban (sok más testület többlépcsıs értékelési folyamatához
hasonlóan) nem nyilvánosak, és ez így van rendjén. Sajnos, itt az információk alkalmi kiszivárgása okoz zavarokat. A szakértık anonimitását a törvényhozó – vita után, az objektivitás érdekében – megtartotta. Ez a szakcikkek lektorálástól kezdve a nagy összegő pályázatok elbírálásáig általános gyakorlat. Nem mellesleg, a szenátusok
tagjai is titkosan szavaznak számos kérdésben, és a választópolgárnak is joga van a titkos szavazáshoz minden demokráciában.
 A HÖOK fogalmazta meg karakteresen: „ma a MAB nem független a

felsıoktatási intézményektıl, hanem gyakorlatilag a felsıoktatási intézmények egymást ellenırzik. A MAB-ban a minıségbiztosítási, ellenırzési feladatokat ellátó tagokat egy-egy szervezet (MRK,
HÖOK, OTDT stb.) delegálja, ezért inkább érdekképviseleti, semmint minıségbiztosítással foglalkozó szervezetrıl beszélhetünk
(több példát is lehetne mondani az elmúlt évekbıl, amikor szaklétesítések vagy -indítások egyetemek közötti rivalizálásnak estek áldozatul).” Az akkreditációt bı évszázaddal ezelıtt az USA kiváló egyetemei szervezték meg elsıként, amikor a felsıoktatás tömegesedésével gyenge intézmények sokasága jelent meg. Lehetne úgy fogalmazni: az akkreditáció során ezek a gyenge intézmények már akkor egyfajta egymás közötti rivalizálásnak estek áldozatul, mert az
akkreditáció érdekképviselet. De ha ez a minıség érdekében történik, a fogalmazás ugyan csúnya, ám akkor ez ott is, itt is rendben
van. S még egyszer: ha az elsı szintő MAB döntésben lenne, mert
olykor lehet ilyen tényezı, akkor ott van a Felülvizsgálati Bizottság (s
ha optimista vagyok, a miniszter), melynek (, illetve akinek) a döntéshozatalában ilyen szempontok nem játszhatnak szerepet. Az
„akadémiai” szféra tud olyan szelekciót alkalmazni, amiben a minıség és a teljesítmény a döntı (cikkeknél, pályázatoknál, választásoknál, delegálásoknál), s nehezen képzelhetı el, hogy ezt külsık
(akik ugyancsak emberek és szubjektívek) szakszerőbben tudnák
végezni.
 Megjelentek közel abszurd felfogások is, pl. a fıtitkári kollégium
anyagában: „az intézmények számára hiányzik a MAB tevékenysége
feletti tényleges kontroll.” Ezt még csak nem is kommentálom.
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•

A munkaadói (stakeholder) oldal: ez az oldal ritkán nyilatkozik meg, de most
kemény kritikai hanggal jelentkezett: „A felsıoktatásba jogszabály alapján

bevezetett minıségbiztosítási rendszereknek nincs semmi értelme, gyakorlati
haszna, a minıségbiztosítási követelmények teljesítése formális, és nincs hatással az oktatás minıségére.” Magyar Mérnöki Kamara [2010 október]. Ez
egyébként összecseng a HÖOK (egy felfogásban ugyancsak stakeholder)
véleményével: „Súlyos gond az is, hogy noha a felsıoktatási intézmények

minıségbiztosítási programjainak megléte az akkreditáció elızetes feltételeként szükséges, de azok számos esetben, eltérı okokból ugyan, de mindössze
formális jelentıségő és ténylegesen nem alkalmazott koncepciók.” [2010.
december].
Az eredmény a tárca és az MRK már idézett közös álláspontja szerint: „A minı-

ségbiztosítási rendszer folyamatosan leértékelıdik.” [Felsıoktatási problématérkép]
Ezzel szemben áll viszont több dolog. Közülük csak három:


A Felsıoktatási Minıségi Díj gyakorlata: „A pályázat célja a minıségfej-

lesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedı teljesítményt nyújtó és
folyamatos fejlıdést mutató felsıoktatási intézmények és szervezeti egységeik elismerése.” A miniszter 2007-tıl kezdve minden évben odaítélte



a díj különbözı fokozatát felsıoktatási intézményeknek és egységeiknek, és ez a gyakorlat most a 2011. évi meghirdetéssel folytatódik.
2010-ben öt magyar felsıoktatási intézmény kapott kutatóegyetemi, másik öt pedig kiváló egyetemi címet! Ez is folytatódik, mert van alapja a
folytatásnak: „9. A nemzetközi színtéren is elismert, kimagasló kutatási

tevékenységet végzı egyetemek többlettámogatásban részesülnek és kiemelt szerepük érvényesülését külön szabályozás segíti.” [A felsıoktatás
átalakításának alapelvei]


A www.doktori.hu adatbázisban több mint háromszáz törzstagnak van
1000-nél több független hivatkozása, ami jó nemzetközi szintet jelent.

Szóval akkor mi is a helyzet? – kérdezi a MAB elnöke nem is annyira költıi kérdésként. Van nálunk minıségbiztosítás vagy nincs minıségbiztosítás? Leértékelıdés vagy kiemelkedı teljesítmény van? Ma is érvényesnek tartott válaszként 2010
májusában így fogalmaztam egy hozzászólásomban az Akadémián:

„A felsıoktatás minısége Magyarország sikerének egyik meghatározó eleme.”A
Bölcsek Tanácsa ezzel a gondolattal nyitja a Felsıoktatás megújítása fejezetet.
Közös felelısségünk ennek alapján is nyilvánvaló. A felelısség elsı helyen a felsıoktatási intézményeké: a minıség ott dıl el, a vezetık, az oktatók, a munkatársak
és természetesen a hallgatók tevékenysége révén. De a minıségben szerepe van a
feltételeket biztosító fenntartónak, legyen az állam, egyház vagy alapítvány, szerepe van a jogi feltételeket megszabó törvényhozásnak és kormányzatnak, szerepe
van a mennyiséget és minıséget egyaránt igénylı munkaerıpiacnak, és szerepe van
a minıséget rendszeresen értékelı és segítı MAB-nak.
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A felsıoktatás hagyományosan minıségelvő intézményrendszer volt és jobbára ma
is az. A legjobb tanárok, a professzorok a legjobb felkészültségő és ambíciójú fiatalokat válogatták és fogadták, és mind az oktatási, mind a tudományos teljesítményt
a minıség határozta meg. A tömegesedés ezt a minıségelvőséget a mennyiségi, az
expanziós szemlélettel gyakran felülírta. A fıleg nagyságukra és hallgatói létszámukra büszke intézményekben már nem érvényesült és nem érvényesül automatikusan a minıségelvőség. A minıség biztosítása már rendszert és módszert követel
– az egyes intézményekben és az egész intézményrendszerben. Ezért alakult ki a
fejlett világ felsıoktatásának belsı és külsı minıségbiztosítás rendszere, ezért jöttek létre az akkreditáció, az audit vagy más hasonló célú eljárások.
A minıségbiztosítás, ezen belül a MAB tevékenysége, csak akkor lehet eredményes, ha az elıbb említett minden szereplı: intézmény, minisztérium, munkáltató
és MAB – nemcsak tudomásul veszi, hanem szemléletében és gyakorlatában magáévá teszi ennek szükségességét, ha megérti, hogy a minıséget csak az összes
szereplı együttmőködésével, saját és mások feladatának és hatáskörének ismeretében és tiszteletben tartásával lehet elérni1. A minıségbiztosítás, az intézményen
belüli – és hogy idézzek a Tanácstól – „a folyamatos, megalapozott, európai és
világszinten is összehasonlítható, komplex, szervezett, országosan egységes, független és külsı értékelés” ma általános nemzetközi gyakorlat és követelmény. Nem a
lart pour l’art változat, a „csak legyen meg róla a papírunk” szemlélet, hanem a
jobb eredményt, a minıséget eredményezı minıségbiztosításról és akkreditációról
van szó. És nem az ezen átlépı döntési gyakorlatról.
Nem elegáns megközelítés, de nem lehet nem beszélni róla: a MAB eddig is vette a
bátorságot és felelısen nem-et mondott, ha a minıség érdeke azt kívánta – az esetek mintegy negyedében Ehhez azonban társulni kell a hatósági döntések hasonló
felelısségének, a minıség minden szinten történı érvényesítésének. Ezen az alapon el lehet és el kell fogadni mindenkinek: dönteni a hatóság dönt, akkreditálni
viszont a MAB jogosult. És a mai versenyvilágban, a minıség korszakában az
akkreditációnak komoly értéke van!”

ÖSSZEGZÉS
2010. december 31. kivételesen nem jelent határvonalat vagy fordulópontot a MAB
munkájában, ezért ezt most át kellett lépnem. A hatályos törvényt mindenkinek be
kell tartani, de mindenki már az új törvényt várja, bár meglehetısen nehéz megmondani, mi is lesz abban konkrétan. Annak ellenére, hogy a minıséget az említett
1

„The enhancement of quality in higher education results largely from the interactions and
relationship of various actors and stakeholders. With regard to external quality assurance, the
relationship in any national arrangements of higher education institutions, quality assurance agencies,
and governments should be based on a clear distribution of roles and responsibilities, respecting
institutional autonomy and independence of quality assurance agencies.” ENQA position paper on
Quality Assurance in the EHEA in View of Leuven and Louvain-la-Nevue Meeting of Ministers,
2009.
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két dokumentum központi kérdésnek deklarálja, de az idézettek szerint az abban
hiányolt világos minıségpolitikáról és a minıségbiztosítási rendszer leértékelıdésének megfordításáról „A felsıoktatás átalakításának alapelvei” között még csak
annyit tudni: „A felsıoktatás minden területén – oktatás, kutatás, innováció, intéz-

ményi irányítás – kiemelt szerepet kap a minıség. A minıségi követelmények betartása felett az intézményrendszer minden szereplıje és az állami irányítás szervezetei ırködnek.”
Szükségesnek tartom rögzíteni: az új törvény keretei között is meg kell védeni a
magyar felsıoktatás ma még sok tekintetben és helyen meglévı európai értékeit
és minıségét, ahol viszont kell és lehet, ott emelni szükséges – elsısorban az
intézményekben, amihez a kormányzat támogatása és a független MAB hozzájárulása is elengedhetetlen. Magyarország kezdettıl fogva részese a Bolognafolyamatnak, az Európai Felsıoktatási Térségnek. Minıségügyben – teljesítménye
alapján – a MAB továbbra is az ENQA, az egész európai minıségügy elismert
szereplıje. Ezt a pozíciót csak a jelenlegi feladatok és hatáskörök folytatásával
tudjuk megtartani, nem a MAB, hanem a magyar felsıoktatás hitelesített minısége
és nemzetközi elismertsége érdekében. Beszéljünk nyíltan a törvényalkotás során
is a minıségügy rendszerérıl, elvekrıl és gyakorlatról, eredményekrıl és sikerekrıl, tévedésekrıl és hibákról, változtassuk meg, javítsuk ki kölcsönösen, amit kell,
de ırizzük meg és erısítsük mindazokat az értékeket és minıséget, amelynek
egyik letéteményese a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság.
2011. február 18.
Bazsa György
a MAB elnöke

-----------------------------------Bazsa György MAB elnök elıadásai 2010-ben
(az elıadások a www.mab.hu honlapon a Publikációk menüpontban megtalálhatók)
Akkreditációs aktualitások - MRK plénum, Budapest, 2010. november 9.
Egyetemi könyvtárak a minıségi oktatásért és kutatásért - Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Szent István Egyetem, Gödöllı, 2010. június 3.
Minıség és mennyiség a magyar felsıoktatásban (hozzászólás) - a köztársasági
elnök által életre hívott Bölcsek Tanácsa Alapítvány "Szárny és Teher" címő konferenciája, Magyar Tudományos Akadémia, 2010. május 20.
Quality and Transparency in Higher Education: Expectations, Tools and Link to
Institutional Autonomy - ENQA Szeminárium, Bologna, 2010. május 17-18.
Egy sokkarú mérleg - Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztály ülése, Budapest, 2010. március 18.
A MAB új testülete mőködésének elıkészítése - MRK Állami felsıoktatási intézmények bizottságának ülése, Budapest, 2010. január 14.
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Fıtitkári beszámoló
A MAB TITKÁRSÁG TEVÉKENYSÉGE 2010-BEN
Elfogadta a MAB plénuma a 2011/2/II.2. sz. határozattal (11.02.25.)
A titkárság tevékenységének döntı részét 2010-ben 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 bírálói vélemények beszerzése, a különbözı bizottsági és
plénumülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra elıkészítése,
majd a plénumhatározatokról értesítı és egyéb levelek írása, s az információk nyilvánosságra hozatala (honlap), és persze az általános adminisztráció, iktatás, postázás, valamint információ-szolgáltatás jelentette.
A Bologna-átmenet miatti szaklétesítési és szakindítási hullám 2007-2008-as csúcsai után 2009-ben és 2010-ben csökkent a szakos ügyek száma. Az intézményakkreditációt tekintve az ütemterv szerint befejezıdött a 6. szakasz, s ezzel egyben
a második intézményakkreditációs kör is. Megtörtént a harmadik intézményakkreditációs kör elıkészítése. Elkészült az informatika képzések párhuzamos vizsgálatának látogató bizottsági jelentése, s ugyancsak titkársági részvétellel a MAB
elıkészítette az agrár képzések párhuzamos vizsgálatát. A teljes magyar doktori
képzés 2009-es akkreditációja után 2010-ben programozott ellenırzés történt a
doktori iskolák tekintetében. A szőkebben vett adminisztratív-mőködési munkák
rendben folytak. Jelentısebb extra munkát jelentett a titkárság számára 2010-ben a
MAB költözése.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a titkársági munkaterhelés 2010-ben a 200608 közötti idıszakhoz képest enyhült, de még mindig nagyobb volt, mint a Bologna
átmenet elıtti évek normál szintje. Titkársági kollégáim 2010-es munkájáért ezúton
is köszönetet mondok.
A titkárság munkájából 2010-re vonatkozóan a következıket emelhetjük ki.
1. Munkafeladatok
1.1 Intézményi akkreditáció
A szokásos idızítés szerint a 2009/10-es 6. intézményakkreditációs szakasz
munkájának dandárja 2010-ben bonyolódott (felkészítések, helyszíni látogatások,
jelentések írása, plénumhatározatok, intézmények végsı kiértesítése), mely munkából a titkárság is kivette részét szervezéssel, az anyagok elıkészítésével, a jelentések írásához, formába öntéséhez nyújtott segítséggel, a levelek írásával. A MAB
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2008-as külsı értékelési jelentésében a nemzetközi szakértıi panel által tett ide
vonatkozó ajánlásnak megfelelıen 2010-ben is különös figyelmet fordítottunk az
akkreditációs jelentések gondozására, végsı kialakítására, mely a formai elemeken kívül egyes tartalmi vonatkozások ellenırzésére is kiterjedt, a MAB plénumon
elhangzottak szerint, valamint a jelentések egységessége érdekében, a MAB elnökével való gyakori konzultáció mellett.
A titkárság részt vett a harmadik intézményakkreditációs kör elıkészítésében
(hozzájárulás az útmutató kidolgozásához, a harmadik kör teljes ütemtervi javaslatának kidolgozása). Határozatot készítettünk elı az ütemezés kapcsán a harmadik
intézményakkreditációs vizsgálat elıtt lejáró akkreditációs határozatok hatályának
meghosszabbítására. Elindult továbbá a harmadik intézményakkreditációs kör elsı,
2010/11-es szakasza. Itt az intézményi kiértesítı leveleket készítettük elı, valamint
szervezési munkával segítettük az érintett intézmények képviselıinek tájékoztató
értekezletét (2010. november 18.), s a telefonon és e-mailben feltett kérdéseket válaszoltuk meg.
1.2 Párhuzamos vizsgálatok
Az informatikaképzések 2009 ıszén kezdıdött párhuzamos (diszciplináris)
programakkreditációs vizsgálatai 2010-ben befejezıdtek. Erre az évre esett a látogatások második fele, s a jelentés írása is. A titkársági munka dandárját, ahogy
máskor is, a vonatkozó levelezés, szervezés jelentette. Az intézményakkreditáció
kapcsán a jelentésekrıl fentebb mondottak itt is érvényesek, azzal megtoldva, hogy
az informatika vizsgálatok eredményeként az elsı lépcsıben 29 szakonkénti és egy
általános részjelentés született, melyeket a titkársági referens szerkesztett egybe. E
dokumentum tervezethez azután a MAB elnöke főzött észrevételeket és további
szerkesztési javaslatokat is tett, s ezeken ismét a titkársági referens dolgozott, így a
szokásosnál is több támogatást adva a végsı LB jelentés összeállításához. (A jelentés a 2011. januári plénum elé kerül.)
A korábban elfogadott ütemezés szerint 2010-ben a szokásos titkársági támogatással megtörtént az agrárképzések párhuzamos vizsgálatának elıkészítése. A titkársági munka itt – egyebek mellett – a vizsgálatra kerülı szakok különbözı bontás
szerinti összeállítását, a vonatkozó elızmények (MAB-határozatok, felvételi statisztikák, stb) összegyőjtését, az LB összeállításához és az érintett intézményekkel
való kapcsolattartáshoz szükséges levelezést, egyeztetéseket jelentette. Elıkészítettük továbbá az intézményi képviselık számára tartott tájékoztató értekezletet
(2010. december 15.), valamint az LB elsı felkészítı ülését (2011. január 13.)
1.3 Monitoring vizsgálatok
A titkárság újabb MAB határozatot készített elı az egyes szakok követı (monitoring) vizsgálatára vonatkozóan. (A követı vizsgálatok erısítését, szisztematikusab28
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bá tételét a nemzetközi szakértıi testület is javasolta 2008-as külsı értékelési jelentésében a MAB számára.) E vizsgálatok elıkészítéseként a titkárság a MAB 2003
óta hozott intézményi és szakos akkreditációs határozataiból összeállította a monitoring vizsgálatra utalt képzések listáját és elkészítette a vizsgálati ütemtervet. A
2011-ben vizsgálatra kerülı szakok intézményei (rektorai) számára elıkészítettük
az értesítı leveleket az intézményi tennivalók feltüntetésével.
1.4 Szaklétesítések, szakindítások
A magyar felsıoktatás Bologna-nyilatkozat szerinti képzési szerkezeti átalakítása
lezajlott, ennek kapcsán a mesterszak létesítési és indítási MAB véleményezési
hullámhegy csúcsa 2008-ban volt. A szaklétesítési és szakindítási ügyszám azonban még így is mintegy 20%-kal magasabb volt 2010-ben, mint a Bologna átmenet elıtti évek 200 körüli ügyszáma, azaz a 2009-10-es csökkenés ellenére ez a
tevékenység még mindig komoly terhelést jelent a titkárság (és persze a Testület)
számára. A szokásos titkársági szervezı-elıkészítı munka mellett e területen a
Felvételi tájékoztató lapzárta elıtti különösen hektikus idıszakot kell kiemelnem.
Annál is inkább, mert a MAB elnöke és a NEFMI helyettes államtitkára közti
egyeztetés értelmében 2010-ben végre ígéretet kapott a MAB arra, hogy a Tájékoztatóban a meghirdetett szakok mellett feltüntetésre kerül a támogató MAB vélemény, azaz az adott szak akkreditációjának ténye (technikailag pl. a MAB
logojának feltüntetésével). Ennek elıkészítéseként a titkárság a MAB elnöke által
az Oktatási Hivataltól, valamint az Educatio Kft-tıl bekért szaklistán minden egyes
szak (képzési formánként és helyszínenként) mellett feltüntette a támogató MAB
határozat számát vagy a nem támogatás tényét, vagy azt, hogy az adott szakra vonatkozóan nem került beadvány véleményezésre a MAB elé. Az így kiegészített
listát átküldtük a NEFMI-be, a Felvételi tájékoztatóban azonban sajnos mégsem
kerültek feltüntetésre az akkreditációra vonatkozó információk, noha erre kormányrendelet is kötelezi a publikálót, illetve szakokat meghirdetı intézményeket.
1.5 Egyetemi tanári ügyek
Az egyetemi tanári pályázatok immár megszokottan alapos formai ellenırzése, a
hiánypótlást kérı levelek írása, bírálók felkérése és az anyagok szakbizottságok, az
ET kollégium, majd a plénum elé segítése, valamint a 2008-ban megújított értékelési szempontrendszer 2010-es frissítését és az új bizottsági szerkezetre szabását
támogató titkársági munka a múlt évben is rendben lezajlott.
1.6 Doktori ügyek, doktori iskolák akkreditációja
2010-ben a legnagyobb feladatot e tekintetben a 2009-es doktori iskolai
akkreditációs vizsgálatok után a mőködı doktori iskolák követelményeknek való
megfelelésének programozott ellenırzési teendıi jelentették a titkárság számára
(is). A doktori adatbázis általános pontosítása és fejlesztése mellett a programo29
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zott ellenırzés lebonyolítása újabb fejlesztési feladatokkal járt, s mindez nem kis
munkát adott az év során informatikusunknak és a titkárság többi érintett munkatársának. Jelentıs volt továbbá a programozott ellenırzés miatti telefonon és elektronikus levélben érkezett érdeklıdések száma, s a most megfelelıségi vizsgálatra
került törzstagjelöltek listáinak az érintett doktori iskolákkal való egyeztetése is
titkársági koordinálást igényelt.
1.7 Felülvizsgálati Bizottság
A MAB Felülvizsgálati Bizottságának (FvB) megalakulása óta (2006. július) a
bizottság munkáját, a szakbizottságokhoz hasonlóan, a titkárság segíti. Ez a munka
a szervezési, logisztikai, adminisztratív feladatokon túl, melyeket a titkárság szokásos munkarendjében és munkamegosztásában látunk el, a bizottság referensének
jogi szakismereteit is igényli, az igen nagy figyelem és a jelentıs munkaterhelés
mellett. A 2008-as 51, majd a 2009-es 72 lezárt ügy után 2010-ben 67 ügyet zárt le
határozattal az FvB.
1.8 Felügyelı Bizottság
A MAB Felügyelı Bizottsága (FB) ugyancsak 2006 júliusában alakult, s munkájának háttértámogatását szintén a titkárság végzi. E bizottság feladatai a MAB mőködésének és gazdálkodásának törvényességi ellenırzésére koncentrálódnak. Legfontosabb feladataként a MAB mérlegbeszámolóját és éves közhasznúsági jelentését véleményezi. 2010-ben e dokumentumok mellett az FB véleményezte a 2009.
évi központi költségvetési támogatás felhasználásáról az OKM számára készített
beszámolót, a 2009. évi titkársági mőködésrıl szóló fıtitkári beszámolót, valamint
a MAB 2010. évi költségtervét.
1.9 További feladatok
További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak:
a) A szokásos plénumülés-szervezések sorából 2010-ben kiemelhetı a 2007-09-es
ciklust záró ülés (2010. január 22.), mely az addig szokásos helyszínt adó ELTE BTK kari tanácsterem aktuális foglaltsága miatt a Budapesti Gazdasági Fıiskola Lotz-termében került megrendezésre, az ülés utáni közvetlen hangulatú
ebéddel a fıiskola Alma Mater éttermében, ugyancsak némi extra munkát igényelve az elıkészítésben és lebonyolításban.
b) A MAB testülete 2010 februárjától új ciklusban, új összetételben dolgozik.
A két ciklus közötti átmenet zökkenımentes lebonyolításából a titkárság is kivette részét. A nem ciklusváltó évekhez képest ez többletfeladatokat jelentett
az új testület elsı plénumüléseinek megszervezését és lebonyolítását (február
12. és 26.), valamint az új szakbizottságok megalakulását, tagjaik felkérését illetıen.
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c) A titkárság 2010-ben is részt vett a plénum elé kerülı különbözı általánosabb
mőködési, elvi anyagok elıkészítésében. Ezek közül kiemelhetı az új felsıoktatási törvény koncepció tervezetének véleményezése, amelyhez a titkárság
háttéranyagokat készített az akkreditáció és a szakindítási engedélyezés különbözısége tárgyában, valamint az Európai Unió 27 tagországának akkreditációs
gyakorlatát illetıen. Utóbbi azt mutatja, hogy az EU egyetlen tagországában
sem hoz az illetékes miniszter akkreditációs határozatot, ezt mindenhol a minisztertıl független minıségbiztosítási-akkreditációs ügynökségek végzik.
d) 2010-ben ismét Budapesten ülésezett a MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (okt. 29-30.). Az elsı ülésnapra a MAB Magyar Tanácsadó Testülete is
hivatalos volt, tagjai közül azonban csak ketten tudtak eljönni az ülésre.
e) A MAB-kiadványok sorában megjelent a 2009. évi MAB tevékenységet bemutató Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítı 2010/1, 2010/2 és 2010/3
száma. Összeállítottuk továbbá az ún. Fényképeskönyv kéziratát, mely a MAB
2010. február 1-jétıl induló ciklusának tagjait, a Felülvizsgálati- és a Felügyelı
Bizottság tagjait, valamint a titkárság munkatársait mutatja be. Ez a kötet 2011.
február elsı napjaiban jelent meg.
f) A titkárság feladata volt 2010-ben is a MAB honlapjának mőködtetése, rendszeres frissítése. MAB elnöki kezdeményezésre a honlap megújítását célzó
munkálatokat is elkezdtük, s tárgyalást folytattunk a kivitelezésre kiválasztott
céggel. A MAB költségvetésének 20%-os zárolása (elvonása) miatt azonban
sajnos el kellett halasztanunk e munka megrendelését. Jelenleg a honlap megújításának saját erıs kivitelezésén dolgozunk.
g) A TIR-t (Titkársági Információs Rendszer, http://tir.mab.hu), a MAB 2009ben létrehozott adatbázis alapú információs rendszerét 2010-ben informatikusunk fejlesztette, bıvítette. Így a MAB testületének (plénum + bizottságok)
és titkárságának listái, a MAB határozatok tára, s a MAB szakértıi adatbázis
(jelenleg már több mint 1200 személlyel) mellett immár a szaklétesítési és
szakindítási beadványok, sıt, az egyetemi tanári pályázatok és a mindezekrıl
készült egyéni szakértıi vélemények is feltölthetıek a TIR-be. Ugyancsak elérhetıek itt a bizottsági és plénumülések emlékeztetıi, s már nemcsak a szakbizottsági, de a plénumülések lebonyolítását is segíti a rendszer (napirend, gépi
szavazás). A legutóbbi fejlesztési lépésben a plénumanyagok napirendbıl való
közvetlen elérhetıségét biztosítottuk 2011 januárjától. Mindez azt jelenti, hogy
a MAB véleményezés teljes folyamata a TIR-ben történik már a szaklétesítések, szakindítások és egyetemi tanári pályázatok tekintetében.
h) A korábbi évekhez hasonlóan folyt 2010-ben az „általános” titkársági operatív munka, mely az elnök és az elnökség, a bizottsági elnökök, a fıtitkár és a
fıtitkárhelyettes mindenkori segítésére, a bizottságok, kollégiumok kiszolgálá-
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sára, a központi telefon- és e-mail kezelés mellett táblázatok, listák, statisztikák
összeállítására irányult.
i)

Hasonlóképpen végezte a titkárság a személyes ügyfélforgalommal és a telefonos, elektronikus levelezéses kommunikációval kapcsolatos munkát, a tájékoztatást, a MAB szabályok és eljárások erdejében való eligazodás segítését,
partnereink információval való ellátását. (Köztük pl. a plénumülések után, a
szakindítási döntéseket tartalmazó un. gyorslista elkészítését, honlapra tételét
és az OKM-be [júniustól a NEFMI-be] és az OH-ba küldését.)

j)

Igen jelentıs további feladatot jelentett 2010-ben a titkárság számára a MAB
költözése. A Király utcai irodaházzal 2007-ben kötött 3 éves bérleti szerzıdésünk 2010. június 30-án lejárt. Választanunk kellett: vagy újabb szerzıdést kötünk és maradunk, vagy új székhelyet keresünk. Mivel a Király utcai irodaház
üzemeltetésének az utolsó egy-másfél év alatt tapasztalt problémái, zökkenıi
alkalmanként már nemcsak a titkárság, de a testület munkavégzését is hátráltatták, sıt, egy ízben másfél napra lehetetlenné tették (áramszolgáltatás kikapcsolása az irodaház által kifizetetlen számla miatt), MAB elnöki és plénumegyetértéssel a költözés mellett döntöttünk. Kitartó, több hónapos utánajárással sikerült a MAB számára méltó elhelyezést és zökkenımentes testületi és titkársági
munkavégzést biztosító irodaházat találni a Krisztina krt. 39/B szám alatt.
Mindezt ráadásul úgy, hogy a gazdasági válság miatt jelentısen lecsökkent bérleti díjak adta kedvezı alkupozícióval élve alig fizetünk most többet a színvonalasabb, A kategóriás elhelyezésért, mint a korábbi Király utcai B kategóriásért. S ha mindehhez még hozzátesszük, hogy új székhelyünkön a plénum üléseit is le tudjuk bonyolítani, extra szervezési-logisztikai munkát és addicionális
terembérleti díjat megtakarítva, akkor méltán lehetünk elégedettek e feladat
végrehajtásával.

2. Titkársági mőködés
2.1 Munkatársi állomány, munkaszervezés
A munkatársi állomány 2009-hez képest 2010-ben némileg változott. A titkársági
alkalmazottak teljes munkaidıs foglalkoztatottban kifejezett létszáma az év során
az elızı évvel megegyezıen, 17,75 fı volt (szemben a 2004. januári 22 fıvel), ám
egy kollégánk visszavonult, s egy új kolléga lépett be.
Éry Márta 1996 óta dolgozott a MAB titkárságán, a programakkreditációs ügyeket összefogó csoportvezetı szakreferensként munkája erıs, biztos pont volt a
MAB számára. Márta 2010. január 31-gyel visszavonult, példamutatóan rendszeres, elkötelezett munkáját a teljes titkárság nevében ezúton is köszönöm!
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2010 januárjától új kollégaként Simon Gyöngyvér csatlakozott a titkársághoz,
ügyintézıi munkakörben dolgozik, a központi adminisztrációban segédkezik, a
telefont is kezeli, az elnöknek, fıtitkárnak, fıtitkár-helyettesnek nyújtott ügyintézıi
támogatás mellett.
2010. december 18-tól – három gyermek szülése után – formálisan újra munkába
állt Bátovszky Marianna kolléganınk, azonban egyelıre ı az idıközben összegyőlt szabadságát tölti, s csak 2011 májusában kezdi meg ténylegesen a munkavégzést.
A titkársági munkaelosztás 2010-ben Éry Márta visszavonulása miatt változott,
akinek helyén az Agrártudományi szakbizottsági referensi feladatokat a korábban
ügyintézıként dolgozó Adamkó Zsuzsa vette át. A programakkreditációs koordinációt Márta után elıbb Patthy Éva végezte, majd november-decembertıl Hernáth
Terézia látja el.
2.2 Gazdálkodás
A 2009-rıl szóló beszámolóban a korábbi gazdálkodási nehézségek enyhülésérıl
adhattam számot, annak ellenére, hogy 2009-ben sem kaptuk meg a felsıoktatási
törvényben rögzített 2 ezrelékes támogatást. Utóbbi tekintetben sajnos 2010-re
vonatkozóan sem számolhatok be változásról, az általános pénzügyi helyzetünk
2010-ben pedig jelentısen romlott az elızı évhez képest. A költségvetési törvényben rögzített 225 M Ft-os központi támogatásból a NEFMI elıterjesztése szerint 45
M Ft, azaz 20% elvonásra került. Ennek eredményeként központi költségvetési
támogatásként mindössze 180 M Ft-ból gazdálkodhattunk a múlt évben (a 2009es 245,5 M Ft-hoz képest ez 27%-os csökkentést jelent, utoljára 1999-ben volt
ennél alacsonyabb összegő a MAB központi támogatása), melybıl 5 millió Ft-ot
mind a mai napig még meg sem kaptunk. S mivel a szakindítási véleményezési
bevételeink 2010-ben tovább csökkentek, az évet – a mégoly szigorú gazdálkodás
ellenére – kényszerően hiánnyal zártuk, azaz 2010-es költségeink egy részét a
korábbi években összegyőlt megtakarításainkból kellett fedeznünk.
A központi támogatás folyósításának idızítése tekintetében sem történt változás,
2010-ben sem. Az évi támogatás elsı részletét 2008-ban május 19-én, 2009-ben
május 14-én kaptuk meg, míg 2010-ben az elsı részlet május 19-én érkezett
számlánkra. Gazdálkodásunkban minden évben figyelnünk kell arra, hogy a
központi támogatás elsı részletének beérkezéséig megfelelı tartalék álljon
rendelkezésre, melybıl a MAB mőködése megnyugtatóan finanszírozható. Erre
2010. elején is figyelemmel voltunk. Az év végi drasztikus elvonás, valamint a
2011-re vonatkozó költségvetési támogatásunk parlamenti zárószavazás elıtti
csökkentése 2011-re nem könnyő helyzet elé állít bennünket.
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A 2010-re vonatkozó gazdálkodásunkról részletesen és számszakilag a központi
költségvetési támogatás felhasználásáról a NEFMI-nek küldendı beszámolóban,
valamint a mérlegbeszámolót is tartalmazó közhasznúsági jelentésünkben fogunk
számot adni.
2.3 Fejlesztés
2010-ben, saját forrásból némi számítástechnikai eszközfejlesztést valósítottunk
meg, 10 laptopot, s 1 nyomtatót vásároltunk, továbbá 12 LCD monitor beszerzése
áthúzódott 2009-rıl 2010. elejére. A 10 laptopból 6 db a plénum tagjai számára
volt szükséges, hogy így a plénumülések számítástechnikai támogatását erısíteni
tudjuk (TIR, napirend és mellékletek elérhetısége, elektronikus szavazás). Négy
gép beszerzése pedig az új székhelyre való költözés után ismeretlen tettes által eltulajdonított 4 készülék pótlása miatt vált szükségessé. (Az ügyben tett rendırségi
feljelentésünk nyomán folytatott nyomozás sajnos eredménytelenül zárult.)
Ugyancsak saját forrásból négy asztalt is vásároltunk, mely a tárgyaló már meglévı berendezését egészítette ki, szintén abból a célból, hogy új székhelyünkön immár a plénum üléseit is meg tudjuk rendezni.
2.4 Belsı minıségbiztosítás
A titkárság elkészítette a MAB 2008-as nemzetközi külsı értékelésének ajánlásai
nyomán történt intézkedésekrıl az elırehaladási jelentés (Progress Report) tervezetét, melyet a MAB elnökének elıterjesztésében a plénum 2010. október 1-i ülésén elfogadott. A jelentést elküldtük az ENQA-nak, s feltettük a honlapra is. (A
jelentést az ENQA 2011 januárjában elfogadta.)
Az intézményakkreditáció 2009/10-es etapjának lezárása után az érintett intézmények vezetıit, valamint a vizsgálatokban résztvevı látogató bizottsági tagokat
2010-ben is visszacsatoló kérdıív kitöltésére kértük. A 2009-es felméréshez hasonlóan ezúttal sem papíron bonyolítottuk le e felvételt, hanem az internet nyújtotta
lehetıségeket használtuk (Survey Monkey). Az eredmények feldolgozására 2011ben kerül sor.
3. Kapcsolatok
A titkárság külsı kapcsolatai 2010-ben is a már hosszú évek óta szokásos intenzitásúak voltak, úgy a felsıoktatási intézményekkel (intézményakkre-ditáció, párhuzamos vizsgálatok, doktori iskolák akkreditációja, szakindítások, egyetemi tanári
pályázatok stb. kapcsán), mint az OKM-mel, illetve NEFMI-vel (MAB határozatok gyorslistái, KKK-k, finanszírozás, selejtezés-leltár), s az Oktatási Hivatallal
is.

34

Akkreditáció Magyarországon 21

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, 2010-ben
egy tavaszi és egy ıszi találkozóval folytatódtak.
Külföldi kapcsolataink is változatlanul erısek és kiválóak. Rozsnyai Krisztina továbbra is CEEN fıtitkár, s az EUA intézményértékelési program Irányító Bizottsági tagja (rendszeres értékelı panel titkári munkája mellett), s a német FIBAA és az
osztrák AQA ügynökségek munkáját segítı egy-egy állandó bizottságnak is tagja.
Jómagam az ENQA 2010. szeptemberi közgyőlésén, 6 évnyi Board-tagság és 3
éves alelnökség után leköszöntem e tisztségekrıl, ám az ENQA elnökének felkérésére részt veszek a 2010 ıszén indult nemzetközi projektben (MAP-ESG), mely az
ESG felülvizsgálatára irányul.
A 2009-es beszámolóban már említett TEAM II. projekt 2010-ben zárult. A nemzetközi közös mesterképzések nemzetközi akkreditációjára vonatkozó lehetıségek
vizsgálatáról elkészült a metodológiai zárójelentés.1 A MAB a BCE részvételével
négy országban mőködı Comparative Local Development mesterszak nemzetközi
értékelésében vett részt, a Látogató Bizottságba szakértıt delegálva. E kísérleti
értékelésben a MAB-ra esı koordináló és tartalmi munka oroszlánrészét Rozsnyai
Krisztina végezte, a nemzetközi LB titkári teendıit is ellátva (a helyszíni látogatás
Trentoban, 2010. februárjában volt), melybe az értékelı jelentés megfogalmazása
is beletartozott.
A titkársági munkatársak közül Dégi Nóra is aktív maradt nemzetközi ügyekben is,
november 29-30-án részt vett a képzési kimenetek tárgyában Helsinkiben megrendezett EU-s szemináriumon. Egy másik tervezett külföldi útja a meghívó szervezet
adminisztratív késlekedése, valamint vízumbeszerzési nehézségek miatt sajnos
meghiúsult.

Budapest, 2011. február 4.

Szántó Tibor

1

http://www.ecaconsortium.net/admin/files/assets/subsites/1/documenten/1291380751_ecapublication-how-to-assess-and-accredit-joint-programmes-in-europe-final.pdf
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Események
A MAB ülései 2010-ben
1.

2010. január 22.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. Elnöki beszámoló 2009-rıl
3. Fıtitkári beszámoló 2009-rıl
4. MAB belsı visszacsatolási kérdıív, összegzés
5. Az új MAB megalakulása, az Ftv módosításból fakadó MAB teendık
6. A Magyar Tanácsadó Testület ajánlásai
7. Nemzetközi közös képzések véleményezésének tapasztalatai
8. Doktori ügyek
a. Mesterképzési szakok – doktori képzés
b. Mővészettudományok – doktori képzés
9. Egyebek
a. A kutatóegyetemi bizottság ülései
b. Az ODT és MAB részvétele a 4.1.3 TÁMOP projektben
c. Leköszönı KÁB elnökök általi bíráló kijelölés, amíg nincs új TKB
elnök
d. MAB elnöki köszönılevelek átadása
A zárt ülés-rész témái
10. Delegálás a MAB FvB-be
11. Doktori iskolák akkreditációja
12. Intézmény-akkreditáció – akkreditációs jelentés
13. Az ET kollégium elıterjesztése
14. Kollégiumi elıterjesztések
Szaklétesítési és –indítási ügyek:
a. Mőszaki kollégium elıterjesztései
b. Élettudományi kollégium elıterjesztései
c. Társadalomtudományi kollégium elıterjesztései
d. Több kollégiumot érintı ügyek
e. Tanári mesterszakok
15. PPKE LB kiegészítése
2010. február 3.
A MAB-ba delegáltak ülése - A MAB tagok megbízóleveleit még nem írta alá a
Nemzeti Erıforrás miniszter, így a testület megalakulására e napon nem került sor.
2.
2010. február 12.
A MAB testület megalakulása (megbízólevelek átadása), elnökválasztás.
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3.

2010. február 26.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetık elfogadása
2. A MAB szervezete
a. Elnökség megválasztása
b. Állandó bizottságok, elnökök, társelnökök, tagok
1. A MAB munkaterve
a. Intézményakkreditáció ütemezése
b. Párhuzamos programakkreditáció ütemezése
2. A Felülvizsgálati bizottság (FvB) tájékoztatója
3. MAB javadalmazások
4. A MAB-ról. Tájékoztató a MAB mőködésérıl
5. Egyebek
a. Bizottságok ülései márciusban
b. Egyetemi tanári bizottság ülése (2010. március 23.)
c. Szakbizottságok ET pályázatokat tárgyaló ülése legkésıbb 2010.
március 16-ig!
d. Elnökségi és plénum ülések féléves idızítése
4.

2010. március 26.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. A módosított MAB SzMSz (tervezet)
3. A MAB munkaterve: váltás a 8 éves ciklusról az 5 évesre
4. Nemzetközi közös doktori képzés (pontosítás)
5. A MAB honlapjának megújítása
6. A MAB (titkárság) költözési szándéka
7. Egyebek
EHEA miniszteri értekezlet (Budapest-Bécs, 2010. márc. 11-12.)
A zárt ülés-rész témái
8. Személyi változások szakbizottságokban
9. Az egyetemi tanári kollégium elıterjesztései
10. A doktori kollégium elıterjesztései
11. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései
5.

2010. április 30.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. A szakakkreditációs követelmények, útmutatók, bírálati lapok frissítése
3. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
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a. A komplex dokumentum frissítése
b. A pályázatok véleményezésének helyzete
4. A MAB honlapjának megújítása
5. Egyebek
a. Doktori képzés alapjául szolgáló mesterszakok
b. Bírálatok kölcsönös láthatósága az érintett bizottságok által
A zárt ülés-rész témái
6. Személyi javaslatok
a. Az intézményakkreditáció 6. etap LB jelentéseinek ad hoc bizottságai
b. Változás szakbizottságokban
7. Az egyetemi tanári kollégium elıterjesztései
8. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései
9. A HJF mővészetközvetítı alapképzései (4 alapszak)
10. Doktori iskola akkreditálása (D162)
6.

2010. június 4.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. MAB gazdasági ügyek
a. A MAB 2009-es mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése
b. A MAB 2010-es költségterve
3. A doktori képzés alapjául szolgáló mesterszakok
4. Egyebek
a. Tájékoztatás a Parlament Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának miniszterjelölti meghallgatásáról
b. Tájékoztatás a MAB SzMSz tervezetének OKM-mel való egyeztetésérıl
c. Doktori iskolák bírálati szempontjai egységes szerkezetben felkerültek a honlapra
d. Az ıszi ülések idıpontjai
A zárt ülés-rész témái
5. A doktori kollégium elıterjesztése
6. Az egyetemi tanári kollégium elıterjesztése
7. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései
8. Személyi javaslatok
Ad hoc látogató bizottság felkérése (HJF, mővészetközvetítı szakok)
7.

2010. július 2.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. Minıség és akkreditáció a magyar felsıoktatásban
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3. MAB SzMSz
4. A MAB munkaterve, 2010/11-es feladatok
a. Intézményakkreditáció
b. Párhuzamos programakkreditáció
5. Elvárások az új, mővészettudomány tudományágat érintıen
6. Egyebek
A zárt ülés-rész témái
7. Személyi javaslatok
a. Változás szakbizottságban
b. NyME monitor eljárás (3 szak) LB tagok
c. Informatika párhuzamos vizsgálat LB jelentés, ad hoc bizottság
d. MAB meghívott a FAT üléseire
e. MAB gazdasági igazgatói pályázat
8. A doktori kollégium elıterjesztései
9. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései
8.

2010. október 1.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. Vendégünk Réthelyi Miklós miniszter, NEFMI
a. Az új Ftv. elıkészületi munkái
b. NEFMI – MAB kapcsolatok
c. A MAB pénzügyi helyzete, 2010-es zárolás, 2011-es költségvetési
támogatás
3. MAB SzMSz
4. Intézményakkreditációs útmutató (3. körhöz)
5. Doktori ügyek
a. Levél a DI vezetıknek (adatfrissítés, programozott éves ellenırzés)
b. Doktori iskolák Kiválósági hely pályázati kiírása
6. A MAB 2008-as külsı értékelése nyomán készült Progress Report
7. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének megújítása (2011-13)
8. A MAB Magyar Tanácsadó Testületének megújítása (2011-13)
9. Egyebek
a. ENQA workshop a tanulmányi kimenetekrıl (Bécs, 2010. 09. 9-10.)
b. MAB testület és titkárság fényképes kiadvány
A zárt ülés-rész témái
10. Intézményakkreditáció – akkreditációs jelentések
a. Károli Gáspár Református Egyetem
b. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
c. Harsányi János Fıiskola
d. Tomori Pál Fıiskola
e. Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola
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11. Személyi javaslatok
a. Változás a MAB Kollégiumaiban
b. Javaslat az agrártudományi párhuzamos vizsgálat LB elnökére és
társelnökére
12. Az egyetemi tanári kollégium elıterjesztései
13. A doktori kollégium elıterjesztései
a. Doktori iskolák (KRE D161, SzIE D202)
b. Doktori iskolák 1-1 törzstagja (PTE D174, NyME D8)
c. Doktori iskolák létesítésének és mőködésének bírálati szempontjai –
kiegészítés
14. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései
9.

2010. október 29.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. Intézményakkreditációs útmutató és módszertani melléklet
3. Doktori ügyek
a. Doktori iskolák programozott éves ellenırzésének állása
b. ODT ülés 2010. október 15.
4. Egyebek
a. Závodszky Géza beszámolója a FAT ülésein tapasztaltakról
b. Az új Ftv. elıkészületi munkái
c. MAB testület és titkárság fényképes kiadvány
A zárt ülés-rész témái
5. Intézményakkreditáció - Eötvös Loránd Tudományegyetem
6. Személyi javaslatok
Javaslat az agrártudományi párhuzamos vizsgálat LB tagjaira
7. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései
10.

2010. december 3.

A nyilvános ülés-rész témái
1. Emlékeztetı elfogadása
2. Ftv. koncepció
3. Párhuzamos programakkreditáció
a. Átdolgozott útmutató tervezete
b. 2010/11-es vizsgálatra kerülı szakok (agrár képzési terület)
4. Intézményakkreditációs határozatok hatálya
5. Doktori ügyek
a. Doktori iskolák programozott éves ellenırzésének állása
b. MAB-ODT megbeszélés, 2010. november 18.
c. DI-ben TT emeritus cím létesítése
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6. A magyar orvosképzés akkreditációjának amerikai elismerése (külföldi
gyakorlóhelyek kérdése, egységes hazai gyakorlat elfogadása)
7. Egyebek
a. Mővészeti díjak beszámíthatósága
b. Szakok monitorozási eljárása
c. Elnöki megbeszélés (MTA, MRK, FTT, MAB), 2010. november 9.
d. MRK ülés, 2010. november 9.
e. Intézményakkreditációs tájékoztató, 2010. november 18.
A zárt ülés-rész témái
8. Intézményakkreditáció – akkreditációs jelentések
a. Semmelweis Egyetem
b. Nyugat-magyarországi Egyetem – Savaria Egyetemi Központ (SEK)
9. A BKF mővészetközvetítı szakok ad hoc LB jelentése
10. Személyi javaslatok
a. Javaslat az agrártudományi párhuzamos vizsgálat LB tagjaira
b. Javaslat LB elnökökre az intézmény-akkreditáció 3. kör 1 etapjában
c. Javaslat új NTT tagokra
11. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései (≈ 20 ügy)
12. A Doktori Kollégium elıterjesztései – DI-k és TT-ok
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Hazai események
MAB elnöki köszönılevelek átadása
Bazsa György, a MAB 2007-2010. január között mőködı testületének tagjai számára személyesen adta át az elnöki köszönıleveleket.

Az MRK Állami felsıoktatási intézmények bizottságának ülése - Az új MAB
Testület megalakulása, az Ftv. módosításból fakadó MAB teendık
Bazsa György, a MAB elnöke, az MRK Állami felsıoktatási intézmények bizottságának ülésére (Budapest, 2010. január 14.) készített elıadásában összefoglalta az
új testület felállásának körülményeit. Várhatóan nem lesz annyi szakindítási és
szaklétesítési beadvány, mint az elızı ciklusban, a kisebb testület munkamegosztása viszont okozhat nehézséget. A megbízólevelek még a Miniszterelnöki Hivatalban vannak, a tervek szerint január 29-én össze tud ülni az új testület.

A MAB-ba delegáltak ülései
(2010. február 3., február 12.)

Bazsa György, az elızı MAB testület elnöke szerette volna már január 29-én megtartani az új testület alakuló ülését, de addigra a megbízólevelek nem kerültek aláírásra. Aznap ígéretet kapott a Miniszterelnöki Hivatalból, hogy február 3-áig átküldik az aláírt megbízóleveleket az OKM-be, de nem került sor a megbízólevelek
aláírására a február 3-ára kitőzött ülésre sem. Szigorú jogi értelemben a MAB-ba
delegált személyek tehát még nem voltek MAB-tagok. A meghirdetett ülésen jelenlévık számára kérdés volt, hogy ebben a helyzetben válasszanak-e elnököt, ami az
ülés eredeti célja lett volna. A MAB-ba delegáltak mind eljöttek, Bazsa György
elnök úr kérte a kinevezésre váró testületi tagok javaslatait az eljárással kapcsolatban.
Meghívott vendégként jelen volt Pálinkás József (MTA elnöke), Szabó Gábor
(MRK elnöke), Miskolczi Norbert (HÖOK elnöke), akik a korábbi években a
MAB-al kialakult munkakapcsolatról, jövıbeni elképzeléseikrıl beszéltek, megerısítve a MAB a felsıoktatás minısége kérdésében elfoglalt fontos szerepét.
Az elnökválasztó ülésre egy héttel késıbb, február 12-én került sor. Az ülést a korelnök, Závodszky Géza vezette. Az elnökválasztás rendjét minden plénumtag elıre
megkapta, a választás során a MAB-ról szóló Korm. rendelet szerint járt el a testület. A titkos jelölés eredménye alapján Bazsa György 12 jelölést, Csirik János 3
jelölést, Ormos Pál 1 jelölést kapott. A legalább két jelölést kapott személyek közül Bazsa György vállalta a jelöltséget, Csirik János nem kívánt jelölt lenni.
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A plénum titkos szavazással egyhangúlag megválasztotta Bazsa Györgyöt elnökévé, aki immár második ciklusban irányítja majd a testület és a titkárság munkáját.
Bazsa Gy. elızetes javaslatot tett a bizottsági elnökökre és társelnökökre, így a
február 26-i ülésen egyszerre fogadhatta el a bizottsági elnököket és a bizottsági
tagokat a plénum. Egy ülést így megspórolt a testület, elindulhatott a bizottságok
munkája, a március 26-i plénum véleményezhette az egyetemi tanári pályázatokat
(135 pályázat), amelyeket elıször a szakbizottságoknak kellett áttekinteni.
Az új MAB további 2 törvényi kötelezettsége az ötéves munkaterv és a testület új
SzMSz-ének megalkotása. A kinevezések aláírásának megkésése így behozható
volt, tisztességes tempóban haladt a munka, eleget téve a MAB a törvényi kötelezettségeinek.
A bizottsági szerkezetet a törvény módosította. Eddig a szakrendszer 19 képzési ági
bizottsága mőködött. Jelenleg tudományterületi képzési bizottságokat ír elı a törvény (8), ez lesz az SzMSz-ben, saját használatra azonban a „szakbizottság” kifejezés célszerőbb. Mővészetek, hittudomány, agrártudomány, orvostudomány esetében gyakorlatilag nem változik a bizottság hatásköre. A mőszaki terület bıvül. A
természettudomány 6 tudományága eddig 5 KÁB-ban volt tömörítve. A bölcsészettudomány nagyobb átfogást igényel. A társadalomtudomány igen széles spektrumú.
A neveléstudomány és a pszichológia a törvény által elıírt Pedagógusképzési bizottságban kapott helyet. Egyetemi tanári, doktori, etikai, minıfejlesztési, stratégiai, nemzetközi bizottságok lesznek még. A stratégiai és a nemzetközi bizottság
összevonása ésszerő megoldás. Az Egyetemi Tanári és a Doktori Kollégium tagsága azonos, elnök-társelnök eltérı.
A kollégiumok megszőnnek, az Élı-, Mőszaki-, Társadalomtudományi Kollégiumok helyett kibıvített elnökségi ülés egyeztet interdiszciplináris szakokról véleményeltérés esetén, az érintett bizottsági elnökök részvételével a plénum elıtt.
A törvényalkotó túl bonyolultnak találta az eddigi bizottsági szerkezetet, így további albizottságok létrehozása nem követné a törvényalkotó szándékát. A bizottságokon belül legyen munkamegosztás.
A szakértıi munka minıségének javulnia kell. Lényeglátóbb, jobb bírálati szempontokkal kell segíteni a szakértık munkáját – az ı véleményükre kell hagyatkozni. Objektív, nyilvános szakértıi véleményekkel ez a struktúra is mőködhet:
A jelölı intézmények javaslatokat tettek bizottsági tagokra. A bizottságok tagjainak
száma 12-13 max. 17 fı lehet. 7-8 egyetemi jelölt, 2 MTA, 2 felhasználói, 1 hallgató, 2-3 fıiskolai jelölt. A bizottsági elnök-jelöltek megkapták a jelölı intézmények
javaslatait, de ezek a javaslatok nem kötelezik ıket a bizottság összeállításában.
Ezen túl is lehet bizottsági tagokat javasolni, de ezt a listát kell alapnak tekinteni.
Nem lehet tag, aki kétszer már volt, illetve az elızı ciklusban több mint 50%-ban
nem volt jelen. A MAB elnök javasolta a bizottsági elnököknek, beszéljenek a
referensekkel, nagy tapasztalatuk van a bizottsági tagok aktivitását illetıen. Kevés
a felhasználó, ez támadási felület lehet, többre lenne szükség, a bizottságok összeállításakor erre is figyelni kell.
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Az egyik legsürgetıbb kérdés a MAB életében az SzMSz jóváhagyása. Most olyan
kényszerhelyzetben van a MAB, hogy összetételét tekintve megfelel a törvénynek,
az elfogadott SzMSz-ének azonban nem.

A MAB-ról - „A MAB-ról – a kályhától az elveken át a gyakorlatig”.
Tájékoztató a MAB mőködésérıl
A felsıoktatás eredendıen, természeténél fogva minıség- és teljesítményelvő rendszer. A legtehetségesebb fiatalok kerülnek be, (többnyire) a legtehetségesebb végzettekbıl lesznek oktatók/ kutatók, s (többnyire) a tudományos teljesítményben
kiemelkedık közül a professzorok. Ez lényegében így mőködött addig, míg a szféra el nem kezdett expandálni, és más, nem csak kiválósági szempontok el nem
kezdtek érvényesülni az önmegvalósítás folyamatában. Ez az USA-ban következett
be elıször, és ekkor ott, bı évszázaddal ezelıtt, az akkreditáció, a minıséghitelesítés formájában mőködni kényszerült és kezdett a szféra önvédelmi mechanizmusa
– az érték, a minıség, a teljesítmény védelme, elismerése és megmutatása érdekében. Ez az akkreditáció forrása és máig egyik meghatározó eleme. (A Humboldti
kutatóegyetemi filozófiában, amíg csak ilyenek vannak a rendszerben, erre nincs
szükség.)
Ennek hazai bevezetését és mőködtetését a rendszerváltás után a magyar felsıoktatás is fontosnak tartotta, mert a száz évvel korábbi helyzet itt is kialakulni látszott.
És rövid idı alatt ki is alakult – az elitképzı magyar felsıoktatás igencsak kibıvült
és a tömegoktatás (sıt az üzleti vállalkozás) is meghatározó lett benne. Az
akkreditációt a törvényhozás a szféra integráns részéve tette és a (mai néven) MAB
elkezdte mőködését. A MAB nálunk is a felsıoktatási autonómia része, egy közös
elem az intézményi autonómiákból. Bár egyre erısebb az európai tendencia, hogy
az önminısítés mellett (ha nem is helyett) a felhasználói szféra (az angolban tágan
értelmezett stake holders) szempontjai is érvényesüljenek. Erre újabban itthon is
törekszünk, ám ma még mindkét oldalon csak mérsékelt elszántsággal és elfogadottsággal.
Alapelvként máig érvényes: az akkreditáció a felsıoktatásban „minıséghitelesítés”, ami a minıség értékelésén, részben fejlesztésének segítésén nyugszik, és azt
állapítja meg, hogy egy tevékenység (szak, elıterjesztés) elér-e – vagy nem ér el –
egy minıségi küszöbszintet, aminek alapján hitelesnek, azaz akkreditáltnak nevezhetı.
A Bolognai Nyilatkozatból kinövı Európai Felsıoktatási Térség folyamatosan
erısödı komponense a minıségügy, aminek fontos eredménye az ESG (European
Standard and Guidelines of Quality Assurance in Higher Education) és fıleg annak terjedı gyakorlata. Az már országonként különbözik, hogy az akkreditációnak
milyen (jog)következménye van. Lehet egyszerően csak cím (elismerés), ami a ma
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erısödı piaci versenyben nagy elınyt jelent, de nem feltétele a mőködésnek. Van
viszont (ellen)példa arra, hogy ennek hiányában el sem indítható egy program,
mint pl. nálunk a doktori iskola. Van, ahol az akkreditáció automatikusan indítási/mőködési jogot jelent, de ha nem kap valami akkreditációt, egy hatóság (állami
szerv) ettıl függetlenül jogosítványt (de nem akkreditációt!) adhat ki. Vagy e nélkül ugyan indítható, de nem jár hozzá állami támogatás. Ahány ház, majdnem anynyi szokás. De akárhány szokás: a felsıoktatás minısége elsıdlegesen és meghatározóan nem a különféle akkreditációkon, hanem az intézmények tevékenységén,
minıségfelfogásán és gyakorlatán múlik. Ezt az akkreditáció segíti, értékeli, minısíti – de a fıszerepet át nem veszi.
Mi a MAB és mi nem a MAB?
A MAB az intézmény és programakkreditáció keretében (2. mell.) a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének
értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési program fejlesztése érdekében tett intézkedések megvalósulásának külsı értékelésére és nyomon követésére
létrehozott független, országos szakértıi testület. Tagjait a jogszabályban elıírtak
szerinti arányban az MRK, az MTA, a HÖOK valamint szakmai és társadalmi
szervezetek (kamarák, közoktatási szervezet stb.) delegálják, megbízatásuk 3 évre
szól. Testületi tagként szakmai munkájukat a MAB SzMSz-ben foglaltak betartásával végzik, e tevékenységükben külsı szervezetek (pl. delegálók, minisztérium
stb.) által nem utasíthatók. Nem a delegálóikat, nem a munkaadó intézményüket,
nem azok érdekeit, hanem ezektıl függetlenül a minıséget képviselik.
A MAB nem hatóság, nem engedélyez, azaz nem ad (sosem adott!) ki mőködési
engedélyeket, nem létesít sem intézményt, sem szakot, személyeknek nem adományoz címet, kinevezést stb., és mások által hozott döntéseket sem von vissza. Bár
az adott ügyekben kialakított állásfoglalását, azaz az ügyre vonatkozó szakértıi
véleményét határozatok formájában közli, és azokat indokolja, azok nem közigazgatási értelemben vett határozatok. Velük szemben (elıször a MAB mellett mőködı Felülvizsgálati Bizottságnál), majd a közigazgatási hatóságnál (gyakorlatilag a
miniszternél) felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, aminek döntése – a doktori
képzést kivéve – eltérhet a MAB szakértıi véleményétıl.
A MAB nem pályázati iroda, pl. az egyetemi tanári pályázatokat nem hozzá nyújtják be, hiszen nem a MAB írt ki pályázatot, így azokat nem elfogadja, vagy elutasítja, hanem szakértıi véleményében megállapítja a jogszabályban rögzített – és a
MAB által konkrét minıségértelmezéssel „feltöltött”, valamint szakterületi sajátosságokat is figyelembe vevı – nyilvános szakmai elvárásoknak való megfelelést,
illetve annak mértékét. Ugyan ezt teszi a többi szakértıi véleményezésre hozzá
érkezı beadványok (szaklétesítések és indítások, doktori iskolák, intézménylétesítések) ügyében is. Adott ügyben kialakított, a véleményezést kérı tudomására
és – nem személyi ügyekben – a teljes nyilvánosságra hozott szakértıi véleménye
nem azonos a véleményezési eljárásában szakértıktıl írásban kért, döntést elıkészí45
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tı, de nem döntı bírálatokkal, így az utóbbiak automatikus nyilvánosságra hozatala
nem kötelezı.
A MAB mőködése
A MAB mőködése a felsıoktatási törvényen és az arra épülı jogszabályokon
nyugszik. Az egyes tevékenységi területek jogszabályi háttere jelenleg nagyon
eltérı tartalmú és mélységő.
Az intézménylétesítés nem jelentéktelen ügyében a jogszabályi eligazítás:
12. § (2) Állami elismerést az a felsıoktatási intézmény kaphat, amelyik rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, és az a)-d) pontok szerint
választható képzési szerkezetben, legalább egy képzési, illetve tudományterületen,
több szakon
a) alapképzést,
b) alap- és mesterképzést,
c) alap-, valamint mester- és doktori képzést,
d) mester- és doktori képzést
folytat.
(3) A felsıoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha – az alapító okiratában meghatározott feladatai figyelembevételével – a folyamatos mőködéséhez szükséges személyi feltételek, tárgyi és pénzügyi eszközök, valamint az intézményi dokumentumok rendelkezésére állnak.
(4) A felsıoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá
állandó kutatói, oktatói karral. E rendelkezések alkalmazásában állandó székhely a
felsıoktatási alaptevékenység gyakorlásának, valamint a központi ügyintézésnek a
helye, feltéve, hogy legalább nyolc évig – a Kormány által meghatározottak szerint
– a felsıoktatási intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll. A felsıoktatási intézmény állandó oktatói, kutatói karral akkor rendelkezik, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát
munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja.
Hol van ebben a szövegben a MAB, mint testület érdemi feladata? A leírt feltételeket a beadványt átolvasva bármely ügyintézı fél óra alatt ellenırzi, mert tartalmi,
minıségi értékelést ez a törvényszöveg nem tartalmaz és nem ír elı. Hacsak nem
azt mondja a MAB, hogy „alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és
kutatók” minısége ügyében nyilvános minıségi és mennyiségi feltételeket fogalmaz meg, és szakértıi véleményében érvényesít. Akkor viszont megkaphatja a
vádat: túlterjeszkedik a jogszabályon, az arra jogosultak helyett (mellett) olyat
alkot és ez törvénytelen.
Nézzük az intézményi mőködés kérdését: a MAB … „munkaterve szerint, ötévenként értékeli
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ea) a felsıoktatási intézményben folyó képzési, tudományos kutatási, mővészeti
alkotótevékenységet, azt, hogy a felsıoktatási intézmény mely képzési, illetve tudományterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel, valamint
eb) a képzési, tudományos kutatási, mővészeti alkotótevékenység fejlesztésére a
minıségfejlesztési programban meghatározott intézkedések megvalósulását.” [Ftv.
109. § (2)]
Csak ennek alapján, további érdemi feltételek, kritériumok, MAB útmutató megfogalmazása és közreadása nélkül az intézmény és programakkreditációt elkezdeni
sem érdemes.
További példákkal nem illusztrálva a helyzetet, így is érzékelhetı, hogy mind az
értékelık, mind az értékeltek oldaláról minden tevékenységi körünkben szükség
van egy egységes felfogású, koherens MAB koncepcióra épülı követelmény rendszerre és útmutatóra. Nem ez a kérdés lényege, a vita tárgyát az szokta képezni,
hogy ezek megfogalmazása és alkalmazása során mikor lép át a MAB jogalkalmazói hatáskörbıl jogalkotói funkcióba, s így azt teszi, amire nincs felhatalmazása. A
megoldás egy eredendıen koherens és eligazító jogszabályi háttér lenne, de ilyen
nincs. Vagy alulszabályozott van (lásd a Golgota Fıiskola létesítését), és ekkor a
MAB, ha nem is jogot, de szabályt alkotni kényszerül, vagy túl-, de legalábbis
részletesen szabályozott van, és ekkor a MAB kvázi felesleges Egy lényeges kérdésben, a doktori iskolák ügyében az 1. sz. melléklet részletesebben tárgyalja a
kérdést.
Mivel a MAB-nak törvény szerinti feladatai vannak, ezek végrehajtásához, amit
mind az intézmények, mind a „hatóságok” határidıre igényelnek, szabály- és követelményrendszerét, útmutatóit ki, pontosabban csak célszerően át kell dolgoznia, a
hangsúlyt annak következetességére, egységes felfogására, koherenciájára helyezve. Ezt kell a hivatalos közlönyben és a tárca (s természetesen a MAB) honlapján is
megjelenítenünk.
Akkreditáció határozott idıre vagy örök idıre?
Rendre visszatérı kérdés, hogy az akkreditáció (szinte tartalomtól függıen) mennyi
idıre szól? Mindörökre, mint a diploma, a professzori vagy az MTA doktori cím,
vagy határozott idıre, mint egy gépjármővezetıi jogosítvány vagy mőszaki vizsga?
A kérdés közel álkérdés, de nem ok nélküli. Nincs ugyanis jogszabályban errıl
közvetlenül semmi, csak közvetetten annyi, amit az a bizonyos (most már) ötévenkénti MAB értékelés involvál. A MAB utóbbi határozataiban az alapmegállapításon (akkreditáción) túl két elemet jelentet meg: „a jelen minıségi feltételek fennállása esetén” és a (tavaly még) nyolc éves ciklusból következı érvényességi idıpontot (201X. december 31-ig). Logikus ezek fenntartása, mert az egyszer, csak
papíron bemutatott, s a valóságban a helyszínen nem értékelt indításkori személyi
és infrastrukturális feltételek (ma) gyakran és gyorsan változnak. A nehezebb kérdés, hogy ezt ki ellenırzi. A válasz elvileg egyszerő: az intézmény, annak minı47
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ségbiztosítási rendszere, végsı soron rektora. Ennek ellenére, bármennyire is nehéz, netán bántó megfogalmazni, de ez ma a magyar felsıoktatásban számos –
pénzügyi, egzisztenciális stb. – körülmény miatt nem mőködik úgy, ahogy kellene.
A doktori adatbázis ennek követésére rutinszerő, egységes és rendszeres lehetıséget nyújt.
A MAB-nak van éppen elég feladata, hogy az ötéves ciklusokon túl ne gondoljon
idıközi ellenırzésekre. De azt az ágazati minıségpolitikának meg kell oldani, hogy
a bármikor megjelenı komoly hiányosságokat (volt/van rá példa) észrevegye
(FIR), és a korrekciót biztosítsa. Nem a MAB miatt, hanem a hallgatók, az adófizetık, összességében a magyar felsıoktatás minısége érdekében. Ha ilyen helyzet
a MAB tudomására jut, a törvény szerint hatósági eljárást kezdeményez, és indokolt esetben a korábban megadott akkreditációt (nem vissza-, hanem) megvonja.
Amirıl tudja, hogy nem megfelelı minıség, ahhoz nem adhatja a nevét. Más adhatja, a MAB nem.
S végül kérjük meg az OKM-et, hogy minden hatósági mőködési engedélyt kapott
ügy (intézmény, szak) mellett jelenjen meg a nyilvánosság számára: a MAB a törvényben elıírt szakértıi véleményében támogatta, vagy nem támogatta azt. Így
világosan elkülönül a szakmai alapon megítélt minıséghitelesítés (akkreditáció) és
a hatósági döntés.
Bazsa György
Debrecen, 2010. február 24.
***
1. sz. melléklet
A Kormány 33/2007. (III. 7.) Korm. Rendelete doktori iskola létesítésének
eljárási rendjérıl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirıl
3. §
(1) Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. Egy személy egyidejőleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag.
(2) Törzstag az lehet, aki
a) a létesítendı doktori iskola tudományágában tudományos vagy mővészeti
fokozattal rendelkezik – figyelembe véve a felsıoktatási törvény 150. §ának (3) bekezdésében meghatározottakat is –, továbbá
b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos,
magas szintő tudományos tevékenységet folytat, valamint
c) az adott felsıoktatási intézményben teljes munkaidıben, munkaviszonyban
vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudomá-
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nyos kutató, aki a felsıoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsıoktatási intézményt jelölte
meg.
(3) Ha a (2) bekezdés a-b) pontjaiban foglalt feltételeket teljesíti, a doktori tanács
jóváhagyásával törzstag lehet – a felsıoktatási törvény 92. §-ának (1) bekezdése és
149. §-ának (14) bekezdése szerinti – Professor Emeritus is, annak a felsıoktatási
intézménynek a doktori iskolájában, amelyben emeritált.
(4) A (2) bekezdés a-b) pontjaiban foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag
lehet továbbá a kutatóintézetben teljes munkaidıben, munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsıoktatási intézmény a felsıoktatási törvény 31.
§-ának (1) bekezdése alapján a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást
kötött.
4. §
A törzstagnak
a) legalább egy képzési ciklusban (3 éven keresztül) és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás idıtartamára (további 2 éven keresztül) meg kell felelnie a 3. §ban foglaltaknak, valamint
b) vállalnia kell, hogy témavezetıi tevékenységet is folytat a doktori iskolában.
5. §
(3) A doktori iskola létesítési dokumentációjának részét képezi a felsıoktatási
törvény 31. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján folytatott együttmőködési megállapodás.
7. §
(1) A felsıoktatási intézmény rektora – a szenátus doktori iskola létesítésére vonatkozó döntése elıtt – kéri a MAB szakértıi véleményét.
(2) A MAB a doktori iskola létesítése során kialakított szakértıi véleményének
megalapozása érdekében vizsgálja különösen a 3. § (2) bekezdése b) pontja tekintetében a szükséges követelmények teljesítését, valamint a 3. § (4) bekezdésében
és az 5. § (3) bekezdésében említett megállapodás érvényesülését.
-.-.-.-.-.Nézzük, mi lehet, ha a MAB szigorúan ezek szerint járna el és nem lennének saját
követelményei?1 Ezek alapján valamely, az adott tudományágban mesterképzést
folytató felsıoktatási intézmény tudományos fokozattal bíró, „folyamatos, magas
1

Lehetnek és vannak, mert a kormányrendelet bevezeti „az általa meghatározott mérlegelési követelmények” fogalmát.
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szintő tudományos tevékenységet folytató” oktatója (professzora) keres egy (vagy
két) kutatóintézetet, ahol van még hat, ezeknek a feltételeknek [3. § (2) b) pont]
eleget tevı, és témavezetıi tevékenységet vállaló [4. § b)] tudományos tanácsadó
(ez nem MTA kutatóintézetben saját hatáskörben „rugalmasan” megadható beosztás), akkor a FOI és az intézet együttmőködési szerzıdést köt [5. § (3)], elkészítik a
doktori iskola elıírt dokumentumait (sok helyrıl lehet mintát letölteni) és kérik a
doktori iskola akkreditálását.
A MAB mechanikus jogkövetı, nem terjeszkedik túl a jogszabályokon, nincsenek
saját követelményei, ezért itt az idézett jogszabályok szerint mindent rendben talál
és akkreditálja a doktori iskolát, annak minden következményével. Nem kell, hogy
négy egyetemi tanár legyen a doktori iskolában, még csak egy sem kell, elég egy
nyugdíjas fıiskolai tanár, aki professor emeritus (az sem a kormányrendelet miatt,
hanem az Ftv. szerint a védési bizottság elnöki tiszte miatt), nem kell, hogy a törzstagok, vagy csak néhányuk, eredményes témavezetést, azaz fokozatot szerzett
doktoranduszt tudjanak felmutatni, a rendelet szerint elég, ha csak „vállalnak”, de
gyakorlatban nem folytatnak témavezetést. Két érdemi feltétel van: a tudományos
fokozat és a magas szintő folyamatos tudományos munka. De ez nem szükségszerően a felsıoktatási intézményben folyik, hanem a kutatóintézetben. És elindul a
magyar felsıoktatás egy másik „minıség” útján.
A magyar felsıoktatási intézmények rektorai, doktori tanácsának elnökei (és az
OKM is) elfogadták, hogy a minıség érdekében szükség van a MAB által megfogalmazott feltételekre, és nem kifogásokat és ellenvetéseket, hanem megoldásokat
keresve, és többnyire találva, biztosítják a doktori iskolák létesítésének és mőködésének fontos minıségi feltételeit.
Ezt az utat kell követnünk és javasolnunk a jogszabályi keretek ilyen értelmő átalakítását.
***
2. sz. melléklet
Az intézmény és párhuzamos programakkreditáció kérdéséhez
A MAB az intézményi akkreditáció elsı körét az „integrált” intézményi akkreditáció formájában bonyolította le1. 2002-ben döntött úgy, hogy elıször a történelem és pszichológia szakoknál, majd – a többciklusú (bolognai) képzési rendszerre
való áttéréstıl lényegesen nem érintett – orvos/fogorvos/gyógyszerész és jogászképzéseknél párhuzamos programakkreditációt szervez. Ennek alapvetı indoka,
1
„Az intézményi integráció és a szakok elszaporodása elvégezhetetlen feladat elé állította a második
intézményi akkreditációs kör kezdetén a Magyar Akkreditációs Bizottságot. Ugyanakkor az elsı
akkreditációs kör (1994-2002) eredményeinek elemzése kimutatta, hogy minden igyekezet ellenére az
egyes szakok értékelése objektív szempontból is lényegesen eltért, részben az abban résztvevık személyisége és tapasztalati háttere, másrészt a fokozatosan kialakuló és ezért sok esetben eltérı metodika miatt.” Lásd: www.mab.hu/doc/Jelentesek1.pdf
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hogy így felkészült, kellı kompetenciával és szakmai súllyal bíró látogató bizottságok sokkal alaposabb, elemzıbb és átfogóbb, azonos idejő összehasonlítást lehetıvé tevı értékelést tudnak végezni. Azóta fokozatosan kiterjesztette és rendszeressé
tette a MAB ezt a formát, és kifejezetten jó tapasztalatokat szereztünk: legtöbbször
igen színvonalas, igényes, kritikus, elırelépést segítı jelentések és MAB határozatok születtek. Egyikük-másikuk szakmai fórumokban is megjeleníthetı tanulmány.
Az elkülönítés egyúttal lehetıséget biztosított arra, hogy az intézmény-akkreditáció
során nagyobb és szakszerőbb figyelem fordítható a vezetés, a szervezet mőködése,
s egyre hangsúlyosabban az intézmény minıségfejlesztési programja értékelésére,
ami összhangban van az általunk is elfogadott és alkalmazott ESG (European
Standards and Guidelines) filozófiájával és rendszerével. E téren is jók és javulók
az eddigi tapasztalatok. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a 2009. decemberi
törvénymódosítás új elemként, tételesen megjelenítette az „intézmény és programakkreditációt”. Ne tegyünk úgy, hogy ezt nem vesszük észre.
Az elızetes véleménycsere kapcsán felmerült egyik lényeges kérdés a többletmunka kérdése. Integráltan és elkülönítetten is ugyanazt a feladatot kell elvégeznünk,
csak más csoportosításban és más szervezési lehetıségekkel. A csatolt táblázat
tartalmazza a jelenleg folyó képzéseket intézményi és képzési területek szerinti
bontásban. Ha integrált látogatásokat szerveznénk, akkor a nagyon különbözı intézményi képzési spektrum determinálja a látogató bizottságok összetételét és számos esetben csak egy vagy két képzési területhez (szakhoz) kell szakembert biztosítani, más esetekben pedig egy nehezen átfogható széles szakmai spektrumot kellene lefedni. Ezzel szemben, a párhuzamos programakkreditációt tudjuk úgy szervezni, hogy egy felkészült szakember gárda látogató kapacitása jól kihasználható
legyen, s természetesen érvényesüljenek a korábban említett szakmai elınyök. Az
oktatott szakok igen nagy száma miatt megfontolandó és célszerőbb nem minden
egyes szak, hanem az egyes képzési területek személyi és infrastrukturális hátterét
értékelni az egyes intézményekben. Ennek módszertanát még ki kell dolgozni. A
véleményalkotáshoz szükséges (alap)információk meghatározó forrása az intézmények éves, a honlapjukon a képzéseikrıl és azok körülményeirıl megjelenített adatai, közlései, „jelentései” és egy racionálisan egyszerősített, az akkreditációs vizsgálat célját megfelelıen szolgáló önértékelı formalizmus legyen. Mindezek jó
része egyébként is létezı és nyilvános információ, célzott összeállításukat hiba
lenne az intézmények „permanens vegzálásának”, állandó készenléti állapotban tartásának felfogni. „Kirakat-vizsgálódásnak” értelme nincsen, a törvény érdemi értékelést ír elı.
Kétségtelen, hogy az öt évre rövidített akkreditációs ciklus a korábbinál nagyobb
terhet ró a MAB-ra, annak költségvetésére. Azt azonban látni kell, hogy a mi oldalunkról a munka dandárját a látogató bizottságok végzik, a MAB testületeire a jelentések értékelése és a határozatok meghozatala hárul. Nem lenne haszontalan, ha
a MAB testületének tagjai részt vennének látogató bizottságokban, de a jelenlegi
terhelés mellett ez csak önkéntes alapon látszik lehetségesnek.
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Tájékoztatás a Parlament Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának
miniszterjelölti meghallgatásáról
(2010. május 20.)

Réthelyi Miklós miniszterjelölt meghallgatásán részt vett Bazsa György, a MAB
elnöke is. A jelölt radikális változtatásokat nem, de jelentıs módosításokat javasolt.
Jó szándékú, de kevéssé megvalósítható tervek, még csak elképzelések a jelentkezı
igények függvényében. Néhány, fontosnak tartott gondolat:
- A tanárképzés átalakítását tervezi.
- Gazdasági tanácsok kérdése az intézményekben.
- A rektori fizetéseket soknak tartja.
- Nem hangzott el akkreditációval kapcsolatos kérdés.
- Idı kell a teendık felmérésére.
Bazsa György, a Tudományos Akadémián Szárny és teher címmel tartott konferencián elhangzott felszólalása nem keltett különösebb visszhangot, de leszögezhetı,
hogy az akkreditáció szükségességét nem vitatják, („akkreditáltnak lenni boldogság”), csak a hozzá vezetı utat nem szereti senki.
Az oktatási államtitkár Hoffmann Rózsa, aki a közoktatási terület ismerıje, Dux
László a felsıoktatási helyettes államtitkár, aki e területen segíti a miniszter munkáját.

Minıség és akkreditáció a magyar felsıoktatásban
Az akkreditáció szükségessége (kialakulása és jelene) a felsıoktatásban: ma elengedhetetlen!
•
USA (a tömegoktatás miatt kezdıdött, ma a FO integráns, elfogadott, igényelt, a finanszírozásban meghatározó eleme, hatékony belsı minıségkultúra a verseny miatt.
•
Európában jelentısége nı: Bologna (miniszteri találkozók nyilatkozatai), E4
(EUA, EURASHE, ENQA, ESU) kezdeményezés: ESG, az Európai Unió
szerepe1.
•
Magyarország: 1993-ban az Ftv. bevezette, a MAB 17 éve eredményesen
mőködik, az intézményi minıségkultúra lassan alakul; az európai kontextus
meghatározó.
•
A minıség fejlesztése érdekében minden téren a nemzetközi együttmőködés,
az európai, nemzetközi trendek figyelése és adaptálása szükséges.

1

Az Európai Közösségek Bizottságának jelentése a felsıoktatási minıségbiztosítás terén elért eredményekrıl: Brüsszel, 2009.9.21. COM(2009) 487. Hazánk a 13 jó eredményt elérı ország egyike: „…
a külsı minıségbiztosítás rendszere valamennyi intézményre kiterjed, és összhangban áll az európai
minıségbiztosítási szabványokkal és iránymutatásokkal [=ESG].”
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A felsıoktatási ágazati minıségpolitika három szereplıje és feladataik1:
•

Állam (Országgyőlés, kormány, minisztérium)
 az ágazat minıségpolitikai céljainak és rendszerének meghatározása;
 a minıségpolitikai szereplık (NEFMI, FOI, MAB) feladatainak, hatásköreinek meghatározása törvényben és jogszabályokban;
 a felsıoktatás alapvetı minıségi kritériumainak kialakítása;
 felsıoktatás alap-költségvetésének biztosítása a minıség alapulvételével;

•

Felsıoktatási intézmények (FOI-k)
 a felsıoktatás (képzés, kutatás, szolgáltatás) minıségének elsıdleges
felelısei, biztosítói és fejlesztıi (ESG, EC, Bologna-miniszteri nyilatkozatok szerint is);
 belsı minıségbiztosítási rendszer (szervezet, szabályzat, minıségfejlesztési program) kialakítása és mőködtetése (a törvény és az ESG
alapján);
 ennek részeként a hatóságok és a nyilvánosság rendszeres tájékoztatása
az elért eredményekrıl;

•

MAB
 a FOI-k belsı minıségbiztosításának rendszeres külsı értékelése;
 a ciklusos intézményi és a programakkreditáció ellátása; szükség szerint monitoring vizsgálatok;
 FOI kezdeményezések (FOI létesítés, szaklétesítés, szakindítás, doktori
iskolák létesítése, egyetemi tanári pályázatok);
 saját belsı minıségbiztosítási rendszer mőködtetése (ESG alapon);

Közös alapelvek:
- A minıség elsıdleges felelıse és biztosítója a FOI.
- Hatósági feladatok: jogosítvány kiadása, megvonása csak az állami szervek
joga.
- Felsıoktatási akkreditáció megítélésére és megvonására csak a MAB jogosult.
- Az akkreditáció tényét (a hatósági jogosítványtól függetlenül) a NEFMI, a
FOI és a MAB honlapján, valamint a felvételi tájékoztatóban fel kell tüntetni.

1
The enhancement of quality in higher education results largely from the interactions and relationship
of various actors and stakeholders. With regard to external quality assurance, the relationship in any
national arrangements of higher education institutions, quality assurance agencies, and
governments should be based on a clear distribution of roles and responsibilities, respecting
institutional autonomy and the independence of quality assurance agencies. [28-29 April, 2009]
http://www.enqa.eu/files/ENQA_position_paper%20(3).pdf
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-

-

-

-

A MAB országos független szakmai szervezet: a jogszabályok szerint, de
saját szakmai felfogása szerint mőködik, a felsıoktatásért felelıs miniszter
törvényességi ellenırzése mellett.
A jogszabályok a FOI és a szaklétesítés és mőködés mennyiségi feltételeit
határozzák meg, amiket a MAB tölt ki szakmai tartalommal és szakmafüggı értékelési (akkreditációs) kritériumokkal.
A (FOI, kar, szak, DI) létesítési akkreditációs kritériumok a mőködés során
is folyamatosan érvényesek.
A mőködés minıségét döntıen a kimeneti teljesítmények határozzák meg,
mind a MAB, mind a FOI-k ezekre kell helyezzék a hangsúlyt.
A MAB szakértıi véleményét testületi határozatban, szakmai indoklással
adja ki.
A MAB fenntartására és a törvényileg elıírt feladatai (intézmény és
programakkreditáció) ellátására az Országgyőlés nyújt költségvetési támogatást, a FOI-k az általuk kért szakértıi vélemények (létesítések, indítások
stb.) elkészítéséért szakértıi díjat fizetnek a MAB-nak.
Az akkreditációs periódus ötéves: a felsıoktatásban nyolc év nagyon hoszszú idı, ezen belül sok változással. Semmilyen téren (pl. alap + mesterképzés, vezetıi megbízások, támogatási szerzıdések. kutatóegyetemi cím stb.)
nincs öt évnél hosszabb ciklus.
…

Javaslatok:
- A MAB és a hatóságok határozatait egyaránt indoklással kell ellátni.
- A hatóság – FOI – MAB hármasban minden döntésrıl értesíteni kell a két
másik felet.
- A szakindítási beadványok és MAB támogatások nem általában, hanem a
FOI meghatározott képzési helyére és megadott számú képzési formára, a
minden oktatói tevékenységet beszámító kreditterhelésre vonatkozzanak.
- Az egyetem kritériumaként komolytalan a 33%-os tudományos minısítési
arány, mikor a magyar felsıoktatás átlaga 56%. Legalább ennyi, de inkább
60% szükséges.
- A törvény szerinti intézménylétesítési és mőködési feltételek érjék el legalább a karlétesítés kritériumait mennyiségi és minıségi értelemben: oktatói és hallgatói létszám, ehhez infrastruktúra, könyv- és folyóirattár, IT
technológia.
Koczor Zoltán, MAB Minıségfejlesztési Bizottsága elnöke folyamatosan tájékoztatja a plénum tagjait a Bizottság korábbi ülésein tárgyaltakról, így a MAB párhuzamos és intézményi akkreditációs tevékenységével kapcsolatban végzett bizottsági munkáról, ez összefügg az Ftv. koncepcionális kérdéseivel. A bizottság olyan
témáknak is figyelmet kíván szentelni, mint a vezetıi információs rendszer, adatbázisok országos felállítása, intézményi és párhuzamos akkreditációs útmutató
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kidolgozása egységesebb sémák alapján. Néhány olyan kérdés is felmerült a bizottsági ülésen, amelyek eltérı megoldásokhoz vezethetnek, pl. hogyan látja a plénum
az akkreditáció hatályát, hány év legyen, gondol-e a plénum hosszabb távon ennek
változtatására, foglalkozzon-e a MAB a kutatóegyetemi státusz kérdésével, vagy
nem.
2010. július 2.
Bazsa György
a MAB elnöke

Tájékoztatás a MAB SzMSz tervezetének OKM-mel való egyeztetésérıl
(2010. június 4.)

Az egyeztetés még folyamatban van, még több ponton nincs egyetértés. A MAB
független szervezet, ezt a jövıben is védeni kívánja, mindamellett a képzési kimenet megítélésének fontosságát el kell ismerni. Július 2-án várhatóan olyan tervezet
tárgyal a MAB plénum, amit a minisztérium is tud majd támogatni. A 2007. május
3-i SzMSz az utolsó, amit az akkori oktatási miniszter aláírt, ezt az áldatlan állapotot mindenképpen meg kell szüntetni.
Levél a FAT elnökének PhD akkreditáció ügyében
(2010. június 10.)

A FAT felnıttképzésben többek között PhD „képesítést” adó képzést akkreditált, s
néhány más esetben is felsıoktatási szakelnevezéső programokat akkreditált (pl.
MBA). Bazsa György, a MAB elnöke levelet írt a FAT elnökének, bıvebb információt kérve.
Jókai István, a Felnıttképzési Akkreditáló Testület elnöke válaszában a törvényes
lehetıségek kereteinek tiszteletben tartása és a MAB képviselı által közvetített
MAB állásfoglalások figyelembevételével folytatja le eljárásait.
A kérdéskör tisztázása a NEFMI feladata lesz.
A MAB egy képviselıt delegál (Závodszky Géza plénumtag), aki részt fog venni a
FAT ülésein.

Závodszky Géza beszámolója a FAT ülésein tapasztaltakról
(2010. október 29.)

A MAB testület tagja 2010 nyara óta látogatja a FAT üléseit. A FAT-ot 2001-ben a
felnıttképzések akkreditálására hozták létre.
A Testület mőködésében vannak bizonyos átfedések, zavarok, például hogy a
használt terminológia megtévesztı, mint az Econovum Akadémia Vezetıképzı
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Kft. által ígért végzettségek: felnıttképzésben MBA, felnıttképzésben PhD, felnıttképzésben mesterképesítés! Ezeket a FAT akkreditálta. A testület a Gazdasági
Minisztérium hatáskörébıl átkerült az Oktatási Hivatalhoz, amely elıbbi tisztázására eljárást rendelt el Bazsa György kérésére. Pillanatnyilag az iratok bekérésénél
tartanak.
További példa a megtévesztésre, a MAB-on „megbukott” Miskolci Bölcsész Egyesület, amely szintén a FAT-nál kapott akkreditációt, PhD helyett PhS-t ígér, megtéveszti a hallgatókat és a munkáltatókat. E kommunikációs zavar miatt - mivel ez
közérdek -, a felnıttképzés szó helyett mást kellene használni.
Egy FAT elbírálásra váró ügy pl. mővészeti területre aspiráló (École d’Art Maryse
Éloy) francia intézmény 8 féléves képzés után francia diplomát ígér Dunaharasztiban. Ha ez átmenne a FAT-on, támogatás esetén csak a diploma elismertetése
kapcsán kerülne újra elıtérbe.
Bazsa György, a MAB elnöke, a tájékoztatás után emlékeztetett, hogy a felsıoktatási törvény szerint közös képzést felsıoktatási intézmények folytathatnak (külföldi
és magyar). Javasolta, hogy nyitott szemmel járva figyelje a plénum a hasonló jelenségeket.

Vendégünk volt Réthelyi Miklós miniszter, Nemzeti Erıforrás Minisztérium
(2010. október 1.)

A MAB ıszi elsı ülésének nyílt részén, meghívott vendégként, részt vett a Nemzeti
Erıforrás Minisztérium (NEFMI) minisztere, Réthelyi Miklós.
Bazsa György ismertette a 2010 májusában kinevezett miniszter oktatással, akkreditációval kapcsolatos szakmai elıéletét (egyetemi háttér, volt DI vezetı, a MAB
tevékenységének ismerete). A miniszter számára pár mondatban összefoglalta a
MAB szerepét, súlyát, tevékenységét, jövıbeni koncepcióját, hangsúlyozta RónaTas András jelentıs szerepét a MAB alapításában és eddigi mőködésében. Említette a MAB ENQA tagságát, ill. elmondta, hogy a MAB fıtitkára, Szántó Tibor a
múlt heti ENQA közgyőlésig hat éven át a Board tagja, ebbıl három évig alelnökként jelentıs szerepet vállalt, és komoly munkát végzett a szervezetben. Kitért rá,
hogy a MAB szerepe számos ponton vitatott, szervezete és szakértıi hálózata minden bizonnyal nem hibátlan, de segít, hogy a felsıoktatás területén bizonyos minıségi mércéket tartsunk. Az egyetemi tanári pályázatok véleményezése (Spanyolországot leszámítva) más európai országban nem ismert, de jól bevált gyakorlatként
mőködik nálunk. Az Ftv-nek megfelelıen a MAB intézményi- és programakkreditációt végez, utóbbit párhuzamos vizsgálatok keretében, amit vitat a minisztérium, de igazolásul, hogy jó, és szükség van rá, Bazsa György átadta a mővészeti
területrıl készült párhuzamos programakkreditá-ciós jelentéseket tartalmazó MAB
kiadványt, valamint a MAB Akkreditációs Értesítı legújabb számát. A MAB szeretné, ha új SzMSz-ét a szaktárca minisztere végre aláírná, mert nem szerencsés,
hogy még mindig a 2007-es változat a hatályos, amely azóta az Ftv. módosítások
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miatt ugyan többször átdolgozásra került, de nincs jóváhagyva és így nem szabályozza megfelelıen a MAB mőködését. A MAB költségvetését a törvény a FOI-k
éves állami támogatásának 2 ezrelékében határozza meg, ebbıl októberben a
NEFMI 45 milliós (20%-os) zárolásról értesítette a MAB-ot. A döntés felülvizsgálatához kéri Bazsa György a miniszter segítségét. A szakértıi díjak is alacsonyak,
ezek emelése sem lehetséges ilyen korlátozott költségvetéssel. A hónapban induló
doktori iskolák felülvizsgálata szakértıi felkérései is veszélybe kerülhetnek. A
költségelvonás azért is rosszul érintette a MAB-ot, mert ez a 20%-os zárolás a tárca
fejezeti kezelésében lévı többi szervezetnél eszközölt zárolási összegnél arányaiban jóval nagyobb.
Réthelyi Miklós a MAB elnöke bevezetıje után elmondta, örül az alkalomnak,
hogy részt vehet a plénum ülésén. Korábban már részt vett a MAB munkájában.
A miniszter a MAB döntését a másodfokú fellebbezési eljárásban felül is írhatja.
Akkreditá-ciós tapasztalatairól szólva a MAB megalakulásában és munkájában
való részvételen túl a Harvard Egyetem akkreditációjában való közremőködést
említette, mint olyan akkreditációt, melynek komoly tétje, a hallgatók anyagi (szövetségi) támogatása volt. Az egyetem komolyan vette ezt a megmérettetést, készültek rá.
A MAB munkáját a „jó partneri” jelzıvel látná el, és úgy véli, hasznos a doktori
iskolák akkreditációjánál alkalmazott adatbázis.
Véleménye szerint az egyetemi tanári cím az egyetemi élet, „karrier” csúcsa, komoly kritériumoknak kell megfelelni az elnyeréséhez. Egyetért a MAB szigorával.
A miniszter elmondta, hogy a költségvetési zárolás feloldására garanciát adni nem
tud, kevés a tartalék és a központi költségvetés hiányának csökkentéséhez közös
áldozatvállalásra van szükség. Az SzMSz remélhetıen mihamarabb véglegesíthetı.
Az új minisztériumról szólva kiemelte, hogy a NEFMI új szerkezet, új rendszer,
tágabb területet ölel fel, mint a korábbi OKM. Az így összefogott, humán szakterületi ágazatok együttkezelése még kidolgozásra vár. Az új Ftv kidolgozásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az akkre-ditáció, a minıséghitelesítés fontos, a társadalom jövıjének biztosítása a MAB munkája is. Számít Bazsa György és a MAB
segítségére a NEFMI munkájában, hiszen a testület tagjai sok területet ismerve,
többféleképpen látva a javítandókat, tapasztalataik birtokában segíteni tudják majd
a NEFMI munkáját.
Bazsa György ígéretet tett az együttmőködésre. Megerısítve a miniszter által elmondottakat elmondta, hogy a MAB is érzi ennek jelentıségét, a beérkezett pályázatok 25-30%-át ítélte nem támogathatónak. Ez egy reális arányszám, hiszen a
MAB követelményrendszere ismert, a köztes véleményezési folyamatok nem, de
végsı döntései nyilvánosak.
Csirik János plénumtag javasolta a miniszternek, hogy mielıtt a törvényjavaslat
megszületne, készüljön egy felsıoktatásra vonatkozó koncepció, amelyik összefoglalja, hogy milyen területeken milyen szerepet szán az állam az intézményeknek,
saját magának és a társadalomnak. Réthelyi Miklós jónak tartotta a javaslatot.
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Róna-Tas András, a MAB alapító elnöke, két dolgot emelt ki: az egyik, hogy egyfajta minıség van. Ha minıségi kérdésrıl van szó, akkor a MAB-nak kell döntenie,
a NEFMI kormányzati, igazgatási kérdésekrıl dönt. A másik, hogy a tervezett forráselvonás a MAB-tól messze nem arányos a felsıoktatási szakterületi elvonásokkal, és a MAB függetlenségét – anyagi téren – sérti. Ez a MAB mőködésére, s így a
felsıoktatás minıségére kedvezıtlen hatással lehet.

Intézményakkreditációs tájékoztató
(2010. november 18.)

A MAB a korábbiakban megszokott eljárását követketve tájékoztatóra hívta össze
az intézményi akkreditáció harmadik körében sorrakerülı intézmények képviselıit.
Bazsa György elnök úr, Halmay Nóra titkársági koordináló referens és Zentai
László, az ELTE rektorhelyettese – utóbbi prezentáció keretében - tartott tájékoztatót a felkészüléshez kapcsolódó teendıkrıl, határidıkrıl, segéd dokumentumokról,
ütemtervrıl, illetve a korábbi hasonló akkreditációs vizsgálatok tapasztalatairól.
A jelenlévık az akkreditációs vizsgálat szükségességében, hasznosságában egyetértettek.
A tájékoztatót követıen az intézmények kellı információ birtokában kezdhették
meg az önértékelések összeállítását és az akkreditációs helyszíni látogatásra való
felkészülést.
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Külföldi események
EHEA miniszteri értekezlet
(Budapest-Bécs, 2010. márc. 11-12.)

A MAB honlapján és a sajtóban is olvasható az értekezleten született Budapestbécsi Deklaráció az Európai Felsıoktatási Térségrıl:
Budapest Vienna Declaration
on the European Higher Education Area
1 We, the Ministers responsible for higher
education in the countries participating in
the Bologna Process, met in Budapest and
Vienna on March 11 and 12, 2010 to launch
the European Higher Education Area
(EHEA), as envisaged in the Bologna
Declaration of 1999.
2 Based on our agreed criteria for country
membership, we welcome Kazakhstan as
new participating country of the European
Higher Education Area.
3 The Bologna Declaration in 1999 set out a
vision for 2010 of an internationally
competitive and attractive European Higher
Education Area where higher education
institutions, supported by strongly
committed staff, can fulfil their diverse
missions in the knowledge society; and
where students, benefiting from mobility
with smooth and fair recognition of their
qualifications, can find the best suited
educational pathways.

4 Since 1999, 47 parties to the European
Cultural Convention, have signed up to this
vision and have made significant progress
towards achieving it. In a unique partnership
between public authorities, higher education
institutions, students and staff, together with
employers, quality assurance agencies,
international organisations and European
institutions, we have engaged in a series of
reforms to build a European Higher
Education Area based on trust, cooperation
and respect for the diversity of cultures,
languages, and higher education systems.

Budapest-bécsi Deklaráció az Európai
Felsıoktatási Térségrıl
Mi, a bolognai folyamatban részt vevı országok felsıoktatásért felelıs miniszterei,
2010. március 11-én és 12-én Budapesten
és Bécsben találkoztunk, hogy meghirdessük az Európai Felsıoktatási Térséget
(EFT), ahogyan azt a Bolognai Nyilatkozat
1999-ben megcélozta.
Az új országok felvételére vonatkozó, általunk elfogadott követelmények alapján üdvözöljük Kazahsztánt, az Európai Felsıoktatási Térség új tagországát.
Az 1999-ben elfogadott Bolognai Nyilatkozat egy olyan, világviszonylatban versenyképes és vonzó Európai Felsıoktatási
Térség képét vetítette elıre 2010-re,
amelyben a felsıoktatási intézmények,
erısen elkötelezett oktatók támogatásával,
teljesíthetik sokszínő feladataikat a tudásalapú társadalomban; és ahol a hallgatók a
mobilitás elınyeit élvezve, mely a végzettségeik igazságos és gördülékeny elismerésével is együtt jár, megtalálhatják a számukra leginkább megfelelı tanulmányi
útvonalakat.
1999 óta az Európai Kulturális Egyezmény
47 aláírója fogadta el ezt a víziót, és tett
jelentıs lépéseket annak megvalósítása
érdekében. Az állami hatóságok, felsıoktatási intézmények, hallgatók és oktatók, valamint munkaadók, minıségbiztosítási
ügynökségek, nemzetközi szervezetek és
európai intézmények közötti egyedülálló
együttmőködésben elköteleztük magunkat
amellett, hogy egy bizalmon, együttmőködésen, a kultúrák, nyelvek és felsıoktatási
rendszerek sokszínőségén alapuló Európai
Felsıoktatási Térséget hozzunk létre.
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Budapest Vienna Declaration
on the European Higher Education Area
5 The Bologna Process and the resulting
European Higher Education Area, being
unprecedented examples of regional, crossborder cooperation in higher education,
have raised considerable interest in other
parts of the world and made European
higher education more visible on the global
map. We welcome this interest and look
forward to intensifying our policy dialogue
and cooperation with partners across the
world.
6 We have taken note of the independent
assessment and the stakeholders' reports.
We welcome their affirmation that
institutions of higher education, staff and
students increasingly identify with the goals
of the Bologna Process. While much has
been achieved in implementing the Bologna
reforms, the reports also illustrate that
EHEA action lines such as degree and curriculum reform, quality assurance,
recognition, mobility and the social
dimension are implemented to varying
degrees. Recent protests in some countries,
partly directed against developments and
measures not related to the Bologna Process,
have reminded us that some of the Bologna
aims and reforms have not been properly
implemented and explained. We
acknowledge and will listen to the critical
voices raised among staff and students. We
note that adjustments and further work,
involving staff and students, are necessary at
European, national, and especially
institutional levels to achieve the European
Higher Education Area as we envisage it.

Budapest-bécsi Deklaráció az Európai
Felsıoktatási Térségrıl
A bolognai folyamat és az ennek eredményeként létrejött Európai Felsıoktatási
Térség, melyek korábban nem látott példáit
jelentik a felsıoktatási regionális, határokon átnyúló együttmőködésnek, jelentıs
érdeklıdést váltottak ki a világ más részein, és az európai felsıoktatást láthatóbbá
tették a világ térképén. Örülünk ennek az
érdeklıdésnek, és szívesen élénkítjük a
szakpolitikai párbeszédet és együttmőködésünket partnereinkkel világszerte.
Megismertük a független értékelı jelentést
és a bolognai folyamatban részt vevı szervezetek jelentéseit. Örülünk e jelentések
azon megállapításainak, hogy a felsıoktatási intézmények, oktatók és hallgatók egyre inkább azonosulnak a bolognai folyamat
céljaival. Noha a bolognai reformok megvalósítása terén már jelentıs elırelépések
történtek, a jelentések mutatják, hogy az
Európai Felsıoktatási Térség különbözı
célkitőzései, úgymint a képzési szerkezet
és tantervek reformja, a minıségbiztosítás,
az elismerés, a mobilitás és a szociális dimenzió, különbözı mértékben valósulnak
meg. A közelmúltbeli tiltakozások néhány
országban, melyek részben nem a bolognai
folyamattal kapcsolatos fejlemények és
intézkedések ellen irányultak, figyelmeztettek arra, hogy a bolognai célok és reformok némelyikének indoklása és bevezetése nem volt megfelelı. Tudunk az oktatók és hallgatók köreibıl hallható kritikus
hangokról, és odafigyelünk azokra. Elismerjük, hogy az oktatók és hallgatók bevonásával kiigazításokra és további munkára van szükség európai, nemzeti és különösképpen intézményi szinten annak érdekében, hogy valóban olyanná váljon az
Európai Felsıoktatási Térség, amilyennek
mi azt elképzeljük.
7 We, the Ministers, are committed to the full Mi, a Miniszterek elkötelezettek vagyunk a
and proper implementation of the agreed
Leuveni Nyilatkozatban a következı évtiobjectives and the agenda for the next
zedre meghatározott feladatok és az abban
decade set by the Leuven/Louvain-la-Neuve elfogadott célok teljes és megfelelı megva60
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Budapest Vienna Declaration
on the European Higher Education Area
Communiqué. In close cooperation with
higher education institutions, staff, students
and other stakeholders, we will step up our
efforts to accomplish the reforms already
underway to enable students and staff to be
mobile, to improve teaching and learning in
higher education institutions, to enhance
graduate employability, and to provide
quality higher education for all. At national
level, we also strive to improve
communication on and understanding of the
Bologna Process among all stakeholders and
society as a whole.

8 We, the Ministers, recommit to academic
freedom as well as autonomy and
accountability of higher education
institutions as principles of the European
Higher Education Area and underline the
role the higher education institutions play in
fostering peaceful democratic societies and
strengthening social cohesion.
9 We acknowledge the key role of the
academic community - institutional leaders,
teachers, researchers, administrative staff
and students - in making the European
Higher Education Area a reality, providing
the learners with the opportunity to acquire
knowledge, skills and competences
furthering their careers and lives as
democratic citizens as well as their personal
development. We commit ourselves to
working towards a more effective inclusion
of higher education staff and students in the
implementation and further development of
the EHEA. We fully support staff and
student participation in decision-making
structures at European, national and
institutional levels.

Budapest-bécsi Deklaráció az Európai
Felsıoktatási Térségrıl
lósítása mellett. A felsıoktatási intézményekkel, oktatókkal, hallgatókkal és más
érintettekkel szorosan együttmőködve fokozni fogjuk a már megkezdett reformok
befejezésére irányuló erıfeszítéseinket,
hogy biztosítsuk az oktatók és hallgatók
mobilitását, fejlesszük a felsıoktatási intézményekben zajló oktatást és tanulást,
javítsuk a végzettek foglalkoztathatóságát
és mindenki számára a jó minıségő felsıoktatást biztosítsunk. Nemzeti szinten is
törekedni fogunk a bolognai folyamattal
kapcsolatos jobb információ-áramlásra és a
folyamat megértésének elısegítésére valamennyi érintett és a társadalom egésze körében.
Mi, a Miniszterek, ismételten elkötelezzük
magunkat a felsıoktatási intézmények oktatói-kutatói szabadsága, autonómiája és
elszámoltathatósága, mint az Európai Felsıoktatási Térség alapelvei mellett, és kiemeljük a felsıoktatási intézmények szerepét a békés, demokratikus társadalmak
elımozdításában és a társadalmi kohézió
erısítésében.
Elismerjük a felsıoktatási közösség - intézményi vezetık, oktatók, kutatók, adminisztratív munkatársak és hallgatók kulcsszerepét az Európai Felsıoktatási
Térség létrehozásában, és ez által lehetıséget biztosítunk a hallgatók számára olyan
tudás, készségek és kompetenciák elsajátítására, melyek hozzájárulnak karrierjükhöz, demokratikus állampolgári létükhöz,
illetve személyes fejlıdésükhöz is. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy jobban
bevonjuk a felsıoktatás oktatóit és hallgatóit az Európai Felsıoktatási Térség kiteljesítésébe és további fejlesztésébe. Teljes
mértékben támogatjuk az oktatók és
halgatók bevonását a döntéshozatali struktúrákba európai, nemzeti és intézményi
szinteken egyaránt.
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Budapest Vienna Declaration
on the European Higher Education Area
10 We call upon all actors involved to facilitate
an inspiring working and learning
environment and to foster student-centred
learning as a way of empowering the learner
in all forms of education, providing the best
solution for sustainable and flexible learning
paths. This also requires the cooperation of
teachers and researchers in international
networks.

Budapest-bécsi Deklaráció az Európai
Felsıoktatási Térségrıl
Felkérünk minden érintettet, hogy segítsék
elı az ösztönzı munka- és tanulási környezet kialakítását, és támogassák a tanulóközpontú oktatást, mint olyan módszert,
amely a tanulót támogatja az oktatás mindenféle formájában, és a legjobb megoldást
jelenti a fenntartható és rugalmas tanulmányi életúthoz. Ez egyúttal az oktatók és
kutatók nemzetközi hálózatokban történı
együttmőködését is megköveteli.
11 We, the Ministers, reaffirm that higher
Mi, a Miniszterek, újra megerısítjük, hogy
a felsıoktatás közfelelısség. A jelenlegi
education is a public responsibility. We
commit ourselves, nothwithstanding these nehéz gazdasági helyzet dacára elkötelezzük magunkat amellett, hogy a felsıoktatádifficult economic times, to ensuring that
si intézmények számára biztosítottak lehigher education institutions have the
gyenek a szükséges források az állami hanecessary resources within a framework
tóságok által kijelölt és felügyelt keretek
established and overseen by public
között. Meggyızıdésünk, hogy a felsıokauthorities. We are convinced that higher
tatás jelentıs motorja a társadalmi és gazeducation is a major driver for social and
economic development and for innovation dasági fejlıdésnek és az innovációnak, egy
in an increasingly knowledge-driven world. egyre inkább a tudás által meghatározott
We shall therefore increase our efforts on
világban. Ebbıl következıen nagyobb erıfeszítéseket fogunk tenni a szociális dithe social dimension in order to provide
menzió terén annak érdekében, hogy
equal opportunities to quality education,
egyenlı hozzáférést biztosítsunk a minısépaying particular attention to
gi oktatáshoz, kiemelt figyelmet szentelve
underrepresented groups.
az alulreprezentált csoportoknak.
12 We, the Ministers responsible for the
Mi, az Európai Felsıoktatási Térségért feEuropean Higher Education Area, ask the
lelıs miniszterek, kérjük a Nemzetközi
Bologna Follow-up Group to propose
Bologna Csoportot, hogy javasoljon olyan
measures to facilitate the proper and full
lépéseket, amelyek megkönnyítik az elfoimplementation of the agreed Bologna
gadott bolognai elvek és célitőzések megprinciples and action lines across the
felelı és teljeskörő megvalósítását az egész
European Higher Education Area, especially Európai Felsıoktatási Térségben, különöat the national and institutional levels,
sen nemzeti és az intézményi szinten.
among others by developing additional
Gondolunk itt egyebek mellett új munkaworking methods, such as peer learning,
módszerekre, mint például az egymástól
study visits and other information sharing
tanulás, a tanulmányutak és más, informáactivities. By continuously developing,
ció-áramlást segítı tevékenységek. Az Euenhancing and strengthening the European rópai Felsıoktatási Térség folyamatos fejHigher Education Area and taking further
lesztése, jobbítása és erısítése, az Európai
the synergies with the European Research
Kutatási Térséggel való összhangjának
Area, Europe will be able to successfully
elısegítése révén Európa képes lesz sikeresen szembenézni a következı évtized kihíface the challenges of the next decade.
vásaival.
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Budapest Vienna Declaration
on the European Higher Education Area
13 Our next Ministerial Meeting to take stock
of progress and to drive the
Leuven/Louvain-la-Neuve agenda forward,
will be hosted by Romania in Bucharest on
26-27 April 2012.

Budapest-bécsi Deklaráció az Európai
Felsıoktatási Térségrıl
A következı Miniszteri Találkozónkra,
melyen értékeljük az elért haladást és még
tovább visszük a Leuven/Louvain-laNeuve-i feladatainkat, Romániában, Bukarestben kerül sor 2012. április 26-27-én.

Új tag: Kazahsztán. A harmonizációs törekvések húzó ága a minıségbiztosítás,
érdemi koordinációs eredmények itt láthatóak csak, a többi területen nem olyan
eredményes és intenzív a párbeszéd.

ENQA workshop a tanulmányi kimenetekrıl
(Bécs, 2010. szept. 9-10.)

Az eseményen Bazsa György elnök úr vett részt. Az eddigi tapasztalatok fényében
nem igazán látszik még, hogyan kellene a tanulmányi kimeneteket jól mérni, értékelni. Több megfontolásra érdemes javaslat hangzott el, így a szakdolgozatok értékelése, pl. minden 10.-et át kell nézni. Fontos lehet a felhasználók véleményének
kikérése. Sok intézményben van jó pályakövetési rendszer, másokban nincs. Felhasználók megkeresése, beszélgetés az ott dolgozó végzettekkel.

ENQA közgyőlés
(Helsinki, 2010. szept. 23-24.)

Bazsa György és Szántó Tibor részt vettek az ENQA éves közgyőlésén, ahol az
elsı napon érdekes beszámolók hangzottak el a különbözı ügynökségek által alkalmazott jó gyakorlatokról. Szántó Tibor fıtitkár alelnöki tisztének mandátuma és
Board tagsága lejárt, de számítanak munkájára a jövıben is.
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Személyi hírek
Az új MAB testület felállítása
A MAB-ba delegált plénumtagok listája a 2010-2012-es ciklusra
név

szakma

tud.
fokozat

beosztás

delegáló /
munkahely

Balázs Ervin

agrártudomány

MTA r.
tag

kutatóprofesszor

MTA / Mg. Kut.
Int.

Balogh Zoltán

egészségtudomány

PhD

fıiskolai docens

Kamarák / SE

*Bazsa György

kémia

DSc

egyetemi tanár

MRK / DE

*Csirik János

informatika

DSc

egyetemi tanár

MRK / SZTE

É. Kiss Katalin

nyelvtudomány

MTA
lev. tag

kut. prof. / egy.
tanár

MTA / PPKE

Font Márta

történettudomány

DSc

egyetemi tanár

MRK / PTE

Gát György

matematika

DSc

egyetemi tanár

MRK / NYF

*Gera István

fogorvostudomány

CSc

egyetemi tanár

MRK / SE

Hantos Károly

képzımővészet /
neveléstudomány

DLA

egyetemi docens

MRK / MKE

Kis Szemán Róbert

irodalomtudomány

PhD

egyetemi docens

OKB / ELTE

*Kis-Tóth Lajos

neveléstudomány

PhD

fıiskolai tanár

MRK / EKF

szociológia

PhD

egyetemi docens

MRK / BBTE
Kolozsvár

*Ormos Pál

biofizika

MTA r.
tag

fıigazgató

MTA / SZBK

*Pálfy Sándor

építımővészet

DLA

egyetemi tanár

Kamarák / BME

Polgár Zsuzsanna

szociológia

–

egy. hallgató

HÖOK / SZTE

*Sipos Zoltán

gazdaságtudomány

CSc

fıiskolai tanár

MRK / ZSKF

Szabó Katalin

közgazdaságtud.

DSc

egyetemi tanár

MRK / BCE

*Szuromi Szabolcs

hittudomány /
jogtudomány

DSc

egyetemi tanár

MRK / PPKE

Závodszky Géza

történettudomány

CSc

ny. fıiskolai tanár

OKNT / ELTE

Magyari Tivadar
(nemzetközi szakértı)

* második ciklusban tag
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A MAB elnökségének megválasztása
2010/3/II/1. sz. MAB határozat (10.02.26.)
A plénum az elnökség tagjaira tett javaslatot titkos szavazással elfogadta a következık szerint:
Bazsa György elnök, Balázs Ervin alelnök, Kis-Tóth Lajos alelnök, Font Márta
elnökségi tag, Kis Szemán Róbert elnökségi tag, Greiner István állandó meghívott.
A MAB tudományterületi és egyéb bizottsági elnökök és tagok megválasztása
2010/3/II/2. sz. MAB határozat (10.02.26)
A plénum a 2010-12-es ciklus tudományterületi és egyéb bizottságainak tagjait
minden esetben egyhangú támogatással megszavazta:
név
fokozat munkahely
Agrártudományi Bizottság
Balázs Ervin MTA r. MTA Martonvásári
elnök
tag
Mezıgazdasági
Kutatóintézete
Kovács Me- DSc
Kaposvári Egyetem
linda társelnök
Barna Balázs DSc
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
Farkas István DSc
Führer Ernı

CSc

Gelencsér Éva CSc

Gyıri Zoltán

DSc

Hidas András CSc
Magyar Tibor CSc

Pedryc
Andrzej

CSc

munkakör

tudományterület (ág)

kutatóprofesszor növénytermesztési és
kertészettudományok
egyetemi tanár

állatorvosi tudományok,
állattenyésztési tudományok
tud. tanácsadó
növénytermesztési és
kertészet-tudományok
(növényi kórélettan)
Szent István Egye- egyetemi tanár
agrármőszaki tudomátem
nyok
Erdészeti Tudomá- tud. munkatárs
erdészeti és vadgazdálnyos Intézet
kodási tudományok
tud. fımunkatárs élelmiszertudományok,
Központi
Élelmiszertudományi
kémiatudományok
Kutatóintézet
Debreceni Egyetem egyetemi tanár
növénytermesztési és
kertészet-tudományok
(agrokémia, minıségvizsgálat, élelmiszerbiztonság, élelmiszer- és
takarmányanalitika)
Állatorvostudomá- tud. fımunkatárs állattenyésztési tudományi Kutatóintézet
nyok
Állatorvostud. tanácsadó
állatorvosi tudományok,
tudományi Kutatóinállattenyésztési tudomátézet
nyok
Budapesti Corvinus egyetemi tanár
növénytermesztési és
Egyetem
kertészettudományok
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név
Popp József
Rajkai Kálmán

fokozat munkahely
munkakör
DSc
Agrárgazdasági
tud. tanácsadó
Kutatóintézet
DSc
Talajtani Agrokémi- tud. tanácsadó
ai Kutatóintézet

Rusvai Miklós CSc
Salgó András DSc
Simon László DSc

Székely Csaba DSc
Szendrı Zsolt DSc
Varga Zsófia

Szent István Egye- egyetemi tanár
tem
Budapesti Mőszaki egyetemi tanár
Egyetem
Nyíregyházi Fıisko- egyetemi tanár
la
Nyugat-magyarországi Egyetem
Kaposvári Egyetem

Szent István Egyetem
Bölcsészettudományi Bizottság
É. Kiss Kata- MTA
MTA Nyelvtudomálin elnök
lev. tag nyi Intézet / Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Font Márta
DSc
Pécsi Tudománytárselnök
egyetem
Bartha Elek
DSc
Debreceni Egyetem
Czére Andrea DSc
Szépmővészeti Múzeum
Nyíregyházi FıiskoCsekéné Jónás DSc
Erzsébet
la
Fabiny Tibor

CSc

Földes Csaba DSc
Fröhlich Ida

DSc

Kecskeméti
Gábor
Kis Szemán
Róbert
Margitay
Tihamér

DSc
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PhD
CSc

egyetemi tanár
egyetemi tanár

tudományterület (ág)
közgazdaságtudományok,
agrárközgaz-daságtan
növénytermesztési és
kertészettudományok
(talajtan)
állatorvosi tudományok
élelmiszertudományok
multidiszciplináris agrártudományok (agrokémia
és talajtan)
gazdálkodás és szervezéstudományok
állattenyésztési tudományok

egyetemi hallgató
kutatóprofesszor, nyelvtudomány
egyetemi tanár

egyetemi tanár

történelem / EU középkor

egyetemi tanár
fıigazgatóhelyettes
egyetemi tanár

történelem / néprajz
mővészettörténet

nyelvtudomány / szlavisztika, alkalmazott
nyelvészet
Károli Gáspár Reegyetemi tanár
irodalomtudomány /
formátus Egyetem
angol
Pannon Egyetem
egyetemi tanár
nyelvtudomány / germanisztika
Pázmány Péter Kato- egyetemi tanár
történelemtudomány /
likus Egyetem
ókori kelet
Miskolci Egyetem
egyetemi tanár
irodalomtudomány /
magyar 16-17. sz.
Eötvös Loránd Tu- egyetemi docens irodalomtudomány /
dományegyetem
szláv, kisebbségi
Budapesti Mőszaki egyetemi tanár
történelemtudomány /
Egyetem
filozófia
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név
fokozat munkahely
P. Müller
CSc
Pécsi TudományPéter
egyetem
Porogi András
Toldi Ferenc Gimnázium
Szajbély Mi- DSc
Szegedi Tudományhály
egyetem
Thiel Katalin PhD
Eszterházy Károly
Fıiskola
Eötvös Loránd TuTolcsvai Nagy DSc
Gábor
dományegyetem
Újváry Gábor CSc
Kodolányi János
Fıiskola
Hircsu Ákos
Miskolci Egyetem
Hittudományi Bizottság
Szuromi Sza- DSc
Pázmány Péter Katobolcs elnök
likus Egyetem
Gyıri István PhD
Sárospataki Refortárselnök
mátus Teológiai
Akadémia
Béres Tamás PhD
Evangélikus Hittudományi Egyetem
Fekete Károly PhD
Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
Forizs László PhD
A Tan Kapuja
Buddhista Fıiskola
Grüll Tibor
PhD
Szent Pál Akadémia
Kovács József PhD
Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola
Majsai Tamás PhD
Wesley János Teológiai Fıiskola
Németh Dávid PhD
Károli Gáspár Református Egyetem
Oláh János
PhD
Országos Rabbiképzı -Zsidó Egyetem
Seszták István PhD
Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Fıiskola
Sonkoly Gá- CSc
Bhaktivedanta Hitbor
tudományi Fıiskola
Tokics Imre PhD
Adventista Teológiai
Fıiskola
Veres Sándor PhD
Baptista Teológiai
Akadémia

munkakör
egyetemi tanár

tudományterület (ág)
irodalomtudomány /
kortárs irodalom, színház

igazgató
egyetemi tanár
fıiskolai tanár
egyetemi tanár
fıiskolai tanár

médiatudomány / klaszszikus magyar irodalom
filozófia / etika
nyelvtudomány / magyar
nyelv
irodalomtudomány / 1920. sz.tört.

doktorandusz
egyetemi tanár

hittudományok

egyetemi tanár

hittudományok

egyetemi adjunk- hittudományok
tus
egyetemi docens hittudományok

fıiskolai tanár

hittudományok

fıiskolai tanár
fıiskolai tanár

hittudományok
hittudományok

fıiskolai tanár

hittudományok

egyetemi tanár

hittudományok

egyetemi docens hittudományok
teológiai tanár

hittudományok

egyetemi docens hittudományok
fıiskolai tanár

hittudományok

egyetemi tanár

hittudományok
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név
fokozat munkahely
Mőszaki Tudományi Bizottság
Pálfy Sándor DLA
Budapesti Mőszaki
elnök
Egyetem
Csirik János DSc
Szegedi Tudománytárselnök
egyetem
Virág Zoltan
Duoplan Kft.
társelnök
Horváth AdriMérnöki kamara
án
Jármai Károly DSC
Miskolci Egyetem
Kapy Jenı
DLA
Szent István Egyetem
Kerekes Be- CSc
Nyíregyházi Fıiskonedek
la
Kóczy T.
DSc
Széchenyi István
László
Egyetem
Kollár István DSc
Budapesti Mőszaki
Egyetem
Kovács Emıd PhD
Eszterházy Károly
Fıiskola
Marosi
DSc
Budapesti Mőszaki
György
Egyetem
Schváb János
Magyar Útügyi Társaság
Szépvölgyi
DSc
MTA Kémiai KutaJános
tó-központ, Anyagés Környezetkémiai
Intézet
Tarnai Géza CSc
Budapesti Mőszaki
Egyetem
Varga Tamás DLA
Budapesti Mőszaki
Egyetem
Verı Balázs
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány /
Dunaújvárosi Fıiskola
Maszlavér
Budapesti Mőszaki
Gábor
Egyetem
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munkakör

tudományterület (ág)

egyetemi tanár

építészmérnök

egyetemi tanár

informatika

tervezı

gépészet

szakoszt. elnök

építımérnöki

egyetemi tanár
fıiskolai tanár

gépészet
építészmérnöki

egyetemi tanár

agrármőszaki

egyetemi tanár

fıiskolai docens

villamosmérnöki, informatika
villamosmérnöki, informatika
informatika

egyetemi tanár

vegyészmérnöki

szakoszt. titkár

közlekedés

igazgató

vegyészmérnöki

egyetemi tanár

közlekedés

egyetemi tanár

egyetemi docens építészmérnök
egyetemi tanár

egyetemi hallgató

anyagtudomány
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név

fokozat munkahely

Mővészeti Bizottság
Hantos Kár- DLA
oly elnök
Droppa Judit DLA
társelnök
Jákfalvi
PhD
Magdolna
társelnök
Duffek MiDLA
hály társelnök
Colin Foster DLA

Magyar Képzımővészeti Egyetem
Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem
Károli Gápár Református Egyetem /
Színház- és Filmmővészeti Egyetem
Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem
Ferkai András CSc, PhD Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem
Fodorné
Magyar TáncmővéMolnár Márta
szeti Fıiskola
Földényi F.
DSc, PhD Színház- és FilmLászló
mővészeti Egyetem
Kádasi Éva
DLA
Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem

Kepes And- DLA
rás

munkakör

egyetemi docens képzımővészet
egyetemi tanár

iparmővészet

egyetemi tanár

színházmővészet

fıiskolai tanár

zenemővészet

egyetemi tanár

képzımővészet

egyetemi tanár
fıiskolai docens

építımővészet, iparmővészet
táncmővészet

egyetemi tanár

filmmővészet

egyetemi docens iparmővészet

Budapesti Kom- fıiskolai tanár
munikációs Fıiskola
Harsányi János
fıiskolai doKovács Zol- DLA,
Ferenczy Fıiskola / Építész cens
tán
Noémi Kamara
Díj
M. Tóth Éva DLA,
Kaposvári Egye- egyetemi doBalázs tem
cens
Béla díj
Ruppert
DLA
Széchenyi István fıiskolai tanár
István
Egyetem / Liszt
Ferenc Zenemővészeti Egyetem
Simon Ma- CSc
Budapesti Mősza- egyetemi doriann
ki Egyetem
cens
Vígh Andrea DLA
Schlingloff
Vilmos

tudományterület (mővészeti ág)

mővészetközvetítı

mővészetközvetítı

film-színház, médiamővészet
zenemővészet

építımővészet

Liszt Ferenc Zene- egyetemi docens zenemővészet
mővészeti Egyetem
Magyar Képzımő- egyetemi hallgavészeti Egyetem
tó
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név
fokozat munkahely
Orvostudományi Bizottság
Gera István CSc
Semmelweis Egyeelnök
tem
Kovács L.
MTA
Pécsi TudományGábor
egyetem
társelnök
Ádány Róza DSc
Debreceni Egyetem
Bagdy
DSc
Semmelweis EgyeGyörgy
tem
Balla György DSc
Debreceni Egyetem
Balogh Zol- PhD
Semmelweis Egyetán
tem
Barkai László DSc
Miskolci Egyetem
Benedek
DSc
Szegedi TudományGyörgy
egyetem
Betlehem
PhD
Pécsi TudományJózsef
egyetem
Hohmann
DSc
Szegedi TudományJudit
egyetem
Honfi László PhD
Eszterházy Károly
Fıiskola
Horváth Judit PhD
Pécsi Tudományegyetem
Oláh Edit
MTA
Országos Onkológiai Intézet
Pogány Mag- PhD
Szegedi Tudománydolna
egyetem
Polgár Tibor PhD
Nyugatmagyarországi
Egyetem
Tihanyi JóDSc
Semmelweis Egyezsef
tem
Fürjes GerDebreceni Egyetem
gely
Társadalomtudományi Bizottság
Budapesti Corvinus
Szabó Katalin DSc
elnök
Egyetem
Sipos Zoltán CSc
Zsigmond Király
társelnök
Fıiskola
Szilágyi Ist- DSc
Pannon Egyetem
ván társelnök
Szirák Péter DSc
Debreceni Egyetem
társelnök
70

munkakör

tudományterület (ág)

egyetemi tanár

klinikai orvostudomány

egyetemi tanár

klinikai orvostudomány

egyetemi tanár
egészségtudomány
egyetemi docens gyógyszertudomány
egyetemi tanár
fıisk. docens

klinikai orvostudomány
egészségtudomány

egyetemi tanár
egyetemi tanár

klinikai orvostudomány
elméleti orvostudomány

egyetemi docens egészségtudomány
egyetemi tanár

gyógyszertudomány

fıiskolai tanár

sporttudomány

egyetemi docens elméleti orvostudomány
kutatóprofesszor klinikai orvostudomány
fıiskolai tanár

egészségtudomány

egyetemi docens sporttudomány

egyetemi tanár

sporttudomány

egyetemi hallgató
egyetemi tanár
fıiskolai tanár
egyetemi tanár

közgazdaság / gazdálkodás- és szervezés
közgazdaság / gazdálkodás- és szervezés
politikatudományok

egyetemi docens kommunikáció- és médiatudomány
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név
fokozat
Balláné Füsz- PhD
ter Erzsébet
Dinya László CSc
Fertı Imre

DSc

Fleck Zoltán

CSc

Horváth Já- CSc
nos
Horváth Mik- DSc
lós
Kilényi Géza DSc
Polgár Zsuzsanna
Pólya Tamás PhD
Rudas Tamás DSc
Stipta István
Szügyi
György
Varga Attila

CSc

DSc

munkahely
Rendırtiszti Fıiskola
Károly Róbert Fıiskola
Budapesti Corvinus
Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Katonai Felderítı
Hivatal
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szegedi Tudományegyetem / HÖK
Eszterházy Károly
Fıiskola
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Euromen

Pécsi Tudományegyetem
Vígvári And- CSc
Budapesti Gazdasárás
gi Fıiskola
Természettudományi Bizottság
Gát Gyögy
DSc
Nyíregyházi Fıiskoelnök
la
Mindszenty DSc
Eötvös Loránd TuAndrea
dományegyetem
társelnök
Ormos Pál
MTA r. Szegedi Biológiai
társelnök
tag
Központ
Ábrahám
PhD
National InstruLászló
ments
Dulai Sándor PhD
Eszterházy Károly
Fıiskola
Erdıhelyi
DSc
Szegedi TudományAndrás
egyetem
Farkas Etelka DSc
Debreceni Egyetem
Groma István DSc
Eötvös Loránd Tudományegyetem

munkakör
r. ezredes,
egyetemi tanár
egyetemi tanár

tudományterület (ág)
hadtudományok

ezredes, egyetemi tanár
ezredes, egyetemi tanár
professor
emeritus
egyetemi hallgató
egyetemi docens

hadtudományok

közgazdaság / gazdálkodás- és szervezés
egyetemi tanár
közgazdaság / gazdálkodás- és szervezés
egyetemi docens állam- és jogtudományok

egyetemi tanár
egyetemi tanár
vezérigazgató

hadtudományok
állam- és jogtudományok
szociológia
kommunikáció- és médiatudomány
szociológia
állam- és jogtudományok

egyetemi docens közgazdaság / gazdálkodás- és szervezés
fıiskolai docens közgazdaság / gazdálkodás- és szervezés
fıiskolai tanár
egyetemi tanár

matematika és számítástudomány
földtudomány

fıigazgató

biofofizika

ügyvezetı igazgató
fıiskolai tanár

biológia

egyetemi tanár
egyetemi tanár
egyetemi tanár

kémia / környezettudomány
kémia
fizika
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név
fokozat
Kerényi Atti- DSc
la
Kiss Ádám
DSc
Nagy Géza

DSc

Nusser Zoltán MTA r.
tag
Padisák Judit DSc
Páles Zsolt
DSc
Simon Károly DSc
Szarka László DSc
Szép Tibor

DSc

Szunyogh
László
Toldi József

DSc

Zag Gábor

DSc

munkahely
munkakör
Debreceni Egyetem egyetemi tanár

tudományterület (ág)
földtudomány

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Pannon Egyetem
Debreceni Egyetem

egyetemi tanár

fizika

egyetemi tanár

kémia

Budapesti Mőszaki
Egyetem
Nyugat-magyarországi Egyetem
Nyíregyházi Fıiskola
Budapesti Mőszaki
Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem

kutatóprofesszor biológia

egyetemi tanár
egyetemi tanár

egyetemi tanár

környezettudomány
matematika és számítástudomány
matematika és számítástudomány
földtudomány

fıiskolai tanár

környezettudomány

egyetemi tanár

fizika

egyetemi tanár

biológia

egyetemi tanár

egyetemi hallgató

Nem tudományterületi állandó bizottságok
Minıségfejlesztési Bizottság
Koczor Zol- CSc
Óbudai Egyetem
tán elnök
Abonyi János PhD
Pannon Egyetem
Balogh Zol- PhD
Semmelweis Egyetán
tem
Bodorkós
Nyugat-magyarorLászló
szági Egyetem
Csótainé Dr. PhD
Miskolci Egyetem
Bárczy Klára
Kovács Zsolt CSc
Nyugat-magyarországi Egyetem
Mikáczó
PhD
Szent István EgyeAndrea
tem
Pataki Csaba
National Instruments
Simon AndEötvös Loránd Georás
fizikai Intézet
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fıiskolai tanár

minıségügy

egyetemi docens minıségügy
fıiskolai docens minıségügy
igazgató

minıségügy

egyetemi docens minıségügy
egyetemi tanár

minıségügy

egyetemi docens minıségügy
minıségirányítási minıségügy
vezetı
minıségbiztosí- minıségügy
tási szakértı
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név
fokozat munkahely
Szabó
CSc
Kodolányi János
Gyöngyvér
Fıiskola
Szigeti FeCSc
Nyíregyházi Fıiskorenc
la
Trencsényi
CSc
Eötvös Loránd TuLászló
dományegyetem
Vargáné
PhD
Debreceni Egyetem
Szőcs Edit
Vilmányi
PhD
Szegedi TudományMárton
egyetem
Pedagógusképzési Bizottság
Kis-Tóth
PhD
Eszterházy Károly
Lajos elnök
Fıiskola
Debreceni Egyetem
Czigler István DSc
társelnök
Michaletzky DSc
Eötvös Loránd TuGyörgy
dományegyetem
társelnök
Závodszky
CSc
Országos KözneveGéza
lésti Tanács
társelnök
Ambrusné
PhD
Pécsi TudományKéri Katalin
egyetem
Falus Iván
DSc
Eszterházy Károly
Fıiskola
Farkas Juli- PhD
Budapesti Gazdasáanna
gi Fıiskola
Gáspár MiPhD
Nyugat-magyarorhály
szági Egyetem
Györgyiné
PhD
Károli Gáspár ReKoncz Judit
formátus Egyetem
Kadocsa
CSc
Dunaújvárosi FıisLászló
kola
Kovács Ilona DSc
Budapesti Mőszaki
Egyetem
Perjés István PhD
Budapesti Corvinus
Egyetem
Pintérné
Pannon Egyetem
Grundmann
(Nagykanizsa)
Frida
Podráczky
PhD
Eötvös Loránd TuJudit
dományegyetem
Szabó László DSc
Debreceni Egyetem
Tamás

munkakör
fıiskolai tanár

tudományterület (ág)
minıségügy

fıiskolai tanár

minıségügy

egyetemi docens minıségügy
fıiskolai tanár

minıségügy

egyetemi docens minıségügy

fıiskolai tanár

neveléstudományok

egyetemi tanár

pszichológia

egyetemi tanár

tanári mesterszakok

ny. fıiskolai
tanár

pedagógusképzés

egyetemi docens neveléstudományok
egyetemi tanár

neveléstudományok

fıiskolai docens

neveléstudományok

fıiskolai tanár

pszichológia

rektorhelyettes

neveléstudományok

fıiskolai tanár

neveléstudományok

egyetemi tanár
egyetemi tanár

pszichológiai tudományok
neveléstudományok

osztályvezetı

felhasználó

fıiskolai docens

neveléstudományok

egyetemi tanár

neveléstudományok
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név
fokozat
Vidákovich CSc
Tibor
Szabó Zoltán
András
Doktori Bizottság
Balázs Ervin MTA r.
elnök
tag

munkahely
Szegedi Tudományegyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem

MTA Martonvásári
Mezıgazdasági
Kutatóintézete
É. Kiss Kata- MTA lev. MTA Nyelvtudományi Intézet / Pázlin társelnök tag
mány Péter Katolikus Egyetem
Szabó Gábor MTA lev. Szegedi Tudománytárselnök
tag
egyetem
Bazsa
DSc
Debreceni Egyetem
György
Csirik János DSc
Szegedi Tudományegyetem
Font Márta
DSc
Pécsi Tudományegyetem
Gát György DSc
Nyíregyházi Fıiskola
Hantos Kár- DLA
Magyar Képzımőoly
vészeti Egyetem

munkakör
tudományterület (ág)
egyetemi docens neveléstudományok
egyetemi hallgató
kutatóprofesszor agrártudomány

egyetemi tanár

természettudományok
(fizika)
egyetemi tanár
természettudományok
(kémia)
egyetemi tanár
mőszaki tudományok
(informatika)
egyetemi tanár
bölcsészettudományok
(történettudomány)
fıiskolai tanár
természettudományok
(matematika)
egyetemi docens mővészetek (képzımővészet) tanárképzés (neveléstudomány)
Kulcsár Sza- DSc
Eötvös Loránd Tu- egyetemi tanár
bölcsészettudományok
bó Ernı
dományegyetem
(irodalomtudomány)
Lamm Vanda MTA lev. MTA Jogtudományi egyetemi tanár
társadalomtudományok
tag
Intézet / Széchenyi
(jogtudomány)
István Egyetem
orvostudomány
Oláh Edit
MTA lev. Országos Onkológi- osztályvezetı
tag
ai Intézet
Ormos Pál
MTA r. Szegedi Biológiai
fıigazgató
természettudományok
tag
Központ
(biofizika)
Pálfy Sándor DLA
Budapesti Mőszaki egyetemi tanár
mővészetek (építımővéEgyetem
szet)
Szabó Katalin DSc
Budapesti Corvinus egyetemi tanár
társadalomtudományok
Egyetem
(közgazdaságtudomány)
Szuromi
DSc
Pázmány Péter Ka- egyetemi tanár
hittudomány, társadaSzabolcs
tolikus Egyetem
lomtudományok (jogtudomány)
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egyetemi tanár

bölcsészettudományok
(nyelvtudomány)
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név
fokozat munkahely
Egyetemi Tanári Bizottság
Ormos Pál
MTA r. Szegedi Biológiai
elnök
tag
Központ
Kulcsár Sza- DSc
Eötvös Loránd Tubó Ernı
dományegyetem
társelnök
Balázs Ervin MTA r. MTA Martonvásári
tag
Mezıgazdasági
Kutatóintézete
Szabó Gábor MTA lev. Szegedi Tudománytag
egyetem
Bazsa
DSc
Debreceni Egyetem
György
Csirik János DSc
Szegedi Tudományegyetem
É. Kiss Kata- MTA lev. MTA Nyelvtudotag
mányi Intézet / Pázlin
mány Péter Katolikus Egyetem
Font Márta
DSc
Pécsi Tudományegyetem
Gát György DSc
Nyíregyházi Fıiskola
Hantos Kár- DLA
Magyar Képzımőoly
vészeti Egyetem

munkakör

tudományterület (ág)

fıigazgató

természettudományok
(biofizika)
bölcsészettudományok
(irodalomtudomány)

egyetemi tanár

kutatóprofesszor agrártudomány

egyetemi tanár

természettudományok
(fizika)
egyetemi tanár
természettudományok
(kémia)
egyetemi tanár
mőszaki tudományok
(informatika)
kutatóprofesszor, bölcsészettudományok
egyetemi tanár
(nyelvtudomány)

egyetemi tanár

bölcsészettudományok
(történettudomány)
fıiskolai tanár
természettudományok
(matematika)
egyetemi docens mővészetek (képzımővészet) tanárképzés (neveléstudomány)
társadalomtudományok
Lamm Vanda MTA lev. MTA Jogtudományi egyetemi tanár
tag
Intézet / Széchenyi
(jogtudomány)
István Egyetem
orvostudomány
Oláh Edit
MTA lev. Országos Onkológi- osztályvezetı
tag
ai Intézet
Pálfy Sándor DLA
Budapesti Mőszaki egyetemi tanár
mővészetek (építımővéEgyetem
szet)
Szabó Katalin DSc
Budapesti Corvinus egyetemi tanár
társadalomtudomány
Egyetem
(közgazdaság tudomány)
Szuromi
DSc
Pázmány Péter Ka- egyetemi tanár
hittudomány, társadaSzabolcs
tolikus Egyetem
lomtudományok (jogtudomány)

75

Akkreditáció Magyarországon 21

név
fokozat munkahely
Stratégiai és Nemzetközi Bizottság
Bazsa
DSc
Debreceni Egyetem
György elnök
Csirik János DSc
Szegedi Tudománynemzetközi
egyetem
társelnök
Greiner Ist- CSc
Richter Gedeon Zrt.
ván stratégiai
társelnök
Bókay Antal CSc
Pécsi Tudományegyetem
Forgács Csa- CSc
Budapesti Corvinus
ba
Egyetem
Iványi Károly CSc
Budapesti Gazdasági Fıiskola
Magyari
PhD
Babes-Bolyai TuTivadar
dományegyetem
Polgár ZsuSzegedi Tudományzsanna
egyetem
Róna-Tas
MTA r. Szegedi TudományAndrás
tag
egyetem
Szeidl László DSc
Óbudai Egyetem
Tráser Ferenc PhD
Szegedi Tudományegyetem
Mészáros
Oktatási Hivatal,
Gábor
Magyar Ekvivalen(állandó megcia és Információs
hívott)
Központ
Etikai és Összeférhetetlenségi Bizottság
Sipos Zoltán CSc
Zsigmond Király
elnök
Fıiskola

munkakör

tudományterület (ág)

egyetemi tanár
egyetemi tanár

kutatási ig. h.

egyetemi tanár
egyetemi docens
professor emeritus
egyetemi docens
egyetemi hallgató
professor emeritus
egyetemi tanár
egyetemi docens
fıosztályvezetı

fıiskolai tanár

közgazdaság / gazdálkodás- és szervezés

Állandó meghívottak, tanácskozási jogú tagok a plénumban
2010/4/VIII/1. sz. MAB határozat (10.03.26.)
Állandó meghívottak / tanácskozási jogú tagok a MAB testületében (a MAB elnökének javaslatára):
Greiner István (CSc, Richter Gedeon Zrt), a MAB elnökségének állandó meghívottja, valamint a Stratégiai és Nemzetközi Bizottság tagja, 2010. április 1-jétıl a
MAB tanácskozási jogú tagja állandó meghívott. Koczor Zoltán (CSc, ÓE), a Minıségfejlesztési Bizottság elnöke, 2010. április 1-jétıl a MAB tanácskozási jogú
tagja, állandó meghívott.
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Változás szakbizottságokban
Változás a Mőszaki Tudományi Bizottságban
2010/4/VIII/2. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A bizottság Bazsa György, a MAB elnöke javaslatára 2010. április 1-jétıl újabb
taggal bıvül: Horváth János CSc, nyugalmazott ezredes, katonai mőszaki tudományok.
Változás a Mővészeti Bizottságban
2010/4/VIII/3. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A MAB 2010/3/II/2. sz. határozatával megválasztott Fodorné Molnár Márta, fıiskolai docens, MTF nem vállalta a bizottsági tagságot. Hantos Károly szakbizottsági elnök javaslatára az új tag 2010. április 1-jétıl: Fodor Antal DLA, egyetemi
tanár MTF.
Változás a Társadalomtudományi Bizottságban
2010/4/VIII/4. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A Társadalomtudományi Bizottságba a MAB 2010/3/II/2. sz. határozatával megválasztott Szirák Péter (DE BTK, média és kommunikáció tud. ) nem fogadta el a
tagságra való felkérést. A bizottság új tagjai 2010. április 1-jétıl: Paczolay Péter
(egyetemi tanár, SZTE, jog- és politikatudomány), Szijártó Zsolt, (egyetemi docens,
PTE, média- és kommunikáció tudományok).
Változás a Mőszaki Tudományi Bizottságban
2010/5/VI/2a. sz. MAB határozat (10.04.30.)
A Mőszaki tudományi bizottság HÖOK által delegált tagja Gáspár Marcell (Miskolci Egyetem).
Változás a Pedagógusképzési Bizottságban
2010/5/VI/2b. sz. MAB határozat (10.04.30.)
A Pedagógusképzési bizottság HÖOK által delegált tagja Bajusz Bernadett (Debreceni Egyetem).
Változás a Hittudományi Bizottságban
2010/7/VII/1. sz. MAB határozat (10.07.02.)
A Hittudományi Bizottság Szuromi Szabolcs, a bizottság elnöke javaslatára újabb
taggal bıvül: Szirmai Máté, a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola III. éves teológus hallgatója.
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Változás egyéb bizottságokban
Delegálás a MAB FvB-be
2010/1/X. sz. MAB határozat (10.01.22)
Az MRK az új FvB-be Michelberger Pált és Szekeres Júliát delegálta. A MAB az
FvB harmadik tagjaként (a MAB delegáltjaként) Pléh Csabát (egyetemi tanár,
BME) választotta meg.
PPKE LB kiegészítése
2010/1/XV. sz. MAB határozat (10.01.22.)
Róna-Tas András, az LB elnöke javaslatára az LB újabb tagja: Kereszty András
Rókus PhD, University of Dallas, USA.
Ad hoc látogató bizottság felkérése (HJF, BKF mővészetközvetítı szakok)
2010/6/VIII. sz. MAB határozat (10.06.04.)
A Harsányi János Fıiskola és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola mővészetközvetítı szakjait látogató ad hoc bizottság tagjai a MAB elnökének javaslatára: az LB elnöke Sipos Zoltán CSc fıiskolai tanár, Zsigmond Király Fıiskola, az
LB tagjai Kádasi Éva DLA egyetemi docens, Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem,
tszv., Monoriné Papp Sarolta minıségügyi szakértı, Geobys Kft., Polgár Zsuzsa
SzTE hallgató, a plénum tagja.
MAB ET Kollégium új tagja
2010/8/XI/1. sz. MAB határozat (10.10.01.)
Szabó Gábor, MTA r. tag, a MAB ET Kollégiuma, illetve Doktori Kollégiuma eddigi tagja 2010. július 1-jétıl a Szegedi Tudományegyetem rektora lett, a MAB kollégiumokban való tagsága emiatt megszőnik. Bazsa György, a MAB elnöke javaslatára a Kollégiumok új tagja, s egyben a Doktori Kollégium társelnöke: Roósz András, az MTA rendes tagja, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára.
Monitoring ad hoc bizottság - NyME
2010/7/VII/2. sz. MAB határozat (10.07.02.)
A Nyugat-magyarországi Egyetem biológia, fizika, környezettan alapszakos képzéseit monitoring eljárás keretében, helyszíni látogatáson véleményezı LB tagjai:
Dulai Sándor Phd, fıiskolai tanár Eszterházy Károly Fıiskola, Padisák Judit DSc,
egyetemi tanár Pannon Egyetem, Tél Tamás DSc, egyetemi tanár Eötvös Loránt
Tudományegyetem.
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FAT ülésein részt vevı MAB meghívott
2010/7/VII/4. sz. MAB határozat (10.07.02.)
A FAT ülésein meghívottként, a MAB képviseletében, a 2010-12-es ciklusban
Závodszky Géza vesz részt.
MAB gazdasági igazgatói pályázat
2010/7/VII/5. sz. MAB határozat (10.07.02.)
A MAB a nyilvános pályázati kiírásra beérkezett pályázata alapján Gémesi László
jelenlegi gazdasági igazgatót erısíti meg beosztásában.
A MAB Tanácsadó Testületei 2011-13
2010/8/VIII. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A MAB a Magyar Tanácsadó Testületet egyetlen módosítással (Kovács Árpád helyett Domokos László ÁSZ elnök) a 2011-13-as idıszakra újraválasztja.
A MAB a Nemzetközi Tanácsadó Testületet változatlan összetételben a 2011-13-as
idıszakra újraválasztja.
[Megjegyzés: A plénumülés után értesültünk arról, hogy Jasna Helena Mencer
betegsége miatt nem tudja vállalni a tagságot a következı ciklusban, helyette ezért
új tag megválasztása szükséges.]
Az agrártudományi párhuzamos vizsgálat LB elnöke és társelnöke
2010/8/XI/2. sz. MAB határozat (10.10.01.)
Elnök: Balázs Ervin, az MTA rendes tagja, az MTA Mezıgazdasági Kutatóintézet
kutatóprofesszora. Társelnök: Búvár Géza, a KITE Mezıgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója.
Az agrártudományi képzési terület párhuzamos vizsgálat LB tagjai
2010/10/X/1. sz. MAB határozat (10.12.03.)
képzési ág

agrármőszaki

LB tagok
Farkas István (SzIE)
földmérı és földrendezı mérLigetvári Ferenc (SzIE)
nöki (1)
Lévai Péter (KF)
Farkas István* (SzIE)
Gyıri Zoltán (DE)
mezıgazdasági és élelmiszerJóri J. István (BME)
ipari gépészmérnöki (6)
Láng Zoltán (BCE)
Neményi Miklós (NyME)
tájrendezı és kertépítı mér- Ligetvári Ferenc (SzIE)
nöki (1)
Lévai Péter (KF)
alapképzési szak
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LB tagok
Csóka György (ERTI)
Führer Ernı (ERTI)
erdımérnöki (1)
erdımérnöki
Gyulai Gábor (SzIE)
Rajkai Kálmán (TKI)
Baranyi Béla (DE)
Heltai György (SzIE)
gazdasági és vidékfejlesztési Popp József (AKI)
agrármérnöki (10)
Potori Norbert (AKI)
gazdasági, vidékfejlesztési
Sárdi Katalin (PE)
és informatikus agrármérnöSzékely Csaba (NyME)
ki
Rajkai Kálmán (TKI)
informatikus és szakigazgatási
Potori Norbert (AKI)
agrármérnöki (6)
Z. Karvalics László (SzTE)
Beczner Judit (KÉKI)
Csapó János (KE)1
élelmiszermérnöki (4)
Gyıri Zoltán (DE)
Halász Anna (KÉKI)
Salgó András (BME)
élelmiszer- és kertészmérnöki
Bittsánszky János (ZKI)
Dénes Ferenc (GyKI,
kertészmérnöki (6)
Lévai Péter (KF)
Páldi Emil (MGKI)
Pedryc Andrzej (BCE)
Anda Angéla (PE)
környezetgazdálkodási agrár- Ligetvári Ferenc (SzIE)
mérnöki (5)
Simon László (NyF)
Tamás János (DE)
Anda Angéla (PE)
Nagy Zoltán (SzIE)
természetvédelmi mérnöki (5)
környezetgazdálkodási és
Sárdi Katalin (PE)
természetvédelmi mérnöki
Simon László (NyF)
Führer Ernı (ERTI)
Kovács Melinda (KE)
vadgazda mérnöki (5)
Magyar Tibor (AOTKI)
Papp Tivadar (nyugd.)
Rajkai Kálmán (TKI)
Fébel Hedvig (ÁTI)
Fésüs László (ÁTI)
mezıgazdasági
állattenyésztı mérnöki (5)
Kovács Melinda (KE)
Szabó Ferenc (PE)
Gyulai Gábor (SzIE)
Heltai György (SzIE)
mezıgazdasági mérnöki (10)
Popp József (AKI)
képzési ág

1

alapképzési szak

Elfoglaltságai miatt mégsem tudja vállalni a bizottsági munkában való részvételt.
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LB tagok
Szabó Ferenc (PE)
Tamás János (DE)
Tóth István (MOSz)
Balla Zoltán (DE,
HÖOK**)
Popp József (AGKI)
Tóth István (MOSz)
mezıgazdasági szakoktató (2)
Szabó Ferenc (PE)
Tamás János (DE)
Bittsánszky János (ZKI)
Dénes Ferenc (GyKI, Fertıd)
növénytermesztı mérnöki (5) Kiss Levente (NKI)
Páldi Emil (MGKI)
Simon László (NyF)
Tóth Máté (KE, HÖOK**)
Bittsánszky János (ZKI)
szılész-borász mérnöki (2)
Páldi Emil (MGKI)
Simon László (NyF)
osztatlan, egységes mesterképzés
Kovács Melinda (KE)
Mészáros János (MTA)
állatorvosi (1)
állatorvosi***
Nagy Béla (MTA)
Rátky József (ÁTK)
képzési ág

alapképzési szak

*

A normál betőstílussal írt személyek több albizottságban is szerepelnek.
A HÖOK delegáltjai az agrár párhuzamos vizsgálat összes szakja és képzési helyszíne látogatására
jogosultak.
***
Az állatorvosi szak vizsgálatára most nem kerül sor.

**

Az intézményakkreditáció harmadik köre elsı szakaszában sorra kerülı intézmények látogató bizottságainak elnökei
2010/10/X/2. sz. MAB határozat (10.12.03.)
Gábor Dénes Fıiskola: Mang Béla PhD, egyetemi tanár, ME
IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola: Ábrahám László ügyvezetı NI (National Instruments) Hungary Kft. Debrecen
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete: Mesterházi Zsuzsa
CSc, ny. fıiskolai tanár
Károly Róbert Fıiskola: Mészáros Tamás CSc, egyetemi tanár, rektor, BCE
Nyíregyházi Fıiskola (5 kar): Galambos Gábor CSc, egyetemi tanár, dékán, SzTE
JGyPK
Óbudai Egyetem (5 kar): Palkovics László MTA l. tag egyetemi tanár, BME
Szegedi Tudományegyetem (12 kar): Pálfy Péter Pál MTA r. tag, egyetemi tanár,
ELTE, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet ig.
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A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (2011-2013) újabb tagjai
2010/10/X/3. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A MAB 2010. októberi plénumán elfogadta az NTT tagjait (2010/8/VII. sz. határozat) azzal a megjegyzéssel, hogy „A plénumülés után értesültünk arról, hogy Jasna
Helena Mencer betegsége miatt nem tudja vállalni a tagságot a következı ciklusban, helyette ezért új tag megválasztása szükséges. Az új tagra az elnök egy késıbbi plénumon fog javaslatot tenni.” Eric Froment az NTT 2010. október 29-30-i
ülésén jelezte, hogy nyugdíjazása miatt ı sem tudja vállalni a tagságot a következı
ciklusra.
A 2011-13. közötti idıszakra a két javasolt új taggal bıvül a testület.
1. Jasmina Havranek, HORVÁTORSZÁG, a minıségért felelıs, 2004-ben alapított, horvát Agency for Science and Higher Education (Tudományos és Felsıoktatási Ügynökség) igazgatója, a Zágrábi Egyetem Mezıgazdasági Kar
volt dékánja és jelenlegi professzora, a Felsıoktatás Minıségbiztosítási
Szervezetek Közép- és Kelet-Európai Hálózatának irányítóbizottsági tagja.
2. Karl Dittrich, HOLLANDIA, politológus, a holland-flamand ügynökség, az
NVAO elnöke, az ENQA Board tagja, az ECA (European Consortium for
Accreditation) Management Group tagja, a hollandiai Maastrichti Egyetem
volt elnöke.
Korábban megválasztott NTT tagok:
3. Jürgen Kohler, NÉMETORSZÁG, jogász, 1994-2000 között a Greifswaldi
Egyetem rektora, jelenleg egyetemi tanár, 2005-2007-ig a német
Akkreditierungsrat elnöke, a német ACQUIN akkreditációs ügynökség tagja
volt, az EUA Quality Culture (intézményi belsı minıségbiztosítását átfogó)
projekt koordinálója, több belsı koncepciójának kidolgozója, az Erfurti Tudományos Akadémia tagja. (Elızı ciklusban tag volt.)
4. Christian Thune, DÁNIA, politológus, a Dán Minıségértékelı Intézet (EVA)
igazgatója volt 2006. végi nyugdíjba vonulásáig, 2000-2005 között az Európai Felsıoktatási Minıségbiztosító Hálózat (ENQA) elsı elnöke, tagja volt
annak a nemzetközi bizottságnak, mely 1999-2000-ben elvégezte a MAB külsı értékelését. (Elızı két ciklusban tag volt.)
5. Nick Harris, ANGLIA, biológus, a QAA korábbi fejlesztési igazgatóhelyettese, sok nemzetközi projekt és konferencia aktív résztvevıje (pl. TEEP
II).
6. Helmuth Konrad, AUSZTRIA, történész, az osztrák magánegyetemeket értékelı Akkreditierungsrat elnöke 2000-2005 között, a grazi egyetem volt rektora
(1993-97), korábbi ENQA Board tag és a CEE Hálózat Steering Committee
tagja volt.
7. Stanislaw Chwirot, LENGYELORSZÁG, fizikus, a CEE Hálózat Steering
Committee tagja volt, a lengyel University Accreditation Commission korábbi elnöke.
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Határozatok
Elvi határozatok, állásfoglalások
MAB javadalmazások
2010/3/V. sz. MAB határozat (10.02.26.)
Az FB elıterjesztése alapján a testület egyhangúlag jóváhagyta a MAB tagok, FvB
tagok, tisztségviselık (alelnökök, FvB elnök), MAB elnök, FB elnök és tagok bruttó
tiszteletdíjának 2010. februártól történı 11%-os emelését.
(Legutóbb 2008. július 1-jétıl történt tiszteletdíj emelés.)

Mőködési határozatok
MAB SzMSz módosítás
2010/4/II. sz. (10.03.26.) és 2010/7/III. sz. MAB határozatok (10.07.02.)
A testület a módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatot egyhangúlag jóváhagyta.
A MAB munkaterve 2010-2012
2010/4/III. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A MAB 2010-12-es munkatervét a plénum jóváhagyta az alábbiak szerint:
Törvényi háttér:
108. § (1) Az ágazati minıségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati minıségfejlesztési rendszer magában foglalja [– többek között –] a felsıoktatási intézmények képzési, tudományos kutatási, mővészeti alkotótevékenységének külsı – a
MAB által folytatott – értékelését, minıségének hitelesítését.
109. § (1) A MAB az intézmény és programakkreditáció keretében a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési program fejlesztése
érdekében tett intézkedések megvalósulásának külsı értékelésére és nyomon követésére létrehozott független, országos szakértıi testület.
Ágazati szintő feladatok: [Ftv. 109. § (2) a)-c); (3)]
Közremőködik a felsıoktatás fejlesztésével összefüggı tervek, az ágazati minıségpolitika elveinek elkészítésében és megvalósulásának figyelemmel kísérésében.
OKM és saját kezdeményezésre – SNB, MTT és NTT.
Figyelemmel kíséri a felsıoktatás minıségfejlesztési tevékenységének és az Európai Felsıoktatási Térség fejlesztése irányelveinek harmonizációját.
Stratégiai és nemzetközi bizottság, NTT
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Részt vesz a felsıoktatási képzés és tudományos kutatói, mővészeti alkotótevékenység ágazati szintő értékelésében.
OKM és saját kezdeményezésre.
A MAB véleményezi a felsıoktatási törvény és végrehajtási rendeleteinek tervezeteit.
A törvény-, ill. rendeletalkotók megkeresései szerint.
Intézményi szintő feladatok [Ftv. 109. § (2) e), f)]
Ötévenként, munkaterve szerint értékeli
- a felsıoktatási intézményben folyó képzési, tudományos kutatási, mővészeti
alkotótevékenységet, azt, hogy a felsıoktatási intézmény mely képzési, illetve tudományterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel,
valamint
- a képzési, tudományos kutatási, mővészeti alkotótevékenység fejlesztésére a
minıségfejlesztési programban meghatározott intézkedések megvalósulását.
Lásd a 2. sz. mellékletet.
A felsıoktatási intézmény megkeresésére szakértıi véleményt ad
- az alap- és mesterképzésben képzés indításáról,
- ezzel összefüggésben szaklétesítésrıl (a képzési és kimeneti követelmények
tervérıl),
- a doktori iskola létesítésérıl és szabályzatáról,
- egyetemi tanári pályázatokról;
- véleményt nyilvánít képzési, tudományos kutatási és mővészeti alkotótevékenységrıl.
A MAB a szakértıi véleményeket intézményi megkeresésekre adja meg.
Folyamatos feladatok
A MAB határozatok, javaslatok közzététele.
A MAB belsı minıségbiztosítása az ESG szempontrendszere alapján.
A felsıoktatási intézmények rendszeres tájékoztatása.
Együttmőködések: OKM, MRK, ODT, FTT, MTA, HÖOK,
A titkársági információs rendszer továbbépítése.
A doktori adatbázis mőködtetése, rendszeres éves figyelése.
Szakértık felkészítése, fórumok tartása.
Gazdálkodás.
Pályázatok.
Nemzetközi szervezetek, tagságok, kapcsolatok.
Az aktuális tennivalókat a mindenkori éves feladattervek tartalmazzák.
Bazsa György
a MAB elnöke
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Mellékletek:
1. Részletesebb jogszabályi háttér a munkatervhez
2. Intézményakkreditációs ütemterv 2010-15
3. Párhuzamos program-(szak)akkreditáció 2010-tıl
4. Párhuzamos programakkreditációs ütemterv 2010-15
------------------1. sz. melléklet:

Részletesebb jogszabályi háttér a munkatervhez:
Ftv. 108. § (1) Az ágazati minıségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati
minıségfejlesztési rendszer magában foglalja
a) az ágazati minıségpolitika elveit,
b) a felsıoktatási intézmények képzési, tudományos kutatási, mővészeti alkotótevékenységének külsı – a MAB által folytatott – értékelését, minıségének hitelesítését,
c) az intézményi minıségfejlesztési programokat.
(3) A felsıoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét,
mővészeti alkotótevékenységét rendszeresen, ötévenként – munkaterve szerint –
a MAB-nak értékelnie kell. Az értékelésnek ki kell terjednie a képzés és tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység személyi, tárgyi feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minıségfejlesztési program keretében ennek fejlesztése
érdekében tett intézkedések megvalósulásának értékelésére.
106. § (1) A felsıoktatási intézmény létesítésével, átalakulásával kapcsolatos
ügyekben elsı fokon a regisztrációs központ jár el. Döntése elıtt beszerzi a MAB
szakértıi véleményét. …
(2) A felsıoktatási intézmény alap- és mesterképzésben szakindítás elıtt, beszerzi
a MAB szakértıi véleményét. …
(3) A felsıoktatási intézmény a doktori iskola létesítése elıtt beszerzi a MAB
szakértıi véleményét. …
(4) A felsıoktatási intézmény rektora az egyetemi tanári kinevezéssel kapcsolatos
javaslatának elkészítése elıtt beszerzi a MAB szakértıi véleményét.
(5) A MAB – a (7) bekezdésben meghatározottak kivételével – az e §-ban szabályozott eljárásokban a jogszabályokban meghatározottak alapján készíti el szakvéleményét.
110. § (8) A MAB állásfoglalását, javaslatát a Kormány által meghatározottak szerint, továbbá – a Bizottság kezdeményezésére – a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjában és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
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(10) A MAB-nak biztosítania kell a közérdekbıl nyilvános adatnak minısülı, az
általa elfogadott szakértıi vélemények és állásfoglalások tartalmának megismerhetıségét az érintettek kérésére.
138/2009. trv. A felsıoktatási törvény módosításáról
Az Ftv. - e törvény 25. §-ával megállapított - 108. § (3) bekezdésében1 elıírt ötéves
értékelési idıszakra tekintettel a MAB 2010. március 1-jéig módosítja munkatervét, amelyet a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában és az oktatásért felelıs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
Ftv. 2009
Ftv. 2010
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs
Bizottság

A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs
Bizottság

109. § (1) A MAB a felsıoktatásban folyó
képzés, tudományos kutatás, mővészeti
alkotótevékenység minıségének értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési rendszer mőködésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértıi testület.

109. § (1) A MAB az intézmény és
programakkreditáció keretében a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás,
mővészeti alkotótevékenység minıségének
értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési program* fejlesztése érdekében tett intézkedések megvalósulásának
külsı értékelésére és nyomon követésére
létrehozott független, országos szakértıi
testület.
(2) A MAB ellátja az e törvényben meghatározott feladatait, így különösen:
a) közremőködik a felsıoktatás fejlesztésével összefüggı tervek, az ágazati minıségpolitika elveinek elkészítésében és megvalósulásának figyelemmel kísérésében,
b) figyelemmel kíséri a felsıoktatás minıségfejlesztési tevékenységének és az Európai
Felsıoktatási Térség fejlesztése irányelveinek harmonizációját,
c) részt vesz a felsıoktatási képzés és tudományos kutatói, mővészeti alkotótevékenység ágazati szintő értékelésében,
d) e törvényben szabályozott módon közremőködik a felsıoktatási intézményekkel
kapcsolatos eljárásokban,

A MAB:

a) közremőködik az ágazati minıségpolitika elveinek elkészítésében és megvalósulásának figyelemmel kísérésében,
b)

c) ellátja az intézménylétesítéssel és mőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítés
feladatait,
d) javaslatot tesz az egyetemi tanári követelményrendszerre,

1
108. § (3) A felsıoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét, mővészeti alkotótevékenységét rendszeresen, ötévenként - munkaterve szerint - a Magyar Felsıoktatási Akkre-ditációs
Bizottságnak értékelnie kell. Az értékelésnek ki kell terjednie a képzés és tudományos kutatás, mővészeti
alkotótevékenység személyi, tárgyi feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minıségfejlesztési program keretében ennek fejlesztése érdekében tett intézkedések megvalósulásának értékelésére.
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e) ötévenként, munkaterve szerint értékeli
e) figyelemmel kíséri az ágazati minıségea) a felsıoktatási intézményben folyó
fejlesztési rendszer harmonizációját az Európai Felsıoktatási Térség felsıoktatási képzési, tudományos kutatási, mővészeti
rendszereivel,
alkotótevékenységet, azt, hogy a felsıoktatási intézmény mely képzési, illetve tudományterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel, valamint
eb) a képzési, tudományos kutatási, mővészeti alkotótevékenység fejlesztésére a
minıségfejlesztési programban* meghatározott intézkedések megvalósulását,
f) a felsıoktatási intézmény megkeresésére
f) a felsıoktatási intézmény megkeresésére véleményt nyilvánít képzési, tudományos
fa) szakértıi véleményt ad az alap- és meskutatási és mővészeti alkotótevékenységrıl, terképzésben képzés indításáról, a doktori
g) szakértıi véleményt ad az alap- és mes- iskola létesítésérıl,
fb) véleményt nyilvánít képzési, tudomáterképzés indításáról, a doktori iskola létesítésérıl, doktori képzés indításáról és a dok- nyos kutatási és mővészeti alkotótevékenytori szabályzatról,
ségrıl.
h) a felsıoktatási intézmény kérésére véleményt nyilvánít az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatosan,
108. § (3) A felsıoktatási intézmények
képzési és tudományos kutatási tevékenységét rendszeresen, nyolcévenként a Magyar
Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságnak
értékelnie kell. Az értékelésnek ki kell terjednie a képzés és tudományos kutatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minıségfejlesztési
program megfelelıségére.

21. § (6) … Az intézményi minıségfejlesztési programban* kell meghatározni a képzési program, a tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység, a hallgatók értékelésének, az oktatás személyi és infrastrukturális
feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a
hallgatói szolgáltatások, a belsı információs
rendszer és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló célokat.
(+ Évente értékelést készít, és honlapra felteszi.)
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2. sz. melléklet
Intézményakkreditációs ütemterv 2010-15
A MAB az ütemezésben az intézmények indokolt kéréseit mérlegeli.
Az ütemtervet a MAB 2010/4/III. sz. MAB határozatával fogadta el (2010.03.26.).
A lábjegyzetben szereplı utólagos változásokat a táblázat már tartalmazza.
INTÉZMÉNYEK

2010- 2011- 2012- 2013- 201411
12
13
14
15

Állami egyetemek
7 kar
1. Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
8 kar
2. Budapesti Mőszaki és Gazdtud. Egyetem (BME)
15 kar
3. Debreceni Egyetem (DE)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
8 kar
4.
http://www.elte.hu/
4 kar
5. Kaposvári Egyetem (KE)
Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem (LFZE)
6.
http://www.zeneakademia.hu/
7. Magyar Képzımővészeti Egyetem (MKE)
8 kar
8. Miskolci Egyetem (ME)
Moholy-Nagy
Mővészeti
Egyetem
(MOME)
9.
10 kar
10. Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)
5 kar
11. Óbudai Egyetem (OE)
5 kar
12. Pannon Egyetem (PE)
10 kar
13. Pécsi Tudományegyetem (PTE)
5 kar
14. Semmelweis Egyetem (SE)
3 kar
15. Széchenyi István Egyetem (SZE)
12 kar
16. Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
1 10 kar
17. Szent István Egyetem (SZIE)
18. Színház- és Filmmővészeti Egyetem (SZFE)
2 kar
19. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZNME)
Nem állami egyetemek
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem
20.
(ANNYE)
21. Debreceni Református Hittud. Egyetem (DRHE)
22. Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE)
4 kar
23. Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
24. Közép-európai Egyetem (CEU)
1

SzIE halasztást kért (2010. október 19.), kapott a MAB elnöke döntése alapján.
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INTÉZMÉNYEK

2010- 2011- 2012- 2013- 201411
12
13
14
15

Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem (OR-ZSE)
http://www.or-zse.hu/
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
26.
http://www.ppke.hu/
Állami fıiskolák
27. Budapesti Gazdasági Fıiskola (BGF)
28. Dunaújvárosi Fıiskola (DF)
29. Eötvös József Fıiskola (EJF)
30. Eszterházy Károly Fıiskola (EKF)
31. Károly Róbert Fıiskola (KRF)
32. Kecskeméti Fıiskola (KF)
33. Magyar Táncmővészeti Fıiskola (MTF)
34. Nyíregyházi Fıiskola (NYF)
35. Rendırtiszti Fıiskola (RTF)
36. Szolnoki Fıiskola (SZF)

1

INTÉZMÉNYEK

2010- 2011- 2012- 2013- 201411
12
13
14
15

25.

Nem állami fıiskolák
37. A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola (TKBF)
38. Adventista Teológiai Fıiskola (ATF)
39. Általános Vállalkozási Fıiskola (AVF)
40. Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (AVKF)
41. Baptista Teológiai Akadémia (BTA)
42. Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola (BHF)
43. Budapest Kortárstánc Fıiskola (BKTF)
44. Budapesti Komm. és Üzleti Fıiskola (BKF)
45. Egri Hittudományi Fıiskola (EGHF)
46. Esztergomi Hittudományi Fıiskola (ESZHF)
47. Gábor Dénes Fıiskola (GDF)
48. Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola, Szeged (GFHF)
49. Golgota Teológiai Fıiskola (GTF)
50. Gyıri Hittudományi Fıiskola (GYHF)
51. Harsányi János Fıiskola (HJF)
52. IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola (NÜF)
1

5 kar
3 kar

2 kar

EJF halasztást kapott (2010 aug. 29.)
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2010- 2011- 2012- 2013- 201411
12
13
14
15

INTÉZMÉNYEK
53. Kodolányi János Fıiskola (KJF)
54. Kölcsey Ferenc Ref. Tanítóképzı Fıiskola (KTIF)1
55. Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája (MÜTF)2
56. Mozg. Nevelıképzı és Nevelı Int. (MPANNI)
57. Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA)
58. Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola (PHF)
59. Pünkösdi Teológiai Fıiskola (PTF)
60. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola (SSZHF)
61. Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA)
Sola Scriptura Lelkészképzı és Teol. Fıiskola
62.
(SSTF)
63. Szent Atanáz Görög Kat. Hittud. Fıisk. (SZAGKHF)
Szent Bernát Hittudományi Fıiskola (SZBHF)
64.
(mőködés felfüggesztve)
65. Szent Pál Akadémia (SZPA)
66. Tomori Pál Fıiskola (TPF)
67. Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola (VHF)
68. Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola, Budapest (WSÜF)
69. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola (WJLF)
70. Zsigmond Király Fıiskola (ZSKF)

DRHE-be integrálódik


intézmények száma: 7
„kari szintek” száma: 27

1
2

9
47

17
36

KTIF halasztást kért (2010. június 6.), kapott a MAB elnöke döntése alapján.
MÜTF halasztást kért (2010. augusztus 3.), kapott a MAB elnöke döntése alapján.
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3. sz. melléklet
Párhuzamos program-(szak)akkreditáció 2010-tıl
A párhuzamos programakkreditáció az adott képzési ághoz vagy képzési területhez
tartozó alap- és mesterszakok egyidejő értékelését és akkreditációját jelenti.
Az akkreditációs folyamat elemei:
 Az egyes vizsgálatok idızítése: munkaterv szerint, az intézményakkreditációs ütemezésre is tekintettel.
 Egységes dokumentáció készítése minden A/M szakról (programról) +
szaksajátságok
• a jelenlegi helyzet bemutatása (tanterv, személyi és tárgyi feltételek,
kutatás) és összehasonlítása a szakindításkor közöltekkel, a változások
kiemelése
• adatok a képzésrıl, a szak hallgatóiról (jelentkezık, felvettek, képzési
és kimeneti teljesítmények, végzık, továbbtanulók, elhelyezkedık), a
szak oktatóiról
• a szak (C-SWOT analízist is tartalmazó) tömör önértékelése
• a DI-k értékelése a felkérésre frissített www.doktori.hu adatbázisból
történik
 Az LB elemzése a dokumentációk, teljesítmény- és minıségmutatók alapján.
 Látogatások a legjobb 2-4, leggyengébb 3-5 + random kiválasztott 2-5 helyen.
 LB jelentés - értékeléssel és javaslatokkal.
 A MAB testület akkreditációs határozata.
A dokumentáció jellemzıi
• A dokumentumok struktúrája egységes (templát).
• Az adatok minél nagyobb hányada egyébként is meglévı, más adatforrásokban szereplı, ezért minimális többletmunkát igényel: eredeti MABbeadvány, FIR, OKM statisztika, intézményi honlap, FOI tanulmányi rendszere.
• A dokumentumok a FOI Ftv. szerint készítendı és honlapján megjelenítendı éves minıségértékelési jelentésének részét (mellékletét) képezik.
• A dokumentumok összehasonlító, elemzı, táblázatos és grafikus értékelést
tesznek lehetıvé.
A dokumentáció szerkezete
A dokumentáció külön készítendı N/L/ – Székh/Teleph – Ma/En/De képzésekre.
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Fı részei:
I. Az egységes rendszerő adatok – követik a szakindítási akkreditációs beadvány pontjait.
II. Elemzı szöveges önértékelés, részben meghatározott közös, részben egyedileg fontosnak ítélt szempontok alapján. A HÖK is készíthet független
önértékelést.
III. A program minıségbiztosítási gyakorlata a FOI QA rendszerében.
IV. Javaslatok
Az LB munkája:
• Az LB a dokumentumok és az önértékelések elemzése alapján látogatási
programot készít.
• Az LB a kialakított program alapján és ad hoc jelleggel is végezhet látogatást.
• Nem szükséges minden képzés helyszíni látogatása, de javaslat akkreditáció megvonására csak helyszíni látogatás alapján tehetı.
• Összegzı LB értékelés, jelentés:
a) A képzési terület/szakok elemzı áttekintése + javaslatok
b) Az egyes képzések értékelése + javaslatok
A MAB testület döntése:
• Programonként (szakonként)
o akkreditálva (hatályos a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén év/hó/nap-ig), vagy
o akkreditálva monitor eljárással (hatályos a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén év/hó/nap-ig, monitoring
vizsgálat idıpontja: év), vagy
o nem akkreditálva
+ (minden esetben) javaslatok az adott program minıségének fejlesztésére.
• Összegzı javaslatok a programok (szakok) egészére az intézmények, ill. az
OKM felé.
-------------------------A dokumentáció szerkezete (részletezés)
I.
Egységes rendszerő adatok
Adatok a szakról
1. tartalmi feltételek, tanterv
2. személyi feltételek
3. kutatásra vonatkozó elvárások
4. infrastrukturális feltételek
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5.
6.
7.
8.
9.

a képzési kapacitásra vonatkozó elvárások
idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó elvárások
a tanári mesterképzés
székhelyen kívüli képzés
távoktatási képzés

Adatok a szak hallgatóiról (melyik év?)
• jelentkezések 1./2./X. helyen pontszámeloszlás
• felvettek 1./2./X. helyrıl pontszám maximum, minimum és átlag
• a tanulmányi idı alakulása (félévekben, a többletfélévek átlagos száma)
• a tanulmányok zárása: abszolutóriumot / záróvizsgát / diplomát szerzık
aránya a képzési ciklus elején tanulmányokat kezdettek számához viszonyítva
• végzettek: továbbtanulók / munkahelyet választók / egyéb
Adatok a szak oktatóiról:
• Név, munkaviszony, beosztás, tudományos fokozat/cím (FIR adatbázisból)
• Oktatott tárgyai, azok kreditszámai, óraszáma ezen a szakon és összesítésben
• Utolsó 5 tudományos közleménye
• Munkaviszonya más intézménynél (ha van)
• A szak oktatóinak összesített „szakmai súlya” (a legmagasabb érték számít)
o oktatói: Prof: 4, fıisk.t./e.docens: 3, fıisk. docens/adj:2, tanárs: 1
o tudományos: MTA: 5, DSc: 4, habil: 3, PhD/DLA: 2 , ezek nélkül: 1.
II. Elemzı szöveges önértékelés
Az elemzı önértékelés (2-5 oldal ajánlott terjedelem) szempontjai (a szakfelelıs
és a rektor írja alá):
• a szak illeszkedése a többciklusú képzési rendszerbe, a képzési ág funkciója (közös képzési szakasz?)
• a képzés tudományos (academic) és gyakorlati (professional) szempontú
értékelése
• a szakirányok beválása, választásuk adatai (ha vannak)
• a felvett hallgatók elıképzettsége, alkalmassága, motiváltsága
• a képzési követelmények teljesítése, a tanulmányi eredmények, a félévek
óra/kredit és vizsga terhelése; vizsgakövetelmények értékelése.
• a kimeneti követelmények teljesítése (záróvizsga tapasztalatok)
• a kimeneti kompetenciák kialakításának módszerei, eredményei, tanulássegítı módszerek, tehetséggondozás (formák és eredmények), az összefüggı
hosszabb gyakorlat értékelése (ha van)
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•
•
•
•
•
•
•

mindezek alapján a tanterv értékelése, végrehajtott és tervezett változtatások
pályakövetési módszerek és eredményeik
a szak nemzetközi kapcsolatai (hallgatói, oktatói mobilitás)
a belsı minıségértékelés rendszere, eredményei (ESG érvényesülése)
a szak helye a hazai (esetleg nemzetközi) rangsorokban
a szak honlapja a FOI honlapján
összesítés C-SWOT analízis rendszerben

III. A program minıségbiztosítási gyakorlata a FOI QA rendszerében.
A szak minıségének fenntartását, javítását célzó mechanizmusok
a) elvi kialakítása (az intézményi minıségbiztosítási rendszerbe ágyazottság, a
rendszer vonatkozó elemei)
b) gyakorlati megvalósítása, mőködése.
IV. Javaslatok
A szak helyzetével, mőködtetésével kapcsolatban, országos és helyi szinten.
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4. sz. melléklet

Párhuzamos program-(szak)akkreditáció ütemterve 2010-15
Szakbizottság Képzési terület

Agrár
Agrár
Bölcsész
Bölcsész
Hittudomány Hittudomány
Mőszaki
Mőszaki
Informatika
Mővészetek

Mővészet

Mőv. közv.
Orvostud.
Orvos/eü.
Sporttud.
Társ. tud.
Társ.tud.
Jog/igazg.
Gazd.tud.
Term.tud.
Term. tud.
Pedagógusk. Ped. képzés
Összesen

Képzıhely Szakok
2010-11
#
száma

20
37

193
269

27
15

195
42

21

383

10
16
9
53
15
50
16
38
327

31
128
26
182
42
227
113
688
2519

2011-12

2012-13 2013-14

2014-15

X
X
X
X
zene
monitor

X
X
X

eü.
X

X
X
X
X
óvó /tanító

tanárképz

A képzési helyek és a szakok száma a központi adatbázisból származik.
A ténylegesen meghirdetett és folyó képzések száma ennél biztosan kevesebb.

A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság állásfoglalása és javaslatai az
egyetemi tanári pályázatok véleményezésérıl
2010/4/IX/1. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság állásfoglalása és javaslatai
1. A MAB az egyetemi tanári pályázatok szakértıi véleményezése során számos
kitőnı pályázattal találkozik. Ezek a pályázók jelentısen hozzájárulnak a magyar felsıoktatás magasabb színvonalához, jobb minıségéhez. Ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy a pályázók jelentıs részének nincs, vagy alig van
nemzetközi publikációja, független hivatkozása, így a törvényben elıírt nemzetközi elismertsége sem. Ez összefügg azzal, hogy egyre kevesebb a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel jelentkezı pályázó, jóllehet ez a cím országos nyilvánossága és értékrendje révén a tudományos teljesítmény elismert
mércéje hazánkban.
2. A MAB a véleményezésre benyújtott egyetemi tanári pályázatokat a továbbiakban egy teljes nyomtatott példányban, s ezen felül a személyes dokumentumok
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másolata nélküli egy nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD/DVD) kéri. Ez lehetıvé teszi, hogy az illetékes szakbizottság illetve a testület tagjai a pályázat véleményezéséhez szükséges részeit javaslatuk, illetve döntésük meghozatala elıtt a MAB szerverén – jelszavas hozzáféréssel, továbbadási és lementési
tilalom mellett – tanulmányozhassák.
3. A MAB kéri, hogy az egyetemi tanári címre pályázók publikációs jegyzéke egy
megadott link segítségével legyen elérhetı valamelyik közismert, nyilvános, bibliográfiai szakmaiságot biztosító publikációs adattárban is, pl. MTMT, MTA,
BME, KOKI, SZBK stb. A MAB ezzel csatlakozik az OTKA és más pályázatok,
az MTA doktora cím elnyeréséért folyó eljárások gyakorlatához, ahol a pályázati anyag már csak elektronikusan nyújtható be és egyúttal szükséges a közlemények bevitele valamelyik említett adatbázisba.
4. Az Ftv. szerint az egyetemi tanári pályázatokról a MAB szakértıi véleményét a
rektor szerzi be, és „a szakértıi véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el
javaslatát az egyetemi tanári kinevezésre” a miniszternek / fenntartónak. Nem
írja elı a törvény, hogy ezt a szakértıi véleményt a szenátus, vagy maga a pályázó megkapja, ugyanakkor elrendeli, hogy az intézmény által felkért „szakmai
véleményezı testület írásos állásfoglalását valamennyi érintett pályázó esetén a
szenátus részére meg kell küldeni”. Több példa azt mutatja, hogy sem a szenátusok, sem a pályázók nem ismerik meg a MAB szakértıi véleményét. A pályázó
személyiségi joga a MAB szakértıi véleményének megismerése, és ennek biztosítása érdekében a MAB a vélemény megküldésekor megkéri a rektort, hogy a
vélemény egy másolatát juttassa el a pályázóhoz. Javasolja, hogy a MAB szakértıi véleményét a szenátus tagjai is kapják meg, mert az segíti ıket annak megítélésében, hogy országos mércét és összehasonlítást is figyelembe véve menynyiben felel meg a pályázó teljesítménye a törvényi feltételeknek.

MAB dokumentumok frissítése
(Útmutatók, Bírálati lapok, Bírálati szempontrendszerek)

2010/5/II. sz. MAB határozat (10.04.30.)
A MAB-hoz véleményezésre érkezı beadványokkal kapcsolatos teendık logikusan
következnek egymásból. A változtatások formaiak, a gyakorlati tapasztalatok alapján váltak szükségessé.
A frissített dokumentumok a www.mab.hu honlapon, a Tájékoztatók és Szabályok
menüpontokban érhetıek el.
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Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
2010/5/III. sz. MAB határozat (10.04.30.)
Az egyetemi tanári pályázatok MAB véleményezése c., a MAB decemberi plénumán
elfogadott dokumentum formai módosítására készült javaslatot a plénum egyhangúlag jóváhagyta. A komplex, frissített dokumentum elérhetı a MAB honlapján, a
Szabályok menüpontban.

A MAB 2009-es közhasznú jelentés
2010/6/II/1. sz. MAB határozat (10.06.04.)
A MAB plénuma a Felügyelı bizottság javaslatát is figyelembe véve elfogadta a
MAB 2009-es közhasznú beszámolóját az alábbiak összefoglaló alapján:
A MAB 2009-ben is költségvetési támogatásból,
dálkodott.
A bevételek megoszlása a következı volt:
Költségvetési támogatás: 245.500,-eFt
Saját bevétel:
50.973,-eFt
Pályázati támogatás:
156,-eFt
Egyéb bevétel (kamat):
9.870,-eFt
Összesen:
306.499,-eFt

valamint saját bevételekbıl gaz-

80,0 %
16,6 %
0,2 %
3,2 %

A MAB 2009. évi mőködésének finanszírozása tekintetében a költségvetési támogatás és a saját bevétel (kamatbevételekkel) aránya 80-20 %-os volt. A saját bevételek aránya 2007-ben 18%, 2008-ban 34% volt. A 2009-re vonatkozó csökkenés
két tényezınek tudható be. Egyrészt magasabb volt 2009-ben a központi költségvetési támogatás összege 2008-hoz képest. Másrészt a bolognai átmenet kapcsán
2007-ben és fıleg 2008-ban tapasztalt szakindítási ügyszám növekedési tendenciája 2009-re egyértelmően megfordult, túljutottunk a szakindítási hullám tetején.
Azaz míg központi támogatásunk növekedett, saját bevételeink abszolút értékben is
jelentısen csökkentek.
A saját bevételek arányának növelését a 2007. évi beszámoló véleményezésekor
a MAB Felügyelı Bizottsága szorgalmazta. Ezt 2008-ban, a szakindítások nagy
számának köszönhetıen, sikerült is elérni. Amint azt azonban a 2008-as beszámolóban elıre jeleztük, a Bologna-átmenettel kapcsolatos szakindítási hullám lefutása
miatt saját bevételeink 2009-ben érezhetıen csökkentek. Új saját bevételi források
sajnos nem állnak a MAB rendelkezésére. Itt jegyezzük meg, hogy a felsıoktatási
intézmények számára általában elérhetı pályázati források a MAB elıl el vannak
zárva, ezekre nem pályázhatunk, a pályázók lehetséges körébe a MAB nem fér
bele. Különösen elkeserítı (és a majdani eredmények, valamint azok elterjesztése
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szempontjából korántsem közömbös), hogy a felsıoktatás minıségfejlesztését célzó TÁMOP 4.1.4 projektbıl a MAB tudatosan és durván ki lett zárva, hiába volt a
szélesebb szakmai tiltakozás, s a Nemzeti Bologna Bizottság módosítást kérı állásfoglalása a projekt elıkészítése idején. A MAB vezetése 2009-ben komoly erıfeszítéseket tett, hogy a már elindult projekt megvalósításába intézményesen bekapcsolódhasson, tárgyalásaink a projektgazda Oktatáskutató és Fejlesztı Intézettel
azonban sajnos nem vezettek eredményre. Az OFI részérıl felénk továbbított –
immár 2010-ben kelt – ajánlat arra vonatkozott, hogy a MAB által javasolt összesen 2-3 személy (sic!) egyéni szakértıként részt vehetne a projekt munkájában. Ezt
az ajánlatot természetesen nem tekintettük elfogadhatónak.
Mind a MAB mőködésének fenntarthatósága, mind pedig a MAB pénzügyi függetlenségének biztosítása szempontjából továbbra is fontos stratégiai kérdés, hogy a
saját bevételek csökkenését hogyan lehet ellensúlyozni, e finanszírozási „lyukat”
hogyan lehet betömni. Különös tekintettel arra, hogy 2010-ben a központi költségvetési támogatásunk összege is érezhetıen csökken 2009-hez képest (20,5 millió
Ft-tal kevesebb).
A saját bevételek növelésének egyik lehetséges eleme volna, ha a felsıoktatási
intézmények a MAB-ba küldött egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért
szakértıi díjat fizetnének, a szakindítási véleményezésekhez hasonlóan. Ez a megoldás a MAB finanszírozási logikájába is jól illeszkedne: az Ftv. által elıírt rendszeres minıséghitelesítési tevékenység fedezetéül a központi költségvetési támogatás szolgál, a felsıoktatási intézmények kérésére végzett eseti szakértıi munka
viszont térítésköteles kellene legyen, minden elemében, így az egyetemi tanári
pályázatok tekintetében is. (Ugyanez kellene vonatkozzon az egyetemi tanári felülvizsgálati eljárásokra.)
Mindez szoros összefüggésben van a MAB számára a Felsıoktatási törvényben
rögzített mértékő éves költségvetési támogatás biztosításával. Noha központi költségvetési támogatásunk az elmúlt évben több volt a 2008. évinél, ezt a bizonyos 2
ezrelékes mértéket immár harmadik éve, 2009-ben sem kaptuk meg. Szükségesnek tartjuk, hogy az OKM ezt a forrást a mindenkori éves költségvetési javaslatban elıirányozza, továbbá hogy az OKM és a MAB vizsgálja felül a központi
finanszírozás rendelkezésre bocsátásának jelenlegi módját. A felek középtávú
(pl. a felsıoktatási intézményekkel kötött fenntartói megállapodásokhoz hasonlóan
3 éves) megállapodásban rögzíthetnék a központi finanszírozás várható mértékét, s
a költségvetési támogatás és a saját bevételek célul tőzött arányát. A MAB lehetséges bevételi forrásait és a MAB véleményezési szakértıi díj mértékét jogszabályok
rögzítik, ezért szükséges lehet a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata is.
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A kiadások nagyobb hányadát a személyi jellegő ráfordítások jelentették, ami a
járulékokkal és adókkal együtt 217.447,-eFt volt.
Bérköltségek:
81.110,-eFt
Tiszteletdíjak:
50.637,-eFt
Megbízási díjak:
29.667,-eFt
Reprezentációs ktg.:
2.656,-eFt
Költségtérítések:
3.108,-eFt
Étkezési hozzájárulás:
2.556,-eFt
Egyéb személyi juttatások:
1.318,-eFt
Adók és járulékok:
46.395,-eFt
Összesen:
217.454,-eFt
A dologi jellegő kiadások kismértékben növekedtek az elızı évhez viszonyítva,
ezek nem haladták meg a személyi jellegő kiadások 1/5-ét. Összesen 43.457,-eFt. E
költségcsoport struktúráját tekintve az egész évi kiadások több mint 1/3-át a bérleti
díjak teszik ki.
Bérleti díjak:
17.218,-eFt
Könyvelés, bérszámfejtés:
6.482,-eFt
Szolgáltatási ktg.:
4.062,-eFt
Kiküldetési ktg.:
4.697,-eFt
Számlás szakértıi díj:
4.592,-eFt
Egyéb dologi kiadások:
6.406,-eFt
Összesen:
43.457,-eFt
Jelentıs mértékő beruházás nem történt, az ilyen jellegő ráfordítás mindössze 473.eFt.
Az egyéb ráfordítások között szerepel a vissza nem igényelhetı ÁFA, idegenforgalmi adó, elszámolt árfolyam veszteség, valamint a kerekítésbıl származó költségnövekedés, ami összesen: 8.475,-eFt volt.
Körültekintı és takarékos gazdálkodással valósulhatott meg az, hogy a bevételek és
kiadások különbözeteként 2009-ben 36.647,-eFt eredmény képzıdött, ami a saját
tıke 152.206,-eFt-ra történı növekedését eredményezte.

Budapest, 2010. május 28.
Gémesi László, gazdasági igazgató

Szántó Tibor, fıtitkár
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Közhasznú besorolású szervezet beszámolójának eredménykimutatása
(2009.01.01.-12.31.)

2010/6/II/1/a. sz. MAB határozat (10.06.04.)
Sorszám
a
1.
2.

A tétel megnevezése

Elızı év

b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-10.
sorok)

c

1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás

326 219

adatok e Ft-ban
Elızı év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
d
e
0

306 499

210 000

245 500

210 000

245 500

3.

a. alapítótól

4.

b. központi költségvetésbıl

5.

c. helyi önkormányzattól

0

0

6.

d. egyéb

0

0

6 526

156

102 872

50 973

0

0

6 821

9 870

0

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8.

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

10.

5. Egyéb bevétel

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (12.-13.
sorok)

0

12.

1. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

13.

2. Egyéb vállalkozási bevétel

0

0

14.

C. Összes bevétel (1+11. sor)

326 219

306 499

15.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (16.-21.
sorok)

262 066

16.

Anyagjellegő ráfordítások

17.

Személyi jellegő ráfordítások

18.

0

0

0

269 852

41 096

43 457

209 495

217 447

Értékcsökkenési leírás

4 027

1 828

19.

Egyéb ráfordítások

7 385

6 756

20.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai

63

364

21.

Rendkívüli ráfrodítások

22.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(23.-28. sorok)

0

23.

Anyagjellegő ráfordítások

0

0

24.

Személyi jellegő ráfordítások

0

0

25.

Értékcsökkenési leírás

0

0

100
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Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

26.

Egyéb ráfordítások

0

0

27.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai

0

0

28.

Rendkívüli ráfrodítások

0

0

29.

F. Összes tevékenység költségei (15.+22.sor)

262 066

30.

közhasznú tevékenység eredménye(1.-15.sor)

64 153

36 647

31.

vállalkozási tevékenység eredménye(11.-22sor)

0

0

32.

G. Adózás elıtti eredmény(30.+31.sor)

33.

H. Adófizetési kötelezettség

34.

I. Tárgyévi eredmény (32.-33. sor)

0

0

64 153

Budapest, 2010. március 31.

269 852

36 647

0

0

64 153

36 647
………………………
MAB elnöke

Közhasznú besorolású szervezet beszámolójának mérlege
(2009.01.01.-12.31.)
adatok e Ft-ban

Elızı év(ek)
Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év
helyesbítései
a
b
c
d
1.
A. Befektetett eszközök (2-4 sorok)
4 327
0
2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)

6.

I. Készletek

7.

II. Követelések

8.

III. Értékpapírok

9.

IV. Pénzeszközök

10.

C. Aktiv idıbeli elhatárolások

11.
12.

Tárgy év
e
2 972

261

168

4 066

2 804

0

0

136 512

0

183 188

0

0

9 264

8 765

0

0

127 248

174 423

1 592

1 691

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)

142 431

187 851

D. Saját tıke (13.-18. sorok)

115 559

152 206
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Sorszám

A tétel megnevezése

13.

I. Induló tıke/jegyzett tıke

14.

II. Tıkeváltozás/eredmény

15.

III. Lekötött tartalék

16.

IV. Értékelési tartalék

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgy év

51 406

115 559

64 153

36 647

0

0

0

0

25 425

34 419

19.

V. Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységbıl
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységbıl
E. Céltartalék

20.

F. Kötelezettségek (21.-23. sorok)

21.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25 425

34 419

24.

G. Passzív idıbeli elhatárolások

1 447

1 226

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)

17.
18.

Budapest, 2009. március 31.

142 431

0

187 851

…..…………….
MAB elnöke

Intézményakkreditációs Útmutató és módszertani melléklet
2010/9/II. sz. MAB határozat (10.10.29.)
A plénum az Intézményakkreditációs Útmutatót és módszertani mellékletét az elhangzott javaslatok átvezetésével elfogadta. Az Útmutató és melléklete a MAB
honlapján a Szabályok menüpontban olvasható.

A MAB 2008-as külsı értékelése nyomán készült Progress Report
2010/8/VI. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A MAB a 2008-as külsı értékelése nyomán készült elırehaladási jelentést elfogadta. A jelentés teljes szövege a MAB honlapján a MAB minısége menüpontban olvasható.
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A MAB javaslatai a felsıoktatási törvény koncepciójához
2010/10/II.a sz. MAB határozat (10.12.03.)
A testület az Ftv. koncepció tervezetére adandó általános MAB észrevételeket – a
javasolt módosításokkal – jóváhagyta:
• Fogalmazza meg a koncepció a törvény minden szabályozandó kérdés elvét és
pontos tartalmát (feltételét, követelményét, kereteit stb.), mert e nélkül számos
esetben az alsóbb rendő jog-szabályok a törvény szándékától eltérıen is szabályozhatnak. A koncepcióban ilyen értelemben még sok a nyitott kérdés.
• Fontos a közoktatási és felsıoktatási törvény együttes elıkészítése, mert kölcsönhatásuk mindkét oldal számára alapvetı jelentıségő (kiemelten az érettségi/felvételi és a tanárképzés) és ezt mindkét tervezetben meg kell jeleníteni.
(Látjuk a Bologna-rendszer példáján, ha összefüggı ügyeket külön, két fázisban vezetnek be!)
• Meghatározó alapelv legyen: ha egy intézmény államilag elismert egyetem
vagy fıiskola kíván lenni, s a Magyar Köztársaság címerével ellátott oklevelet
kíván kiadni, az meg kell feleljen az Alkotmány és a törvény egységes meghatározó elemeinek. Fenntartótól függetlenül biztosítania kell mindazokat az autonómia elemeket (szenátusnak, oktatóknak, hallgatóknak egyaránt), amiket
az Alkotmány és a törvény megfogalmaz.1 Kivételt csak az egyházi intézmények jelentenek hitéleti kérdésekben.
• Ugyanez érvényes a minıségre: a minıség nem fenntartófüggı, hanem egységes a magyar felsıoktatásban.
• A koncepció, alapelveivel ellentétben, összességében szőkíti az intézmények
autonómiáját, mind szervezeti, mind személyi, mind gazdálkodási kérdésekben. Ezt módosítani kell.
• Csak olyan intézményi (egyetemi, fıiskolai, kari) kritériumokat szabad megfogalmazni, melyeket mind a létesítendı, mind a meglévı egységekre érvényesíteni lehet. A kritériumok alól nem felmentést kell engedélyezni, hanem
teljesítési lehetıséget kell biztosítani. Ahol erre szükség van, a pótlási idı maximum 3 év legyen.
• Az egyetem és fıiskola nem a „rendőség”, hanem a másság okán különböznek, biztosítsunk közöttük kapcsolatot és átmenetet, és ne építsünk közéjük
merev falakat.
• Az emelt szintő érettségi elıírása mindenekelıtt a középiskolák és tanulóik
számára, de egyúttal a társadalom számára is megfogalmazott üzenet: a to1
(Pl. a Budapest Kortárstánc Fıiskola államilag elismert oklevelet akar kiadni, ezért teljesíti ezeket,
Gór Nagy Mária színi tanodája nem akar ilyet, ezért saját törvényei szerint mőködik, és jól mőködik.)
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•

•

vábbtanuláshoz általában mindenkinek alkotmányos joga van, de konkrétan
csak azok kezdhetnek élni ezzel a joggal, akik szakmai teljesítményükkel ezt
alátámasztják, mint ahogy a diplomához is csak teljesítménnyel lehet eljutni.
A teljesítéshez természetesen az kell, hogy a közoktatás mindenkinek biztosítsa az ilyen teljesítmény elérésének feltételeit.
Körültekintıen szükséges szabályozni a két emelt szintő érettségi elıírását a
felvételihez, hogy az ne okozzon feszültséget a közoktatásban, illetve ne járjon
az emelt szint színvonalának csökkenésével. Ha a jelenlegi szabályozást az új
törvény most módosítani fogja, akkor az alapképzésekre egy szakmai emelt
szintő érettségivel, az osztatlan képzésekre egy szakmai és egy nyelvbıl emelt
szintő érettségivel lehessen jelentkezni. Alapképzési szakon az oklevélhez
nyelvvizsga kell, ezért a mesterképzési szakon tanulóknak ez megvan, tehát ık
nyelvismeret birtokában tanulnak. A sokkal jobb jelentkezési paramétereknek
örvendı jelenlegi osztatlan szakokon nem szabad megengedni, hogy felsıbb
éves hallgatók nyelvvizsga nélkül tanuljanak és készíthessenek diplomamunkát, és esetleg csak a záróvizsga után szerezzenek nyelvvizsgát az oklevélhez.
A szóbeli felvételi ügyét – értékelésének (többlet-pontozásának?) módját – körültekintıen át kell gondolni: mi a szóbeli vizsga tematikája, hogyan (mibıl,
mikor, kinek a segítségével) lehet rá felkészülni, ki fizeti ezt kinek?1
Egyazon szakon
o a párhuzamosan folytatott többciklusú és az osztatlan képzés,
o ezeken belül a rengeteg szakirány,
o valamint a páros és páratlan félévekben meghirdetett szakindítások
igen nagy oktatói túlterhelést okoznak, már most is jelentıs mértékben elvonják az oktatókat a tudományos munkától, s ez felsıoktatásunk további,
már most is minıségrontó és nem kívánatos fragmentálódásához vezethet.
Ugyanezen okokból egyértelmősíteni és egyszerősíteni kell a szakirány funkcióját. Ma e téren szinte áttekinthetetlen káosz uralkodik: vannak önálló szakképzettséghez vezetı, vannak kkk-ban nevesített és nagy számban definiálatlan funkciójú szakirányok. A munkaerıpiac ezekkel aligha tud mit kezdeni. Ez
tipikus és pazarló esete annak, hogy a felsıoktatás azt képez, amire képes, s
nem azt, amire szükség van.
A képzési ág kategóriát érdemes megszüntetni: nincs érdemi funkciója, csak a
rendszert bonyolítja. A koncepció – feltehetıen átgondoltan – már nem is említi.
A Bologna-rendszer – logikusan – mind az alap-, mind a mesterfokozathoz
(európai) munkaerıpiaci alkalmazhatóságot (szakképzettség) és továbbtanulás-

1
2010-ben pl. a BCE-n 5260, a BGF-en 4617, az ELTE ÁJK-n 1480, a SE ÁOK-n 1152 elsı helyes
jelentkezıt kellett volna szóbeliztetni!

104

Akkreditáció Magyarországon 21

•

•

•

•

•
•
•

ra alkalmasságot (felsıfokú végzettség) kíván meg. Ha nincs szakképzettség,
akkor az – tömören szólva – felsıfokú szak-képzetlenséget jelent és ilyen fiatalokat ne képezzünk. Akkor tényleg sose fogja tudni a munkaerıpiac, mire jó
az „alapdiploma” (BA/BSc).
A tanári továbbképzések minıségét emelendı feltétlenül szükséges, hogy azt
csak tanárképzést folytató felsıoktatási intézmények vagy regionális pedagógiai továbbképzı intézetek végezhessék.
Nem lehet a szenátusokra bízni, hanem a jelenleg is érvényes miniszteri rendeletben kell rögzíteni, milyen alap- és mesterszak párosítást lehet osztatlan
képzéssé alakítani. Ki kell dolgozni, és meg kell ott jelentetni ezek kkk-ját is.
Csak ez után döntet a szenátus a szak indításáról (a szenátus nem akkreditál!).
Pl. a mőszaki területen van 20 alap- és 42 mesterszak; a bölcsészettudományin 14 alap-, 75 mesterszak stb., irreális kombinációkat nem szabad megengedni.
A képzési rendszer akkor lehet teljes és a munkaerıpiacon is hatékony, ha
nem csak akadémiai MA/MSc, hanem gyakorlati MA/MSc mesterszakok is
lehetnek. (Messze nem minden szak, csak indokolt esetek!) Sıt nagyon indokolt a gyakorlati (ipari, gazdasági stb.) doktori témák és iskolák felé is elmozdulni, ami elvezethet a university of applied science minısítéshez.1
A közös képzéseket támogassa a törvény, de csak akkor, ha minden résztvevı
intézmény önmaga is alkalmas az ilyen képzésre. (Nem lehet olyan közös
képzés, ahol az egyik partner csak magyar, a másik csak az egyetemes történelmet, az egyik csak a szerves, a másik csak a szervetlen kémiát képes csak
oktatni!) Közös doktori iskola is csak így engedhetı meg (miként akkreditált
magyar-külföldi doktori iskola együttmőködését „látatlanban” támogatja a
MAB), mert egyébként egy-két (e célból leigazolt) jó oktatóval minden kar/
intézmény (minimum presztízs okokból) be fog szállni „közös” doktori iskolába, s ez drasztikus minıségcsökkenést eredményezne!
A törvényben (a koncepcióban) meg kell adni a szakkollégium definícióját, s
ennek alapján jogszabályban részletezni akkreditációs kritériumait.
Adjunktus ne lehessen kinevezett tanszékvezetı, csak maximum 1 évig megbízott. Ahol nincs egyetlen docens sem, ott nem szabad tanszéket szervezni!
Az alapelvek közé be kell emelni a nemzeti és etnikai kisebbségek mővelıdési
jogát saját anyanyelvükön a magyarországi felsıoktatási rendszerben. Deklarálni kell a nemzetiségi értelmiség képzésének jogát és szükségességét a nem-

1

2010. nov. 24-én Szabó Gábor, elızı ciklusban MAB tagunk „Fényipar” címmel tartotta az MTA
rendes tagi székfoglalóját. A fizikai osztály elnöke nem emlékezett ilyen felfogású székfoglalóra.
Örvendetes, hogy az akadémián is van ilyen irányú elmozdulás. Akkor lehet a felsıoktatásban is!
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zetiségi nyelveket és kultúrákat oktató szakokon (BA, MA diszciplináris, MA
tanári, tervezett osztatlan képzés).
A MAB álláspontja szerint a közismerten rengeteg módosító javaslat után
kialakuló koncepció tervezetet még egyszer társadalmi vitára kell bocsátani,
mert most nem lehet látni, mi valósul meg a javaslatokból, és azok után kialakul-e egy egységes, koherens koncepció a jó törvény érdekében. Erre feltétlenül szükség van!

Minıség és akkreditáció az új felsıoktatási törvény koncepciójában, melléklete: EU ügynökségek
2010/10/II.b. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A testület az Ftv. koncepció tervezetére adandó, szőkebben a minıségügyre vonatkozó MAB észrevételeket – a javasolt módosításokkal és az EU országok akkreditációs szervezeteit felsoroló melléklettel – jóváhagyta.

Párhuzamos akkreditációs útmutató
2010/10/III/1. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A testület a párhuzamos programakkreditáció módosított útmutatóját jóváhagyta.
Az Útmutató a MAB honlapján a Tájékoztatók menüpontban olvasható.

Intézményakkreditációs határozatok hatálya
2010/10/IV. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A korábbi (2. körös) intézményakkreditációs értékelés eredményeként kimondott
intézményi, kari akkreditációs határozat hatálya az adott intézményre/karra vonatkozó soron következı (3. körös) intézményakkreditációt lezáró MAB testületi határozat meghozatalának idıpontjáig meghosszabbodik. A harmadik körös intézményakkreditációs eljárásban résztvevı intézményeknek, azok karainak akkreditációja
az újabb intézményakkreditációs határozat meghozatalának idıpontjáig érvényes.
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A magyar orvosképzés akkreditációjának amerikai elismerése az
akkreditációs gyakorlatban a magyar orvosképzés külföldi gyakorlóhelyei
minıségbiztosításának országos szintő egységesítésével
Az Amerikai Egyesült Államok gyakorlata szerint a külföldön általános orvosnak
tanuló hallgatóknak akkor kapnak állami támogatást, ha olyan országokban tanulnak, ahol az akkreditációt megfelelınek nyilvánítja az arra hivatott amerikai ügynökség (NCFMEA). Ez az idegen nyelven folyó magyar orvosképzésben megnehezíti a külföldi gyakorlóhelyek bevonását. Mivel eddig helyszíni vizsgálat nem történt a magyar orvosképzésben a kapcsolódó külföldi gyakorlóhelyeket illetıen,
emiatt az amerikaiak – ha ezen a helyzeten Magyarország nem változtat – nem
fogják támogatni a magyar egyetemre járó amerikai hallgatókat. A MAB a 4
orvosképzı intézmény és a minisztérium illetékeseinek bevonásával kidolgozta a
továbbiakban alkalmazandó, egységes akkreditációs eljárást és az elvárások rendszerét. Az intézmények által javasolt személyekbıl állít fel látogató bizottságot a
MAB.
A MAB orvostudományi bizottság olyan rendszert dolgozott ki, amelyet feltehetıleg elfogad az amerikai ügynökség. Bár nem innen nyerik a magyar egyetemek a
legtöbb külföldi orvostanhallgatót, de ez a magyar képzés presztizsét emeli, és
növeli a más országokból érkezık számát is.
2010/10/VI. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A testület a magyar orvosképzés akkreditációjának amerikai elismerését segítendı
a külföldi gyakorlóhelyek akkreditációs vizsgálatára vonatkozó eljárásrendet jóváhagyta az alábbiak szerint:
I. Akkreditációs eljárás a külföldi klinikai gyakorló-/képzıhelyek minıségellenırzésében
1. Az érintett 4 intézmény, megállapodást* követıen, összehangolt látogatási
ütemezési terv alapján a MAB elnökénél kezdeményezi az egyes gyakorlóhelyeket látogató bizottság (LB) összeállítását és az eljárás lefolytatását. A
MAB az akkreditációs eljárást vagy az általános orvosképzést érintı ún. párhuzamos program-akkreditáció keretében, vagy esetenkénti felkérésre, idıközi, ún. monitor eljárás keretében végzi a megadott idıkorlát1 figyelembe vételével.

* Az akkreditálandó és látogatandó külföldi klinikai gyakorlóhelyek listájának összeállítása, igény
szerinti bıvítése egyeztetett módon
1
A szakakkreditációt követı 12 hónapon belül, ill. az akkreditációs periódus alatt újonnan megjelenı, még nem látogatott gyakorlóhely esetén a hallgató kiküldését követı 12 hónapon belül!
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

Az LB-k elnökeit a MAB testület hagyja jóvá, az LB elnökök a különbözı,
magyar vagy külföldi intézményekbıl jövı 2(-3) tagú LB-k összeállítására
kapnak felkérést.
Az egyes látogatandó külföldi klinikai gyakorlóhelyekkel való kapcsolatfelvételt, a látogatások megszervezését – az LB akkreditációs felkészítése kivételével - és lebonyolítását az intézmények egymás közötti megállapodás
alapján maguk végzik, költségeit közösen viselik.
A látogatás megkezdése elıtt az LB-nek a MAB saját költségén rövid felkészítést szervez meg.
Az LB a látogatást követı 30 napon belül a tapasztaltak alapján jelentést
állít össze a MAB-nak, amelyben értékeli a külföldi klinikai gyakorlóhelyen
az akkreditáció (szakmai, személyi és tárgyi) feltételeinek (ld. vizsgálati, értékelési szempontok) teljesülését, és javaslatot tesz a gyakorlóhely akkreditálhatóságára vonatkozóan.
A MAB a soron következı plenáris ülésén az ügyben határozatot hoz. Errıl
levélben értesíti a 4 egyetem (DE, PTE, SE, SzTE) rektorát.
Az orvosképzés 5 évenkénti „párhuzamos” szakakkreditációja magába foglalja a külföldi gyakorlóhelyek akkreditációs értékelését is.
A MAB honlapján angol és magyar nyelven közzéteszi azon külföldi gyakorlóhelyek listáját, amelyekkel kapcsolatban pozitív határozatot hozott a fent leírt eljárás nyomán. A honlapot rendszeresen frissíti, a legutolsó frissítés dátumát a holnapon feltüntetve. Az orvosképzı intézmények ugyanezt az információt hivatalos honlapjukon közzéteszik, valamint az akkreditációs szempontból megfelelı külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetıségekrıl szóló tartalmakat honlapjuk magyar és angol változatában folyamatosan ellenırzik, frissítik.

II. Akkreditációs kritériumok; vizsgálati, értékelési szempontok és szakmai
elvárások a külföldi klinikai gyakorló-/képzıhelyek minıséghitelesítési eljárásában, és az értékelés
1. A klinikai gyakorló-/képzıhelyként akkreditáltatni kívánt intézmény (kórház,
klinika, intézet) kiválasztásánál érvényesüljenek az alábbi szempontok:
- Az adott ország választott orvosképzése a saját országban akkreditált, és a
választott klinikai gyakorló-/képzıhely is akkreditált
o vagy a saját akkreditált orvosképzése részeként,
o vagy az USA által (az NCFMEA akkreditációs elvárásait teljesíti),
o vagy valamelyik EU tagország akkreditációs testülete által.
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2.

3.

4.

5.

- Olyan országban, ahol egyetlen EU tagország vagy az USA által akkreditált oktatókórház, klinikai gyakorlóhely sincs, ott az akkreditációs vizsgálat
fokozott alapossággal végzendı.
A vizsgálandó intézmény (kórház, klinika, intézet) dokumentáltan adatokat
szolgáltatott a kért módon:
- a kapcsolattartó magyar intézmény által küldött adatlap (Ld. a mellékelt
angol nyelvő összeállítás Questionnaire részét) kitöltésével, valamint
- nyilatkozott arról, hogy a küldött szakmai, szakterületi elvárások (Ld. a
mellékelt angol nyelvő összeállítás Academic requirements és List of
competence required részeit) ismeretében összeállított gyakorlati képzési
program végrehajtására lehetıséget nyújt.
Elvárt tartalmi, ill. személyi feltételek:
- legyen jártassága a szervezeti egység/osztály vezetıjének ill. munkatársainak orvostanhallgatók képzésében, legyen rezidens programjuk
- a szervezeti egység/osztály vezetıje nagy gyakorlattal bíró, az adott ország
felsıoktatásában elismert szakorvos
- legyen legalább 3 szakorvos és elegendı orvos az adott gyakorlóhelyen /
osztályon ahhoz, hogy az oktatásra jusson idı.
Elvárt tárgyi feltételek:
- a küldött szakmai, szakterületi elvárások (Ld. a mellékelt angol nyelvő öszszeállítás Academic requirements és List of competence required részeit)
teljesítését a kor színvonalán lehetıvé tevı infrastruktúra - az adott szakterületi sajátosságok figyelembe vételével
- egyéb (a kétoldalú szerzıdésekben részletezett), a gyakorlati képzésre elfogadott hallgatók számára a feladataik, munkájuk biztonságos elvégzését
biztosító adottságok, szolgáltatások.
A fenti 1-4. pontokban megadott elvárások teljesülésének vizsgálata, értékelése történik meg a vizsgált intézménytıl kapott dokumentáció, valamint az erre
a feladatra felkért LB helyszíni látogatása során tapasztaltak alapján – az EU
tagországok kivételével, ahol látogatás nem szükséges.
A vizsgált és végül klinikai gyakorló-/képzıhelyként megfelelınek talált intézmény minısítésében külön megadandók az akkreditációs elvárásokat teljesítı, intézményen belüli egységek, amelyek az akkreditált gyakorló-/ képzıhelyi minısítés alapjául szolgáltak. Oktatókórházként akkreditálható egy
gyakorló-/képzıhely, ha az egységek legalább 1/3-a a vonatkozó akkreditációs
elvárásokat teljesíti.

Melléklet (a mellékletek a MAB honlapján a Szabályok menüpontban olvashatóak):
Angol nyelvő összeállítás:
Kitöltendı adatlap (Questionnaire)
Szakmai elvárások 6 szakterületen (Academic requirements)
Az oklevél megszerzéséhez elvárt kompetenciák listája (List of competence required)

1-2. o.
3-19. o.
20-28. o.
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Szakok monitorozási eljárása
2010/10/VII.2. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A testület a szakok idıközi (monitoring) vizsgálatára vonatkozó eljárásrendet az
elhangzott módosítási javaslatokkal (1., 2., és 3. pont a), b) és c) pontra módosuljon) jóváhagyta az alábbiak szerint:
Monitor eljárásra azok a szakok kötelezettek1, amelyek esetében a szak indítási
kérelmét a MAB
a) támogatta, de a MAB határozatban kötelezettségek határidıre történı teljesítését írta elı.
(A ciklusidınél rövidebb határidıhöz kötött akkreditáció);
b) támogatta, de a MAB határozatban a soron következı akkreditáció idejére teljesítendı kötelezettségeket írt elı. (A ciklusidıvel egyezı idıtartamú akkreditáció);
c) nem támogatta, de a szak a minisztertıl indítási engedélyt kapott. (Szakindítási
engedéllyel bíró nem akkreditált szak).
Monitor eljárások idızítése:
A monitor eljárást lehetıség szerint a MAB ütemezése szerinti intézmény-, vagy
programakkreditációs eljárás keretében kell lefolytatni. Kivételt az a) típusú (határidıhöz kötött akkreditációjú) szakok jelenthetnek, ha a határidı ezt indokolttá teszi.
Ez esetben a MAB által kezdeményezett, önálló monitor eljárást kell lefolytatni.
Monitor eljárás menete:
Ha a monitor eljárásra kötelezett szak esetén az ellenırzésre programakkreditáció
keretén belül kerül sor, akkor az eljárás a programakkreditációs eljárás szabályai
szerint zajlik. Egyéb esetben az eljárás menete a következı:
1. A MAB elnöke értesíti a monitor eljárásra kötelezett intézmény vezetıjét a
monitor eljárás indításáról.
2. Az intézmény a monitor eljárásra kötelezett szakról írásos beszámolót készít,
melynek tartalma:
 a), b) típusú szakok esetén: a MAB határozatban megfogalmazott hiányosságok orvoslásának teljesülését bemutató anyag. (A MAB elnöki levél melléklete tartalmazza a bemutatandó anyagra vonatkozó részletes
információkat.)
 c) típusú szakok esetén a szakindítási beadvány.
Határidı: a monitor eljárásról értesítı MAB elnöki levél kézhezvételétıl
számított 60 nap.
1

Az a) és b) típusba tartozó bizonyos szakok ellenırzési eljárására érvényes a 2009/8/V. sz. MAB
határozat, de az ettıl eltérı típusú monitorozásra váró szakok kezelése miatt szükséges ennek kiegészítése.
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3. A monitor vizsgálatot a szak képzési ága/területe szerint illetékes MAB szakbizottság(ok) végzi(k) el. A szakbizottság c) típusú szakok esetén – amennyiben ennek szükségét látja – a szak eddigi tényleges mőködésre vonatkozó
anyagot bekérhet az intézménytıl. A szak további akkreditációjára vonatkozóan a szakbizottság javaslatot tesz a plénumnak.
Határidı: 60 nap.
4. Intézményakkreditációval egyidıben lefolytatott, az intézményt érintı monitor-eljárások szakbizottsági elıterjesztéseinek plénumvitájára az intézményakkreditációs jelentést napirendre tőzı plénumülés keretében kerüljön sor.
2011-ben monitorvizsgálatra kerülı alap- és mesterszakok intézményenként:
Int.

Miért most?

MAB-kód

Szaknév

T/Tmeddig
/NT

szabad bölcsészet szak, filozófia
2010-ig
szakiránya
határozott idıre akkr. Bs324
anyagmérnöki*
2010-ig
általános orvos, német nyelvő
határozott idıre akkr. párh. orvos
2010-ig
képzés
PTE
határozott idıre akkr. Bs601
ókori nyelvek és kultúrák
2010-ig
pszichológia szak, klinikai és
2010-ig
határozott idıre akkr. Ms693szakir
egészségpszichológia szakiránya
pszichológia szak, klinikai és
ELTE határozott idıre akkr. Ms98szakir
2010-ig
egészségpszichológia szakiránya
pszichológia szak, klinikai és
KRE határozott idıre akkr. Ms743
2010-ig
egészségpszichológia szakiránya
ZsKF határozott idıre akkr. Bs841
szociológia
2010-ig
IBS
intakkr. indul
Bs756
nemzetközi tanulmányok*
NT
közszolgálati szak, nonprofit
T
intakkr. indul
Bs311
KRF
menedzser szakiránya*
(kifogással)
intakkr. indul
Bs727
gazdálkodási és menedzsment
NT
T
intakkr. indul
Bs112
gépészmérnöki
(kifogással)
NyF
intakkr. indul
Bs619
germanisztika*
NT
T
ÓE
intakkr. indul
Bs614
környezetmérnöki
(kifogással)
némettanár / német- és
intakkr. indul
Ms944
NT
nemzetiséginémet-tanár
SzTE
T
intakkr. indul
Bs646
andragógia
(kifogással)
PE

határozott idıre akkr. Bs818szakir

* Intézményi visszajelzések alapján jelenleg nem folyik képzés a szakon, vizsgálatára így egyelıre
nem kerül sor. (Szerk. megj.: 2011. március)
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Intézményakkreditációs jelentések
Az Országos Rabbiképzı – Zsidó Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2010/1/XII. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB az önértékelések és az LB látogatása után küldött kiegészítések és pótlások
birtokában az ad hoc kollégium javaslatára támogatta az Országos Rabbiképzı Zsidó Egyetem teljes idıre szóló akkreditációját, a négy év után beiktatott monitoring eljárással.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.

A Károli Gáspár Református Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2010/8/X/1. sz. MAB határozat (10.10.01.)
Az egyetem akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való jelenlegi megfelelés
alapján – 2015. december 31-ig hatályos. A négy kar közül kettı, a Hittudományi
Kar és a Tanítóképzı Fıiskolai Kar nagy hagyományú és megfelelıen mőködik.
Mint karok 5 évre akkreditálhatóak. A Bölcsészettudományi Kar és az Állam- és
Jogtudományi Kar jelentıs mőködési és minıségi gondokkal küzd. Ugyanakkor az
tény, hogy sajátos, református szellemő értelmiség képzése és oktatása folyik, és ez
a két kar mőködésének normalizálódása után országos értékké válhat. Az Intézményben három doktori iskola mőködött, ezek közül a Jogtudományi doktori iskola
és az Irodalomtudományi doktori iskola nem kapott akkreditációt (A Jogtudományi
DI felülvizsgálata még tart, az Irodalomtudományi DI akkreditációját a MAB jelen
ülése vonta meg.). E két kar akkreditációját 2013. június 30-ig adja meg a plénum, 2011. szeptemberi monitoring eljárás közbeiktatásával.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2010/8/X/2. sz. MAB határozat (10.10.01.)
Az egyetem és 5 karának (Bölcsészettudományi Kar, Hittudományi Kar, Információs Technológiai Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Vitéz János Kar) akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén – 2015. december 31-ig hatályos.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.
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A Harsányi János Fıiskola intézményakkreditációs jelentése
2010/8/X/3. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A fıiskola – az intézmény akkreditációs feltételeknek való jelenlegi megfelelése
alapján – nem akkreditálható.
A felsıoktatásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX. tv. vonatkozó §-ai ill. a MAB
akkreditációs követelményei alapján a Harsányi János Fıiskola fıiskolaként nem
akkreditálható, mert
− Kizárólag egy – a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó – szakon
folytat akkreditált alapképzést.
− Csak a gazdaságtudományok képzési területen rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók 64%-át munkaviszony keretében foglalkoztatja.
− A MAB nem tudott meggyızıdni arról, hogy a mővészetközvetítés képzési területen a jelentés készítésének idején volt-e a fıiskolának munkaviszony keretében
foglalkoztatott oktatója.
− Az intézmény a gazdaságtudományok képzési területen rendelkezik a felsıoktatáshoz és a tudományos kutatáshoz szükséges megfelelı tárgyi feltételekkel,
saját (ill. a fenntartó) tulajdonban lévı korszerő oktatási épülettel, intézményi
könyvtárral, informatikai háttérrel, – együttmőködési megállapodás alapján –
kollégiumi férıhelyekkel, sportlehetıségekkel és diák-étkeztetési lehetıséggel.
A mővészetközvetítés képzési területen az infrastruktúra kiépítése, annak a konkrét
igényeket biztosító kialakítása a jelentés készítésekor folyamatban volt, de még nem
volt megfelelı.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.
A Tomori Pál Fıiskola intézményiakkreditációs jelentése
2010/8/X/4. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A fıiskola akkreditációja – az intézmény akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén – 2015. december 31-ig hatályos.
Megjegyzés: Az oktatás tárgyi feltételeit magas fokon és térítésmentesen biztosítja
a fenntartó KF-SZ Kalocsai Felsıoktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kftben 40 %-os részesedéssel bíró városi önkormányzat a 2014. év közepéig. A 2012ben felvételre kerülı és mindazon hallgatók biztonsága érdekében, akik az elıbb
említett idıpontig nem diplomáznak a fıiskolán, a MAB szükségesnek tartja, hogy
a 2012-es év második felében az intézmény mutassa be a tárgyi feltételek folyamatos meglétét. A MAB ekkor – monitorvizsgálat keretében – ad hoc bizottságot küld
ki, amely a helyszínen is meggyızıdik arról, rendelkezik-e a fıiskola továbbra is
ezekkel a feltételekkel, illetve: az oktatás infrastrukturális feltételeinek esetleges
változásai mennyiben módosítják az intézmény mőködését.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.
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A Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola intézményakkreditációs jelentése
2010/8/X/5. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A fıiskola akkreditációja – az intézmény akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén – 2015. december 31-ig hatályos.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményakkreditációs jelentése
2010/9/V. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A plénum az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményakkreditációs jelentését
elfogadta azzal, hogy az intézmény dolgozzon ki az önértékelésükben megfogalmazott feladatok és az akkreditációs jelentésben szereplı javaslatok megvalósítására
a határidıket és felelısöket is feltüntetı intézkedési tervet. Határidı: 2011. április
30.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.
A Semmelweis Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2010/10/VIII/1. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A javasolt módosításokkal a MAB testülete elfogadta a Semmelweis Egyetem
akkreditációs jelentését. Az egyetem akkreditációja – az intézmény akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén – 2015. december 31-ig hatályos.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.
A Nyugat-magyarországi Egyetem – Savaria Egyetemi Központ (SEK)
intézményakkreditációs jelentése - A Savaria Egyetemi Központ 3 karának
akkreditációja
2010/10/VIII/2. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A Savaria Egyetemi Központ (a korábbi Berzsenyi Dániel Fıiskola a Nyugatmagyarországi Egyetem részeként) akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén – 2013. június 30-ig hatályos. A Nyugatmagyarországi Egyetem részeként mőködı három kart (Bölcsészettudományi Kar1,
Természettudományi és Mőszaki Kar, Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar)
1

„A MAB akkreditációs elvárásai szerint bölcsészettudományi kar megnevezéssel egy kar csak akkor
akkreditálható, ha a magyar, történelem, filológia, valamint szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikéhez kapcsolódóan legalább egy-egy mesterképzési szakon folyik képzés. Jelenleg a Bölcsészettudományi karon sem magyar, sem történelem mesterszakon nem folyik képzés. A MAB javasolja a
Bölcsészettudományi Kar megnevezés helyett a Bölcsész Kar megnevezést. A bölcsész karra vonatkozó akkreditációs elvárásokat a kar teljesíti, azaz a magyar, a történelem, illetve a filológia képzési
ágak mindegyikén legalább egy-egy alapképzési szakon folyik képzés.”
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magába foglaló Savaria Egyetemi Központ a korábbi Berzsenyi Dániel Fıiskola és
a Nyugat-magyarországi Egyetem integrációja nyomán 2008. január 1-tıl kezdte
meg a mőködését. A MAB a Savaria Egyetemi Központ akkreditációs értékelését a
NyME értékelésének kiegészítéseként végezte el.
A javasolt módosításokkal a MAB testülete elfogadta a Nyugat-magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központ akkreditációs jelentését, és az egész egyetem
akkreditációjának idıbeli hatályát erre az egységre is kiterjesztette.
A jelentés ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a karok és az intézmény számára. A MAB plénumának döntése értelmében a NyME vezetése dolgozzon ki egy
intézkedési tervet az intézményi önértékelésükben megfogalmazott feladatok és a
jelentésben szereplı javaslatok megvalósítására. A határidıket és felelısöket is
feltüntetı intézkedési terv MAB-hoz való megküldéséhez határideje 2011. április
30.
A jelentés elérhetı a MAB honlapján, a MAB határozatok menüpontban.
A BKF mővészetközvetítı szakok monitoring jelentése
2010/10/IX. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A MAB a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskolán a környezetkultúra, a
kézmőves, a képi ábrázolás és az elektronikus ábrázolás alapképzési szakokon
indult képzések indítását támogató - ugyanakkor a helyszíni látogatást kilátásba
helyezı - 2010/6/VII/3.- VII/6. sz. határozatait megerısítve támogatja a fenti alapképzési szakokon a képzés folytatását.
Indoklás:
A mővészetközvetítı alapképzési szakokon indult képzések körülményeit bemutató
dokumentumok, valamint a BKF Alkalmazott Mővészeti Intézetében tett látogatáson tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a képzések folytatásának személyiszakmai, valamint infrastrukturális feltételeit megteremtették, a szakokon az elvárt
jó minıségő képzést biztosítani tudják.
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Doktori iskolákról született döntések, határozatok
Doktori iskolák programozott éves ellenırzésének állása
(2010. október 29.)

Minden év szeptemberében tervezi a MAB a doktori iskolák formai ellenırzését.
2010. szeptember elején felszólította a MAB a doktori iskolákat, hogy szeptember
30-i határidıvel frissítsék, javítsák adataikat. Több korrekció történt. A MAB a
határidı letelte után elızetesen értesítette a doktori iskolák vezetıit a talált formai
hiányosságokról. A hiányosságoknak semmilyen jogkövetkezménye nincs, de az
adatbázis publikus, s így minden doktori iskola számára tanulságos, figyelemfelhívó tájékoztatást ad. A MAB 2010-ben az új törzstagok, valamint az adatbázisban
törzstagként (TT) szereplı, korábban nem megfelelt törzstagokat értékelte.
Mesterképzési szakok – doktori képzés
Doktori iskolák létesítésének mesterképzési feltételei (elvi állásfoglalás)
2010/1/VIII/1. sz. MAB határozat (10.01.22.)
Jogi háttér
Ftv. „67. § (1) Doktori képzésre az a felsıoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.”
Ezt a törvényi megfogalmazást szakmai alapon kell értelmezni, és csak úgy lehet
alkalmazni, mert a két fogalomkört a törvény maga nem felelteti meg egymásnak.
A mesterképzési szakokat a kormányrendelet képzési területekhez rendeli, de nem
sorolja sem tudományterületekhez, sem tudományágakhoz.
A doktori képzés tudományterületen, tudományágban folyik1. Minden doktori iskolának tudományterületi, tudományági besorolása van, amelyben fokozatot ítélhet
oda az intézmény. A 8 tudományterülethez tartozó tudományágakat jogszabály
nem, csak a MAB határozza meg2.
Alapelvek
Mivel a tudományágakba sorolt doktori iskolák létesítésében a törvény a MAB-nak
meghatározó szerepet adott, szükség van egy koherens tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszerre. Az Ftv. szerinti nyolc tudományterület legtöbbje olyan
sok tudományágat ölel fel, hogy csakis a tudományágak és a mesterképzési szakok
tartalmi megfeleltetése alapján lehet hozzárendelést végezni. E nélkül pl. egy, a
természettudományi tudományterülethez tartozó matematikus mesterszakra biológiai doktori iskolát lehetne alapítani, vagy egy bölcsészettudományhoz tartozó

1
2

Van tudományterület, amelyen belül több tudományág van, de van, amelyikben nincs ilyen tagolás.
A MAB 2009/9/IV/2. sz. határozata.
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bolgár szakra történelmi doktori iskolát. Ezt kizárandó alakította ki a MAB a tudományágak vs. mesterképzési szakok megfeleltetési rendszerét.
Valamennyi mesterképzési szak (a képzési célban megjelölve) felkészíti a végzıket
doktori képzésben való részvételre. A KKK-k természetesen nem sorolják fel, milyen tudományágban mőködı doktori iskolába jogosít felvételre a megszerzett
szakképzettség. Ezek meghatározása a doktori iskolák (szabályzatok) hatásköre.
Nemcsak saját, de más tudományágakhoz, akár más tudományterületekhez tartozó
mesterszakos szakképzettséggel is vehetnek fel doktoranduszokat1. Ez a multidiszciplináris fogadókészség nem jelent automatikus viszonossági jogalapot ilyen mesterképzési szakok révén valamely tudományágakban doktori iskola létesítésére2.
A MAB álláspontja: doktori iskola valamely tudományágban csak a tudományágat diszciplinárisan meghatározó mértékben lefedı mesterképzési szakra alapozható. Csak ilyen szakok akkreditált oktatói gárdájában van biztosíték arra, amiért a jogszabályok – érthetı és szükséges minıségi szemlélet alapján – a megfelelı
mesterképzést a doktori iskola elıfeltételeként megfogalmazzák. Ezt a megfelelıséget a MAB a szakok KKK-i alapján állapítja meg. Különösen körültekintıen
elemzi e tekintetben a – nevezzük így – interdiszciplináris mesterszakokat, mert
ezeknél egy-egy diszciplináris képzési részhez kevesebb kredit tartozik. Következésképpen csak a legritkább esetben képzelhetı el, hogy azokat két tudományágban
is el tudná fogadni.
A jelen elvek alapján kialakított tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszert
a MAB késıbbi határozata tartalmazza.

Mővészettudományok – doktori képzés
Állásfoglalás a mővészettudományok területén folytatható elméleti mesterképzések és az azokra épülı, PhD fokozatot adó doktori iskolák követelményrendszerének kialakításához
2010/1/VIII/2. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A mővészettudományok területén megalapítandó PhD doktori iskolákkal kapcsolatos általános követelményrendszert a MAB az alábbiakban határozza meg:
− Kezdeményezni szükséges a doktori iskolák mővészeti ágainak kiegészítését az
új mővészettudomány diszciplínával, amelyben PhD doktori iskola akkreditálása kezdeményezhetı.
− Szükséges a mővészeti ágakban a két doktori fokozattípus közötti különbség
pontos definiálása:
1
Pl.: matematikus végzettséggel filozófia, kémikus végzettséggel agrártudományi doktori iskolába
stb.
2
Az elıbbi példáknál maradva: matematikus mesterszak nem jogalap filozófia, kémikus mesterszak
nem jogalap agrártudományi doktori iskola létesítésére.
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−

−

−

−

−

−

• PhD a mővészettudományok területén: mővészeti tevékenységhez nem feltétlenül kötıdı, az önálló tudományos gondolat kifejtésének megvédése és
a kutatási képesség igazolása után adható tudományos fokozat (mint a
többi tudományágban).
• DLA a mővészettudományok területén: a mővészeti mestermő és az önálló
nézıpontú disszertáció megvédése eredményeként szerezhetı mővészeti fokozat.
A mővészeti egyetemeken PhD fokozat kizárólag az adott mővészeti egyetemen
akkreditált és oktatott elméleti mesterképzésre épülı mővészeti ágakban adható ki.
A mővészettudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérı doktori iskoláknak teljesíteniük kell a más tudományágak doktori iskoláiban elvárt tudományos követelményeket (önálló kutatás, publikációk stb.).
A mővészeti egyetemek a mővészettudomány ág(ak)ban önálló PhD doktori
iskolát alapítsanak, illetve ha DLA fokozatot is ki akarnak adni, az lehetıleg
két, egymástól független doktori iskolában történjen.
Ha egy mővészettudomány ágban egy doktori iskola PhD és DLA fokozatot is
ki kíván adni, akkor a több tudományágas doktori iskolának minısül. Ebben
az esetben a két tudományág határozottan elkülönítendı egymástól a doktori
eljárások során.
Közös DLA és PhD (több tudományágas) mővészeti doktori iskola alapítása
esetén -a fokozatszerzés színvonalának biztosítása érdekében - szükségesnek
tartjuk a két doktori képzés és fokozatszerzés külön szabályozását, azaz önálló
mőködési szabályzat, képzési terv és minıségbiztosítási terv elkészítését és
akkreditálását a tudományos fokozatot kiadó PhD képzésre és a mővészeti fokozatot kiadó DLA képzésre.
A MAB a mővészettudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérı doktori
iskolák véleményezése során vizsgálja a kért tudományág önállóságát, a más
szakterületekkel - különösen az ugyanazon a mővészeti egyetemen mőködı
mővészeti ági (DLA) doktori iskolától, illetve a bölcsészettudomány hasonló
részterületeitıl - való függetlenségét, a doktori programok tartalmát, a törzstagok és az oktató tanárok mővészettudomány ági kompetenciáját. Ehhez a
törzstag adjon linket alkotásaihoz és az alkotásaira való hivatkozásokhoz is.

A fenti alapkövetelmények mentén lehetséges és érdemes a mővészettudományok
területén megalapítandó PhD doktori iskolákkal kapcsolatos követelményrendszert
a mővészeti ágak képviselıinek bevonásával tovább gondolni.
Annak érdekében, hogy az új tudományágban is akkreditálást kérı doktori iskolák
értékelése megfelelı idıben megtörténjék, a határidık a következık:
2010. április 30.: a mővészeti egyetemek DI-k iránti speciális igényeinek a tisztázása
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2010. október 1.: A MAB véglegesíti a DI-k mővészeti ágankénti részletes követelményrendszerét
Minél több mővészeti ág tartozik majd az új mővészettudomány területhez, és tud
annak keretei között, közös ismérvek alapján mőködni, annál hatékonyabb és megalapozottabb lesz a PhD fokozatot kiadható mővészeti doktori iskolák mőködése.

Elvárások az új, mővészettudomány tudományágat érintıen - A MAB szakmai
bírálati szempontjai a mővészettudományok tudományágban mővészettudományi
doktori iskola létesítéséhez
2010/7/V. sz. MAB határozat (10.07.02.)
A MAB 2010/1/VIII/2. sz. határozatában elıírta a mővészettudományok területén
megalapítható PhD doktori iskolákkal kapcsolatos követelmények kidolgozását. Az
ennek alapján kialakított követelmények:
− A mővészeti ágakban a két doktori fokozattípus közötti különbség pontos definiálása:
• PhD a mővészettudományok területén: saját mővészeti tevékenységhez
nem feltétlenül kötıdı, de a mővészettel szoros kapcsolatban lévı önálló
tudományos gondolat kifejtését tartalmaztó értekezés megírása és megvédése, az elméleti felkészültség és a kutatási képesség bizonyítása alapján
adható tudományos fokozat (mint a többi tudományágban).
• DLA a mővészettudományok területén: a mővészeti mestermő megalkotása és az önálló nézıpontú disszertáció megvédése eredményeként szerezhetı mővészeti fokozat.
− A mővészeti egyetemeken PhD fokozat kizárólag az adott egyetemen oktatott
elméleti mesterképzésre épülı mővészeti ág(ak)ban is akkreditált doktori iskola keretében adható ki.
− A mővészettudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérı doktori iskoláknak teljesíteniük kell a más tudományágak doktori iskoláiban elvárt tudományos követelményeket (koherencia, színvonalas önálló kutatás, a szakmában visszaigazolt publikációk stb.).
− A mővészeti egyetemek a mővészettudomány ág(ak)ban lehetıleg önálló PhD
doktori iskolát alapítsanak, illetve ha DLA fokozatot is ki akarnak adni, az
lehetıleg két, egymástól független doktori iskolában történjen.
− Ha egy mővészettudomány ágban egy doktori iskola PhD és DLA fokozatot
is ki kíván adni, akkor az több tudományágas doktori iskolának minısül. Ebben az esetben a két tudományág határozottan elkülönítendı egymástól a
doktori eljárások során.
− Közös DLA és PhD (több tudományágas) mővészeti doktori iskola alapítása
esetén – a fokozatszerzés színvonalának biztosítása érdekében - szükséges a
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−

két doktori képzés és fokozatszerzés külön szabályozáat, azaz önálló mőködési szabályzat, képzési terv és minıségbiztosítási terv elkészítése és akkreditálása mind a tudományos fokozatot kiadó PhD képzésre. mind a mővészeti
fokozatot kiadó DLA képzésre.
A MAB a mővészettudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérı doktori
iskolák véleményezése során vizsgálja a kért tudományág önállóságát, a más
szakterületekkel – különösen az ugyanazon a mővészeti egyetemen mőködı
mővészeti ági (DLA) doktori iskolától, illetve a bölcsészettudo-mány hasonló
részterületeitıl – való függetlenségét, a doktori programok tartalmát, a
törzstagok és az oktató tanárok mővészettudomány ági kompetenciáját. Ehhez a törzstag adjon linket alkotásaihoz és az alkotásaira való hivatkozásokhoz is.

A mővészettudományok tudományág:
A mővészettudományok tudományág (angolul arts, németül Kunstwissenschaften)
körébe azok a kutatási területek tartoznak, melyek egyszerre érintik a mővészeti
alkotásokat, valamint a bölcsész- és társadalomtudományi kutatásokat, s két vagy
több tudományág határterületén, jellegzetesen interdiszciplináris metodikával dolgoznak. A mővészettudományok sikeres mővelıi azok a felsıoktatási intézmények,
melyek alap- és mesterszakos képzésben egyszerre oktatják a mővészet gyakorlatát, valamint annak történetét és elméletét. Az itt végzett elméleti szakemberek a
mővészeti terület egészére képesek elméleti, kritikai és történeti megközelítésbıl
reflektálni, mivel képzésük az alkotás létrehozásának folyamatával párhuzamosan
zajlik. Az interdiszciplináris mővészetelméleti közelítés alkalmassá teszi a végzetteket, hogy a mővészeti mezı aktív szereplıiként helyezkedjenek el. Az ilyen képzést nyújtó egyetemek indíthatnak harmadik képzési ciklusban PhD in Arts képzést.
A mővészettudományi PhD doktori iskolának az egyetem/doktori iskola DLA képzésétıl és fokozatszerzésétıl független PhD képzést és fokozatszerzést kell biztosítania.
Mővészettudományi doktori iskolák témahirdetıi, oktatói és törzstagjai:
Témavezetık az olyan PhD fokozattal rendelkezı egyetemi tanárok, egyetemi docensek vagy tudományos kutatók, akiknek kutatási területük, publikációik relevánsak az adott doktori iskolával. A mővészettudományi PhD (PhD in Arts) fokozatot
kiadó doktori iskolákban mővésztanár témavezetı nem, de témavezetı mellett felkért konzulens lehet.
Közös DLA/PhD doktori iskola esetén a PhD fokozattal rendelkezık a DLA képzésben és fokozatszerzésben részt vehetnek, részvételük a DLA képzés tudományos/elméleti részében és a DLA disszertációk opponálásában kívánatos.
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A DI törzstagjai a fenti körbıl PhD-vel rendelkezı, nemzetközi megjelenést is felmutató szakemberek lehetnek. A kutatási, publikációs tevékenységük iránti elvárások megegyeznek a bölcsészettudomány területén jelölt törzstagok iránti elvárásokkal.
Képzés:
A mővészettudományi doktori képzés a sajátos területeknek megfelelı képzést
biztosítja. A mővésztanárok oktatói, esetleg konzulensi támogatásával a hallgató
egyszerre kutatója szakterületének és részese, tagja mővészeti alkotóközösségeknek. A PhD in Arts képzési programja az elméleti kurzusok mellett egyharmad
arányban mővészeti alkotókurzusokat is hirdethet.
PhD in Arts értekezés:
A doktori fokozat megszerzésének módja egy doktori dolgozat elkészítése, amelylyel a doktorjelölt – a doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a
fokozat követelményeihez mért mővészettudományi feladat önálló megoldására
képes. A dolgozat minimális terjedelme 200000 karakter, jegyzetapparátusában,
hivatkozásrendjében követnie kell a bölcsész normákat, témaválasztásában pedig a
speciális mővészettudományos terület kérdéseire fókuszál. A fokozat megszerzéséhez a felsıoktatási törvényben megfogalmazott négy feltételt kell teljesíteni az
intézményi szabályzatban megfogalmazott rendben.
Megjegyzés: A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetemen folyó zenetudományi doktori képzés továbbra is a bölcsészettudományok tudományterület – mővészet- és
mővelıdéstörténeti tudományok tudományágba tartozik.
Mővészettudományi doktori iskolák felvételi követelményei
Végzettség
A mővészettudományi doktori iskolákba elsısorban olyan mesterszintő (MA) végzettséggel bíró személyek jelentkezhetnek, akiknek elméleti, mővészettudományi
mesterszakja megfelel a mővészeti doktori iskola szakterületének. A jelentkezıknek a jelentkezéskor elméleti (kutatói) felkészültséget (alkalmasságot), publikációs
illetve kurátori tevékenységet kell igazolnia.
Idegennyelv-tudás
Egy olyan élı idegen nyelvbıl, amelyen jelentıs mővészettudományi szakirodalom
jelent meg, B2 típusú, egy másik idegen nyelvbıl alapfokú nyelvvizsga.
Felvételi eljárás
A felvételi vizsgán a felvételi bizottság a szakdolgozat, a publikációs jegyzék és
fıként a rövid kutatási terv, az értekezés témavázlatának tanulmányozása, valamint
személyes beszélgetés alapján értékeli:
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- a jelölt általános mőveltségét,
- saját témájában való jártasságát, a vonatkozó szakirodalom és a módszertani
problémák ismeretét,
- az értekezés megvalósításának lehetıségét, a témavezetı (konzulens) megválasztását.
Szakmai tevékenység
A mővészeti doktori iskolák egyedileg szabályozzák a jelentkezéskor elvárt szakmai minimumot és a felkészültség szükséges mértékét, melynek része a publikációs
tevékenység és a szakmai aktivitás egyaránt. Ezeket a feltételeket a doktori iskolák
szabályzatukba foglalják, és honlapjukon közzéteszik.

Nemzetközi közös doktori képzés (pontosítás)
(2010. március 26.)

Ha magyar felsıoktatási intézményekben mőködı doktori iskolák akkreditációt
kaptak, lehetıségük nyílik nemzetközi közös képzésekre külföldi doktori iskolákkal.
A doktori iskolák létesítésének és mőködésének követelményeirıl szóló
2008/8/II/2. sz. MAB-határozat és a közös képzésekrıl szóló 2008/9/IX/1. sz. határozat harmonizálása érdekében megváltozik a 2008/8/II/2. sz. határozat 3.3. és
3.4. pontja.
Az eddigi szöveg:
3.3. Hazai és külföldi egyetem akkor létesíthet írásos megállapodása alapján közös
doktori iskolát, és ítélhet oda közösen doktori fokozatot (joint degree), ha a
hazai egyetem – a MAB szakértıi véleménye alapján – önállóan is megfelel a
jelen követelményeknek, és a külföldi intézmény is önállóan jogosult országában doktori fokozat odaítélésére. A közösen kiállított doktori oklevelet mindkét intézmény 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 megállapodást is.
Az új szöveg:
2010/4/IV. sz. MAB határozat (10.03.26.)
3.3 Hazai felsıoktatási intézmények együttmőködése a doktori képzésben és fokozatszerzésben témavezetık és oktatók felkérése/fogadása keretében valósulhat meg. Törzstag csak egy doktori iskolában lehet valaki, abban az intézményben, ahova akkreditációs nyilatkozatát adta. Errıl az intézmények
megállapodást köthetnek, amit a doktori iskola honlapján, továbbá a
www.doktori.hu adatbázisban is meg kell jeleníteni, és errıl a MAB-ot értesíteni kell. A képzés az akkreditált intézmény székhelyén vagy a beadványban
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megnevezett telephelyén folyik. Kihelyezett képzés új doktori iskola akkreditálását igényli. A fokozat kiadására mindig az az akkreditált doktori iskolát
mőködtetı intézmény jogosult, amelyik a doktorjelölt jelentkezését elfogadta.
3.4. Hazai és külföldi egyetem akkor indíthat közös doktori fokozat (joint degree)
kiadására irányuló képzést, ha a közös képzésrıl készített írásos megállapodás tartalmazza, hogy
a) az közös doktori képzésre és közös PhD fokozat kiadására irányul,
b) a magyar együttmőködı partner akkreditált felsıoktatási intézmény akkreditált doktori iskolája,
c) a külföldi együttmőködı partner(ek) is akkreditált felsıoktatási intézmény(ek)/doktori iskolá(i). Ezt a megállapodást is meg kell jeleníteni a
doktori iskola honlapján, továbbá a www.doktori.hu adatbázisban, és errıl a MAB-ot értesíteni kell.
A doktori képzés alapjául szolgáló mesterszakok - tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszere doktori iskolák létesítéséhez
2010/6/III. sz. MAB határozat (10.06.04.)
A különbözı „ …menedzser” mesterszakokra, valamint a geográfus mesterszakra
vonatkozó, a plénumon elhangzott javaslatok beépítésével a doktori képzés alapjául
szolgáló mesterszakok listáját a plénum egyhangú nyílt szavazással jóváhagyta az
alábbiak szerint:
Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

természettudomány

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

élı természettudomány

Tudományterületek
Ftv.

természettudományok

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

biológiai tudományok

biofizikus
biológus
biomérnöki
hidrobiológus
info-bionika
mezıgazdasági
biotechnológus
molekuláris biológia
orvosi biotechnológia
ökotoxikológus
immunológia
humánbiológiaantropológia
biotechnológia
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

Tudományterületek
Ftv.

élettelen természettudomány

föld- és földrajztudományok

környezettudomány, természetismeret

matematika tudomány

mőszaki
tudományok

informatika

informatikai

mőszaki

anyag-, fa-és
könnyőipari mérnök
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Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

anyagtudomány
biofizikus
csillagász
fizikai tudományok
fizikus
geofizikus
meteorológus
anyagtudomány
gyógyszerész
kémiai tudományok orvosi biotechnológia
vegyész
vegyészmérnök
földtudomány
földtudományi mérnöki
geofizikus
geográfus
földtudományok
geológus
hidrogeológus mérnöki
meteorológus
térképész
hidrobiológus
környezettudomákörnyezetmérnöki
nyok
környezettudomány
alkalmazott matematikus
biztosítási és pénzügyi
matematika- és
matematika
számítástudomágazdaság-matematikai
nyok
elemzı
matematikus
mezıgazdasági és élelmiagrármőszaki tudoszeripari gépészmérnöki
mányok
tájépítész mérnöki
digitális bölcsészet
gazdaságinformatikus
info-bionika
informatikai tudomérnök informatikus
mányok
orvosi biotechnológia
programtervezı informatikus
anyagmérnöki
anyagtudomány
anyagtudományok
faipari mérnöki
és technológiák
kohómérnöki
könnyőipari mérnöki
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

bio-, környezet- és
vegyészmérnöki

építımérnöki és
mőszaki földtudományi

építészmérnök

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

Tudományterületek
Ftv.

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

biomérnöki
gyógyszervegyészmérnöki
bio-, környezet- és környezetmérnöki
mőanyag- és száltechnolóvegyészmérnöki
giai mérnöki
tudományok
ökotoxikológus
vegyészmérnöki
bánya és geotechnika
mérnöki
elıkészítés-technikai
mérnöki
földmérı- és térinformatikai mérnöki
építımérnöki tudo- földtudományi mérnöki
hidrogeológus mérnöki
mányok
infrastruktúraépítımérnöki
létesítménymérnöki
olaj- és gázmérnöki
szerkezet-építımérnöki
településmérnöki
építész (osztatlan)
ingatlanfejlesztı építészmérnöki
építészmérnöki
tervezı építészmérnöki
tudományok
szerkezettervezı építészmérnöki
urbanista építészmérnöki
fa- és bútoripari terméktervezı mérnöki
forma- és vizuális környezet-tervezı mérnöki
gépészeti modellezés
gépészmérnöki
ipari terméktervezı mérgépészeti tudomá- nöki
nyok
létesítménymérnöki
mechatronikai mérnöki
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
mőszaki menedzser
épületgépészeti és
eljárástechnikai gépészmérnök
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

Tudományterületek
Ftv.

villamos- és energetikai mérnöki

védelmi; katonai
nemzet-védelmi
had- és biztonságés katonai
technikai mérnöki

egészségtudományi, testkultúra

orvos- és egészség-tudomány

orvostudományok

orvos; fogorvos

gyógyszerész
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Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

jármőmérnöki
közlekedéstudomáközlekedésmérnöki
nyok
logisztikai mérnöki
energetikai mérnöki
villamosmérnöki
info-bionika
tudományok
villamosmérnöki
egészségügyi mérnöki
biztonságtechnikai mérnöki
katasztrófavédelmi mérkatonai mőszaki
nöki
tudományok
katonai logisztikai
védelmi vezetéstechnikai
rendszertervezı
egészségpolitika, tervezés
és finanszírozás
egészségpszichológia
egészségügyi mérnöki
egészségügyi szociális
munka
humánkineziológia
népegészségügyi
orvosi biotechnológia
radiográfia
egészségtudomárekreáció
nyok
ápolás
komplex rehabilitáció
klinikai laboratóriumi
kutató
általános orvos
fogorvos
gyógyszerész
táplálkozástudományi
egészségügyi menedzser
elméleti orvostudo- általános orvos
mányok
fogorvos
általános orvos
klinikai orvostudo- fogorvos
info-bionika
mányok
orvosi biotechnológia
gyógyszerészeti
gyógyszerész
tudományok
orvosi biotechnológia
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

sporttudomány

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

Tudományterületek
Ftv.

sport; testkultúra

agrármőszaki
erdımérnöki
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
élelmiszer- és
kertészmérnöki

agrártudományok

agrár

mezıgazdasági

állatorvos
gazdasági, vidékfejlesztési és
informatikus
agrármérnöki
társadalomtudomány

társadalomtudományok

politikatudomány

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

humánkineziológia
rekreáció
sporttudományok
sportmenedzser
szakedzı
birtokrendezı mérnöki
agrármőszaki tudo- mezıgazdasági és élelmimányok
szeripari gépészmérnöki
tájépítész mérnöki
környezetgazdálkodási
erdészeti és vadgaz- agrár-mérnöki
dálkodási tudomá- természetvédelmi mérnöki
nyok
vadgazda mérnöki
erdımérnöki
élelmiszerbiztonsági és élelmiszertudomá- minıségi mérnöki
nyok
élelmiszermérnöki
táplálkozástudományi
agrármérnöki
díszkertészeti mérnöki
kertészmérnöki
növénytermesztési
mezıgazdasági biotechnoés kertészeti tudológus
mányok
növényorvosi
növénytermesztı mérnöki
ökotoxikológus
agrármérnöki
állattenyésztı mérnöki
mezıgazdasági
állattenyésztési
biotechnológus
tudományok
ökotoxikológus
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
állatorvosi tud.ok
állatorvosi
vidékfejlesztési agrármérregionális tudomá- nöki
nyok
regionális és környezeti
gazdaságtan
regionális tudomá- regionális és környezeti
nyok
gazdaságtan
kisebbségpolitika
nemzetközi tanulmányok
politikatudományok összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

jogi-és igazgatási

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

Tudományterületek
Ftv.

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

OKM - MAB

MAB

szociális képzések;
társadalomismeret

szociológiai tudományok

igazgatási;
jogász

állam- és jogtudományok

közgazdasági

közgazdaságtudományok

üzleti (gazdálkodási), menedzser
szakok

gazdálkodás- és
szervezéstudományok

gazdaságtudományok

128

Mesterképzési szakok

politikatudomány
informatikus könyvtáros
kulturális antropológia
survey statisztika
szociális munka
szociálpolitika
szociológia
társadalmi nemek tanulmánya
jogász
európai és nemzetközi
igazgatási
közigazgatási
rendészeti vezetı
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
egészségpolitika, tervezés
és finanszírozás
gazdaság-matematikai
elemzı
közgazdálkodás és közpolitika
közgazdasági elemzı
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
vezetés és szervezés
egészségügyi menedzser
design- és mővészetmenedzsment
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

Tudományterületek
Ftv.

védelmi; katonai
nemzetvédelmi
had- és biztonságés katonai
technikai mérnöki

bölcsészettudomány

magyar; modern;
ókori és keleti
filológia;
drámakultúra

bölcsészettudományok

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

biztonság- és védelempolitikai
büntetésvégrehajtási vezetı
hadtudományok
határrendészeti és -védelmi vezetıi
katonai vezetıi
nemzetbiztonsági
védelmi igazgatási
média- és kommuni- kommunikáció- és médiakációs tudományok tudomány
amerikanisztika
anglisztika
arabisztika
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
irodalom- és kultúkultúra
ratudományok
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
színháztudomány
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

magyar; modern;
ókori és keleti
filológia
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Tudományterületek
Ftv.

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

nyelvtudományok

szlavisztika
szlovák nyelv és irodalom
szlovén nyelv és irodalom
hungarológia
romológia
reneszánsz tanulmányok
ruszisztikai
összehasonlító irodalomés mővelıdéstudomány
ukrán nyelv és irodalom
alkalmazott nyelvészet
altajisztika
amerikanisztika
anglisztika
arabisztika
asszíriológia
bolgár nyelv és irodalom
cseh nyelv és irodalom
digitális bölcsészet
egyiptológia
elméleti nyelvészet
finnugrisztika
fordító és tolmács
francia nyelv, irodalom és
kultúra
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
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

pszichológia

pedagógia

szabad bölcsészet

Tudományterületek
Ftv.

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

és kultúra
román nyelv, irodalom és
kultúra
romológia
sinológia
skandinavisztika
spanyol nyelv, irodalom és
kultúra
szerb nyelv és irodalom
szlavisztika
szlovák nyelv és irodalom
szlovén nyelv és irodalom
tibetológia
turkológia
hungarológia
terminológia
nyelvtudomány
szemiotika
ukrán nyelv és irodalom
egészségpszichológia
emberi erıforrás tanácsadó
interkulturális pszicholópszichológiai tudogia és pedagógia
mányok
kognitív tanulmányok
pszichológia
kulturális mediáció
emberi erıforrás tanácsadó
gyógypedagógia
interkulturális pszicholóneveléstudományok
gia és pedagógia tanár
andragógia
neveléstudományi
esztétika
etika
filozófia
kognitív tanulmányok
logika és tudományelmélet
filozófiai tudomá- a természettudomány
nyok
története és filozófiája
kulturális örökség tanulmányok
vizuális kultúratudományok
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

történelem

132

Tudományterületek
Ftv.

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

filmtudomány
irodalom- és kultúratudomány
mővészet- és mőve- mővészettörténet
lıdéstörténeti tudo- színháztudomány
mányok
történeti muzeológia
muzikológus
történelem
vallástörténet
vallástudomány
buddhizmus
néprajz
vallástudományok
filozófia
hebraisztika
iszlám tanulmányok
altajisztika
arabisztika
asszíriológia
egyiptológia
hebraisztika
indológia
iranisztika
iszlám tanulmányok
japanológia
klasszika-filológia
levéltár
medievisztika
mongolisztika
mővészettörténet
régészet
történelemtudosinológia
mányok
a természettudomány
története és filozófiája
tibetológia
történelem
turkológia
vallástörténet
buddhizmus
hungarológia
reneszánsz tanulmányok
romológia
ruszisztikai
kulturális örökség tanulmányok
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

mővészet

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

építımővészet,
építészet

iparmővészet

képzımővészet

színházmővészet

film-és
videomővészet

zenemővészet

Tudományterületek
Ftv.

mővészetek

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

Mesterképzési szakok
OKM - MAB

MAB

történeti muzeológia
Latin-Amerika tanulmányok
néprajz- és kulturá- kulturális antropológia
lis antropológia
néprajz
mővészetek:
építész
építı-, ipar-,
építımővész
képzı-, színház-,
építımővészet
film- és video-,
látványtervezı mővész
zene-, tánc- és
kerámiatervezés
mozdulatmővészet, fotográfia
multimédia (DLA) tervezıgrafika
divat- és textiltervezés
mővészettudomány designelmélet
(PhD)
design- és mővészetmenedzsment
formatervezı mővész
fémmővesség
festımővész
intermédia-mővész
grafikusmővész
restaurátormővész
szobrászmővész
színházi dramaturg
színházrendezı
színháztudomány
színmővész
filmdramaturg
filmtudomány
film- és televízió producer
televíziós mősorkészítı
mővész
animáció
egyházzene-mővész
karmester
klasszikus énekmővész
klasszikus hangszermővész
kóruskarnagy
Kodály-zenepedagógia
muzikológus
régi-zene hangszermővész
zeneszerzı
zeneteoretikus
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Képzési területek
289/2005.
(XII.22.) Korm.
rend.

Képzési ágak csak alap- és
mővészeti képzésekben
289/2005. (XII.22.)
Korm. rend.

Tudományterületek
Ftv.

Tudomány- ill.
mővészeti ágak
a doktori képzésben

multimédia

pedagógusképzés
mővészetközvetítés

hittudomány

OKM - MAB

MAB

táncmővészet

hitéleti képzések

Mesterképzési szakok

hittudományok

klasszikus balettmő-vész
koreográfus
kortárstánc mővész
néptáncmővész
média design
buddhista tanító
buddhizmus
katolikus kánonjogász
katolikus teológus
pasztorális tanácsadás és
szervezetfejlesztés
rabbi
teológia
zsidó kultúratörténet
(keresztény) egyház- és
mővelıdéstörténet
tanár

Doktori iskolák Kiválósági hely pályázati kiírása
2010/8/V/2. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A MAB a doktori iskolákra vonatkozó Kiválósági hely pályázat elıkészítési munkálatait felfüggeszti, a pályázat kiírását a MAB költségvetési támogatása alakulásának függvényében késıbbi idıpontra halasztja.
Doktori Iskolák létesítésének és mőködésének bírálati szempontjai
(a szabályozás kiegészítése)
2010/8/XIII/3. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A doktori iskola törzstagjai esetében csak a Magyar Tudományos Mővek Tárából
átvett publikációs adatok fogadhatók el a www.doktori.hu adatbázisban.
E szerint a Doktori Iskolák létesítésének és mőködésének bírálati szempontjai 1.
oldalon 1.1.4. pontja a következık szerint egészült ki:
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 referált,
nyilvánosan hozzáférhetı médián megjelent öt közleményt, (ha van) internetes

134

Akkreditáció Magyarországon 21

hozzáférési linkkel, és a korábbi évekbıl még öt közleményt, amelyeket a törzstag a legfontosabbaknak tart. 2011. szeptember 1-jétıl csak a Magyar Tudományos Mővek Tárából átvett publikációs adatok fogadhatók el a www.doktori.hu
adatbázisban (2010. október 1-jei kiegészítés).
A törzstagnak figyelnie kell az idézettséget, és fel kell tüntetnie az adatbázisban.
Az idézettség a törzstagi megfelelés fontos fokmérıje.
Hatályban: 2011. szeptember 1-jétıl.
A bírálati szempontok a MAB honlapján a Szabályok menüpontban érhetıek el.
Emeritus törzstag cím létesítése doktori iskolában
2010/10/V/3. sz. MAB határozat (10.12.03.)
A MAB az emeritus törzstagi cím intézmények általi létrehozását támogatja az
alábbiak szerint:
Az emeritus törzstag címet (besorolást) az ODT javaslatára az intézmények saját
szabályzatukban hozzák létre, azt maguk az intézmények adományozzák, a MAB
pedig az adatbázis értékelésékor ezt tudomásul veszi.
Jogi háttér:
A cím létesítésének jogi alapja:
Ftv. 21. § (3) „A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:…b) a felsıoktatási intézmény által adományozható munkaköri és egyéb
címek feltételeit,”
Adományozási feltételek
Emeritus törzstag címet kaphat
• a doktori iskola (DI) tanácsa (vagy az egyetemi doktori tanács) döntése alapján
• ugyanabban a doktori iskolában
• az a legalább 5 évvel korábban már törzstagként elfogadott személy, akinek
• dokumentált kapcsolata van az intézménnyel,
• de a továbbiakban témavezetést nem vállal.
Az emeritus törzstaggal szemben nem elvárás
• az 5 új közleményre vonatkozó MAB kritérium teljesítése,
• valamint a publikációs és hivatkozási adatainak az MTMT-be történı felvitele,
de kérésére az ODT frissíti ezeket az adatokat.
Az emeritus törzstag
• a doktori iskolák MAB értékelési eljárásaiban már nem érintett,
• ezért nem számít be a 7 törzstagra vonatkozó DI követelményekbe,
• viszont eddigi eredményei a DI statisztikájában megmaradnak.
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Odaítélés
Az emeritus törzstag címet a törzstag kéri vagy a DI kezdeményezi és adja – határozott vagy határozatlan idıre –, és ezt a DI vezetıje az ennek megfelelıen módosítandó doktori adatbázisban megjeleníti. Legalább öt éves törzstagság nélkül önmagában csak emeritus törzstag címet kérni és adni nem lehet (a kormányrendelet
szerint a törzstagsághoz 3+2 éves tevékenység kell). Az emeritus törzstag címhez
nincs szükség sem MAB határozatra, sem külön bejelentésre, annak tényét a MAB
is az adatbázisból tudja meg.
Megszőnés
A címet a DI saját hatáskörében vissza is vonhatja pl. a kapcsolat megszőntével,
vagy ezt az emeritus törzstag is kérheti. Adatai a cím megszőnése után már nem
láthatók a nyilvános adatbázisban, de változatlanul megırzıdnek, és beszámítanak
a DI teljesítményébe.
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Doktori iskolák felülvizsgálata
DI
Intézm.
Tud.ág
kód
174 PTE
neveléstud.

162 SzTE

8

NyME

neveléstud.

Elızı Minısítés
akkr.
2008
N/
A MAB a doktori iskoláról 2005
N
halasztás a döntést - további adatok
bekérése miatt - 2010.
szeptember 30-ig elhalasztja. Addig a doktori
iskola új hallgatót nem
vehet fel a 2010/11-es
tanévre.
I/
A MAB a doktori iskoláról 2006
F
halasztás a döntést - további adatok
bekérése miatt - 2010.
szeptember 30-ig elhalasztja. Addig a doktori
iskola új hallgatót nem
vehet fel a 2010/11-es
tanévre.
I/
F
A MAB a doktori iskoláról 2001
halasztás a döntést - további adatok
bekérése miatt - 2010.
szeptember 30-ig elhalasztja. Addig a doktori
iskola új hallgatót nem
vehet fel a 2010/11-es
tanévre.

DI vezetı KÁB/DB
Forray R.
Katalin

Csapó
Benı

gazdálkodás- Székely
Csaba
és
szerezéstud.

Döntési javaslat

D177 DE állam- és jogtudományok doktori iskola
2010/1/XI/2/353. sz. MAB határozat (10.01.22.)
Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén a DE fokozatadási joga kiterjed a
következı tudományágra: állam- és jogtudományok. DI vezetı: Szabó Béla. Elızı
akkreditáció: 2006. Minısítés (2008) „F”. A MAB a doktori iskola akkreditációját
- a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig megerısíti.
D152 PTE építészmérnöki tudományok/építımővészet doktori iskola
2010/1/XI/2/363. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig meghosszabbítja. Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a következı tudományág(ak)ra: építészmérnöki tudományok, építımővészet. DI vezetı: Bachman Zoltán.
Elızı akkreditáció: 2009. Minısítés „N”.
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D28 LFZE mővészettörténeti és mővelıdéstörténeti tudományok, zenemővészet
doktori iskola
2010/1/XI/2/354. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig meghosszabbítja. Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a következı tudomány- és
mővészeti ágakra: mővészettörténeti és mővelıdéstörténeti tudományok (PhD),
zenemővészet (DLA). DI vezetı: Jeney Zoltán. Elızı akkreditáció: 2002. Minısítés
(2008) „I”.
D103 PTE földtudományok doktori iskola
2010/1/XI/2/355. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig meghosszabbítja. Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a következı tudományágra:
földtudományok. DI vezetı: Tóth József. Elızı akkreditáció: 2002. Minısítés
(2008) „N”.
D132 ZMNE hadtudományok doktori iskola
2010/1/XI/2/356. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2012. XII. 31-ig meghosszabbítja. Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a következı tudományágra:
hadtudományok. DI vezetı: Szabó János. Elızı akkreditáció: 2002. Minısítés
(2008) „I”. A MAB 3 év múlva, NATO- és civil szakértı bevonásával, a helyszínen
értékeli az iskola tevékenységét.
D153 ZMNE katonai mőszaki tudományok doktori iskola
2010/1/XI/2/357. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2012. XII. 31-ig meghosszabbítja. Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a következı tudományág(ak)ra: katonai mőszaki tudományok. DI vezetı: Solymosi József. Elızı akkreditáció: 2002. Minısítés (2008) „I”. A MAB 3 év múlva, NATO- és civil szakértı
bevonásával, a helyszínen értékeli az iskola tevékenységét.
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D201 DE klinikai orvostudományok doktori iskola
2010/1/XI/2/358. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig támogatja. Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a következı tudományágra: klinikai
orvostudományok. DI vezetı: Márton Ildikó. Új doktori iskola. A törzstagok a DE
2009. októberében akkreditált doktori iskolájából (D44) váltak ki, törzstagként
megfeleltek. A D44 doktori iskola törzstag-állománya változatlanul erıs, a DI koherenciája nem gyengült.
D44 DE klinikai orvostudományok doktori iskola
2010/1/XI/2/359. sz. MAB határozat (10.01.22.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig megerısíti. Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a következı tudományágra: klinikai
orvostudományok. DI vezetı: Berta András.
D8 NyME gazdálkodás- és szervezéstudományok doktori iskola
2010/8/XIII/1/2/373. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2015. XII. 31-ig meghosszabbítja, mert
- van 7 „megfelelt” minısítéső törzstagja
- az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
- honlapja: megfelel
- képzési terve: megfelel
- mőködési szabályzata: megfelel
- minıségbiztosítási terve: megfelel
- a doktori iskola vezetıje az elıírt feltételeknek: megfelel
- a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel
- mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
- a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel
- a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel
Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga
kiterjed a következı tudományág(ak)ra: gazdálkodás- és szervezéstudományok.
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D174 PTE neveléstudományok doktori iskola
2010/8/XIII/1/2/374. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját - a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2015. XII. 31-ig meghosszabbítja, mert
- van 7 „megfelelt” minısítéső törzstagja
- az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
- honlapja: megfelel
- képzési terve: megfelel
- mőködési szabályzata: megfelel
- minıségbiztosítási terve: megfelel
- a doktori iskola vezetıje az elıírt feltételeknek: megfelel
- a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel
- mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
- a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel
- a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel
Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga
kiterjed a következı tudományág(ak)ra: neveléstudományok
D77 SE patológiai tudományok mőködı DI akkreditációja
2010/7/VIII/1/2/371. sz. MAB határozat (10.07.02.)
A MAB a Semmelweis Egyetem Patológiai tudományok doktori iskolájának
akkreditációját – egészségtudományok, elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok besorolással (a 77. azonosító szám alatt) 2015. december 31-ig meghosszabbítja.
A doktori iskola akkreditálásáról szóló határozat részletezése és indoklása a
www.doktori.hu adatbázisban érhetı el. A MAB a törzstagokról egyedi határozatot
nem hoz, a törzstagokról Összegzés készült.
DI vezetı: Kopper László (klinikai orvostud.)
Törzstagok: Keller Éva (egészségtudományok)
Kiss András (elméleti orvostudományok)
Kovalszky Ilona (elméleti orvostudományok)
Matolcsy András (klinikai orvostudományok)
Nagy Károly (elméleti orvostudományok)
Nagy Zoltán Zsolt (klinikai orvostudományok)
Rácz József (egészségtudományok)
Schaff Zsuzsa (klinikai orvostudományok)
Sótonyi Péter (klinikai orvostudományok)
Szabolcs István (egészségtudományok)
Tímár József (elméleti orvostudományok)
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Doktori iskolák létesítése
A MAB 2008 elején akkreditált néhány új doktori iskolát, amelyben – az akkor
érvényes követelmények szerint – „feltételesen megfelel” minısítést kaptak azok a
törzstagok, akiknek még nem volt témavezetett, sikeresen védett doktorjelölt hallgatójuk, de egyébként minden szempontnak megfeleltek. A megváltozott követelmények szerint új és legfeljebb 3 éves doktori iskolában „megfelel” minısítést
kaphat az a törzstag is, akinek még nincs végzett hallgatója, ha a doktori iskola
legalább 3 törzstagjának van végzett hallgatója. Ezek a törzstagok a következık:
a DI MAB-kódja
181
183
183
187
187
187

intézmény
DE
DE
DE
SzE
SzE
SzE

törzstag neve
Kruppa András Tibor
Korponay-Szabó Ilma
Lányi Árpád
Patyi András
Sulyok Gábor
Vavró István

minısítés
megfelel
megfelel
megfelel
megfelel
megfelel
megfelel

MAB határozat
2010/4/X/1/4601.
2010/4/X/1/4599.
2010/4/X/1/4600.
2010/4/X/1/4602.
2010/4/X/1/4603.
2010/4/X/1/4604.

Elıbbiek alapján:
D181 DE informatikai tudományok doktori iskola létesítése
2010/4/X/2/367. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A MAB 2007. április 27-i határozatára és 33/2007. (III.7.) kormányrendeletre –
továbbá törzstagjelöltjei és saját adatközlésére – épülı megfelelıségi eljárás során
a doktori iskola az alábbi értékelést kapta:
•
honlapja: megfelel
•
képzési terve: megfelel
•
mőködési szabályzata: megfelel
•
minıségbiztosítási terve: megfelel
•
kutatási területének koherenciája: megfelel
•
mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
•
a szükséges kutatóhelyi megállapodások kritériumának: megfelel
•
az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
•
a minimális törzstagszámnak: megfelel
Fentiekkel összhangban a MAB 2010/4/X/2/367. sz. határozata alapján megfelel
minısítést kapott.
A megfelelıségi eljárás alapján e doktori iskola révén a Debreceni Egyetem fokozatadási joga kiterjed az alábbi tudományág(ak)ra7: informatikai tudományok.
Ezen összegzés legkésıbb 2016. február 29-ig érvényes.
Ezt a megfelelést a www.doktori.hu adatbázisban a doktori iskola adatlapján a
MAB színes logója jelzi.
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D183 DE elméleti orvostudományok doktori iskola létesítése
2010/4/X/2/366. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A MAB 2007. április 27-i határozatára és 33/2007. (III.7.) kormányrendeletre –
továbbá törzstagjelöltjei és saját adatközlésére – épülı megfelelıségi eljárás során
a doktori iskola az alábbi értékelést kapta:
•
honlapja: megfelel
•
képzési terve: megfelel
•
mőködési szabályzata: megfelel
•
minıségbiztosítási terve: megfelel
•
kutatási területének koherenciája: megfelel
•
mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
•
a szükséges kutatóhelyi megállapodások kritériumának: megfelel
•
az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
•
a minimális törzstagszámnak: megfelel
Fentiekkel összhangban a MAB 2010/4/X/2/366. sz. határozata alapján megfelel
minısítést kapott. A megfelelıségi eljárás alapján e doktori iskola révén a Debreceni Egyetem fokozatadási joga kiterjed az alábbi tudományág(ak)ra7: elméleti
orvostudományok. Ezen összegzés legkésıbb 2016. február 29-ig érvényes.
Ezt a megfelelést a www.doktori.hu adatbázisban a doktori iskola adatlapján a
MAB színes logója jelzi.
D187 SzE állam- és jogtudományok doktori iskola létesítése
2010/4/X/2/368. sz. MAB határozat (10.03.26.)
A MAB 2007. április 27-i határozatára és 33/2007. (III.7.) kormányrendeletre –
továbbá törzstagjelöltjei és saját adatközlésére – épülı megfelelıségi eljárás során
a doktori iskola az alábbi értékelést kapta:
• honlapja: megfelel
• képzési terve: megfelel
• mőködési szabályzata: megfelel
• minıségbiztosítási terve: megfelel
• kutatási területének koherenciája: megfelel
• mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
• a szükséges kutatóhelyi megállapodások kritériumának: megfelel
• az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
• a minimális törzstagszámnak: megfelel
Fentiekkel összhangban a MAB 2010/4/X/2/368. sz. határozata alapján megfelel
minısítést kapott. A megfelelıségi eljárás alapján e doktori iskola révén a Széchenyi István Egyetem fokozatadási joga kiterjed az alábbi tudományág(ak)ra7: államés jogtudományok. Ezen összegzés legkésıbb 2015. október 31-ig érvényes.
Ezt a megfelelést a www.doktori.hu adatbázisban a doktori iskola adatlapján a
MAB színes logója jelzi.
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D203 EKF történelemtudományi doktori iskola létesítése
2010/7/VIII/2. sz. MAB határozat (10.07.02.)
A MAB az Eszterházy Károly Fıiskola történelemtudományi doktori iskolájának
létesítését történettudományok besorolással (a 203. azonosító szám alatt) támogatja, a doktori iskolát 5 évre akkreditálja.
Indoklás:
A DI dokumentumai, amelyek a saját honlapján is elérhetıek, tartalmasak, informatívak. Megjegyzés: A honlapon nem volt feltüntetve, hogy tervezett, nem pedig
mőködı doktori iskoláról van szó.
A DI kijelölt vezetıje, Romsics Ignác itthon az egyik legjobban ismert történész,
akit jelentıs nemzetközi közösségek is számon tartanak. Kiváló amerikai, francia,
német, finn stb. kapcsolatokkal rendelkezik. Publikációs tevékenysége messze meghaladja az átlagosan elvárhatót, külföldi megjelenése terjedelmes, idézettsége
ezernél több. Ez idáig 10 hallgatója szerzett PhD fokozatot, és közülük néhány már
maga is neves kutató.
A DI oktatási és kutatási terve szorosan a törzstagok tudományágához kapcsolódik,
eddigi kutatási eredményeikhez főzıdik. Valamennyien történészek, és valamennyien az EKF oktatói. Együttmőködésük tehát mind szakmai, mind intézményi szempontból biztosított.
Ugyanakkor a képzési tervvel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a tervben
szereplı két program között (az elsı az 1526 és 1711 közötti periódust, a második
az 1918-tól napjainkig tartó történelmi szakaszt öleli fel) mintegy 200 éves hiátus
mutatkozik, ami problematikus a történelmi kontinuitás szempontjából. Az 1918-as
magyar katasztrófa így mintegy a levegıben lóg. Az elsı szakasz oktatási programja sem a nemzetközi környezetre, sem a szomszédos területekkel való kapcsolatokra
nincs tekintettel, a második figyelembe veszi e vonatkozásokat. Az elsı szakasz
programja önmagában is hiányos, amennyiben alig érinti a török hódoltságot,
annak rendszerét, következményeit, a többi országrészre való hatását. (A két szakasz között jelentıs aránytalanságot növeli, hogy az elsı periódushoz mindössze 1,
a törzstagi kritériumoknak megfelelı oktató, míg a másodikhoz 6 törzstag vehetı
figyelembe.) Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oktatási programban és a
tantervben biztosítani kell a történelemtudománynak megfelelı széles ismeretanyagot, figyelembe véve a történelem mesterszakon megszerzett ismereteket.
A doktori iskolába nemrég meghívott törzstag-jelöltek eddigi tudományos tevékenysége más intézményekhez kötıdik, a doktori iskola egyik programjában sem alakult
még ki helyi tudományos mőhely. A MAB 2011. június 30-ig tájékoztatást vár a
fıiskolán mőködı tudományos mőhely eredményeirıl.
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D162 SzTE neveléstudományi doktori iskola akkreditációja
2010/5/X/2/369. sz. határozat (10.04.30.)
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája (D162) akkreditálásáról a döntést a MAB 2010 januárjában elhalasztotta, mert Vidákovich Tibor
törzstagjelöltnek az egyetemi tanári kinevezése azidıig még nem történt meg.
A Szegedi Tudományegyetem rektora 2010. április 1-jei levelében értesítette a
MAB-ot az egyetemi tanári kinevezésrıl. Egyidejőleg Vidákovich Tibor személyi
adatlapját frissítették a www.doktori.hu honlapon is.
Vidákovich Tibor egyetemi tanári kinevezésével a D162 doktori iskolának megvan
a 4 „megfelel” minısítéső egyetemi tanár törzstagja: Csapó Benı DI-vezetı,
Pukánszky Béla, Benedek György és Vidákovich Tibor, valamint további 5 „megfelel” minısítéső törzstagja: Nagy József, Papp Katalin, Molnár Gyöngyvér, Józsa
Krisztián és Pikó Bettina.
A DI dokumentumai, koherenciája megfelelıek.
A doktori iskola akkreditációjának hatálya: 2015. április 30-ig.

Nem támogatott doktori iskolák
D161 KRE irodalom- és kultúratudományok doktori iskola
2010/8/XIII/1/2/376. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját 2010. október 1-jei hatállyal megvonja,
mert
- a „megfelel” minısítéső törzstagok száma nem elegendı (6)
- a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg
- a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: nem felel meg.
D202 SzIE regionális tudományok doktori iskola
2010/8/XIII/1/2/375. sz. MAB határozat (10.10.01.)
A MAB a doktori iskola akkreditációját 2010. október 1-i hatállyal nem támogatja,
mert
- képzési terve: nem felel meg
- a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg.
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Doktori iskolák törzstagjainak felülvizsgálata
Tudományterület
agrártud.

DI Tudományág
68 élelmiszer-tud.
68 élelmiszer-tud.

89
bölcsészettud. 12
13
18
50
50
96
97
97
97
97
97
106
106
106
106
148
180
164
158
158
4
4
4

mőszaki tud.

4
194
7
70
70
84

Intézmény
BCE
BCE

növényterm.
történelem
irod.és kult.tud.
mőv.tört.
történelem
történelem
nyelvtud.
történelem
történelem
történelem
néprajz
történelem
nyelvtud.
nyelvtud.
nyelvtud.
nyelvtud.
filozófia
filozófia
pszichológia
irod.és kult.tud.
irod.és kult.tud.
történelem
történelem
történelem

PE
ELTE
ELTE
ELTE
DE
DE
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
SzTE
SzTE
SzTE
SzTE
BME
SzTE
BME
PPKE
PPKE
PPKE
PPKE
PPKE

történelem
nyelvtud.
anyagtud.
agrármőszaki
agrármőszaki
inform.

PPKE
PPKE
NyME
SzIE
SzIE
PE

Név
Dernovics Mihály
Mohácsiné Farkas
Csilla
Hoffmann Sándor
Mohay Tamás
Szabics Imre
Gerı András
Bárány Attila
Püski Levente
Horváth József
Bebesi György
Hahner Péter
Sashalmi Endre
Vargyas Gábor
Vonyó József
Balázs L. Gábor
Barát Erzsébet
Fenyvesi Anna
Gécseg Zsuzsanna
Perecz László
Tóth János
Racsmány Mihály
Bognár Zsuzsa
Dubs Kathleen
Báger Gusztáv
Berényi István
Jánokiné Újváry
Zsuzsanna
Kırösi István
Takács László
Bejó László
Patay István
Szabó István
Klemes Jiri

Releváns
I
I

Megfelel
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N
N
I

N
I
I
I
I
N
N
I
I
I
I
I
I
N
I
N
I
I
I
N
N
N
N
I

N
I
I
I
I
I

N
I
I
I
I
I
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Tudományterület

DI Tudományág

Intézmény
PE
ZMNE
ZMNE
PPKE
SzE
SzE
SzE
DE
DE
DE
BME
BME
PTE
SzFE
MOME
ELTE
SzIE

inform.
katonai mősz.
katonai mősz.
informatika
informatika
közlek.
közlek.
informatika
informatika
informatika
gépészet
közlek.
képzımőv.
filmmőv.
építımőv.
politikatud.
gazd. és
szervezéstud.
SzIE
71 gazd. és
szervezéstud.
PTE
90 jog
131 politikatudomá- BCE
nyok

84
153
153
154
170
170
170
181
181
181
141
147
mővészetek 102
122
123
társadalomtud 27
.
71

146

Név
Nagy Zoltán
Kovács László
Ványa László
Kolumbán Géza
Edelmayer András
Földesi Péter
Várlaki Péter
Fazekas István
Pokorádi László
Vertse Tamás
Korondi Péter
Bokor Zoltán
Nagy Márta
Almási Tamás
Turányi Gábor
Szabó Máté
Hajós László

Releváns
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Megfelel
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N

Kozák János

N

I

Korinek László
Körösényi András

I
I

I
I
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Szaklétesítések
Támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapszakok)
Kód

Benyújtó

Bk136szakir1

LFZE

A kérelem címe

Határozat
száma

alkotómővészet és muzikológia alapképzési
szakon alkalmazott zeneszerzés szakirány létesítése

2010/8/XIV/1

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapszakok)
Kód

Benyújtó

Bk169

SZF

Bk171

SZF

Bk170

ZMNE

A kérelem címe
drámainstruktor (drámakultúra-terjesztı, drámajáték-szervezı szakirányok) alapképzési szak
létesítése
drámainstruktor alapképzési szak létesítése
védelmi emberi erıforrások alapképzési szak
létesítése

Határozat
száma
2010/4/XI/1
2010/8/XIV/2
2010/10/XI/1

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Kód

Benyújtó

A kérelem címe
digitális bölcsészet (digitális kultúra, számítógépes nyelvészet szakirányok) mesterszak
létesítése
filmrendezı mővész mesterszak létesítés
filmoperatır mővész mesterszak létesítés
dokumentumfilm-rendezı mővész mesterszak
létesítése
koreanisztika mesterszak létesítése
újgörög nyelv, irodalom és kultúra mesterszak
létesítése
környezettudomány, közpolitika és menedzsment mesterszak létesítése
régi-zene hangszermővész (fortepiano szakirány) mesterszak létesítése
hangmővész mesterszak létesítése
biztonsági szervezı mesterszak létesítése

Mk495

DE

Mk501
Mk502

SZFE
SZFE

Mk503

SZFE

Mk505

ELTE

Mk509

ELTE

Mk504

CEU

Mk125szakir

LFZE

Mk510
Mk508

PTE
RTF

Mk511

SZFE

Budapest International Film Program mesterszak létesítése

Mk128szakir

LFZE

muzikológus mesterszakon etnomuzikológia
szakirány létesítése

Határozat
száma
2010/1/XIV/13
2010/6/VII/8
2010/6/VII/9
2010/6/VII/10
2010/7/IX/7
2010/8/XIV/25
2010/8/XIV/26
2010/8/XIV/27
2010/8/XIV/28
2010/8/XIV/29
2010/8/XIV/32
(Filmmaking szaknévvel támogatva)

2010/9/VII/11
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Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Kód

Benyújtó

Mk494mód PE

Mk496

ELTE

Mk498

ELTE

Mk497

MKE

Mk499

ELTE

Mk500

SE

Mk506

NYF

Mk507

EKF

Mk512

SE

Mk513

SE

Mk514

ELTE

Mk515

DE

Mk516

ELTE

148

A kérelem címe
mediterrán tanulmányok (balkán, Ibéroamerikai, Iszlám, Latin Mediterráneum szakirányok)
mesterszak létesítése
tudománykommunikáció a természettudományban (tudománykommunikáció és tudományos
ismeretterjesztés, természettudományos múzeumi
ismeretterjesztés, kutatásmenedzsment szakirányok) mesterszak létesítése
Közel-Kelet tanulmányok mesterszak létesítése
szcenográfusmővész (díszlet- és jelmeztervezı,
jelmez- és bábtervezı, díszlet- és bábtervezı
szakirányok) mesterszak létesítése
szociális munka szupervíziója mesterszak létesítése
családtudományi és családterápiás (családtudományi és családterápiás szakirányok) mesterszak létesítése
népzene-néphagyománytanár mesterszak létesítése
szociálpedagógia (resztoratív szociálpedagógia,
kisebbségi közösségek társadalmi integrációja
szakirányok) mesterszak létesítése
fizioterápia (mozgásszervi fizioterápia,
kardiorespiratórikus fizioterápia, neurológiai
fizioterápia, fizioterápiai menedzsment szakirányok) mesterszak létesítése
közösségi konzultáns (addiktológiai konzultáns,
egészségügyi kulturális mediátor szakirányok)
mesterszak létesítése
európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak
létesítése
klímaváltozási rendszer mérnöki mesterszak
létesítése
gyógyszerkutató (farmakológiai, valamint
gyógyszerbiztonsági és toxikológiai szakirányok)
mesterszak létesítése

Határozat
száma
2010/1/XIV/16

2010/1/XIV/14

2010/1/XIV/15
2010/4/XI/8
2010/4/XI/9
2010/5/VIII/2
2010/7/IX/8
2010/8/XIV/24

2010/8/XIV/30

2010/8/XIV/31
2010/9/VII/9
2010/9/VII/8
2010/9/VII/10
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Szakindítások
Támogatott alapszak indítási kérelmek
Kód
Bs1181

Benyújtó
BKF

Bi20szakir.mód DE
Bi275szakir.mód DE
Bs1169

KRF

Bs515mon

SZF

Bs1174

WSUF

Bs1191

BKF

Bs1192

BKF

Bs1193

BKF

Bs1194

BKF

Bs677szakir

ELTE

Bs1197

SRTA

Bs1212

BGF

Bi23

DE

Bi395

DE

Bs557szakir

ELTE

Bs859szakir1

LFZE

A kérelem címe

Határozat
száma
2010/1/XIV/1

kameraman alapszak indítás
egészségügyi gondozás és prevenció (népegész2010/1/XIV/2
ségügyi ellenır szakirány) alapszak indítása
ápolás és betegellátás (gyógytornász szakirány
2010/1/XIV/3
angol nyelven) alapképzési szak indítása
gazdaságinformatikus alapszak indítás
2010/1/XIV/4
mőszaki menedzser (gépgyártó szakirány) alap2010/1/XIV/7
képzési szak indítása
emberi erıforrások alapképzési szak indítása 2010/1/XIV/12
környezetkultúra (környezetreprezentáció szak2010/6/VII/3
irány) alapképzési szak indítása
kézmőves (kerámiamővesség, festett-nyomott
textilmővesség, szövı-textilmővesség szakirá2010/6/VII/4
nyok, és öltözék – a szak KKK-jában nem nevesített szakirány) alapképzési szak indítása
képi ábrázolás (képgrafika szakirány) alapkép2010/6/VII/5
zési szak indítása
elektronikus ábrázolás (elektrográfia szakirány)
2010/6/VII/6
alapképzési szak indítása
keleti nyelvek és kultúrák alapszakon tibeti
2010/7/IX/3
szakirány indítása
református közösségszervezı alapképzési szak
2010/7/IX/6
indítása
gazdaságinformatikus (logisztikai informatikus,
üzleti intelligencia szakirányok) alapképzési
2010/8/XIV/3
szak indítása
mérnök informatikus (infocommunication
networks, measurement and process manage2010/8/XIV/4
ment corporate IT systems szakirányok) alapképzési szak indítása
gazdaságinformatikus (corporate management,
e-business szakirányok) alapképzési szak indí- 2010/8/XIV/5
tása
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
(munkaügyi kapcsolatok tanácsadó szakirány) 2010/8/XIV/7
alapképzési szak indítása
alkotómővészet és muzikológia (elektronikus
zenei médiamővész szakirány) alapképzési szak 2010/8/XIV/12
indítása
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Kód

Benyújtó

Bs859szakir2

LFZE

Bs1202

NYME

Bs1210

PPKE

Bs1218

PTE

Bs752monit

WSUF

Bs831monit

WSUF

Bs1224

BKF

Bs1222

KE

Bs1201
Bs1225

SZE
AVKF

Bs1226

BKF

Bi8

BME

Bi123

BME

Bi127

BME

Bi128

BME

Bi380szakirszhk PTE
Bs453monit
Bs790monit
Bs791monit
Bs796monit

150

NYME
NYME
NYME
NYME

A kérelem címe

Határozat
száma

alkotómővészet és muzikológia (alkalmazott
2010/8/XIV/13
zeneszerzés szakirány) alapképzési szak indítása
igazgatásszervezı (ingatlan-nyilvántartási szak2010/8/XIV/15
irány) alapképzési szak indítása
közszolgálati alapképzési szak indítása
2010/8/XIV/19
földtudományi (geológus szakirány) alapképzé2010/8/XIV/21
si szak indítása
nemzetközi gazdálkodás (európai uniós gazdálkodási kapcsolatok, gazdaságdiplomácia szak- 2010/8/XIV/69
irányok) alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing (TQM, üzleti kap2010/8/XIV/70
csolatok szakirányok) alapképzési szak indítása
animáció alapképzési szak indítása
2010/9/VII/1
kereskedelem és marketing alapképzési szak
2010/9/VII/4
indítása
jármőmérnöki alapképzési szak indítása
2010/9/VII/7
kántor alapképzési szak indítása
2010/10/XI/2
design és mővészetelmélet alapképzési szak
2010/10/XI/3
indítása
építımérnöki magasépítési szakirány, angol
2010/10/XI/4
nyelven
gépészmérnöki folyamattechnikai szakirány,
2010/10/XI/5
angol nyelven
vegyészmérnök (általános vegyipari és folyamatmérnöki, analitikai és szerkezetvizsgálati,
2010/10/XI/6
gyógyszeripari, mőanyag, textil és anyagtudományi szakirányok) angol nyelven
biomérnöki (alkalmazott biotechnológia, egészségvédelmi, élelmiszerminısítı és élelmiszer2010/10/XI/7
technológiai, környezetvédelmi szakirányok)
angol nyelven
ápolás és betegellátás szakon ápoló szakirány
2010/10/XI/9
német nyelven (Frankfurtban)
fizika alapképzési szak indítása
2010/10/XI/17
biológia alapképzési szak indítása
2010/10/XI/18
környezettan alapképzési szak indítása
2010/10/XI/19
mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2010/10/XI/20
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Támogatott mesterszak indítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Ms1240szhk

BCE

Ms1211

BME

Ms1193

DE

Ms1221

DE

Ms1170

ELTE

Ms1189

ELTE

Ms1203

ELTE

Ms1204

ELTE

Ms1202

KE

Ms1192
Ms1219

MOME
NYME

Ms1205

PTE

Ms1238

SE

Ms1222

SZE

Ms1224
Ms1198
Ms1232

SZE
SZIE
SZIE

Ms1230

BME

Ms1231

BME

Ms1227

KRE

Ms1245

LFZE

Ms1128mód

LFZE

Ms1129

LFZE

Ms1130

LFZE

A kérelem címe

Határozat
száma
2010/1/XIV/18

vezetés és szervezés mesterszak indítás
forma- és vizuális környezettervezı mérnöki
2010/1/XIV/19
mesterszakindítása
kommunikáció- és médiatudomány mester2010/1/XIV/20
szak indítása
biotechnológia (gyógyszer-biotechnológia,
környezet-biotechnológia szakirányok)
2010/1/XIV/22
mesterszakindítás
reneszánsz tanulmányok mesterszak indítás 2010/1/XIV/24
indológia (szanszkrit, hindí szakirányok)
2010/1/XIV/25
mesterszakindítás
hungarológia (történelem, irodalom, nyelvészet, magyar mint idegen nyelv szakirányok) 2010/1/XIV/26
mesterszakindítás
iszlám tanulmányok mesterszakindítás
2010/1/XIV/27
regionális és környezeti gazdaságtan (terület2010/1/XIV/29
fejlesztési szakirány) mesterszakindítás
fémmővesség mesterszakindítás
2010/1/XIV/31
tervezıgrafika mesterszakindítás
2010/1/XIV/32
francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszak2010/1/XIV/34
indítás
egészségügyi menedzser (részidejő képzés)
2010/1/XIV/37
mesterszakindítás
szerkezettervezı építészmérnöki mesterszak2010/1/XIV/39
indítás
településmérnöki mesterszakindítás
2010/1/XIV/40
mőszaki menedzser mesterszakindítás
2010/1/XIV/41
logisztikai menedzser mesterszakindítás
2010/1/XIV/42
mérnöktanár (villamosmérnöki szakképzett2010/1/XIV/44
ség) indítása
mérnöktanár (mérnök informatikus szakkép2010/1/XIV/45
zettség) indítása
magyar mint idegen nyelv tanára mesterszak2010/1/XIV/47
indítás
tanári modul mesterszak indítása
2010/1/XIV/48
zenetanár (zongora-, orgona-, csembalótanár
2010/1/XIV/49
szakképzettség) mesterszakindítás
zenetanár (harmonika-, hárfa-, gitár-, cimba2010/1/XIV/50
lomtanár szakképzettség) indítás
zenetanár (hegedő-, mélyhegedő-, gordonka-,
2010/1/XIV/51
gordontanár szakképzettség) indítás
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Kód

Benyújtó

Ms1131

LFZE

Ms1132

LFZE

Ms1133

LFZE

Ms1134

LFZE

Ms1135

LFZE

Ms1136

LFZE

Ms1137

LFZE

Ms1138

LFZE

Ms1213

ME

Ms1207

NYME

Ms1210

PTE

Ms1196

DE

Ms1242
Ms1244
Ms1248
Ms1229
Ms1247

PPKE
ELTE
DE
NYME
PPKE

Ms1199mód.

PPKE

Ms1251

ZSKF

Ms1252szhk.

SZE

152

A kérelem címe

Határozat
száma

zenetanár (fuvola-, oboa-, klarinét-, fagott2010/1/XIV/52
tanár szakképzettség) mesterszak indítás
zenetanár (kürt- trombita-, harsona-, tuba-,
ütıhangszertanár szakképzettség)
2010/1/XIV/53
mesterszakindítás
zenetanár (jazz-zongora-, jazzgitár-, jazzbaszszus-gitár-, jazzbıgı-, jazzszaxofon-jazztrom2010/1/XIV/54
bita-, jazzharsona-, jazzdobtanár szakképzettség) mesterszakindítás
zenetanár (jazzénektanár szakképzettség)
2010/1/XIV/55
mesterszak indítása
zenetanár (zeneismeret-tanár szakképzettség)
2010/1/XIV/56
mesterszak indítása
zenetanár (jazz-zeneszerzés-tanár szakkép2010/1/XIV/57
zettség) mesterszak indítása
zenetanár (egyházzenetanár szakképzettség)
2010/1/XIV/58
mesterszakindítása
zenetanár (népzenetanár szakképzettség, népi
vonós: hegedő, brácsa, nagybıgı-csellóütıgardon; népi pengetıs: citera-tambura2010/1/XIV/59
koboz-tekerı; népi fúvós: furulya-duda, klarinéttárogató; népi cimbalom; népi ének szakirányok) mesterszakindítás
ember és társadalom mőveltségterületi tanár
2010/1/XIV/61
mesterszakindítása
közgazdásztanár (kereskedelem és marketing
2010/1/XIV/62
szakképzettség) mesterszakindítás
zenetanár (zeneismeret-tanár szakképzettség)
2010/1/XIV/63
mesterszakindítás
digitális bölcsészet (digitális kultúra, számító2010/4/XI/10
gépes nyelvészet szakirányok) MA indítása
andragógia mesterszakindítás
2010/4/XI/17
sinológia mesterszakindítás
2010/4/XI/18
andragógia mesterszakindítás
2010/4/XI/19
andragógus tanár mesterszakindítás
2010/4/XI/21
etikatanár mesterszakindítás
2010/4/XI/22
digitális bölcsészet (számítógépes nyelvészet
2010/5/VIII/3
szakirány) mesterszakindítás
andragógia (geronto andragógus, képzési
2010/5/VIII/5
vezetı szakirányok) mesterszakindítás
vezetés és szervezés (emberi erıforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányok) 2010/5/VIII/6
mesterszakindítás Székelyudvarhelyen
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Kód

Benyújtó

Ms1246

NYF

Mi104

DE

Mi243

BCE

Ms1250

ELTE

Ms1256

ELTE

MsMi1258

PE

Ms1259

ELTE

Ms1261szhk

MÜTF

Ms1275
Ms1267

MOME
PTE

MsT1260

NYF

MsT1263

NYF

MsT1262

LFZE

MsT1254
MsT1273

PTE
SZTE

MsMi1305

BCE

Ms1299szhk

BGF

Mi152

DE

Ms1304
Ms1306

DE
DE

Ms1212

ELTE

Ms1292
Ms1293
Ms1294

ELTE
ELTE
KRE

A kérelem címe

Határozat
száma
2010/5/VIII/8

informatikatanár mesterszakindítás
molekuláris biológia angol nyelven mester2010/6/VII/11
szakindítás
összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok
2010/6/VII/12
mesterszak indítás
történeti muzeológia mesterszak indítás
2010/6/VII/14
vallástudomány (valláselmélet, vallástörténet,
vallás a modern világban szakirányok)
2010/6/VII/16
mesterszakindítás
turizmus-menedzsment (vállalatirányítás,
térségmenedzsment szakirányok) angol nyel- 2010/6/VII/18
ven is mesterszakindítás
közösségi és civil tanulmányok mesterszakin2010/6/VII/19
dítás
marketing mesterszak indítása székhelyen
2010/6/VII/20
kívül: Székelyudvarhely, Románia
designelmélet mesterszakindítás
2010/7/IX/12
kulturális mediáció mesterszak indítás
2010/7/IX/13
család- és gyermekvédı tanár mesteszakin2010/7/IX/15
dítás
földrajztanár mesterszak indítás
2010/7/IX/16
zenemővész-tanár (csemballó) mesterszakin2010/7/IX/17
dítás
környezettan tanár mesterszakindítás
2010/7/IX/18
tantervfejlesztı tanár mesterszakindítás
2010/7/IX/19
turizmus-menedzsment magyar és angol nyel2010/8/XIV/33
ven
nemzetközi tanulmányok (Európa-tanulmányok, nemzetközi gazdasági kapcsolatok szak- 2010/8/XIV/34
irányok) mesterszakindítás
agrármérnöki mesterszakindítás angol nyel2010/8/XIV/35
ven
környezetmérnöki mesterszakindítás
2010/8/XIV/36
hungarológia mesterszakindítás
2010/8/XIV/37
tudománykommunikáció a természettudományban (tudománykommuniká-ció és tudományos ismeretterjesztés, természettudomá- 2010/8/XIV/38
nyos múzeumi ismeretterjesztés szakirányok)
mesterszakindítás
közgazdasági elemzı mesterszakindítás
2010/8/XIV/40
szemiotika mesterszakindítás
2010/8/XIV/41
terminológia mesterszakindítás
2010/8/XIV/43
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Kód

Benyújtó

Mi1264

CEU

Ms37szakir

LFZE

Ms1297

MKE

Ms1283

PPKE

Ms1288
Ms1279
Ms1277

PTE
SZTE
SZE

MsT1281

KE

MsT1303

NYME

MsT1278

SZIE

Ms1307
Ms1308

DE
ELTE

Ms51szakir

LFZE

MsT1311

LFZE

Ms1310

PTE

Ms1317

PTE

Ms1318

PTE
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A kérelem címe

Határozat
száma

környezettudomány, közpolitika és menedzs2010/8/XIV/44
ment mesterszakindítás
régi-zene hangszermővész (barokk hegedő,
barokk fuvola, barokk oboa, fortepiano szak- 2010/8/XIV/45
irányok) mesterszakindítás
látványtervezı mővész (színházi látványter2010/8/XIV/46
vezı mővész szakirány) mesterszakindítás
olasz nyelv, irodalom és kultúra mesterszak2010/8/XIV/50
indítás
gazdaságinformatikus mesterszakindítás
2010/8/XIV/51
kulturális mediáció mesterszakindítás
2010/8/XIV/52
gazdaságinformatikus mesterszakindítás
2010/8/XIV/54
vizuális- és környezetkultúra-tanár
2010/8/XIV/57
mesterszakindítás
játék- és szabadidıszervezı tanár
2010/8/XIV/60
mesterszakindítás
agrár-mérnöktanár (mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, mezıgazdasági szak- 2010/8/XIV/63
oktató szakképzettség) mesterszakindítás
logisztikai menedzsment mesterszakindítás 2010/9/VII/13
kriminológia mesterszakindítás
2010/9/VII/14
muzikológus mesterszakon etnomuzikológus
2010/9/VII/15
szakirány indítása
ének-zene tanár (Budapesten és Kecskeméten)2010/10/XI/13
klasszikus énekmővész (oparaének mővész,
2010/10/XI/14
oratórium- és dalének mővész) szakirányok
táplálkozástudományi mesterszakindítás
2010/10/XI/15
klinikai laboratóriumi kutató mesterszakindí2010/10/XI/16
tás

Akkreditáció Magyarországon 21

Nem támogatott alapszak indítási kérelmek
Kód
Bs1173

Benyújtó
ME

A kérelem címe

szociális munka alapképzési szak indítása
szılész-borász mérnöki alapképzési szak
Bs1176
PE
indítása
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
(környezetvédelmi és tájgazdálkodási szakiBs550mon
SZF
rány) alapképzési szak monitor vizsgálata
képi ábrázolás (festészet, képgrafika szakiráBs1177
SZIE
nyok) alapképzési szak indítása
elektronikus ábrázolás (elektrográfia szakBs1180
SZIE
irány) alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
Bs1171
WSUF
indítása
gazdaságinformatikus (logisztikai informatiBs1178
BGF
kus üzleti intelligencia szakirány) alapképzési
szak indítása
drámainstruktor (drámainstruktor szakirány)
Bs1179
SZF
alapképzési szak indítása
Bs1183
SZE
emberi erıforrás alapképzési szak indítása
környezetgazdálkodási agrármérnök (élelmiszeripari környezetgazdálkodás szakirány)
Bs1184
SZTE
alapképzési szak indítása
gyógypedagógia (logopédia szakirány) alapBs1185szakir. NYME
képzési szak indítása
Bs1186
KJF
történelem alapképzési szak indítása
nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi komBs1187
SZE
munikáció, regionális kapcsolatok szakirányok) alapképzési szak indítása
mérnök informatikus (információbiztonsági
Bs1188
ZMNE
szakirány) alapképzési szak indítása
Bs1190
PE
kereskedelem és marketing alapszak indítása
Bs1198
BKF
emberi erıforrások alapképzési szak indítása
környezetgazdálkodási agrármérnöki (környeBs1199szhk
BCE
zettudatos kertészet szakirány) alapszak indítása székhelyen kívül: Zenta (Szerbia)
gépészmérnöki alapképzési szakon angol
Bi30
DE
nyelvő képzés indítása
gazdaságinformatikus (távoktatásban is)
Bs1196
GDF
alapképzési szak indítása
pedagógia (nevelési asszisztens; konduktív
Bs1189
MPANNI pedagógiai asszisztens szakirányok) alapképzési szak indítása

Határozat
száma
2010/1/XIV/5
2010/1/XIV/6
2010/1/XIV/8
2010/1/XIV/9
2010/1/XIV/10
2010/1/XIV/11
2010/4/XI/2
2010/4/XI/3
2010/4/XI/4
2010/4/XI/5
2010/4/XI/6
2010/4/XI/7
2010/5/VIII/1
2010/6/VII/1
2010/6/VII/2
2010/6/VII/7
2010/7/IX/1
2010/7/IX/2
2010/7/IX/4
2010/7/IX/5
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Kód

Benyújtó

Bs1217

EJF

Bs1204

KE

Bs1206

KE

Bs1207

KE

Bs1209mod

KE

Bs1208

NYF

Bs1203szakir

NYME

Bs1205

NYME

Bs1200

PPKE

Bs1216

PTE

Bs1211

SZF

Bs1214

TPF

Bs176monit

HJF

Bs1195monit

HJF

Bs839monit

TPF

Bs878monit

TPF

Bs1215

DE

Bs1221

DE

Bs1213

NYME

Bs1220

SZIE
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A kérelem címe
csecsemı- és kisgyermeknevelı alapképzési
szak indítása
nemzetközi tanulmányok (Európa-tanulmányok szakirány) alapképzési szak indítása
szabad bölcsészet (filozófia, kommunikációés médiatudományok szakirányok) alapképzési szak indítása
csecsemı- és kisgyermeknevelı alapképzési
szak indítása
vadgazda mérnöki alapképzési szak indítása
csecsemı- és kisgyermeknevelı alapképzési
szak indítása
gyógypedagógia (logopédia szakirány) alapképzési szak indítása
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
(szakigazgatási, informatikai szakirányok)
alapképzési szak indítása
igazgatásszervezı alapképzési szak indítása
szılész-borász mérnöki alapképzési szak
indítása
drámainstruktor alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok (globális civil társadalom szakirány) alapképzési szak indítása

Határozat
száma
2010/8/XIV/6
2010/8/XIV/8
2010/8/XIV/9
2010/8/XIV/10
2010/8/XIV/11
2010/8/XIV/14
2010/8/XIV/16
2010/8/XIV/17
2010/8/XIV/18
2010/8/XIV/20
2010/8/XIV/22
2010/8/XIV/23

turizmus-vendéglátás (városi-térségi turizmus 2010/8/XIV/65.
(monitoring eljárás
szakirány) alapképzési szak indítása
eredményeként)
gazdálkodási és menedzsment (vállalkozások
nemzetközi környezetben, kis- és középvállalkozások, üzleti kommunikáció szakirányok)
alapképzési szak indítása
nemzetközi gazdálkodás (EU agrárpolitika,
nemzetközi logisztika szakirányok)
alapképzési szak indítása
gazdálkodási és menedzsment (kis- és középvállalkozások menedzsmentje, régiófejlesztés
szakirányok) alapképzési szak indítása
sportszervezı alapképzési szak indítása
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak indítása
energetikai mérnöki alapképzési szak indítása
jármőmérnöki (kommunális és munkagépek;
mobil erıgépek és gépjármővek szakirányok)
alapképzési szak indítása

2010/8/XIV/66.
(monitoring eljárás
eredményeként)

2010/8/XIV/67

2010/8/XIV/68
2010/9/VII/2
2010/9/VII/3
2010/9/VII/5
2010/9/VII/6
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Kód

Benyújtó

Bs201szakir

SZIE

Bs381szakir

SZIE

A kérelem címe
óvodapedagógus szakon német nemzetiségi
szakirány indítása
tanító szakon német nemzetiségi szakirány
indítása

Határozat
száma
2010/10/XI/10
2010/10/XI/11
2010/7/IX.

Bs995

HJF

kézmőves, elektronikus ábrázolás, környezetkultúra, képi ábrázolás alapképzési szakok
monitoring vizsgálata

(2007/7/XIV/3/6.
kézmőves (kerámiamővesség, festettnyomott textilmővesség, szövı textilmővesség szakirányok),
2008/6/IX/3/5. elektronikus ábrázolás
(elektrográfia szakirány), 2008/6/IX/3/6.
környezetkultúra
(környezetprezentáció
szakirány),
2009/7/XII/7. képi
ábrázolás (képgrafika
szakirány)
akkreditációját a MAB
jelen határozatával
2010. július 10-ei
hatállyal megvonja)
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Nem támogatott mesterszak indítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Ms1201

ÁVF

Ms1195
Ms1225
Ms1218
Ms1200

DE
DE
ELTE
KRE

Ms1223

PE

Ms1206

PTE

Ms1217

PTE

Ms1215

SZE

Ms1220

ZSKF

Ms1209

GFHF

Ms1214

MKE

Ms1226

GFHF

Ms1228

PTE

Ms1235szakir PPKE
Ms1236

NYME

Ms1237

MTF

Ms1216

KRE

Ms1241

ME

Ms1234

NYME

Ms1253

KE

Ms1249mod

ME

Ms1255

DE
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A kérelem címe
nemzetközi tanulmányok (Európa-tanulmányok, nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirányok) mesterszakindítás
hungarológia mesterszakindítás
gépészmérnöki mesterszakindítás
japanológia mesterszakindítás
terminológia mesterszakindítás
egészségügyi mérnöki (egészségügyi mérnökinformatikus szakirány) mesterszakindítás
orosz nyelv és irodalom (orosz szakfordító és
szaknyelvi referens, orosz mőfordító szakirányok) mesterszakindítás
kulturális mediáció mesterszakindítás
pénzügy (vállalati pénzügyek szakirány)
mesterszakindítás
kommunikáció és médiatudomány mesterszakindítás
etikatanár mesterszakindítás
szcenográfusmővész (díszlet- és jelmeztervezı,
jelmez- és bábtervezı, díszlet- és bábtervezı
szakirányok) mesterszakindítás
pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
(pasztorális tanácsadás, pasztorális szervezetfejlesztés, karitástudomány szakirányok)
mesterszakindítás
építımővész mesterszakindítás
pszichológia (fejlıdés és klinikai gyermekpszichológia szakirány) mesterszakindítás
kulturális mediáció mesterszakindítás
koreográfus (balett és moderntánc, néptánc
szakirány) mesterszakindítás részidıs képzés
japántanár mesterszakindítás
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
mesterszakindítás
ember és társadalom mőveltségterületi tanár
mesterszakindítás
vizuális- és környezetkultúra-tanár mesterszakindítás
kommunikáció- és médiatudomány mesterszakindítás
politikatudomány mesterszakindítás

Határozat
száma
2010/1/XIV/17
2010/1/XIV/21
2010/1/XIV/23
2010/1/XIV/28
2010/1/XIV/30
2010/1/XIV/33
2010/1/XIV/35
2010/1/XIV/36
2010/1/XIV/38
2010/1/XIV/43
2010/1/XIV/46
2010/4/XI/11

2010/4/XI/12
2010/4/XI/13
2010/4/XI/14
2010/4/XI/15
2010/4/XI/16
2010/4/XI/20
2010/5/VIII/4
2010/5/VIII/7
2010/5/VIII/9
2010/6/VII/13
2010/6/VII/15
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Kód

Benyújtó

Ms1257

PE

Ms1282
Ms1269

KE
KRE

Ms1271

KRF

MsT1265

DF

Ms1289szakir ELTE
Ms1274

KRF

Ms1298

NYME

Ms1300

NYME

Ms1276

PPKE

Ms1291

SZTE

Ms1268
MsT1266

ZSKF
DF

MsT1301

NYME

MsT1302

NYME

MsT1284
MsT1290

PPKE
PTE

MsT1287

SZTE

Ms1285

DE

Ms1280

SZE

Ms1309

PE

A kérelem címe
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (nemzetközi üzleti menedzsment, nemzetközi gazdasági
elemzés, összehasonlító európai gazdasági és
üzleti tanulmányok szakirányok) mesterszakindítás
látványtervezı mővész mesterszakindítás
nyelvtudomány mesterszakindítás
környezetgazdálkodási agrármérnöki
mesterszakindítás
pedagógiai értékelés és mérés tanára
mesterszakindítás
pszichológia (fejlıdés és klinikai gyermekpszichológia szakirány) mesterszakindítás
vezetés és szervezés (információmenedzsment,
termelés és szolgáltatásmenedzsment szakirányok) mesterszakindítás
mőszaki menedzser mesterszakindítás
finnugrisztika (Közép-Európa tanulmányok
(Baltikum) szakirány) mesterszakindítás
német nyelv, irodalom és kultúra (irodalomtudomány, nyelvtudomány szakirányok) mesterszakindítás
környezetmérnöki (környezetállapot-értékelés,
környezet-eljárástechnika, környezettechnológia, vízgazdálkodás szakirányok) mesterszakindítás
emberi erıforrás tanácsadó mesterszakindítás
közgazdásztanár mesterszakindítás
ember és társadalom mőveltségterületi tanár
mesterszakindítás
multikulturális nevelés tanára mesterszakindítás
olasztanár mesterszakindítás
képzımővész-tanár mesterszakindítás
agrár-mérnöktanár (mezıgazdasági mérnök
szakképzettség) mesterszakindítás
gépészmérnöki mesterszakindítás
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
(egészségpolitika tervezés és elemzés szakirány) mesterszakindítás
gazdasági agrármérnöki mesterszakindítás

Határozat
száma

2010/6/VII/17

2010/7/IX/9
2010/7/IX/10
2010/7/IX/11
2010/7/IX/14
2010/8/XIV/39
2010/8/XIV/42
2010/8/XIV/47
2010/8/XIV/48
2010/8/XIV/49

2010/8/XIV/53
2010/8/XIV/55
2010/8/XIV/56
2010/8/XIV/58
2010/8/XIV/59
2010/8/XIV/61
2010/8/XIV/62
2010/8/XIV/64
2010/9/VII/12
2010/9/VII/16
2010/10/XI/12
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A Felülvizsgálati Bizottság döntései 2010-ben
Határozat
száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

160

MAB
sorszám

1/2010 MF1069

Kérelmezı

DF

Megjegyzés

regionális és környezeti
gazdaságtan
2/2010 BF1153
PE
nemzetközi tanulmányok
3/2010 DF166
ANNYE Interdiszciplináris Doktori Iskola
4/2010 DF23
ELTE
Biológia Doktori Iskola
5/2010 DF41
ME
Földtudományi Doktori
Iskola
6/2010 DF78
SE
Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola
7/2010 DF49
DE
Nyelvtudományok Doktori Iskola
8/2010 DF170
SzE
Multidiszciplináris
Mőszaki Tudományi
Doktori Iskola
9/2010 MF1084
EKF
biológiatanár
10/2010 BF1118
WJLF
pszichológia
11/2010 MF1053
ZsKF
kommunikáció- és médiatudomány
12/2010 BF1147
EJF
nemzetközi tanulmányok
13/2010 DF77
SE
Patológiai Tudományok
Doktori Iskola
14/2010 M(k)F475 SE
mentálhigiénés közösségés kapcsolatépítı
15/2010 BF1164
TPF
nemzetközi tanulmányok
16/2010 DF156
PE
Nyelvtudományi Doktori
Iskola
17/2010 MF1104
BKÜF
vezetés és szervezés
18/2010/1 DF16
ELTE
Neveléstudományi
Doktori Iskola
18/2010/2 DF16
ELTE
Neveléstudományi DI
19/2010 MF1144
NymE
történelemtanár
20/2010 EF1264
PPKE
egyetemi tanári pályázat
21/2010 BF1158
MÜTF
mőszaki menedzser
22/2010 MF1106
DE
vegyészmérnöki
23/2010 MF1140
BKÜF
kommunikáció- és médiatudomány
24/2010 MF1054
PE
kertészmérnöki
25/2010 DF153
ZMNE
Katonai Mőszaki DI
26/2010 B(k)F168 KRF
megújuló természeti
erıforrás gazdálkodás
27/2010 MF1201
ÁVF
nemzetközi tanulmányok
28/2010 MF1218
ELTE
japanológia
29/2010 MF1220
ZsKF
kommunikáció- és médiatudomány

Érkezett

Határozat
kelte

2009.10.14 2010.02.09

Határozat

neg.

2009.10.27 2010.02.23
neg.
2009.11.12 2010.02.26 felfügg.
2009.11.30 2010.02.26
neg.
2009.11.30 2010.02.26 poz./neg.
2009.12.01 2010.02.26

neg.

2009.12.04 2010.02.26

neg.

2009.12.10 2010.02.26 poz./neg.

2009.12.17 2010.02.26
2009.11.18 2010.03.19
2009.10.28 2010.03.19

neg.
neg.
neg.

2009.11.26 2010.03.19
2009.12.01 2010.04.01

poz.
neg.

2009.12.11 2010.04.01

neg.

2009.12.17 2010.04.01
2009.12.23 2010.04.01

neg.
neg.

2009.12.10 2010.04.22
2010.01.13 2010.04.22

neg.
poz.

2010.03.31
2010.02.03
2010.03.11
2010.01.14
2010.01.18
2010.01.20

2010.04.22
2010.04.22
2010.04.22
2010.05.14
2010.05.14
2010.05.14

neg.
neg.
neg.
poz.
neg.
neg.

2010.02.17 2010.05.14
2010.02.24 2010.05.14
2010.02.19 2010.06.04

poz.
poz.
neg.

2010.03.02 2010.06.04
2010.03.18 2010.06.04
2010.03.30 2010.06.04

neg.
neg.
neg.
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Határozat
száma

31.

MAB
sorszám

Kérelmezı

30/2010 M(k)F496 ELTE

Megjegyzés

tudománykommunikáció
a természettudományban
32. 31/2010 MF1068
DF
kommunikáció- és médiatudomány
33. 32/2010/1 EF1440
EKF
egyetemi tanári pályázat
34. 32/2010/2 EF1338
ME
egyetemi tanári pályázat
35. 32/2010/3 EF1332
ME
egyetemi tanári pályázat
36. 32/2010/4 EF1421
PPKE
egyetemi tanári pályázat
37. 32/2010/5 EF1419
PPKE
egyetemi tanári pályázat
38. 33/2010 M(k)F499 ELTE
szociális munka szupervíziója
39. 34/2010 M(k)F489 ELTE
humánökológia
40. 35/2010 DF159
KRE
Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola
41. 36/2010 BF1170
KRF
természetvédelmi mérnöki
42. 37/2010/1 EF1409
BCE
egyetemi tanári pályázat
43. 37/2010/2 EF1403
BCE
egyetemi tanári pályázat
44. 37/2010/3 EF1410
BCE
egyetemi tanári pályázat
45. 37/2010/4 EF1408
BCE
egyetemi tanári pályázat
46. 37/2010/5 EF1404
BCE
egyetemi tanári pályázat
47. 37/2010/6 EF1407
BCE
egyetemi tanári pályázat
48. 37/2010/7 EF1388
BME
egyetemi tanári pályázat
49. 37/2010/8 EF1314
NymE
egyetemi tanári pályázat
50. 37/2010/9 EF1317
NymE
egyetemi tanári pályázat
51. 37/2010/10 EF1315
NymE
egyetemi tanári pályázat
52. 37/2010/11 EF1316
NymE
egyetemi tanári pályázat
53. 37/2010/12 EF1434
SzE
egyetemi tanári pályázat
54. 37/2010/13 EF1353
BGF
egyetemi tanári pályázat
55. 37/2010/14 EF1352
BGF
egyetemi tanári pályázat
56. 37/2010/15 EF1367
RTF
egyetemi tanári pályázat
57. 37/2010/16 EF1416
WSUF
egyetemi tanári pályázat
58. 38/2010 MF1177
PPKE
angoltanár
59. 39/2010/1 EF1432
ANNYE egyetemi tanári pályázat
60. 39/2010/2 EF1331
KE
egyetemi tanári pályázat
61. 40/2010/1 EF1376
PTE
egyetemi tanári pályázat
62. 40/2010/2 EF1382
PTE
egyetemi tanári pályázat
63. 41/2010 BF1186
KJF
történelem
64. 42/2010 DF166
ANNYE Interdiszciplináris Doktori Iskola
65. 43/2010 MF1228
PTE
építımővész
66. 44/2010/1 EF1397
ZMNE
egyetemi tanári pályázat
67. 44/2010/2 EF1398
ZMNE
egyetemi tanári pályázat
68. 45/2010 BF1188
ZMNE
mérnök informatikus
69. 46/2010 BF1198
BKF
emberi erıforrások
70. 47/2010 MF1255
DE
politikatudomány

Érkezett

Határozat
kelte

Határozat

2010.04.06 2010.06.04

poz.

2010.04.27 2010.06.04

neg.

2010.05.11
2010.05.11
2010.05.11
2010.05.11
2010.05.11
2010.05.17

2010.06.04
2010.06.04
2010.06.04
2010.06.04
2010.06.04
2010.06.04

poz.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.

2010.02.16 2010.06.30
2010.02.24 2010.06.30

poz.
neg.

2010.02.17 2010.06.30

neg.

2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.21
2010.06.07
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.06
2010.06.11

2010.09.30
poz.
2010.09.30
poz.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
poz.
2010.09.30
poz.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
poz.
2010.09.30
poz.
2010.09.30
neg.
2010.09.30
neg.
2010.10.07
poz.
2010.10.18
neg.
2010.10.18
neg.
2010.10.18
neg.
2010.10.18
neg.
2010.10.29
neg.
2010.11.11 poz./neg.

2010.07.15
2010.09.23
2010.09.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.09.17

2010.11.15
2010.11.29
2010.11.29
2010.11.29
2010.12.21
2010.12.21

poz.
neg.
neg.
poz.
neg.
neg.
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Intézmények kódjai
Állami egyetemek
Kód

BCE

BME

Intézmény neve

Kód
KIK
ÉTK
GTK
Budapesti Corvinus EgyeKERTK
tem
KTK
TÁJK
TK
ÉİK
ÉSZK
GÉK
Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem

GTK
KSK
TTK
VBK
VIK

DE

Debreceni Egyetem

ÁJK
ÁOK
GVK
BTK
EK
FOK
GYTK
GyFK
IK
KTK
MK
MTK

162

Karok
Közigazgatástudományi Kar

Élelmiszertudományi Kar
Gazdálkodástudományi Kar
Kertészettudományi Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Tájépítészeti Kar
Társadalomtudományi Kar
Építımérnöki Kar
Építészmérnöki Kar
Gépészmérnöki Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Közlekedésmérnöki Kar
Természettudományi Kar
Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Kar
Villamosmérnöki és Informatikai
Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Kar (Nyíregyháza)
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar (Hajdúböszörmény)
Informatikai Kar
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Mőszaki Kar
Mezıgazdaságtudományi Kar
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Kód

Intézmény neve

Kód
NK

Karok
Népegészségügyi Kar
Természettudományi és TechnoTTK
lógiai Kar
ZK
Zenemővészeti Kar
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
BTK
Bölcsészettudományi Kar
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
BGGYK
Kar
Eötvös Loránd TudoIK
Informatikai Kar
ELTE
mányegyetem
PPK
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
TÁTK Társadalomtudományi Kar
TÓK Tanító- és Óvóképzı Kar
TTK
Természettudományi Kar
ÁTK Állattudományi Kar
PK
Pedagógiai Kar
Kaposvári Egyetem
KE
GTK Gazdaságtudományi Kar
MK
Mővészeti Kar
LFZE Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
Bartók Béla Zenemővészeti IntéBBZI
zete
BTK
Bölcsészettudományi Kar
Comenius Tanítóképzı Fıiskolai
CTFK
Kar
Miskolci Egyetem
ME
EK
Egészségügyi Kar
Gépészmérnöki és Informatikai
GÉK
Kar
GTK Gazdaságtudományi Kar
MAK Mőszaki Anyagtudományi Kar
MFK Mőszaki Földtudományi Kar
Magyar Képzımővészeti Egyetem
MKE
MOME Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem
AK
Apáczai Csere János Kar (Gyır)
NYME Nyugat-magyarországi
Egyetem
BPK
Benedek Elek Pedagógiai Kar
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Kód

Intézmény neve

Kód
SEK1
BTK
TTK
MNSK
EMK
FMK
GEO
KTK
MÉK
MNSK
TTMK
BGK

2

OE

Óbudai Egyetem
(Budapest,
Alba Regia Egyetemi
Központ, Székesfehérvár)

KGK
KVK
NIK
RKK
GK
GTK

PE

PTE

Pannon Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

MFTK
MIK
MK
ÁJK
ÁOK
BTK

Karok
Savaria Egyetemi Központ
(Szombathely):
Bölcsészettudományi Kar,
Természettudományi Kar,
Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar
Erdımérnöki Kar
Faipari mérnöki Kar
Geoinformatikai Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Mezıgazdaság- és
Élelmiszertudo-mányi Kar
Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (Szombathely)
Természettudományi és Mőszaki
Kar
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnök Kar
Keleti Károly Gazdasági kar
Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar
Neumann János Informatikai Kar
Rejtı Sándor Könnyőipari és
Környezetmérnöki Kar
Georgikon Kar (Keszthely)
Gazdaságtudományi Kar
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Mőszaki Informatikai Kar
Mérnöki Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar

1

2008. január elsejétıl a Berzsenyi Dániel Fıiskola (Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar) utóbb Savaria Egyetemi Központ és a Nyugat-magyarországi Egyetem
egyesülésével egy új tízkarú egyetem jött létre.
2

2010. január 1-jétıl az Óbudai Egyetem a Budapesti Mőszaki Fıiskola, illetve a jogelıdök, a Bánki Donát
Mőszaki Fıiskola, a Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola, a Könnyőipari Fıiskola általános és teljes körő jogutódja.
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Kód

SE

SzE

SZFE

SzIE

Intézmény neve

Kód
ETK

Karok
Egészségtudományi Kar
Felnıttképzési és Emberi ErıforFEEK
rás 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
EK
Egészségügyi Közszolgálati Kar
ETK
Egészségtudományi Kar
Semmelweis Egyetem
FOK
Fogorvostudományi Kar
GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
Testnevelési és Sporttudományi
TSK
Kar
Petz LajosEgészségügyi és SzoESZI
ciális Intézet
Deák Ferenc Állam- és JogtudoÁJK
mányi Kar
Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi
GK
Kar
MTK Mőszaki Tudományi Kar
ZMI Varga Tibor Zenemővészeti Intézet
Színház és Filmmővészeti Egyetem
ÁOTK Állatorvos-tudományi Kar
ABK Alkalmazott Bölcsészeti Kar
Egészségtudományi és
EKI
Környezetegészségügyi Intézet
GÉK Gépészmérnöki Kar
GK
Gazdasági Kar
Mezıgazdaság- és KörnyezettuSzent István Egyetem
MKK
dományi Kar
Gazdaság- és TársadalomtudoGTK
mányi Kar
YMÉK Ybl Miklós Építéstudományi Kar
PK
Pedagógiai Kar
Víz- és Környezetgazdálkodási
VKK
Kar
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Kód

Intézmény neve

SzTE

Szegedi Tudományegyetem

ZMNE

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Kód
ÁJK
ÁOK
BTK

Karok
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségtudományi és Szociális
ESZK
Képzési Kar
FOK
Fogorvostudományi Kar
GTK Gazdaságtudományi Kar
GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
Juhász Gyula Pedagógusképzı
JGYPK
Kar
MGK Mezıgazdasági Kar
MK
Mérnöki Kar
Természettudományi és InformaTTK
tikai Kar
ZMK Zenemővészeti Kar
Bolyai János Katonai Mőszaki
BKMK
Kar
Kossuth Lajos Hadtudományi
KHK
Kar

Nem állami egyetemek
Kód

Kód
Karok
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
Károli Gáspár ReforBTK
Bölcsészettudományi Kar
KRE
mátus Egyetem
HTK
Hittudományi Kar
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
DRHE
Evangélikus Hittudományi Egyetem
EHE
KEE
Közép-európai Egyetem
(CEU)
OR-ZSE Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem
BTK
Bölcsészettudományi Kar
JÁK
Jog- és Államtudományi Kar
Pázmány Péter KatoPPKE
HTK
Hittudományi Kar
likus Egyetem
ITK
Információs Technológiai Kar
VJK
Vitéz János Kar
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Intézmény neve
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Kód

BGF

DF
EJF

EKF

KF

KRF
MTF

NYF

RTF

Állami fıiskolák
Fıiskola neve
Kód
Kar
KKK Külkereskedelmi Kar
PSZK- Pénzügyi és Számviteli Kar - BudaBP
pest
PSZK- Pénzügyi és Számviteli Kar - SalgóBudapesti Gazdasági
SA
tarjáni Intézet
Fıiskola
PSZK- Pénzügyi és Számviteli Kar - ZalaZA
egerszegi Intézet
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
KVIK
Idegenforgalmi Kar
Dunaújvárosi Fıiskola
P
Pedagógiai Fakultás
Eötvös József Fıiskola
M
Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás
BTK
Bölcsészettudományi Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi
GTK
Eszterházy Károly
Kar
Fıiskola
Tanárképzési és Tudástechnológiai
TKTK
Kar
TTK
Természettudományi Kar
Gépipari és Automatizálási Mőszaki
GAMFK
Fıiskolai Kar
Kecskeméti Fıiskola
KFK
Kertészeti Fıiskolai Kar
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
Természeti Erıforrás-gazdálkodási
TVK
és Vidékfejlesztési Kar
Károly Róbert Fıiskola
Gazdaság és Társadalomtudományi
GTK
Kar
Magyar Táncmővészeti Fıiskola
Bölcsészettudományi és Mővészeti
BTMK
Kar
Gazdasági és Társadalomtudományi
GTK
Kar
Nyíregyházi Fıiskola
MMK Mőszaki és Mezıgazdasági Kar
PKK
Pedagógusképzı Kar
Természettudományi és Informatikai
TTIK
Kar
Rendırtiszti Fıiskola
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Kód
SZF

TSF

Fıiskola neve
Szolnoki Fıiskola

Kód

Tessedik Sámuel Fıiskola1

GFK
EF
MVK
PFK

Kar
Gazdasági Fıiskolai Kar
Egészségügyi Fakultás
Mezıgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fıiskolai Kar
Pedagógiai Fıiskolai Kar

Nem állami fıiskolák
Kód
ATF
ÁVF
AVKF
BHF
BKF

Fıiskola neve
Adventista Teológiai Fıiskola
Általános Vállalkozási Fıiskola
Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola
Budapesti Kommunikációs
HFTGK
és Üzleti Fıiskola2
KMK

BKTF
BTA
EGHF
EHE
ESZHF
GDF
GFHF
GTF
GYHF
HJF
IBS
KJF
KTIF
MPANNI

Heller Farkas Turisztikai
és Gazdasági Kar
Kommunikációs és Mővészeti Kar

Budapest Kortárstánc Fıiskola
Baptista Teológiai Akadémia
Egri Hittudományi Fıiskola
Evangélikus Hittudományi Egyetem
Esztergomi Hittudományi Fıiskola
Gábor Dénes Fıiskola
Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola
Golgota Teológiai Fıiskola
Gyıri Hittudományi Fıiskola
Harsányi János Fıiskola
IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola
Kodolányi János Fıiskola
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete

1
2009. január 1-tıl a Fıiskola a Szent István Egyetemhez csatlakozott, annak részeként, intézményi
telephelyként mőködik tovább Tessedik Sámuel Egyetemi Központ néven.
2

A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fıiskolája 2009 szeptemberében egyesült a
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskolával. Az integrált intézmény neve Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola.
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Kód
MÜTF
PHF
PRTA
PTF
SRTA
SSTF

Fıiskola neve
Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája
Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola
Pápai Református Teológiai Akadémia
Pünkösdi Teológiai Fıiskola
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Sola Scriptura Teológiai Fıiskola
Ferences Hittudományi FıFHFK
iskolai Kar
Sapientia Szerzetesi HitPannonhalmi Szent Gellért
SSZHF
PSZG FK
tudományi Fıiskola
Fıiskolai Kar
Piarista Hittudományi és
PH-TFK
Tanárképzı Fıiskolai Kar
SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola
Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola
GFHF1
Szent Pál Akadémia
SZPA
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola
TKBF
Tomori Pál Fıiskola
TPF
Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola
VHF
Wesley János Lelkészképzı Fıiskola
WJLF
Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola
WSÜF
Zsigmond Király Fıiskola
ZsKF

------------------------------------------------------------

MAB kiadványok 2010-ben
Akkreditációs Értesítı, 2010/1, 2010/2, 2010/3.
Akkreditáció Magyarországon 19. (Évkönyv a MAB 2009. évi mőködésérıl),
Akkreditáció Magyarországon 20. (A MAB tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelı
Bizottsága, Titkársága)

1

2009. január 1-tıl a Szegedi Hittudományi Fıiskola jogutódja (névváltozás)
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