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Beszámolók 
 

Elnöki beszámoló a MAB 2011. évi tevékenységérıl 
 
Elfogadta a MAB plénuma a 2012/2/III. sz. határozattal (12.02.24.) 
 

Elıszó 

Jelen elnöki beszámoló alapul veszi a korábbi rendszeres évi beszámolók felépíté-
sét1, ismétli a munka folyamatosságát tükrözı eddigi részeket, kiemeli az évközi 
változásokat, ugyanakkor azokhoz képest két egyedi elemmel is kiegészül: egyrészt 
kitér az új felsıoktatási törvény elıkészítésére és hatályba lépésére, másrészt meg-
fogalmaz néhány gondolatot a jelenlegi elnök két, összesen ötéves ciklusáról. 

2011-ben a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság a 2005. évi CXXXIX. 
törvény szerint „az intézmény és programakkreditáció keretében a felsıoktatásban 
folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének 
értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési program fejlesztése érde-
kében tett intézkedések megvalósulásának külsı értékelésére és nyomon követésére 
létrehozott független, országos szakértıi testület.” Ezeket a feladatokat a MAB a 
magyar felsıoktatás minıségének meghatározó tényezıjeként – természetesen 
változó körülmények és feltételek között (és néven) – 1993 óta folyamatosan, rend-
szeresen és eredményesen látta el.  

 

I. 2011 ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK 

A 2011. évi tevékenység meghatározó elemei a következık voltak: 

1. A törvényben meghatározott feladatok: intézmény- és párhuzamos 
programakkreditáció, szaklétesítési és szakindítási kérelmek, doktori iskola 
létesítési beadványok, egyetemi tanári pályázatok szakértıi véleményezé-
se. 

2. 2011-ben tovább romló, az év végén különösen nehézzé vált költségvetési 
támogatás, ill. anyagi helyzet. 

3. Belsı szervezetünk 
4. Kapcsolatrendszerünk 
5. Tájékoztató az Országgyőlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága 

számára 

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 

                                                           
1 A jelen beszámoló az új törvényt figyelembe véve a 2011. január 1. – 2012. február 29. közötti idıszakot fedi le. 
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koncentrálhat, amelyek ezekkel összefüggésben a MAB, s ezzel természetesen a 
magyar felsıoktatás egész tevékenységét érintik. Ezzel továbbra sem kíván felsı-
oktatás-politikát 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 felté-
telezi, 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. 
 

1. A törvényben meghatározott feladatok ellátása 

a) Tevékenységünk általánosan érvényes meghatározójaként 2011-ben is követ-
kezetesen építettük tovább a bergeni Bologna-konferencián 2005-ben a minisz-
terek által is elfogadott ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area) normákat a MAB minden tevékeny-
ségében, elsısorban a párhuzamos szak-, illetve intézményakkreditációs Útmu-
tatókban, Kézikönyvekben.  

b) 2011-ben is mind tartalmilag, mind szervezésben, mind munka-mennyiségben 
döntı hányadban, de 2010-hez képest már érzékelhetıen csökkenı mennyiség-
ben a többciklusú képzés hazai bevezetésébıl adódó feladatok jelentek meg a 
MAB elıtt. Az arányok eltolódtak a mesterképzési szakok létesítése és indítása 
felé. Ismét köszönetet mondok a szinte minden érintettnek nagy terhelést jelen-
tı munkáért: a MAB szakértıinek, bizottságainak, plénumának és titkárságá-
nak. Ilyen terhelés és tempó mellett nem lehetett kiküszöbölni azt, hogy a mes-
terszakok létesítésében és indításában túl erısen érvényesült az intézmények 
presztízs- és anyagi érdeke, és ennek hatását a MAB továbbra sem tudta szak-
mai és minıségi alapon kellıen ellensúlyozni. Ebben meghatározó támaszt je-
lentene a Felsıoktatási Információs Rendszer régóta várt teljes körő feltöltése. 

c) A MAB folytatta a szervezetileg elkülönült intézmény- és a párhuzamos szak-
akkreditációt. Ebben a rendszerben 2011-ben elkezdtük a harmadik akkreditá-
ciós kört, 6 intézményt akkreditáltunk, és elvégeztük az agrár képzési területen 
az alapképzési szakok párhuzamos akkreditációját. E szakokon többnyire reális 
önértékeléseket készítettek az intézmények, majd ezekre és a látogatásokra 
alapozva minden egyes képzésre egyedi, ezekre építve körültekintı és alaposan 
elemzı általános értékelést készített a MAB. Az érintett felsıoktatási intézmé-
nyek mellett a minisztériumok és az agrárium fontosabb szereplıihez is eljut-
tattuk a 450 oldalas kötetet, mert meggyızıdésünk, hogy abban minden érintett 
számára tanulságos, hasznos, sıt szükséges tennivalók fogalmazódtak meg. 

d) Együttmőködve az Országos Doktori Tanáccsal – 2009-ben elvégeztük a mő-
ködı doktori iskolák „törvényi megfelelıségi” vizsgálatát a közösen kialakított 
nyilvános, teljes körő elektronikus adatbázisban. 2010 után 2011-ben is folytat-
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tuk azt a gyakorlatot, hogy az adatok frissítését kérve, program alkalmazásával 
ellenıriztük a törzstagok és a doktori iskolák aktuális megfelelıségét. Ezt ab-
ban a felfogásban tettük, hogy egy adatbázis legyen élı, tartalmazzon aktuális 
adatokat, ezzel nyújtson hiteles és friss információkat, adjon lehetıséget az ér-
tékelésre is. A programozott értékeléshez eleve nem rendeltünk jogkövetkez-
ményt, viszont tájékoztattuk a doktori iskolákat és tanácsokat értékelésünk 
eredményérıl, hogy idıben meg tudják majd tenni a szükséges intézkedéseket.  

e) Az egyetemi tanári pályázatok véleményezésében folytattuk a pontozásos és az 
adott pontokat szöveges értékeléssel alátámasztó értékelési metódust. Ez bizto-
sítja azt, 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 – tárgy-
szerőbb és objektívebb érvrendszer alapján erısítsék, vagy módosítsák az elızı 
szinten kialakult véleményt és értékítéletet. A pontrendszer hatását pozitívnak 
tartjuk, ezzel egységesebb, áttekinthetıbb, nyíltabb értékrend felé mozdultunk 
el, s ez az intézmények számára is jól alkalmazható, s számos helyen alkalma-
zott minıségi mércét jelent.2  

f) Csak megismételni tudom, hogy a MAB – és áttételesen a felsıoktatás – nem-
zetközi jelenlétét és integrálódását fontosnak és növelendınek tartva továbbra 
is alapoztunk a Nemzetközi Tanácsadó Testület véleményére, javaslataira. Is-
mételten jó érzéssel írom le, hogy az NTT a MAB közel két évtizedes eddigi 
tevékenységét európai mércével mérve is jónak és példaértékőnek tartotta és ál-
lást foglalt az új törvény koncepciójának minıségügyet és MAB-ot érintı kér-
déseiben. A MAB 2011-ben az erısödı és terjedı európai akkreditációs gya-
korlatnak elismert és több tekintetben továbbra is számon tartott integráns ré-
sze. Külön kérdés, hogy e tekintetben az új törvény milyen mértékben teremt új 
helyzetet. 

g) A MAB saját, belsı 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 2012. januári plénumülésen tárgyaltuk meg. 

h) 2011-ben is folytatódott a magyar orvosképzésre vonatkozó akkreditációs gya-
korlatunk USA-beli elismerésének újbóli megítélése. Az alapjában továbbra is 
elfogadott, általunk akkreditált képzésekkel kapcsolatban az amerikai fél a 8 
éves ciklus rövidítésére és a magyar orvos képzı intézmények külföldi klinikai 
gyakorlóhelyeinek helyszíni akkreditálásának problémájára várt megoldást. A 

                                                           
2  Minden pályázatot egyedileg értékelünk, természetesen nincsenek elıre tervezett támogatási arányok. Tíz 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. (Továbbra is vannak.) 
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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 ve-
szik ott az akkreditációs eljárások tartalmi és formai követelményeit. Nagy 
örömünkre a NCFMEA 2011. októberi ülésén a maga részérıl elfogadta a 
MAB eljárásrendjét, akkreditációs gyakorlatát.  

i) Szakértıi nyilvántartásunk az elektronikus adatbázisban él: több mint 1400 
szakértı adatai vannak rendszerünkben, ami így gazdag merítési bázist jelent.  

j) Az alábbi táblázatban összesítettük az utóbbi három év ügyszámait. Ez azt 
mutatja, hogy felsı-oktatásunkban csökkenı mértékben, de még zajlik a szak-
rendszer kialakítása. Ezt majd az egyes szakok jelentkezési és nem-jelentkezési 
(és a végzettek elhelyezkedési) intézményi adatai csak jó néhány évvel késıbb 
fogják viszonylag stabil, de természetesen nem merev helyzetté rendezni. 

Ügytípus Tárgyalt Támogatott Nem támogatott 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Alapszak létesítés 6 4 3 3 1 2 3 3 1 
Alapszak indítás 74 70 50 39 31 33 35 38 17 
Mesterszak létesítés 35 25 25 20 12 18 15 13 7 
Mesterszak indítás 235 130 100 162 86 53 70 44 47 
Doktori iskola létes. 6 2 6 4 2 2 2 0 4 
Egy. tanári pályázat 164 145 138 92 102 98 43 43 40 

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.  

 Nappali Levelezı Esti tag. Távokt. 2010 össz 2011 össz 
Alapképzés 2.065 955 47 33 3.100 3.526 
Osztatlan képzés 71 14 0 0 86 85 
Mesterképzés 1.838 1.178 38 0 3.054 3.484 
Felsıfokú szakképzés 770 423 3 3 1.199 1.455 
Mindösszesen 4.744 2.571 88 36 7.439 8.280 

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 ismételten felhívja az oktatáspolitika figyelmét. 
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2. 2011 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 össze-
gének kettı ezrelékét, a Felsıoktatási és Tudományos Tanács mőködéséhez a 127. § (3) 
bekezdés b)-d) pontjában meghatározott jogcímen biztosított támogatások együttes össze-
gének hét tized ezrelékét kell megtervezni.” Ezt a szabályt 2007-tıl kellett volna al-
kalmazni, gyakorlatilag azonban még egyszer sem kapta meg a MAB a fenti 2 ez-
relékes támogatást: a költségvetési törvény minden évben ennél alacsonyabb ösz-
szeget határozott meg a MAB költségvetési során. 

2011-re a MAB 126,9 millió Ft központi költségvetési támogatást kapott. Ez 2010-
hez képest 30%-os, 2009-hez képest pedig 48,3%-os csökkenést jelentett. Utol-
jára 1998-ban (130 millió Ft) volt abszolút értékben ilyen alacsony a MAB közpon-
ti költségvetési támogatása, a reálértéket nem is említve. Ez nagyon nehéz helyzet-
be hozta a MAB-ot, ezért 2011. szeptember 1-jétıl az egyetemi tanári pályázatok 
elbírálásáért is számlázzuk a jogszabályban rögzített mértékő véleményezési díjat. 

A MAB 2011. évi gazdálkodásáról a fıtitkári beszámoló részletesebben szól, a 
teljes képet a késıbb elkészülı mérlegbeszámoló fogja mutatni. 
 

3. Belsı szervezetünk 

a) Munkánkat továbbra is sajátos jogi helyzetben végeztük: a miniszter által aláírt 
utolsó 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 minisztéri-
umba benyújtottuk. Az arra adott észrevételek egy része és azok elfogadhatat-
lan hangneme miatt a MAB elnöke a szakállamtitkárnál határozottan tiltako-
zott. A minisztérium törvényben nevesített jogszabálysértést nem tudott meg-
nevezni. A kormányváltás után mind Réthelyi Miklós miniszter úr, mind Dux 
László helyettes államtitkár úr megígérte a helyzet rendezését, ennek ellenére a 
2011-ben hatályos törvénynek megfelelı, miniszter által aláírt SZMSZ-ünk 
nem volt. 

b) A Felülvizsgálati Bizottság rendszeresen és következetesen végzi munkáját. 
Nem kevés felülvizsgálati kérelmet kapnak. Ennek elsıdleges oka, hogy jelen-
tıs számú nem támogató testületi állásfoglalás születik. Ennek – véleményem 
szerint – elsıdleges oka, hogy az intézmények a hallgatólétszám növelése ér-
dekében az eddigi meglévı kapacitásaik nem mindig megalapozott bıvítésével 
most már erın felüli kísérleteket tesznek újabb szakok indítására, ennek érde-
kében újabb mesterszakok létesítésére. Értelemszerően ez mondható el az 
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egyetemi tanári pályázatok kiírására is, az egyéni ambíciók mellett érvényesül-
nek az intézményi ambíciók, elsısorban doktori iskolák létesítése, ill. mőköd-
tetése érdekében. Sajnos, tapasztalataink alapján azt sem tudom kizárni, hogy a 
felülvizsgálati kérelem végcélja továbbra is az ügyek sikeres elintézése a mi-
nisztériumban. 

c) Tárgyszerő és a maga síkján fontos a MAB számára a Felügyelı Bizottság 
tevékenysége. Az együttmőködés 2011-ben tartalmas és harmonikus volt, kö-
szönjük a testület segítségét és konstruktivitását. 

d) E helyen is ıszinte elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a titkárság veze-
tıinek és munka-társainak: lelkiismeretességüket, felelısségüket, szakértelmő-
ket jó érzéssel nyugtázom, vállalt és végzett munkájuk mennyisége, feszített-
sége és anyagi elismerhetısége miatt. Bár 2011-ben csökkent a terhelés, de ezt 
négy titkársági munkatárs nyugdíjba vonulása és további kettı állásváltoztatása 
miatt a munkatársak aligha érezték meg, és így terhelésüket illetıen még min-
dig nem teljesen nyugodt a lelkiismeretem. 

 
4. Kapcsolatrendszerünk 2011-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 tart-
ja a MAB tevékenységét, az említett szerepköröket, de joggal igényli, hogy ezt 
színvonalasan és tárgyilagosan végezzük. Látom, látjuk, hogy néhány intéz-
mény 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 érvrendsze-
rét, indokoltságát. Ezzel együtt összességében ezt a kapcsolatrendszert tovább-
ra 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, illet-
ve a szakok oktatásának minıségérıl, ezért arról az érdekelteket tájékoz-
tatni kell. Ebben a minisztérium továbbra sem volt partner. Összességé-
ben tekintve elırelépés van felsıoktatásunk minıségügyében, de egy, a 
mindennapokat átható minıségkultúra még nem alakult ki hazánkban. 

b) A Minisztérium vezetıivel és munkatársaival 2011-ben szakmai kérdésekben 
szükség szerint konzultáltunk, igyekeztünk tisztázni fontos értelmezési vagy 
tartalmi problémákat, sajnos nem mindig sikerrel. Finanszírozásunk ügyében 
nem tudtunk elıbbre lépni, a kirívóan alacsony támogatási összegre nem kap-
tunk érdemi magyarázatot, ezt sajnálatos szemléleti kérdésnek látom a minisz-
térium oldaláról. [Az új törvény elıkészítése tekintetében lásd a II. fejezetet.] 
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c) A Magyar Rektori Konferencia fórumára a MAB elnökét rendszeresen meg-
hívták, indokolt esetben lehetıséget kapott vagy kért a testület álláspontjának, 
elképzeléseinek, tevékenységének ismertetésére. Az MRK képviselıje rend-
szeres meghívottja a MAB plénum ülései nyilvános szakaszának. A MAB és 
az MRK elnöke közötti konzultációk révén a kapcsolat újból rendszeres és tar-
talmas. 

d) A Felsıoktatási és Tudományos Tanács és a MAB kapcsolata ugyancsak 
folyamatos és rendezett. Ezt átmenetileg az Országgyőlés Oktatási, tudomá-
nyos és kutatási bizottsága elé került FTT elnöki beszámoló zavarta meg. 
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 képzésnek a magyar felsıoktatás-
ban korábban nem létezı, s ma is egyedülállóan teljes és nyilvános tükrét. Az 
értékelés most már rendszeresen úgy történik, hogy az adatok és az értékelések 
együtt vannak és nyilvánosak. Ez mindkét oldal számára újszerő felelısséget 
és kötelezettséget jelentett. Együttmőködésünket mindkét testület továbbra is 
fontosnak, hasznosnak és eredményesnek tartja. 

f) A Magyar Tudományos Akadémia elnökével különbözı fórumokon és szemé-
lyes megbeszéléseken a felsıoktatás minısége kérdésében mindig egyetértet-
tünk. Nagy jelentıségő, hogy kezdettıl fogva támogatta és az MTA Könyvtára 
ma már gazdája is a hazai tudományosság publikációs eredményeit bemutató 
Magyar Tudományos Mővek Tára adatbázisnak. 

g) A Nemzeti Bologna Bizottságnak tagja a MAB elnöke is. Az NBB gondozza a 
Bolognai Folyamat hazai elemzését és az errıl összeállítandó EU-jelentéseket. 
A kormányváltás óta az NBB új elnökkel és összetétellel mindössze egy alka-
lommal tárgyalta és véleményezte az új törvény koncepcióját, aminél többre 
lett volna szükség, hiszen a magyar felsıoktatás egyik központi kérdése a 
többciklusú képzési rendszer mőködtetése, átgondolt korrekciója, de minden 
más „Bologna-téma” (pl. mobilitás, minıségügy, szociális dimenziók stb.) is 
aktuális és fontos. Változatlanul hiányolom, hogy a szakirányok régóta rende-
zetlen és folyamatosan nagyon sok problémát okozó ügyét el sem kezdtük ren-
dezni.  

h) A Doktoranduszok Országos Szövetsége rendszeresen képviselteti magát a 
MAB plénumán, konzultációink alkalmiak, de hasznosak. 

i) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával fenntartott kapcso-
latunk fontos elemévé vált a testület tagjaként delegált képviselıjük. A hallga-
tói képviselık részvétele az intézményi és párhuzamos programakkreditációs 
látogató bizottságokban a korábbiakhoz képest lényegesen javult, legtöbbjük 
aktív és konstruktív szerepet vállalt.  
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j) A szakértık, a látogató bizottsági elnökök és a tagok döntı többsége lelkiisme-
retesen, felelısséggel és többnyire határidıre tesznek eleget felkéréseinknek. 
Ezt meghatározóan felelısségtudatból végzik, mert a MAB-tól kapott tisztelet-
díjak – írta egyikük – talán ötödét teszik ki a teljesítményarányos összegnek. 
Személyes tapasztalatként meg kell fogalmaznom: a nem kis munkával járó lá-
togató bizottsági elnöki és LB-tagsági felkéréseket továbbra is kivétel nélkül 
minden, egyébként nagyon elfoglalt, kiváló egyetemi, akadémiai vagy más ve-
zetıként dolgozó szakember készséggel elfogadta, jelezve, azt megtiszteltetés-
nek tartja és a feladatot ennek megfelelıen kívánja elvégezni. Teljesen való-
színőtlen, hogy kitőnı szakemberek értelmetlen munkát így vállalnának el. 
Csak akkor vesznek részt a munkában, ha az akkreditációnak értelmét látják, és 
ez számunkra megnyugtató érzés!  

k) Kapcsolatunkat a nyilvánossággal mindenekelıtt a www.mab.hu honlap jelen-
ti, amin minden MAB határozatot, állásfoglalást, információt közreadunk. A 
honlapot hosszabb elıkészítı munka után 2012 februárjában megújítottuk: 
korszerőbb, dinamikusabb honlapot mőködtetünk, továbbra is teljes és nyílt 
tartalommal a felsıoktatási szféra és az érdeklıdı nagyközönség számára. A 
nyilvánosság klasszikus formáját a rendszeresen kiadott Akkreditációs Értesítı, 
az Évkönyv és az éves, nyilvános Közhasznúsági jelentés biztosítja. Nem ha-
lasztható viszont egy hatékony kommunikációs stratégia kialakítása és folyta-
tása. 
Fontosnak tartva a leginkább érdekelt célcsoport idıben történı tájékoztatását 
újólag – és most is sikertelen – kísérletet tett a MAB arra, hogy a Felsıoktatási 
Felvételi Tájékoztató kiadványban a képzés (várható) minıségét jelzı informá-
cióként a meghirdetésre kerülı szakok mellett jelezve legyen a MAB vizsgálata 
eredményeképpen kialakult akkreditáció jele (pl. a MAB logója) – vagy annak 
hiánya. Sajnos ebben a kiadványért felelıs minisztérium továbbra sem volt 
partner.  
 
5. Tájékoztató az Országgyőlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsá-
ga számára 

Az OTB elnöke készséggel fogadta az a javaslatunkat, hogy a 1995-höz és 2000-
hez hasonlóan a bizottság tárgyalja meg a MAB tájékoztatóját. Erre 2011. április 
12-én került sor. 
 

A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG ÉS A FELSİOKTATÁS MINİSÉGE 

(2001 - 2010) 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGGYŐLÉS OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI BIZOTTSÁGA 

RÉSZÉRE 
 

Ennek Elıszavában így fogalmaztunk: 
„A mostani jelentés elkészítésének legalább három fontos indoka van:  

• eltelt egy évtized, amely a magyar felsıoktatásban jelentıs változásokat hozott,  
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• 2006-ban hazánkban is bevezettük a többciklusú ún. Bologna képzési rendszert, 
ezzel párhuzamosan sokkal nagyobb súlyt kaptak az európai kontextusok, ezen 
belül a felsıoktatás minıségügye,  

• jelenleg folynak egy új felsıoktatási törvény elıkészületei.  

A minıségügy a világ felsıoktatásának meghatározó hányadában már korábban elfogadot-
tá vált, ma nélkülözhetetlen szereppel bír, s ennek részeként a minıségértékelés különbözı 
formái, az akkreditáció intézményi, nemzeti és nemzetközi színtéren egyaránt kiemelt jelen-
tıséggel bírnak. Az elmúlt közel két évtized során a MAB a magyar felsıoktatás minıség-
ügyében ennek megfelelıen meghatározó szerepet játszott: mind a minıségpolitika alakítá-
sában, mind a minıségügy fejlesztésében, de fıleg és mindenekelıtt a minıségértékelés-
ben és a minıséghitelesítésben. Ezt a szerepet a magyar oktatáspolitika, a felsıoktatási 
intézmények szükségesnek, hasznosnak és elıremutatónak tartják, még akkor is, ha azt a 
hétköznapi gyakorlat néhány pontján különbözıképpen értékelik, adott esetben, elsısorban 
saját érdekeik, s nem feltétlen a minıség védelmében, kritizálják. A MAB következetesen 
és, nem titkoljuk, határozott szigorral és igényességgel, ugyanakkor támogató szándékkal 
és segítı gyakorlattal a minıséget kívánja szolgálni, ennek rendeli alá felfogását és tevé-
kenységét, folytatja le eljárásait, alakítja ki állásfoglalásait – értékeket és nem érdekeket 
képvisel.” 
 
A tájékoztató végén a következı javaslatokat fogalmaztuk meg: 

„A magyar felsıoktatás jövıjét illetıen a MAB a következı lépéseket tartja fontosnak: 
• A magyar felsıoktatás minıségének fejlesztése érdekében szükség van az ágazati 

minıségpolitika megfogalmazására, ennek törvényi, illetve jogszabályi kodifikálására. 

• Az új felsıoktatási törvény világosan különítse el és erısítse meg az állami irányítás 
(fenntartók), az intézmények és a MAB hatásköreit, kötelezettségeit és jogait a 
magyar felsıoktatás minıségügyében. A törvény pontosan szabja meg a MAB felada-
tát és jogkörét a külsı minıségértékelésre és az akkreditációra, valamint a ható-
ság(ok) ettıl elváló hatáskörét az engedélyezésre. 

• Az akkreditáció tényérıl (illetve hiányáról) mind a MAB, mind az intézmény, mind a 
minisztérium tájékoztassa a nyilvánosságot. 

• Felsıoktatásunk minıségének biztosítása elsıdlegesen változatlanul az intézmények 
feladata és felelıssége, amihez a jogszabályi és alapvetı anyagi, infrastrukturális fel-
tételek biztosítása a fenntartó, mindenekelıtt az állam alkotmányos kötelessége. 

• A minıségbiztosítás és fejlesztés szervezete és tevékenysége elsıdlegesen az ered-
ményekben mérhetı le: a minıségügy nem lehet l’art pour l’art tevékenység. Ösz-
szességében egy mindent átható intézményi minıségkultúra kialakítására kell töre-
kedni. 

• Az intézmények funkciójuknak megfelelı mértékben építsék be képzési és kutatási te-
vékenységükbe a társadalom, a gazdaság, a munkaerıpiac igényeit, nem feladva a 
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felsıoktatást meghatározó egyensúlyt a képzés és a kutatás kapcsolatában. A MAB 
ezt a felfogást is érvényesítve fogalmazza meg értékelési és hitelesítési szempontjait. 

• A MAB változatlanul az értékek és a társadalmi érdekek alapul vételével mőködjön, 
ennek alapján alakítsa és alkalmazza a minıség fogalmát és kritériumait, egyensúlyt 
tartva a felsıoktatás máig érvényes oktatási-kutatási tradíciói és a mai magyar társa-
dalom igényei között. 

• A magyar felsıoktatásban továbbra is a MAB látja el a külsı minıségértékelési és 
minıséghitelesítési (akkreditációs) feladatokat. Erre a felelısséggel végzett tevé-
kenységre a magyar felsıoktatás minısége, európai elfogadottsága érdekében és a 
minıségügy nemzetközi gyakorlata értelmében változatlanul szükség van.  

• A MAB a szakok oktatását értékelı tevékenységében a bemeneti feltételek vizsgálatá-
ról át kell helyezze a hangsúlyt az oktatási-kutatási tevékenység folyamatára, és még 
inkább az ezekbıl következı kimeneti (tanulási) eredményekre (learning outcomes). 

• Az intézményakkreditációt az intézmények rendszeres belsı minıségértékelési te-
vékenységére és önértékelésére kell alapozni, és azok ötévenkénti szintéziseként 
egyszerősödı adminisztrációval megszervezni. 

• Doktori iskolákat az intézmények továbbra is a MAB támogatása birtokában létesít-
hetnek, mivel ennek feltételei tisztán tudományos értékrend, így az Alkotmányban rög-
zített tudomány-autonómia, és nem aktuális szükségletek alapján ítélhetık meg. 

• Az egyetemi tanári cím adományozásában szakértıi véleményét a MAB a törvény-
ben rögzített értékrend alapján fogalmazza meg. Ezt a miniszter csak nyilvános szak-
mapolitikai indoklással írhatja felül. 

• Az új felsıoktatási törvény állítsa vissza a két országos felsıoktatási testület logikus 
funkcióját: szakok létesítése és indítása ügyében a MAB a minıséget, a Felsıokta-
tási és Tudományos Tanács a társadalmi indokoltságot és szükségességet értékel-
je." 

 

A tájékoztató zárásaként a plénum a következı határozatot hozta: „A MAB plénuma 

köszönettel és elégedettséggel nyugtázza, hogy az Országgyőlés Oktatási, tudományos és 
kutatási bizottsága megtárgyalta a MAB 2001-2010 közötti tevékenységérıl szóló részletes 
tájékoztató jelentést, s annak alapján a MAB munkáját elismerıleg értékelte. A MAB az 
elismerést köszöni, az elıremutató problémafelvetéseket üdvözli, s a rendelkezésére álló 
eszközökkel tovább dolgozik a magyar felsıoktatás európai minıségének megırzésén és 
további javításán. A Bizottság által felvetett kérdésekre a MAB külön dokumentumban fo-
galmazza meg válaszait és teszi meg javaslatait.” 



Akkreditáció Magyarországon  22 

 14

 

II. SZEREPÜNK AZ ÚJ TÖRVÉNY ELİKÉSZÍTÉSÉBEN 
 

Egy új felsıoktatási törvény megalkotásának szándéka csak a 2010-es kormányvál-
tással vált határozottá, de már a korábbi években is rendre érezhetı volt, hogy a 
mindenkori kormányzat egyes szervei csökkenteni igyekeznek a MAB független-
ségét, önállóságát és szerepét a magyar felsıoktatásban. Nem kizárólagos hazai 
tendencia ez, de mindenhol távolodás a klasszikus akkreditáció koncepciójától. Ezt 
az elızı évek elnöki beszámolóinak alcímei rendre jelezték, és visszatekintve jól 
látszik, sajnos jól jelezték. 

Évrıl – évre:  
2008: Célkeresztben a MAB! →  
2009: Folytassa MAB! →  
2010: Ne hagyd magad MAB! →  
2011: A MAB függetlenségi nyilatkozata. 

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. nem-
zetközi (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 tevékeny-
ségével.3 Ez természetesen nem volt ok az önelégedettségre. De alap volt ahhoz, 
hogy az új MAB testület – kellı elıkészítéssel és nagy felelısséggel – kezdjen 
mőködni és végezze tovább eddigi tevékenységét, fenntartva továbbra is együttmő-
ködéseinek 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. 

A törvény elıkészítése az egész magyar felsıoktatás, ezen belül a MAB 2011. évi 
mőködését erısen befolyásolta: nagy remények és kritikus bizonytalanságok kísér-
ték a folyamatot. 

A MAB álláspontja négy dokumentum és egy reflexió-csokor itteni megjelenítésé-
vel összegezhetı: 
 
 
 

                                                           
3
  (Az elızı ciklusváltásnál az újradelegálás sokkal kisebb arányú volt.) 
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1. A MAB 2011/7/II. sz. határozata 

ÖSSZTŐZ ALATT A MAB! 

A MAB FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZATA 

Az új felsıoktatási törvény 2011. szeptemberi koncepciója a Magyar Felsıok-
tatási Akkreditációs Bizottság (MAB) szerepének, súlyának és autonómiájának drasz-
tikus csökkentését, függetlenségének felszámolását tartalmazza. 

A MAB elnökének éves beszámolói részletesen, címükben koncentráltan is megfo-
galmazták az adott év tapasztalatait. 2008: Célkeresztben a MAB! → 2009: Folytassa MAB! 
→ 2010: Ne hagyd magad MAB! 

2010-ben a részletes helyzetértékelés így szólt: „Szükségesnek tartom rögzíteni: 
az új törvény keretei között is meg kell védeni a magyar felsıoktatás ma még sok tekintet-
ben és helyen meglévı európai értékeit és minıségét, ahol viszont kell és lehet, ott emelni 
szükséges – elsısorban az intézményekben, amihez a kormányzat támogatása és a függet-
len MAB hozzájárulása is elengedhetetlen. Magyarország kezdettıl fogva részese a Bolo-
gna-folyamatnak, 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 [és 
a magyar diplomák elismertsége, tehetjük még hozzá] 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 letéte-
ményese a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság.” 

2011-ben az új felsıoktatási törvény koncepciója okán sajnos azt kell megállapíta-
ni: Össztőz alatt a MAB! A koncepció, aminek egy évvel korábbi változatáról még vélemé-
nyünket kérték, már elıre jelezte a MAB szerepének csökkenését. A 2011 szeptemberében 
közreadott, de a MAB-nak hivatalosan meg nem küldött tervezet a MAB szerepének, súlyá-
nak és autonómiájának drasztikus redukcióját, függetlenségének felszámolását tartalmazza. 
Ez akkor is érthetetlen, ha a felsıoktatás más területein, az intézmények irányításában az 
autonómiát visszanyesı erıs központosítás tervezıdik. 

A hatályos felsıoktatási törvény szerint a MAB „független, országos szakértıi tes-
tület”. Önálló hatásköre csak a doktori iskolák létesítésében és mőködésük értékelésében 
van – következıen az Alkotmányból és az új Alaptörvénybıl is: „tudományos kutatások 
értékelésére kizárólag a tudomány mővelıi jogosultak”. Ezzel szemben a koncepció szerint: 
„A döntés következményeként a jelenleg (részben) önálló hatáskört gyakorló MAB megsző-
nik, mint független, önálló, kizárólagos értékelı szerv mőködni ...”. {A „kizárólagos” tévedés, 
a miniszternek ma is kodifikált joga van más szakértı felkérésére [Ftv. 106. § (6)], bár soha-
sem élt vele.} A MAB testületének tervezett átalakítása még súlyosabban érinti, lényegében 
megszünteti a MAB függetlenségét. A szakmailag biztosan inkompetenciát eredményezı, 
mindössze 13 tag közül ötöt delegálna az oktatásért felelıs miniszter (eddig nem delegált), 



Akkreditáció Magyarországon  22 

 16

s a MAB elnökét is ı választaná és nevezné ki, s nem a testület dönt errıl demokratikus 
titkos szavazással. Ettıl a pillanattól az elnök nem a MAB testületének felel, nem tıle függ, 
hanem a minisztertıl és ez a függetlenség megszőnését jelenti. Erre eddig nem volt és 
ezután sincs szükség: a szakmai értékelésen alapuló minıséghitelesítés (accreditation) a 
független szakmai testület feladata és hatásköre, az engedélyezés (licensing) a hatóságé 
(miniszter, Oktatási Hivatal). Nincs indoka és szüksége annak, hogy a hatóság az 
akkreditációt is hatáskörébe vonja. 

Ezekkel az alapvetı változtatásokkal csökkenne a MAB súlya a magyar felsıokta-
tás minıségének biztosításában és segítésében, elvesztené a – közel két évtized alatt kiví-
vott – nemzetközi elismertségét, s – várhatóan – a teljes jogú tagságát az ENQA-ban 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education). A minisztériumi appará-
tus nincs felkészülve a rendkívül széles szakmai spektrumú magyar felsıoktatás minıség-
ügyének ilyen mélységő gondozására. 

Az Európai Felsıoktatási Térséghez való csatlakozással Magyarország köte-
lezettségeket vállalt, melyek teljesítésén mindmáig sikerrel dolgozott. A 2011. szep-
temberi törvénykoncepció ezen kötelezettségek közül többet negatívan, alkalmasint 
megsemmisítıen érint. A 2003-as berlini miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország 
vállalta, hogy: 
• nemzeti felsıoktatási minıségbiztosítási rendszert mőködtet, 
• melyben elkülönül a szakok, illetve intézmények belsı és külsı értékelése, 
• az utóbbi akkreditáció vagy ennek megfelelı eljárás keretében történik, 
• nemzetközi részvétellel, együttmőködéssel és szervezeti kapcsolódással (networking). 

2005-ben Bergenben pedig Magyarország is elfogadta a felsıoktatási minıségbiz-
tosítás európai sztenderdjeit és irányelveit (közismert rövidítése: ESG), s ezek részeként a 
minıségbiztosítási ügynökségek függetlenségére vonatkozó sztenderdet. Ezen – mindeddig 
teljesített – vállalásaink az új törvénykoncepció szerint semmivé válnak. 

A MAB függetlenségét a központi költségvetési támogatás többszöri és kiszámítha-
tatlan csökkentése is súlyosan veszélyezteti. 2010-ben 45 millió forintot vontak el, az éves 
támogatás 20%-át. 2011-ben a költségvetési törvény végszavazásakor önálló képviselıi 
módosító javaslatra 23,1 millió forinttal csökkentették a MAB támogatását, majd pedig to-
vábbi 60 millió forinttal, a már csökkentett összeg harmadával. Ennek a kiszorító szemlélet-
nek markáns megjelenése volt, hogy a „Minıségbiztosítás a felsıoktatásban” c. több mint 
félmilliárd forintos (ez a MAB – felsıoktatási törvényben elıírtnál jóval alacsonyabb – 2011-
es költségvetési támogatásának több mint négyszerese!) TÁMOP pályázati lehetıségbıl a 
MAB-ot kizárták, azt csak egy, a minisztérium irányítása alatt lévı intézmény pályázhatta 
meg és nyerte el, s valósítja meg a MAB bevonása nélkül.  
 
Javaslataink: 

1. A MAB legyen továbbra is „független, országos szakértıi testület”, amelyik ötévenként 
intézmény- és programakkreditáció keretében értékeli felsıoktatásunk minıségét, s 
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ennek alapján akkreditálja az intézményeket, illetve a képzési programokat, doktori is-
kolákat.  

2. Az akkreditáció a MAB, az engedélyezés a hatóság jogköre legyen (doktori iskolák 
tekintetében továbbra is a MAB szakértıi véleményéhez kötötten). 

3. Mind az akkreditáció, mind az engedélyezési eljárás, azok elızetes kritériumai és téte-
les indoklásuk kötelezıen nyilvánosak legyenek. 

4. Az intézmény és a miniszter is kérhessen fel a MAB mellett (de nem helyett) hazai és 
külföldi szakértıt is, akik ugyanolyan kritérium rendszer szerint véleményeznek. 

5. A MAB testületének létszáma maradjon 19, ennek egy-egy harmadát az MRK, az MTA 
és a munkáltatói oldal, valamint 1 fıt a HÖOK/DOSZ delegálja, elızetes szakmai har-
monizációt követıen. 

6. A MAB elnökét a testület titkos szavazással válassza meg. 
7. Mőködjön továbbra is a Felülvizsgálati és a Felügyelı Bizottság. 
8. Minden ügyben maradjon meg az intézmények és a MAB közvetlen eljárási és munka-

kapcsolata. 
9. A MAB mőködésének (az elıírt akkreditációs eljárások) költségeit a központi költségve-

tés továbbra is külön soron biztosítsa, az intézményi kezdeményezéső beadványok ér-
tékelésének költségeit az intézmények térítsék. 

Budapest, 2011. szeptember 30. 

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

2. HAC International Advisory Board Meeting 
28-29 October 2011 

MEETING SUMMARY AND RECOMMENDATIONS 

Press Statement  
LOSS OF INDEPENDENCE OF THE HAC THREATENS INTERNATIONAL RECOGNI-
TION OF HUNGARIAN DEGREES 

The International Advisory Board of the HAC noted that the transparency, credibility and 
independence of the HAC have in the past been seen internationally to guarantee the qual-
ity of Hungarian college and university degrees. In accomplishing this, the HAC has estab-
lished itself as a lead organization which encouraged and inspired similar quality assurance 
processes in other countries. The Board expressed its concern that these principles, and 
indeed HAC’s visibility as an internationally relevant role model, may be jeopardized by the 
infringement to the HAC’s independence with regard to its membership, decision-making 
and resources as a consequence of the draft higher education law. Any such development 
in matters of quality assurance may directly affect both society’s and students’ personal 
interests since international recognition of Hungarian degrees hinges on a reliable, and 
transparent, quality assurance system carried out by both Hungarian higher education insti-
tutions and the HAC. 
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At its annual meeting on October 28-29, 2011, the International Advisory Board of the Hun-
garian Accreditation Committee focused on the legal changes relating to the HAC as set 
down in the draft higher education act. It made the following recommendations. 
• The explicit value of quality assurance as a fundamental element of higher education 

should be declared in the new higher education act. 
• As stated in the Bologna Process, quality assurance should explicitly be highlighted as 

a prime responsibility of higher education institutions themselves, while safeguarding by 
means of external quality assurance that the higher education institutions do so reliably. 

• Independence of the HAC’s members and their decision-making should be guaranteed 
in line with the European Standards and Guidelines in order to safeguard quality of the 
HAC’s operations and credibility of its findings. 

• In order to ensure the acceptance of its decisions by society, the HAC’s membership 
should reflect not only higher education but society at large. 

• To ensure that quality assurance can be carried out reliably, the HAC should be pro-
vided with a sufficient and calculable budget at regular times, while access to national 
and international projects should also be ensured. 

• In order to secure the continuing relevance and impact of its decisions, the HAC should 
analyze the quality of higher education in Hungary as a basis for the ongoing improve-
ment of its processes, and should be given sufficient resources to carry out this task.  

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

3. Reactions of HAC International Advisory Board members on the 2011 
Hungarian higher education act (9-10 January 2012) 

• “Bad news indeed concerning the future status and operations of HAC (though not quite 
unexpected, I am afraid to say). It is a pity to see how an autonomous agency dedi-
cated to non-state influence on q[uality] a[ssurance] in higher education is being dis-
mantled (with the consequences for membership in European networks being unpre-
dictable).”  

• “I am schocked and of course happy that our status is completely different! Dont you 
think that ENQA has to do something!!!?????” 

• “Perhaps resignation for the [International Advisory] Board may be an option, followed 
by a letter to ENQA informing about the reasons.” 

• “ (…) at least we should ask ENQA for a reaction, this is the minimum.” 
• “This is a very sad development which is also damaging for the quality of the Hungarian 

higher education and its institutions. HAC has been considered as one of the QA-
agencies which was absolutely trustworthy, which helped to build and have trust in the 
quality of the Hungarian HEI's. It really is shocking to see a government "taking over" 
QA (and HE). The consequences will be clear. I can't imagine that the new HAC will 
substantially comply with the ESG. I will mention the developments in the ENQA-
Board in February.” 

---------------------------------------- 
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4. Részlet az ENQA elnökének 2012. január 30-i levelébıl: 

“In the past years of the development of the European higher education Area (EHEA) the 
Hungarian higher education and quality assurance system had a good reputation in Europe; 
the quality assurance system earned very good marks in the latest Bologna Process Stock-
taking Report. In this light it is not very encouraging to see that recent changes in Hungarian 
legal regulations may endanger the reputation and results achieved and may not be in com-
plete harmony with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
higher education Area (ESG) as the ultimate reference point for quality assurance in Euro-
pean higher education, which was adopted by Hungary, too. … 
Since you mentioned that additional legal regulations are yet to come I’d like to express my 
sincere hope that these regulations will bring an opportunity to remedy the points of concern 
listed above and that we can count on HAC membership and the substantial contributions 
its representatives to ENQA activities and projects in particular, and to international co- 
operation in quality assurance of higher education in general in the future, too.” 

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

5. A MAB elnökének levele Kis Norbert helyettes államtitkárhoz: 

DR. KIS NORBERT 
helyettes államtitkár úrnak, NEFMI 
Budapest 

Budapest, 2012. február 6. 
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 
 

A Magyar Rektori Konferencia február 2-i plénumán Ön rendkívül erısen kritizálta, többek 
között felelıtlennek minısítette a MAB, mindenekelıtt az elnök tevékenységét az új felsıok-
tatási törvény minıségügyi elemeivel kapcsolatban. A felelısséget én nagyon másképp 
látom. 
A helyszínen is nyomatékkal jeleztem, hogy a témakör komplexebb és hosszabb történet 
annál, mint amit Helyettes Államtitkár Úr ismerni látszik. Három szál futott össze abban, 
hogy végül az ENQA elnöke komoly aggodalmát fejezte ki a magyar felsıoktatás jövıbeni 
minıségügye, ezen belül a MAB ENQA-tagsága kérdésében az e kérdésben hozzáforduló-
nak. 
Az egyik szál a hazai „szolgálati út”. A csatolt összeállítás mutatja, hogy a MAB (aminek 
képviseletére az elnök jogosult), rendszeresen fogalmazott meg állásfoglalást, véleményt és 
javaslatokat az új törvény koncepciójáról, tervezetérıl, és juttatott el részben a minisztérium 
vezetéséhez, részben a nyilvánossághoz. Több mint tíz esetben kértük és vártuk a minisz-
térium vezetésének vagy írásos reflexióját ezekre, vagy reméltük személyes részvételüket a 
testület ülésein, de a törvény ügyében ilyennel egyetlen alkalommal sem tisztelték meg a 
MAB-ot. Három alkalommal volt lehetıségem ezekrıl a kérdésekrıl szót váltani a miniszté-
rium vezetıivel. Azt kell mondanom: mindig meghallgatták, mit mondok a MAB nevében, de 
nem hallották meg, miket javaslunk a magyar felsıoktatás európai szintő minıségügye 
fenntartása érdekében. Hozzátehetem ehhez: több rektor is elmondta, ık is tettek ilyen 
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értelmő javaslatokat a minisztériumi tárgyalásokon, de ık sem kaptak azokra pozitív vá-
laszt.  
A másik szál a MAB 1993 óta mőködı, igen rangos Nemzetközi Tanácsadó Testületéhez 
kapcsolódik. Annak tavaly október végi ülésére meghívtuk Dux László helyettes államtitkár 
urat, aki megkapta mind a törvénykoncepcióval kapcsolatos MAB, késıbb pedig az eszme-
csere alapján készített súlyos NTT-aggályokat és javaslatokat. Államtitkár úr, ígérete ellené-
re nem vett részt a megbeszélésen (az NTT tagjai több száz, sıt ezer kilométert utaztak, s 
bíztak a találkozásban) és nem is reagált sem akkor, sem késıbb a dokumentumokra. Ezt 
maga az NTT is nehezményezte állásfoglalásában. Amikor a koncepcióból és a tervezetbıl 
törvény lett, tagjai megdöbbenésüknek adtak hangot és javasolták nekünk, illetve vállalták 
maguk, hogy ez a kérdés az ENQA Board-hoz kerüljön. Mert ilyen a kérdés súlya, és ilyen 
az ı felfogásuk a felelısségrıl. 

A harmadik a „parlamenti” szál. Pósán László, az Oktatási bizottság kormánypárti alelnö-
ke pontosan értette, hogy a benyújtott törvénytervezet milyen változásokat eredményezne a 
felsıoktatás minıségügyében, ezért módosító javaslatokat nyújtott be. A minisztérium, mint 
a Kormány képviselıje, ezek egyikét sem támogatta. Ez is igen különbözı kétféle felelısség 
felfogás. 

Az MRK-n tartott rövid elıadásomban tényekkel indokoltam, miért látszik korszakváltás a 
magyar felsıoktatás minıségügyében. Talán elég, ha itt csak azt ismétlem meg melyik hat 
kulcsszó maradt ki a törvénybıl, ami a korszakváltást mutatja: ESG (mint európai minıség-
ügyi sztenderd), (ágazati) minıségpolitika, (intézményi) minıségbiztosítás, autonóm 
(felsıoktatási intézmény), akkreditáció (külsı minıséghitelesítés), független (MAB). Mind-
egyik a European University Association, az ENQA, az ESG, így a felsıoktatás minıség-
ügyének alapvetı eleme.  

Közülük most csak a MAB létének két évtizedén át a törvényben rögzített függetlenségére 
térek ki röviden. A 2011. július 21-i törvénykoncepció szerint: „… a jelenleg (részben) önálló 
hatáskört gyakorló MAB megszőnik, mint független, önálló, kizárólagos értékelı szerv 
mőködni, …”. A testület tervezett létszáma az elıkészületek során le és fel sokat változott, 
de két dolog stabilizálódott: a tagok felét a miniszter delegálja, és az elnököt is ı nevezi 
meg (utóbb már az MTA elnökével egyetértésben), azaz már nem a testület választja. A 
parlamenti viták után kialakult december 20-i egységes javaslatban Miniszter úr 12 fıs 
MAB-ra tett javaslatot, közülük „természetesen” hatot a miniszter delegál. December 23-án, 
a végszavazás elıtti órákban – koherencia-zavar kiküszöbölése kategóriában – az Alkot-
mányügyi bizottság módosító javaslatot tárgyalt. A parlamenti honlapon olvasható javaslat-
ból jól kikövetkeztethetı, kik lobbiztak eredményesen az utolsó fázisban (ez tévé interjúban 
is elhangzott). A lobbizás csak 3 fıvel növelte volna a testület létszámát, de nyilván a mi-
niszteri delegáltak 50%-os arányához, ezzel a MAB függıségének biztosításához, további 3 
miniszteri delegált kellett, s így a létszám 18-ra bıvült. A bizottsági jegyzıkönyv szerint 
ezzel a – miniszteri javaslattal ellentétes – módosítással Dux László helyettes államtitkár úr 
azonnal egyetértett és ez van az elfogadott törvényben is. Megszőnt továbbá a MAB finan-
szírozás eddig biztosított törvényi garanciája is. Aligha lehet ezeket a MAB függetlensége 
biztosítékának tekinteni, ezek éppen annak megszőntét jelentik. 
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Mindezek után elnöki felelısségem és kötelességem volt egyrészt állásfoglalási javaslatot 
terjeszteni a MAB plénuma elé, másrészt tájékoztatni az NTT tagjait a törvény elfogadásá-
ról. Az NTT-tagok említett reakciói egyértelmően arra késztettek, hogy magam is tájékoz-
tassam az ENQA elnökét felsıoktatásunk minıségügyérıl, ezen belül a MAB új törvényi 
helyzetérıl.  

A MAB egyhangúan hozott testületi állásfoglalásai, a MAB elnökének levelei következete-
sen ugyanazokat a problémákat tartalmazták, amelyeket a törvénytervezettel kapcsolatban 
javaslatként sokszor és következetesen megfogalmaztunk. Az elmúlt hónapokban és fıleg 
hetekben nagyon sokan megkérdezték, még rektorok is: Mi lesz a MAB-bal? Lesz-e egyál-
talán? Mi az indoka a változtatásoknak? Annyit mindig mondtam: lesz MAB, de más lesz, 
ám nem tudom pontosan milyen, mert a törvény nagyon más, mint az eddigiek voltak. 

Az új törvény ugyan 2012. január 1-jén lép hatályba, de – az elızı törvények eltörlésén 
kívül – a tartalmi paragrafusok majd csak jóval késıbb. Kivéve a MAB-testület és az FTT 
gyors felmentését, illetve átalakítását elrendelı szakaszokat, amelyek 11 hónappal rövidítet-
ték meg a két testület eredeti, 2013. január 31-ig érvényes mandátumát. Ez a helyzet igény-
li, hogy a két testületrıl szóló kormányrendelet február 29-e elıtt megjelenjen. Várható lett 
volna, hogy a két hónapos periódus felének elteltével már kapnak a felsıoktatás szereplıi, 
így az MRK, a MAB és az FTT legalább elızetes információt a kormányrendelet tervezeté-
rıl. Semmi ilyet az MRK fórumáig nem kaptunk. Ígéretes volt, hogy Államtitkár úr, szavai 
szerint, nem csak meghallgatni, hanem meghallani is látszik a MAB, az ENQA véleményét, 
a képviselıi javaslatokat. A MAB 2012. január 27-i állásfoglalása így zárul: „A MAB úgy ítéli 
meg, hogy a készülı kormányrendelet keretein belül jó szándékkal még lehet lehetıséget 
találni arra, hogy a magyar felsıoktatás minıségügye a jó hagyományok alapulvételével 
legalább néhány kérdésben továbbra is legyen összhangban az európai felfogással, a MAB 
függetlenségének egyes elemei talán mégis megmaradhassanak. Ehhez kíván jelen állás-
foglalásával és kész további javaslatokkal hozzájárulni.”  
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 

Határozottan úgy vélem, kötelességemet tettem és felelısséggel jártam el a magyar felsı-
oktatás minıségügyében minden fent említett lépésben, köztük az ENQA elnökének tájé-
koztatásában is. Így a felelıtlenség vádját vissza kell utasítanom. Nem éreztük viszont ed-
dig a minisztérium ugyanilyen felelısségét. A február 2-i MRK-plénumon elmondott, a kor-
mányrendeletrıl elıször hallott tervek igazolhatják a MAB idézett határozatában megfogal-
mazott jó szándékot.  
Meggyızıdésem, hogy a MAB-testület következetes állásfoglalásai, a MAB-elnök felelıs 
lépései, a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjainak mérvadó véleménye, az ENQA elnö-
kének irányt mutató levele döntı szereppel bírnak abban, hogy ezek az eddigi hazai gyakor-
latnak és európai minıségügynek megfelelı elemek a kormányrendeletben megjelenjenek. 
Amit tettem, felelısséggel, jól, és nem hiába tettem! A MAB e téren is kész a további 
együttmőködésre. 

Üdvözlettel 
Bazsa György, a MAB elnöke 
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Melléklet: 

A MAB tevékenysége az Nftv. tervezetei és végleges szövege kapcsán 

1. 2010. július 6-án a MAB elnöke felkérést kapott az új felsıoktatási törvényt elıkészítı 
szekció munkájában való részvételre. Bazsa György a felkérést elfogadta. Július 27-én 
részt vett az elsı munkamegbeszélésen, majd 2010. augusztus 2–6. között a 
piliscsabai bentlakásos szekcióülésen. A munka eredményeként a szekció megfogal-
mazta javaslatait. 

2. A MAB elnöke a Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) aktív tagjaként több ízben is észre-
vételeket tett, javaslatokat fogalmazott meg az új törvényre vonatkozóan, ezeket e-
mailben eljuttatta a bizottság vezetıinek, illetve a teljes NBB-nek. (2010. nov. 1. –2012. 
január 14.) 

3. A MAB elnöke részt vett a törvény elıkészítését tárgyaló ún. elnöki megbeszélésen 
(MRK, MTA, FTT, MAB, 2010. november 9.), melyre november 8-án háttéranyagot és 
írásos javaslatokat küldött a részvevıknek. 

4. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony 2010. november 4-én kelt levelével (MAB-ba 
érkezett nov. 11.) megküldte véleményezésre a törvény koncepció-tervezetét. A MAB 
2010. december 3-i ülésén megtárgyalta a tervezetet, részletes észrevételeit, javaslata-
it határozatba foglalta, s háttéranyaggal együtt 2010. december 7-én e-mailben majd 
postán is megküldte Hoffmann Rózsának és Dux Lászlónak (e-mailben az MRK, FTT, 
MTA, ODT, HÖOK elnökeinek), valamint feltette a MAB honlapjára (2010.12.09. Friss 
hírek). A háttéranyag részletes kimutatást tartalmazott az EU27 országok akkreditációs 
gyakorlatáról. (A hivatkozott dokumentumokat lásd a jelen összeállítás végén.)1, 2, 3, 4 

A 2010. december 3-i MAB plénum-ülésre – ahogy szokásosan – a napirendre ke-
rülı dokumentumok tervezeteinek megküldésével egyidejőleg meghívtuk Dux 
László helyettes államtitkár urat, aki az ülésen nem vett részt. 

5. A NEFMI (Halász Zsolt fıo.vez.h.) 2011. január 4-én e-mailben megküldte a törvény 
koncepció 2. tervezetét, a véleményezést sürgısséggel, január 11-ig kérve. A MAB a 
tervezetet a kérésnek megfelelı sürgısséggel, a tagok közötti e-mailes egyeztetéssel 
véleményezte, állásfoglalását 2011. január 11-én megküldte a NEFMI-nek 
(oktatásijogalkotás@nefmi.gov.hu és számos érintett NEMFI-tisztviselı), s feltette a 
MAB honlapjára (2011.01.17. Friss hírek).5 

6. A MAB elnöke 2011. május 12-én – elızetes írásos anyag megküldése mellett – szó-
beli egyeztetést folytatott a nemzeti erıforrás miniszterrel az új felsıoktatási törvény 
tárgyában. Bazsa György május 13-án kelt levelében köszönte meg Réthelyi Miklósnak 
a lehetıséget az eszmecserére, s örömmel nyugtázta, hogy a fı kérdésekben állás-
pontjaik egyeznek. (A levelet másolatban Hoffmann Rózsának és Dux Lászlónak is 
megküldtük, lásd a jelen összeállítás 1. sz. mellékleteként.) 

7. A MAB elnöke 2011. május 30-án megbeszélést folytatott Hoffmann Rózsa államtitkár 
asszonnyal az új felsıoktatási törvény tárgyában. Bazsa György május 31-én kelt leve-
lében köszönte meg Hoffmann Rózsának a lehetıséget a megbeszélésre, összefoglalta 
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az egyetértési pontokat, s örömmel nyugtázta, hogy a MAB-ot érintı kérdések még 
nem lezártak. (A levelet lásd a jelen összeállítás 2. sz. mellékleteként.) 

8. Az új felsıoktatási törvény koncepciójának 2011. szeptemberi változatát a NEFMI a 
felsıoktatási intézmények rektorainak megküldte. Ezt a koncepció-tervezetet a MAB 
nem kapta meg hivatalosan véleményezésre. A MAB 2011. szeptember 30-i ülésén ál-
lásfoglalást fogadott el az Nftv. 2011. szeptemberi koncepciója kapcsán.6 Az állásfogla-
lást a MAB megküldte az MRK, FTT, ODT, HÖOK, DOSZ, FDSZ elnökének, s feltette 
honlapjára (2011.10.03. Friss hírek), valamint általános tájékoztató közleményt tett köz-
zé az Országos Sajtószolgálat honlapján. 

A 2011. szeptember 30-i MAB plénum-ülésre – ahogy szokásosan – a napirendre 
kerülı dokumentumok tervezeteinek megküldésével egyidejőleg meghívtuk Dux 
László helyettes államtitkár urat, aki az ülésen nem vett részt. 

9. A NEFMI 2011. október 18-án értesítette e-mailben a MAB-ot arról, hogy a nemzeti 
felsıoktatási törvény tervezete megjelent a minisztérium honlapján, s ismét sürgıs, ok-
tóber 23-i határidejő véleményezést kért. A MAB ismét sürgısséggel, e-mailes egyezte-
téssel fogalmazta meg észrevételeit, melyhez az akkor hatályos és tervezett új törvény-
szöveg minıséget érintı szövegrészeinek részletes összehasonlítását tartalmazó táb-
lázatot csatolt. Az anyagokat Bazsa György személyesen adta át Dux Lászlónak 2011. 
október 21-én.8 

10. A NEFMI meghívására a MAB elnöke 2011. október 21-én Dux Lászlóval folytatott 
egyeztetı megbeszélésen vett részt az Nftv. tervezete tárgyában. 

11. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (NTT) 2011. október 28-29-én tartotta éves 
rendes ülését Budapesten. Az ülés egyik fı napirendi pontja az új felsıoktatási törvény 
tervezete volt. Az NTT az ülés végén szokásosan megfogalmazott javaslataiban kitért a 
törvénytervezet minıséget és a MAB-ot érintı veszélyeire.7, 9, 11 
Az NTT ajánlásait e-mailben elküldtük Réthelyi Miklósnak, Hoffmann Rózsának és Dux 
Lászlónak, a MAB honlapján közzétettük (2011.11.08. Friss hírek), valamint sajtóhírt 
közöltünk az Országos Sajtószolgálat honlapján (2011.11.03.) 10 

Az október 28-i ülésrészre, elızetes szóbeli egyeztetés alapján – az írásos ülés-
mellékletek e-mailben megküldésével egyidejőleg –, szeptember 30-án meghívtuk 
Dux László helyettes államtitkár urat, aki – szóbeli ígérete ellenére – nem vett részt 
az ülésen. 

12. A MAB elnöke Réthelyi Miklósnak írt (másolatot kapott Hoffmann Rózsa, Dux László, 
valamint az MRK és az FTT elnöke), 2011. november 2-án kelt levelében aggodalmát 
fejezte ki a törvénytervezetnek a MAB-ot hátrányosan megkülönböztetı hatályba lépte-
tési, valamint a MAB függetlenségét veszélyeztetı passzusai miatt, s utalt a magyar 
akkreditáció nemzetközi beágyazottságára (ENQA, NCFMEA). Bazsa György egyben 
meghívta Réthelyi Miklóst a MAB 2011. december 2-i ülésére, kérve a törvénytervezet 
MAB-bal kapcsolatos módosításainak indoklását. (A levelet lásd a jelen összeállítás 3. 
sz. mellékleteként.) 
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Miniszter úr nem vett részt a MAB 2011. december 2-i ülésén. Az ülésre – ahogy 
szokásosan – Dux László is meghívót kapott, ı sem jött el. 

13. A MAB és az FTT elnöke 2011. november 9-én kelt közös levélben fordult Navracsics 
Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterhez a 2011. november 1-i dátumot viselı 
kormányelıterjesztés-tervezet kapcsán, részletezve a két testületet érintı tervezett vál-
toztatások veszélyeit, s kérve a személyes egyeztetés lehetıségét. (A levelet lásd a je-
len összeállítás 4. sz. mellékleteként.) 

A levélre Navracsics miniszter úr nem válaszolt. 
14. A MAB elnöke 2011. november 24-én levélben tájékoztatta Pokorni Zoltánt, az Or-

szággyőlés OTKB elnökét az Nftv. törvényjavaslat minıséget és MAB-ot érintı részei-
nek problémáiról, s kérte, hogy Bizottság a törvényjavaslat tárgyalásakor szenteljen fi-
gyelmet ennek a kérdéskörnek. 

15. A MAB elnöke 2012. január 9-én e-mailben tájékoztatta a MAB NTT-t az immár megje-
lent Nftv. minıséget és MAB-ot érintı részeirıl.12 Az NTT hét tagja közül öten válaszol-
tak (2012. január 9–10.), mindegyik válaszoló súlyos aggodalmát fejezte ki a kedvezıt-
len irányú változások miatt. Javasolták az ENQA tájékoztatását, egy tag felvetette az 
NTT lemondásának lehetıségét. Bazsa György 2012. január 12-i viszontválaszában 
megköszönte az észrevételeket és ígéretet tett az ENQA elnökének tájékoztatására. 

Az NTT tagjainak reflexióit a MAB elnöke 2012. január 23-án e-mailben elküldte az 
NTT ülés magyar meghívottjainak, köztük Dux László helyettes államtitkár úrnak. 

16. A MAB elnöke a 2011. december 12-i elızetes tájékoztatás (a MAB NTT ülésére ké-
szült angol nyelvő összefoglaló11) után 2012. január 13-án elküldte az ENQA elnöké-
nek az Nftv. minıséget és MAB-ot érintı részeit ismertetı dokumentumot.12 Achim 
Hopbach, az ENQA elnöke 2012. január 30-i válaszában aggodalmát fejezte ki amiatt, 
hogy az új törvény több ponton nem harmonizál a felsıoktatási minıségbiztosítás Ma-
gyarország által is elfogadott európai sztenderdjeivel. Részletesen kifejtette továbbá, 
mely pontokon lát komoly veszélyt a MAB függetlenségére, s ENQA-tagságára nézve. 
Az ENQA elnökének levelét közzétettük a MAB honlapján (Friss hírek, 2012.01.30.) 

17. A MAB plénuma 2012. január 27-i ülésén megtárgyalta az Nftv. minıséget és MAB-ot 
érintı pontjait, s állásfoglalást fogadott el a tárgyban.13  Az állásfoglalást közzétettük a 
MAB honlapján (Friss hírek, 2012.01.30.) és összefoglalót közöltünk róla az Országos 
Sajtószolgálat honlapján. 

A január 27-i plénumra, ahogy szokásosan – az írásos ülésmellékletek e-mailben 
megküldésével egyidejőleg –, január 23-án meghívtuk Dux László helyettes állam-
titkár urat, aki az ülésen nem vett részt. 
A MAB 2012. január 27-i ülésére január 12-én – elızetes szóbeli egyeztetésük 
alapján – Bazsa György meghívta Réthelyi Miklós miniszter urat is. Miniszter úr 
személyi titkára (Bence Dávid) január 16-i válaszlevelében jelezte, hogy hivatali el-
foglaltságai miatt Miniszter úr nem tud részt venni a MAB ülésén. 
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7. The Concept for the New Higher Education Act: the HAC in the Crossfire! (A MAB NTT 

ülésére készült anyag, 2011. szeptember 20.) 
8. A felsıoktatási törvény tervezetében perifériára került a minıség. (MAB állásfoglalás, 

2011. október 20.) 
9. Loss of independence of the HAC threatens international recognition of Hungarian 

degrees. (Meeting summary and Recommendations by the International Advisory Board 
of the HAC, 28-29 October 2011) 

10. A MAB függetlenségének elvesztése a magyar diplomák nemzetközi elismertségét 
veszélyezteti. (MAB sajtóhír az Országos Sajtószolgálat honlapján közzétéve, 
2011.11.03.) 

11. Quality on the Sidelines in the Draft Hungarian Higher Education Law. (24 October 
2011, modified 24 November 2011) 

12. Quality on the Sidelines in the New Law on National Higher Education (23 December 
2011) 

13. A MAB a felsıoktatás minıségügyének jövıjérıl. (2012/1/II. sz. MAB határozat) 
 
 

III. Fél évtized a MAB élén 
 

Talán megengedhetı, hogy fél évtizedes MAB elnökség végén néhány szubjektív 
gondolatot megfogalmazzak. Részese voltam a hazai akkreditációs rendszer kiala-
kításának. Azt tanultam meg, elsısorban az észak-amerikai felsıoktatás úttörı 
példájából, hogy a minıség biztosítása és védelme elsıdlegesen a színvonalas fel-
sıoktatás érdeke, azért, hogy ezzel eredményesebben szolgálja országa társadal-
mát, védve azt a gyenge minıségtıl (a diplomagyáraktól). Ezért hozta létre és (átté-
telesen) ma is mőködteti – az állam által elismerten, de függetlenként – az 
akkreditáció rendszerét. A rendszerváltás után itthon is a felsıoktatás progresszív 
erıi kezdeményezték az akkreditáció megszervezését, ezt az állam szervei támogat-
ták és 1993-ban az elsı magyar felsıoktatási törvénybe máig érvényesen belefog-
lalták: „A felsıoktatásban a képzés és a tudományos tevékenység minıségének hitelesíté-
sére és a minısítés elvégzésére a Kormány Magyar Akkreditációs Bizottságot hoz létre. A 
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MAB a felsıoktatási intézmények, a tudományos kutatóintézetek és a felhasználói szféra 
legalább doktori fokozattal rendelkezı képviselıibıl áll. A MAB tagjai közül maga választja 
elnökét, aki nem lehet köztisztviselı. … A MAB mellett egy (legfeljebb tizenegy tagú) Nem-
zetközi Tanácsadó Testület mőködik…. A MAB jogi személy, a magyar felsıoktatást szolgá-
ló független szakmai testület, titkársága teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 
Mőködésének pénzügyi fedezetét az Országgyőlés az éves központi költségvetés kereté-
ben elkülönítetten biztosítja.” Bár a törvény a MAB tekintetében közel húsz év alatt 
több mint húszszor módosult, ezek az alapelvek mostanáig változatlanul – és te-
gyük hozzá – Európa-konform módon érvényesek (voltak).  

Ebben a felfogásban mőködött a MAB ebben a két ciklusban is, amikor elnöke 
voltam. Mőködési rendünket és gyakorlatunkat, az értékelési szempontokat és kri-
tériumokat, azok dokumentumait, az intézményi és párhuzamos szakakkreditációs 
eljárások lebonyolítását folyamatosan finomítottuk és pontosítottuk. Fontos és ki-
emelkedı eredménynek tartom az Országos Doktori Tanáccsal közösen létrehozott 
és mőködtetett doktori adatbázist, amelyben felsıoktatásunkban elıször és mind-
máig egyedüliként egy teljes adatszolgáltatási és értékelési folyamatot kizárólag 
elektronikusan végezhetünk. Bevált az egyetemi tanári pályázatok komplex szem-
pontrendszeren alapuló, szöveges és pontozásos értékelési rendje. A MAB doku-
mentációját közel teljes mértékben elektronikus alapra helyeztük, beleértve a szak-
bizottsági és plénum anyagok kiküldését, a javaslatokat és a szavazásokat, azok 
automatikus rögzítését és feldolgozását. A titkársági információs rendszer (TIR) 
mind a MAB szervezetének mőködésében, mind a széles nyilvánosság internetes 
tájékoztatásában meghatározó szerepet játszik. Jó érzés volt, hogy a (mai nevén) 
Magyar Tudományos Mővek Tára (MTMT) létrehozására tett javaslatomat minden 
érintett támogatta és az – a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt – fokozato-
san fejlıdve teljesen és hitelesen felel meg nevének. 

A felsıoktatást és a tudományt, amióta ezt (lassan fél évszázada) tudatosan tettem, 
egyszerre tekintettem magyarnak és nemzetközinek. Talán szimbolikusnak is 
mondható, hogy Kelet-Közép Európából egyedüliként lehettem szekcióvezetı a 
Bolognai Nyilatkozat aláírása elıtti napon az Európai Rektori Konferencia fóru-
mán, és írhattam ott alá, bár fáziskéséssel, a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
rektoraként az Európai Egyetemek Magna Chartáját. Ezért is tartottam fontosnak 
mind a MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének mőködtetését, amiben kezdettıl 
fogva a legrangosabb európai felsıoktatási tekintélyek vállaltak aktív tagságot (pl. 
az EUA, az ENQA alapító elnökei), mind a MAB aktív ENQA tagságát. A sors 
szokásos fintora, hogy eddigi elismertségünk éppen akkor fogalmazódik meg igen 
markánsan mind az NTT, mind az ENQA elnöke részérıl, amikor az veszélyben 
látszik lenni. 

Ezt a magyar és nemzetközi egységet tükrözi az is, hogy öt év alatt mintegy hetven 
magyar és húsz nemzetközi fórumon tartottam prezentációt a MAB-ról, az 
akkreditációról, a minıségrıl. 
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A MAB-nak is van etikája és etikai kódexe. Ezt nem naponta, sıt még havonta sem 
kell olvasgatni. Értékrendjét (törvényesség, függetlenség, objektivitás, pártatlanság, 
átláthatóság, számon kérhetıség, egyéni felelısség, felkészültség és szakmai szigor, nyi-
tottság az innovációra, az érintettek szempontjainak harmonizációja) és ethoszát egyszer 
kell megérteni és aztán mindig megtartani. Szeretném hinni, hogy amit én tudato-
san így tettem, azt az érintettek is így látták és vélték. Remélem, megbocsátható 
hiúság, ha azt gondolom, hogy az MRK egymást követı két MAB-tag jelölési, 
majd a két MAB testület elnökválasztó titkos szavazásának eredményét ennek jele-
ként értékelhetem.  

Két évvel ezelıtt így köszöntem el a plénum tagjaitól: „A nagy munka mellett két 
személyes momentumot fogok megırizni errıl a három évrıl. Az egyik a bizalom, amivel 
voltunk egymás iránt, s ha megengedtek ennyi szubjektumot, amivel – úgy érzem – vala-
mennyien voltatok irántam. Remélem, azért is, mert én is így voltam mindannyiótokkal. 
Talán sosem éreztem, hogy valaki is félre akart vezetni, hogy ne lett volna ıszinte, hogy 
nem a tisztességes megoldást kerestük közösen. E nélkül nehéz lett volna egy ilyen bonyo-
lult, olykor kényes vezetıi tisztet megnyugtatóan ellátni, de éppen ennek tudatában volt 
könnyebb, megnyugtatóbb s talán eredményesebb is. 

A másik az az olykor már-már a lelkiismeretemet is terhelı készségetek, amivel bármilyen 
elnöki kérésnek készséggel eleget tettetek, legyen az külön bizottság, oklevélátadás, meg-
ismételt értékelés vagy más egyéb. Mindannyian elfoglalt, felelıs posztokon dolgozó embe-
rek vagytok, de mindig kibúvó keresése nélkül, a közös vállalástól és felelısségtıl vezetve 
tettetek eleget nemcsak az alap-, hanem az ilyen külön feladatoknak is. Mindezt ebben a 
formában is mindenkinek megköszönöm.” Ezt most is leírhatom, s talán azzal bıvíthe-
tem, amit fentebb már írtam: felkéréseimet a legkülönbözıbb – olykor kényes – 
feladatokra a legkiválóbb és magas beosztású szakemberek szinte kivétel nélkül és 
azonnal elfogadták, amihez nem elsısorban személyem, hanem a minıségügy, az 
akkreditáció és konkrétan a MAB elismertsége és tekintélye adta az alapot. 

Igazán felsıfokban tudok írni és fogok majd visszagondolni a MAB titkárságára. 
Felkészült, elkötelezett, nagy munkabírású és felelısséggel dolgozó munkatársaim 
voltak, akikre minden tekintetben – a munka mennyiségétıl a bizalomig – bizton 
számíthattam. Ezért építhettem rájuk – öt év elteltével mondhatom – csalódás nél-
kül. Jó érzés volt rendszeresen hallani és olvasni, hogy ezt a tapasztalatomat és ezt 
a véleményemet a magyar felsıoktatás jelentıs hányada osztja. Együtt tartásuk a 
MAB eredményességének a továbbiakban is meghatározó záloga. 

A következı mondatokat nehéz dilemma és hosszú meditáció után idézem ide. 
Talán azért mertem végül is így dönteni, mert tudom, hogy a kanti szépség felfo-
gás, az érdek nélküli(szép)ség jegyében fogalmaztak rektorok és munkatársak:  

„Nyugodt (nyugodtabb), jó évet kívánok neked és kedves családodnak. Bár néha úgy tőnt, a 
barikád másik oldalán állunk, az élet megmutatta, hogy nem így van. Egyelıre csak a biztos 
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vesztesek összetartását tudom neked felajánlani. Ha bármiben segítségedre lehetek, na-
gyon szívesen teszem!” 

„Én is szeretnék ezúton Önnek és családjának boldog karácsonyt, az új esztendıben pedig 
egészséget, sok-sok örömteli percet kívánni. 
A mindig ıszinte szavak embereként szeretném, ha tudná, hogy emberi tulajdonságaiért 
mindig nagyra becsültem, tiszteltem, irigylem. Nem sok embert ismertem eddig, akikrıl 
ugyanezt el tudom mondani. Ezek a «találkozások» éltetik még bennem a «jóságba és az 
igazságba» vetett halványuló hitemet.” 

„Nagyon köszönöm soraidat, a jókívánságokat, a hangulati hátteret, és mindazt, amit példa-
ként állítasz elénk emberségbıl, kitartásból, elkötelezettségbıl, mőveltségbıl és baráti 
megnyilvánulásokból. 
Kívánok Neked és szeretteidnek békés ünneplést, meghitt együttlétet, és nagyon jó egész-
séget, sok erıt a további feladatokhoz/küzdelmekhez az új esztendıben.” 

„Nagyon szépen köszönöm karácsonyi és újévi üdvözletedet, azt még különösképpen, hogy 
a MAB jelenlegi helyzetében is volt erıd és figyelmed a magasabb ívő emberi viszonyokra 
is figyelni, szebbé tenni az ünnepet. Mit üzenhetnék a jövendıre? Az ország akkreditációs 
központjával bármi is legyen, az bizonyos, hogy Te a legnagyobb emberi tisztességgel és a 
legkörültekintıbb szakmai hozzáértéssel végezted, és végzed most is a feladatodat, amivel 
a felsıoktatás viharos állapotainak közepette vívtad ki rengeteg ember megbecsülését. A 
legmagasabb szinten láttad el azt a munkát, amivel az Állam megbízott, és ezért példa 
lehetsz sokak számára, a politikai színektıl, meggyızıdésektıl függetlenül. Azt hiszem, ez 
a legtöbb, amit az ember ma adhat a hazájának. 
Nagyrabecsüléssel kívánok Neked és Családodnak boldog új évet, nyugalmat és egészsé-
get!” 
 
Emelt fıvel állok fel az elnöki székbıl, ahogy ezt teheti maga a plénum is. Öröksé-
günk vállalható, jó szívvel ajánljuk, és szeretnénk remélni, az eddiginél csak jobb 
lesz a folytatás! 
 
 
Budapest-Debrecen, 2012. február 16. 
 
 
Bazsa György 
a MAB elnöke 
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Bazsa György MAB elnök elıadásai 2011-ben 

 

Hungarian Accreditation Committee– past, present and future - From Quality 
Assurance to Quality Culture HEA Regional Conference Sarajevo, 6 October, 2011 

Szempontok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsı akkreditációjára történı felké-
szüléséhez - Minıségbiztosítás és a közszolgálati felsıoktatás integrációja, ZMNE, 
Budapest, 2011. október 26. 

Nincs egyetem könyvtár nélkül Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár 
és Levéltár, 2011. szeptember 29. 

A neveléstudományi doktori képzés helyzete és feladatai (Kutatás, képzés, tudo-
mány), Debrecen, 2011. június 29. 

A tanárképzés aktuális kérdései - Debreceni Egyetem TEK, Debrecen, 2011. május 
27. 

Minıségbiztosítás és -hitelesítés (akkreditáció) a felsıoktatásban - Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2011. május 18. 

European Standards and Guidelines (ESG) - MRK plénum Budapest 2011. márci-
us 24. 

Intézményakkreditáció: miért szól, mirıl szól, hogyan szól, kinek szól az 
akkreditáció? - MAB tájékoztató az intézményakkreditációs vizsgálatokat végzı 
LB-k részére, MAB Titkárság, 2011. március 4. 

Fıiskolák minısége: segít vagy nehezít az akkreditáció? - A fıiskolák szerepe és 
helyzete az európai felsıoktatásban, Dunaújvárosi Fıiskola, 2011. február 24.  

Minıség: spontán vagy sz(t)ervezetten? - A Pannon Egyetem Napja, Veszprém, 
Wartha Vince u. 1. Polinszky terem), 2011. február 3.  

Tools of Assessment of Learning Outcomes: Developing Situation in Hungary - 
QAA / IvhO Seminar, The Hague, 27-28 January, 2011. 

 
(az elıadások a www.mab.hu honlapon a Publikációk menüpontban megtalálhatók) 
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Fıtitkári beszámoló 
A MAB Titkárság tevékenysége 2011-ben 

 
 

Elfogadta a MAB plénuma a 2012/2/IV. sz. határozattal (12.02.24.) 
 

A titkárság tevékenységének döntı részét 2011-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 bírálók felkérésének intézése, a különbözı bizottsági és plé-
numülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra elıkészítése, majd 
a bírálatok és a bizottsági üléseken elhangzottak alapján a plénum számára készülı 
elıterjesztések indoklásainak megszövegezése, továbbá a plénumhatározatokról 
értesítı és egyéb levelek írása, s az információk nyilvánosságra hozatala (honlap), 
és az általános adminisztráció, iktatás, postázás, valamint információ-szolgáltatás 
jelentette. 
 
A titkárság munkájából 2011-re vonatkozóan a következıket emelhetjük ki. 
 
1. Munkafeladatok 
 
1.1  Intézményakkreditáció 

A harmadik intézményakkreditációs kör elsı, 2010/11-es szakasz munkájának 
dandárja 2011-ben bonyolódott (LB felkészítı ülések, helyszíni látogatások, jelen-
tések 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 2008-
as külsı értékelési jelentésében a nemzetközi szakértıi panel által tett ide vonatko-
zó ajánlásnak megfelelıen 2011-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 viszonylagos egységességének biztosí-
tását elısegítendı, a MAB elnökével való gyakori konzultáció mellett. Ebben a 
szakaszban hat intézményben összesen 27 intézményi/kari egység akkreditációs 
értékelését végezte el a MAB. 

A titkárság részt vett a 2011/12-es (második) szakasz elıkészítésében (hozzájáru-
lás az útmutató és az LB kézikönyv pontosításához). E szakasz elindítása részeként 
az intézményi kiértesítı leveleket készítettük elı, a szokásos telefoni és elektroni-
kus levélbeli kérdéseket válaszoltuk meg, s decemberben fogadtuk és adminisztrál-
tuk az intézményi, kari önértékeléseket, melyek formai ellenırzésére 2012. elején 
került sor. 
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1.2  Párhuzamos vizsgálatok 

A 2010-ben indult elıkészítés után 2011-ben az agrár képzési terület alapszakja-
inak párhuzamos akkreditációs vizsgálatára került sor. A látogató bizottság elsı 
felkészítı ülése 2011. január 13-án volt. A vizsgálat lebonyolításában a titkárság 
jelentıs szervezımunkát végzett, a 71 képzés vizsgálata 11 intézményben, 17 hely-
színen zajlott, 41 látogató bizottsági tag részvételével. Az intézményi és LB tagi 
elfoglaltságokat figyelembe vevı logisztikai munka, s a látogatások segítése után a 
felelıs referens és a titkárság néhány további munkatársa a részjelentések és a vég-
sı teljes jelentés összeállításából is kivette részét. Az igen jelentıs, többszörös 
tartalmi és technikai szerkesztımunka eredményeként a teljes akkreditációs jelen-
tést tartalmazó kiadványt 2012. február elején jelentettük meg. 
 
1.3  Monitor vizsgálatok 

A titkárság a 2011-es monitor vizsgálatokban (8 alapszak, 4 mesterszak) a szakin-
dítási véleményezésekhez hasonló módon vett részt, a szakértıket támogató mun-
kával, az adminisztrációs háttér biztosításával. 
 
1.4  Szaklétesítések, szakindítások 

A magyar felsıoktatás Bologna-nyilatkozat szerinti képzési szerkezeti átalakítása 
lezajlott, ennek kapcsán a szaklétesítési és szakindítási MAB véleményezési hul-
lámhegy csúcsa 2008-ban volt. A szaklétesítési és szakindítási ügyszám 2011-re 
visszaállt a Bologna átmenet elıtti évek 200 körüli ügyszámára. A titkárság lét-
számának csökkenése miatt (lásd alább) azonban az egy referensre esı ügyek szá-
ma még így is magasabb volt a régen szokásosnál.  
 
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 a múlt évben is rendben lezajlott. 
 
1.6  Doktori ügyek, doktori iskolák akkreditációja 

2010-hez hasonlóan 2011-ben is elvégeztük a mőködı doktori iskolák akkreditá-
ciós követelményeknek való megfelelésének programozott ellenırzését, s elıkészí-
tettük az eredményekrıl tájékoztató és a szükséges adatfrissítéseket kérı MAB 
elnöki leveleket. A doktori adatbázis általános karbantartása és fejlesztése 2011-
ben is informatikusunk és a titkárság többi érintett munkatársának részvételével 
valósult meg. Ezen túlmenıen a titkárság a szokásos szakmai háttértámogató és 
adminisztratív munkával vett részt a doktori iskola létesítési beadványok elbírálá-
sában, valamint a mőködı doktori iskolák új és korábban nem megfelelt törzstagja-
inak megfelelıségi vizsgálatában.  
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1.7  Felülvizsgálati bizottság 

A MAB Felülvizsgálati bizottságának (FvB) megalakulása óta (2006. július) a bi-
zottság munkáját, a szakbizottságokhoz hasonlóan, a titkárság segíti. Ez a munka a 
szervezési, logisztikai, adminisztratív feladatokon túl, melyeket a titkárság szoká-
sos munkarendjében és munkamegosztásában látunk el, a bizottság referensének 
jogi szakismereteit is igényli. 2011-ben 33 ügyet zárt le határozattal az FvB. 
 
1.8  Felügyelı bizottság 

A MAB Felügyelı bizottsága (FB) ugyancsak 2006. júliusában alakult, s munkájá-
nak háttértámogatását szintén a titkárság végzi. E bizottság feladatai a MAB mő-
ködésének és gazdálkodásának törvényességi ellenırzésére koncentrálódnak. Leg-
fontosabb feladataként a MAB mérlegbeszámolóját és éves közhasznúsági jelenté-
sét véleményezi. 2011-ben e dokumentumok mellett az FB véleményezte a 2010. 
évi központi költségvetési támogatás felhasználásáról a NEFMI számára készített 
beszámolót, a 2010. évi titkársági mőködésrıl szóló fıtitkári beszámolót, valamint 
a MAB 2011. évi költségtervét. 
 
1.9  További feladatok 

További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak: 

a) A titkárság 2011-ben is szokásosan részt vett a plénum elé kerülı különbözı 
általánosabb mőködési, elvi anyagok elıkészítésében. Ezek közül kiemelhetı 
az új felsıoktatási törvény elıkészítése kapcsán kifejtett munka, melyhez a tit-
kárság különbözı háttéranyagokat készített. A legutóbbi ilyen összeállítás 
(2012. február 6.) azt részletezi, hogy a MAB elnöke illetve testülete pontosan 
hányszor, mikor és milyen tartalommal, javaslatokkal fordult a NEFMI illeté-
kes vezetıihez az új törvény tárgyában, mikor, milyen ülésekre küldött meghí-
vót, melyeken a meghívottak sajnos rendre nem vettek részt. 

b) Az egyik legfontosabb ilyen meghívó a MAB Nemzetközi Tanácsadó Testü-
lete 2011-es ülésére szólt (okt. 29-30.) Dux Lászlónak. Helyettes államtitkár úr 
nem tudott eljönni az ülésre. Az NTT ülést egyébként, ahogy szokásosan, 
2011-ben is a titkárság szervezte, s közremőködött az NTT ajánlásainak elké-
szítésében. 

c) A titkárság is részt vett tartalmi és szerkesztési munkával a MAB 2001-2010 
közötti mőködését összegzı parlamenti beszámoló összeállításában, s magam 
részt vehettem a beszámoló megvitatásán, az Országgyőlés Oktatási, Tudomá-
nyos és Kutatási Bizottsága ülésén 2011 áprilisában. 

d) A MAB kiadványok sorában megjelent a 2010. évi MAB tevékenységet be-
mutató Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítı 2011/1, 2011/2 és 2011/3 
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száma, valamint a MAB 2011-es parlamenti beszámolóját tartalmazó külön-
szám. A fentebb részletezettek szerint összeállítottuk és sajtó alá rendeztük to-
vábbá az agrár párhuzamos akkreditációs vizsgálatok jelentését (Jelentések 6. 
kötet). 

e) A titkárság feladata volt 2011-ben is a MAB honlapjának mőködtetése, rend-
szeres frissítése. A honlap megújításának munkálatai már nem szenvedhettek 
tovább késedelmet, s így a MAB költségvetésének igen jelentıs csökkentése 
miatt saját erıbıl vágtunk neki a tervezésnek és kivitelezésnek, a MAB elnö-
kével való szoros konzultációban. A honlapszerkesztı-technikai munkába 2011 
decemberében – a bekért ajánlatok közül gondosan kiválasztva a legelınyö-
sebbet – egy külsı szakembert is bevontunk. A megújult honlapot 2012. febru-
ár végétıl mőködtetjük. 

f) A TIR-t, a MAB 2009-ben létrehozott adatbázis alapú információs rendsze-
rét (http://tir.mab.hu) 2011-ben informatikusunk tovább bıvítette, fejlesztette. 
A TIR-ben elérhetık a MAB testületének (plénum + bizottságok) és titkársá-
gának listái, a MAB határozatok tára, a MAB szakértıi adatbázis (mintegy 
2100 személlyel), a szaklétesítési és szakindítási beadványok, az egyetemi ta-
nári pályázatok szőkített változatai, s ezen túlmenıen a beadványokról készült 
egyéni szakértıi vélemények is bekerülnek a TIR-be. Ugyancsak elérhetıek itt 
a bizottsági és plénumülések emlékeztetıi, s a szakbizottsági és a plénumülé-
sek lebonyolítását is segíti a rendszer (napirend, gépi szavazás). A 2011-ben 
megvalósult fejlesztések eredményeként a plénumanyagok napirendbıl való 
közvetlen elérhetıségét is biztosítjuk. Mindez azt jelenti, hogy a MAB véle-
ményezés teljes folyamata a TIR-ben valósul most már meg a szaklétesítések, 
szakindítások és egyetemi tanári pályázatok tekintetében. Ugyancsak 2011-es 
fejlesztés a MAB véleményezésre vonatkozó különbözı statisztikai adatok 
megjelenítése. 

g) A korábbi évekhez hasonlóan folyt 2011-ben az „általános” titkársági, segítı 
és adminisztrációs munka, mely a posta és iktatás, az elnök és az elnökség, a 
fıtitkár és a fıtitkár-helyettes mindenkori segítése, a központi telefon- és e-
mail-kezelés mellett táblázatok, listák, statisztikák összeállítására irányult. Ik-
tatási és dokumentum kezelési rendszerünket a Magyar Országos Levéltár 
2011 augusztusában (papír alapú dokumentumok) és novemberében (elektroni-
kus dokumentumkezelés) ellenırizte, s példaszerően jónak minısítette. 

h) Hasonlóképpen végezte a titkárság a személyes ügyfélforgalommal és a telefo-
nos, elektronikus levelezéses kommunikációval kapcsolatos munkát, a tájé-
koztatást, 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, s 
a NEFMI-be és az OH-ba küldését.) 
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i) 2011-ben is mintegy kétheti rendszerességgel állítottuk össze és küldtük el a 
plénumtagoknak a MAB belsı elektronikus sajtófigyelıjét (Felsıoktatási Saj-
tófigyelı Hírlevél - FSH). 

j) A MAB külsı kommunikációjának javítását szolgáló lépésként a titkárság járt 
el az Országos Sajtószolgálatnál (OS), kérve a közérdeklıdésre számot tartó 
MAB közlemények MTI-OS honlapon való közzétételének biztosítását. A 
vonatkozó szerzıdés megkötése (MAB elnök) után 2011 ıszétıl a MAB ezen a 
fórumon is tájékoztatja a szélesebb közvéleményt tevékenységének fontosabb 
eredményeirıl. Itt is közzétettük továbbá a felsıoktatási törvényi változások 
kapcsán megfogalmazott MAB állásfoglalásokat, jelentısen növelve mindezzel 
a MAB médiában való láthatóságát. 

 
2. Titkársági mőködés 
 

2.1  Munkatársi állomány, munkaszervezés 

A munkatársi állomány 2010-hez képest 2011-ben jelentısen változott. A titkársági 
alkalmazottak teljes munkaidıs foglalkoztatottban kifejezett létszáma az év során 
az elızı évi 17,75 fırıl 13,25 fıre csökkent (2004. januárban 22 fı volt), össze-
sen hat kollégánktól búcsúztunk. 

2011. január-februárban három munkatárssal lettünk kevesebben: Borzsák Judit 
és Halmay Nóra szakreferensek hosszú MAB-os évek után visszavonultak, Simon 
Gyöngyvér fiatal kolléganınk pedig egy új munkahely kihívásaival cserélte fel 
ügyintézıi munkakörét. Májusban Patthy Éva szakreferens vonult vissza, augusz-
tusban pedig Dégi Nóra szakreferens váltott munkahelyet, elfogadva egyik egye-
temünk kedvezı ajánlatát. S végül novemberben Adamkó Zsuzsa szakreferens 
vonult nyugdíjba. 

Mindegyikük munkáját a teljes titkárság nevében ezúton is köszönöm! Külön is ki 
kell emelnem közülük Halmay Nórát, aki szakreferensként, fıtitkár-helyettesként, 
s 1998-99 között, majd 2003 elején fıtitkárként elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
MAB professzionális intézményesülési folyamatában, a testületi és titkársági mun-
ka zökkenımentes és a mindenkori szabályoknak megfelelı megszervezésében és a 
mőködtetésben, beleértve az e szabályok kidolgozásában való meghatározó tartal-
mi részvételt is. 

Ami a létszámbeli plusz oldalt illeti, 2010. december 18-ától – három gyermek 
szülése után – formálisan újra munkába állt Bátovszky Marianna kolléganınk, 
azonban ténylegesen csak az idıközben felgyőlt szabadságának letöltése után, 2011 
májusától dolgozik a titkárságon, részmunkaidıs szakreferensként, napi 4 órában. 

A titkársági munkaelosztás 2011-ben a fenti visszavonulások, munkahelyváltások 
miatt kényszerően változott. A kényszert az jelentette, hogy az igen súlyos költség-
vetési elvonások, a MAB központi támogatásának 10 éves mélypontja nem tette 
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lehetıvé, hogy új munkatársakat vegyünk fel a pótlásra. Ez a helyzet azt eredmé-
nyezte, hogy a visszavonuló és távozó kollégák munkáját a maradók között osztot-
tuk fel. Az így vállalt többletfeladatokért ezúton is minden munkatársamnak kö-
szönetet mondok, különös tekintettel arra, hogy a kollégák ezt javadalmazási ellen-
tételezés nélkül vállalták. 

A MAB plénuma 2011. szeptember 30-i ülésén – pályázatom alapján – titkos sza-
vazással egyhangúan támogatta fıtitkári kinevezésem határozatlan idıre való meg-
újítását. 
 
2.2  Gazdálkodás 

A 2010-rıl szóló beszámolóban azt írtam, hogy az általános pénzügyi helyze-tünk 
jelentısen romlott 2009-hez képest. 2011-ben ez a helyzet tovább „fokozódott”. A 
tervezetthez képest többszöri elıirányzat csökkentések majd szerzıdés módosítás 
eredményeként 2011-ben a MAB mindössze 126,9 millió Ft központi költségvetési 
támogatást kapott, pontosabban 2011-ben ennek is csak ¾-ét, mert a negyedik 
negyedévi támogatást késleltetve, 2012. február-jában kaptuk meg. A teljes 
támogatási összeg felhasználásáról szóló számszaki és szöveges beszámolót – a 
MAB Felügyelı bizottság véleményezésével – viszont a szerzıdés szerint, 2012. 
január 31-ig küldtük el a NEFMI (felsıok-tatási helyettes államtitkár) részére. Ez a 
támogatási összeg természetesen – ahogy az már szokásos – igen távol van a 2011-
ben hatályos felsıoktatási törvényben elıírt 2 ezrelékes aránytól, s 2010-hez képest 
30%-os, 2009-hez képest pedig 48,3%-os csökkenést jelentett. Utoljára 1998-ban 
(130 millió Ft) volt abszolút értékben ilyen alacsony a MAB központi költségvetési 
támogatása, a reálértéket nem is említve. 

S mivel szakindítási véleményezési bevételeink 2011-ben tovább csökkentek, az 
évet – a mégoly szigorú gazdálkodás és a számottevı titkársági létszámcsökkentés 
ellenére – jelentıs hiánnyal zártuk, azaz 2011-es költségeink komoly részét a 
korábbi években felgyőlt megtakarításainkból kellett fedeznünk. (Pontos adatokat a 
késıbb elkészülı mérleg és eredménykimutatás, a közhasznúsági beszámolónk fog 
tartalmazni, melyet a Felügyelı bizottság véleményezése után a MAB plénuma fog 
megtárgyalni.) 

A központi támogatás folyósításának idızítése a korábbi évekhez képest szintén 
tovább romlott. Az évi támogatás elsı részletét 2009-ben május 14-én, 2010-ben 
május 19-én kaptuk meg, míg 2011-ben az elsı részlet június 15-én érkezett szám-
lánkra. Gazdálkodásunkban minden évben figyelnünk kell arra, hogy a központi 
támogatás elsı részletének beérkezéséig megfelelı tartalék álljon rendelkezésre, 
melybıl a MAB mőködése megnyugtatóan finanszíroz-ható. Erre 2011-ben is 
figyelemmel voltunk. Az elfogyó tartalékaink s a folyamatosan csökkenı központi 
támogatás azonban nem könnyő helyzet elé állítanak bennünket. 
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2.3  Fejlesztés 

2011-ben, saját forrásból minimális számítástechnikai eszközfejlesztést valósítot-
tunk meg (1 db számítógép). Egyéb eszközfejlesztésre az adott finanszírozási hely-
zetben nem is gondolhattunk. 

Kis költségráfordítással ám annál jelentısebb saját munkával (külön köszönet in-
formatikusunknak!), a MAB elnökének kezdeményezı és aktív tartalmi részvételé-
vel, megújítottuk a MAB honlapját. Az új honlap korszerőbb, dinamikusabb, s – 
bízunk benne – a külsı felhasználók számára könnyebben átláthatónak is bizonyul 
a korábbinál, melyért 2001-es megalkotásakor elismerı visszajelzéseket kaptunk, 
de immár 12 évet szolgált, s az bizony igazán nem kis kor egy honlap életében. 
 
2.4  Belsı minıségbiztosítás 

Az intézményakkreditáció 2010/11-es szakaszának lezárása után az érintett intéz-
mények vezetıit, valamint a vizsgálatokban résztvevı látogató bizottsági tagokat 
2011-ben is visszacsatoló kérdıív kitöltésére kértük. Az elızı évekhez hasonlóan 
ezúttal sem papíron bonyolítottuk le e felvételt, hanem az internet nyújtotta lehetı-
séget használtuk (Survey Monkey). E felmérés lebonyolítása után a 2010/11-es 
agrár párhuzamos programakkreditációs vizsgálat intézményeit és LB tagjait is 
hasonló módon megkérdeztük. Az eredményeket feldolgoztuk, s részletezve és egy 
összefoglaló formájában is a 2012. januári ülésen a MAB plénuma elé tártuk. 
 

3. Kapcsolatok 

A titkárság külsı kapcsolatai 2011-ben is a már hosszú évek óta szokásos intenzitá-
súak voltak, úgy a felsıoktatási intézményekkel (intézményakkreditáció, párhu-
zamos vizsgálatok, doktori iskolák akkreditációja, szakindítások, egyetemi tanári 
pályázatok stb. kapcsán), mint a NEFMI-vel (MAB határozatok gyorslistái, KKK-
k, finanszírozás, selejtezés-leltár), s az Oktatási Hivatallal is.  

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, 2011-ben 
egy tavaszi találkozóval folytatódtak. 

Nemzetközi kapcsolataink is változatlanul erısek és kiválóak. Rozsnyai Krisztina 
továbbra is CEEN fıtitkár, az ezzel járó nem kis koordináló-szervezı munkát vé-
gezve, s a német FIBAA egyik állandó bizottságának, valamint az osztrák AQA 
(2012-tıl az egyesített nemzeti ügynökség, AQAA) Board-jának is tagja. Emellett 
hosszú évek óta az EUA intézményértékelési programjában rendszeres értékelı 
panel tag illetve titkár. Jómagam az ENQA elnökének felkérésére irányító bizott-
sági tagként részt vettem a 2010 ıszétıl 2012 januárjáig tartó nemzetközi projekt-
ben, mely az ENQA, EUA, EURASE és ESU részvételével a felsıoktatási minı-
ségbiztosítás európai sztenderdjei eddigi alkalmazásának európai vizsgálatára irá-
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nyult (MAP-ESG project), s összefoglaló tanulmányát, javaslatokkal, a 2012. évi 
bukaresti miniszteri értekezlet elé tárja.4 Ugyancsak ENQA felkérésre Krisztina a 
belga AEQES, míg magam az orosz AKKORK ügynökség nemzetközi külsı érté-
kelési bizottságának tagjaként a titkári teendıket láttuk el. Mindketten eleget tet-
tünk továbbá néhány nemzetközi konferencia meghívásnak is, elıadást tartva. 

A titkárság a 2011-ben a MAB-ba látogató külföldi delegációk fogadásában, tájé-
koztatásában és szakmai programjaik szervezésében is részt vett (kínai, lengyel és 
román delegációk). 
 
 
Budapest, 2012. február 16. 
 

Szántó Tibor 

                                                           
4 A jelentés itt olvasható: http://www.enqa.eu/files/op_17_web.pdf 
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Események, dokumentumok 

A MAB ülései 2011-ben 
 

1. 2011. január 25. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Az új Ftv. koncepció vitájának fejleményei 
III. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése, szakértıi díj 
IV. Mővészeti díjak beszámíthatósága 
V. Egyebek 

a. Agrár szakterületi párhuzamos vizsgálat LB felkészítı ülés (2011. 01. 
13.) 

b. EURASHE konferencia (2011. 01. 20-21.) 

A zárt ülés-rész: 
VI. Személyi javaslatok 

1. Javaslat LB tagokra az intézményakkreditáció 3. kör 1. szakaszában 
2. Javaslat LB elnökökre a magyar orvosképzés külföldi gyakorlóhelyei 

akkreditációjában 
3. Személyi változás szakbizottságokban 
4. A MAB javaslata a MÖB-be delegált tagra 

VII. Informatika szakok párhuzamos akkreditációs jelentése 
VIII. Külföldi gyakorlóhely akkreditációja (orvosképzés) 
IX. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 
X. A Doktori Kollégium elıterjesztései – DI-k és TT-ok 

 

2. 2011. február 25. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Beszámolók a MAB 2010. évi mőködésérıl 

1. Elnöki beszámoló 
2. Fıtitkári beszámoló 

III. Intézményakkreditáció 2009/10, visszacsatolási kérdıívek eredményei 
IV. Intézményakkreditációs kézikönyv 
V. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése, 2011-es helyzetkép 
VI. E4 kérdıív az ESG alkalmazásának tapasztalatairól 
VII. Egyebek 

1. Pannon Egyetem Napja, MAB elnöki elıadás 2011. február 3. 
2. OKKR munkabizottság alakuló ülése, 2011. február 10. 
3. Intézményakkreditációs LB tájékoztató, 2011. március 4. 
4. Neveléstudományi Egyesület konferenciája, 2011. június 9-11. 
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A zárt ülés-rész: 
VIII. Személyi javaslatok 

1. Újabb tagok a SzTE intézményakkreditációs LB-ben 
2. Személyi változás szakbizottságban 

IX. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 
 

3. 2011. március 25. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. AVIR és DPR bemutató 
III. Tájékoztató a Parlament Oktatási Bizottságának 
IV. Elıterjesztés mővészeti szakterületi teljesítmény megítéléséhez szükséges 

adatközlésrıl 
V. Egyebek 

a. Tájékoztató Réthelyi Miklós miniszter úr meghallgatásáról (2011.03.17.) 
b. MRK ülés (2011. 03. 24.) 

A zárt ülés-rész: 
VI. Doktori kollégium elıterjesztései 
VII. EKF Neveléstudományi DI létesítése 
VIII. MTF Táncmővészeti DI létesítése 
IX. NyME Földtudományi DI létesítése 
X. Törzstagi megfelelıség 
XI. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 

 

4. 2011. április 29. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. A MAB a Parlament Oktatási Bizottságának ülésén (2011. április 12.) 
III. Figyelemfelhívás újabb helyszínen ápolóképzés indítása kapcsán 
IV. Egyebek 

a. Felsıoktatási fıigazgatói konferencia (EU rendezvény, BGF, 2011. április 
11-12.) 

b. DOSZ Tavaszi szél konferencia (2011. április 15.) 
c. FTT ülés (2011. április 20.) 

A zárt ülés-rész: 
V. Személyi javaslatok 
VI. Személyi változás intézményakkreditációs LB-ben (SzTE LB) 
VII. Intézményakkreditáció 2010/11, ad hoc kollégiumok 
VIII. Felsıoktatási Minıségi Díj és Minıségfejlesztési Bizottságba delegálás 
IX. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 
X. Az ET Kollégium elıterjesztései 
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5. 2011. május 27. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Az Oktatási Hivatal elnökének tájékoztatója 
III. MAB gazdasági ügyek 
IV. A MAB 2010-es mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése 
V. A MAB 2011-es költségterve 
VI. Nemzetközi akkreditációs tapasztalatok 
VII. FIBAA intézmény- és szakakkreditáció 
VIII. AQA intézményakkreditáció 
IX. Egyebek: 

a. EKKR konferencia, Budapest (2011. május 25-26.) 
b. Tájékoztató a Réthelyi Miklós miniszter úrral folytatott megbeszélésrıl 

(2011. május 12.) 

A zárt ülés-rész: 
X. Személyi javaslat 
XI. Javaslat LB elnökre a magyar orvosképzésben újabb külföldi gyakorlóhe-

lyek akkreditációjában 
XII. A Doktori Kollégium elıterjesztése 
XIII. Az Egyetemi tanári Kollégium elıterjesztései 
XIV. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 

 

6. 2011. július 1. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. ET pályázatok bírálati szempontjainak pontosítása 
III. Doktori iskola létesítés véleményezési eljárásának pontosítása 
IV. A párhuzamos programakkreditáció ütemtervének módosítása 
V. Intézményakkreditációs útmutató mellékletének kiegészítı módosítása 
Egyebek: 
VI. CEEN közgyőlés, Split (2011. május 27-28.) 
VII. MRK ülés, Komárom (2011. június 2-3.) 

A zárt ülés-rész: 
VIII. Személyi javaslatok 
IX. Intézményakkreditáció - 2011/12, LB elnökök 
X. A pedagógus képzési terület párhuzamos szakakkreditációjának LB elnöke 
XI. Az agrárképzések párhuzamos akkreditációjának LB jelentését véleménye-

zı ad hoc bizottság 
XII. Külföldi gyakorlóhely akkreditációja (orvosképzés) 
XIII. Az Egyetemi tanári kollégium elıterjesztései 
XIV. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 
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7. 2011. szeptember 30. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Új Ftv elıkészítésének állása, MAB állásfoglalás 
III. Egyebek 

1. Informatika szakok párhuzamos vizsgálata: intézkedési tervek 
2. Tájékoztatás megjegyzéssel támogatott szakindítási kérelemrıl 
3. OKT ajánlás (szabadon választható tárgyak) 
4. Kínai delegáció a MAB-ban (2011. augusztus 5.) 
5. Lengyel látogatók a MAB titkárságon (2011. szeptember 12-13.) 
6. ENQA közgyőlés (Bukarest, 2011. október 6-7.) 

A zárt ülés-rész: 
IV. Személyi javaslatok - MAB fıtitkári pályázat 
V. Intézményakkreditáció – akkreditációs jelentések 

1. Gábor Dénes Fıiskola 
2. Károly Róbert Fıiskola 
3. Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete 
4. Nyíregyházi Fıiskola 
5. Óbudai Egyetem 
6. Szegedi Tudományegyetem 
7. Nemzetközi Üzleti Fıiskola (IBS) 

VI. A Doktori Kollégium elıterjesztése 
VII. Az Egyetemi Tanári Kollégium elıterjesztései 
VIII. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 

 

8. 2011. október 28. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Új Ftv elıkészítésének állása 
III. Közös képzések véleményezésének irányelvei 
IV. Egyebek 

a. MAB Fórum (2011. október 14.) 
b. Román delegáció a MAB-ban (2011. október 20.) 
c. NCFMEA meeting (Washington DC, 2011. október 21.) 
d. MAB NTT ülés (2011. október 28-29.) 

A zárt ülés-rész: 
V. Személyi javaslatok - Intézményakkreditációs LB-k tagjai, 2011/12 
VI. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 
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9. 2011. december 2. 

A nyilvános ülés-rész: 
I. Emlékeztetı elfogadása 
II. Új Ftv tervezet aktuális állása (levél Pokorni Zoltánnak) 
III. Párhuzamos programakkreditáció 

a) Eljárásrend 
b) Útmutató önértékelés elkészítéséhez 
c) Kézikönyv az LB számára 

IV. A Doktori Kollégium elıterjesztése (a 2008/8/II.2. sz. határozat kiegészíté-
sérıl) 

V. Egyebek 
a. MAB NTT ülés (2011. október 28-29.), ajánlások 
b. MAB – HÖOK Fórum (2011. november 18.) 
c. Tájékoztatás szakindításnál kért intézményi változtatás megtételérıl (Óbu-

dai Egyetem) 

A zárt ülés-rész: 
VI. Személyi javaslatok 

1-3. Változás a DK és ET Kollégiumban és két szakbizottságban 
4. Javaslat a pedagógusképzési párhuzamos programakkreditációs LB 

tagjaira 
VII. Agrárszakok párhuzamos akkreditációs jelentése 
VIII. Az Egyetemi Tanári Kollégium elıterjesztése 
IX. A Doktori Kollégium elıterjesztései 
X. A tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései 
XI. Az Orvostudományi Bizottság elıterjesztése (orvosképzés 2011. évi moni-

torozása) 



Akkreditáció Magyarországon  22 

 43 

Hazai események 
 
 

Agrár szakterületi párhuzamos vizsgálat LB felkészítı ülés 
(2011. január 13.) 

 
Agrár szakterületi párhuzamos vizsgálat LB felkészítı ülés (2011. január 13.) Az 
LB felkészítı ülésen Bazsa György bevezetıje után Pap László az informatika 
párhuzamos vizsgálat tapasztalatiról beszélt, majd a Minıségfejlesztési Bizottság 
részérıl Bodorkós László tartott tájékoztató elıadást az LB tagok számára. Balázs 
Ervin, a Látogató Bizottság elnökeként emelt ki néhány fontos elemet az agrár 
vizsgálatot illetıen. 
Az LB második munkaülésére március 3-án került sor a látogatások várható idı-
pontjainak intézményekkel való egyeztetése után. 
A látogatások március 16-án kezdıdtek. 
 
 

OKKR munkabizottság alakuló ülése 
(2011. február 10.) 

 
Bazsa György és Szabó Szilvia képviselte a MAB-ot. Az Európai Képesítési Keret-
rendszerrel (EKKR) is foglalkozó európai miniszteri tanácsülésre kell elıkészíteni 
az Országos Képesítési Keretrendszert (OKKR), most már igen rövid határidı mel-
lett! A feladat nehéz, már több ciklusban próbálták megvalósítani, de mindmáig 
nem sikerült. Vannak elızetes dokumentumok, tanulmányok, tulajdonképpen en-
nek része a KKK-k megszületése is, de az OKKR-ben a teljes képzési rendszert 
kell egy egységes keretbe foglalni, amely a felsıoktatásnál jóval szélesebb kört 
érint. Ilyen készültségi fok mellett, ilyen rövid idı alatt kérdéses, hogy el fog-e 
készülni. 
 
 

Dunaújvárosi Fıiskola, konferencia 
(2011. február 24.) 

 
A Dunaújvárosi Fıiskolán megrendezett konferencián Bognár László rektor úr 
felvetette az alkalmazott kutató egyetemek létrehozásának lehetıségét. 
Az akkreditációról is szó esett. Elhangzott, hogy a MAB túlságosan akadémiai 
szemlélető, nem veszi figyelembe a felhasználói, gyakorlati szempontokat. 
A rektor úr a készülı új felsıoktatási törvény koncepciójáról adott véleményében is 
kritikai hangon szólt a MAB-ról. 
A MAB az egyetlen olyan szervezet a magyar felsıoktatásban, amely nemet mond 
bizonyos kérelmekre. Emiatt érthetı, hogy a MAB szerepét, mőködését az egyes 
intézmények korántsem azonos módon látják. 
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AVIR és DPR bemutató 
(2011. március 25.) 

 
A TÁMOP 4.1.3 kiemelt projekt keretében „Felsıoktatási szolgáltatások rendszer-
szintő fejlesztése” címen az Educatio Nonprofit Kft. fejlesztésében két komponense 
valósult meg a programnak: az Adattár alapú Vezetıi Információs Rendszer 
(AVIR; www.avir.hu ) a felsıoktatási ágazati vezetés és irányítás számára; és a 
Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR; www.diplomantul.hu). A két programrész 
hivatalos bemutatója 2011. február 24-én lezajlott, ahol egy projektzáró konferen-
cia keretében ismertették a két fejlesztés legfontosabb eredményeit. A bemutató 
elhangzott március 24-én az MRK ülésén is. 
A márciusi plénumülésre, kérésükre, meghívást kapott a projekt vezetıje és prog-
ramvezetıje (Kerékgyártó Sándor, Bángi-Magyar Attila), akik a MAB tagjai szá-
mára is bemutatták a két rendszer MAB számára fontos lehetıségeit, funkcióit. Az 
AVIR-ról azt, hogy milyen keretek között, mely információk lesznek azok, amiket 
a MAB minıségbiztosítási, ellenırzési munkája során használhat már most is, il-
letve milyen újabb fejlesztések lehetnek hasznosak. 
A DPR vonatkozásában az adatintegráció és a végzettek körében folytatott kutatá-
sok eredményeit mutatták be annak érdekében, hogy a MAB tagjai és munkatársai 
lássák – és közösen is továbbgondolhassák –, miképpen is lehet alkalmazni azokat 
a testületi munka során. 
Az AVIR kézikönyv elérhetı a www.felvi.hu, ill. a www.avir.hu weboldalakon 
egyéb más dokumentumokkal együtt. 
A rendszerben lekérdezhetık a szoftver által elıkészített adatok, amelyeket a rend-
szer e-mailben is meg tud küldeni a regisztrált kérdezınek. 
Az Educatio programvezetıje elmondta, hogy hozzáférést küldtek több kiválasztott 
szervezetnek az AVIR honlap eléréséhez, eddig ezek válogatott megkeresések vol-
tak. A NEFMI döntése alapján ezután pontosan meghatározott szakértıi kör kaphat 
majd hozzáférési lehetıséget. Vannak még persze hibák, ezek javítása, a tesztelés 
folyamatosan történik.  
Egy korlátozottan publikus adatbázis létrehozása a cél. A tulajdonos, a megrendelı 
és a mindenkori törvényi szabályozás dönti majd el a hozzáférési jogosultságokat. 
Még az igények felmérése folyik, várják a javaslatokat, információs igényeket. 
A www.diplomantul.hu adatai már most hozzáférhetıek. 
Több helyrıl érkezı információkat töltenek fel. Az intézményeket arra kérik, hogy 
már meglévı adatbázisból küldjék meg adataikat, amelyek már bejáratott rendsze-
rek, létezı adatok. Folyamatosan ellenırzik az adatokat, összehasonlító elemzése-
ket, ellenırzéseket végeznek. Valószínőleg a már feltöltött statisztikák sem mindig 
pontosak. Fontos, hogy az adatok, információk hitelesek legyenek, ne legyen pár-
huzamos adatközlés. 
 
 



Akkreditáció Magyarországon  22 

 45 

MRK ülés 
(2011. március 24.) 

 

Bazsa György, a MAB elnöke vett részt az ülésen, vetítéses elıadást tartott a rekto-
roknak az ESG-rıl, annak fontosságára hívta fel a figyelmet, kérve az európai mi-
nıségbiztosítási sztenderdek intézményi figyelembevételét is. 
 
 

Tájékoztató a Parlament Oktatási Bizottságának 
(2011. április 12.) 

 

A MAB tájékoztató jelentést készített a 2001-2010. közötti idıszakban végzett 
tevékenységérıl az Országgyőlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága 
számára. A tájékoztatót és annak vezetıi összefoglalóját a MAB plénuma 2011. 
március 25-i ülésén megvitatta, s elfogadta. A tájékoztatót az Oktatási bizottság 
2011. április 12-iki ülésén tárgyalta meg. Az ülésen a MAB elnökén kívül Ormos 
Pál MAB tag és Szántó Tibor, a MAB fıtitkára vettek részt. A tájékoztató teljes 
szövege az Akkreditációs Értesítı különszámaként jelent meg, 2011. május hónap-
ban. Az Oktatási bizottsági ülés jegyzıkönyve a Parlament honlapján olvasható 
(www.parlament.hu). 
 
 

Felsıoktatási fıigazgatói konferencia 
(EU rendezvény, BGF, 2011. április 11-12.) 

 

A rendezvényen Bazsa György vett részt. A fı gondolat a diverzitás volt. A ren-
dezvényen bemutatott prezentációk a MAB honlapján elérhetıek a Publikációk 
menütpontban. 
 
 

DOSZ Tavaszi szél konferencia 
(2011. április 15.) 

 

Négyesi Judit, MAB referens ment el a rendezvényre Bazsa György helyett. Elnök 
úr problémának látja a DOSZ-nak azt a gyakorlatát, hogy tudományágként nem 
létezı szakterületeken szerveznek doktori szekciókat. 
 
 

FTT ülés 
(2011. április 20.) 

 

A MAB képviseletében az ülésen Sipos Zoltán plénumtag vett részt. Az ülésen az 
FTT felsıoktatási stratégiájának megtárgyalása volt a téma (80 oldalas anyag). A 
testület számára a plénumülések állandó meghívottja Jávor András FTT elnök tar-
tott rövid tájékoztatót, amelyben ismertette az ott elhangzott, MAB-ot érintı fıbb 
gondolatokat: 
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Az FTT, mint a miniszter tanácsadó testülete, úgy gondolta, hogy egy felsıoktatási 
stratégiai anyagot készít, annál is inkább, mert többen tartják a felsıoktatás-politika 
hibájának a stratégia hiányát. Az FTT hosszú ideig nem tudta betölteni szerepét, e 
rendszer átalakításában az FTT komoly szerepet vállal – a MAB minıségi ítélete 
mellett – a társadalmi és gazdasági szükségesség megítélésében. Nem mások szá-
mára kívántak javaslatokat megfogalmazni, hanem saját maguk pozicionálása volt 
e javaslatcsomaggal a cél.  
A tudásmegújítás megerısítésével (diplomafrissítés stb.) kapcsolatos veszély, hogy 
nem a felsıoktatási intézmények végzik a továbbképzést sok esetben, hanem olyan 
szervezetek, amelyeknek nincs erre jogosítványuk, illetve vannak területek, ahol 
egyáltalán nincs lehetıség a tudásmegújításra. A továbbképzés helye Jávor András 
szerint a felsıoktatási intézményekben van és nem BT-kben. 
Elmondta, hogy ha az FTT-nek adják az ésszerő karcsúsítás feladatát, kérni szeret-
nék a MAB véleményét a minıséget érintı kérdésekben, mert ez nagyban segítené 
munkájukat. 
A Bazsa György által tett pontosításoknak a fenti anyagba való beépítése elhang-
zott javaslatként az ülésen. A hozzászólók közül többen kiemelték (pl. Barakonyi 
Károly), hogy ez egy újszerő stratégiai anyag, amellyel az utóbbi 20 évben nem 
találkozott, de nem lát benne jövıképet, célkitőzéseket. 
Bazsa György az ülésen jelezte, hogy elküldi a ’93-ban készült Zöld Könyvet 
Barakonyi Károlynak, amelyben pontosan meg volt határozva a MAB és az FTT 
feladatköre. A kétfogatú szekér lovai (FTT, MAB) közül az egyik ló „elkószált”, 
(FTT) hatáskörét megnyirbálták. 
Hangsúlyozta, hogy a MAB nem állít fel rangsort, az intézmények minıségérıl 
mond véleményt. Olvasni lehet persze a sorok között. 
A MAB egy 2004-es tanulmányában rögzíti, hogy a felsıoktatási stratégiához a 
képzések minısége tárgyában kíván hozzászólni, tehát nem általános felsıoktatási 
stratégiát akar alkotni. A MAB a minıségi területre korlátozza stratégiáját, meg-
hagyva az FTT-nek a gazdasági és társadalmi igényt megítélı szerepet. Nemzetkö-
zi elvárás is (ESG), hogy a minıségbiztosítási ügynökségek rendszeresen átfogó 
elemzéseket tegyenek közzé. 
Jávor András zárógondolatként elmondta, hogy az FTT plénumának az együttmő-
ködés fontosságát fogja hangsúlyozni ebben a nehéz idıszakban, amikor a magyar 
felsıoktatás jelentıs karcsúsítás elıtt áll. 
 
 

Az Oktatási Hivatal elnökének tájékoztatója 
(2011. május 27.) 

 

Az Oktatási Hivatal (OH) elnöke, Priczinger Péter, a hivatalba lépése óta a Hivatal 
munkáját jellemzı stratégiáról, a MAB-OH várható együttmőködésérıl beszélt. 
Az OH (205 munkatárs) feladatai várhatóan nem fognak drámaian megváltozni a 
közeljövıben, marad a NEFMI végrehajtó szerve. A közoktatást inkább, a felsıok-
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tatást kevésbé érintik a tervezett változtatások. Az összesen 5 milliárd forintos költ-
ségvetéső szervezetet 1,5 milliárd forintnyi tartozással vette át idén januárban 
Priczinger Péter, törekszik a tartozás felszámolására és a zavartalan mőködtetésre. 
A 650 millió forintos elköltetlen pályázati pénztartalékukat fejlesztésre tervezik 
fordítani. Az Ftv. kodifikáció korábbi ütemterve nem teljesül(t), nem tudni mikor 
és milyen változásokkal kerül véglegesítésre a koncepció, majd a jogszabály. 
Az elnök úr az eddigi MAB–OH kapcsolat intenzívebbé tételét javasolja. Megfon-
tolásra ajánlja több kérdés átgondolását: például a FIR személyi törzsadatok fel-
használása, amely segíthetné a MAB munkáját is. Nyitottak az együttmőködésre. 
Véleménye szerint a kapacitásakkreditáció jelen formájában értelmetlen, mecha-
nizmusa felületesen kidolgozott, és az eredmény használhatatlan. 
Komikusnak tartja, ami a FIR-rel történt. Az Ftv. 2005 óta tartalmazza, a 2006-os 
kormányrendelet végrehajtása nem igazán sikerült. Jelen pillanatban három ponton 
látja a teendıket: 1) „szitokszó”, obstrukció sokak szemében a FIR, 2) 500–600 
millió forintnyi állami finanszírozásban részesült a rendszer, amely több sebbıl 
vérzik, 3) újragondolása, újraépítése, informatikai háttér rendbetétele mindenkép-
pen szükséges. Az OH felvállalta, ígéri, hogy a rendszert egy éven belül használha-
tóvá teszi. 
Az adatközlések szabályozásához véleménye szerint is törvényi háttér szükséges. A 
FIR, még ha informatikailag jól is mőködik, ha nem kapcsolódik hozzá jogkövet-
kezmény, nem teszi érdekeltté az intézményeket, nem fogja betölteni rendeltetését. 
Engedélyezésekhez való kötıdés hatékonnyá tenné az adatfeltöltést is. 
Az Educatio Kft. a „saját feje után ment”, nem volt széleskörő igényfelmérés a FIR 
elkészítésekor, az igények és azok közvetítése a fejlesztık irányába elkerülhetetlen 
egy ilyen adatbázis feltöltéséhez, mőködtetéséhez. 
A MAB monitorvizsgálatának eredményeként két alapképzési szak akkreditációjá-
nak megvonása után (a MAB FvB szintén így döntött), a napokban érkezett OH 
határozat arról tájékoztat, hogy ezeket az alapképzési szakokat törölték a közhiteles 
nyilvántartásból, az adott intézmény szakjainak listájából. A MAB-OH együttmő-
ködés tehát jól mőködik és erre a jövıben is nyitott mindkét testület. 
 
 

EKKR konferencia, Budapest 
(2011. május 25-26.) 

 

A 185 résztvevıs konferenciát – három évvel az Európai Képesítési Keretrendszer 
(EKKR) létrehozásáról szóló Ajánlás elfogadása után, félúton az Európai Parla-
mentnek és a Tanácsnak 2013-ban benyújtandó végrehajtási jelentés felé – Dux 
László és Hoffmann Rózsa nyitották meg. Michael Teutsch (Európai Bizottság, 
Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság, az egész életen át tartó tanulásért és az Euró-
pa 2020-ért felelıs fıosztályvezetıje) vitaindító elıadásában a tagállamok, az EGK 
és a tagjelölt országok által elért eredményekrıl és a nemzeti és európai szinten 
jelentkezı kihívásokról beszélt. Elıadását azzal a bejelentéssel zárta, hogy május 
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25-én indítják az EKKR eredményeit bemutató hivatalos internetes oldalt, ahol 
bárki megnézheti azt is, hogy más országokban minek felelnek meg saját eddigi 
tanulmányi eredményei (www.europa.eu/eqf). 
A konferencia két napján mőhelymegbeszéléseken az EKKR (EQF), ill. 
N/(O)KKR (NQF) kidolgozásában érintett szervezetek képviselıi 5 témakörben 
fogalmaztak meg problémákat, ajánlásokat. Szó volt a minıségbiztosítás szerepérıl 
is a tanulási eredmény alapú megközelítés intézményi szintő megvalósításában. A 
hagyományos minıségbiztosítási eljárások a képesítéssel kevéssé foglalkoznak, 
azonban szükséges, hogy az eredményközpontú szemlélet a minıségbiztosításban 
is érvényesüljön. A tanulási eredmény leírások és az EKKR közötti „rés” eltünteté-
séhez egyéb módszerekre, indikátorokra, kritériumokra is szükség van, ezek a mi-
nıségbiztosításnak is részét kell képezzék. 
Az EKKR kidolgozása és az N(O)KK-erek kidolgozása és illesztése 2012-re kell 
megtörténjen, a gyakorlatban való alkalmazhatóság céldátuma 2020. 
 
 

Tájékoztató a Réthelyi Miklós miniszter úrral folytatott megbeszélésrıl 
(2011. május 12.) 

 

A megbeszélés fı kérdéseiben a felek egyetértettek. Bazsa György a megbeszélés 
után a miniszternek írt levélben köszönte meg a lehetıséget, s foglalta össze a 
megbeszélés fıbb pontjait. Miniszter úr is vallja és támogatja azt a nemzetközi 
álláspontot és gyakorlatot, amelyik a három meghatározó szereplı, a felsıoktatási 
intézmények, a kormányzat és az akkreditációs szervezet funkcióit világosan elkü-
löníti. Eszerint a felsıoktatási intézmény a minıség elsıdleges felelıse, biztosítója; 
az intézményi belsı minıségértékelési rendszer kidolgozója és mőködtetıje; a 
kormányzat: kialakítja az ágazati minıségpolitikát, biztosítja a mőködési feltétele-
ket, hatóságként engedélyez (licensing); s az akkreditációs szervezet (MAB) az 
országos külsı minıségértékelést és -hitelesítést (accreditation) végzi, a szakmai 
kritériumok és az eredmény egyaránt nyilvános. Ez garanciát kell jelentsen arra, 
hogy a bevált rendszert az új törvény is biztosítani fogja. Ezen belül különös jelen-
tıséggel bír, hogy a MAB továbbra is maradjon független, országos szakértıi testü-
let, aminek tagjait a Rektori Konferencia, az Akadémia és a munkáltatói szféra 
delegálja. Ez nem a MAB, ez a magyar felsıoktatás minıségének és elismertségé-
nek érdeke! 
 
 

FTT parlamenti beszámoló 
(2011. június 27.) 

 

Bazsa György az OTKB ülésére sajnos nem tudott elmenni, nagyon késın kapta 
meg az FTT meghívóját és az elmúlt 5 év mőködésérıl készített beszámolójukat. A 
kiadvánnyal kapcsolatos megjegyzéseit – a nézetkülönbségeket jelezve – ismétel-
ten megteszi az FTT elnökének. 
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Az új Ftv elıkészítésének állása - MAB állásfoglalás 
(2011. szeptember 30.) 

 

Dux László helyettes államtitkár egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott eleget tenni 
a MAB szeptember 30-i plénumülésre szóló meghívásnak, így nem hivatalos és 
nem pontos ismeretek alapján tárgyalt a testület a tervezett felsıoktatási törvény 
koncepciójáról. A MAB állásfoglalása a törvénykoncepcióról – a MAB elnöke 
javaslatára – a „MAB Függetlenségi Nyilatkozata” alcímet viseli az ülésen hozott 
határozatban. Az MRK állásfoglalását is megismerhette a plénum (ülésen kiosztott 
dokumentum). Bazsa György elnök úr az interneten elérhetı törvénytervezetbıl a 
MAB-ra nézve még kedvezıtlenebb „tervek”-et idézett: A MAB definiálásakor a 
„független” szót kihagyták; tagjai közé 5 miniszteri delegált kerülne; a testület csak 
jelöli az elnököt és nem választja, mint eddig. Nincs benne szó a párhuzamos szak- 
és intézményakkreditációról, sıt egyáltalán a MAB tevékenységérıl sem. A véle-
ményezendı beadványok a MAB-hoz ezentúl az OH-tól érkeznének, amennyiben a 
Hivatal véleményezésre a MAB-ot kívánja felkérni és nem más, a szakértıi név-
jegyzékébıl választott saját szakértıket. Egyedül az egyetemi tanári pályázatokat 
kellene minden esetben a MAB-nak megküldenie véleményezésre. Nincs rögzítve 
költségvetési finanszírozás; „a miniszter adhat” támogatást. A miniszter az 
akkreditációt is magához vonná, nem csak az engedélyezést. Tehát pillanatnyilag 
semmi sem garantálja a MAB további mőködését. Nem hivatalos a forrás, arra 
hivatkozni nem lehet. A MAB elképzeléseit feladatairól – a nemzetközi, európai 
gyakorlatra alapozva fogalmazza meg, hangsúlyozza a függetlenséget, s a program- 
és intézményakkreditációt továbbra is feladatának tartja. 
Bazsa György kiemelte az állásfoglalás azon bekezdését, amely szerint a kétéven-
kénti EU miniszteri konferenciákon Magyarország aláírásával kötelezte el magát 
azon irányelvek mellett, melyek között szerepel a független akkreditáló szervezetek 
mőködtetésének garanciája is. Nehezen képzelhetı el, hogy Magyarország kilépjen 
ebbıl a megállapodásból, de az is elképzelhetetlen, hogy csak formális, feladatkör 
nélküli szervezet legyen a MAB. A tervezet szerint a MAB - jelenlegi formájában - 
2012. szeptember 30-án megszőnik, átalakul, a testület létszáma bizonytalan, erre 
vonatkozóan is tesz javaslatot a MAB. 
A plénum tagjai elmondták, veszélyesnek érzik a MAB megkerülését; az OH kérne 
fel véleményezésre szakértıket, nem ismert követelmények és elvárások alapján. 
Ezt el kell utasítani, rámutatni az eljárás várható, veszélyes következményeire. 
Jelezni kell, hogy csak „elızetesen publikált követelmények alapján” történjen a 
véleményezés, kötelezı nyilvánossá tétellel. A testület tagjai jónak tartották az 
MRK állásfoglalásához csatlakozást, sajtótájékoztató összehívását, a MAB elnöke 
javaslatát, miszerint a felsıoktatási szervezetek honlapjaikon – ha egyetértenek – 
szerepeltessenek hivatkozásokat a társszervezetek állásfoglalásaira. 
A MAB 2011/7/II. sz. határozata 
"Össztőz alatt a MAB! A MAB függetlenségi nyilatkozata" 
(Lásd az elnöki beszámoló mellékleteként, a kötet elején.) 



Akkreditáció Magyarországon  22 

 50

Az új Ftv. elıkészítésének állása 
(2011. október 28.) 

 

A törvény elıkészítése 2010. júniusban a piliscsabai munkabizottság tevékenysé-
gével kezdıdött, bár annak eredményeit nem igazán tükrözte sem az elfogadott 
koncepció, sem a kodifikációs szövegtervezet. A törvény elıkészítésének másfél 
éve alatt a MAB mindössze három hivatalos dokumentumot kapott véleményezés-
re: 2010 novemberében, majd 2011 januárjában a koncepció-tervezetet, és a 2011. 
október 17-én nyilvánosságra hozott törvénytervezetet. Ennél nyilvánvalóan jóval 
több változat született. Az elnök tudomása szerint egy 2011. szeptemberi keltezéső 
törvénytervezet több mint 300§-ból állt, pedig az elıkészítés során többször hang-
súlyozták, hogy kerettörvény készül. Ezt a változatot átszerkesztették, így a most 
nyilvánosságra hozott változat már alig több mint 110§-ból áll.  
A nyilvánosságra hozott törvénytervezet legnagyobb hiányosságai a MAB szem-
pontjából: 
- nem említi az ágazati minıségpolitikát, 
- nem említi, hogy a felsıoktatási intézményeknek minıségbiztosítási rendszert 

kell mőködtetniük, és minıségbiztosítási programot kell készíteniük.  
Mindez nagy kockázat a felsıoktatási intézmények és az egész magyar felsıoktatás 
nemzetközi elismertsége szempontjából.  
Bazsa György 2011. október 21-én Dux László helyettes államtitkárral egyeztetett 
az Ftv. tervezetérıl és e hiányosságokat jelezte a helyettes államtitkárnak, aki el-
mondta, hogy több minisztériumnak is vannak egészen konkrét elképzelései a tör-
vény taralmával (így a MAB-ra vonatkozó résszel) kapcsolatban. A tervezet tehát 
még nem végleges, több helyen van A–B változat, melyekrıl még nincs döntés. Az 
elnök által felvetettek közül több pontot Dux László is fontosnak tartott, azokat 
feljegyezte, a MAB pedig reméli, hogy változás is lesz ezeken a pontokon.  
Idı hiányában október utolsó hetében nem került a Kormány elé a felsıoktatási 
törvény tervezete, nem került az Országgyőlés elé sem, ellentétben a köznevelési 
törvény tervezetével, melyet október végén elfogadott a Kormány. 
Kritikus pont maradt továbbra is a MAB költségvetési támogatása. 2011-ben több 
csökkentés, elvonás volt a költségvetési támogatásból (10%, majd 32%), és a leg-
újabb hír szerint az utolsó negyedéves támogatást nem kapja meg 2011 utolsó ne-
gyedévében a MAB. A beterjesztett 2012-es költségvetésben a MAB már nem 
szerepel külön soron. Eddig legalább ennyi garancia volt a MAB számára, noha a 
2‰-et egyik évben sem kapta meg. Most már ez a mérték sem lesz rögzítve a tör-
vényben, csak annyi, hogy a miniszter költségvetési támogatást adhat a MAB szá-
mára. A tervezet szerint a MAB jelenlegi testületi tagjainak mandátuma egy évvel 
korábban fog megszőnni, mint amennyire a kinevezés szólt. Az FTT e néven meg-
szőnik, azzal együtt a tagok mandátuma is, helyette egy új testület jön létre: a Fel-
sıoktatási Tervezési Testület, utóbbi hatásköre még nem ismeretes, a rövidített 
törvénytervezetben ez nem szerepel.  
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Sándorné Kriszt Éva, az MRK képviseletében tájékoztatta a MAB plénumot az 
október 21-i, a felsıoktatási törvény tervezetérıl rektorok részvételével az Oktatási 
Államtitkárságon tartott egyeztetésrıl. Az MRK honlapján olvasható a testület 
állásfoglalása, melyet október 23-i határidıre megküldtek a NEFMI-nek is. Az 
állásfoglalás fıbb kifogásai: autonómia, pénzügyi szabályozás, forráskivonás, fıis-
kolák helyzete (nem lehetne a tervezet szerint fıiskolán mesterképzést folytatni). 
Ez utóbbi kifogást láthatólag elfogadta a tárca, és módosították a tervezetet. 
 
 

MAB – intézmények fórum 
(2011. október 14.) 

 
A MAB 2011. október 14-re fórumbeszélgetésre hívta az intézményakkreditáció 
2010/11-es szakaszában részt vett intézményeket. Várakozáson felüli pozitív visz-
szajelzések érkeztek a szeptemberében zárult intézményakkreditációs eljárásokkal 
kapcsolatban. A résztvevık a MAB mőködését általában is hasznosnak, szükséges-
nek, az új felsıoktatási törvényben is megırzendınek látták. 
 
 

MAB - HÖOK fórum 
(2011. november 18.) 

 
A MAB meghívására 2011. november 18-án a HÖOK elnöke és további 6 képvise-
lıje vett részt szakmai beszélgetésen. A hallgatók a MAB munkáját fontosnak tart-
va észrevételeket, javaslatokat tettek az intézményi belsı minıségbiztosítás egyes 
elemeinek fejlesztésére (pl. oktatói munka hallgatói véleményezése), valamint a 
MAB mőködésére (pl. a hallgatói tagok feladata a látogató bizottságokban, vissza-
csatolás a HÖOK felé).  
A HÖOK aktívan részt vett az akkreditációs eljárásokban, ami örömteli fejlemény. 
A MAB elnöke megköszönte az észrevételeket, s további lépéseket, illetve egyezte-
téseket ígért azok tárgyában. 
 
 

2010/11 akkreditációs vizsgálatok visszacsatolási kérdıíveinek eredményei 
(intézmény- és agrár párhuzamos programakkreditáció) (Összefoglaló) 

 
A MAB belsı minıségbiztosításának részeként immár több éve teljes körő kérdı-
íves megkérdezéseket végez az adott tanévbeli intézményakkreditációs eljárások 
lezárultával az érintett intézmények és LB tagok körében. 2011-ben a megkérde-
zést a párhuzamos programakkreditációs vizsgálat érintettjei körében is elvégeztük. 
A kérdıíveket a Survey Monkey internetes oldalon tettük közzé, zárt és nyitott kér-
déseket is tartalmaztak. A válaszadás anonim volt. A 2011-es megkérdezések fıbb 
eredményei az alábbiak. 
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1. Intézményakkreditáció 

A válaszarány az intézmények (karok) esetében nem volt értelmezhetı, ugyanis 
több kérdıívet töltöttek ki, mint ahány intézményt és kart kértünk erre. Egy-egy 
intézménybıl, karról tehát több személy is töltött ki kérdıívet. Az intézményi, kari 
válaszolók nagy többségben elégedettek voltak az intézményakkreditáció elıkészí-
tésével és lebonyolításával. 
 

Az önértékeléseket jellemzıen egy-egy szőkebb csapat készítette, az intézményi, 
kari vezetık domináns munkája mellett. (A vezetık többsége egyenként több mint 
100 munkaórát fordított az önértékelés elkészítésére.) A hallgatók bevonása a leg-
több intézményben nem volt számottevı, a válaszoló intézmények túlnyomó részé-
ben csak 1-10 hallgató vett részt az önértékelésben. 
 

Fıbb kritikai megjegyzések: 
• Míg a válaszolók az önértékelési útmutatóval általában elégedettek voltak 

(részletesség, logikus szerkezet), többen is elégedetlenségüket jelezték az ön-
értékelés módszerével, a kért adatok mennyiségével és azok minıségügyi re-
levanciájával kapcsolatban. 

• Többek szerint a C-SWOT analízis elkészítéséhez részletesebb útmutató 
szükséges. 

• Többen jelezték, hogy az útmutatóban ismétlıdések, átfedések vannak. 
• A látogatás gyenge pontjaként 17 válaszolóból 11 a rendelkezésre álló idı 

rövidségét említette. 
• Néhány „inkább elégedetlen” válasz érkezett az akkreditációs jelentésekre 

vonatkozóan (tényszerőség, tartalom), egy válaszoló „teljesen elégedetlen” 
volt az értékelı jelentés objektivitásával. 

 

Az intézményakkreditációs LB tagok rendkívül magas, 89,2%-os válaszaránnyal 
töltötték ki a kérdıívet (37-bıl 33 fı).  
 

Fıbb kritikai megjegyzések: 
• Az értékelési szempontrendszerrel a többség nem volt teljesen elégedett. 
• Szintén nem volt teljes az elégedettség az önértékelés módszerével, a kért 

adatok mennyiségével és értelmezhetıségével, nem a teljesen, hanem az in-
kább elégedettek voltak többségben, s mellettük 2-3 fı inkább elégedetlen 
volt e tekintetben. 

• Az LB tagok is jelezték a látogatásra szánt idı rövidségét. 
• Ketten hiányolták az intézményakkreditációs ciklusok közötti monitoring 

vizsgálatokat. 
• Néhányan a jelentés-írás követelményeinek további pontosítását, egységesí-

tését javasolták. 
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2. Agrár párhuzamos programakkreditáció 

A válaszadásra felkért 71 érintett szak közül 33 fejezte be a kérdıív kitöltését, ez 
46,5%-os válaszarány. 

Az önértékeléseket itt is egy-egy szőkebb csapat készítette, de az intézmény-
akkreditációhoz képest itt összességében kevesebb idıt fordítottak a szakonkénti 
önértékelés elkészítésére. A hallgatók bevonása itt sem volt számottevı. 

Az önértékelési útmutatóval, a kért adatok mennyiségével és minıségügyi rele-
vanciájával való elégedettség nem volt teljes, a mintegy 40-60%-nyi „inkább elé-
gedett” mellett 2-4 válaszoló (6-13%) volt „inkább elégedetlen”. Az útmutató erıs-
ségei között többen említették a részletességet, áttekinthetı szerkezetet, gyenge 
pontként az ismétlıdéseket, átfedéseket jelezték többen. 

A látogató bizottság összetételével, felkészültségével a válaszolók mintegy fele 
„teljesen elégedett” volt, az „inkább elégedett”-ek mellett azonban itt is 2-4 vála-
szoló jelzett „inkább elégedetlen”-séget. Egy válaszoló „teljesen elégedetlen” volt 
az LB összetételével és minıségbiztosítási szakmai felkészültségével. 

A látogatás erısségei között többen említették az LB alaposságát, a vizsgált szak-
hoz való pozitív hozzáállását, a javítandó pontok között többször említett észrevé-
tel volt a látogatási idı rövidsége. Egy-egy válaszoló jelzett súlyosabb problémát 
(negatív sztereotípiák, egy LB tag negatív elfogultsága, ténybeli tévedések). 

Az akkreditációs jelentéssel kapcsolatban 2-5 válaszoló jelzett „inkább elégedet-
len”-séget, egy válaszoló „teljesen elégedetlen” volt a jelentés objektivitásával és a 
javaslatok felhasználhatóságával. 

Az agrár párhuzamos programakkreditációs LB tagok 46,3%-os válaszaránnyal 
töltötték ki a kérdıívet (41-bıl 19 fı).  

Fıbb kritikai megjegyzések: 
• Az értékelési szempontrendszerrel a többség nem volt teljesen elégedett, 10 

fı csak „inkább elégedett”, 3 fı „inkább elégedetlen” volt. 
• Hasonló a helyzet az önértékelésben kért adatokkal, itt még nagyobb az „in-

kább elégedetlen”-ek száma (5-6 fı). 
• Több LB tag túl rövidnek tartotta a látogatásra rendelkezésre álló idıt. 
• Részletesebb MAB iránymutatást javasolt néhány LB tag a jelentésírás tekin-

tetében. 
• Ketten jelezték, hogy nem volt egységes az LB megítélés, az értékelési 

szempontok konkrét alkalmazása (változatos szakértıi összetétel, illetve kü-
lönbözı rész-LB tagságok miatt). 

• Egy válaszoló nem ért egyet azzal, hogy az LB javaslatot a MAB további fó-
rumai alkalmanként megváltoztatják. 

A kérdıíves vizsgálat részeredményei (intézmények visszajelzései, LB tagok vissza-
jelzései) a MAB honlapján elérhetık a MAB minısége menüpontban, Külsı vissza-
jelzések alcím alatt. 
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Kínai delegáció a MAB-ban 
(2011. augusztus 5.) 

 

A Budapestre látogató kínai delegáció a MAB-hoz hasonló szervezetet képviselt 
(China Academic Degrees & Graduate Education Development Center – 
CDGDC). Hasonló a tevékenységi területük. Egyik központi kérdésük az volt, 
hogy mi történik nem támogató határozatok után. 
 
 

Lengyel vendégek a MAB titkárságon 
(2011. szeptember 12–13.) 

 
A lengyel egyetemek akkreditációs bizottsága (UKA) két munkatársa tanulmányi 
látogatást tett a MAB Titkárságon 2011. szeptember 12-13-án. Paulina 
Kazmierczak és Joanna Kaluzna a MAB fıtitkár általános tájékoztatóján túl több 
szakreferenssel részletesen áttekintette a MAB egyes tevékenységeinek fázisait, és 
rövid elıadást tartottak a Titkárság referenseinek saját akkreditációs rendszerükrıl. 
 
 

Román delegáció a MAB-ban 
(2011. október 20.) 

 
Európai Uniós pályázat keretében kapott lehetıséget a román akkreditációs ügy-
nökség (ARACIS) arra, hogy tevékenységük fejlesztése érdekében munkatársai 
tapasztalatot szerezzenek külföldi ügynökségek mőködésérıl. A magyarországi 
látogatás elıtt Ausztriában járt az 5 fıs delegáció. Szamosközi István pszichológus 
professzor, a Babes Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese is a látogatók kö-
zött volt, mint az ARACIS plénumának tagja. Nagyon hasznos eszmecserék zajlot-
tak a programban szereplı fórumokon. 
Az ARACIS szakindításnál is tesz helyszíni látogatást, s lényegesen jobb a financi-
ális helyzete, mint a MAB-nak. A látogatók fıként a MAB adatbázisai felıl érdek-
lıdtek. Két egyetemen is járt a delegáció (BCE, DE). 
Romániában korábban nem volt kötött, hogy milyen ügynökség végzi a minıségér-
tékelést. Jelenleg kötelezıen az ARACIS végzi azt, de a helyszíni látogatások nem 
igazán hatékonyak, mert ott is csak a dokumentumokból dolgoznak, és a látogatás 
magas költségeit az intézményeknek kell állniuk. 
 
 

MAB NTT ülés 
(2011. október 28–29.) 

 

Dux László helyettes államtitkár úr korábbi ígérete ellenére nem tudott eleget tenni 
a Nemzetközi Tanácsadó Testület ülésére szóló meghívásnak. 
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Az NTT megtárgyalta az Ftv. tervezet MAB-ot érintı részeit, s aggodalmát fejezte 
ki a kedvezıtlen irányú változások miatt. Különösen a MAB függetlenségének 
elvesztése nyugtalanító. Az NTT ajánlásokat fogalmazott meg a MAB tevékenysé-
gére nézve (elérhetı a MAB honlapján). 
Az ülés után a MAB sajtóközleményt tett közzé az Országos Sajtószolgálat útján. 
 
 

A MAB, Nemzetközi Tanácsadó Testületének ajánlásai, sajtóközlemény 
 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 2011. október 28-29-én ülésezett. Az 
elsı napi ülésen részt vett Pálinkás József, az MTA elnöke, valamint Szabó Gábor, 
az SZTE rektora is. Dux László helyettes államtitkár egyéb elfoglaltsága miatt 
sajnos korábbi ígérete ellenére sem tudott eljönni. Az NTT az új felsıoktatási tör-
vény tervezetét és a MAB elızı évi mőködését tekintette át. 
Az ülés után a MAB, "A MAB függetlenségének elvesztése a magyar diplomák 
nemzetközi elismertségét veszélyezteti" címmel sajtóközleményt5 tett közzé az 
Országos Sajtószolgálat útján: 
 

"A MAB függetlenségének elvesztése a magyar diplomák nemzetközi elismertsé-
gét veszélyezteti 
 

Budapest, 2011. november 3., csütörtök (OS) - A Magyar Felsıoktatási Akkreditá-
ciós Bizottság Nemzetközi Tanácsadó Testülete 2011. október 28-29-én tartotta 
éves rendes ülését Budapesten. A testület megállapította, hogy a MAB eddigi hite-
lessége, átláthatósága és függetlensége mindeddig a magyar diplomák nemzetközi 
elismertségének garanciája volt. A testület erıs aggályát fejezte ki amiatt, hogy az 
új felsıoktatási törvény tervezetében a MAB személyi, döntéshozatali és pénzügyi 
függetlenségének sérülésével ezek az alapelvek veszélybe kerültek. A magyar dip-
lomák nemzetközi elismertsége a felsıoktatási intézmények és a MAB által mőköd-
tetett megbízható minıségbiztosítási rendszertıl függ. 
A nagytapasztalatú, jelentıs pozíciókat betöltı, európai tekintélyő tagokból álló 
Nemzetközi Tanácsadó Testület ez évi ülésén az új felsıoktatási törvény tervezeté-
ben elıirányzott, a MAB-ot érintı változásokra koncentrált, s a következı fıbb 
ajánlásokat fogalmazta meg: A minıségbiztosítás rendszere, mint a felsıoktatás 
alapvetı eleme, az új felsıoktatási törvényben meg kell jelenjen. Az Európai 
Sztenderdek és Irányelvek szerint biztosítani kell a MAB tagjainak és a testület 
döntéshozatalának függetlenségét. 
A döntések széleskörő elfogadásának elısegítésére a MAB tagsága a felsıoktatási 
szféra szakértıi mellett megfelelı felkészültségő, a társadalom egészét reprezentáló 
szakemberekbıl álljon. A minıségbiztosítás megbízható mőködéséhez elengedhetet-
len, hogy a MAB költségvetése kiszámítható, megfelelı mértékő és rendszeres le-

                                                           
5 
http://os.mti.hu/hirek/71463/a_mab_fuggetlensegenek_elvesztése_a_magyar_diplomak_nemzetkozi_elismertseget
_veszelyezteti 
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gyen, a nemzeti és nemzetközi projektekben való pályázati lehetıség biztosítása 
mellett. A döntések folyamatos relevanciáját és hatását biztosítandó, a MAB saját 
mőködése folyamatos javításának érdekében rendszerszinten elemezze a magyar 
felsıoktatás minıségét, s ehhez kapja meg a szükséges forrásokat." 

A Testület ajánlásai a MAB honlapján a www.mab.hu Friss hírek menüpontban 
(angolul) olvashatóak. 
 
 

MAB ülések, beadványok 
 
A MAB honlapján értesítette partnereit (www.mab.hu, Friss hírek menüpont - 
2011. október 26.), hogy a Testület legközelebbi üléseit a következı ütemezés sze-
rint tartja: 2011. október 28., 2011. december 2., 2012. január 27. Az év végi idı-
szakot is figyelembe véve a MAB 2012. január 27-i ülésére azok a szaklétesítési, 
szakindítási ügyek kerülhetnek várhatóan, melyek dokumentációja 2011. november 
21-ig beérkezik a MAB titkárságára és a beadványt az érintett intézmény addig a 
TIR adatbázisba is feltölti. 
 
 

MAB kiadványok 
 
A MAB honlapján értesítette partnereit (www.mab.hu, Friss hírek menüpont - 
2011. november 7.) hogy a MAB kiadványai (Akkreditációs Értesítı, Évkönyv) 
2012-re is megrendelhetıek. Kérjük régi és új megrendelıinket, hogy megrendelési 
szándékukat a honlapról letölthetı megrendelı kitöltésével és Titkárságunkra 
(titkarsag@mab.hu) való megküldésével jelezzék. 
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Külföldi események 
 
 

Nemzetközi akkreditációs tapasztalatok 
 
FIBAA intézmény- és szakakkreditáció (Csirik János beszámolója): 

A FIBAA (Foundation for International Business Administration 
Accreditation, internet-címe: http://www.fibaa.org) felkérésére 2011. április 5-7. 
között részt vettem a Salzburgi Fıiskola intézmény- és szakakkreditációjában. 
Az osztrák fıiskolai rendszer a kilencvenes évek közepén alakult ki. Jelenleg 23 
fıiskola mőködik. A Salzburgi Fıiskolát egy Kft. mőködteti, melynek tulajdonosai 
a salzburgi iparkamara, a munkaadók szövetsége és a tartomány. Az alapításkor 
semmilyen állami támogatást nem kaptak, az épületeket a Kft. tulajdonosai hozták 
létre. Alap- és mesterfokú képzéseik öt olyan területen folynak, amelyeket a tulaj-
donosok saját szempontjukból fontosnak tartanak (turizmus, faipar, informatika, 
egészségügy, média). A képzési költségek 90%-át az állami költségvetés normatív 
alapon biztosítja (ez kb. 7000 EURO hallgatónként évente), 10%-ot a tulajdono-
soknak kell elıteremteniük – a jobb képzés érdekében ık az állami normatíva har-
madát teszik hozzá. A képzés nagyon kötött szerkezető, a hallgatóknak meglehetı-
sen szigorú órarend szerint átlag heti 24 órájuk van, az oktatók kötelezı terhelése 
heti 16 óra. Alapdiploma birtokában jelentkezhetnek egyetemek mesterképzésére 
is. 2000-nél több hallgatóra 100 tanár és 600 (!) külsı óraadó jut. 
Az akkreditációban egy szakértıi bizottság tagjaként vettem részt, 3 német felsıok-
tatási kolléga, egy osztrák üzletember és egy német egyetemi hallgató, továbbá két 
FIBAA dolgozó társaságában. Felkészítésként minden szakértı számára egy egy-
napos frankfurti szeminárium volt a feladatokról és az értékelés szempontjairól, a 
folyamat jellegérıl. Ezután kaptuk meg az önértékelési dokumentumokat 
(intézményakkreditáció két kötetben, mellékletekkel kb. 600 oldal, alapképzési 
szak: 90 oldal + 120 melléklet, mesterképzési szak: 95 oldal + 140 melléklet). Az 
intézmény látogatásánál a vezetıkön kívül mintegy 10 csoport képviselıivel (okta-
tók, hallgatók, alumni, környékbeli munkaadók, …) beszélgettünk, általában egy-
egy órát. Megnéztük az infrastruktúrát is, ami kiváló. Kedd délutántól lényegében 
folyamatosan találkozók, megbeszélések voltak, csütörtök délutánig, kb. 20 mun-
kaórában. Csütörtök délután a szakértık háromórás megbeszélésen megfogalmaz-
tuk a fı eredményeket és tanulságokat. Ezután minden érintett és a folyamatba 
bevont személy meghívása mellett ismertették az akkreditációs szakértık megfi-
gyeléseiket. A végleges értékelés természetesen írásban készül el. Az osztrák fıis-
kolai tanács [Fachhochschulrat, a fıiskolákat akkreditáló szervezet] elıreláthatólag 
szeptember végén tárgyalja meg, addig kell a FIBAA és a fıiskola közötti egyezte-
téseknek megtörténnie. 
 

*** 
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AQA intézményakkreditáció - Österreichische Qualitätsagentur (Rozsnyai 
Krisztina beszámolója): 

Az AQA-t 2007-ben az Osztrák Tudományos és Kutatási Szövetségi Minisztérium 
hozta létre azzal a céllal, hogy segítse az intézményeket belsı minıségbiztosítási 
rendszerük kialakításában, illetve azokat értékelje. Míg mai napig az újonnan léte-
sített magánegyetemek és a fıiskolák kötelesek akkreditáltatni magukat Ausztriá-
ban, a hagyományos egyetemek nem. A 2002-es felsıoktatási törvény viszont ıket 
is kötelezi belsı minıségbiztosítási rendszer kialakítására, míg az elıbbi két intéz-
ménytípus számára külön-külön akkreditációs bizottságokat hozott létre. A már 
három éve készülı és elıreláthatóan még 2011-ben megjelenı új törvény az egye-
temek részére is kötelezıvé teszi majd a külsı értékelést, és várhatóan a három 
ügynökség összeolvadását irányozza elı. Eddig is több egyetem felkérte már az 
AQÁ-t, hogy külsı szakértıkkel értékelje belsı minıségbiztosítását. A pozitívan 
értékelt intézmény/terület az AQA tanúsítását max. 6 évre kapja és azt hirdetheti 
(label). Felkérésre a másik két akkreditációs bizottság területéhez tartozó intéz-
mény minıségét is nézheti, de nem akkreditál. Az akkreditációs hatásköre Német-
országban van, ahol az ottani Akkreditációs Tanács az AQÁ-t is (meta-)akkre-
ditálta, hogy a másik 9 német vagy külföldi, de általuk engedélyezett akkreditációs 
bizottsággal versenyezve az intézmények választása alapján értékelje ıket. 

Az AQA 2008-ban állította fel a Tanúsítási és Akkreditációs Albizottságát (ZAK, 
tagja Rozsnyai Krisztina, a MAB szakreferense), melynek feladata, az egyetemek 
külsı értékelése keretében látogató bizottságok jelentései alapján döntést hozni az 
egyetem vagy annak részének minıségérıl (pontosabban: a minıségbiztosítási 
rendszer „érettségi fokáról”). A vizsgálat lehet az un. „fókusz audit”, ahol a négy 
megadott terület (tanulás, tanítás és továbbképzés; kutatás; oktató és személyzet 
menedzsment és képzés; és nemzetköziség és mobilitás) egyikének tanúsítását kéri 
az egyetem, vagy „elırehaladott audit”, ami mind a négy területet vizsgálja egy-
szerre. Amint az „audit” kifejezés is mutatja, minden esetben a belsı minıségbiz-
tosítás rendszerének minısége képezi a vizsgálat tárgyát az adott területeken. A 
területhez a bizottság egy-egy kiválasztott un. „kulcsfolyamatot” vizsgál tüzeteseb-
ben, hogy a területet az intézmény gyakorlatában jobban megismerjék (pl. a nem-
zetköziségen belül a közös képzések és mobilitás).  

Szervezetileg az AQA Tudományos Irányító Bizottsága határozza meg a stratégiát 
és minıségi és egyéb alapelveket, fogadja el a minıségi követelményeket, utóbbia-
kat a ZAK véleményének figyelembevételével. A ZAK feladata a látogatóbizottsá-
gi jelentések alapján dönteni. A döntés a megadott kritériumoknak való megfelelés, 
a látogatóbizottsági akkreditációs ajánlás figyelembevétele alapján történik. A kri-
tériumok / sztenderdek a következık: 
•••• Az intézmény rendelkezik egy minıség-stratégiával, és ezt beépítette az irányí-

tási instrumentumai közé. 
•••• A minıségbiztosítást és –fejlesztést irányítási felelısségnek tekintik.  
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•••• A hatáskörök és felelısségek a felsıoktatási szervezeten belül szabályozottak 
és az információk hozzáférése adott. 

•••• A minıségbiztosítási rendszer támogatja az intézmény alaptevékenységeit és 
rendelkezik belsı minıségbiztosítási eljárásokkal. 

•••• A monitoring és az információs-rendszerek a minıségbiztosítási menedzsment-
rendszer integráns részei és megkönnyítik a rendszeres jelentések kibocsátását. 

•••• A minıségbiztosítási rendszer feltételezi különféle érdekelt-csoportok sziszte-
matikus részvételét. 

A döntés 4-féle lehet: a minıségmenedzsment „nincs érzékelhetıen jelen” (nicht 
wahrnehmbar vorhanden), „jelei láthatók” (im Entstehen), „kifejezett fejlıdés ész-
lelhetı” (deutliche Entwicklung erkennbar), és „elırehaladott rendszer” 
(fortgeschrittenes System). Továbbá a legrosszabb ítélet kivételével feltételek telje-
sítése is kérhetı, amit az adott idıpont után 1-napos látogatással lehetıleg ua. a 
látogatóbizottság megvizsgál, és a ZAK a végleges tanúsítás megadásáról dönt.  
Az értékelési folyamat kb. egy évig tart, a titkársági elıkészületek és látogató-
bizottság kiválasztásától az intézmény, majd a látogatóbizottsági tagok képzésén és 
azok elsı, 1 napos informálódó helyszíni látogatásán keresztül a 3 napos látogatá-
son át a ZAK döntéshozataláig.  

Egy-egy értékelést egy titkársági referens követ végig. Feladata a szervezésen (in-
tézményi önértékelés, (elı)látogatás, bizottsági tagok képzése) kívül az önértékelés 
formai ellenırzése és a jelentés szerkesztése. A jelentésért a látogatóbizottsági 
elnök felelıs, de minden tag az elıre megbeszélt részt maga írja. Az önértékelés 
terjedelme kb. 30 oldal, amelyben az intézmény leírja a minıségbiztosítási rendsze-
rét és szervezetét. A látogatóbizottság jelentése kulcsfolyamatonként kb. 20 oldal + 
függelékek. A jelentés összefoglalóját a határozattal az AQA honlapján nyilvános-
ságra hozza. 

Összefoglalva az esetleges tanulságok:  
•••• nemzetközi a ZAK és az LB, az eljárás lehet németül vagy angolul, az intéz-

mény választása szerint 
•••• az értékelı (nem akkreditáló) megközelítés jobbító szándékú, de az ítélet köte-

lez (monitoring) 
•••• az ítélet-típusok meghatározása nehezen értelmezhetı egyes látogatóbizottsági 

illetve ZAK tag számára, de közvetíti a „puha” megközelítést (amint az is, hogy 
a negatív jelentés ZAK ítélete elıtt az intézmény kérheti ez eljárás beszüntetését 
vagy elhalasztását) 

•••• összesen 6 – tágabb – kritériumot / sztenderdet alkalmaznak (az ESG figyelem-
bevételével) 

•••• ennek következtében igen sok múlik a látogatóbizottsági tagok kompetenciáján, 
amit alapos felkészítéssel (eljárási rend, a sztenderdek értelmezése, a keretsza-
bályok valamint a helyi adottságok és feltételek ismerete, a jelentésírás köve-
telményei, etika) próbálnak biztosítani 
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•••• a látogatóbizottsági jelentés nem másítható meg, a ZAK nem írhat bele vagy 
hozzá, csak annak elfogadásáról illetve az ítéletrıl (a jelentésben ajánlott felté-
telek megadásáról) dönthet. Minden esetben a látogatóbizottsági elnök, eseten-
ként tag, ismerteti a ZAK ülésén a jelentést és „vizsgázik” belıle tisztázó ke-
resztkérdésekre válaszolva. Az alapelv az, hogy a bizottság a helyszíni ismerete-
ivel kompetens – és felelıs – a jelentés tartalmáért. A ZAK a jelentés tartalma 
alapján kell döntsön, az ott szereplı állítások minden esetben alátámasztva kell 
legyenek, illetve minden sztenderdet meg kell tárgyalni benne  

•••• mindössze kb. 10-15 döntés van évente a ZAK elıtt (az új törvény életbelépé-
sig) és nincs elıakkreditáció, de az egyes anyagok terjedelmesek – viszont van 
idı mindegyiket megvitatni 

•••• a rendszer bonyolultnak tőnhet, de az intézmények és látogató bizottságok in-
kább alaposnak és igazságosnak ítélik, bár arra is volt visszajelzés, hogy nehéz 
az egyes vizsgálandó területet körülhatárolni. 

 
 

CEEN közgyőlés 
(Split, 2011. május 27-28.) 

 

A Hálózatot 18 taggal Düsseldorfban jegyzik be és további 3 ügynökség jelezte 
csatlakozási szándékát. Magyarországon marad a titkárság, amelynek hivatali mő-
ködési feltételeit a MAB biztosítja továbbra is. 
 
 

ENQA közgyőlés 
(Bukarest, 2011. október 6–7.) 

 

Az ENQA közgyőlésén a MAB elnök és a fıtitkár vettek részt. Írásos javaslatot 
fogalmaztak meg az ENQA alapszabály tervezett módosítása vonatkozásában (tag-
sági szerkezet, elnevezések). 
 
 

NCFMEA meeting 
(Washington DC, 2011. október 21.) 

 

A külföldi orvosképzések akkreditációját vizsgáló amerikai testület, az NCFMEA 
(National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation) azt vizs-
gálja, hogy az amerikai orvostanhallgatókat fogadó országok orvosképzésre vonat-
kozó akkreditációs gyakorlata megfelel-e a vonatkozó amerikai elvárásoknak. Po-
zitív megítélés esetén ezek az orvostanhallgatók szövetségi támogatást kapnak 
tanulmányaikhoz. A magyar rendszerben a gyenge pont a klinikai gyakorlóhelyek 
vizsgálata volt. Ezt a problémát a MAB és az érintett egyetemek megoldották, 
akkreditációs gyakorlatunkat így az NCFMEA elfogadta. Mindamellett orvoskép-
zésünk jelzett éves minıségértékelését végeznünk kell, eredményeirıl az amerikai 
szervezetet informálni szükséges. Magyar részrıl Panyi György és Szekeres Júlia 
volt jelen a Washingtoni meghallgatáson. Az ottani magyar külképviseletünktıl is 
megkaptuk a kellı segítséget. 2013-ban újabb meghallgatásra kerül sor. 
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Személyi hírek 
 

LB tagok az intézményakkreditáció 3. kör 1. szakaszában 
 

2011/1/VI/1. sz. MAB határozat (2011.01.25.) 

intézmény kar LB elnök Javasolt LB-tagok 
1. Gábor Dénes Fıiskola (Bp.) 

 
Mang Béla 

PhD, egyetemi 
tanár, ME 

Ács Szilvia fıtitkár 
BGF 
Koczor Zoltán CSc, 
fıiskolai tanár OE 
(min.ügyi szakértı) 
HÖOK: Domján Zsolt 
(BME) 

2. IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola (Bp.) Ábrahám László 
ügyvezetı 

NI (National 
Instruments) Hun-
gary Kft. Debrecen 

Ferdinand Devinsky 
DSc, tszv. egyetemi 
tanár, Comenius Egye-
tem, Bratislava 
Roóz József PhD, 
rector. emer. BGF 
PSzK 
Hervainé Szabó 
Gyöngyvér CSc, fıis-
kolai tanár KJF 
(min.ügyi szakértı) 
HÖOK: Pálffy Doroty-
tya (ELTE) 

3. Mozgássérültek Petı András Neve-
lıképzı és Nevelıintézete (Bp.) 

Mesterházi Zsuzsa 
CSc, ny. fıiskolai 

tanár 

Kullmann Lajos CSc, 
egy. tanár, ELTE 
BGGyK 
Balogh Zoltán PhD, 
SE ETK Ápolástudo-
mányi tanszék (minı-
ségügyi szakértı) 
HÖOK: Tóth Bálint 
András (PPKE) 

4. Károly Róbert Fıiskola (Gyöngyös) Mészáros Tamás  
CSc, egyetemi 

tanár, rektor, BCE  

Sinoros-Szabó Botond 
DSc, tszv. egyetemi 
tanár DE MÉKK 
Molnár József PhD, 
int. vez. egy. tanár 
SZIE GTK 
Sárdi Katalin PhD, 
tszv. egyetemi tanár 
PE Georgikon Kar 
Pataki Csaba minı-
ségirányítási vezetı 
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intézmény kar LB elnök Javasolt LB-tagok 
National Instruments 
(minıségügyi szakértı) 
HÖOK: Gáspár Mar-
cell (ME) 

Bölcsészettudományi és 
Mővészeti Kar 
Gazdasági és Társada-
lomtudományi Kar 
Mőszaki és Mezıgazda-
sági Kar 
Pedagógusképzı Kar 

5. Nyíregyházi 
Fıiskola 

(5 kar) 

Természettudományi és 
Informatikai Kar 

Galambos Gábor 
CSc, egyetemi 

tanár, dékán, SzTE 
JGyPK 

Zám Éva CSc, fıisko-
lai tanár, EKF 
Leitner Sándor DLA, 
fıiskolai tanár KE 
Mikáczó Andrea PhD, 
egyetemi docens, SZIE 
GTK (minıségügyi 
szakértı) 
HÖOK: Balogh Péter 
(SzF) 

Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Kar 
Villamosmérnöki Kar 
Keleti Károly Gazdasági 
Kar 
Neumann János Infor-
matikai Kar 

6. Óbudai 
Egyetem 

(5 kar) 

Rejtı Sándor Könnyő-
ipari és Környezetmér-
nöki Kar 

Palkovics László 
MTA l. tag egye-
temi tanár, BME 

Szekeres Tamás CSc, 
rektor, SZE 
Sallai Gyula DSc, 
egyetemi tanár, BME 
VIK 
Bodorkós László igaz-
gató NYME SEK, 
Minıségfejlesztési és 
Informatikai Központ 
(minıségügyi szakértı) 
HÖOK: Kiss Dávid 
(BCE) 

Állam- és Jogtudományi 
Kar 
Általános Orvostudo-
mányi Kar 
Bölcsészettudományi 
Kar 
Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Kar 
Fogorvostudományi Kar 
Gazdaságtudományi Kar 

7. Szegedi 
Tudomány-
egyetem6 

(12 kar) 

Gyógyszerésztudományi 
Kar 

Pálfy Péter Pál 
MTA r. tag, egye-
temi tanár, ELTE 
TTK, MTA Rényi 

Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet ig. 

Fésüs László MTA r. 
tag, egyetemi tanár, 
DE OEC, Biokém. és 
Mol. Biol. Intézet  
Kengyel Miklós DSc, 
egyetemi tanár, PTE 
ÁJK, Polgári eljárásjo-
gi és jogszociol. tsz. 
Manherz Károly DSc, 
egyetemi tanár, ELTE 
BTK Germanisztikai 
Intézet7 

                                                           
6 Szabó Gábor (SzTE rektor) megjegyzése: „nem intézményvezetıként, hanem korábbi látogató bi-
zottsági munkám tapasztalata alapján felvetem azt a kérdést, hogy egy SzTE nagyságú és komplexitá-
sú intézmény esetében a javasolt létszám elegendı-e?” A plénum elfogadta, hogy az SzTE LB további 
2 fıvel bıvüljön az egyetem nagysága és szerteágazó profilja miatt. 
 

7 Manherz Károly idıpont egyeztetési problémák miatt nem tud résztvenni az intézményi látogatáson, 
LB tagságáról ezért lemondott. Helyére a MAB 2011. április 29-i ülésén megválasztott LB tag Orosz 
Magdolna DSc, egyetemi tanár, ELTE BTK Germanisztikai Intézet. 
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intézmény kar LB elnök Javasolt LB-tagok 
Juhász Gyula Pedagó-
gusképzı Kar 
Mezıgazdasági Kar 
Mérnöki Kar 
Természettudományi és 
Informatikai Kar 

 

Zenemővészeti Kar 

 Vargáné Szőcs Edit 
PhD, DE MK dékán, 
minıségirányítási 
vezetı (min.ügyi szak-
értı) 
HÖOK: Kımíves 
Péter Miklós (DE) 

 
 

Újabb tagok a SZTE intézményakkreditációs LB-ben 
 
2011/2/VIII/1. sz. MAB határozat (2011.01.25) 
Pálfy Péter Pál, a Szegedi Tudományegyetem intézményakkreditációs LB elnöke 
javaslatára a bizottság további két tagja: Balla Csaba PhD, tszv. egyetemi docens, 
a BCE ÉTK korábbi dékánja és Ungváry György, DSc, ny. egyetemi tanár, OMFI 
(Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet). 
 
 

Személyi változás intézményakkreditációs LB-ben (SZTE LB) 
 
2011/4/V/1. sz. MAB határozat (11.04.29.) 
A Szegedi Tudományegyetem Látogató Bizottságának egyik tagja, Manherz Károly 
a május elsı hetére tervezett és megszervezett látogatás idején nem tud részt venni 
az LB munkájában, kiválását jelezte ezért az LB-bıl. Ennek következtében, az el-
végzendı feladat ellátásához egy újabb LB tag felkérése vált szükségessé.  
Pálfy Péter Pál, az LB elnöke javaslatára az LB új tagja Orosz Magdolna, DSc, 
rektorhelyettes, egyetemi tanár, ELTE, BTK Germanisztikai Intézet. 
A Látogató Bizottság javasolt új tagjával szemben a SZTE rektora kifogással nem 
élt. 
 
 

LB elnökök és LB tagok a magyar orvosképzés külföldi gyakorlóhelyei 
akkreditációjában 

 
A MAB 2010/10/VI. sz. határozata értelmében a magyar orvosképzés külföldi gya-
korlóhelyei minıségbiztosítási gyakorlatában a látogatandó helyszínekre kiutazó 
bizottság összeállításánál az alábbi eljárás követendı: 

„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.”  
2010 decemberében már a fenti határozatban leírt gyakorlatot követve zajlott le a 
helyszíni látogatás Koreában. A Látogató Bizottság elnökére a javaslat a 2010. 
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december 3-i plénum-ülés ideje alatt érkezett, a MAB utólagos testületi jóváhagyá-
sát kérte a MAB elnöke az alábbiak szerint: 
 
2011/1/VI/2/1. sz MAB határozat (2011.01.25.) 
Korea 
Az LB elnöke: Dr. Póka Róbert, egyetemi tanár, DE OEC Szülészeti és Nıgyógy-
ászati Klinika. 
Tagok: Dr. Panyi György, tszv. egyetemi tanár, DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai 
Intézet, Dr. Jenei Attila, egyetemi docens, Nemzetközi Oktatási Központ Igazgató, 
Dr. Yun Saeng Lee, section chief, Daegok Woori Union Pediatric Clinic, Korea.  
 
2011/1/VI/2/2. sz MAB határozat (2011.01.25.) 
Izrael 
Az LB elnöke: Dr. Póka Róbert egyetemi tanár, DE OEC Szülészeti és Nıgyógy-
ászati Klinika 
Tagok: Dr. Panyi György, tszv. egyetemi tanár, DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai 
Intézet, Dr. Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, SE ÁOK Szemészeti Klinika 
Az izraeli helyszíni látogatás tervezett idıpontja: 2011. február. 
 
 

LB elnök a magyar orvosképzés újabb külföldi gyakorlóhelye 
akkreditációjában 

 
2011/5/VI. sz. MAB határozat (11.05.27.) 
A MAB elnökének javaslatára a magyar orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek 
vizsgálatára Japánba helyszíni látogatásra utazó LB elnöke:  
Dr. Póka Róbert egyetemi tanár, DE OEC Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika 
(Tagok: Dr. Panyi György, tszv. egyetemi tanár, DE OEC Biofizikai és Sejtbiológi-
ai Intézet, Dr. Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, SE ÁOK Szemészeti Klinika)  
A látogatást tervezett ideje: 2011. június 
A látogatandó kórházak: Hirosaki University Hospital, Nozaki Tokushukai 
Hospital, Keio University Hospital. 
 
 

MÖB-be delegált MAB tag 
 
2011/1/VI/4. sz. MAB határozat (2011.01.25.) 
A Magyar Ösztöndíj Bizottságba (MÖB) a MAB által delegált tag Font Márta 
DSc, a PTE BTK történész egyetemi tanára, MAB elnökségi tag. 
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Intézményakkreditáció 2010/11, ad hoc kollégiumok 
 
2011/4/V/2. sz. MAB határozat (11.04.29.) 

INTÉZMÉNY / KAR LB 
MONITOROZANDÓ 

SZAKOK 
AD HOC KOLLÉ-

GIUMI TAGOK 

GDF (Budapest) Mang Béla (ME) 
Ács Szilvia (BGF) 
Koczor Zoltán (OE, 
min.ügy. szakértı) 
Domján Zsolt (HÖOK) 

 Gát György 
Csirik János 
Magyari Tivadar 

IBS Nemzetközi Üzleti 
Fıiskola (Budapest) 

Ábrahám László 
(National Instruments) 
Ferdinand Devinsky, 
(Comenius Egyetem, 
Pozsony) 
Roóz József (BGF) 
Hervainé Szabó 
Gyöngyvér (KJF, 
min.ügy. szakértı)  
Pálffy Dorottya (HÖOK) 

 Szabó Katalin 
Magyari Tiva-
dar 
Sipos Zoltán 
Koczor Zoltán 

MPANNI (Budapest) Mesterházi Zsuzsa 
(ELTE) 
Kullmann Lajos (ELTE)  
Balogh Zoltán (SE 
min.ügy. szakértı) 
Tóth Bálint András 
(HÖOK) 

 Kis-Tóth Lajos 
Závodszky 
Géza 
Koczor Zoltán 

KRF (Gyöngyös) 
Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar 
Természeti Erıforrás-
gazdálkodási és Vidékfej-
lesztési Kar 

Mészáros Tamás 
(BCE) 
Molnár József (SZIE)  
Sárdi Katalin (PE)  
Sinóros-Szabó Botond 
(DE)  
Pataki Csaba (NI, 
min.ügy. szakértı) 
Gáspár Marcell (HÖOK) 

gazdálkodási és 
menedzsment 
alapszak 

Balázs Ervin 
Sipos Zoltán 
Szabó Katalin 
Koczor Zoltán 
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INTÉZMÉNY / KAR LB 
MONITOROZANDÓ 

SZAKOK 
AD HOC KOLLÉ-

GIUMI TAGOK 

NYF (Nyíregyháza) 
Bölcsészettudományi és 
Mővészeti Kar 
Gazdasági és Társadalom-
tudományi Kar 
Mőszaki és Mezıgazdasá-
gi Kar 
Pedagógusképzı Kar 
Természettudományi és 
Informatikai Kar 

Galambos Gábor 
(SZTE) 
Leitner Sándor (KE) 
Zám Éva (EKF) 
Mikáczó Andrea (SzIE, 
min.ügy. szakértı) 
Balogh Péter (HÖOK) 

gépészmérnöki 
alapszak 

Font Márta 
Kis-Tóth Lajos 
Ormos Pál 
Koczor Zoltán 

ÓE (Budapest) 
Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar 
Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar 
Keleti Károly Gazdasági 
Kar 
Neumann János Informa-
tikai Kar 
Rejtı Sándor Könnyőipari 
és Környezetmérnöki Kar 

Palkovics László 
(BME) 
Sallai Gyula (BME)  
Szekeres Tamás (SzE) 
Bodorkós László 
(NyME, min. ügy. szak-
értı)  
Kiss Dávid (HÖOK) 

környezetmérnöki 
alapszak 

Csirik János 
Gát György 
Pálfy Sándor 
Polgár Zsuzsa 

SZTE (Szeged) 
Állam- és Jogtudományi 
Kar 
Általános Orvostudomá-
nyi Kar  
Bölcsészettudományi Kar 
Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Kar 
Fogorvostudományi Kar 
Gazdaságtudományi Kar 
Gyógyszerésztudományi 
Kar 
Juhász Gyula Pedagógus-
képzı Kar 
Mezıgazdasági Kar 
Mérnöki Kar 
Természettudományi és 
Informatikai Kar 
Zenemővészeti Kar 

Pálfy Péter Pál (ELTE) 
Balla Csaba (BCE) 
Fésüs László (DE) 
Kengyel Miklós (PTE) 
Orosz Magdolna (ELTE) 
Ungváry György 
(OMFI) 
Vargáné Szőcs Edit 
(DE, min. ügy. szakértı) 
Kımíves Péter Miklós 
(HÖOK) 

andragógia alap-
szak 
német- és nemze-
tiségi-német-tanár 

Bazsa György 
Balázs Ervin 
É. Kiss Katalin 
Gera István 
Greiner István 
Hantos Károly 
Koczor Zoltán 
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Felsıoktatási Minıségi Díj és Minıségfejlesztési Bizottságba delegálás 
 
2011/4/V/3. sz. MAB határozat (11.04.29.) 
A Felsıoktatási Minıségi Díj és Minıségfejlesztési Bizottságba a 221/2006. 
(XI.15.) számú kormányrendelet szerint a MAB két fıt delegál. A bizottság jelenlegi 
tagjainak megbízatása 2011. június 30-ig szól. A bizottsági tagságra való kétéves 
megbízás egy alkalommal megújítható. A MAB által eddig delegált két személy 
(Koczor Zoltán, ÓE, és Topár József, BME) már két ciklusban volt bizottsági tag, 
így a következı ciklusra nem delegálhatók. 
A Felsıoktatási Minıségi Díj és Minıségfejlesztési Bizottságba a 2011. július 1. – 
2013. június 30. közötti ciklusra delegált két személy: 
Bodorkós László igazgató, NYME-SEK Minıségfejlesztési és Informatikai Köz-
pont, a MAB Minıségfejlesztési bizottságának tagja, 
Trencsényi László egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a 
MAB Minıségfejlesztési Bizottságának tagja. 
 
 

Az intézményakkreditáció 3. köre 2. szakaszában (2011/12) sorra kerülı in-
tézmények látogató bizottságainak elnökei 

 
2011/6/VI/1. sz. MAB határozat (2011.07.01.) 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem; 

Lamm Vanda, az MTA l. tagja, kutatóprofesszor, igazgató, MTA Jogtudományi 
Intézet 

Közép-európai Egyetem (CEU) Budapest; 
Medgyes Péter, DSc, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Debreceni Egyetem (15 kar); 
Patkós András, az MTA r. tagja, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem 

Kaposvári Egyetem (4 kar); 
Bedı Zoltán, az MTA r. tagja, igazgató, MTA Mezıgazdasági Kutatóintézet 

Pécsi Tudományegyetem (10 kar); 
Makara Gábor, az MTA r. tagja, kutatóprofesszor, MTA Kísérleti Orvostudomá-
nyi Kutatóintézet 

Szent István Egyetem Gödöllı (9 kar + 1 intézet); 
Horn Péter, az MTA r. tagja, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem 

Budapesti Gazdasági Fıiskola (4 kar); 
Király Júlia, CSc, alelnök, Magyar Nemzeti Bank 

Kecskeméti Fıiskola (3 kar); 
Szabó Gábor, az MTA r. tagja, rektor, SzTE 

Károli Gáspár Református Egyetem (MONITOR ELJÁRÁS); 
Csépe Valéria, az MTA l. tagja, kutatóprofesszor, MTA Pszichológiai Kutatóin-
tézete 
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A pedagógusképzés képzési terület párhuzamos programakkreditációjának 
LB elnöke 

 
2011/6/VI/2/1. MAB határozat (2011.07.01.) 
A MAB a pedagógusképzés képzési terület (óvodapedagógus, tanító, valamint 
gyógypedagógia képzési ágak) párhuzamos programakkreditációs Látogató Bizott-
ságának elnökéül nem támogatja Csapó Benı DSc (SZTE) jelölését. 

2011/6/VI/2/2. MAB határozat (2011.07.01.) 
A pedagógusképzés képzési terület (óvodapedagógus, tanító, valamint gyógypeda-
gógia képzési ágak) párhuzamos programakkreditációs Látogató Bizottságának 
elnöke Hauser Zoltán PhD (EKF). 
 
 

Az agrárképzések párhuzamos akkreditációs LB jelentését véleményezı ad 
hoc bizottság 

 
2011/6/VI/3. sz. MAB határozat (2011.07.01.) 
Elnök: Bedı Zoltán MTA r. tag MTA Mezıgazdasági Kutatóintézet 
Tagok: Fekete András DSc, Budapesti Corvinus Egyetem 
Kapronczai István PhD, Agrárgazdasági Kutató Intézet 
Szendrı Zsolt DSc, Kaposvári Egyetem 
Szilágyi Ferenc PhD, BME 
 
 

Fıtitkári pályázat 
 
2011/7/IV. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A MAB plénuma az egyetlen pályázó, Szántó Tibor, jelenlegi fıtitkár pályázatát 
elfogadta, határozatlan idıre megerısítette hivatalában. 
 
 

Intézményakkreditációs látogató bizottságok tagjainak megválasztása 
(2011/12) 

 
2011/8/V. sz. MAB határozat (2011.10.28. 
A MAB plénuma a 2011/12-es tanévben sorra kerülı intézményakkreditációs eljá-
rások látogató bizottságainak tagjait, valamint a SZIE látogató bizottságának el-
nökét az elıterjesztés szerint egyhangúlag megválasztotta. 
Horn Péter lemondta a SZIE látogatóbizottsági elnökségét, egészségügyi okokra 
hivatkozva. Ezután a MAB elnöke Csáki Csabát javasolta, aki ellen az intézmény 
emelt kifogást, mivel az egyetem díszdoktora. Az új javaslat az LB elnök személyére 
Popp József. Az új elnökjelölt a korábban jelölt LB tagok személyét elfogadja. 
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Intézmény / karok LB elnök LB tagok 

1. Andrássy Gyula Buda-
pesti Német Nyelvő 
Egyetem 

Lamm Vanda 
az MTA l. tagja, kutatópro-

fesszor 
MTA Jogtudományi Intézet 

MAB referens: Rozsnyai 
Krisztina 

Horváthy Balázs PhD, SZE 
Koczor Zoltán CSc, OE 
Kiss Dávid (BCE hallgató), 
HÖOK 

2. Közép-európai Egyetem 
(CEU) 

Budapest 

Medgyes Péter 
DSc, egyetemi tanár ELTE 

MAB referens: Rozsnyai 
Krisztina 

Abonyi János PhD, PE 
Szelényi Iván, MTA r. tag 
Yale University 
Gáspár Marcell (ME hallga-
tó) HÖOK 

3. Debreceni Egyetem 
(15 kar) 

Állam- és Jogtudományi Kar 
Általános Orvostudományi 
Kar 
Bölcsészettudományi Kar 
Egészségügyi Kar (Nyíregy-
háza) 
Fogorvostudományi Kar 
Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar 
Gyermeknevelési és Felnıtt-
képzési Kar (Hajdúböször-
mény) 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Informatikai Kar 
Közgazdaság- és Gazdaság-
tudományi Kar 
Mezıgazdaság-, Élelmiszer-
tudományi és Környezetgaz-
dálkodási Kar 
Mőszaki Kar 
Népegészségügyi Kar 
Természettudományi és 
Technológiai Kar 
Zenemővészeti Kar 

Patkós András 
az MTA r. tagja, egyetemi 

tanár 
ELTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAB referens: Ruff Éva 
+ Bátovszky Marianna 

Balogh Zoltán PhD, SE 
Csapó Benı DSc, SZTE 
Mandl József a MTA lev. 
t., SE 
Pál József DSc, SZTE 
Pokol György DSc, BME 
Székely Csaba DSc, 
NYME 
Temesi József CSc, BCE 
Kiss Dávid (BCE hallgató) 
HÖOK 

4. Kaposvári Egyetem 
(4 kar) 

Állattudományi Kar 
Gazdaságtudományi Kar 
Mővészeti Kar 
Pedagógiai Kar 

Bedı Zoltán 
az MTA r. tagja, 

igazgató 
MTA Mezıgazdasági Kuta-

tóintézet 
MAB referens: Szabó Szilvia 

Fertı Imre DSc, BCE 
Gáspár Mihály PhD, NYME 
Trencsényi László CSc, 
ELTE 
Molnár Zalán (NYF hallga-
tó) HÖOK 
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Intézmény / karok LB elnök LB tagok 
5. Pécsi Tudományegyetem 

(10 kar) 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Általános Orvostud.-i Kar 
Bölcsészettudományi Kar 
Egészségtudományi Kar 
Felnıttképzési és Emberi 
Erıforrás Fejlesztési Kar 
Illyés Gyula Fıiskolai Kar 
(Szekszárd) 
Közgazdaságtudományi Kar 
Mővészeti Kar 
Pollack Mihály Mőszaki Kar 
Természettudományi Kar 

Makara Gábor 
az MTA r. tagja, kutatópro-

fesszor 
MTA Kísérleti Orvostudo-

mányi Kutatóintézet 
 
 

MAB referens: Hernáth 
Terézia 

Hetesi Erzsébet PhD, 
SZTE 
Kertész János MTA r. tag, 
BME 
Orosz Magdolna DSc, 
ELTE 
Szőcs Edit PhD, DE 
Thiel Katalin PhD, EKF 
Domján Zsolt (BME hallga-
tó) HÖOK 

 

6. Szent István Egyetem 
Gödöllı (9 kar + 1) [A kari 
szerkezetet a SZIE szenátu-
sa idıközben változtatta.] 
Alkalmazott Bölcsészeti Kar 
(Jászberény) 
Állatorvostudományi Kar 
(Bp) 
Egészségtudományi és Kör-
nyezettudományi Int. (Gyula) 
Gépészmérnöki Kar 
Gazdasági Kar (Békéscsaba) 
Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar 
Mezıgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar 
Pedagógiai Kar (Szarvas) 
Víz- és Környezetgazdálko-
dási Kar (Szarvas) 
Ybl Miklós Építéstudomá-
nyi Kar (Bp.) 

Popp József 
DSc, 

Agrárgazdasági Kutatóintézet 
 
 
 
 
 

[MAB referens, késıbb kije-
lölve: Szántó Tibor] 

  

Csizmazia Zoltán CSc, DE 
Holló István CSc. KE  
Kovács Zsolt CSc, NYME 
Oláh Attila CSc, ELTE 
Sárdi Katalin PhD, PE 
Kımíves Péter Miklós (PhD 
hallgató), DE HÖOK  

7. Budapesti Gazdasági 
Fıiskola (4 kar) 
Külkereskedelmi Kar 
Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi Kar 
Pénzügyi és Számviteli Kar 
(+ Salgótarjáni Intézet) 
Gazdálkodási Kar (Zalaeger-
szeg) 

Király Júlia 
CSc, alelnök 

Magyar Nemzeti Bank 
 

MAB referens:  
[Változás a határozat után: 

Négyesi Judit] 

Karsai Judit CSc, MTA 
Közgazd.tud. Int. 
Kornai Gábor PTE 
Lukács János CSc, BCE 
Vilmányi Márton PhD, 
SZTE 
Nemes László (ELTE hall-
gató) HÖOK 
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Intézmény / karok LB elnök LB tagok 
8. Kecskeméti Fıiskola (3 
kar) 
Gépipari és Automatizálási 
Mőszaki Fıiskolai Kar 
Kertészeti Fıiskolai Kar 
Tanítóképzı Fıiskolai Kar 

Szabó Gábor 
az MTA r. tagja, rektor 

SZTE 
MAB referens: Hernáth 

Terézia 

Géczi János PhD, PE 
Mikáczó Andrea PhD, 
SZIE 
Simon László DSc, NYF 
Simonyi Sándor Trigon 
EFSZ Kft. 
Balogh Péter (SZF hallgató) 
HÖOK 

9. Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem 

MONITOR ELJÁRÁS 

Csépe Valéria 
az MTA l. tagja, kutatópro-

fesszor 
MTA Pszichológiai Kutatóin-

tézet 
MAB referens: Czilli Máté 

Földi András DSc, ELTE 
Kengyel Miklós DSc, PTE 
Hervainé Szabó Gyöngy-
vér CSc, KJF 

 
 

A pedagógus képzési terület párhuzamos programakkreditációs LB tagjai 
 
2011/9/VI/4. (sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
Az LB elnöke: 
Hauser Zoltán rektor, EKF 
Fáyné Dombi Alice CSc, tszvez. fıiskolai tanár, SZTE Juhász Gyula Pedagógiai 

Kar 
Györgyiné Koncz Judit PhD, dékán, GFHF Humán Tudományi Kar 
Hartl Éva PhD, egyetemi docens, NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar 
Hunyady Györgyné CSc, Országos Köznevelési Tanács 
Iker János dr. univ., intézetigazgató, Országos Köznevelési Tanács 
Jenei Terézia PhD, intézetvezetı fıiskolai tanár, NYF Pedagógusképzı Kar 
Kajáry Ildikó igazgató, Bárczi G. Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztı Spe-

ciális Szakiskola 
Kovácsné Bakosi Éva PhD, DE Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar 
Kurucz Rózsa CSc, intézetigazgató, PTE Illyés Gyula Fıiskolai Kar 
Lipcsei Imre PhD, dékán, SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 
Mesterházi Zsuzsa CSc ny. fıiskolai tanár 
Mikonya György PhD, dékán, ELTE Tanító- és Óvóképzı Kar 
Podráczky Judit PhD, tszvez., fıiskolai docens ELTE Tanító- és Óvóképzı Kar 
Polonkai Mária PhD, ny. egyetemi docens 
Szakács Mihályné dr. univ. Országos Köznevelési Tanács 
Zajdó Krisztina PhD, intézetvezetı, egyetemi docens NYME Apáczai Csere János 

Kar [Zajdó Krisztinával szemben késıbb két intézmény is összeférhetetlenségi 
kifogást emelt, melynek a MAB elnöke helyt adott.] 

+ 4 hallgatói tag – HÖOK által delegált 
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Személyi változás szakbizottságok összetételében 

 
Változás a Társadalomtudományi Bizottságban 

 
2011/1/VI/3/1. sz. MAB határozat (2011.01.25) 
Kilényi Géza, DSc, prof. emer., PPKE JÁK, Alkotmányjogi tsz., szakbizottsági tag-
ságáról lemondott. Szabó Katalin, a szakbizottság elnöke javaslatára a bizottság új 
tagja: Varga Csaba, DSc, tszvez. egyetemi tanár, PPKE JÁK, Jogbölcseleti tsz. 
 
 

Változás az Orvostudományi Bizottságban 
 
2011/1/VI/3/2. sz MAB határozat (2011.01.25.) 
Benedek György, DSc, egyetemi tanár, SzTE ÁOK, Élettani Int., szakbizottsági 
tagságáról egészségi állapota megromlása miatt lemondott. Gera István a szakbi-
zottság elnöke javaslatára a bizottság új tagja: Takács Tamás, DSc, egyetemi ta-
nár, SzTE ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
 
 

Változás a Társadalomtudományi Bizottságban 
 
2011/2/VIII/2. sz MAB határozat (2011.02.25.) 
Kilényi Géza szakbizottsági tagi lemondását követıen, a 2011. január 25-i plénu-
mon támogatott, majd felkért Varga Csaba, szakbizottsági tagságáról – annak el-
fogadása után néhány nappal, megnövekedett munkaterhelése miatt – lemondott. 
Szabó Katalin, a szakbizottság elnöke javaslatára a bizottság új tagja: Schanda 
Balázs PhD, dékán, PPKE JÁK, tszv. egyetemi docens, Alkotmányjogi tsz. 
 
 

Változás a Mővészeti Bizottságban 
 
2011/6/VI/4. sz. MAB határozat (11.07.01.) 
A Mővészeti Bizottság új hallgatói (HÖOK delegált) tagja Maksai Kinga, televíziós 
mősorkészítı szakos hallgató (2009-), Színház- és Filmmővészeti Egyetem. 
 
 
Változás a Doktori Kollégium és az Egyetemi Tanári Kollégium összetételében 

 
Az oktatásért felelıs miniszter elıterjesztésére a miniszterelnök – 97/2011. (XI. 
17.) ME határozatával – 2011. november 1-jei hatállyal a MAB tagjává kinevezte 
Fodor György egyetemi tanárt (az MRK delegáltjaként) és Zsilák Mária egyetemi 
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docenst (az OKB delegáltjaként). A kinevezések folytán a MAB döntés-elıkészítı 
bizottságaiban az alábbi változások szükségesek: 

2011/9/VI/1. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A MAB-ban betöltött funkcióiról rektori kinevezése folytán keletkezett összeférhe-
tetlenség miatt lemondott Szuromi Szabolcs helyett a MAB Testülete a kollégiumok 
tagjává választja: 
Fodor György plénumtagot (PhD, egyetemi tanár, dékán, PPKE – hittudományok) 
 
 

Változás a Hittudományi Bizottság összetételében 
 
2011/9/VI/2. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A MAB-ban betöltött funkcióiról rektori kinevezése folytán keletkezett összeférhe-
tetlenség miatt lemondott Szuromi Szabolcs helyett a MAB Testülete a szakbizott-
ság elnökévé választotta: 
Fodor György plénumtagot (PhD, egyetemi tanár, dékán, PPKE). 
 
 

Változás a Bölcsészettudományi Bizottság összetételében 
 
2011/9/VI/3. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A MAB-ban betöltött funkcióiról kormánytisztviselıi kinevezése folytán keletkezett 
összeférhetetlenség miatt lemondott Kiss Szemán Róbert helyett a MAB Testülete a 
szakbizottság tagjává választotta: Zsilák Mária plénumtagot (PhD, tanszékvezetı 
egyetemi docens, ELTE). 
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Határozatok 
 

Elvi határozatok, állásfoglalások 
 

Egyetemi tanári pályázatok véleményezése, 2011-es helyzetkép 
(2011. február 25.) 

 

Több ponton változik idén az egyetemi tanári pályázatok véleményezési eljárása. A 
szenátus 2/3-os támogatása után kéri ki a rektor a MAB szakértıi véleményét, s 
ennek birtokában terjeszti a pályázatot kinevezési javaslattal a fenntartó elé.  
A MAB bírálati szempontrendszerében strukturális átcsoportosítás történt: a bírála-
ti lap korábban 4 csoportra osztott értékelési szempontjai most 3 csoportba soro-
lódnak. A négy szempont csökkentése háromra az értékelési szempontok tartalmát 
nem érinti, csupán azok csoportosítását. A tudományos munka súlya meg-
növekedett az új értékelési rendben, eddig a 250 pontból max. 100-100 pontot kap-
hatott a pályázó az oktatási és a kutatási tevékenységére, az új pontrendszerben 
maximálisan 120 pont adható a tudományos kutatói tevékenységre, és 80 pont ad-
ható az oktatásira. Az MTA doktora cím (ill. DSc) ezután 35 pontot ér az egyetemi 
tanári pályázatok értékelési rendszerében.  
A véleményezés technikai háttere is változott. Immár az ET pályázatokat is elekt-
ronikus formában is kéri és véleményezi a MAB. 
Február 15-ig kellett az intézményeknek a MAB-hoz eljuttatni (a TIR adatbázisba 
feltölteni) a pályázatokat. Eddig a határidıig 125 pályázat érkezett be. A pályáza-
tok száma az elızı évekhez képest kicsit kevesebb, az MTA doktora címmel ren-
delkezı pályázók aránya az elızı évekhez hasonló (40 fı). Az egyes szakbizott-
ságok számára eltérı munkaterhelést jelent a véleményezés. A természettudományi 
területrıl érkezett a legtöbb pályázat (> 30). Ezt követi az orvos-, a társadalom- és 
a bölcsészettudományi terület, valamivel kevesebb, mint 30-30 pályázattal. 
A testület bízik abban, hogy az elektronikus bírálati rendszer beváltja a hozzá fő-
zött reményeket. A számítógépes rendszernek vannak elınyei és hátrányai, utóbbi-
ra példa az interdiszciplinaritás a bírálók felkérésénél. Az ilyen helyzeteket a rend-
szer általánosan nem tudja kezelni, az egyedi kezeléshez a titkárság beavatkozása 
szükséges. 
 
 

A MAB a felsıoktatás minıségügyének jövıjérıl 
 

2012/1/II. sz. MAB határozat (2012. 01. 25.)1 
Az Országgyőlés 2011. december 23-án elfogadta a 2011. évi CCIV. törvényt a 
nemzeti felsıoktatásról. A törvényben a minıség kérdése – minden elızetes jelzé-
sünk és óvásunk ellenére – perifériára került.  

                                                           
1 Ezt a határozatot a MAB 2012. januári ülésén fogadta el, de az új, 2011-es felsıoktatási törvényre 
vonatkozó relevanciája miatt ebben az Évkönyvben jelentetjük meg. 
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1. A miniszter nincs kötelezve ágazati minıségpolitika kialakítására és érvénye-
sítésére, mivel kimaradt az elızı törvények „A felsıoktatás ágazati minıségfej-
lesztési rendszere” c. fejezete. 

2. Az intézmények számára a törvény nem ír elı minıségbiztosítási és fejlesztési 
kötelezettségeket és feladatokat. Ma már minden [fejlett] ország egyetemén, fı-
iskoláján, így a hazaiak többségében is mőködik minıségbiztosítási rendszer. 
[ESG 1.1 sztenderd: Az intézmény rendelkezzen átfogó minıségpolitikával és 
ehhez kapcsolódó eljárásokkal, melyek képzési programjainak és az általa ki-
adott diplomáknak a minıségét garantálják.2] Mindez az eddig kiépült és mő-
ködı intézményi rendszerek leépülésével járhat. 

3. A MAB nem „független” szervezet (az elızı törvényekben mindig így szere-
pelt, de az újból hiányzik ez a jelzı, ahogy annak megvonását az ıszi koncep-
ció megindokolta). [ESG 3.6 sztenderd: Az ügynökség legyen független, azaz 
kizárólagosan felelıs saját tevékenységéért.]  

a) A MAB függıségét a minisztertıl a következı elemek eredményezik: 
• A miniszter 9 tagot delegál a MAB-ba (1993 óta egyszer sem delegált). 
• Az elnököt ezután nem a testület választja, hanem személyét a miniszter 

az MTA elnökével egyetértésben nevezi meg. Ennek következtében, a 
mostani helyzettıl eltérıen, többé sem az elnök, sem a testület nem 
független, bármennyire is így deklarálná magát, hiszen ettıl a jelzıtıl 
a törvény megfosztotta.  

• Nem elsısorban a függetlenséget, hanem a minıség komplex értelme-
zését és érvényesítését nagyban gátolja, hogy mind a munkáltatói szer-
vezetektıl, mind a HÖOK-tól elvette a törvény az eddigi delegálási jo-
got. 

• Megszőnik a MAB országos költségvetésben garantált támogatása (ed-
dig az ún. 0,2% volt). Nem kell (ahogy a 2011. szeptemberi tervezetben 
még volt) a támogatást a minisztérium költségvetésében sem megter-
vezni, sıt a törvényben már az a korábbi tervezetekben még olvasható 
kitétel sem szerepel: a „miniszter támogatást adhat a MAB-nak”. A 
törvény úgy írja elı egy testület mőködését, hogy nem rendel hozzá 
forrást, de még csak forrás lehetıséget sem, ezzel anyagi függıséget 
teremt. 

• A jelenlegi MAB tagok mandátumát 11 hónappal megrövidítve, felmen-
tette a jelenlegi független MAB tagjait. A MAB/FTT menesztése az 
egyetlen olyan elem a törvényben, ami valóban életbe lép 2012 elején, 
minden más csak hónapokkal vagy egy egész évvel késıbb! 

                                                           
2  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 3rd 
edition, Helsinki: ENQA, 2009. - http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso  
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b) A MAB tevékenysége és feladatai a jövıben nem lesznek rendszeresek, csak 
esetlegesek, mert a törvény már nem írja elı (nem is említi) az intézmény- 
és programakkreditációt, s az ötévenként rendszeres minıségértékelést 
sem. Ez jelentheti többek között az USA-beli NCFMEA-nál elért, nagy er-
kölcsi súlyt jelentı MAB elismerés elvesztését, ezzel jóval kevesebb külföldi 
hallgató jelentkezését, ami komoly presztízs- és sokmilliárdos anyagi vesz-
teséget jelenthet nagy egyetemeinknek. 

c) A doktori iskolák létesítése, az abban folyó kutatások értékelése ügyében – 
ellentétben az Alaptörvénnyel – nem a tudomány képviselıibıl álló MAB, 
hanem végsı soron a hatóság dönt. [Alaptörvény X. cikk (2) „Tudományos 
igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások 
értékelésére kizárólag a tudomány mővelıi jogosultak.”] 

d) A felsıoktatási intézmények nem a MAB-bal, hanem az Oktatási Hivatallal 
állnak közvetlen (munka)kapcsolatban (kivéve az egyetemi tanári pályáza-
tok véleményezését), ami jelentısen megnöveli az adminisztrációt, lassítja 
a folyamatokat. 

e) Nem szerepel a törvényben a MAB Felülvizsgálati Bizottsága, azaz meg-
szőnik ez, az akkreditációs rendszer belsı korrekcióját biztosító, elvileg és 
gyakorlatilag is fontos szervezeti elem. [ESG 3.7. irányelv: „A formális 
következményekkel járó döntések esetén az ügynökség rendelkezzen felleb-
bezési eljárással.”] 

f) Nincs a továbbiakban elválasztva a szakmai minıséghitelesítés 
(accreditation) és a hatósági engedélyezés (licensing), az akkreditáció át-
kerül a MAB-tól a hatóság (a miniszter és az OH) hatáskörébe. 

4. Az ESG-t (2005, Bergen), az európai felsıoktatásnak ma már 47 ország, így 
hazánk minisztere által is aláírt minıségügyi alapdokumentumát nem említi a tör-
vény, annak szellemisége is hiányzik a törvénybıl. Ez európai beágyazódásunkat, 
diplomáink elismertségét veszélyezteti.  

Mindezek a felsıoktatásban a minıségügy súlyának és hatásának drasztikus 
csökkenését, ezen belül a MAB közel két évtizede érvényesülı, itthon és külföldön 
is elismert szerepének, a felsıoktatás számára fontos függetlenségének felszámo-
lását eredményezik. Ez olyan hiteltelen helyzetet hozhat létre, ami Európában ma 
példanélküli, s ami a magyar felsıoktatás, a magyar diplomák minısége, elfoga-
dottsága szempontjából egyértelmően káros és veszélyes.  

A MAB úgy ítéli meg, hogy a készülı kormányrendelet keretein belül jó szándékkal 
még lehet lehetıséget találni arra, hogy a magyar felsıoktatás minıségügye a jó 
hagyományok alapulvételével legalább néhány kérdésben továbbra is legyen össz-
hangban az európai felfogással, a MAB függetlenségének egyes elemei talán mégis 
megmaradhassanak. Ehhez kíván jelen állásfoglalásával és kész további javasla-
tokkal hozzájárulni. 

Budapest, 2012. január 27. 
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Mőködési határozatok 

Egyetemi tanári pályázatok véleményezési díja 

2011/1/III. sz. MAB határozat (2011.01.25.) 
A 2011. szeptember 1. után érkezı egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért a 
MAB a vonatkozó kormányrendeletben rögzített mértékő szakértıi véleményezési 
díjat kér. 
 
 

Mővészeti díjak beszámíthatósága 
 
Másodszor került a javaslat a plénum elé. Az elsı szöveges javaslatot elfogadta 
ugyan a plénum, de jogszabályi megfelelési ellenırzés után ismét a plénum elé 
került. 
A jogszabályi megfelelési felülvizsgálat eredményeként elıterjesztett új szöveget a 
plénum az alábbiak szerint hagyta jóvá: 

2011/1/IV. sz. MAB határozat (2011.01.25.) 
A mővészeti díjak akkreditációs szempontú beszámíthatóságát 2010. december 31-
ig megengedı Ftv. rendelkezéssel [150. § (1)–(4) bekezdés3] összhangban a MAB 
eddigi eljárásaiban hozott döntései (szakindítás, program-, illetve intézmény-
akkreditáció és doktori iskolai ügyekben) továbbra is érvényesek az adott ügyet 

                                                           
3 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsıoktatásról 

150. § (1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az elıfeltétele az általános nyelv-
vizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak 
elsı évfolyamon történı megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a 
rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. 

(2) Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott hatfokozatú nyelvvizsgarend-
szer és az alap-, közép-, illetve felsıfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékő nyelvvizsgák 
megfeleltetését, továbbá az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjét a 
Kormány határozza meg. 

(3) 2010. december 31-ig a foglalkoztatással, az intézménylétesítéssel és -mőködéssel kapcsolatos 
minıséghitelesítés során a doktori fokozattal egyen-értékő 

a) a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvényben meghatározott díj, 
b) a testkulturális felsıoktatásban 
ba) az olimpiai játékokon, felnıtt-világbajnokságon, felnıtt Európa-bajnokságon elért elsı három 

helyezés valamelyike, 
bb) a ba) pontban felsorolt helyezéshez kapcsolódó - az országos sportági szakszövetség, ennek hi-

ányában az országos sportági szövetség által meghatározott - egy szakedzıi szakképzettség, 
c) a mővészeti felsıoktatásban a kormányrendelet, illetve miniszteri rendeletek alapján adomá-

nyozható mővészeti vagy ezekkel egyenértékőnek tekintett külföldi mővészeti elismerés annak 
tekintetében, aki a díj, a helyezés, a szakképzettség, az elismerés tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett 
legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendelkezések alapján a felsıoktatási intézményben egy alka-
lommal lehet kinevezést adni. 
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vagy személyt érintı, soron következı minıséghitelesítési eljárásig. Az akkreditá-
ciós feltételeket (PhD/DLA fokozat) az érintett személyek a soron következı 
akkreditációs eljárásig teljesíthetik. A már megtörtént egyetemi, fıiskolai tanári és 
docensi kinevezéseket az Ftv. hivatkozott rendelkezése nem érinti, viszont 2011. 
január 1-jétıl új kinevezések mővészeti díj alapján nem lehetségesek. 
E határozattal a MAB hatályon kívül helyezi a 2010/10/VII/1. sz. határozatát. 
 
 

Elnöki beszámoló a MAB 2010. évi mőködésérıl 
 

2011/2/II/1. sz. MAB határozat (2011.02.25.) 
A plénum a MAB elnökének a MAB 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját 
elfogadta. Az elnöki beszámoló teljes szövege a MAB 2010. évi mőködésérıl szó-
ló évkönyvben olvasható, mely a MAB honlapján is elérhetı. 
 
 

Fıtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2010. évi tevékenységérıl 
 

2011/2/II/2. sz. MAB határozat (2011.02.25.) 
A plénum a MAB fıtitkárának a MAB 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját 
elfogadta. A fıtitkári beszámoló teljes szövege a MAB 2010. évi mőködésérıl 
szóló Évkönyvben olvasható, mely a MAB honlapján is elérhetı. 
 
 

Intézményakkreditációs kézikönyv 
 

2011/2/IV. sz. MAB határozat (2011.02.25.) 
A plénum a MAB Intézményakkreditációs kézikönyvét a módosított határidı-
megjelöléssel elfogadta. A kézikönyv a MAB honlapján a Szabályok menüpontban 
[a megújult honlapon az Akkreditáció menüpontban] olvasható. 
 
 

A mővészeti szakterületi teljesítmény megítéléséhez szükséges adatközlésrıl 
 

A MAB az egyes szakértıi véleményezési, illetve a mőködés közbeni akkreditációs 
eljárások során azzal szembesül, hogy a szakvéleményt kérı intézmény nem bocsát 
rendelkezésre elegendı adatot a mővészetek területén a szakemberek szakmai te-
vékenységérıl, eredményeirıl. Ennek az is oka lehet, hogy a hagyományos publi-
kációs tevékenység mellett vagy helyett a mővészetek területén más eredményes-
ségi mutatók, leginkább alkotások jellemzıek, és ezek másfajta bemutatást igé-
nyelnek. Emiatt a MAB a következı határozatot hozza: 

2011/3/IV. sz. MAB határozat (2011.03.25.) 
Minden olyan oktató és kutató, aki szakmai tevékenységét a mővészetek területén 
fejti ki, és akinek szakmai tevékenységét a MAB valamely eljárásában értékelni 
kell, tegyen hozzáférhetıvé egy nyilvános webes felületen minden olyan adatot 
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(képes stb.), mely – a mővészeti ágának sajátosságait figyelembe véve – mővészeti 
tevékenysége megítélését lehetıvé teszi, illetve ahhoz szükséges.  
Ilyen adatok különösen: a mővészeti alkotások megnevezése, rövid bemutatása, a 
nyilvánosság elıtt való bemutatásra vonatkozó adatok, valamint a mővészeti ágban 
kiváltott szakmai visszhang (kritikák, reakciók). 
A nyilvános webes felület lehet saját honlap, az intézményi honlap személyi oldala 
vagy más nyilvános honlap. 
Ezeknek a webes felületeknek a közvetlen elérést biztosító hivatkozását (linkjét) a 
beadványokban az adott személy szakmai adatainak bemutatásánál minden esetben 
el kell helyezni. Doktori iskola munkájában résztvevı személy (törzstag, témaveze-
tı) esetében a hivatkozást (linket) a doktori adatbázis személyi adatlapján is meg 
kell adni az Elérhetıségek cím alatt „saját honlap” megjelöléssel. 
 
 

Tájékoztató a Parlament Oktatási, Tudományos és Kutatási bizottságának 
(OTKB) 2011. április 12-iki ülésérıl 

 
2011/4/II.a sz. MAB határozat (2011.04.29.) 
A MAB plénuma köszönettel és elégedettséggel nyugtázza, hogy az Országgyőlés 
Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága megtárgyalta a MAB 2001-2010 
közötti tevékenységérıl szóló részletes tájékoztató jelentést, s annak alapján a MAB 
munkáját elismerıleg értékelte. A MAB az elismerést köszöni, az elıremutató prob-
lémafelvetéseket üdvözli, s a rendelkezésére álló eszközökkel tovább dolgozik a 
magyar felsıoktatás európai minıségének megırzésén és további javításán. Ennek 
érdekében hangsúlyozzuk: a magyar felsıoktatási akkreditáció nemzetközi elis-
mertsége, az ezt biztosító ENQA tagság fenntartása érdekében az új felsıoktatási 
törvényben is biztosítani kell a MAB, mint országos szakmai szervezet státuszának, 
szervezetének és mőködésének megalakulása óta fennálló függetlenségét minden 
intézményi, állami és politikai befolyástól. 
 

A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság elızetes javaslatai az Országgyő-
lés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága számára 

2011/4/II.b sz. MAB határozat (2011.04.29.) 
Az Országgyőlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága 2011. április 12-i 
ülésén tárgyalta a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2001–2010 közöt-
ti idıszakban végzett tevékenységérıl szóló jelentését. Az ülésen elhangzottak fé-
nyében, tekintettel az új Felsıoktatási törvény elıkészítésére is, a Bizottság elnöke 
a következı kérdéseket fogalmazta meg a MAB számára: 

1. A MAB által is megállapítottan szükséges az akkreditációs vizsgálatokban a 
bemeneti tényezık vizsgálatáról a kimenetek hangsúlyosabb vizsgálatára való 
áttérés. Mik ennek a jogszabályi és egyéb további (pl. finanszírozási) feltételei? 
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2. A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) jelenleg nem elég széleskörő, sem a 
felsıoktatási intézmények, sem a pályakövetésbe bevont hallgatók tekintetében. 
Mit kellene tenni a diplomás pályakövetés érdemivé és kiterjedtté tételéhez, mi-
lyen adatokat, s hogyan kellene győjteni? Ehhez milyen törvényi felhatalmazás 
szükséges? 

3. A magyarországi Bologna-átmenet lezajlott, s az alapszakokon már több évfo-
lyam is végzett. Idıszerő a tapasztalatok összegyőjtése, az alapszakok akkredi-
tációs felülvizsgálata. Hogyan történjék ez, milyen ütemezésben, s milyen felté-
telek biztosítása szükséges a felülvizsgálathoz? 

 
A MAB javaslatai, válaszai a fenti kérdésekre a következık. 

1. A MAB által is megállapítottan szükséges az akkreditációs vizsgálatokban a 
bemeneti tényezık vizsgálatáról a kimenetek hangsúlyosabb vizsgálatára való 
áttérés. Mik ennek a jogszabályi és egyéb további (pl. finanszírozási) feltét-
elei? 

Jogszabályi feltételek: 

a) Jogszabály rögzítse a MAB feladatai között, hogy mind az intézmény-, mind a 
programakkreditáció során a MAB különös figyelmet szentel a képzési kime-
netek elérése és értékelése vizsgálatának. 

b) Az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeinek felülvizsgála-
ta, különös tekintettel a képzési kimenetekre (elsajátítandó szakmai kompe-
tenciák és készségek), azok elérésének módja és értékelése. [15/2006. (IV. 3.) 
OM rendelet] 

Kapcsolódó MAB javaslat: 

c) Az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeinek felülvizsgá-
lata terjedjen ki a szakirányok kérdéskörére is, az egységes szabályozás meg-
teremtésének igényével. Indokolt felülvizsgálni a képzési ág kategória funk-
cióját, indokoltságát. A szükséges módosításokat a megfelelı jogszabályok-
ban is meg kell tenni. 

 
További feltételek: 

d) A MAB intézmény- és programakkreditációs vizsgálati szempontjainak pon-
tosítása (intézményi útmutatók, szakértıi kézikönyvek). A vizsgálati szem-
pontok közé be kell emelni, illetve hangsúlyosabbá kell tenni a következıket: 
•••• szándékolt képzési kimenetek (Intended Learning Outcomes, ILO) 
•••• intézményi folyamatok vizsgálata, melyek a szándékolt képzési kimene-

tek elérését biztosítják, segítik (hallgatói tájékoztatás, tantárgyleírások 
és tantárgyfejlesztés, oktatási módszerek, önálló hallgatói tevékenysé-
gek, a számonkérés tartalmi és módszertani jellege)  
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•••• számonkérési, értékelési módszerek, vizsgák lebonyolítása 
•••• diplomamunkák szúrópróbaszerő ellenırzése, ténylegesen elért képzé-

si kimenetek értékelése (Achieved Learning Outcomes, ALO) 

e) Intenzívebb és hatékonyabb kommunikációt és konzultációkat kell folytatnia 
mind a MAB-nak, mind az oktatási kormányzatnak annak érdekében, hogy a 
kimeneti szemlélet a felsıoktatásban nagyobb teret nyerjen, az oktató köz-
pontú tanítást felváltsa a hallgató központú képzés, kompetencia-fejlesztés és 
számonkérés. 

f) A képzési kimenetek felé való akkreditációs hangsúlyeltolás végrehajtása 
pótlólagos finanszírozási forrást a MAB-nál nem igényel. (Lásd még a h) 
pontot alább.) Azonban az intézmény- és a programakkreditációs vizsgálatok 
ütemterv szerinti lebonyolítása a MAB mőködéséhez szükséges megfelelı 
mértékő költségvetési támogatást és annak a naptári év elejétıl való kiegyen-
súlyozott biztosítását igényli. 2011-es jelenértéken számolva ez a támogatási 
szükséglet 200 millió Ft/év. 

g) A MAB intenzívebb és hatékonyabb kommunikációs megjelenése 2011-es je-
lenértéken számolva mintegy 5 millió Ft pótlólagos forrást igényel (honlap 
megújítása, interaktivitás, hallgatók közvetlenebb megszólítása, tájékoztató 
anyagok és szórólapok, helyszíni tájékoztató elıadások felsıoktatási intéz-
ményekben). 

h) A MAB szakértıinek célzott felkészítése a ténylegesen elért képzési kimenetek 
(ALO) tárgyában nem igényel pótlólagos finanszírozási forrást, ez a hang-
súlyeltolás az intézményi- illetve a párhuzamos programakkreditációs felké-
szítı értekezletek tematikájába beilleszthetı. A szándékolt képzési kimenete-
ket (ILO) a MAB a szaklétesítési és szakindítási beadványok véleményezése-
kor vizsgálja. Ha a mintegy ezerháromszáz fıs szakértıi csoport ilyen irányú 
felkészítését az eddigi írásos kommunikációnál hatékonyabban, személyes 
közremőködéssel, felkészítı értekezletekkel kívánjuk segíteni, ez 2011-es je-
lenértéken számolva mintegy 2 millió Ft pótlólagos forrás biztosításával le-
hetséges. 

 

2. A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) jelenleg nem elég széleskörő, sem 
a felsıoktatási intézmények, sem a pályakövetésbe bevont hallgatók tekinte-
tében. Mit kellene tenni a diplomás pályakövetés érdemivé és kiterjedté téte-
léhez, milyen adatokat, s hogyan kellene győjteni? Ehhez milyen törvényi 
felhatalmazás szükséges? 

A felsıoktatási intézmények pályakövetési tevékenységének értékelése jelenleg 
nem tartozik a MAB elsıdleges értékelési szempontjai közé. Magyarországon 
még nem kielégítı a végzett hallgatók intézményi kötıdése, a diploma megszerzé-
se után túlnyomó többségük nem tartja a kapcsolatot intézményével. Errıl és en-
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nek javítása érdekében a végzettek és az intézmények egyaránt tehetnek. A jelen-
tıs központi finanszírozási forrásokkal kialakított DPR még nem hozott áttörést e 
területen. A MAB javaslatai a következık. 

Jogszabályi feltételek: 

a) A Felsıoktatási törvény írja elı az intézmények számára, hogy a végzett 
hallgatóikkal való kapcsolattartás érdekében olyan interaktív honlapot (ol-
dalt) üzemeltessenek, melyen az adatvédelmi törvénynek megfelelıen lehet 
személyes adatokat és véleményeket beazonosíthatóság nélkül kérni, közölni 
és feldolgozni. Ehhez a minisztérium adjon mintaprogramot. (Egy példa egy 
ilyen jellegő intézményi weboldalra a következıkben: 
https://alumni.nyme.hu/_layouts/alumni/login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts
%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F.) 

b) A Felsıoktatási törvény írja elı, hogy a hallgatók a hallgatói jogviszony 
fennállása alatt, majd annak megszőnése után is kötelesek név nélkül adatot 
szolgáltatni a pályakövetés céljaira, mert jelenleg a végzettek adatszolgálta-
tási hajlandósága sem teszi lehetıvé az igazán hatékony pályakövetés meg-
valósítását. Az adatszolgáltatási kötelezettséget célszerő a diákhitellel össze-
kapcsolni. 

Kapcsolódó MAB javaslat: 

c) A Felsıoktatási törvény írja elı az intézmények számára, hogy a felvett hall-
gatóik tanulmányi elırehaladásáról vezessenek szemeszterenként frissített 
nyilvántartást és elemezzék a teljesítések, ill. nem teljesítések okait, hozzanak 
megfelelı intézkedéseket (hallgatói pályakövetési rendszer, HPR). 

További feltételek: 

d) A kamarák, országos szakmai szervezetek bevonásával az oktatási kormány-
zat kérje a munkáltatókat, hogy a diploma megszerzését követı 3 évben al-
kalmazott munkavállalóik felkészültségérıl, szakmai beválásáról adjanak 
visszajelzést a képzı intézmények számára. (Egységes, rövid kérdıív.) 

 

3. A magyarországi Bologna-átmenet lezajlott, s az alapszakokon már több év-
folyam is végzett. Idıszerő a tapasztalatok összegyőjtése, az alapszakok 
akkreditációs felülvizsgálata. Hogyan történjék ez, milyen ütemezésben, s mi-
lyen feltételek biztosítása szükséges a felülvizsgálathoz? 

A magyarországi Bologna-átmenet kapcsán a MAB is úgy látja, komoly hiba volt 
az alap- és mesterszakok elkülönült bevezetése, a kezdeti rendszeralkotás hiánya. 
A szakrendszer felülvizsgálatánál ezt a hibát el kell kerülni: egy ilyen felülvizs-
gálatot csakis a képzési rendszer egészének áttekintésével célszerő elvégezni. A 
MAB javaslatai az alábbiak. 
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Jogszabályi feltételek: 

a) A szakrendszer idıszakonkénti felülvizsgálatát a jelenleg hatályos Ftv. 104.§ 
(1) bekezdés g) pontja írja elı a felsıoktatásért felelıs miniszter felsıokta-
tás-fejlesztési feladatai között: 

„rendszeresen, de legalább háromévenként a felsıoktatásban folyó képzés 
tapasztalatainak az értékelése, a felsıfokú szakképzésben, az alapképzésben 
és a mesterképzésben a képzési szakok szerkezetének felülvizsgálata.” 

Ezen törvényi elıírás megtartása esetén további jogszabályi feltétel kialakí-
tása nem szükséges. 

További feltételek: 

b) A szakrendszert a lehetı legszélesebb szakmai egyeztetéssel kell felül-
vizsgálni. A konkrét kivitelezésre a következı javaslatot tesszük: 

ba. A Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) koordinálja a felülvizsgálatot, hatá-
rozza meg a felülvizsgálat és a szakrendszer alapelveit (pl. közös tanul-
mányi szakaszok, átjárhatóság, szakok egymásra épülése, szaktávolsá-
gok), a KKK-k egységes szerkezetét és tartalmi elemeit, különös tekintet-
tel a képzési kimenetekre, azok jellegére, konkrétsági szintjére, elérésük 
módjára és értékelhetıségére. 

bb. Az MRK (tagintézményeinek bevonásával), az FTT, valamint a MAB (és 
egy kutató szervezet is) készítsen egy-egy összefoglaló elemzést, javasla-
tokat is tartalmazóan, a Bologna szakrendszer bevezetésének és eddigi 
mőködésének tapasztalatairól. Az elemzéseket kapják meg az NBB és a 
létrehozandó munkacsoportok is (lásd alább). 

bc. Képzési területenként az NBB felkérésére alakuljanak munkacsoportok, a 
felsıoktatási intézmények, a felhasználók, a hallgatók, a MAB, az FTT, 
valamint oktatáskutató szervezetek szakértıinek részvételével. E munka-
csoportok a jelenlegi helyzet elemzése, valamint a szakrendszer 2009-es 
felülvizsgálati eredményei alapján emeljék ki a jól bevált és a kevésbé si-
keres elemeket, és – ahol ezt szükségesnek tartják – tegyenek konkrét mó-
dosítási javaslatokat a szakrendszer, valamint az egyes szakok és azok 
KKK-inak vonatkozásában. 

bd. A beérkezı elemzéseket, javaslatokat az NBB – a NEFMI adminisztratív 
háttértámogatásával – dolgozza fel, tekintse át, és ennek alapján tegyen 
javaslatot az oktatási kormányzat felé a szükségesnek ítélt módosítások 
kivitelezésére. 

c) A szakrendszer felülvizsgálata abban az esetben nem igényel pótlólagos fi-
nanszírozási forrást, ha a kormányzat nem kívánja a résztvevı szakértık 
munkáját pénzbeli díjazással honorálni. Ellenkezı esetben az NBB és a szak-
értık díjazása kb. 80-100 millió Ft lehet. (A Bologna-rendszer alapképzési 
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szakjainak kidolgozásához a kormányzat mintegy 4 milliárd forintot biztosí-
tott a felsıoktatási intézmények számára!) 

d) A MAB által készítendı összefoglaló elemzés díjazására nem szükséges pót-
lólagos költségvetési forrás, amennyiben a MAB a fentiekben jelzett rendes 
éves költségvetési támogatását megkapja. 

 

4. A MAB további javaslatai az új Felsıoktatási törvényhez. 

4.1 Javasoljuk a törvényben a minıségügy vonatkozásában az ESG-t (Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area4), annak alapelveit röviden megjeleníteni, mivel az ESG elfogadását a 
magyar kormány képviselıje is támogatta. 

4.2 Az új törvény világosan különítse el és erısítse meg az állami irányítás (a 
fenntartók), az intézmények és a MAB hatásköreit, kötelezettségeit és jogait 
a magyar felsıoktatás minıségügyében. A törvény pontosan szabja meg a 
MAB feladatát és jogkörét a külsı minıségértékelésre és az akkreditációra, 
valamint a hatóság(ok) ettıl elváló hatáskörét az engedélyezésre. Legyen 
egyértelmő, hogy a minıség nem fenntartófüggı. Szerepeljen a törvényben 
a MAB eljárásai típusainak világos leírása, elhatárolása. 

4.3 Rögzítse a törvény, hogy a MAB nyomon-követési (monitoring) eljárás kere-
tében ellenırizheti a képzéseket a soron következı akkreditációt megelızıen 
is, és az ellenırzés eredményeként megfelelı indoklással az akkreditáció le-
gyen megvonható. 

4.4 Kívánatos az 1993-as felsıoktatási törvény mintájára világosan szabályozni 
az akkreditáció megvonásának jogkövetkezményeit. Ezt a jogbiztonság elve is 
megköveteli. 

4.5 Rögzítse a törvény, hogy a MAB a felsıoktatási hatósági eljárásokban (mi-
nimálisan) ügyfélként vesz részt. A határozatok és más iratok egy példányát – 
ezért is – kapja meg. 

4.6 A MAB szervezete tekintetében: 

a) szükségesnek tartjuk, hogy a felhasználói szférát (a szakmákat, és nem 
intézményeket) gyakorló felhasználók képviseljék, 

b) célszerőnek tartjuk a tagok kb. felének megbízását második ciklusra is, 
ami a MAB mőködésének folytonosságát, egyúttal frissülését is biztosítja, 

c) a delegáló szervezetek közötti elızetes egyeztetést javaslunk, hogy a tes-
tület összetétele szakmailag, intézménytípusok szerint kiegyensúlyozott 
legyen, 

                                                           
4 http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf 
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d) a törvény tegye lehetıvé, hogy a MAB feladatainak megfelelıen maga 
alakíthassa ki belsı szervezetét, bizottsági rendszerét, 

e) a hitéleti képzést folytató intézmények fenntartói képviseletét a MAB 
szervezetében a jelenlegi állapotnak megfelelıen fenntartandónak tart-
juk, 

f) a Felülvizsgálati Bizottság jogkörét és eljárási rendjét úgy javasoljuk a 
törvényben módosítani, hogy megszőnjön a jelenlegi aránytalanság a 
több lépcsıs elıkészítésben megszületı 19 fıs plénum határozatok és a 3 
fıs FvB felülírási jogköre között. Ennek kialakítása átgondolt tárgyalá-
sokat igényel. 

4.7 Javasoljuk a törvényben az elkülönülı intézményi és a párhuzamos 
programakkreditáció pontos meghatározását – a közelmúltban kialakult 
gyakorlattal és az ESG felfogásával összhangban. A két külön eljárást indo-
kolja, hogy számos nagy intézményünkben az egyidejő programakkreditáció 
rendkívül nagy, és így sokszor megszervezendı szakértıi gárda mozgósítását 
tenné szükségessé. A párhuzamos programakkreditáció során egy képzési te-
rületen érdemi elemzı értékeléseket lehet végezni, ami jó áttekintést ad az 
egyes képzési helyek és a képzési terület egészének hazai helyzetérıl. A tör-
vény biztosítsa, hogy az akkreditáció ténye nyilvánosságot kapjon. 

a) Az intézményakkreditáció egy-egy intézmény egészének mőködését, szer-
vezetét, irányítását értékelje, legyen súlyponti eleme az intézményi minı-
ségbiztosítási rendszer tervszerő mőködése és eredményessége. Az 
akkreditációs eljárásban szerepet kell kapjanak az audit-jellegő, a segítı 
és a javaslattevı elemek. 

b) A párhuzamos programakkreditáció egy-egy képzési területen oktatott 
szakok értékelését végezze, meghatározóan a képzési folyamatok, a ki-
menetek szempontjából. Ismerje el a kiválósági helyeket, amit idıvel 
azok anyagi elismerése is kövessen. 

4.8 Növelni szükséges az intézmények felelısségét a minıségbiztosítási rendszer 
mőködtetése kapcsán úgy és amennyiben az intézményekben a minıségbizto-
sítási és értékelési rendszer ezeket a feladatokat át tudja venni és felelısen, 
nem csökkenı színvonalon, utólag értékelhetıen biztosítani képes. A MAB 
úgy látja, hogy ez kis lépésekben kezdıdhet meg, mert az intézmények zömé-
nél ma az egzisztenciális érdekek és a mennyiségi szemlélet felülírják a minı-
ség ügyét. 

a) Középtávon elıkészíthetı egy olyan akkreditációs rend, amelyben az 
adott intézmény egy-egy behatárolt képzési területre kap akkreditációt. 
Ez elsı lépésben lehetıséget ad az intézménynek ezekhez tartozó mester-
szakok saját hatáskörben történı indítására, ami késıbb – a tapasztala-
tok függvényében – az alapszakokra is kiterjeszthetı. Egyúttal a kimeneti 
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teljesítményt is mérı programakkreditációt szigorúan és jogkövetkezmé-
nyekkel kell megszervezni. 

b) A MAB úgy véli, hogy az egyetemi tanári pályázatok jelenlegi vélemé-
nyezési és eljárási rendje nem sérti, sıt segíti az intézményi autonómiát. 
A MAB kizárólag jogi következmény nélküli szakértıi véleményt ad, ami 
a szenátus, illetve a második körben a miniszter számára nem kötelezı, 
viszont biztos szakmai hátteret és országos (érvényes javaslatunk alapján 
még nemzetközi) összehasonlítást is biztosít. Ennek megszüntetését a 
MAB semmiképp sem javasolja, sıt a szakértıi véleményében megállapí-
tottaktól való eltérés indoklásának elıírását a törvényben is szükséges-
nek tartja. (Ez annál is inkább indokolt, mert a különbözı akkreditációk-
tól eltérıen az egyetemi tanári kinevezés csak igen kivételes esetekben 
vonható vissza.) 

c) A doktori iskolák akkreditációja a MAB létrehozásának meghatározó in-
doka és eleme volt, a minıség biztosítása érdekében az intézmények tu-
dományos autonómiájuk e részét „fel- és összeadták”. Ennek országosan 
egységes feltételrendszerét és eredményességét – az elızı évben végzett 
általános értékelés tapasztalatai alapján – változatlanul szükségesnek 
tartjuk. A doktori iskola feltételeinek megítélése kizárólag tudományos 
szempontok szerint történik, s ezért alkotmányosan is ez a tudomány au-
tonómiájának joga, és nem lehet állami hatáskör. Az ODT és a MAB ál-
tal létrehozott nyilvános elektronikus adatbázis törvényi hátterének 
egyértelmősítését kezdeményezzük. 

4.9 Javasoljuk, hogy a törvény vagy kormányrendelet rögzítse, hogy a MAB nem 
támogató véleményének kézhezvétele után 60 napon belül lehet felülvizsgá-
lati eljárást kezdeményezni az OH-nál, illetve a miniszternél. (Ennek indoka, 
hogy a felülvizsgálati kérelem nem az eredeti beadvány átdolgozását, csak a 
MAB indoklásának véleményezését igényli.) 

4.10 Ha a miniszter a másodfokú felülvizsgálati eljárásban a MAB FvB vélemé-
nyével ellentétesen dönt, legyen köteles a határozatának indoklásában a 
MAB FvB véleményétıl való eltérés okaira, indokaira is kitérni, és a hatá-
rozatot az egységes minıségpolitika folyamatos érvényesülése érdekében 
küldje meg a MAB-nak is. 

4.11 A MAB támogatja, hogy külföldi szakértık vegyenek részt értékelési eljárá-
saiban, ha az intézmények beadványaikat angol (vagy releváns idegen) nyel-
ven készítik el, és ehhez az anyagi fedezet is rendelkezésre áll. 

4.12 Támogatjuk, hogy az intézmények bármely ENQA teljes jogú tagtól, vagy az 
európai regiszterben szereplı ügynökségtıl is beszerezhessenek szakértıi vé-
leményt, ha az a magyar akkreditációs követelményekre épül. Többféle 
akkreditációs követelményt nem tartunk elfogadhatónak, a minıség nem le-
het sem ügynökség, sem fenntartó függı. 
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4.13 A MAB finanszírozását illetıen: a MAB zökkenımentes mőködésének lehetı-
ségét biztosítandó kérjük, hogy a MAB központi költségvetési támogatásának 
mértéke mellett a Felsıoktatási törvény a támogatás évi elsı részlete folyósí-
tásának idejérıl is rendelkezzen. Javaslatunk: a támogatás évi elsı részlete 
évente február 15-ig érkezzen meg a MAB számlájára. Az elızı évi támoga-
tás felhasználásáról szóló MAB beszámoló NEFMI általi elfogadása az új 
pénzügyi évvel így is szoros kapcsolatban marad, hiszen az NEFMI-nek in-
kasszó joga van a MAB számlája felett. 

A MAB konkrét szövegszerő javaslatokat a Felsıoktatási törvény tervezetének 
ismeretében tud és fog tenni. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre ilyen tervezet. 
 
 

MAB állásfoglalás a szakindítás körülményeinek vizsgálata nélküli képzés-
indításról 

 
2011/4/III. sz. MAB határozat (2011.04.29.) 
A MAB felhívja a felsıoktatási intézmények figyelmét, hogy – bár a hatályos 
jogszabályokat nem sérti – konkrét ügy kapcsán komoly szakmai aggályok merül-
tek fel azzal a gyakorlattal szemben, hogy legálisan és MAB támogatással indított 
valamely képzését a szakindítás körülményeinek akkreditációs vizsgálata nélkül, 
intézményi hatáskörben „kiterjeszti” az intézmény egy másik karára, vagy más 
helyszínen bejegyzett képzési ill. telephelyeire. A szakindítás szakmai, személyi és 
tárgyi feltételeinek5 megléte esetén hozott MAB támogató határozat ugyanis csak 
az adott helyszínen, az ottani körülmények megfelelıségét tanúsítja, többet nem! A 
MAB a „párhuzamos” szakakkreditáció során – esetleg csak 5 évvel az indítást 
követıen - ezeket a szakokat, illetve képzéseket értékelni fogja, de javasoljuk, hogy 
az intézmény kérje ilyen esetekben a szakindítás elızetes akkreditálását.  
Különös felelısség jelentkezik akkor, ha nemzetközileg elismert és szabályozott 
szakokról/szakképzettségekrıl6 van szó, mert egyetlen, minıségileg nem megfelelı 
képzés indítása kockáztathatja a szak/szakképzettség általános elismerését.  

                                                           
5 A szakindítás akkreditációjához három feltétel teljesülése szükséges: 
• a kidolgozott képzési program feleljen meg a szak KKK-jának, 
• a képzési programhoz megfelelı felkészültségő, szakmailag releváns és a minıség érdekében véges 

kredit-terheléső oktatók legyenek az intézményben, és 
• megfelelı infrastruktúra (tanterem, könyvár, IT-berendezések, laboratórium, belsı/külsı gyakorló-

hely stb.) álljon rendelkezésre. 
A jogszabályok szerint a MAB adott intézmény adott szakjának indításakor csak egyszer kell vizsgál-
ja ezeket a feltételeket, így az intézmény lehetısége, de sokkal inkább felelıssége további telephelye-
ken ugyanezen szak meghirdetése és oktatása. A képzési program ott is rendszerint ugyanaz, de a 
személyi és infrastrukturális feltételek nyilvánvalóan nem. A személyiek részben vagy egészben 
mások, egyes oktatók kredit-terhelése ennek függvényében magasabb. Az infrastruktúra pedig egyedi. 
6 Ún. „regulated professions”: orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, ápoló, szülésznı, építész-
mérnök. 
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A MAB – a konkrét eset okán – kéri az alap-, illetve mesterszintő ápolóképzést7 
folytató intézmények rektorait, fordítsanak különös figyelmet a fentiekben jelzett 
kérdéskörre. 
 
 

A MAB 2010-es mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése 
 
2011/5/III/1. sz. MAB határozat (2011.05.27.) 
A MAB plénuma – a Felügyelı bizottság javaslatát is figyelembe véve – elfogadta a 
MAB 2010-es közhasznú beszámolóját. (A vonatkozó dokumentumok a MAB hon-
lapján elérhetık.) 
 
 

A MAB 2011-es költségterve 
 
2001/5/III/2. sz. MAB határozat (2011.05.27.) 
A MAB plénuma – a Felügyelı bizottság javaslatát is figyelembe véve – elfogadja a 
MAB 2011-es költségtervét. 
 
 

ET pályázatok bírálati szempontjainak pontosítása 
 
2011/6/II. sz. MAB határozat (2011.07.01.) 
A plénum az ET pályázatok MAB véleményezése c. dokumentum pontosítását jóvá-
hagyta. A 2011. szeptember 1-jétıl beérkezı pályázatokra vonatkoznak majd a 
pontosított szempontok és pontszámok. A pontosított dokumentum a MAB honlap-
ján olvasható. 
 
 

A doktoriiskola-létesítés véleményezési eljárásának pontosítása 
 
2001/6/III. sz. MAB határozat (2011.07.01.) 
Doktori iskola létesítés véleményezési eljárásának pontosítását a plénum jóváhagy-
ta: 
"…2…. A felsıoktatási intézménynek az értesítéstıl számítva 90 nap áll a rendelke-
zésére a doktori iskola adatainak feltöltésére. Ha a MAB 90 nap elteltével nem 
kapja meg az 5. pont szerinti értesítést, akkor kezdeményezi a doktori iskola adat-
lapjának a törlését a www.doktori.hu adatbázisból, ODT tagsággal nem rendelkezı 
felsıoktatási intézmény kérelmezett doktori iskolájának azonosító számát pedig 
törli. (Azon doktori iskolák esetében, amelyeknek a létesítésérıl az 1. pont szerinti 
                                                           
7 Pl. az ápolóképzésben a vonatkozó európai direktívák érvényesülése az alapja a magyar felsıokta-
tási intézményben szerzett (BSc szintő) ápoló szakképzettség európai elfogadásának. Amennyiben 
hazai ápolóképzés indítása a körülmények vizsgálata nélkül történik, az akkreditációs feltételek és 
ezen európai direktívák érvényesülése tehát nem igazolt, úgy az egész magyar ápolóképzés elfoga-
dottsága, szakmai hitele veszélybe kerülhet.) 
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kérelmet a MAB a jelen határozat hozatalakor már megkapta, a 90 nap e határozat 
hozatalakor kezdıdik.)" 
A pontosított véleményezési eljárás a MAB honlapján olvasható. 
 
 

A párhuzamos programakkreditáció ütemtervének módosítása 
 
2011/6/IV. sz. MAB határozat (2011.07.01.) 
A MAB plénuma a 2010-12-es munkatervet rögzítı 2010/4/III. sz. határozatában 
(annak 4. sz. melléklete) elfogadta a szakakkreditáció 2010-15 közötti idıszakra 
vonatkozó ütemtervét. A MAB 2011-es költségvetési támogatásának jelentıs, 32%-
os csökkentése miatt a 2011/12-es tanévre tervezett képzési területek mindegyiké-
nek párhuzamos értékelése nem finanszírozható.  
2011 ıszén ezért a MAB csak a pedagógusképzés képzési terület (óvodapedagó-
gus, tanító, valamint gyógypedagógia képzési ágak) párhuzamos programakkre-
ditációját indítja el. 
A korábbi tervezettıl eltérıen nem indul el 2011-ben a párhuzamos programakkre-
ditáció az egészségtudományi, a sporttudományi és a természettudományi szakokat 
illetıen, s nem kerül sor ebben az évben a zenemővészeti szakok monitorvizsgála-
tára sem. 
 
 

Intézményakkreditációs útmutató mellékletének kiegészítı módosítása 
 
2011/6/V. sz. MAB határozat (2011.07.01.) 
A plénum az intézményakkreditációs útmutató mellékletének kiegészítı módosítását 
elfogadta. A módosított melléklet a MAB honlapján olvasható. 
 
 

Egyetemi tanár pályázatokról hozott MAB döntések 
(2011. április 29.) 

 
A MAB 123 egyetemi tanári pályázatot tárgyalt, ebbıl 92 támogatás, 31 nem tá-
mogatás. (Az egyedi határozatok listája a MAB honlapján, a MAB határozatok 
menüpontban érhetı el.) 
 
 

Egyetemi tanári pályázatokról hozott MAB döntések 
(2011. május 27., július 1.) 

 
A MAB 11 egyetemi tanári pályázatot tárgyalt, ebbıl 4 támogatás, 7 nem támoga-
tás. (Az egyedi határozatok listája a MAB honlapján, a MAB határozatok menü-
pontban érhetı el.) 
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Irányelvek a közös képzések véleményezéséhez (módosított változat) 
 
Elızmény: 
A korábbi dokumentumnak egy kibıvített, pontosított, de lényegében nem módosí-
tott változatáról hozott határozatot a plénum. Az Erasmus Mundus képzések gyara-
podása tette szükségessé a pontosítást. Eszerint, ha a résztvevı intézményeknek 
külön-külön megvan a vonatkozó szakindítási jogosultsága, akkor a jövıben az 
induló közös képzésrıl csak tájékoztatni kell a MAB-ot. A Tempus Közalapítvány 
illetékese üdvözölte a tervezett módosítást.  
Szükség van arra, hogy külön-külön is képesek legyenek indítani az adott szakot az 
intézmények, mert bizonyára sok intézmény kiskapuként használná ezt a lehetısé-
get, amikor egymagában nem képes egy szakot elindítani, vannak persze jó példák 
is. A nemzetközi közös képzések (Erasmus Mundus) esetén nem lenne szabad szi-
gorú szabályokat alkalmazni, mert azok alapvetıen nem a szabályok kijátszására 
irányulnak.  
Összetett profilú közös képzések indítására is van lehetıség, sıt az Erasmus 
Mundus képzések az esetek legalább 90 %-ában összetett profilú (több képzési 
ágra kiterjedı) képzések, ilyen esetekben a határozatba foglalt irányelvek szerint is 
elegendı, ha egy-egy intézmény az összetett profil egyik oldalán képes a követel-
ményeket teljesíteni. (Pl. egészségügyi menedzser: az egyik intézmény adja az 
egészségtudományi, a másik a közgazdasági / gazdálkodási oldalt). Ez a lehetıség 
mind magyar-magyar, mind magyar-külföldi intézmények közös képzései esetén 
eddig is megvolt. 
 
2011/8/III. sz. MAB határozat (2011.10.28.) 
(A 2008/9/IX/1. sz. határozat módosítása) 
Mivel egyre több magyar felsıoktatási intézmény kíván részt venni közös képzések 
indításában nemzetközi vagy hazai együttmőködésben, a MAB szükségesnek látja 
az ilyen képzések MAB véleményezésére vonatkozó irányelvek közzétételét, a követ-
kezık szerint. 
1. A közös képzésekre vonatkozó szaklétesítések és szakindítások jogszabályi 

háttere szempontjából különösen a Felsıoktatási törvény (Ftv.) 31. §-a8 és a 
117. § (4) bekezdése, a 289/2005 (XII.22.) Korm. rend.9, valamint a 79/2006. 
(IV.5.) Korm. rend. 29/E. §. 10 ismerete fontos. 

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

                                                           
8 http://www.mab.hu/doc/Ftv100101.doc 
9 http://www.mab.hu/doc/tobbcikl_289_2005_091212.doc 
10 http://www.mab.hu/doc/FtvVhr091212.doc 
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3. Ennek fényében a tervezett közös képzéső szak lehet: 
� Magyarországon már létesített és megjelent képzési és kimeneti követel-

ményekkel (KKK) rendelkezı szak. (L. 4. pont.) 
� Magyarországon még nem létesített, KKK-val még nem rendelkezı, terve-

zett szak. (L. 5. pont.) 

4. Magyarországon már létesített és jogszabályban meghatározott képzési és 
kimeneti követelményekkel (KKK) rendelkezı szak esetén: 

a) Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben résztvevı 
magyar intézmény(ek külön-külön) már rendelkezik/(nek) az adott szak 
magyarországi indítására vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel, ak-
kor nem kell a MAB újabb szakvéleményét kérni a közös képzéső szak indí-
tásához, arról a MAB-ot csak tájékoztatni kell. Ez esetben nem kell a MAB 
számára szakértıi díjat fizetni. A tájékoztató anyagban szerepeljen: 
• A magyar intézmény(ek) részérıl a szak indításáról hozott MAB határo-

zat és az engedélyezésérıl szóló OH határozat száma, a szak (ha van 
szakirány) felelısének neve, beosztása, tudományos fokozata. 

• Az érintett intézmények közös képzés folytatására szolgáló megállapo-
dás másolata. 

• A külföldi intézmény(ek)re vonatkozóan: 
o az intézmény(ek) neve és felsıoktatási intézményként való elisme-

rés(ük) igazolása (abban az államban, ahol székhelye(ik) van(nak)); 
o az adott képzésre vonatkozó jogosultság(uk) igazolása; 
o a szak külföldi akkreditációjára, amennyiben az van, vonatkozó hite-

les információ (pl. honlap link, akkreditációs határozat másolata); 
o annak igazolása, hogy a kiállított oklevél az érintett külföldi or-

szág(ok) belsı joga szerint felsıoktatásban kiállított oklevélnek mi-
nısül; 

o a szak felelıse(i) a külföldi intézmény(ek)ben. 

• A hallgató melyik intézménybe iratkozik be, hány félévet tölt az egyes 
intézményekben, a külföldi intézmény(ek)ben szerzett kreditek hazai el-
ismerésének módja és kötelezettsége. 

• Az oklevél típusa (kettıs / többes / közös – dual / multiple / joint), vala-
mint az oklevelet kiadó intézmény(ek) neve. 

Hiányos tájékoztatás esetén a MAB teljes szakindítási dokumentációt kér-
het be. 

Idegen nyelven folytatni tervezett képzés esetén, ha azt a MAB ilyenként 
még nem véleményezte és a képzésben résztvevı magyar intézmény(ek) a 
képzés MAB akkreditációjának igazolására igényt tartanak, akkor a ma-
gyar intézmény(ek) a MAB szakindítási szempontrendszerének megfelelıen 
mutassa(ák) be, hogy oktatói(k) idegen nyelven elıadóképesek. (Alap- ill. 
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mesterszakindítás szakmai bírálati szempontjai II.5. szerint.) Ennek megfe-
lelısége esetén a MAB a fenti tájékoztatás tudomásul vétele mellett az ide-
gen nyelven folytatandó közös képzésrıl a magyar fél vonatkozásában kü-
lön akkreditációs határozatot is hoz. 

b) Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben résztvevı 
magyar intézmények valamelyike nem rendelkezik az adott szak indítására 
vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel, akkor szakindítási eljárást kell 
kezdeményezni. Ez az eljárás szakértıi díjköteles. A szakindítási dokumen-
tációhoz csatolni kell a 4.a) pontban részletezett tájékoztató anyagot is. (A 
szak adott intézménybeli nyilvántartásba vételét a MAB támogató szakvé-
leményének birtokában az Oktatási Hivatalnál kell kezdeményezni.) 

5. Magyarországon még nem létesített, KKK-val még nem rendelkezı tervezett 
közös képzéső szak esetén az új szak létesítésére és indítására vonatkozó MAB 
szakvéleményt kell kérni. Ez az eljárás szakértıi díjköteles. A szakindítási do-
kumentációhoz csatolni kell a 4.a) pontban részletezett tájékoztató anyagot. Új 
alapszak létesítési beadványához mellékelni kell az MRK (illetékes szakmai bi-
zottságának) állásfoglalását. Új alapszak létesítése esetén a MAB vizsgálata 
arra is kiterjed, hogy az új szak és a már létezı szak(irány)ok között megvan-e 
az elvárt szaktávolság. (A támogató MAB szakvélemény birtokában kezdemé-
nyezni kell a KKK kihirdetését miniszteri rendeletben, illetve a szak nyilvántar-
tásba vételét az adott intézmény(ek)ben.) 

6. A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási beadvá-
nyainak véleményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, 
akkreditációs követelményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakin-
dítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel: 

a) A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a 
hallgatónak, mint az egyes intézmények programjai külön-külön („added 
value”, szinergizmus), és az együttmőködés magasabb színvonalat, újfajta 
képzést biztosít. 

b) Magyar intézmények közötti együttmőködésben olyan FO intézmény ve-
gyen részt közös képzésben, amely önmagában is képes az adott képzés 
folytatására. Összetett profilú közös képzés esetén a közös képzésben részt 
venni kívánó intézmény legyen alkalmas legalább a közös képzés egyik 
összetevıjét adó, saját profilja szerinti képzési ágban képzés folytatására. 

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



Akkreditáció Magyarországon  22 

 93 

d) A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követelményeket a 
MAB a közös képzést egészében, tehát az összes résztvevı intézményben 
rendelkezésre álló elemek együttes figyelembe vételével vizsgálja. A szak-
indítási beadványban a hazai és a külföldi elemeket is a közzétett MAB út-
mutatók szerint kell bemutatni. 

e) Magyar intézmények közötti együttmőködésben a hallgató a kérelmezı (a 
tanulmányi adminisztrációt végzı) intézménybe iratkozik be, a társintéz-
mény(ek)ben vendéghallgató. A közös képzés elsısorban a hallgató moz-
gása, félév(ek)ben mért vendéghallgatói státusza révén valósulhat meg, a 
társintézmény(ek) szempontjából ez az Ftv. szerinti részképzésnek felel 
meg. Kívánatos, hogy ez a részképzés lehetıleg a teljes képzésre elıírt 
kreditek minimum 25%-át elérı együttmőködést jelentsen. A MAB ugyanis 
nem tartja kívánatosnak a kizárólag írott anyagok (tantervek, programok) 
közös kialakítása vagy használata révén folytatott „közös képzést” és az 
erre alapuló közös oklevelet. 

7. A közös képzés belsı minıségbiztosítása szempontjából több megoldás lehet-
séges: 

a) A közös képzésben résztvevı intézmények külön-külön gondoskodnak saját 
képzési részük minıségének biztosításáról. 

b) A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minı-
ségét felügyelı bizottságot hoznak létre. 

c) A konzorciumi partnerek 2-3 független (minıségbiztosítási) szakértıt kér-
nek fel, akik rendszeresen nyomon követik a képzés mőködését valamennyi 
képzıhelyen. 

 
Háttér információ:  

Ftv. 117. § (4) Magyar felsıoktatási intézmény külföldi felsıoktatási intézménnyel 
a következı feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar és külföldi, 
vagy közös oklevél kiállításához vezetı közös képzést: 

a) a felsıoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására, 
b) a képzés megszervezésében az érintett felsıoktatási intézmények megállapod-

tak, 
c) az érintett felsıoktatási intézmények abban az államban, amelyben a szék-

helyük van, államilag elismert felsıoktatási intézménynek minısülnek, 
d) a kiállított oklevél az érintett országok belsı joga szerint felsıoktatásban kiál-

lított oklevélnek minısül, 
e) a megállapodásból egyértelmően kiderül, hogy melyik magyar képzési terület, 

felsıfokú végzettségi szint és szakképzettség vagy szakirányú továbbképzés köve-
telményeinek felel meg a közös képzés. 

 
-------------------------------------- 
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289/2005 (XII.22.) Korm. rend., 
V/E. Mesterképzésben szerezhetı oklevél, közös képzés esetén 
Sorszám: 
Intézményi azonosító: 
OKLEVÉL 
Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... 

településén ... néven született, és a(z) ..., és a(z) ...., és a(z) ....nevő felsıoktatá-
si intézmények közös képzésének keretében ... szak tanulmányi kötelezettsé-
geinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév. A tanulmányi adminisztrációt 
a(z) ... nevő felsıoktatási intézmény végezte. 

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett 
mesterfokozatot és ... szakképzettséget szerzett, oklevelének minısítése ... 

Keltezés, záradékok, aláírás 

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

Közös oklevelek 
A bolognai folyamat utat nyitott az egyre újszerőbb, kooperatív, határokon átnyúló 
tanulmányi programok elıtt. Jelenleg egyre több közösoklevél-program kidolgozá-
sa folyik Európa-szerte. 
A közös oklevélként meghatározott képesítéseket általában az alábbi kulcsfontos-
ságú tulajdonságok jellemzik: 
• a közös oklevelet adó programokat több intézmény közösen dolgozza ki vagy 

hagyja jóvá; 
• a hallgatók jelentıs idıszakokat töltenek a partner-intézmény(ek)nél; 
• a partner-intézmény(ek)nél töltött tanulási idıszakokat és az ott letett vizsgá-

kat az összes résztvevı intézmény teljes mértékben és automatikusan elismeri; 
• a résztvevı intézmények oktatói együtt állítják össze a tantervet, közös felvé-

teli és vizsgáztató testületeket hoznak létre és részt vesznek az oktatási célú 
mobilitásban; és 

• a résztvevı intézmények közösen bocsátják ki a teljes programot elvégzı hall-
gatók okleveleit, amelyeket a résztvevı intézmények országai teljes mérték-
ben elismernek. 

Forrás: http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/tudastar/bolognai-folyamat 
 
 

Egyetemi tanár pályázatokról hozott MAB döntések 
(2011. szeptember 30.) 

 

2011/7/VII/1. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
E2144 BCE nem támogatva 
2011/7/VII/2 sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
E2145 PPKE támogatva 
2011/7/VII/3 sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
E2143 SZE nem támogatva 
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Egyetemi tanári pályázatokról hozott MAB döntések 
(2011. december 02.) 

 
2011/9/VIII. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
E2146 LFZE támogatva 
(Az egyedi határozatok listája a MAB honlapján: www.mab.hu, a MAB határoza-
tok menüpontban érhetı el.) 
 
 
A pedagógus képzési terület párhuzamos programakkreditáció eljárásrendje 

 
2011/9/III/1. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A MAB plénuma elfogadta a pedagógus képzési terület szakjainak párhuzamos 
programakkreditációs vizsgálata eljárásrendjét. 
Az eljárásrend a MAB honlapján olvasható. 
 
 

A pedagógus képzési terület párhuzamos programakkreditáció Útmutatója 
 
2011/9/III/2. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A MAB plénuma elfogadta a pedagógus képzési terület szakjainak párhuzamos 
programakkreditációs vizsgálata alapjául szolgáló intézményi önértékelésekhez 
készített Útmutatót. Az Útmutató a MAB honlapján olvasható. 
 
 

A pedagógus képzési terület párhuzamos programakkreditáció Kézikönyve 
 
2011/9/III/3. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A MAB plénuma elfogadta a pedagógus képzési terület szakjainak párhuzamos 
program-akkreditációs vizsgálata látogatóbizottsági Kézikönyvét. 
Az LB Kézikönyv a MAB honlapján olvasható. 
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Intézményakkreditációs jelentések 

Az informatika szakok párhuzamos akkreditációs jelentése 

2011/1/VII. sz. MAB határozat (2011.01.25.) 
A MAB párhuzamos programakkreditációs eljárásban értékelte a BCE, BME, DE, 
DF, GDF, EKF, ELTE, KF, ME, NyF, NyME, OE, PE, PPKE, PTE, SzE, SzTE 
informatika képzési területen folyó mérnök informatikus, programtervezı infor-
matikus, valamint gazdaságinformatikus alapképzéseit. A MAB az akkreditációs 
vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A vizsgált szakok akkreditációja 2015. de-
cember 31-ig hatályos. A plénum úgy döntött, hogy az intézmények 2011. június 
30-ig dolgozzanak ki intézkedési tervet az akkreditációs jelentésben szereplı képzé-
si gyengeségeik kiküszöbölésére. 
A jelentés teljes szövege önálló MAB kiadványban, illetve a MAB honlapján a 
Publikációk menüpontban olvasható. 

Külföldi klinikai gyakorlóhely akkreditációja (orvosképzés) 

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabályozottaknak megfelelıen látogató 
bizottság tartózkodott Koreában a Konkuk University Medical Center (Szöul, Ko-
rea) és a Chungnam National University Hospital (Daejeon, Korea) intézmények-
ben 2010. december 5-10 között. Az Orvostudományi Bizottság megtárgyalta és 
támogatta az értékelést, amelyet a plénum alábbi határozatban fogadott el: 
2011/1/VIII. sz. MAB határozat (2011.01.25.) 
Konkuk University Medical Center: 

A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való fo-
lyamatos megfelelése esetén – 2015. december 31-ig hatályos. A kórházi egysé-
gek több mint 1/3-a akkreditációt nyert, azaz maga az intézmény az Akkreditált 
Oktatókórház minısítésre jogosult. 

Chungnam National University Hospital: 
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való fo-
lyamatos megfelelése esetén – 2015. december 31-ig hatályos. A kórházi egysé-
gek több mint 1/3-a akkreditációt nyert, azaz maga az intézmény az Akkreditált 
Oktatókórház minısítésre jogosult. 

A látogató bizottság jelentésének teljes szövege elérhetı a MAB honlapján. 

Magyar orvosképzésben külföldi gyakorlóhelyek akkreditációja 

2011/6/VII. sz. MAB határozat (2011.07.01.) 
A MAB az LB jelentést jóváhagyja, a vizsgált gyakorlóhelyeket akkreditálja. Az LB 
jelentése e határozat melléklete.  
(A MAB által akkreditált gyakorlóhelyek listája elérhetı a MAB honlapján.) 
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A Gábor Dénes Fıiskola intézményakkreditációs értékelése 

2011/7/V/1. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja feltételének tekint. A Gábor Dénes 
Fıiskolát akkreditálja, az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek 
való folyamatos megfelelés esetén – 2016. december 31.  
A határozat melléklete - MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésérıl - a 
MAB honlapján érhetı el a Határozatok menüpontban. 

A Károly Róbert Fıiskola intézményakkreditációs értékelése 

2011/7/V/2. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja feltételének tekint. A Károly Róbert 
Fıiskolát, valamint annak karait: 
� Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
� Természeti Erıforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folya-
matos megfelelés esetén – 2016. december 31.  
A határozat melléklete - MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésérıl - a 
MAB honlapján érhetı el a Határozatok menüpontban. 

A Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete 
intézményakkreditációs értékelése 

2011/7/V/3. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja feltételének tekint. A Mozgássérültek 
Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézetét akkreditálja. Az akkreditáció hatálya 
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2016. decem-
ber 31.  
Hivatkozva az intézményi önértékelésre: "a minıségbiztosítási rendszer kialakítást 
az Ftv és a MAB kötelezettségként írta elı, de emellett az intézmény - mint mőködé-
se folyamatos fejlesztésének keretét - stratégiai feladatként határozta meg. Ennek a 
rendszernek a kialakítása az intézet kiemelt feladatai közé tartozik 2013-ig", a 
MAB két éven belül (2013-14-as tanév elsı szemeszterében), a hiányosságok pótlá-
sát nyugtázandó, az elırehaladást bemutató idıszaki helyzetértékelés során gyızı-
dik meg a minıségbiztosítási rendszer mőködésének hatékonyságáról. 
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A konduktor alapképzési szak szakmai értékelésre a pedagógusképzés képzési terü-
let szakjainak 2012. évi párhuzamos programakkreditációs vizsgálatakor kerül 
majd sor.  
Az intézményben történt szervezeti változásokról (intézményi jogállás, gazdasági 
vezetés helyreállása, a 2011-ben még nem, a késıbbiekben esetlegesen elinduló 
pedagógia alapképzési szak hallgatói/oktatói mutatói stb.) és a minıségügyi felmé-
rések eredményeinek bizonyított visszacsatolásáról a MAB 2013-ban rektori tájé-
koztatást kér.  
A határozat melléklete - MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésérıl - a 
MAB honlapján érhetı el a Határozatok menüpontban. 

A Nyíregyházi Fıiskola intézményakkreditációs értékelése 

2011/7/V/4. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja feltételének tekint. A Nyíregyházi Fı-
iskolát, valamint annak karait: 
•••• Bölcsész(ettudományi) és Mővészeti Kar 
•••• Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 
•••• Mőszaki és Mezıgazdasági Kar 
•••• Pedagógusképzı Kar 
•••• Természettudományi és Informatikai Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folya-
matos megfelelés esetén – 2016. december 31. 
A határozat melléklete - MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésérıl - a 
MAB honlapján érhetı el a Határozatok menüpontban. 

Az Óbudai Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2011/7/V/5. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy az egyetem 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének tekint. Az Óbudai Egyete-
met, valamint annak karait: 
� Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar 
� Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
� Keleti Károly Gazdasági Kar 
� Neumann János Informatikai Kar 
� Rejtı Sándor Könnyőipari és Környezetmérnöki Kar 
akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folya-
matos megfelelés esetén – 2016. december 31.  
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A határozat melléklete - MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésérıl - a 
MAB honlapján érhetı el a Határozatok menüpontban. 

A Szegedi Tudományegyetem intézményakkreditációs értékelése 

2011/7/V/6. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy az egyetem 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének tekint. A Szegedi Tudo-
mányegyetemet, valamint annak karait: 

� Állam- és Jogtudományi Kar 
� Általános Orvostudományi Kar  
� Bölcsészettudományi Kar 
� Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 
� Fogorvostudományi Kar 
� Gazdaságtudományi Kar 
� Gyógyszerésztudományi Kar 
� Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar 
� Mezıgazdasági Kar 
� Mérnöki Kar 
� Természettudományi és Informatikai Kar 
� Zenemővészeti Kar 

akkreditálja.  
Az akkreditáció hatálya a Fogorvostudományi Kar kivételével – az akkreditációs 
feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2016. december 31, a FOK ese-
tében – az akkreditációs feltételeknek való jelenlegi megfelelés alapján – 2014. 
december 31. 
Az Állam- és Jogtudományi Kar esetében a személyi feltételek terén kifogásoltak, 
valamint az egyes képzések (jogászképzés Kecskeméten, ill. idegennyelvi jogi szak-
értıi képzések) folytatását és a doktori fokozatszerzési eljárást illetıen kifogásoltak 
orvoslását a MAB egy éven belül, 2012. július 30-ig monitor eljárás keretében 
megvizsgálja, és az eredmény függvényében az akkreditációt és annak 2016. de-
cember 31-ig tartó hatályát megerısítheti, vagy az akkreditációt megvonhatja.  
A határozat melléklete - MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésérıl - a 
MAB honlapján érhetı el a Határozatok menüpontban. 

A Nemzetközi Üzleti Fıiskola (IBS) intézményakkreditációs értékelése 

2011/7/V/7. sz. MAB határozat (2011.09.30.) 
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja feltételének tekint. Az IBS Nemzetközi 
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Üzleti Fıiskolát akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltéte-
leknek való folyamatos megfelelés esetén – 2016. december 31.  

1. Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplı javaslatok megva-
lósítására dolgozzon ki intézkedési tervet. A határidıket és felelısöket is feltün-
tetı intézkedési tervet az intézmény 2011. december 31-ig juttassa el a MAB tit-
kárságára. 

2. A MAB az akkreditációs jelentésben, valamint a fenti intézkedési tervben foglal-
tak végrehajtásának vizsgálatára 2012. december 31-ig monitoreljárást folytat 
az intézményben. Ennek eredményétıl függıen az akkreditáció hatályát meg-
erısítheti, vagy az akkreditációt megvonhatja, amennyiben az eljárás során azt 
tapasztalja, hogy az intézmény nem hozta meg azokat a legszükségesebb intéz-
kedéseket, amelyeket az intézményakkreditációs jelentés rögzített, és amelyek 
célja, hogy az oktatói és kutatói munka maradéktalanul megfeleljen a magyar 
felsıoktatásban elvárt minıségnek. 

A határozat melléklete - MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésérıl - a 
MAB honlapján érhetı el a Határozatok menüpontban. 

Az agrár szakok párhuzamos akkreditációs jelentése 

2011/9/VII. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A MAB az agárszakok párhuzamos akkreditációs jelentését az ad hoc kollégium 
javaslatainak támogatásával hagyta jóvá. 
A jelentés a MAB honlapján a Friss hírek menüpontban és a Határozatok menü-
pontban olvasható. 
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Doktori iskolákról született döntések, határozatok 
 

A doktori iskolákról hozott MAB határozatok a www.doktori.hu oldalon olvasha-
tóak. 
 

32 doktori iskola 91 törzstagjának véleményezése 
(2011. január 25.) 

 

tudomány-
terület 

DI tudományág int. név 
elızı 

döntés 
releváns megf. megjegyzés 

53 növényterm. DE Borbély János   I I  
53 növényterm. DE Dobos Attila   I N  
53 növényterm. DE Holb Imre  F 2008 I I  
53 növényterm. DE Juhász Csaba F 2008 I N  
53 növényterm. DE Rátonyi Tamás  I N  
64 növényterm. BCE Jámborné Benczúr 

Erzsébet 
F 2008 I N  

agrártud. 

64 növényterm. BCE Papp István   I I  
194 nyelvtud. PPKE Surányi Balázs   I I Új DI-ben 

megfelelhet 
végzett hall-
gató nélkül is 

48 filozófia DE Bujalos István  N I N  
48 neveléstud. DE Éles Csaba   I I  
48 pszichológia DE Máth János  N I N  
48 pszichológia DE Pék Gyızı   I N  
48 pszichológia DE Szabó Csaba  N I N  

bölcsészettud. 

48 pszichológia DE Tóth László  N I N  
152 építımővészet PTE Bachmann Bálint  N I N  
152 építımővészet PTE Bede István   I N  
152 építészmérn. PTE Iványi Péter   I I  
152 építımővészet PTE Kovács Orsolya  N N N  
152 építészmérn. PTE Lindenbach Ágnes  N I  
152 építımővészet PTE Perényi László   N N  
152 építészmérn. PTE Stirling János  N I I  
152 építımővészet PTE Szabó Éva  N N N  

mőszaki tud. 
mővészetek 

152 építımővészet PTE Zoltán Erzsébet 
Szeréna  

N I N  

46 egészségtud. DE Kósa Karolina  N I I   
46 egészségtud. DE Sándor János   I I   
72 elméleti 

orvostud. 
SE Benyó Zoltán   I I   

72 elméleti 
orvostud. 

SE Kellermayer 
Miklós  

I (D93) I I   

72 elméleti 
orvostud. 

SE Prohászka Zoltán   I I   

74 gyógyszertud. SE Kéri György   I I   
77 klinikai orvostud. SE Kulka Janina  N I I   

orvostud. 

108 elméleti 
orvostud. 

SZTE Csonka Csaba  N I I  
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tudomány-
terület 

DI tudományág int. név 
elızı 

döntés 
releváns megf. megjegyzés 

110 elméleti 
orvostud. 

SZTE Endrész Valéria  N I I   

110 elméleti 
orvostud. 

SZTE Miczák András  N I I  

112 elméleti 
orvostud. 

SZTE Dux Mária  N I I  

112 elméleti 
orvostud. 

SZTE Julesz János  N I I  

171 egészségtud. PTE Figler Mária   I I  
183 elméleti 

orvostud. 
DE Ivics Zoltán   I I  

 

183 elméleti 
orvostud. 

DE Izsvák Zsuzsanna   I I  

78 szociológia SE Balázs Péter   N I 
78 szociológia SE Nagy Endre  N N I 

orvostud. 
társadalomtud 

78 szociológia SE Török Péter   N I 

Ld. a láb-
jegyzetet.11 

113 jog SZTE Szabó Imre   I I  
126 gazdálkodástud. KE Szávai Ferenc I 

(D130) 
I I  

166 politikatud. AGYE Frei Christoph   N N  
166 közgazdaságtud. AGYE Steinmann Gunter   I I  

166 történelem12 AGYE Woyke Wichard   I I  
132 hadtud./pszicholó

gia 
ZMNE Bolgár Judit N I N  

132 hadtud./történele
m 

ZMNE Csikány Tamás N I I  

132 hadtud. /közlek. ZMNE Krajnc Zoltán  I N  
132 hadtud. /inform. ZMNE Rajnai Zoltán F 2008 

(D153) 
I N  

társadalomtud 

132 hadtud. ZMNE Szternák György N I I  

                                                           
11 Szociológia tudományágban kérték a véleményezést. Mindhárom törzstag-jelölt releváns lenne, de a szociológia 

tudományág formai okból (csak egy egyetemi tanár, Nagy E.) nem akkreditálható. 
12 A doktori iskola állam- és jogtudományok tudományágára vonatkozó akkreditációt 2012. december 31-ig meg-

adta a MAB Felülvizsgálati Bizottsága a MAB FvB 42/2010. sz. határozatában 2010. november 11-én. Ugyan-
ebben a határozatban „megfelel” minısítésőnek nyilvánította Oliver Diggelmann, Ulrich Hufeld és Christian 
Schubel törzstagokat az állam- és jogtudományok tudományágban. A tudományágra vonatkozó akkreditáció és e 
törzstagok „megfelel” minısítésének megjelenítése azonban a www.doktori.hu adatbázisban mindaddig nem 
lehetséges, amíg Oliver Diggelmann fel nem tünteti az adatbázisbeli személyi adatlapján, hogy fokozatot szer-
zett hallgatója van. A MAB Doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs bírálati szempontjai 
szerint ugyanis „Újonnan létesítendı, továbbá legfeljebb 3 éves doktori iskola akkreditálható akkor is, ha csak 3 
törzstagnak van fokozatot szerzett hallgatója.” A Felülvizsgálati Bizottság döntése a 2009-ben fennálló körül-
ményekre alapozódott, amikor a doktori iskola 3. éve mőködött. Mára azonban valamennyi törzstagra vonatkozó 
általános követelmény, hogy legalább (társ-témavezetésben) 0,5 fokozatot szerzett hallgatója legyen. 
Ugyanez vonatkozik a politikatudományok tudományágra is. A politikatudományok tudományág 
akkreditációjának és ezzel együtt Ellen Bos, Wichard Woyke, Jürgen Dieringer és/vagy Pállinger Zoltán Tibor 
törzstagok „megfelel” minısítésének a megjelenítése a www.doktori.hu adatbázisban akkor történhet meg, ami-
kor Jürgen Dieringer vagy Pállinger Zoltán Tibor feltünteti az adatbázisbeli személyi adatlapján, hogy fokozatot 
szerzett hallgatója van, és ezt az egyetem rektora levélben bejelenti a MAB-nak. 
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tudomány-
terület 

DI tudományág int. név 
elızı 

döntés 
releváns megf. megjegyzés 

24 matematika ELTE Szabó Csaba   I I  
59 kémia DE Borbás Anikó   I I  
59 kémia DE Gáspár Attila   I I  
59 kémia DE Kathó Ágnes   I I  
59 kémia DE Kéki Sándor   I I  
59 kémia DE Lázár István   I I  
59 kémia DE Lente Gábor   I I  
59 kémia DE Micskei Károly   I I  
59 kémia DE Nagy István   I N  
59 kémia DE Tóth Zoltán   N I  
59 kémia DE Várnagy Katalin   I I  
60 környezettud. DE Braun Mihály   I N  
60 környezettud. DE Horváth Roland   I N  
60 biológia DE Lengyel Szabolcs  N I N  
60 környezettud. DE Máthé Csaba   I N  
60 környezettud. DE Matus Gábor   I N  
60 biológia DE Nagy Sándor Alex  F 2008 I N  
60 biológia DE Pusztahelyi Tünde   I N  
60 biológia DE Rácz István  F 2008 I N  
60 biológia DE Rózsa Lajos  N I I  
60 biológia DE Szentirmai Attila   I I  
60 biológia DE Vasas Gábor   I N  
61 matematika DE Kozma László   I N  
61 matematika DE Pintér Ákos   I I  
61 matematika DE Szilasi József   I N  
63 biológia SZIE Vetter János F 2008 

(D65) 
I I  

65 környezettud. SZIE Nemes Péter   I N  
91 kémia PTE Révay Zsolt   I I megállapodás 

hiányzik 

103 földtud. PTE Aubert Antal  N I N  
103 földtud. PTE Bozó László   I I  
103 földtud. PTE Nagyváradi László  I N  
103 földtud. PTE Pap Norbert  N I N  
103 földtud. PTE Szilágyi István   I I  
103 földtud. PTE Tésits Róbert  N I N  
103 földtud. PTE Wilhelm Zoltán  N I N  
104 biológia PTE Molnár László   I I  
116 biológia SZTE Pénzes Zsolt  N I N  
118 földtud. SZTE Bajmócy Péter  N I N  
138 bio-, környezet-, 

vegyészmérn. 
(kémia) 

BME Rév Endre  N I I  

természettud. 

175 környezettud. ELTE Ács Éva  I I  
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Törzstagi megfelelıség 
 
2011/3/VI/4/2/432. sz. MAB határozat (2011.03.25.) 
A MAB támogatja a Gazdálkodástani Doktori Iskola (D127) mőködését Fertı 
Imre vezetésével a Budapesti Corvinus Egyetemen. 
Indoklás: 
Fertı Imre a középkorú magyar közgazdász-generáció rendkívül tehetséges képvi-
selıje. Kiemelkedıen eredményes tudományos tevékenységét nemcsak MTA dokto-
ra címe, hanem a nemzetközi tudományos életben való rendszeres jelenléte, tudo-
mányszervezési tevékenysége és impozáns publikációs jegyzéke bizonyítja. Kutatá-
sai szervesen illeszkednek a doktori iskola profiljába, a meghirdetett kutatási témák 
ténylegesen végzett kutatási programokhoz kapcsolódnak, a leendı doktoranduszok 
inspiratív kutatási környezetben dolgozhatnak. A doktori iskola vezetıjével szem-
ben támasztott követelményeknek magas színvonalon eleget tesz. 
 
 

D209 KRE történelemtudományi doktori iskola létesítése 
 
2011/7/VI/2/436. MAB határozat (2011.09.30.) (http://doktori.mab.hu adatbázis) 
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem történelemtudományi doktori isko-
lájának létesítését történettudományok besorolással (a 209 azonosító szám alatt) 
támogatja, a doktori iskolát 5 évre akkreditálja. 
Indoklás: 
Mőködési szabályzata alapos, részletesen kitér a DI szervezeti felépítésére, vezetı-
jének és tagjainak feladataira, oktatási és kutatási programjainak mőködésére, a 
szükséges eljárásokra a felvételitıl a fokozatszerzéssel bezárólag. Tartalmazza a 
doktori képzés rendjét, a kreditszerzés szabályait. Többek között elıírja a tudomá-
nyos publikálás rendjét, pl. az abszolutóriumhoz legalább két tudományos közle-
ményt kell megjelentetni lektorált tudományos folyóiratban vagy kötetben. 
Képzési terve részletes és terjedelmes. Két képzési-kutatási programra épül: 1. 
Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740-1867, 2. Társa-
dalmi, politikai és katonai konfliktusok Magyarországon 1867-1968. Ehhez a kép-
zési terv szerint adottak a személyi feltételek. A két program alapvetıen a törzstag-
ok kutatásaira épül. A két program korban különbözı, de tematikailag hasonló 
kutatásokat fog össze. A két program koherens a DI tudományágával. 
Minıségbiztosítási terve tartalmazza a lényeges szempontokat: a képzési progra-
mok és a doktorhallgatók teljesítményének értékelését, s az oktatói gárda minıség-
biztosítását, a képzés és kutatás információs rendszerének ellenırzését. Tartalmaz-
za továbbá a szükséges fejlesztések megvalósítását és magának a minıségpolitiká-
nak a folyamatos felülvizsgálatát. 
Honlapja elérhetı a doktori adatbázisból. Tartalmas, valós információkat közöl a 
DI tagjairól és képzési-tudományos profiljáról. A DI-vel kapcsolatos minden jelen-
tıs információ elérhetı róla. 
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A DI vezetıje, Szakály Sándor a XX. századi magyar hadtörténet és sporttörténet 
egyik legismertebb kutatója. Oktatási és tudományos tevékenysége jól szolgálja a 
DI kutatási és képzési célkitőzéseit. Munkássága és a doktori képzésben betöltött 
szerepe összhangban van a DI tervezett tevékenységével. Témavezetése alatt három 
doktorandusz szerzett fokozatot, s jelenleg is folyamatban van több hallgatójának 
felkészítése. Egész munkássága, monográfiái és tudományos közleményei, külföld-
ön megjelent publikációi, tudományos tevékenységének hasznosságát kifejezı idé-
zettsége alapján megfelel a törzstagi követelményeknek. Irányító- és szervezıkész-
sége, habitusa és tudományos eredményei alapján alkalmas a DI vezetésére. 
A DI-nek nyolc törzstagja van, ebbıl négy egyetemi tanár, s négy fınek szerzett 
fokozatot a doktorjelöltje. A törzstagok kutatási területei, közleményei, témakiírásai 
összhangban vannak a DI képzési-kutatási programjaival. Van tehát koherencia a 
törzstagok kutatási területe és a DI képzési terve között. A benyújtott anyag alapján 
a kutatási területek valódi doktori iskola képét mutatják. 
A doktori iskolába nemrég meghívott törzstag-jelöltek eddigi tudományos tevékeny-
sége más intézményekhez kötıdik, így a doktori iskola egyik programjában sem 
alakult még ki helyi tudományos mőhely. A MAB 2012. szeptember 30-ig tájékozta-
tást kér az egyetemen mőködı tudományos mőhely koherens kutatási eredményei-
rıl.  
 
 
Doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs bírálati szempontjai 

 
2011/9/IV. sz. MAB határozat (2011.12.02.) - a 2008/8/II.2. sz. határozat kiegészítése 
…1.3. Életkori bírálati szempontok 
1.3.1. Doktori iskola létesítésekor: 
1.3.1.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61. életévét még nem 

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

még nem tölti be 
Kiegészítés: 
1.3.1.3. Egyetemi kutató (ha DSc ill. az MTA r. vagy lev. tagja): aki az értékelés 

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

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

életévét még nem tölti be 
Kiegészítés: 
1.3.2.3. Egyetemi kutató (ha DSc ill. az MTA r. vagy lev. tagja): aki az értékelés évében 71. 

életévét még nem tölti be… 
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D107 SZTE, D158 PPKE figyelemfelhívás 
 
2011/9/IX. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (D107) 
jelenleg csak hat akkreditált törzstagja van,  
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának 
(D158) jelenleg csak öt akkreditált törzstagja van. 
A MAB felhívja a két intézmény rektorának figyelmét arra, hogy egy éven belül 
tegyenek eleget az alább hivatkozott jogszabályban megfogalmazott követelmé-
nyeknek. 
Jogszabályi háttér: 
33/2007.(III.7.) sz. Korm. rendelet 3.§(1): Doktori iskola létesítését legalább hét 
törzstag kezdeményezheti.  
(6) A MAB a jogszabályok vagy az általa meghatározott mérlegelési követelmé-
nyek súlyos sérelme esetén a doktori iskola megszüntetése céljából javaslatot tehet 
a rektornak, a fenntartónak, valamint a felsıoktatási törvény 110. §-ának (4) be-
kezdése szerinti kezdeményezéssel élhet. 
 
 

Doktori iskolák törzstagjainak véleményezése (64 doktori iskola, 110 törzstagja) 
 

 Képzési terület 
Véleményezések 

száma 
Törzstagokról született 
döntések* 

1. Agrártudományi Bizottság 10 DI, 19 TT 8T / 11NT 

2. Bölcsészettudományi bizottság 16DI, 24 TT 11T / 13NT 

3. Mőszaki tudományi bizottság 8 DI, 16 TT 16T /0NT 

4. Mővészeti Bizottság 2 DI, 3TT 3T / 0NT 

5. Orvostudományi bizottság 9 DI, 13 TT 11T/2NT 

6. Pedagógusképzési bizottság 2 DI, 7 TT 5T / 2 NT 

7. Társadalomtudományi bizottság 17 DI, 32 TT 23T / 9NT 
*T (támogatás), NT (nem támogatás) 
 
 

Nem támogatott doktori iskolák 

EKF Neveléstudományi DI létesítése (D206) 
 

2011/3/VI/1. sz. MAB határozat (2011.03.25.) 
A MAB nem támogatja a Somos Lajos Neveléstudományi Doktori Iskola létesíté-
sét az Eszterházy Károly Fıiskolán. 
Indoklás: 
A doktori iskola egésze nem mutat eredményes neveléstudományi oktató- és kuta-
tómőhelynek megfelelı összefüggı képet. Ennek legfıbb oka, hogy a törzstagjelöl-
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tek között nincsenek megfelelı számban neveléstudományi minısítéssel és a törzs-
tagi megfeleléshez szükséges szintő szakmai munkássággal is rendelkezık, azaz a 
felsorolt törzstagjelöltek között nincs hét olyan személy (legalább négy egyetemi 
tanár és három további alkalmas törzstag), akik megfelelnek a törzstagokkal szem-
ben támasztott relevancia-, illetve tartalmi kritériumoknak. A doktori iskola négy 
programja egyenként fontos témaköröket, problémákat jelenít meg. A programok 
neveléstudományi kapcsolódása nem azonos erısségő, de a kérelem mindegyiket 
elfogadhatóan indokolja. A koherenciát rontja, hogy a pedagógusképzés pedagógi-
ája programból, amely a négy közül a leghagyományosabb neveléstudományi terü-
letnek számít, nincs törzstagjelölt, és ebben a programban a legnagyobb a külsı 
témavezetık, oktatók aránya. Úgy tőnik, hogy ez a program az intézmény saját 
erıivel nem lenne megfelelıen mőködtethetı. A legmagasabban minısített, legel-
ismertebb, és valóban intézményi kötıdéső kutatókat a Környezeti nevelés és tudat-
formálás program vonultatja fel, ugyanakkor ennek neveléstudományi vonatkozá-
sai a legkevésbé kidolgozottak. 
A doktori iskola vezetıje a hazai neveléstudomány, ezen belül az idegen nyelvi 
oktatás, mérés-értékelés széles körben ismert és elismert mővelıje. Nemzetközi 
kutatói, oktatói tapasztalatokkal, kapcsolatrendszerrel rendelkezik, iskolateremtı 
személyiség. A feltételeknek egyedül az életkora miatt nem felel meg (a beadvány 
benyújtásakor már elmúlt 65 éves). 
A doktori iskola honlapja és azon a szükséges dokumentumok megtalálhatók, 
áttekinthetıen szerkesztettek, informatívak. 
 
 

MTF Táncmővészeti DI létesítése (D204) 
 

2011/3/VI/2. sz. MAB határozat (2011.03.25.) 
A MAB nem támogatja a Táncmővészeti Doktori Iskola létesítését a Magyar 
Táncmővészeti Fıiskolán.  
Indoklás: 
A mőködési szabályzat apróbb finomításokkal (pl. nem indokolt a végzést követıen 
5 évig várni a jelentkezéssel, valamint részletezni kell a témahirdetéseket) elfogad-
ható. A képzési terv jól átgondolt, bár DLA képzésrıl lévén szó, a gyakorlat aránya 
nagyon alacsonynak tőnik. A mővészi tevékenység és a róla való írni tudás elvárá-
sának pontosabb megfogalmazása, részletes leírása elengedhetetlen. Példás viszont 
a mővészi alkotómunkán belül a koreográfusi és az elıadómővészeti produkciók 
kategorizálása. A minıségbiztosítási szabályzat meglehetısen rövid; a jogi alapo-
kat tartalmazza ugyan, de szakmailag nem foglalja össze az intézmény e téren szük-
séges feladatait. A honlap nem létezik, elkészítésére a rektor ígéretet tett. 
A doktori iskola vezetıjének olyan pedagógust, mővészt célszerő választani, aki 
maga is elvégzett egy harmadik ciklusbeli képzést, saját tapasztalattal rendelkezik 
a tanulás, a kutatás területén. A dokumentáció több olyan törzstagjelöltet is meg-
nevez, aki eleget tesz ezeknek a feltételeknek. Szakály Györgyöt mővészi életpályá-
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ja, Kossuth-díja kiemelkedıen alkalmassá teszik, a doktori iskola vezetését azon-
ban a hatályos jogszabályoknak (tudományos fokozat) mindenben megfelelı kolle-
gára kellene bízni. 
A doktori iskola egészét illetıen a törzstagjelöltek kutatási területe között található 
átfedés, azonban a megnevezett publikációk igen széles területre szóródnak, a pe-
dagógiától Platón párbeszédeiig. A megadott tudományágak mindegyike talán 
illeszthetı a mővészetek tudományághoz, de együttesen már túlságosan is hetero-
gén a kép. A profil tiszta megnevezése, a szakirodalommal, publikációkkal ponto-
sabban lefedett kutatási területek elısegíthetik a koherencia kialakulását. Az anyag 
nem tartalmaz témahirdetéseket. A TT-jelöltek az utolsó 5 év 5 mővészeti alkotását 
vagy közleményét nagyvonalúan kezelik, sajnos sokuknál nagyon hiányos az össze-
állítás.  
Formailag sem felel meg a tervezett iskola: legalább három törzstagjelöltnek kell 
legyen témavezetett, fokozatot szerzett doktorandusz hallgatója. 
 
 

NYME Földtudományi DI létesítése (D205) 
 

2011/3/VI/3/2/432. sz. MAB határozat (2011.03.25.) 
A MAB nem támogatja a Földtudományi Doktori Iskola létesítését a Nyugat-
magyarországi Egyetemen.  
Indoklás: 
A földtudományok területén mindösszesen két törzstagjelölt, Veress Márton és 
Kordos László teljesíti a törzstagi megfelelıség kritériumait. Kevés olyan, publiká-
ciókban is testet öltı közös tevékenységet mutattak be, amely a földtudományokat 
mővelı és a többi törzstagjelölt közötti korábbi együttmőködést mutatná. Kizárólag 
a karsztmorfológiai, karsztosodással kapcsolatos folyamatok vizsgálata tekinthetı 
olyan közös szakterületnek, amiben a résztvevık külön-külön vagy néhány ritka 
közös publikációban eredményt mutattak fel. Ugyanakkor több törzstagjelölt nem a 
földtudományok, hanem más tudományterület mővelıje. 
 
 

BCE Társadalmi kommunikáció doktori iskola létesítése (D208) 
 

2011/5/VII. sz. MAB határozat (11.07.01.) 
A 9 törzstagból 5 megfelelt, 4 nem megfelelt értékelést kapott, így a BCE Társa-
dalmi kommunikáció doktori iskola létesítését a plénum nem támogatta. 
 
 

WJLF Ökumenétheológiai, társadalom- és pasztoráldiakóniai doktori iskola léte-
sítése (D210) 

 

2011/9/9/2. sz. MAB határozat (2011.12.02.) 
A plénum a törzstagi véleményezésekrıl született határozatok alapján a doktori 
iskola létesítését nem támogatja. 
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Szaklétesítések 

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapszakok) 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Bk172 ME logisztikai mérnöki 2011/7/VIII/1 

Bk94szakir ELTE 
gyógypedagógia (autizmus spektrum pedagó-
giája szakirány) 

2011/8/VI/1 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapszakok) 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Bk96szakir ELTE magyar alapszakon magyar jelnyelv szakirány 2011/4/VI/1. 

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok) 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Mk520 MKE kortárs mővészetelméleti és kurátori ismeretek 2011/1/IX/6 
Mk521 KE mozgóképmővész (mozgókép-rendezı, mozgó-

kép-operatır, mozgókép-író-dramaturg, moz-
gókép-mősorkészítı, mozgókép-vágó, mozgó-
kép-kreatív producer, animációs mozgóképter-
vezı szakirányok) 

2011/2/IX/4 

Mk122szakir DE 
klasszikus hangszermővész mesterszakon 
klasszikus szaxofon szakirány 

2011/4/VI/2. 

Mk524 PPKE bizantinológia mesterszak 2011/4/VI/3. 

Mk525 BCE 
tájépítész és kertmővész (módosított név; 
kertmővészeti és szabadtér-tervezési) 

2011/5/IX/7. 

Mki527 CEU 
Erasmus Mundus Master of Arts in Public 
Policy 

2011/6/IX/11. 
(a szaknévbıl az 
Erasmus Mundus 

elhagyásával 
támogatva: (Master 

of Arts in Public 
Policy) 

Mk122szakir2 LFZE 
klasszikus hangszermővész mesterszakon 
csembaló, cimbalom, harmonika szakirányok 

2011/6/IX/12. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mk526 ME olajmérnöki 2011/6/IX/13. 
Mk528 SE fizioterápia 2011/6/IX/14. 
Mk536 ELTE társadalomelméleti 2011/7/VIII/19 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 

Mk532 AVKF 

szociálpedagógia (szociálpedagógia és 
resztorativitás nevelési/oktatási intézmények-
ben szociális menedzsment és minıségbiztosí-
tás, kisebbségi közösségek társadalmi integrá-
ciója szakirányok) 

2011/7/VIII/14 
(szakirányok 

nélkül támogatva) 

Mk533 
(Elızmény: 
Mk342) 

NYME 

szociálpedagógia (szociálpedagógia és 
resztorativitás nevelési/oktatási intézmények-
ben szociális menedzsment és minıségbiztosí-
tás, kisebbségi közösségek társadalmi integrá-
ciója szakirányok) 

2011/7/VIII/15 
(szakirányok 

nélkül támogatva) 

Mk534 PPKE 

szociálpedagógia (szociálpedagógia és 
resztorativitás nevelési/oktatási intézmények-
ben szociális menedzsment és minıségbiztosí-
tás, kisebbségi közösségek társadalmi integrá-
ciója szakirányok) 

2011/7/VIII/16 
(szakirányok 

nélkül támogatva) 

Mk529 DE 

szociálpedagógia (szociálpedagógia és reszto-
rativitás nevelési/oktatási intézményekben, 
gyermekközösségek társadalmi integrációja 
szakirányok) 

2011/7/VIII/17 

Mk537 ELTE 
Európai társadalmi terek: fejlesztés és identitá-
sok 

2011/7/VIII/20 

Mk538 PTE 

belsıépítész-környezettervezı mővész (belsı-
építész-tervezı mővész, környezettervezı mő-
vész, környezeti tárgytervezı mővész szakirá-
nyok) 

2011/7/VIII/21 

Mk540 BCE ökológiai gazdálkodási mérnöki 
2011/8/VI/8 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mk539 
(Elızmény: 
Mk514) 

ELTE európai és nemzetközi üzleti jog 2011/8/VI/9 

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok) 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Mk517 SE mentálhigiénés családtudományi és családterápi-

ás 
2011/1/IX/7 

Mk519 MKE képzımővészeti menedzsment 2011/2/IX/5 

Mk535 EKF 
fogyasztó- és eredetvédelem (általános fogyasz-
tóvédelem, eredetvédelem és élelmiszer-
ellenırzés szakirányok) 

2011/7/VIII/18 

Mk523 SzTE geoinformatikus 2011/4/VI/4. 
Mk530 ELTE Közel-Kelet tanulmányok 2011/6/IX/10. 
Mk531 SE kórház-higiéne és infekciókontroll 2011/6/IX/15. 
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Szakindítások 

Támogatott alapszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Bs1231 BKF televíziós mősorkészítı 2011/1/IX/1 
Bs1219 MPANNI pedagógia 2011/1/IX/5 
Bs1233 ÁVF nemzetközi gazdálkodási 2011/2/IX/1 
Bs1232 SZTE gépészmérnöki (mérnöki programozás szak-

irány) 
2011/2/IX/3 

Bs1258 BGF 
andragógia (mővelıdésszervezı, turisztikai 
szociálandragógus szakirány) 

2011/7/VIII/2 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1260 BME 
logisztikai mérnöki (logisztikai folyamatok, 
mőszaki logisztika, szállítmányozás szakirá-
nyok) 

2011/7/VIII/3 

Bs1257 KF jármőmérnöki (gépjármővek szakirány) 2011/7/VIII/4 
Bs1254 
(Elızmény: 
Bs1206) 

KE szabad bölcsészet (filozófia szakirány) 2011/7/VIII/5 

Bs1251 NYF csecsemı- és kisgyermekfelügyelı 2011/7/VIII/6 
Bs1252 NYF turizmus-vendéglátás 2011/7/VIII/7 

Bs686szakir 
(Elızmény: Bs686) 

PPKE keleti nyelvek és kultúrák (kínai szakirány) 
2011/7/VIII/8 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs694szakir 
(Elızmény: Bs694) 

PPKE történelem alapszakon régészet szakirány 
2011/7/VIII/9 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs116szakir PTE 
építımérnök alapszakon közlekedési létesít-
mények, vízmérnöki, települési szakirányok 

2011/7/VIII/10 

Bs380szakir2 
(Elızmény: Bs380 
(szhk is) 

PTE ápolás és betegellátás (szülésznı szakirány) 2011/7/VIII/11 

Bs1259 BGF nemzetközi tanulmányok 2011/8/VI/2 

Bs1255 KRE szociológia 
2011/8/VI/3 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1261 PTE nemzetközi tanulmányok 
2011/8/VI/5 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1263 
(Elızmény: Bs878, 
Bs878monit) 

TPF 
gazdálkodás és menedzsment (régiófejlesztés 
szakirány) 

2011/8/VI/6 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1265 
(Elızmény: 
Bs1238) 

WSUF pénzügy és számvitel 
2011/8/VI/7 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1266 BKF 
nemzetközi tanulmányok (Európai Uniós 
források felhasználása szakirány) 

2011/9/X/1 
(megjegyzéssel 

támogatva) 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 

Bs569szakir ELTE 
gyógypedagógia alapszakon autizmus spekt-
rum (zavarral élık) pedagógiája szakirány 

2011/9/X/3 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs786szakir NYME 
mőszaki szakoktató alapszakon (Zalaegersze-
gen) gépészeti szakirány 

2011/9/X/4 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1242 ME szociális munka 2011/5/IX/2. 

Bs201szakir2 SzIE 
óvodapedagósus alapszakon német nemzetisé-
gi szakirány 

2011/5/IX/3. 

Bs381szakir2 SzIE tanító alapszakon német nemzetiségi szakirány 2011/5/IX/4. 
Bs1240 SzE szociológia  2011/5/IX/6. 

Bs221szhk BGF 
turizmus-vendéglátás székhelyen kívül: 
Nyitrán (Szlovákia) (idegenforgalom és szál-
loda szakirány) 

2011/6/IX/2. 

Bs221szhk2 BGF 
turizmus-vendéglátás székhelyen kívül: 
Székelyudvarhelyen (Románia) (idegenforga-
lom és szálloda szakirány) 

2011/6/IX/3. 

Bs1247 KE 
nemzetközi tanulmányok (Európa-
tanulmányok szakirány) 

2011/6/IX/5. 

Bs1246 MÜTF 
mechatronikai mérnöki (lézertechnológia szak-
irány) 

2011/6/IX/6. 

Bs1248 PPKE igazgatásszervezı 2011/6/IX/8. 

Bs1244 TPF nemzetközi tanulmányok 
2011/6/IX/9. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1245monit SZTE 
gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak 
pedagógiája; logopédia; tanulásban akadá-
lyozottak pedagógiája szakirányok) 

2011/6/IX/27. 
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Támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Ms1325 DE gazdasági agrármérnöki 2011/1/IX/9 
Ms1343 DE klinikai laboratóriumi kutató 2011/1/IX/10 
Ms1330 ELTE humánökológia 2011/1/IX/11 
Ms1323 EKF geográfus (erıforrás- és kockázatelemzı 

geográfus, régiómenedzser geográfus szak-
irányok) 

2011/1/IX/12 

Ms1329 SZE klasszikus hangszermővész (klasszikus fuvo-
lamővész, klasszikus klarinétmővész szakirá-
nyok) 

2011/1/IX/16 

Ms1313 SZFE filmoperatır mővész 2011/1/IX/17 
MsT1324 DE hon- és népismeret tanár 2011/1/IX/18 
MsT1315 NYF mérnöktanár (gépészmérnök) 2011/1/IX/19 
MsT1320 NYME egészségfejlesztés tanár 2011/1/IX/21 
Ms1336 EKF neveléstudomány (kora gyermekkor pedagó-

giája (Early Childhood and Primary 
Education), nevelési és oktatási kutatások 
(Research on Education) szakirányok) 

2011/2/IX/7 

Ms1335 NYME kulturális mediáció 2011/2/IX/9 
Ms1312 SZFE filmrendezı mővész 2011/2/IX/10 
MsT1338 DF pedagógiai értékelés és mérés tanára 2011/2/IX/11 

Mi842 BGF 
nemzetközi tanulmányok (European Studies, 
International Economic Relations szakirá-
nyok) angol nyelven 

2011/7/VIII/23 

Ms1340 BKF 
mozgóképmővész (mozgókép-mősorkészítı 
szakirány) 

2011/7/VIII/24 

Ms1378 KRE 
német nyelv, irodalom és kultúra (irodalom- 
és kultúratudomány, alkalmazott nyelvészet 
és lexikográfia szakirányok) 

2011/7/VIII/32 

Ms33szakir1 LFZE 
klasszikus hangszermővész (csembaló szak-
irány) 

2011/7/VIII/33 

Ms33szakir2 LFZE 
klasszikus hangszermővész (harmonika szak-
irány) 

2011/7/VIII/34 

Ms33szakir3 LFZE 
klasszikus hangszermővész (cimbalom szak-
irány) 

2011/7/VIII/35 

Ms1388 MKE 
kortárs mővészetelmélet és kurátori ismere-
tek 

2011/7/VIII/36 

Ms1366 ME 
villamosmérnöki (folyamatirányítási és ipari 
kommunikációs rendszerek szakirány) 

2011/7/VIII/37 

Ms1369 
(Elızmény: 
Ms1298) 

NYME mőszaki menedzser 2011/7/VIII/39 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 

Ms1376 PE 

összehasonlító irodalom- és mővelıdéstudo-
mány (összehasonlító irodalomtudomány, 
színháztudomány, mővelıdéstudomány szak-
irányok) 

2011/7/VIII/40 

MsMi1390 PTE 
egészségügyi menedzser magyar és angol 
nyelven 

2011/7/VIII/42 

Ms1389 
(Elızmény: 
Ms1316) 

SZTE 
kulturális örökség tanulmányok (kulturális 
diplomácia, kulturális örökség védelme szak-
irányok) 

2011/7/VIII/46 

MsT1373 
(Elızmény: Ms289, 
MsT1333) 

NYF testnevelı tanár 2011/7/VIII/50 

MsT1375 
(Elızmény: 
MsT1331) 

PE drámapedagógia tanár 2011/7/VIII/52 

Ms1341 EKF 
mozgóképmővész (mozgókép-mősorkészítı 
szakirány) 

2011/7/VIII/26 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mi1370 ELTE 
Európai társadalmi terek: fejlesztés és identi-
tások 

2011/7/VIII/29 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1374 PTE 
grafikusmővész (tervezıgrafika szakirány) 
osztatlan 

2011/7/VIII/41 

Ms1360 SE fizioterápia 2011/7/VIII/43 
Ms1371 SZTE pénzügy 2011/7/VIII/44 
Ms1377 
(Elızmény: 
Ms1291) 

SZTE 
környezetmérnöki (környezettechnológia, 
környezetállapot értékelés szakirányok) 

2011/7/VIII/45 

Ms1391 PTE 
nemzetközi tanulmányok (regionális és civi-
lizációs tanulmányok, Európa-tauulmányok 
szakirányok) 

2011/8/VI/12 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1399 KJF vállalkozásfejlesztés 
2011/9/X/8 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mi149 SZE 

jármőmérnöki (német nyelvő képzés), (belsı 
égéső motorok szakirány) 

2011/9/X/10 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1404 ZMNE 
nemzetközi tanulmányok (Európa tanulmá-
nyok, biztonsági tanulmányok, missziós ta-
nulmányok szakirányok) 

2011/9/X/11 

Ms240szakir2 DE 
klasszikus hangszermővész mesterszakon 
klasszikus szaxofon szakirány 

2011/4/VI/6. 

Ms1350 PPKE bizantinológia 2011/4/VI/7. 
Ms1348 SZIE tervezı építészmérnöki 2011/4/VI/8. 
Ms1359 SZFE dokumentumfilm-rendezı mővész 2011/5/IX/10. 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 

MsMi1351 BCE 
tájépítész és kertmővész (módosított név) 
(kertmővészeti és szabadtér-tervezési) 

2011/5/IX/8. 
(az angol nyelvő 

képzést a MAB nem 
támogatta) 

Mi14 DE 

programtervezı informatikus angol nyelvő 
mesterképzés (információs rendszerek, kép-
feldolgozás és számítógépi grafika, számítás-
tudomány szakirányok) 

2011/6/IX/16. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1354 ME olajmérnöki (angol nyelvő képzés) 2011/6/IX/21. 

Ms1356 OE 
villamosmérnöki (ipari felügyeleti és kom-
munikációs rendszerek szakirány) 

2011/6/IX/22. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1361 PPKE lengyel nyelv és irodalom 2011/6/IX/23. 

Ms98szakirmonit ELTE 
pszichológia (klinikai és egészségpszicholó-
giai szakirány) 

2011/6/IX/28. 

Ms743szakirmonit KRE 
pszichológia (klinikai és egészségpszicholó-
giai szakirány) 

2011/6/IX/29. 

Ms693szakirmonit PTE 
pszichológia (klinikai és egészségpszicholó-
giai szakirány) 

2011/6/IX/30. 

Nem támogatott alapszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Bs1227 KRF természetvédelmi mérnök 2011/1/IX/2 
Bs1228 KF csecsemı- és kisgyermeknevelı 2011/1/IX/3 
Bs1230 SZE társadalmi tanulmányok (bőnmegelızési és 

bőnügyi nevelıi, konfliktuskezelı (mediáció) 
specializációk) 

2011/1/IX/4 

Bs1229 KF jármőmérnöki (gépjármőgyártó szakirány) 2011/2/IX/2 
Bi474szakir2szhk 
(Elızmény: Bs474) 

SE 
ápolás és betegellátás alapszakon ápoló szak-
irány Vietnamban, angol nyelven 

2011/7/VIII/12 

Bs1253 WSUF nemzetközi tanulmányok 2011/7/VIII/13 
Bs1256 KRE kulturális antropológia 2011/8/VI/4 

Bs1264 DE 
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmér-
nöki 

2011/9/X/2 

Bs1262 SZIE 
képi ábrázolás (festészet, képgrafika szakirá-
nyok) 

2011/9/X/5 

Bs1241 BKF nemzetközi tanulmányok 2011/5/IX/1. 

Bs1239 SZE 
nemzetközi gazdálkodás alapszakon külgazda-
sági, diplomáciai, nemzetközi emberi erıfor-
rás menedzsment szakirányok 

2011/5/IX/5. 

Bs1243szhk BCE 
környezetgazdálkodási agrármérnöki székhe-
lyen kívül: Zentán (Szerbia) (környezettudatos 
kertészet szakirány) 

2011/6/IX/1. 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 

Bs1249 EKF 
rekreációszervezés és egészségfejlesztés 
(rekreációszervezés szakirány) 

2011/6/IX/4. 

Bs1250 MÜTF 
energetikai mérnöki (megújuló energiák szak-
irány) 

2011/6/IX/7. 

Nem támogatott alapképzési szakindítási kérelmek 
(mőködı szakok monitoring vizsgálata) 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 

Bs601monit PTE 
ókori nyelvek és kultúrák alapszakon klasszi-
ka-filológia szakirány 

2011/5/IX/12. 

Bs841monit ZSKF szociológia 2011/5/IX/13. 

Nem támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
Ms1328 ME komplex rehabilitáció 2011/1/IX/13 
Mi1326szhk PTE általános orvos (angol nyelven, székhelyen 

kívül: Osló, Norvégia) 
2011/1/IX/14 

Ms1316 SZTE kulturális örökség tanulmányok (kulturális 
diplomácia, kulturális örökség védelme szak-
irányok) 

2011/1/IX/15 

MsT1319 NYME gyógytestnevelı tanár 2011/1/IX/20 
Ms1332 ELTE Latin-Amerika tanulmányok 2011/2/IX/6 
Ms1334 MTF koreográfus 2011/2/IX/8 
MsT1333 NYF testnevelı tanár 2011/2/IX/12 
MsT1331 PE drámapedagógia-tanár (kizárólag 2. tanári 

szakképzettség) 
2011/2/IX/13 

Mi818szhk ÁVF 
vállalkozásfejlesztés Ausztriában, német nyel-
ven 

2011/7/VIII/22 

Ms1385 DE mőszaki menedzser 2011/7/VIII/25 

Ms1368 EKF 
fogyasztó- és eredetvédelem (eredetvédelem és 
élelmiszer-ellenırzés szakirány) 

2011/7/VIII/27 

Ms98szakir3  
pszichológia szakon fejlıdés- és klinikai gyer-
mekpszichológia szakirány 

2011/7/VIII/28 

Ms1387 KF 
magyar nyelv és irodalom (klasszikus magyar 
irodalom szakirány) 

2011/7/VIII/30 

Mi994 KRE anglisztika angol nyelven 2011/7/VIII/31 
Ms1372 NYF kommunikáció és médiatudomány 2011/7/VIII/38 
MsT1379 BCE mérnöktanár (biomérnök) 2011/7/VIII/47 
MsT1386 DE etikatanár 2011/7/VIII/48 
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Kód Benyújtó A kérelem címe 
Határozat 

száma 
MsT1365 NYF angoltanár 2011/7/VIII/49 

MsT1367 OE 
közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szak-
irány) 

2011/7/VIII/51 

Ms1395 
(Elızmény: 
Ms1355) 

KE emberi erıforrás tanácsadó 2011/8/VI/10 

Ms1394 KF vidékfejlesztési agrármérnöki 2011/8/VI/11 
Ms1392 WSUF marketing 2011/8/VI/13 
MsT1380 BCE agrár-mérnöktanár (élelmiszermérnök) 2011/8/VI/14 
MsT1381 BCE agrár-mérnöktanár (kertészmérnök) 2011/8/VI/15 

MsT1382 BCE 
agrár-mérnöktanár (környezetgazdálkodási 
agrármérnök) 

2011/8/VI/16 

MsT1383 BCE agrár-mérnöktanár (szılész-borász mérnök) 2011/8/VI/17 

MsT1384 BCE 
agrár-mérnöktanár (tájrendezı és kertépítı 
mérnök) 

2011/8/VI/18 

Ms1398 BHF vaisnava teológia 2011/9/X/6 
Ms1396 DF gépészmérnöki (karbantartás szakirány) 2011/9/X/7 
Ms1397 RTF biztonsági szervezı 2011/9/X/9 
MsT1393 NYME ember és társadalom mőveltségterületi tanár 2011/9/X/12 

Ms240szakir1 DE 
klasszikus hangszermővész mesterszakon hege-
dő szakirány 

2011/4/VI/5. 

MsMi1351 BCE 
tájépítész és kertmővész (módosított név) angol 
nyelvő mesterképzés (kertmővészeti és szabad-
tér-tervezési) 

2011/5/IX/8. 
(a magyar nyelvő 
képzés indítását a 
MAB támogatta) 

Ms1349 NYME 
nemzetközi tanulmányok mesterszakon Európa-
tanulmányok szakirány 

2011/5/IX/9. 

MsT1353 NYF nyelv-és beszédfejlesztı tanár 2011/5/IX/11. 
Ms1355 KE emberi erıforrás tanácsadó 2011/6/IX/17. 
Ms1357 KRE nyelvtudomány 2011/6/IX/18. 

Ms1358 KRE 
kommunikáció és médiatudomány (médiatu-
domány szakirány) 

2011/6/IX/19. 

Ms1352 ME egészségügyi menedzser 2011/6/IX/20. 
Ms1363 PPKE fordító és tolmács 2011/6/IX/24. 

Mi1362szhk PTE 
általános orvos angol nyelven Oslóban (Norvé-
gia) 

2011/6/IX/25. 

Ms1364 PTE hidrobiológus mesterszak (biotikus szakirány) 2011/6/IX/26. 
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A Felülvizsgálati Bizottság határozatai 2011-ben 
 

Határozat száma MAB-kód Int. kód Megjegyzés Dátum Döntés 

FVB 1/2011 Ms1209 GFHF etikatanár 2011-01-28 NT 

FVB 2/2011 Ms1226 GFHF 
pasztorális tanácsadás és 
szervezetfejlesztés 

2011-01-28 NT 

FVB 3/2011 Bs1215 DE sportszervezı 2011-01-28 NT 

FVB 4/2011 Bs1203szakir NYME 
gyógypedagógia (logopédia 
szakirány) 

2011-03-04 NT 

FVB 5/2011 Bs839monit TPF nemzetközi gazdálkodás 2011-03-29 NT 

FVB 6/2011 Bs878monit TPF 
gazdálkodási és menedzs-
ment 

2011-03-29 NT 

FVB 7/2011 D161 KRE 
Irodalomtudományi Doktori 
Iskola 

2011-04-14 NT 

FVB 8/2011 Bs1195monit HJF gazdálkodási és menedzsment 2011-04-20 NT 

FVB 9/2011 D202 SZIE 
Regionális Tudományok 
Doktori Iskola 

2011-04-20 T 

FVB 10/2011 Ms1276 PPKE 
német nyelv irodalom és 
kultúra 

2011-06-23 NT 

FVB 11/2011 D65 SZIE 
Környezettudományi Doktori 
Iskola 

2011-06-23 NT 

FVB 12/2011 D152 PTE Breuer Marcell Doktori Iskola 2011-06-23 NT 

FVB 13/2011 D59 DE Kémiai Doktori Iskola 2011-06-23 NT 

FVB 14/2011 D78 SE 
Mentális Egészségtudomá-
nyok Doktori Iskola 

2011-06-23 NT 

FVB 15/2011 D60 DE 
Juhász-Nagy Pál Doktori 
Iskola 

2011-06-27 RT 

FVB 16/2011 Mk517 SE 
mentálhigiénés családtudo-
mányi és családterápiás 

2011-07-27 NT 

FVB 17/2011 Ms1300 NYME finnugrisztika 2011-09-20 NT 

FVB 18/2011 MsT1319 NYME gyógytestnevelı tanár 2011-09-20 NT 

FVB 19/2011 Bs1236 GDF gazdaságinformatikus 2011-10-19 NT 



Akkreditáció Magyarországon  22 

 119 

Határozat száma MAB-kód Int. kód Megjegyzés Dátum Döntés 

FVB 20/2011/1 E2020 BCE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/2 E2023 BCE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/3 E2052 ELTE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/4 E2051 ELTE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/5 E2004 ME egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 T 

FVB 20/2011/6 E2002 ME egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 T 

FVB 20/2011/7 E2112 MOME egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/8 E2005 NYME egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/9 E2096 PTE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 T 

FVB 20/2011/10 E2083 PTE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/11 E2101 SZE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 T 

FVB 20/2011/12 E2037 SZTE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 20/2011/13 E2143 SZE egyetemi tanári pályázat 2011-11-04 NT 

FVB 21/2011 D78 SE 
Mentális Egészségtudomá-
nyok Doktori Iskola 

2011-12-12 T 

FVB 22/2011 Ms1357 KRE nyelvtudomány 2011-12-21 NT 

FVB 23/2011 Ms1358 KRE 
kommunikáció- és médiatu-
domány 

2011-12-21 NT 
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Intézmények kódjai 

Állami egyetemek 

Kód Intézmény neve Kód Karok 
ÉTK Élelmiszertudományi Kar 
GTK Gazdálkodástudományi Kar 

KERTK Kertészettudományi Kar 
KTK Közgazdaságtudományi Kar 
TÁJK Tájépítészeti Kar 

BCE 
Budapesti Corvinus Egye-
tem13 

TK Társadalomtudományi Kar 
ÉİK Építımérnöki Kar 
ÉSZK Építészmérnöki Kar 
GÉK Gépészmérnöki Kar 

GTK 
Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Kar 

KSK Közlekedésmérnöki Kar 
TTK Természettudományi Kar 

VBK 
Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kar 

BME 
Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

VIK 
Villamosmérnöki és Informa-
tikai Kar 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK 
Általános Orvostudományi 
Kar 

GVK 
Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

EK 
Egészségügyi Kar (Nyíregy-
háza) 

FOK Fogorvostudományi Kar 
GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

GYFK 
Gyermeknevelési és Felnıtt-
képzési Kar (Hajdúböször-
mény) 

IK Informatikai Kar 

DE Debreceni Egyetem 

KTK 
Közgazdaság- és Gazdaság-
tudományi Kar 

                                                           
13 Az Országgyőlés 2011. március 16-i döntése nyomán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jétıl a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), a Rendırtiszti Fıiskola (RTF) és a Budapesti Corvinus Egye-
tembıl kiváló Közigazgatás-tudományi Kar (BCE KIK) integrációjával jött létre. 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
MK Mőszaki Kar 

MÉK 
Mezıgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Kör-
nyezetgazdálkodási Kar 

NK Népegészségügyi Kar 

TTK 
Természettudományi és 
Technológiai Kar 

  

ZK Zenemővészeti Kar 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
BTK Bölcsészettudományi Kar 

BGGYK 
Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kar 

IK Informatikai Kar 

PPK 
Pedagógiai és Pszichológiai 
Kar 

TÁTK Társadalomtudományi Kar 
TÓK Tanító- és Óvóképzı Kar 

ELTE 
Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem 

TTK Természettudományi Kar 
ÁTK Állattudományi Kar 
PK Pedagógiai Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 
KE Kaposvári Egyetem 

MK Mővészeti Kar 
LFZE Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BBZI 
Bartók Béla Zenemővészeti 
Intézete 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

CTFK 
Comenius Tanítóképzı Fıis-
kolai Kar 

EK Egészségügyi Kar 

GÉK 
Gépészmérnöki és Informati-
kai Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MAK 
Mőszaki Anyagtudományi 
Kar 

ME Miskolci Egyetem 

MFK Mőszaki Földtudományi Kar 
MKE Magyar Képzımővészeti Egyetem 
MOME Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 

BKMK 
Bolyai János Kato-
nai Mőszaki Kar 

ZMNE 
KHK 

Kossuth Lajos Had-
tudományi Kar 

RTF Rendırtiszti Fıiskola 

NKE 
Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem14 

BCE KIK Közigazgatás-tudományi Kar 

AK 
Apáczai Csere János Kar 
(Gyır) 

BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar 
SEK 

 
BTK 
TTK 

MNSK 

Savaria Egyetemi Központ 
(Szombathely): 
Bölcsészettudományi Kar, 
Természettudományi Kar, 
Mővészeti, Nevelés- és 
Sporttudományi Kar  

EMK Erdımérnöki Kar 
FMK Faipari Mérnöki Kar 
GEO Geoinformatikai Kar 
KTK Közgazdaságtudományi Kar 

MÉK 
Mezıgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Kar 

MNSK 
Mővészeti, Nevelés- és 
Sporttudományi Kar (Szom-
bathely) 

NYME 
Nyugat-magyarországi 
Egyetem 

TTMK 
Természettudományi és Mő-
szaki Kar 

BGK 
Bánki Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mérnök Kar 

KGK Keleti Károly Gazdasági kar 

KVK 
Kandó Kálmán Villamosmér-
nöki Kar 

NIK 
Neumann János Informatikai 
Kar 

OE 

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

RKK 
Rejtı Sándor Könnyőipari és 
Környezetmérnöki Kar 

GK Georgikon Kar (Keszthely) PE Pannon Egyetem 
GTK Gazdaságtudományi Kar 

                                                           
14 Az Országgyőlés 2011. március 16-i döntése nyomán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jétıl a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), a Rendırtiszti Fıiskola (RTF) és a Budapesti Corvinus Egye-
tembıl kiváló Közigazgatás-tudományi Kar (BCE KIK) integrációjával jött létre. 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 

MFTK 
Modern Filológiai és Társada-
lomtudományi Kar 

MIK Mőszaki Informatikai Kar 

  

MK Mérnöki Kar 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK 
Általános Orvostudományi 
Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 
ETK Egészségtudományi Kar 

FEEK 
Felnıttképzési és Emberi 
Erıforrás Fejlesztési Kar 

IFK Illyés Gyula Fıiskolai Kar 
KTK Közgazdaságtudományi Kar 
MK Mővészeti Kar 

PMMK Pollack Mihály Mőszaki Kar 

PTE Pécsi Tudományegyetem 

TTK Természettudományi Kar 

ÁOK 
Általános Orvostudományi 
Kar 

EK 
Egészségügyi Közszolgálati 
Kar 

ETK Egészségtudományi Kar 
FOK Fogorvostudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

SE Semmelweis Egyetem 

TSK 
Testnevelési és Sporttudo-
mányi Kar 

ESZI 
Petz Lajos Egészségügyi és 
Szociális Intézet 

ÁJK 
Deák Ferenc Állam- és Jog-
tudományi Kar 

GK 
Kautz Gyula Gazdaságtudo-
mányi Kar 

MTK Mőszaki Tudományi Kar 

SZE Széchenyi István Egyetem 

ZMI 
Varga Tibor Zenemővészeti 
Intézet 

SZFE Színház és Filmmővészeti Egyetem 
ÁOTK Állatorvos-tudományi Kar 
ABK Alkalmazott Bölcsészeti Kar 

SZIE Szent István Egyetem 

EKI 
Egészségtudományi és 
Környezetegészségügyi Inté-
zet 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
GÉK Gépészmérnöki Kar 
GK Gazdasági Kar (Békéscsaba) 

MKK 
Mezıgazdaság- és Környezet-
tudományi Kar 

GTK 
Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Kar 

YMÉK 
Ybl Miklós Építéstudományi 
Kar 

PK Pedagógiai Kar 

  

VKK 
Víz- és Környezetgazdálko-
dási Kar 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK 
Általános Orvostudományi 
Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

ETSZK 
Egészségtudományi és Szo-
ciális Képzési Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 
GTK Gazdaságtudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

JGYPK 
Juhász Gyula Pedagóguskép-
zı Kar 

MGK Mezıgazdasági Kar 
MK Mérnöki Kar 

TTK 
Természettudományi és In-
formatikai Kar 

SZTE Szegedi Tudományegyetem 

ZMK Zenemővészeti Kar 

Nem állami egyetemek 

Kód Intézmény neve Kód Karok 
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
BTK Bölcsészettudományi Kar 
HTK Hittudományi Kar 

KRE 
Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem 

TFK Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem 
DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem 
KEE 
(CEU) 

Közép-európai Egyetem 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
OR-ZSE Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem 

BTK Bölcsészettudományi Kar 
JÁK Jog- és Államtudományi Kar 
HTK Hittudományi Kar 
ITK Információs Technológiai Kar 

PPKE 
Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem  

VJK Vitéz János Kar 

Állami fıiskolák 

Kód Fıiskola neve Kód Kar 
KKK Külkereskedelmi Kar 

PSZK-
BP 

Pénzügyi és Számviteli Kar - Buda-
pest 

PSZK-
SA 

Pénzügyi és Számviteli Kar - Salgó-
tarjáni Intézet 

PSZK-
ZA 

Pénzügyi és Számviteli Kar - Zala-
egerszegi Intézet 

BGF 
Budapesti Gazdasági 
Fıiskola 

KVIK 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Kar 

DF Dunaújvárosi Fıiskola 
P Pedagógiai Fakultás 

EJF Eötvös József Fıiskola 
M Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

GTK 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar 

TKTK 
Tanárképzési és Tudástechnológiai 
Kar 

EKF 
Eszterházy Károly 
Fıiskola 

TTK Természettudományi Kar 

GAMFK 
Gépipari és Automatizálási Mőszaki 
Fıiskolai Kar 

KFK Kertészeti Fıiskolai Kar 
KF Kecskeméti Fıiskola 

TFK Tanítóképzı Fıiskolai Kar 

TVK 
Természeti Erıforrás-gazdálkodási 
és Vidékfejlesztési Kar 

KRF Károly Róbert Fıiskola 
GTK 

Gazdaság és Társadalomtudományi 
Kar 

MTF Magyar Táncmővészeti Fıiskola 

BTMK 
Bölcsészettudományi és Mővészeti 
Kar 

NYF Nyíregyházi Fıiskola 

GTK 
Gazdasági és Társadalomtudományi 
Kar 
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Kód Fıiskola neve Kód Kar 
MMK Mőszaki és Mezıgazdasági Kar 
PKK Pedagógusképzı Kar 

  

TTIK 
Természettudományi és Informatikai 
Kar 

SZF Szolnoki Fıiskola 

Nem állami fıiskolák 

Kód Fıiskola neve 
ATF Adventista Teológiai Fıiskola 
ÁVF Általános Vállalkozási Fıiskola 
AVKF Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 
BHF Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola 

HFTGK 
Heller Farkas Turisztikai és Gaz-
dasági Kar 

BKF Budapesti Kommunikáci-
ós és Üzleti Fıiskola 

KMK Kommunikációs és Mővészeti Kar 
BKTF Budapest Kortárstánc Fıiskola 
BTA Baptista Teológiai Akadémia 
EDUTUS Edutus Fıiskola (Tatabánya) 
EGHF Egri Hittudományi Fıiskola 
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem 
ESZHF Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
GDF Gábor Dénes Fıiskola 
GFHF Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola 
GTF Golgota Teológiai Fıiskola 
GYHF Gyıri Hittudományi Fıiskola 
IBS IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola 
KJF Kodolányi János Fıiskola 
KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola 
MPANNI Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete 
MÜTF Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 
PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola 
PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia 
PTF Pünkösdi Teológiai Fıiskola 
SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
SSTF Sola Scriptura Teológiai Fıiskola 

FHFK 
Ferences Hittudományi Fıiskolai 
Kar 

SSZHF 
Sapientia Szerzetesi Hit-
tudományi Fıiskola 

PSZG 
FK 

Pannonhalmi Szent Gellért Fıis-
kolai Kar 
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Kód Fıiskola neve 
  PH-

TFK 
Piarista Hittudományi és Tanár-
képzı Fıiskolai Kar 

SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
GFHF Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola 
SZPA Szent Pál Akadémia 
TKBF A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
TPF Tomori Pál Fıiskola 
VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 
WJLF Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
WSÜF Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola 
ZSKF Zsigmond Király Fıiskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAB kiadványok 2011-ben 
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