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BEVEZETİ
Balázs Ervin
A MAB elnöke 2012. március 1-jétıl

„Non multa, sed multum”
Ifjabb Plinius mondta, „Ne sokfélét tegyünk, hanem sokat”. Ma a kimővelt emberfık számának növelése lenne a legfontosabb tennivalónk. E feladat súlyát mindenki érzi, de csak kevesen vannak, akik élni tudtak a lehetıségekkel. A második világháború után a vesztes hatalmakat azzal büntették, hogy megtiltották számukra a
fegyverkezést, így azok az országok, akik nem kerültek destruktív hatalmak uralma
alá, minden lehetséges forrásukat az oktatásra és az innovációra fordították. Nagyon bölcsen tették, s ha Németországot vagy Japánt nézzük, látjuk, mit hozott
nekik ez a felismerés. Bár a politika szintjén mi magyarok is naponta halljuk a
tudásalapú gazdaság mindenek fölötti fontosságát, a valóság sajnos nem igazolja
vissza e fontos elv érvényesülését. A hazai felsıoktatás egyrészt jelentıs forráshiányban szenved, másrészt rendkívül pazarlóan bánik azzal a kevéssel, ami jut neki.
Nálunk az elmúlt három évtizedben minden racionalitást nélkülözött a felsıoktatás
fejlesztése, így a mára kialakult helyzet fenntarthatóságát nem lehet biztosítani.
Igaz és helyes elv az, hogy a tanulás minden állampolgár számára biztosított alkotmányos jog, de ezzel a nagyszerő vívmánnyal csak akkor lehet élni, ha mindkét
fél, a felsıoktatási intézmények és a hallgatók is mindent megtesznek a közös célért, és kisstílő, egyedi érdekek nem kerülnek a felszínre, amikor a megoldások
keresése lenne a cél. Az oktatók alapvetı kötelessége a lehetı legmagasabb szintő
tudásanyag átadása, míg a tanulni vágyók feladata a legmagasabb szintő tudás
megszerzése. Értelmiségi szakmához méltó tudást három-hat éven át folytatott
odaadó tanulással lehet szerezni, „életvitelszerő” felsıoktatási hallgatói státusszal
nem. Mikor kezdenek majd dolgozni azok a fiatalok, akik egy évtizeden át bolyonganak szakról-szakra, passzív félévrıl a vállalkozások vagy a politika útvesztıibe?
4
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Negyvenévesen? Nem köthetı olyan kompromisszum az oktató és hallgató közt,
amely szerint „én nem kérek Tıletek tudást, de Ti se kérjétek tılem a kor tudásanyagának megfelelı színvonalú elıadásokat”. A koncepció nélküli fejlesztések
nem számoltak a demográfiai adatokkal, pedig elıre látható volt, hogy 2020-ban
mintegy 30%-kal kevesebb fiatal érettségizik majd, mint ma. Így rövidtávon sem
tartható fenn a jelenleg uralkodó „egy falu, egy felsıoktatási intézmény” elv. Minıségi egyetemi, fıiskolai oktatás csak szigorú mércékkel, nemzetközi követelmények szem elıtt tartásával valósítható meg. A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs
Bizottság független szervezetének ma az a legfontosabb célja, hogy segítse a minıségalapú felsıoktatás kiépülését hazánkban! A MAB mandátuma kizárólag a minıségbiztosításra korlátozódik, feladata az oktatáspolitika szolgálata, de annak szerepét nem veheti át, nincs, és nem lehet ilyen szándéka. Ha a MAB megfelelıen mőködik, akkor az oktatáspolitika a minıségi követelményeket figyelembe véve hozhatja meg a döntéseit, sok esetben akár fájdalmas döntéseket. Tudjuk: népszerő
dolog egy-egy felsıoktatási intézmény felavatása, alapkövének lerakása, de nagyon
kényelmetlen más intézmények „átszervezése”, esetleges bezárása, pedig vállalni
kell ezeket a lépéseket is a valóban értékes intézmények megóvása érdekében. A
húsz évvel ezelıtt, törvény által alapított MAB ezt a célt, az értékek megóvását
szolgálta az elmúlt két évtizedben, a legjobb tudása szerint. Biztosan voltak, vannak kifogásolható döntések a munkánkban, de reményeink szerint egyre kevesebb
lesz a hiba, hiszen a MAB szakmai döntései több száz kiváló szakember, bírálók,
bizottsági tagok munkáján alapulnak, akik gyakran ellenszolgáltatás nélkül végzik
a munkájukat. Köszönet érte. A magyar egyetemeken kezdettıl fogva kiváló tudósok, egyetemi tanárok alkottak, akiknek neve hívó szó volt a világban. Példaként
álljon e csillagok között Szent-Györgyi Albert, Szentágothai János vagy Erdıs Pál
neve. A MAB ezért törekszik arra, hogy egyetemi tanárok csak azokból váljanak,
akik a nemzetközi mércének megfelelnek, és a magyar diplomák, kiemelten a doktori oklevelek hátterében meglévı tudás feleljen meg a nemzetközi kívánalmaknak.

Kelt 2013 márciusában
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A MAB ELNÖKE VOLTAM
Róna-Tas András
(1992. november 12. – 2000. december 31.)

A MAB megalakulásának huszadik évfordulójára
Egy intézmény huszadik születésnapja alkalom és lehetıség. A Bizottságot az Országgyőlés 1993. évi LXXX. törvénye hozta létre, méghozzá a Bizottságra vonatkozó két törvényszakaszt egyhangúlag, az akkori kormánypártok és az akkori ellenzék közös szavazataival. Ez olyan politikai és társadalmi alapot teremtett,
amely, ha a részletekben nem is, de egészében a mai napig megvan. A Bizottság
megalakulásának volt elızménye. Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság
1992. december negyedikén alakult meg, az akkori miniszter, Andrásfalvy Bertalan
jelenlétében. Az alakuló ülésen mondott Bevezetımet megırizte az irattár.1 Mivel
jelen soraimat éppen 2012. december 4-én kezdem el írni, úgy gondoltam, hogy az
eddig még nem publikált szöveget itt adom közre, majd ehhez főzök húsz év távlatából megjegyzéseket az elmúlt évek tanulságaival és a következı évek teendıivel
kapcsolatban. A Bevezetı szövege azonos a fennmaradt gépiratéval, amelyben
csak kisebb stiláris javításokat végeztem.
I. A Bevezetı elızménye
1. Mint ez annyi esemény kapcsán bebizonyosodott, minden elızménynek
megvan a maga további elızménye. Egy akkreditációs bizottság létrehozásának
szüksége ismereteim szerint elıször Bakos István2 1990-es amerikai útjának beszámolójában merült fel, mint egy olyan tapasztalat, amelyet érdemes átvenni. A
1

Ebben az esetben Bazsa György irattára. Megırzését és rendelkezésemre bocsájtását itt is szeretném
megköszönni.
2
Bakos István az Antall-kormány megalakulása után a Felsıoktatási Fıosztály vezetıje lett. Korábbi
tudományszervezı munkája során már ismertük egymást.
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miniszter 1992 szeptemberében hívott fel magához, hogy egy ilyen bizottság megalakításáról véleményemet kérdezze.3 Miután a gondolatot támogattam, megkérdezte, hogy elvállalnám-e a bizottság megalakulásának elıkészítését. Erre ott és
azonnal igent mondtam, azzal, hogy elképzeléseimet néhány napon belül írásban is
átadom.4 Az elıterjesztést a miniszter elfogadta és a munka elindult.
2. A rendszerváltás után többen felismertük, hogy komoly veszélye van
annak, hogy az egyetemek és az Akadémia között egyesek feszültségeket generálhatnak, és hogy ennek elejét kell venni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a doktori fokozat
kérdésében lesz a legnehezebb megegyezni. Az egyetemek 1990 elıtt is adtak doktori fokozatot.5 Bár történtek lépések a színvonal tartására, az messze nem felelt
meg a nemzetközi kívánalmaknak. Ugyanakkor a nemzetközi, pontosabban az
európai szervezetek világossá tették, hogy az egyetem meghatározásához hozzátartozik a PhD adási jog.6 Ezért a Magyar Tudományos Akadémia7 és a felsıoktatás
vezetıi létrehozták az Atheneum intézményét, amely hivatva volt a közös problémák megoldását kidolgozni. Itt jött létre a megállapodás arról, hogy az egyetemek
megkapják a jogot a PhD adására, az Akadémia által felügyelt8 Tudományos Minısítı Bizottság (TMB) és a kandidátusi fokozat megszőnik, az Akadémia adja a
tudományok doktora címet. Mindez az új felsıoktatási törvény elıkészítésének
részévé lett, s az 1993-as felsıoktatási törvényben kodifikálódott.9 Az egyetemek
visszakapták a habilitáció jogát.10
3
Andrásfalvy Bertalannal barátságunk középiskolás korunkig nyúlik vissza. 1989-ben komoly terveink voltak, hogy ıt kérjük fel a szegedi néprajzi tanszék irányítására, amirıl tárgyaltunk is, de erre
végülis politikai szerepvállalása miatt nem került sor.
4
A szóbeli megbízás átvétele után a Minisztérium néhány vezetıje, akik errıl a megbízatásról már
tudtak, felajánlották segítségüket és azt is, hogy a majdani új intézmény helye a Minisztérium épületében, a Szalay utcában legyen. Én a segítségüket megköszöntem, de hangsúlyoztam, hogy ha nekem
szerepem lesz ennek az intézménynek a megalapításában és majdani munkájában, akkor azt más
helyen, és a Minisztériumtól függetlenül képzelem el. Az alakuló intézmény szervezését az Ajtósi
Dürer sor 19-21 alatt, a Felsıoktatási Konferenciák Szövetségének titkárságán kezdtük el. A leendı
intézmény ott egy íróasztalnyi helyet kapott.
5
A doktori fokozat adásának jogát a szocialista rendszer megvonta az egyetemektıl. Az 1956-os
forradalmi ifjúságnak egyik követelése volt a doktori fokozat visszaállítása. Ez volt szinte az egyetlen
követelés, amelyet a Kádár rendszer teljesített és fenntartott. 1957 tavaszán az ELTE bizottsága elıtt
én szereztem meg a forradalom utáni elsı egyetemi doktori fokozatot. Vizsgáztatóim Ligeti Lajos,
Németh Gyula és Ortutay Gyula voltak.
6
Mint a szegedi egyetem 1990-ben megválasztott rektora, a Magyar Rektori Konferencia tagja, részt
vettem azokon a tárgyalásokon, amelyek a magyar felsıoktatás európai csatlakozásáról szóltak.
7
Kiemelkedı szerepe volt az Atheneum létrehozásában Kosáry Domokosnak, az MTA elnökének.
8
A TMB státusával kapcsolatban több téves nézettel lehet találkozni. A TMB nem tartozott az Akadémiához, azonban az Akadémia „szakmai felügyelete alatt” állt. Ennek határait és tartalmát a mindenkori politikai viszonyok határozták meg.
9
A megállapodás igen nehezen született meg, többek között nehezen volt elfogadható, hogy az országban egyetlen egy tudományos fokozat lesz (ahogy a legtöbb külföldi államban), a PhD, és hogy
az Akadémia adhat tudományos címet, de az jogállását tekintve nem volt fokozat. Ez a kérdés jogilag
csak a késıbb hozott akadémiai törvénnyel rendezıdött, amely kimondta, hogy az akadémia levelezı
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3. 1992 decemberében a fıiskolák és a mővészeti felsıoktatás kérdései
tisztázódtak,11 azonban még nem sikerült az egyházi felsıoktatás ügyeit rendezni.
Komoly viták voltak a fegyveres testületek felsıoktatási intézményeinek és a magánegyetemek kérdésében is. E vitákat az új felsıoktatási törvény véglegesítéséig
legalább annyira lehetett rendezni, hogy ezek nem akadályozták a törvény benyújtását és az Akkreditációs Bizottságra vonatkozó törvényhelyek egyhangúlag történt
elfogadását.
4. Mindehhez természetesen az alapelvekben meg kellett egyezni. Ezeket
az alapelveket tartalmazta az 1992. december 4-i alábbi elıterjesztésem.
„Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság megalakulása elé
A magyar felsıoktatás és ezen belül az egyetemek különleges helyzete abból adódik, hogy ki kell építenie egyfelıl az intézmények, másfelıl az egész felsıoktatási
szféra autonómiáját. Tenni kell ezt egy igen ellentmondásos helyzetben. Hiszen
alig rendelkezünk hazai hagyományokkal, csatlakoznunk kell az európai rendszerhez, de sajátos helyzetünkbıl adódóan azt több okból sem tudjuk másolni, s végül
a felsıoktatás központi pénzekbıl mőködik, s ezen a közeljövıben aligha lehet
változtatni. Autonómián én a mőködés szabadságát értem, amelyet azonban két
dolog korlátoz. Korlátozzák egyfelıl más autonómiák, másfelıl korlátozza a szuverenitás. Az intézmény autonómiáját korlátozza az oktatók autonómiája például.
Az oktató szabadságát a tanításban és a kutatásban az intézmény körülhatárolhatja, de a meghúzott határokon belül nem határozhatja meg, ezért az oktatók, mint
testület, nemcsak alakítják, hanem bizonyos mértékig korlátozzák is az intézmény
autonómiáját. Az intézmény autonómiáját másfelıl korlátozza az ugyanarra a
területre illetékes önkormányzat autonómiája is, hiszen például az intézménynek
építkezéseihez a terület önkormányzat elıírásait is be kell tartania.
Sok esetben össze szokták mosni, néhány esetben össze szokták téveszteni az autonómiát a szuverenitással. Az autonómia és a szuverenitás a rész és az egész viszonyával írható le, autonómiája a részeknek, szuverenitása az egésznek van, s a 20.
században a szuverenitás a nemzeté. Ez a szuverenitás azonban – és ez a század
nagy tanulsága –, csak akkor mőködik, ha biztosítja részeinek az autonómiát.

tagjai csak az akadémia doktorai közül kerülhetnek ki. Tartalmilag viszont az akadémiai doktori cím
értéket az eljárás központi volta és szigorúsága teremtette meg és tartja fenn máig.
10
Az egyetemek egy része visszaélt a habilitáció jogával és a magyar habilitáció nemzetközi értéke
fokozatosan elkezdett csökkenni. Az egyes egyetemek habilitációs értékrendje ma igen nagy eltérést
mutat. Megjósolható, hogy hamarosan, ahogy az angolszász területen a PhD esetében,(pl. PhDOxon)
itt is kialakul egy értékrend, s a magasabb minıségő PhD és habilitáció jelölése mellé kiteszik az
egyetem nevének rövidítését is.
11
A mővészeti felsıoktatás intézményeinek egyetemi jogosítványai csak azután rendezıdtek, hogy
sikerült kidolgozni és minden érdekelttel elfogadtatni a PhD-vel azonos szintő DLA (Doctor of
Liberal Arts) bevezetésének elveit és gyakorlatát.

8
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Az intézményi, így például az egyetemi autonómia kialakításának vannak azonban
jól belátható nehézségei és csapdái. A magyar felsıoktatás jelenlegi rendszerét
egy az autonómiát eltörlı, azt elnyomó, voluntarista központi akarat alakította ki.
Ez ugyan nem járt teljes sikerrel, s a mőködı rendszer kiharcolt magának kisebbnagyobb szabadságokat is, mégis egészében a magyar felsıoktatás ma mőködı
intézményei mesterségesen, nem autonóm, nem szerves fejlıdés eredményeképpen
jöttek létre. Az átalakítás szükségességével mindenki egyetért, de ennek két útja
van. Vagy valamilyen központi elhatározás, egy, bármilyen jó szándékú, újabb
voluntarista döntés alakítja át a felsıoktatást, vagy az autonómiájukat visszanyert
intézmények maguk teszik ezt. Az elsı esetben fel kell függeszteni az autonómiát, a
második esetben viszont a részérdekek olyan konfliktusa jelenik meg, amely cselekvıképtelenné teheti a rendszert. A központi elhatározásnak van egy jogalapja,
amelyet mindenképpen legitimnek kell elismerni, és ez a felhatalmazás a közpénzek kezelésére. Ebbıl viszont következhet a látszólag feloldhatatlan dilemma megoldása is. A közpénzeket kezelı kormány ugyanis fejlesztési prioritásokat szabhat
meg a közpénzek elosztásánál. A fejlesztési prioritások kijelölését azonban csak
akkor lehet mőködıképessé tenni, akkor lehet a konfliktusokat elkerülni, vagyis
akkor szőnik meg a voluntarizmus veszélye, ha azokkal az autonómia egyetért. Ez
volt az az alku, amelyet a magyar felsıoktatás 1990 ıszén felajánlott, ennek kidolgozására hoztuk létre a felsıoktatási vegyes bizottságot, amely ez év nyarán letette
a felsıoktatás 2000-ig történı fejlesztésének koncepcióját a kormány és a felsıoktatási intézmények asztalára. Eközben a magyar felsıoktatás létrehozta a maga
autonóm intézményeit. A Magyar Rektori Konferencia nemcsak jól mőködik, hanem országos és nemzetközi tekintélyt vívott ki magának. Képviselıi helyet kaptak
számos országos döntéshozó, illetve tanácsadó szervben. A nagy múltú és nagytekintélyő Európai Rektorkonferencia pedig 1994-ben Magyarországon tartja meg
négyévenként rendezett közgyőlését. Felzárkózott a Fıiskolai Fıigazgatók Konferenciája, majd megszületett a Mővészeti Egyetemek Rektori Széke is. Ez a három
autonóm és jogi személyként is bejegyzett intézmény az egyetemi hallgatók képviseleti szervével az OFÉSZ-szal megalakította a felsıoktatás autonómiájának
egyeztetésére, koordinálására és képviseletére létrejött csúcsszervet a Magyar
Felsıoktatási Egyesületek Szövetségét. A Szövetség reményeink szerint hamarosan
ki fog egészülni az egyházi és felekezeti felsıoktatási intézmények szövetségével, a
magán felsıoktatási intézmények szövetségével és a fegyveres testületek felsıoktatási intézményeinek szövetségével. Mindezt azért kellett elırebocsátani, hogy világossá tegyük: a magyar egyetemek autonómiáját országosan a Magyar Rektori
Konferencia, az egész felsıoktatásét pedig a Szövetség képviseli.
Az autonómiának veszélyei is vannak, ilyen lehet az alacsony színvonal, a provincializmus, s ez a veszély csak nı az elaprózódott kis intézmények rendszerében.
Létkérdés tehát az intézmények minıségének biztosítása. Az intézmények saját
maguk minısítését nem végezhetik el, ugyanakkor külsı, az autonómiától idegen
szervek minısítı munkája sok belátható problémát vet fel a kompetenciától kezdve
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az együttmőködésig. Ennek a nehézségnek a megoldására került be a felsıoktatási
törvényjavaslatba az Akkreditációs Bizottság. Az Akkreditációs Bizottság alapfeladata a felsıoktatási intézmények minıségi és tartalmi kérdéseiben való állásfoglalás. A nemzetközi gyakorlat program- és intézmény akkreditációt ismer, a két
funkció szorosan összefügg és valójában csak sorrendiséget takar.
Az Akkreditációs Bizottság létrehozásakor a jelenlegi magyar történelmi helyzetbıl adódóan számos szervezési probléma merült fel. Az Akkreditációs Bizottság
hatékony mőködésére csak akkor van kilátás, ha azt a felsıoktatás autonóm intézményei hozzák létre. Az autonóm intézmények autonómiájuk egy részét átruházzák
az Akkreditációs Bizottságra. Ugyanakkor az Akkreditációs Bizottság mőködésének biztosításához, döntéseinek elfogadásához és elfogadtatásához (pl. a diplomák
érvényességének meghatározásához, a képesítési rendszerbe való illesztéséhez, a
nemzetközi ekvivalencia meghatározásához, honosítási ügyek eljárásainak kidolgozásához stb.) elengedhetetlenül szükséges a Kormány közremőködése. Ezért is
érthetı, hogy az elvi kérdések tisztázása után a Mővelıdés és Közoktatási Miniszter kezdeményezte az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság felállítását, s
felkért, hogy a Bizottság mőködésére és tagjaira az érdekeltekkel egyetértésben
tegyek javaslatot.
A javaslat jó három hónapos tárgyalás után jött létre. Elıre látható volt, hogy
könnyebb lesz a mőködés alapelveiben megegyezni, mint a Bizottság felállításában. Világos volt, hogy amennyiben a felsıoktatási intézmények kizárólag a maguk autonómiájára támaszkodva hozzák létre az Akkreditációs Bizottságot, akkor
a részérdekek konfliktusa feloldhatatlan lesz, és a minıséget súlyos veszély fenyegeti. Ezért jött létre az a megállapodás, amely szerint az Országos Akkreditációs
Bizottságot a magyar felsıoktatás, az egyetemen kívüli tudományos kutatás és a
külföldi felsıoktatás képviselıibıl kell felállítani. A következı lépés az volt, hogy
meg kellett állapodni e három elem kialakításának szabályaiban. Az világos volt,
hogy mivel az akkreditációt mindenekelıtt a tudományos képzés, az egyetemi tudományos doktori fokozatnak az egyetemekre való visszatelepítésével kell kezdeni,
az egyetemi autonómiáknak, s képviseletükben a Magyar Rektori Konferenciának
kell, hogy döntı szava legyen a Bizottság felsıoktatást képviselı tagjainak jelölésében. A Magyar Rektori Konferencia, hosszú és körültekintı, konszenzuskeresı
tárgyalások eredményeképpen végül 12 tagot jelölt a Bizottságba. Mivel már a
munka elején szükségesnek tartottuk, hogy az ország mintegy ötven fıiskolája az
elıkészítı munkákban részt vegyen, hiszen számos fıiskola tervezi az egyetemekkel
való egyesülést, vagy egyéb kooperációt, az a megállapodás született, hogy a fıiskolák egy tagot jelölnek. Külön gondot okozott az egyetemi rangú mővészeti fıiskolák ügye. Itt a tudományos programok kérdése még kialakulatlan, ezért a mővészeti felsıoktatás képviselıjét tanácskozási joggal hívtuk meg. A készülı felsıoktatási törvény, helyesen, nem feledkezett meg az egyetemi hallgatókról sem, s a törvényjavaslat szerint az egyetemi hallgatók autonóm képviselete tanácskozási joggal vesz részt az akkreditációban. Ezért az OFÉSZ az Ideiglenes Országos
10
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Akkreditációs Bizottságba egy fıt tanácskozási joggal delegált. Végül a Magyar
Rektori Konferenciának a Fıigazgatói Konferencia és a MERSZ képviselıivel
kibıvített ülése úgy látta helyesnek, hogy az Akkreditációs Bizottság elnökére a
Rektori Konferencia a Magyar Tudományos Akadémia elnökével egyetértésben
tegyen javaslatot. Ilyen módon a magyar felsıoktatás 14 rendes és 2 tanácskozó,
összesen 16 tagot jelölt az Akkreditációs Bizottságba. A nem felsıoktatási tudományos szféra képviseletének elveirıl az a megállapodás született, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia 10 tagot jelöl a bizottságba, míg a nem akadémiai szféra
képviseletében az OMFB 1 fıt.
Érthetı, hogy szükség volt a Magyar Tudományos Akadémiával való szoros
együttmőködésre. Hiszen egyfelıl a tudományos minısítés rendszerét kellett megváltoztatni, másfelıl az egyetemek éppen a tudományos továbbképzés kérdéseiben
kívántak is a Magyar Tudományos Akadémiára támaszkodni. Mivel a koncepciót a
Magyar Tudományos Akadémiával szoros együttmőködésben alakítottuk ki, nem
volt nehéz az elvekben megállapodni. Ami a személyeket illeti, végül a Magyar
Tudományos Akadémia tíz osztálya egy-egy tagot jelölt. Az Akkreditációs Bizottság felállítása igen körültekintı eljárást, állandó egyeztetést igényelt a résztvevı
szereplık és autonómiák között. A szereplık mindvégig a teljes konszenzusra törekedtek, s a tagok kiválasztásánál számos szempontot, így a szakmai, a területi,
valamint az intézményi elosztást kellett egyeztetni, és személyi kérésekrıl is szó
lévén, természetesen személyi szempontokat is figyelembe kellett venni. Természetesen ideális eloszlást nem sikerült elérni. A hiányzó területek pótlására több javaslat is fekszik az asztalon. A létszám azonban nem volt tovább emelhetı. Mikor a
24+1+2 fıbıl, vagyis a 24 tagból, az elnökbıl és a két tanácskozó tagból álló lista
összeállt, az utolsó lépést a Magyar Rektori Konferencia elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tette meg, amikor a tagok általuk egyeztetett listáját
átadták a Felsıoktatási Egyesületek Szövetsége elnökének, aki azt a Szövetség
nevében a Mővelıdés és Közoktatási Miniszterhez terjesztette.
A Mővelıdés és Közoktatási Miniszter 1992. november 12-én aláírta az Ideiglenes
Országos Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízó levelét azzal, hogy a megbízatásuk a felsıoktatási törvény hatálybalépéséig, illetve az annak alapján létrehozandó végleges Akkreditációs Bizottság munkába állásáig tart.
Bár az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság a fenti módon jött létre, az
elnököt is beszámítva a 25 rendes tagból csak 5 tagnak nincs fıállása egyetemen.
Az ötbıl egy tagnak természetszerőleg a fıiskolán van a fıállása, négy tag pedig
akadémiai kutatóintézetben dolgozik, de mind a négyen hosszú felsıoktatási tapasztalattal rendelkeznek.
Még nem történt végsı megállapodás a külföldi tagok ügyében. Az kezdettıl fogva
világos volt, hogy a külföldi tagok jogállása eltérı kell, hogy legyen a magyar
tagokétól. Jellegük tanácsadó, szerepük kettıs. Egyfelıl azzal, hogy az eljárások
elveinek tisztázásában részt vesznek, biztosítják, hogy az akkreditáció az európai
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elveknek és normáknak megfelelıen történjék, másrészt segítenek a független,
külföldi szakérık kijelölésében. A külföldiek személyére nézve még nem történt
döntés, mőködésük kereteit, elveit és felkérésük eljárását az Akkreditációs Bizottság elsı ülésén kell elfogadni.12
Szükséges, hogy az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság jogi helyzetét
körvonalazzuk. A Bizottság, mint a felsıoktatási intézmények autonómiájának
szerve jött létre, ugyanakkor megbízást kapott a Mővelıdés és Közoktatási Minisztertıl. Amíg a parlament által elfogadott felsıoktatási törvény nem lép életbe,
addig feladata: intézkedések elıkészítése, javaslatok kidolgozása és állásfoglalás
minden olyan kérdésben, amelyre akár a felsıoktatás valamely intézménye akár a
Kormány, vagy annak valamely tagja, illetve szerve felkéri. Ezek közül a legsürgısebb a tudományos képzés és az egyetemi tudományos doktori fokozat ügye. Ezzel
szorosan összefügg a költségvetés által 1993-ra biztosítandó és kifejezetten az
egyetemeken indítandó tudományos képzés és az egyetemi tudományos fokozat
adására szánt összegek elosztásában való részvétel. Ezzel nem tudjuk megvárni a
felsıoktatási törvény elfogadását.
A Bizottság illetékessége, létrejöttének körülményeibıl következıen is a felsıoktatás minıségi és tartalmi kérdéseire terjed ki. Ami a Bizottság mőködésének alapelveit illeti, három elvet emelnék ki: az autonómiát, a minıséget és a bizalom elvét. Ami az autonómiát illeti, a bizottság az egyetemi és fıiskolai autonómia rá
átruházott feladataiból vezeti le autonómiáját. Mőködésében teljesen autonóm
módon jár el.
A Bizottság az egyetemi oktatás és kutatás kérdéseiben a legszigorúbb nemzetközi
mércét alkalmazza. Ha errıl az útról letér, és a szigorból engedne akár szociális
indíttatású, akár politikai jellegő, akár személyes csoportérdekeket szolgáló nyomásnak (amelyekbıl elıreláthatóan bıven lesz része), akkor elveszti létalapját és
a felsıoktatás, de nagy valószínőséggel az ország támogatását is.
A bizalom elve annyiban fontos a mőködésnél, hogy egyszerre kell alkalmazni a
demokratikus döntések és a kompetencia elveit. Az Akkreditációs Bizottság elé
kerülı ügyek többsége tudományos, vagy tudományos vonzatú kérdés lesz, s itt a
kompetencia kell, hogy érvényesüljön. A demokratikus döntési formák, tehát a
szavazások csak azt biztosíthatják, hogy az egyes tudományterületeken ne alkalmazzanak nagyon eltérı mércét. Bizonyos döntésekért (pl. a szakértık kiválasztásánál) a bizottság illetékes tagjának, más ügyekért az egész bizottságnak kell a
felelısséget vállalnia. Ez a rendszer akkor lesz mőködıképes, ha a Bizottság a
bizalom elve alapján dolgozik.

12

A külföldi tagok az elsı ciklusban fontos szerepet játszottak. Késıbb azonban részvételük nehézkéssé tette az ügymenetet. Kiemelném Peter Fischer-Appelt professzort, a hamburgi egyetem elnökét
és Kaposi Ágnest, a Londonban élı minıségbiztosítási szakembert. Az utóbbinak nagy szerepe volt
az Akkreditációs Bizottság intézményakkreditációs kézikönyvének összeállításában.
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Ezt a bizalmat kérem a most megalakuló Bizottság számára a megjelentektıl, a
magyar felsıoktatástól és a Kormánytól.
Ezzel az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottságot megalakultnak jelentem ki.
Róna-Tas András
egyetemi tanár, az MTA levelezı tagja
az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság elnöke
1992. december 4.”

II. Átmenet a felsıoktatási törvény hatálybalépése és a MAB megalakulása között
A Felsıoktatási törvény elfogadása húzódott, és csak 1993. július 13-án szavazta
meg az országgyőlés kormánytöbbsége.13 Ez átmeneti helyzetet teremtett. Mivel a
doktorátus kérdése sürgıs volt, az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság
miniszteri felhatalmazással pályázati bizottságként is mőködött. Nyilvánvalóvá
vált, hogy történelmileg egyedülálló helyzetbe kerültünk. Most a minıség érdekében nem korlátozni kell jogokat, hanem mód van egy újabb jogosítvány szelektív
odaítélésére. Ehhez biztosítani kellett a jogi keretet és az anyagi feltételeket. Mindez akkor számíthatott sikerre, ha az ügy köré konszenzust lehet teremteni. 1994
elején sikerült a konszenzust egyfelıl a felsıoktatást képviselı szervek (Rektori
Konferencia, Felsıoktatási Fıigazgatók Konferenciája, Mővészeti Egyetemek Rektori Széke), a szakszervezetek és a diákszervezetek között, másrészt a két illetékes
minisztérium (Mővelıdési és Közoktatási valamint a Pénzügyi) között megteremteni. Sikerült a pénzügyminisztertıl14 az 1993-as év második felére 314 millió forint többlet-támogatást szerezni, amelyhez az MKM saját és más forrásokból további 300 millió forintot adott, s mindezt azzal, hogy a két összeget beépítik az
1994-es költségvetésbe. 1993. február 20-a volt a doktori programok beadásának
határideje. Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottsághoz 216 pályázat érkezett. Az ügyek 70%-ában a Bizottság pozitíven döntött, vagyis az ideiglenes jogosítványt ezek a pályázók megkapták.15 A bírálati munkában több mint hatszáz magyar és 18 külföldi tudós vett részt. A felsıoktatási törvény 1993. szeptember elsejével lépett hatályba. Ettıl kezdve az IOAB és titkársága miniszteri megbízással
mőködött az új OAB megalakulásáig. Ez csak 1994. január 28-án történt meg, de
13

A törvény elfogadása alkalmából jelen voltam az Országházban. Tanúja voltam annak, hogy az
egyik koalíciós párt vezetıje azzal fenyegette meg a miniszterelnököt, hogy ha egy bizonyos egyetem
nem kerül be a törvény függelékének felsorolásába, akkor pártja az egész törvényt nem szavazza meg.
14
Kupa Mihály miniszterrel, akinek igen rossz véleménye volt a magyar felsıoktatás színvonaláról és
hatékonyságáról úgy lehetett megállapodni, hogy egy új feladat ellátásához, a PhD szintő oktatás és
diplomaszerzéshez, plusz pénz szükséges. A megállapodás akkor úgy szólt, hogy a 614 millió forint
félévi költség és az 1994-es költségvetésbe ennek duplája kerül. Ennek feltétele a PhD képzés megindítása és minıségének biztosítása volt.
15
Számos pályázatot javasoltunk összevonásra, megkülönböztettünk A és B típusú jogosítványokat,
az utóbbiak csak egy A típusú doktori program része lehetettek.
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1994. január 1-jei hatállyal. A Rektori Konferencia és a bizottság kialakított nemzetközi kapcsolatainak, s a rendszerváltás után elért eredményeinek volt köszönhetı, hogy az Európai Rektor Konferencia 1994 augusztusában Budapesten rendezte
négyévenkénti közgyőlését. Itt a négy fı téma egyikének, a felsıoktatás minıségügyének szentelt ülésnapot Magyarország szervezte és adta a panel elnökét.
III. Húsz évvel a Bizottság megalakulása után
Az elmúlt húsz év munkájának bemutatására és értékelésére most nincs mód, néhány elvi kérdést szeretnék kiemelni.
Változatlanul úgy látom, hogy a húsz évvel ezelıtt kifejtett autonómia-koncepció
megállta a helyét. A felsıoktatási intézmények autonómiáját sok támadás érte és
éri. Ugyanakkor mindenki belátja, hogy a felsıoktatási autonómia korlátos, korlátozza az adófizetık által meghatalmazott szakpolitika és az oktatók számára az
alkotmányban biztosított oktatási autonómia. Ha azonban az intézmények mőködési, gazdasági és oktatási autonómiája ezen kereteken túl csorbul, akkor a kutatás és
az oktatás minısége nem biztosítható. Ugyanez a helyzet a Magyar Felsıoktatási
Akkreditációs Bizottság autonómiájával, amely felfogásom szerint autonómiáját a
felsıoktatástól kapta, s mint ilyen a magyar felsıoktatás és nem a magyar közigazgatás része. Ezért természetes, hogy sem a MAB plénum sem a MAB titkársága
közigazgatási szerv által nem utasítható. A törvényességi felügyelet viszont az
illetékes miniszternél van, s ı köteles gondoskodni a mőködés feltételeirıl, az autonóm MAB és a közigazgatás kapcsolatáról. A mőködés anyagi feltételeinek
biztosítása azonban nem azt jelenti, hogy a közigazgatás adja a pénzt. A mőködéshez szükséges pénzt, amely végsı fokon az adófizetık pénze, az Országgyőlés
törvényi úton szabályozott eljárásban a felsıoktatásra fordított éves államháztartási
keret részeként, annak ezrelékében meghatározva kell, hogy megállapítsa.16 Ennek
éppen az az indoka, hogy a MAB nem a közigazgatás, hanem a felsıoktatás autonómiájának része. Ez az eljárás biztosíthatja csak a MAB nemzetközileg is garantált autonómiáját.
Az elmúlt húsz év alatt felmerült elvi kérdések közül megemlítendınek tartom a
MAB plénum döntéseinek sajátos jogi helyzetét. Felfogásom szerint a MAB szakértıi testület, nem közigazgatási szerv. Ezért nem döntéseket, hanem állásfoglalásokat bocsát ki, akkor is, ha ezt bármilyen okból döntésnek nevezik. Más kérdés,
hogy a szakértıi állásfoglalás mely esetekben és mely intézmények számára milyen
következményekkel jár. Miután a Magyar Köztársaság Alkotmányának (1949. évi
XX. törvény) 70/G. § (2) bekezdése kimondta, hogy tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány
mővelıi jogosultak, és ezt elvet az alkotmánybíróság határozatai is megerısítették,
kezdettıl fogva az volt a magyar gyakorlat, hogy a tudományos utánpótlás képzése,
16

Ezt a világos, érthetı és nemzetközi szervezetek által is példaképpen említett megállapodást azok
sem tartották be, akik ezt a – ma már nem hatályos – törvénybe iktatták.
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a doktori képzések tartalmi és értékelési ügyeiben a MAB állásfoglalása kötelezi a
doktori képzésben résztvevıket, mind az egyetemeket, mind a felsıoktatás vezetı
kormánytisztviselıit. Más a helyzet a szakalapítási, kar- vagy egyetemalakítási
ügyekben. Ezekben az ügyekben ugyanis a szakpolitika célja eltérhet a tudomány
helyzet értékelésétıl és hitelesítésétıl. Abban az ügyben például, hogy valamely
egyetemen rendelkezésre állnak-e egy szak indításának személyi és koncepcionális,
tudományos, valamint infrastrukturális feltételei, ennek megállapítására nem a
közigazgatás, hanem a szakértıi testület jogosult. Azonban, ha a szakpolitika úgy
dönt, hogy országos, nemzeti vagy regionális érdek egy szak létesítése ott, ahol
jelenleg nincsenek meg ennek ilyen vagy olyan feltételei, akkor lehet olyan kormánydöntést hozni, hogy a feltételek megteremtése után azt ott létre lehet hozni.
Ismét más a helyzet személyi ügyekben. Az, hogy valakinek a tudományos és oktatói teljesítménye milyen mértéket üt meg, vagy mely mértéket nem, azt csak a tudósok közössége határozhatja meg. Itt egy törvényileg kodifikált megállapodás jött
létre az egyetemek és a MAB között, amelyhez a felsıoktatás más intézményei
nem csatlakoztak.
Nem kívánom megkerülni a MAB plénumának személyi összetételét, tagjainak
kiválasztási rendjét. Úgy látom, hogy az elmúlt húsz év alatt a bizalom újra és újra
napirendre került. Azt tapasztaltam, hogy a MAB plénumába bekerült tagok közül
néhánnyal szemben a kezdetben nem volt meg a teljes bizalom. Ezt a bizalmat
azonban saját munkájukkal és a szervezet kiegyensúlyozó és kiegyensúlyozott
mőködése révén megszerezték. Sokkal nagyobb nehézséget okozott, hogy több
alkalommal nem sikerült olyan plénumot összeállítani, amely lefedte volna a tudomány széles skáláján a szükséges kompetenciákat. Ennek oka általában az volt,
hogy a jelölésre jogosultak vagy nem állapodtak meg elıre, vagy nem tartották
meg a megállapodásokat. Ez mőködési nehézségekhez vezetett, adott esetben fog
is, és ami talán külön is megemlítendı, drágább. A döntı a jelöltek személyes tekintélye általában és szakmájukban különösen. Sajnos egyes jelölık inkább a jelölık érdekképviseletét helyezték elıbbre, mint a Bizottság mőködési céljait.
Az elmúlt húsz év alatt történt, s kár volna errıl hallgatni, illetéktelen beavatkozás
a Bizottság mindennapjába, ügymenetébe. Mint a legtöbb esetben kiderült, rögtön
vagy utólag, ez egy-egy minisztériumban dolgozott személy hatásköri túllépésébıl
eredt. Alaposabb vizsgálódás után az is világossá vált, hogy valamilyen helyi részérdek találta meg az illetıt.17 De nem kell hallgatnom a politika beavatkozási kísérleteirıl sem. Érdekes módon ciklusok végén ezek a rendszerint a szóbeliség határait túl nem lépı közbelépések szaporodtak. Ha azonban az eljárás tartalmilag és
jogilag korrekt volt, s ilyen volt a legtöbb olyan ügy, amelybe bele kívántak volna
szólni, akkor a befolyásolásnak nem volt tere és nem volt eredménye. Más kérdés
például, hogy hány esetben élt a miniszter jogával és bírálta felül a MAB vélemé17

Természetesen nem ilyenként jelent meg. Ilyen esetekben az indoklás meglepıen széles skáláját
mutatta az ötleteknek.
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nyét például egyetemi tanári kérdésekben. Ezek olyan esetek voltak, amikor az
egyetemek szenátusának és a MAB-nak eltért a véleménye, s sejthetı, hogy az
utóbbi magasabb minıségi követelményt állított.
A MAB-bal, illetve döntéseivel kapcsolatban a bizalmatlanság az elmúlt húsz év
alatt hullámzó volt. Ez a bizalmatlanság egyes csoportok, személyek részérıl idınként ellenséges hangulatba is átváltott. Ezt a bizalmatlanságot ritkán pozitív döntés
is kiváltotta. Ilyen esetekben a konkurencia próbálta meg a döntés indokoltságát
kétségbe vonni. Általában azonban helyi érdek, csoport érdek állt a bizalmatlanság
mögött. Nem mintha a MAB döntései között ne lett volna hibás vagy téves. A negatív döntések elsöprı többségében azonban az érintettek a szakértıi véleményt
egyben segítı szándékú tanácsnak is felfogták, a hiányosságokat kijavították, a
pozitív döntést elérték. A MAB pedig képes volt hibás állásfoglalásainak helyesbítésére, s ettıl nem csökkent presztízse.
A bizalmatlanságot a nyilvánosság lényegesen csökkentheti. Nemcsak az ügymenetnek, a szabályoknak, a bírálati szempontoknak, hanem a véleményeknek is nyilvánosaknak kell lenniük. Azonban itt is van egy határ. A szakértık ıszintesége,
világos fogalmazása, a negatív vélemények kimondása a minıségbiztosítás elsırendő érdeke. A szakértık azonban személyes és csoportérdekeik hálójában mérlegelnek csak. A külsı szakértık teljes függetlensége nincs biztosítva. Míg ez nincs
biztosítva, kompromisszumot kell kötni. Jogot kell adni a szakértınek, hogy anonim maradjon, vagy szakértıi véleményének egy részét bizalmassá tegye. Maga az
ügymenet a plénumra való kerülésig bizalmas, onnantól nyilvános. Sajnos ezt sokszor nehéz volt betartani vagy betartatni. Ha a plénum állásfoglalása és annak indoklása nyilvános az a jelenleg elérhetı maximum.
Vitás volt, hogy a végsı vélemény kimondása elıtt mikor és hogyan kell az érintetteket megkérdezni. Volt olyan vélemény és volt olyan átmeneti gyakorlat, hogy
pl. intézményi akkreditáció esetében az érintett intézménynek nemcsak írásos véleménye, hanem a vezetıje is jelen volt a döntı plénumülésen. Ez felesleges feszültségekhez és indokolatlan idıveszteséghez vezetett. A végsı állásfoglalásnak
csak ténykérdés vagy jogi eljárási szabálytalanság esetén lehet ellentmondani.
Ilyenkor nem a véleményeket, hanem a tények valósságát kell figyelembe venni.
A helyi érdekek esetleges súlyát nemzetközi szakértıkkel lehetne ellensúlyozni.
Ehhez azonban olyan források szükségesek, amelyek ritkán nyílnak meg. A külföldi szakértık kiválasztását, elfogulatlanságukat a nemzetközi tanácsadó bizottság
biztosíthatja. Az internet korában gyors együttmőködésüket könnyő megnyerni.
Fel kell hívnom a figyelmet egy olyan jelenségre is, amely a MAB mőködése során
ugyan lassan terjedt, de különösen káros. Ez a MAB szabályrendszeréhez való
formális alkalmazkodás. Ha egy akkreditáció elıtt álló intézmény, vagy szak a
minimális feltételhez szükséges X egyetemi tanárt csak arra a három hónapra veszi
fel, amíg az akkreditációs jelentését megírja és a látogató bizottság eltávozik a
színrıl, akkor formálisan ugyan teljesítette a kritériumokat (három hónapig), de a
16

Akkreditáció Magyarországon 25

minıségi követelményeknek mégsem felelt meg. Hasonló a helyzet azon többes
állásban foglalkoztatott oktatókkal, akik csak a nevüket adják a kritériumok teljesítéséhez. Ez persze a gyakorlatban azt is jelenti, hogy az intézményben nincs (hatékony, mőködı) minıségbiztosítás.
A MAB a minıség hitelesítıje és ez felveti a felsıoktatás minıségéért való felelısség megoszlását. Nyilvánvaló, hogy a felsıoktatás minıségének biztosításáért a
felsıoktatás intézményei a felelısek a rendelkezésükre álló feltételek keretei között. A gazdasági és jogi feltételek megteremtéséért a mindenkori politika a felelıs,
amely egyben a minıségpolitika kialakítója. A tartalmi minıségért azonban egyedül maga az intézmény felel. A minıség hitelesítıje, a MAB, mércét állít, s arra
törekszik, hogy ez a mérce megfeleljen nem csak az elvárásoknak és a felhasználók
elégedettségének, hanem a nemzetközi követelményeknek is. Az elmúlt húsz év
folyamán a magyar minıségügy megerısödött, de fenyegeti a formálissá válás, az
elbürokratizálódás is.18
Ahogy a mércéket is kell idınként hitelesíteni, így a hitelesítı szakértıi testületet, a
MAB-ot is hitelesíteni kell. Erre csak egy független nemzetközi szervezet alkalmas. Ennek a szervezetnek kell felmérnie a MAB hazai elfogadottságát, a felsıoktatás bizalmának fokát, a mőködés szabályaink a nemzetközi szabályokkal való
konformitását, az intézmény hatékonyságát stb. Örömmel látom, hogy ez folyamatosan megtörténik, az már kevésbé örvendetes, hogy a nemzetközi bizottságok
javaslataira nem mindig van fogadókészség a mindenkori kormányok részérıl.
Összefoglalva: a magyar felsıoktatás minıségét hitelesítı szervezet, mai nevén a
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, megállta a helyét, országos és nemzetközi tekintélyt vívott ki. Az állami bürokrácia sokszor próbálta meg autonómiáját korlátozni, hitelességét elvenni, azonban ez nem sikerült. Így ez a magyar oktatásügy sikertörténetévé vált. Tekintélyét mindenkori tagjainak tekintélye adja, határozatainak értékét elfogadottságuk jelzi, s a felsıoktatás lehetıségeinek beszőkülése idején jelentısége még jobban megnı. A húsz év tanulságai közül kiemelném a
különbözı érdekek egyeztetését, a konszenzuskeresést és a minıség magas mércéjéhez való ragaszkodást. Ha ez lesz a jövıben a MAB munkájának vezérfonala,
sikeres lesz. Ehhez kívánok a MAB vezetıinek, tagjainak, titkárságának jó munkát,
egészséget.
Budapest, 2012 decemberében

18

A minıségügy formálissá, öncélúvá válása komoly veszély mindenütt, nemcsak a felsıoktatásban.
Komoly hiányt jelent, hogy nincs megfelelı diáktanácsadás, vagy ha valamilyen formában létezik,
akkor annak nem megfelelı a szervezettsége, támogatása, egységes elvek szerinti mőködtetése. A
diáktanácsadás nem adható a diákszervezetek kezébe.
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Michelberger Pál
(2001. január 1. – 2003. december 31.)

Balázs Ervin az MTA rendes tagja, a MAB elnöke részére
Tisztelt Elnök Úr, Kedves Barátom!
Felkérésedre áttekintettem a korábbi MAB tapasztalataimat és átnéztem a korábban
írásban megjelent észrevételeimet is. A MAB volt tagjaként és elnökeként több
fórumon (MRK, MTESZ, MAB plénum stb.) foglalkoztam a MAB tevékenység
ismertetésével és értékelésével. A dolgozatok sorából kiemelném az Akkreditáció
Magyarországon 11. és 12. számában közölt elemzéseimet, melyekben kritikusan
elemeztem a MAB addig elvégzett munkáját és vázoltam a még ránk váró feladatokat. Áttekintve az azóta eltelt közel egy évtized munkáját, úgy vélem, hogy a
MAB feladatainak teljesítésében sikeresen elıbbre lépett és betöltötte a magyar
felsıoktatás minıségének megırzésében és javításában vállalt szerepét. Az említett
tanulmányokból az alábbi jelenleg is helytálló - rövid összegzést idézem:
„A Magyar Akkreditációs Bizottság sohasem cél volt, amely önmagáért született
volna. Mindig is eszköz volt, eszköz, melyet a használat törvényesít. Ennek az eszköznek használata pedig nem más, mint a magyar felsıoktatás színvonalának emelése, a magyar felsıoktatás nemzetközi porondon való piacképességének megırzése
és erısítése.”1
Az utóbbi években a MAB Felülvizsgálati bizottságának munkájában vettem részt.
Örömmel tapasztaltam, hogy a szaklétesítési és -indítási, valamint az egyetemi
tanári követelményrendszert sikerült egyértelmősíteni és kodifikálni. A követelményrendszer nagymértékben közeledett tudományos tartalmában az MTA hasonló
(DSc) követelményrendszeréhez, alkalmazkodott az egyes diszciplínák belsı sajá1

Michelberger Pál: „Minıség, felsıoktatás, felnıttképzés” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs
Bizottság 2002. évi mőködésérıl. (Akkreditáció Magyarországon 11.) Budapest, 2003. 22. o.
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tosságaihoz és sikeresen többoldalúvá vált (párhuzamosan méri a tudományos, az
oktatási teljesítményt és a közéleti szerepvállalást). Mindezek elıírásával és mérésével mind a felsıoktatási intézményeket, mind az azokban közremőködı személyeket komoly teljesítményre ösztönözzük, ezáltal valóban javíthatjuk a felsıoktatás színvonalát. Minden mérés azonban – többé-kevésbé – visszahat a mérés tárgyára, azaz az intézményekre és személyekre is. A sokoldalú teljesítményfokozás
helyett formális követelményeket (minimumokat) próbálnak teljesíteni. Sokat segít
e szemlélettel szemben az, hogy a minimum követelmények mellé elıírtuk legalább egy területen a szignifikánsan kiemelkedı túlteljesítést is.
E helyes törekvések ellenére is úgy érzem, hogy a mérnökképzésben a három kiemelt terület (tudomány, oktatás, közélet) nem fedi le a szükséges követelményeket. Hiányzik a szakmai (ipari, gazdasági, vállalkozói) tapasztalat mérése, holott a
mőszaki felsıoktatásban kívánatos, hogy a vezetı oktatók legalább fele valós,
többéves, döntési kényszerrel járó gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezzen.
A Budapesti Mőszaki Egyetem sikeres múltjában mindig kiemelkedı szerepet játszottak az iparból meghívott professzorok. Egyetlen gyárat említek csak, a Ganzgyárat, mely neves akadémikusok, professzorok tömegét küldte az egyetemre:
Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Schimanek Emil, Verebély László, Kovács K.
Pál, Varga József, Brodszky Dezsı, Tuschák Róbert, Czibere Tibor, Zobory István,
Nyíri András. A névsor valószínőleg nem teljes, csak emlékezetbıl soroltam fel az
akadémikusokat és DSc fokozattal rendelkezıket. Folytathatnám más gyárakkal is
a sort. Egyesült Izzó: Bay Zoltán, Prohászka János; Goldberger: Csőrös Zoltán;
Weisz Manfréd: Lévai András stb. Talán ennyi is elég a szakmai tapasztalatszerzés
fontosságának alátámasztására. Ugyanezt hangsúlyozza a Magyar Mérnöki Kamara
tanulmánya a felsıoktatás kérdéseirıl:
„A jelenlegi értékítéleti rendszerben az oktatóknál a tudományos irányultság mellett megfelelı és hatékony elismerést és megbecsülést kell adni a professzionális
mérnöki szemléletnek (…) veszélyes, ha a professzionális mérnökök kiszorulnak a
mérnöki képzésbıl”.2
Javasolom, hogy a mőszaki felsıoktatásban a szak indításakor és az egyetemi tanári pályázatoknál a szokásos 3 területre korlátozott véleményezés helyett 4 terület
kerüljön vizsgálatra (tudományos, oktatási, közéleti és szakmai teljesítmény).
A mőszaki felsıoktatásban – a sikeres gazdaság mőködtetéséhez – elengedhetetlen
a szakmai tapasztalat átadása. Tapasztalatot viszont csak az adhat át, akinek van
korábbi érdemi tapasztalata. (Érdemi tapasztalat: huzamosabb idejő, felelısséggel
járó vezetıi beosztás sikeres vállalatnál, alkotás {új termék, új technológiai eljárás
kidolgozása, bevezetése, létesítmény létrehozása stb.}).
2

Mecsi József, a Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Bizottsága elnöke: „Összeállítás a felsıoktatás
kérdéseirıl” 2012.
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A mérési terület bıvítése 3-ról 4-re elıre vetíti az értékelés elfajulását, hiszen a
pályázók a mérési küszöbértéknek szeretnének megfelelni. (Ez könnyen vezethet
az ún. liba effektus bekövetkezésére, az úszás, futás és repülés hármas követelményének a madarak közül csak a liba felel meg, a pingvin és a strucc nem tud repülni, a strucc és a sas pedig nem tud úszni.)
A 4 mérési terület ellenére a mőszaki pályázóknál továbbra is legyen követelmény
egy terület minimum követelményeinek szignifikáns (50%-os) túlteljesítése.
Javaslatom a mőszaki képzésre vonatkozik, más gyakorlatorientált szakmáknak
maguknak kell dönteniük a szakmai gyakorlat beszámításáról. (Kell-e óvónıképzı
oktatónak óvodai, betegápolót képzınek ápolói, orvost képzınek gyógyítói gyakorlat?) Ha igenlı az egyes szakmák álláspontja, akkor az ilyen felsıfokú képzésben 4
mérési területen végezhetı az értékelés, melybıl 3 releváns. Külön mérlegelést
igényel, hogy a tudományos teljesítmény a releváns 3 területbıl kihagyható-e, vagy
e terület a megfelelés „sine qua non”-ja.
Felvetésemmel nem kívánom nehezíteni a MAB jövıbeli munkáját, noha tudom,
hogy szabatos szakmai teljesítmény minimum összeállítása rendkívül nehéz feladat. A felhasználók (az ipar) érdekeit nézve azonban elengedhetetlen a továbblépés, melyre a MAB elsı nemzetközi felülvizsgálata során is már felhívták a külföldi szakértık a figyelmet.

Budapest, 2013. január 11.

Szívélyes üdvözlettel:
Michelberger Pál
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Fésüs László
(2004. január 1. – 2006. december 31.)

Kihívások és válaszok a MAB-ban (2004–2006)
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság mőködése 2004–2006 közötti
idıszakának fıbb jellemzıi a következık voltak:
–

–
–
–

A hazai felsıoktatás képzési rendszerében az elmúlt évtizedek legnagyobb
átalakulása zajlott, ami a korábbiaknál jelentısen nagyobb mennyiségő feladatot rótt a testületre, a bizottságok tagjaira és az operatív munkát végzı
titkárság munkatársaira, miközben a törvényi háttér és szinte valamennyi
jogszabály megváltozott.
Az intézményrendszerben megjelentek az egységesülı képzési rendszer és a
duális intézményrendszer ellentmondásai, feszültségei.
Felsıoktatásunk sokkal nyitottabbá vált az Európai Felsıoktatás Térség
trendjei, intézményei felé.
Egyetemeink, fıiskoláink minıségi igényessége gyengült – különösen a
hallgatói létszám és az intézmények számának ugrásszerő növekedése, a finanszírozás módja, valamint a kreditrendszer bevezetési nehézségei és megvalósítási problémái miatt.

Ezek olyan kihívásokként jelentkeztek, amelyekre az adott körülmények és lehetıségek (politikai környezet, nemzetközi és hazai viszonyrendszer, személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek) között kellett jó válaszokat és megoldásokat találni.
A MAB mőködésének kereteit alapvetıen a magyar felsıoktatáshoz (MRK), az
oktatási kormányzathoz (OM) és a nemzetközi elvárásokhoz (Európai Felsıoktatási Térség, EFT) való viszony határozta meg.
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A magyar felsıoktatás képzési rendszerében zajló, a többciklusú képzés elindítását
jelentı nagy horderejő változások egyik legfıbb jellemzıje ebben az idıszakban az
volt, hogy miközben az oktatási rendszer egységesülése jelentısen elırehaladt az
ún. bolognai rendszer bevezetésével, aközben fennmaradt a duális intézményrendszer. Ez jelentıs érdekellentéteket, feszültségeket szült. Sokan azt jósolták, hogy a
fıiskolák fele nem tud majd tartósan egy- vagy kétciklusú képzést folytatni tudó
intézményként fennmaradni az oktatói utánpótlás hiánya, az oda bejutó gyengébb
hallgatói minıség, a pályázatokból való kimaradás miatt. Szélesebb értelemben
véve is intenzív verseny kezdıdött el az egyetemek-egyetemek, az egyetemekfıiskolák, a fıiskolák-fıiskolák között, az állami és a magán intézmények között, a
szakok indításának lehetıségéért, az állam normatív támogatásáért, a csökkenı
számú érettségizık mellett a hallgatókért, a doktorandusz helyekért, egyre erısebben a nemzetközi elismertségért is. A versenyt eldöntı hazai feltételek és viszonyrendszerek ugyanakkor nem voltak egyértelmőek és objektívek, a minıségi mutatók szerepe csak részben érvényesült. Azt vártuk a ciklus végén, hogy a kialakult
helyzeten sokat tud majd változtatni a felsıoktatás új konferenciája, az új 72 tagú
MRK; tapasztalataim szerint ezt a várakozást az idı csak részben igazolta.
Az intézmények felé a MAB nyitottabbá vált. Ennek egyik karakterisztikus jele
volt, hogy mind az MRK, mind az idıközben megszőnt FFK vezetıje a ciklus ideje
alatt állandó meghívottja volt a MAB plénum üléseinek. Igen intenzív együttmőködés valósult meg a két konferencia közös Bologna Bizottságával, különösen a
ciklus kezdetén. Rendszeres, konstruktív egyeztetések voltak a szakok létesítése
során a szakmák képviselıivel. Az együttmőködés különösen jól mőködött az
alapképzési szakok létesítése és indítása során; kijelenthetı, hogy a MAB igen
nagy empátiája, hatalmas tehervállalása és nem utolsósorban aktív kezdeményezései (jogszabályokat megelızve születtek meg a létesítési és indítási kritériumok,
kezdıdött meg mindezek alapján a beadványok elbírálása), rugalmassága nélkül
nem kerülhetett volna sor a kétciklusú képzésre történı teljes körő átállásra 2006
szeptemberétıl. A MAB mindezt a magyar felsıoktatás európai integrációjának
érdekében vállalta fel.
A MAB és az Oktatási Minisztérium viszonyát folyamatosan kettısség jellemezte.
A MAB vezetése a felsısoktatás hatalmas átalakulásával járó felelısségének súlyát
átérezve konstruktív véleményeivel, továbbá aktív, idıt és energiát nem kímélı
munkával segítette, hogy az elıkészítés során többször megfeneklett felsıoktatási
törvénytervezet (amely végül 2006-ban lépett érvénybe) elfogadható lehessen, a
megszületı kormányrendeletek koherens rendszert alkossanak. Erre a segítı munkára jelentıs igény volt mind a felsıoktatás mind az oktatási kormányzat részérıl.
Ugyanakkor érthetetlen események sora zavarta meg az együttmőködést. Bár a
törvény MAB-ot érintı részeiben sikerült érvényesítenünk, hogy a MAB az európai
trendekkel összhangban megtartsa, megkapja optimális mőködésének jogi garanciáit, a kormányrendeletek egész sorának készítésekor tetten érhetı volt a MAB
munkáját korlátozó szándék. Ennek jellegzetes példája az alap- és mesterképzési
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szakok kritérium rendszerének a MAB-bal nem egyeztetett megjelentetése, illetve a
MAB által a szaklétesítési kérelmek elbírálása során elfogadott képzési és kimeneti
követelmények egész sorának OM-ben történı rejtélyes átalakulása. Az optimális
OM–MAB viszonyt több más vita is megzavarta. Ilyen volt a 84 MAB által nem
támogatott alapképzési szakindítás közel felének miniszteri jóváhagyása, sok esetben két éves felülvizsgálati limit nélkül, vagy a MAB megalapozatlan miniszteri
kritikája („a MAB-ban kenyérharc folyik”). Ebben a helyzetben a MAB vezetése a
nyilvánossághoz kellett forduljon egyrészt minden döntés és ügy indoklásának
honlapon történı megjelentetésével, másrészt a média felé történı erıteljes nyitással. Az utóbbit a 2006-os választási kampány idejére a MAB felfüggesztette politikai semlegességének megırzése érdekében.
Az Európai Felsıoktatási Térség egészében jelentıs átalakulási folyamatok zajlottak le – beleértve a minıségbiztosítás rendszerét. Nagy horderejő események történtek, így a 2005. évi bergeni miniszteri találkozón elfogadást nyert (a magyar
kormány képviselıje is aláírta) a „Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area” (ESG) alapdokumentum, amelyet megerısített, mondhatjuk kötelezıvé tett az Európai Parlament 2006 februárjában. Az
európai standardok és irányelvek, az európai gyakorlat követése teremti meg azt a
szilárd alapot, amelyrıl a MAB egyértelmően meg tudja magát határozni a felsıoktatás és az oktatási kormányzat felé, ırizheti két meghatározóan fontos szereplı
közötti függetlenségét és a gyakorlatban érvényesíteni tudja, hogy a magyar felsıoktatás minıségének egyik meghatározó letéteményese és legfıbb ıre. A MAB
alapító tagja a fenti dokumentumot elıkészítı ENQA-nak, ami 2004 óta már jogi
értelemben is az európai minıségbiztosítást végzık nemzetközi szervezete, amely,
szigorú kritériumok alapján felvett tagokkal mőködik. Az ENQA Board tagja lett a
MAB fıtitkára, akit emellett a világszervezet (INQAAHE) Board-jába is beválasztottak. Elmondhattuk és ma is mondhatjuk, hogy a MAB nemzetközi tekintélye
nagy (köszönhetıen az elıdök nagy elismerést kiváltó tevékenységének is), követni
tudta, gyorsan lereagálta, sıt befolyásolta is szakterülete európai folyamatait.
Ugyanakkor a MAB is versenyhelyzetbe került, hiszen módja lett intézményeinknek más országból vagy a European University Association-tól minıségértékelést
igénybe venni, illetve itthoni munkájában is az Európai Felsıoktatási Térség szakmai követelményeit alkalmazva kell a hazai képzéseket versenyhelyzetbe hoznia a
nemzetközi felsıoktatási piacon. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete ebben a
ciklusban is betöltötte fontos szerepét, nemzetközi perspektívából kritikusan elemezte a testület munkáját, elemzı véleményt mondott, tanácsot adott stratégiai,
elvi és módszertani kérdésekben. Javasoltuk, hogy mivel 2006-ra a MAB túl volt
fejlıdési pályájának maghatározó szakaszain, illetve az ENQA tagjaként rendszeresen aktív részvevıje lett az európai folyamatoknak, a Nemzetközi Tanácsadó
Testület korábbi formájú munkája, segítı, tanácsadói tevékenysége változtatást
igényel, elmozdítva azt konkrét akkreditációs eljárásokban való szakértıi részvételre.
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Intézményi akkreditáció
A MAB törvényben rögzített feladatai közül kiemelkedett az intézmények akkor 8
évenként esedékes akkreditációja. A második akkreditációs kör elkezdése a többciklusú képzésre történı átállás mellett igen nagy kihívást jelentett a MAB számára, hiszen a megszőnı szakok mellett intenzíven folyt az új típusú szakok megjelenítése. A MAB ennek a problémának az áthidalására úgy döntött, hogy egyrészt az
elıször sorra kerülı intézmények esetében nyilatkozott arról, hogy az adott képzési
területeken és képzési ágakban a megszőnı szakok mellett az intézmény alap-,
mester-, doktorképzések közül melyikre vált alkalmassá, másrészt elindult a globális értékelés, a meta-akkreditáció felé, vagyis az intézmény egészének mőködését,
a minıségbiztosítás meglétét is vizsgálta. Ahogy azonban elırehaladt a kétciklusú
képzés bevezetése, a régi szakok vizsgálata egyre értelmetlenebbé vált, illetve megtörténtek az új szakvéleményezések. Ez átmeneti elbizonytalanodáshoz vezetett. Az
is elmondható, hogy a látogató bizottságok munkája és igényessége nem volt
egyenletes, a felkészítések hatékonysága változó volt. A MAB javasolt (tehát nem
kötelezıen alkalmazandó) önértékelési rendszerét, adatszolgáltatási moduljait több
intézmény túl nagy tehernek érezte. A felsıoktatási intézményekben lassan kezdıdött el a minıségbiztosítási és irányítási rendszerek kialakítása, folyamatos mőködtetése. Ehhez a MAB igényként fogalmazta meg a bemeneti elemek (hagyományos
kiindulópont) mellett a folyamatellenırzés (hallgatói követelményrendszer, tantervfejlesztés, szakfelelısök munkája, tehetséggondozás, oktató/hallgató arány és
kapcsolat, lemorzsolódás, intézményi érdemjegyek) és a kimeneti jellemzık (pl.
hazai és nemzetközi elhelyezkedés, alkalmazók visszajelzései) használatát, valamint e három alapkomponens dinamikus egyensúlyának megteremtését.
Párhuzamos akkreditáció, Kiválósági helyek
Megítélésem szerint a párhuzamos akkreditációk elindítása a MAB egyik leginnovatívabb, legsikeresebb vállalkozása volt. A MAB 2003-ban indította el kísérletképpen két tudományágban a különbözı intézményekben folyó azonos képzések
egy idıben való, párhuzamos akkreditációját. A pszichológia és a történelem alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok, valamint doktori iskolák egy-egy
szakértıi látogató bizottság általi értékelése 2004-ben megtörtént. Ezt követıen a
kétciklusú rendszerre való átállásban nem érintett szakokra, így a jogász-, orvos-,
fogorvos- és gyógyszerészképzésekre és a kapcsolódó doktori iskolákra került sor.
Az azonos képzések igényes párhuzamos értékelését, a tapasztalatok összefoglalását és színvonalas publikálását jelentıs teljesítménynek tartom. Ennek során elıször került sor nem Magyarországon élı és oktató professzorok rendszeres bevonására az értékelési folyamatokba. Az értékelési folyamat elvezetett a „Kiválósági
hely” cím meghirdetéséhez, az elsı ilyenek odaítéléséhez, ünnepélyes átadásához.
Megteremtette annak lehetıségét is, hogy elváljon egymástól az egyes képzések
szakmai, tartalmi elbírálása és az általános intézményi mőködésre, vezetésszervezésre, intézményi minıségbiztosításra koncentráló meta-akkreditáció. Napja24
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inkban, amikor kétes értékő felsıoktatási rangsorokkal sok téves információ és
hibás adat jelenik meg intézményeinkrıl, a MAB párhuzamos akkreditációi eredményeinek sokkal nagyobb nyilvánosságot kellene kapniuk.
Alapképzés és a mesterképzés
Hazánk európai viszonylatban és vállalásaihoz viszonyítva jelentıs késéssel kezdett hozzá a nemzetközi trendekhez való fölzárkózáshoz és megfeleltetéshez elengedhetetlen többciklusú képzés bevezetéséhez. Emiatt a MAB-ra is nagy nyomás
nehezedett. A plénum a szakérıi vélemények és bizottsági vita alapján a többciklusú képzésrıl szóló kormányrendeletben megjelent 155 (+ 5 egyházi) alapszak képzési és kimeneti követelmény (KKK) tervezeteit, valamint összesen 918 szakindítási engedély megadására vonatkozó kérelmet véleményezett. A mesterszakok létesítése 2005-ben elkezdıdött, a ciklus végéig 160 létesítési beadványt és 77 indítási
kérelmet véleményezett a MAB. Sok, megítélésem szerint nagyrészt alaptalan kritika érte (kivételt talán a tanárképzési mesterképzés jelent) a bolognai képzési
rendszer bevezetését általában és annak menetét konkrétan. A magyar felsıoktatás
azon a szinten állt át a többciklusú rendszerre amilyen akkor a képzéseinek a minısége volt. A MAB tette a dolgát: igényes volt a képzési és kimeneti követelmények
megfogalmazásában, nem javasolta a szakokat elindítani arra alkalmatlan helyeken
(84 ilyen eset volt).
Doktorképzés
Az akkori idıszak törvényi és jogszabályi csatározásaiban a MAB egyik jelentıs
sikere volt, hogy meg tudta ırizni, sıt tovább tudta növelni döntési kompetenciáját
doktorképzési ügyekben. Sikerült azt is elérni, hogy lett idı az új idevonatkozó
kormányrendelet nyugodt, igényes elıkészítésére. Ennek és a már e ciklus elején
elkezdett intenzív belsı konzultációknak köszönhetıen fontos és jelentıs változtatásokra kerülhetett sor (új törzstagi rendszer, MTA intézetek vezetı kutatóinak
bevonása). Mindez azonban még nagyobb felelısséget tett a MAB-ra, annak Doktori Bizottságára, mind a jogszabályi elıkészítésben mind a doktori iskolák minıségének monitorozásában. A ciklus ideje alatt gyakorlatilag valamennyi doktori
iskola értékelése megtörtént.
A MAB plénum belülrıl
A MAB 2004 elején átszervezett új bizottsági rendszere általában bevált, a tudományági bizottságokban dolgozó és az azok által felkért sok száz szakértı igényessége és elkötelezettsége adta meg szakmai munkájának alapját. Hagyományos tevékenységei mellett (az intézményi akkreditáció második körének elindítása, a
sokáig nem csökkenı hagyományos szakbeadványok véleményezése, a doktorképzés ügyei, karalapítások, intézményalapítások, egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok véleményezése) a MAB új feladatokat is vállalt (párhuzamos akkreditáció) és
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elvégezte az átalakulás idıszakának igen jelentısen megnövekedett munkáit.
Ugyanakkor a plénum egyes tagjainak terhelhetısége és feladatvállalása igen eltérı
volt. Miközben sok hasznos és egészséges vita zajlott le az elnökség, s a plénum
ülésein, és általában sikerült konszenzusra jutni, egy lényeges kérdésben jelentısen
megosztott maradt a plénum: nem született egyetértés abban, hogy milyen mértékő
és mélységő legyen a szaklétesítés és a szakindítás követelményrendszere – elsısorban a mesterképzés nemzetközi szintő minısége elérésének tekintetében. Ez
befolyásolja a MAB viszonyát az MRK-val, az intézményekkel is.
Ebben az idıszakban új elemként jelent meg a Felülvizsgálati Bizottság tevékenysége, lehetıvé vált a MAB plénum döntéseivel szemben fellebbezni. Ennek létrejöttét a MAB kifejezetten szorgalmazta, megalakulása után biztosította a testület
függetlenségét. A bizottság tevékenysége segített abban, hogy a felsıoktatási intézmények és a MAB közötti vitás kérdések megnyugtatóan rendezıdjenek, hogy
az intézmények vezetıi kevésbé érezzenek késztetést szakmai kérdések politikai
erıtérben történı eldöntetésére. Megjegyzendı, hogy a felülvizsgálati eljárások
száma nem volt nagy, különösen, ha figyelembe vesszük a plénum döntések számát.
Személyesen szakmai életpályám egyik legizgalmasabb korszakának éltem meg a
2004–2006 közötti MAB ciklust. Korábban nem voltam sem plénum, sem bizottsági tag, kívülrıl érkezve sok segítséget kaptam az elnökség és a plénum tagjaitól,
a titkárság munkatársaitól. A feszes és felelısségteljes közös munka során módom
volt közelrıl megismerni a hazai felsıoktatás és tudományos élet számos
emblematikus alakját, nagy tiszteletet és megbecsülést kivívó személyiségét, akik
ebben az idıszakban is nagyon sokat tettek a MAB tekintélyének, integritásának
megırzéséért, további erısítésért.
A MAB titkárság és annak átalakulása
A titkárság személyi összetétele, az évek során kialakított mőködési rendje a MAB
igen nagy értéke. A ciklus idején különösen nagy munkaterhelést vállalt – aminek
sajnos nem minden esetben lehetett megteremteni az ellentételezését. Két munkatársa révén jelentıs mértékben bekapcsolódott a minıségbiztosítás nemzetközi
folyamataiba. A titkárság 2006. július 1-jével a MAB részeként, az Ftv. és az új
MAB kormányrendelet alapján kiemelten közhasznú szervezetként mőködött tovább, gazdasági tevékenységét és közhasznúságát Felügyelı Bizottság ellenırzi. A
döntés nehéz volt, az átalakulást bonyolult, sok idıt és szervezést igénylı folyamatként éltük meg. Az átalakulás adminisztratív, pénzügyi, munkáltatói feladatainak elvégzése igen nagy munkát jelentett a titkárság számára a szokásos napi tevékenységén felül. Az átalakuláshoz kapcsolódó legfontosabb feladat – s ez már a
MAB testületeit is érintette – kétségkívül az új SZMSZ és az ahhoz kapcsolódó
különbözı szabályzatok elkészítése volt.
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Elıretekintés
Elıretekintve és látva az utóbbi években zajló folyamatokat a következık hangsúlyozását tartom fontosnak.
A MAB 20 éves tevékenységének eredményeképpen a magyar felsıoktatás minıségi hitelesítése nemzetközileg elismert és elfogadott, az intézmények, az aktuális
kormányzat és a társadalom számára kiszámítható és igényes. Ugyanakkor a felsıoktatási képzések és intézményi mőködések belsı minıségbiztosítási folyamatai
kellıen még nem rögzültek. Ezek fejlesztése és a mindennapi tevékenység részévé
tétele további jelentıs erıfeszítéseket igényel, amiben a MAB szerepe inkább tanácsadó, útmutató jellegő kell, hogy legyen. Természetesen ehhez nyugodt körülmények (leginkább a folyamatos átalakítási láz megszőnése), kiszámítható finanszírozás és professzionális intézmény vezetıi tevékenység szükséges.
Véleményem szerint a MAB munkájában növelnie kell a külföldi szakértık részvételét minden lehetséges szinten, beleértve a plénumot és a látogató és állandó bizottságokat is. Az objektív értékelés legnagyobb akadálya általában a belterjesség,
különösen kisebb országokban. A tekintélyes külföldi szakemberek részvétele
csökkenti a szubjektív megítélések esélyét, erısíti a MAB hitelességét. Minden
szakterületnek vannak magyarul jól tudó, nagy elismertségnek örvendı, külföldön,
a környezı országokban dolgozó vezetı kutatói, oktatói. Az egyre inkább terjedı
hazai angol nyelvő képzések és az intézményeink növekvı nemzetközi súlya miatt
annak az ideje is eljött, hogy fokozatosan bevezetésre kerüljenek az angol nyelven
zajló intézményi akkreditációk, doktori iskolai értékelések.
Megítélésem szerint a MAB-nak jelentıs szerepet kellene kapnia a kutatótevékenység minıségi és eredményességi értékelésében. Feljogosítja erre a doktorképzés
minıségének értékelésében és megırzésében meglévı döntı szerepe és tapasztalata. Logikusan kapcsolódik ehhez a kutatóegyetemi címek és jogosítványok odaítélésében vállalható szerep, akár a brit Research Assessment Exercise mintájára rendszeres, 4-5 évente elvégzett kutatás eredményesség értékelésre és az intézmények
ennek alapján történı rangsorolására kerülhetne sor. Ehhez különösen fontos nemzetközi bírálati rendszer kiépítése, a külföldi szakértık nagy arányban történı
igénybevétele.
2013. január
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Bazsa György
(2007. január 1. – 2012. február 29.)

Fél évtized a független MAB élén1
A MAB két évtizedét, benne elnöki megbízásom öt évét a felsıoktatás minıségügyének az az értelem- és szükségszerően komplex felfogása határozta meg,
amelyben
• az állam a törvények, a jogszabályok révén az ágazati minıségpolitikáért,
elégséges pénzügyi támogatások nyújtásával a mőködési feltételek biztosításáért,
• az autonóm felsıoktatási intézmények a képzés és kutatás minél jobb minıségéért,
• a független MAB pedig e minıség átlátható, objektív, külsı értékeléséért és
hitelesítésért (ennek révén fejlesztéséért) volt felelıs.
Részese voltam az ilyen koncepciójú hazai akkreditációs rendszer kialakításának.
Azt tanultam meg, elsısorban az észak-amerikai felsıoktatás úttörı példájából,
hogy a minıség biztosítása és védelme elsıdlegesen a színvonalas felsıoktatás
érdeke, azért, hogy ezzel eredményesebben szolgálja országa társadalmát, s az
akkreditációval védje azt a gyenge „minıség”-tıl, a „diplomagyárak”-tól. Ezért jött
létre és mőködik ott ma is – az állam által elismerten, de függetlenként – az
akkreditáció rendszere. A rendszerváltás után itthon is a felsıoktatás progresszív
erıi voltak az akkreditáció megszervezıi az állami szervek, a minisztérium támogatásával.2 Az elsı magyar felsıoktatási törvény így fogalmazott:
1

Az összeállítás a két elızı plénum által is elfogadott elemzésekre, javaslatokra épül. Lásd a MAB
évkönyveit: http://www.mab.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=607&lang=hu
2
Elvitathatatlan érdemei vannak ebben Róna-Tas András akadémikusnak, az MAB megszervezıjének, közel egy évtizeden át elnökének.
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„A felsıoktatásban a képzés, a tudományos tevékenység színvonalának folyamatos ellenırzésére és a minısítés elvégzésére a Kormány Országos
Akkreditációs Bizottságot hoz létre. Az Országos Akkreditációs Bizottság tagságának a felét a felsıoktatási intézmények, másik felét a tudományos kutatóintézetek doktori (PhD) fokozattal rendelkezı képviselıi alkotják. Az Országos
Akkreditációs Bizottság tagjait és saját soraiból választott elnökét a mővelıdési és közoktatási miniszter elıterjesztésére a miniszterelnök három évre bízza
meg. A megbízás egy ízben meghosszabbítható. A jelölı testületeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a jelöltek között külföldi szakemberek is legyenek. Az
Országos Akkreditációs Bizottság ülésein – tanácskozási joggal – a hallgatói
önkormányzatok országos képviseletének egy küldöttje is részt vesz. Az Országos Akkreditációs Bizottság külsı tagok bevonásával szakbizottságokat hoz létre. A szakbizottságba – szakértıként – esetenként külföldiek is meghívandók.
Az Országos Akkreditációs Bizottság mőködésének pénzügyi fedezetét az Országgyőlés az éves központi költségvetés Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium fejezetében elkülönítetten biztosítja. Az Országos Akkreditációs Bizottság
tagjainak névsorát a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. Az Országos Akkreditációs Bizottság ügyintézésének feladatait titkárság látja el.” (1993. évi LXXX. törvény 80. §).
Bár a törvény a MAB tekintetében közel húsz év alatt több mint hússzor módosult,
ezek az alapelvek a legutóbbi ciklus végéig érvényesek voltak – s tegyük hozzá –
megfeleltek az európai gyakorlatnak. Ez – vitán felül – hozzájárult felsıoktatásunk
nemzetközi elismertségéhez és versenyképességéhez.
Ebben a felfogásban tevékenykedett a MAB elnökségem idején. Mőködési rendünket és gyakorlatunkat, a nyilvános értékelési szempontokat és kritériumokat, azok
dokumentumait, az intézményi és a párhuzamos szakakkreditációs eljárások lebonyolítását folyamatosan finomítottuk és pontosítottuk. Fontos, kiemelkedı és tovább fejlesztendı eredménynek tartom az Országos Doktori Tanáccsal közösen
létrehozott és mőködtetett nyilvános doktori adatbázist, amellyel felsıoktatásunkban elıször és mindmáig egyedüliként egy teljes adatszolgáltatási és értékelési
folyamatot kizárólag elektronikusan végezhetünk. Bevált az egyetemi tanári pályázatok komplex szempontrendszeren alapuló, szöveges és pontozásos értékelési
rendje. A MAB dokumentációját közel teljes mértékben elektronikus alapra helyeztük, beleértve a szakbizottsági és plénum anyagok kiküldését, a javaslatokat és a
szavazásokat, azok automatikus rögzítését és feldolgozását. A honlap és a titkársági
információs rendszer (TIR) mind a MAB szervezetének mőködésében, mind a
széles nyilvánosság internetes tájékoztatásában meghatározó szerepet játszik. Bevezettük az intézményi akkreditációs oklevelek kiállítását és ünnepélyes átadását,
ami az intézményekben kedvezı fogadtatásra talált. Mindezek visszaigazolása volt
2008-ban a nemzetközi panel értékelésére alapozott döntés a MAB teljes jogú
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) tagságának megújításáról.
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Jó érzés, hogy a mai nevén Magyar Tudományos Mővek Tára (MTMT) létrehozására tett javaslatomat minden érintett támogatta és az – ma már a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt – fokozatosan fejlıdve, reméljük egyre inkább teljesen
és hitelesen felel meg nevének.
Elnöki záró értékelésemben így fogalmaztam:3
„A felsıoktatást és a tudományt, amióta ezt (lassan fél évszázada) tudatosan
tettem, egyszerre tekintettem magyarnak és nemzetközinek. Talán szimbolikus,
hogy Kelet-közép Európából egyedüliként lehettem szekcióvezetı a Bolognai
Nyilatkozat aláírása elıtti napon az Európai Rektor Konferencia (ma EUA) fórumán, és írhattam ott alá, bár fáziskéséssel, a Kossuth Lajos Tudományegyetem rektoraként az Európai Egyetemek Magna Chartáját. Ezért tartottam fontosnak mind a MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének (NTT) tevékenységét,
amiben kezdettıl fogva a legrangosabb európai felsıoktatási tekintélyek vettek
részt (pl. az EUA, az ENQA alapító elnökei), mind a MAB aktív ENQA tagságát. Ezt a magyar és nemzetközi egységet tükrözi az is, hogy öt év alatt mintegy
70 magyar és 20 nemzetközi fórumon tartottam prezentációt a MAB-ról, az
akkreditációról, a minıségügyrıl.”
A sors szokásos fintora, hogy addigi elismertségünket és minıségünket éppen akkor fogalmazta meg igen egyértelmően mind az NTT egésze,4 mind az ENQA elnöke,5 amikor az veszélybe került.
Ezzel együtt ma még azt kell megállapítani: intézményeink nem érzik az
akkreditáció azon kiemelt funkcióját, hogy a nyilvánosság hiteles információt kapjon az intézmény mőködésének, illetve a szakok oktatásának minıségérıl, ezért
arról minden érdekeltet, pl. a felvételre jelentkezıket az éves tájékoztatókban, a
munkaadókat a honlapokon informálni kell. A minisztérium ebben sem volt partner, mint ahogy szinte sosem nézte jó szemmel a vélt hatáskörét csorbító, szakmailag hiteles, független szervezet mőködését. S bár jelentısen elıreléptünk felsıoktatásunk minıségügyében, de intézményeink döntı részében a mindennapokat átható
minıségkultúra még nem alakult ki.
A MAB-nak van etikája és etikai kódexe. Ezt nem naponta, sıt még havonta sem
kell olvasgatni. Értékrendjét (törvényesség, függetlenség, következetesség, objektivitás, pártatlanság, átláthatóság, számon kérhetıség, egyéni felelısség, felkészültség és szakmai szigor, nyitottság az innovációra, az érintettek szempontjainak harmonizációja) és ethoszát egyszer kell megérteni és utána mindig megtartani. Szeretném hinni, hogy amit én és mi tudatosan így tettünk, azt az érintettek is így látták és vélték. Remélem, megbocsátható hiúság, ha azt gondolom, hogy a Magyar

3

http://www.mab.hu/joomla/doc/kiadvanyok/Evkonyv2011.pdf 25. o.
http://www.mab.hu/joomla/doc/kiadvanyok/Evkonyv2011.pdf 18. o.
5
http://www.mab.hu/joomla/doc/kiadvanyok/Evkonyv2011.pdf 20. o.
4
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Rektori Konferencia egymást követı két MAB-tag jelölési, majd a két MAB testület elnökválasztó titkos szavazásának eredményét ennek jeleként értékelhetem.
Az elsı ciklus végén 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. (…) 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
bonyolult, 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 terhelı készségetek, amivel
bármilyen elnöki kérésnek készséggel eleget tettetek, legyen az külön bizottság,
oklevélátadás, megismételt értékelés vagy más egyéb. Mindannyian elfoglalt,
felelıs posztokon dolgozó emberek 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 a törvénnyel megcsonkított második ciklus végén ismét leírhattam, s azzal bıvíthettem: ”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 gondolok vissza 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 nélkül. 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.
Emelt fıvel állok fel az elnöki székbıl, ahogy ezt teheti maga a plénum is.
Örökségünk vállalható, jó szívvel ajánljuk, és szeretnénk remélni, az eddiginél
csak jobb lesz a folytatás!”
Errıl viszont már nem nekem kell nyilatkoznom. Azért sem, mert a korábbi, hagyományosan aktív és hasznos munkakapcsolat a mindenkori elızı elnök és az új
testület között6 a 2012-es váltáskor sterilen és szigorúan leállíttatott.
A felkérés a jövıre vonatkozó gondolatok megfogalmazását is tartalmazta. A minıségkultúra, a minıségbiztosítás és a minıséghitelesítés (akkreditáció) a felsıok6

Pl. „A MAB 2001. január 26-i ülésén, titkos szavazással Róna-Tas Andrást, az MTA r. tagját, a
MAB leköszönı elnökét a következı ciklus tartamára a MAB tiszteletbeli elnökévé és a plénum
tanácskozó tagjává megválasztotta.” Emlékeztetı a MAB 2001. január 26-i ülésérıl.
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tatás integráns részévé vált, az ma is, és az marad a progresszív világban. Meggyızı példaként a University of Oxford gyakorlatát szoktam felhozni: ha ez a kiváló
minıséget szimbolizáló világhírő egyetem olyan minıségbiztosítási gyakorlatot
folytat, mint amit kézikönyve tükröz,7 akkor nem lehet kétséges, hogy minden más
intézménynél is szükség van erre. És ha a világ legjobb egyetemeinek döntı többségét magáénak tudó Egyesült Államokban évszázada jól szervezetten, az állam(ok) és a munkaerıpiac, a jelentkezık és az intézmények által elfogadottan, sıt
igényelten mőködik az akkreditáció, akkor erre nálunk legalább annyira szükség
van.
A MAB elızı testületében természetesen tárgyaltunk a MAB jövıjérıl, s a törvénykoncepció, a törvénytervezet, illetve a 2011 decemberében elfogadott törvény
ismeretében javaslatokat és véleményt fogalmaztunk meg. Ezeket változatlanul
aktuálisnak és érvényesnek tartom és vallom, bı év elteltével sincs okom most
mást írni.
A törvénykoncepció szerint „A döntés következményeként a jelenleg (részben)
önálló hatáskört gyakorló MAB megszőnik, mint független, önálló, kizárólagos
értékelı szerv mőködni”. Ezzel a MAB státuszát alapjaiban módosító, leértékelı
szándékkal szemben így fogalmaztunk:
1. A MAB legyen továbbra is „független, országos szakértı testület”, amelyik
ötévenként intézmény- és programakkreditáció keretében értékeli felsıoktatásunk minıségét, s ennek alapján akkreditálja az intézményeket, illetve a
képzési programokat, doktori iskolákat.
2. Az akkreditáció a MAB, az engedélyezés a hatóság jogköre legyen (doktori
iskolák tekintetében változatlanul a MAB szakértıi véleményéhez kötötten).
3. Mind az akkreditáció, mind az engedélyezési eljárás, azok elızetes kritériumai és tételes indoklásuk kötelezıen nyilvánosak legyenek.
4. Az intézmény és a miniszter egyaránt kérhessen fel a MAB mellett (de nem
helyett) hazai és külföldi szakértıket 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 harmonizációval.
6. A MAB elnökét a testület titkos szavazással válassza meg.
7. Mőködjön folyamatosan a Felülvizsgálati és a Felügyelı Bizottság.
8. Minden ügyben maradjon meg az intézmények és a MAB közvetlen eljárási
és munkakapcsolata.
9. A MAB mőködésének (az elıírt akkreditációs eljárások) költségeit a központi költségvetés évente külön soron biztosítsa, az intézményi kezdeményezéső beadványok értékelésének költségeit az intézmények térítsék.
7

Quality Assurance Handbook: http://www.admin.ox.ac.uk/epsc/handbook/
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A hazai felsıoktatás minıségügyérıl ma azt kell megállapítani, rendkívül sajnálatos, és ma még nehezen belátható következményekkel jár, hogy a 2011-es nemzeti
felsıoktatási törvénybıl a minıségügy meghatározó elemei kiszorultak: nincs benne ágazati minıségpolitika; nem kötelezı a felsıoktatási intézményekben a minıségbiztosítás; nincs akkreditáció [Hogy marad így a MAB az ENQA tagja? Hogyan lesz akkreditáció nélkül több külföldi hallgatónk?]; a MAB a felsıoktatásban
folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység tudományos minıségének ellenırzését, biztosítását és értékelését elısegítı (de nem akkreditáló
és nem független!) országos szakértıi testület, amiben nincs hallgatói és nincs
munkáltatói képviselet; nincs a MAB mőködésének garantált fedezete; a doktori
iskolák véleményezésében kulcsszerepe maradt a MAB-nak, de a végsı döntésben
a miniszter – szemben az Alaptörvénnyel – már nincs kötve a MAB véleményéhez; nincs a továbbiakban – egy kivétellel8 – közvetlen kapcsolat az intézmények
és a MAB között, mindenben csak az Oktatási Hivatalnak (és a természetesen a
miniszternek) van hatás- és jogköre.
Ez a rövid áttekintés egyértelmően azt mutatja, hogy a fenti javaslataink zöme elvérzett. Értelemszerő, hogy továbbra is ezek megvalósulását, lényegében a felsıoktatás minıségügyének bevezetıben vázolt komplex értelmezését és gyakorlatát, az
ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area) alkalmazását tartom az állam (a jogalkotás), az intézmények és a
MAB közös feladatának. Ez a jelen körülmények között nem látszik könnyen megvalósíthatónak, de lemondani ekkor sem lehet róla. Egy hangsúlyeltolódást viszont
mind az ESG-ben, mind a hazai minıségügyben szükségesnek tartok: a felsıoktatásban, annak minıségügyében is a kimenetnek, a társadalmi igényeknek nagyobb
hangsúlyt kell kapniuk a ma domináns bemeneti és folyamat kritériumokhoz képest. A minıségügy, az akkreditáció nem l’art pour l’art tevékenység: értelmét és
hasznát az eredmények, a társadalmilag visszaigazolt, sok szempontú jó minıség és
magas színvonal igazolják.
A zárszó a köszönet szava: köszönöm mindazok bizalmát, támogatását, munkáját –
a MAB testületeiben, titkárságán, az intézményekben, a különbözı szakmai fórumokon –, akik elnöki tevékenységemben segítettek, együttmőködtek vagy éppen
kritizáltak. Mindig biztosak lehettek abban, hogy ezzel elsısorban a magyar felsıoktatás minıségügyét viszik elıre. Azt az ügyet, ami – ma egyre határozottabb
meggyızıdésem – a magyar társadalom remélt felemelkedésének egyik meghatározó feltétele és nélkülözhetetlen hajtóereje.
Kelt Debrecenben, 2013 januárjában

8

A törvény szerint az intézmények az egyetemi tanári pályázatok véleményezését kérik közvetlenül
a MAB-tól.
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ÍGY LÁTTUK, ÍGY LÁTJUK A MAB-OT
Balog Zoltán
miniszter, Emberi Erıforrások Minisztériuma (EMMI)

Húszéves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság csaknem egyidıs a rendszerváltás
utáni Magyarországgal. Tekinthetnénk akár a felsıoktatásban végbement átalakulás
egyik intézményesülésének is az idén 20 éves bizottságot. Sokan hajlamosak az
elmúlt két évtized kudarcait, elszalasztott lehetıségeit szem elıtt tartani, de ne
feledkezzünk meg arról, hogy az eltelt két évtized számos sikert is hozott: ezek
egyike elıtt épp ezzel a kiadvánnyal tisztelgünk most.
Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság (OAB) 1992. december 4-i alakuló ülésén idézte fel a testület elnöke, Róna-Tas András – aki 2001-ig volt az Országos, majd a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnöke –, hogy 1990 ıszén
olyan felsıoktatás-fejlesztési koncepció került az oktatási kormányzat asztalára,
melynek egyik sarkalatos pontja volt az OAB létrehozása. Az OAB létrehozása –
valamint az, hogy alapfeladata lett a felsıoktatási intézmények, szakok, programok
tartalmi és minıségi kérdéseiben való állásfoglalás –, megoldotta azt a kérdést,
hogy vajon a felsıoktatási intézmények maguk, vagy egy külsı szerv végezze-e
képzéseik minısítését. Az új testület a legszebb magyar intézményesülési hagyományokat követve egyszerre volt belsı és külsı, közeli és távoli, elérhetı és elérhetetlen. Mégis ezen nemzeti akkreditációs testület felállítása lett a garanciája annak,
hogy a felsıoktatás autonómiája nem járt szükségszerően együtt a provincializmussal, és az intézmények minıségbiztosítása külsı ellenırzés alá került, nem sértve
ugyanakkor az intézményi autonómiát a szakmai-tudományos kérdésekben.
Az elismerés hangján kell szólnunk arról a hatalmas munkáról, melyet a MAB
számos oktatási reform, az integráció, a bolognai rendszer bevezetése és a felsıoktatás folyamatos alakítása során az elmúlt két évtizedben végzett. Impozáns statisztikákat lehetne készíteni arról, hogy ezen idıtávon hány szakakkreditáció, intézmény- és párhuzamos akkreditáció zajlott le, hányan vettek részt ebben a munkában, hány döntést hozott a testület. Mindezen munka során a mindenkori testület a
magyar felsıoktatás minıségét tekintette értéknek, ennek szellemében hozta meg
döntéseit. Ezt igazolta vissza a MAB tevékenységének nemzetközi elismerése is.
Számos kritikát is kapott persze az elmúlt 20 évben a testület, hiszen a minıség
relatív fogalom, és mindig voltak, vannak és lesznek olyan intézmények, karok,
intézetek és magánszemélyek, akik elégedetlenül fogadták és fogadják döntéseit.
Nem meglepı ez az alkalmanként megfogalmazott kritika, mely azonban összességében éppen a MAB súlyát és fontosságát igazolja: azokban a döntésekben, me-
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lyeknek következményei vannak, soha nincs teljes egyetértés, és a leghatározottabb
szabályozási akarat sem képes mindent pontosan szabályozni, ha pedig erre kísérletet tesz, akkor a szabályozás mikéntje és mélysége lesz a kritika tárgya. Felelısségünk ugyanakkor, hogy a testület hitelességének további erısítése érdekében lépéseket tegyünk: ezért jött létre a Felülvizsgálati Bizottság, és ezért jött létre szorosabb együttmőködés az Oktatási Hivatal és a MAB között.
Ahogyan a rendszerváltozás idején egyfajta alku köttetett a kormányzat és a felsıoktatás között a fejlesztési prioritások kijelölése ügyében, úgy jelenleg is hasonló
helyzet elıtt állunk. Mindenki számára egyértelmő, hogy a jövıben – a korábbi
évek gyakorlatával szakítva – felelısebben kell a költségvetést megtervezni. Hazánk nem kerülhet még egyszer olyan helyzetbe, mint 2008 ıszén, amikor kis híján
államcsıd következett be. Senki nem vitatja ma Magyarországon, hogy az államadósságot csökkenteni kell, és ehhez a költségvetést szigorúbban kell tervezni,
fegyelmezettebben betartani, a költségvetési forrásokat jóval hatékonyabban kell
felhasználni, mint ahogyan ezt a rendszerváltozás óta történt.
Ezeket a szuverenitásunk megırzéséhez elengedhetetlenül fontos elveket a felsıoktatás jövıbeli tervezésekor is be kell tartanunk, kiemelt tekintettel a minıség finanszírozására. Rendkívüli módon felértékelıdik ebben a folyamatban a MAB szerepe, hiszen a minıség szerepe a felsıoktatás-fejlesztési prioritások meghatározása
során az eddiginél fontosabb lesz. A felsıoktatásnak jutó költségvetési támogatásokat úgy tudja csak hatékonyan felhasználni az ágazat, ha a MAB az akkreditációs
eljárásai során az eddigieknél is szigorúbb minıségi kritériumrendszert határoz
meg. Célul kell kitőzni, hogy a magyar felsıoktatás jelentıs mértékben legyen
képes elırelépni az egyetemek képzésének minıségi rangsorában, mind európai,
mind világviszonylatban is.
Az egyetemi kiválóság mellett figyelembe kell venni a gazdasági szféra elvárásait
is. Azt, hogy a termelı gazdaság számára értelmezhetı kimenettel rendelkezı felsıoktatási képzések induljanak. A felsıoktatás területén kormányzati prioritás,
hogy a felsıoktatás olyan diplomásokat bocsásson ki, akiknek tudására szüksége
van a munkaerıpiacnak – természetesen beleértve az oktatási, az egészségügyi, a
kulturális és a kormányzati ágazatokat is. A másik prioritás, hogy a felsıoktatási
intézmények az eddigieknél szorosabb kapcsolatot építsenek ki a gazdasági szférával. Sokrétőbb, összetettebb kapcsolatokra lenne szükség és arra, hogy a vállalatok
a felsıoktatás finanszírozásában nagyobb szerepet vállaljanak az eddigieknél.
Az oktatási kormányzat nevében ígéretet tehetek arra, hogy közös céljaink megvalósítása érdekében – ahogyan az elmúlt 20 évben, úgy a jövıben is – töretlen és
kiváló együttmőködést szeretnénk fenntartani a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottsággal, illetve annak nagyra becsült tagjaival. Mindezt, természetesen, a
MAB függetlenségének messzemenı figyelembevétele mellett képzeljük el: a kormánynak, ahogy eddig, úgy a jövıben sem szándéka beavatkozni a MAB döntéseibe, autonómiájába.
2013. február
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Pálinkás József
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
MAB kaleidoszkóp 20 évrıl
A kaleidoszkóp a változás és a nézıpont játéka. Aki ismeri, tudja, hányféle alakban, színben, formában mutatkozhatnak meg ugyanazok az elemek, hogy miként
változik a látvány és a benyomás ugyanarra tekintve.
A Magyar (Felsıoktatási) Akkreditációs Bizottság (MAB) történetének pontos
leírására nem vállalkozhatom. Ezt bizonyára többen megteszik majd a huszadik
évfordulón. Én most a saját kaleidoszkópom segítségével idézem fel a MAB mőködésének legfontosabb mozzanatait. Azét az intézményét, amelyet sokféle nézıpontból és szerepbıl, sokféle megbízatás és feladat szemszögébıl ismerek. Láttam
ezt a húsz évet a kezdetektıl; terveztem, vitatkoztam, döntöttem benne és róla.
Ezzel a különleges, és, úgy hiszem, egyedülálló kaleidoszkóppal láttam mindazt,
ami elhatározásból meghatározó rendszerré vált, ami a felsıoktatást, a képzettséget,
a gazdaságot alakító folyamattá, tényezıvé, vált döntéseink nyomán, ezeken keresztül megtapasztaltam a nehézségeket és az eredményeket, a sikereket és a kételyeket. Ezért teszek örömmel eleget a MAB elnöke felkérésének, hogy a képhez,
amely a sok írásból összeáll majd, a magam nézıpontjaival, a változás kaleidoszkópjának színes látványával járuljak hozzá.
Tagja voltam annak az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottságnak (IOAB),
amelyet – emlékeim szerint – egy miniszteri levél hozott létre. Alighanem harminc
tagja volt és Róna-Tas András próbálta meg – szintén az akkori oktatási (pontosabban közoktatási és mővelıdési) miniszter, Andrásfalvy Bertalan felkérése alapján –
irányítani, összefogni, megszervezni a munkát. Így, húsz év múltán is gratulálok
Róna-Tas Andrásnak akkori megalapozó munkájához, ügyszeretetéhez. A Felsıoktatási törvény elfogadásával, a MAB törvény szerinti létrejöttével ı lett azután a
testület elnöke, melynek tagjává választottak.
Az IOAB munkáját rengeteg ötletelés és, ebbıl következıen, hosszú ülések jellemezték. Annak történelmi jelentıségét mindenki megértette, hogy a magyarországi
egyetemek visszakapják a doktori fokozat (PhD) odaítélésének jogát. Azt is meg
tudtuk volna mondani, talán már az elsı ülésen, hogy melyik az a néhány egyetem,
és ezeken melyek azok a szakok, ahol ezt különösebb vizsgálat nélkül meg lehetett
volna tenni. De, ahogy az gyakran elıfordul, nem az öt legjobb, vagy az öt leggyengébb intézmény kiválasztása az igazán nehéz feladat, hanem az, hogy a kétséges esetekben milyen döntés szülessen. Ilyen döntést természetesen nem lehet elvek, szabályok, eljárások nélkül meghozni. Az elvek, szabályok, eljárások megalkotása nem tőnik elsı látásra nehéz feladatnak. Ennek során azonban megjelenik az
érdekek elvekbe csomagolása, azaz a szabályok megalkotása egy olyan „módszer36
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tannal”, hogy egyik vagy másik intézmény, szakterület feltétlenül megkapja, vagy
éppen ne kapja meg a jogot. Az ilyen érdekérvényesítés különösen akkor válik
erıssé, ha a folyamat elhúzódik, és van idı további ötleteket adni és kapni.
Az IOAB eljárási szabályzata és követelményrendszere törekedett egyensúlyt tartani. Esetenként sikerült, máskor kevésbé. Egyik sokat vitatott kérdés volt, hogy
egy intézményben egy szakterületen hány doktori program legyen. Végletek is
megjelentek: egy nagy egyetem szinte minden professzora „saját” doktori programot szeretett volna magának. Az eredmény végül felemás lett, néhány egyetemen
és szakon (a fizikában például minden ideiglenesen akkreditált egyetemen) elértük,
hogy csak egy doktori program legyen.
Róna-Tas András és jó néhányan tisztában voltuk azzal is, hogy ha ideiglenesen
akkreditálunk egy intézményben egy doktori programot, a végleges akkreditációnál
nagyon nehéz lesz nemet mondani. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az eljárás elég
bonyolultra sikeredett. Minden pályázóval öt magyar és öt angol nyelvő példányban adattuk be sok száz oldalas pályázatát. Bor Zsolt akadémikustársam gyorsan
kiszámolta, hogy ez hány folyóméter polcot igényel majd a raktárban, és kételkedtünk abban, hogy hány pályázatot fognak külföldiek elbírálni. Egyébként a külföldi
bírálók bevonása a magyarországi pályázatok értékelésébe azóta is legalább három
táborra osztja a magyar tudományos élet szereplıit. Az egyik az elutasítóké, a másik a csak a külföldi bírálatot helyeslıké. A harmadik, az elızıeknél valószínőleg
kisebb csoportba azok tartoznak, akik már megpróbáltak ilyen pályáztatási rendszert, és keserően kellett tapasztalniuk, hogy gyakorlatilag nem mőködıképes. A
MAB is – helyesen – nemzetközi tanácsadó testületet hozott létre, amely elvi, eljárási kérdésekben hasznos tanácsokat adott és ad, de az operatív munkában nem
vesz részt.
A legfontosabb kérdésnek akkor a doktori programok akkreditációját tartottam, de
elkezdıdött a felsıoktatási szakok akkreditációja is. Itt aztán elkezdett szárnyalni
az intézményi és oktatói fantázia. A legkülönbözıbb egzotikus nevő szakokkal
álltak elı az intézmények. Máig emlékszem, hogy ezeknél vagy Bor Zsolt barátom,
vagy én általában feltettük a kérdést, hogy „no, és az érettségizett szülı honnan
fogja tudni, hogy mit is tanítanak azon a szakon?”. A választ sokszor nem értettük.
A különleges elnevezéső szakok számának növekedése már ekkor elindult, aztán
késıbb szökkent igazán szárba, majd borult virágba.
1995-ben, amikor a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem)
Kísérleti Fizikai Tanszékének vezetıje lettem, a MAB-bal egy másik nézıpontból
kerültem kapcsolatba. Ilyen volt az akkreditációs kérelmek készítése, a látogató
bizottságok fogadása és számukra a vaskos és a készítık számára nem mindig világos célú anyagok elıkészítése. Ebben akkorra már – több intézmény látogató bizottságának tagjaként vagy elnökeként – volt némi gyakorlatom, de mégiscsak más
az, amikor az ember látogat, mint amikor látogatják. Elıbbi szerepben – mint
mondtam, volt benne részem – megnézi az elıkészített anyagokat, látja, hogy gon37
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dosan készítették-e elı, vagy csak letudták a feladatot. A látogatások egyébként
érdekes és hasznos tapasztalattal gazdagítottak legtöbbünket. Érdekes volt látni a
magyar felsıoktatás intézményeinek minıségi különbségeit. Utóbbi szerepben
viszont arra kellett felkészülni, hogy a látogatók a legjobbat, a leghatékonyabban
lássák, gondos munkát tapasztaljanak és meggyızıen jó tapasztalatokkal gazdagodjanak.
A legértékesebb tapasztalatnak azt tartom, hogy láthattam, a magyar felsıoktatás
merev, de nagyobbrészt szilárd szakmai értékrenddel rendelkezı szakjaira milyen
hatással volt a verseny és a piac „törvényei”. Mert bizony az akkreditáció a verseny
eszközévé is vált. Késıbb olyannyira, hogy a korábban világos küldetéső fıiskolák
ambiciózus oktatói és vezetıi, a politikát is felhasználva, megkíséreltek egyetemi
szakokat indítani, egyetemi tanárok kinevezési jogát megszerezni, egyetemmé válni. A verseny és a piac persze nem mindig old meg mindent. Rövid idı alatt semmiképp. Ez az idıszak ráadásul egybeesett a felsıoktatásba belépı hallgatók számának – akkor minden kétséget kizáróan indokolt – jelentıs növelésével. Ami
másfelıl nyilvánvalóan az oktatás színvonalának csökkenésével járt. Azt nem tudjuk, mi történt volna a MAB nélkül – az a meggyızıdésem, hogy még nagyobb baj
–, de a verseny és a piac nem csupán jót hozott a felsıoktatásban sem.
Amikor 1998-ban az akkor éppen Oktatási Minisztérium politikai államtitkára,
majd 2001-ben minisztere lettem a MAB-ot ismét más szempontból ismerhettem
meg. 1998-ban, államtitkári feladataim megkezdésekor éppen a MAB egyik alelnöke voltam, amely pozícióról kinevezésemkor lemondtam.
A MAB döntései alapján a miniszter adta ki a szakindítási engedélyeket. Miniszterként egyetlen olyan kérelmet sem hagytam jóvá, amit a MAB nem támogatott,
de volt néhány olyan kérelem, amelyet a MAB támogatása mellett sem írtam alá,
ha nem volt érthetı a szak elnevezése. Kollégáim jókat derültek a miniszteri értekezleteken, amikor jeleztem, hogy egyetlen szakindítást sem hagyok jóvá, amelynek nem értem a nevét sem. Volt, amikor megváltoztatták az elnevezést, volt, amikor meggyıztek a legkülönfélébb menedzser-végő elnevezések szakszerőségérıl.
Egyik elsı nyilvános miniszteri szereplésem is a MAB-hoz kapcsolódik, ahol nagy
vihart kavart, sıt a másnapi lapok címoldalára került az a kijelentésem, hogy az
akkor már több mint ötszáz szak számát célszerő lenne százra csökkenteni. Érdemesnek láttam ugyanis elkerülni, hogy valódi végzettségek, megalapozott szakmai
képzettség helyett csupán hangzatos nevő diplomája legyen a képzésekben résztvevıknek, amelyekrıl csak az látható rögtön, hogy sokat lehet (kell) velük keresni.
Új szerepben, új nézıpontból látom a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságot a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként. A 2011-es törvény a nemzeti
felsıoktatásról ugyanis úgy rendelkezik, hogy a MAB elnökének személyére a
felsıoktatásért felelıs miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz
egyeztetett javaslatot. Az elızı évben így Réthelyi Miklós miniszter úrral jelöltünk
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közösen MAB elnököt. Legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint tettük, és az új
– most már nem is annyira új – elnöknek azt kívánom, hogy elıdei igényességével
ırködjön a magyar felsıoktatás minısége felett, és néha tudjon jót derülni is a felsıoktatási intézmények szereplıinek találékonyságán.
Kívánom ezt egykori tagként, alelnökként, egyetemi vezetıként, majd államtitkárként, miniszterként, ebbıl a sokféle nézıpontból, szerepbıl, és ebbıl a változtathatatlan elkötelezıdésbıl az oktatás és tudomány értékei mellett.
Bízom abban, hogy a sokszínő elmúlt húsz év a Magyar Felsıoktatási
Akkreditációs Bizottság következı feladataihoz fontos tanulságokkal és felismerésekkel szolgál, amelyek a felsıoktatás javára válnak a jövıben is. Ehhez minden
kaleidoszkópba tekintınek bölcs belátást és derős kilátást kívánok.
2013. január 18.

39

Akkreditáció Magyarországon 25

Mezey Barna
a Magyar Rektori Konferencia elnöke

A MAB 20 éves jubileumi kiadványába szánt megemlékezı,
vissza- és elıretekintı írás
Amikor az ember vásárlásra adja a fejét, általában sokféle szempontot szeretne
érvényesíteni, s erre – a szolgáltatói vagy piaci szemlélet mind szélesebb körő elterjedtsége okán – a vásárlást jó szándékúan segíteni kívánó eladó is elviekben
tekintettel van. Természetesen az igények nem feltétlenül és nem mindig terjednek
ki több kritérium egyidejő alkalmazására. Errıl tanúskodik az alábbi történet is.
Egy férfi belép a sportfelszerelési üzletbe. Odamegy hozzá az eladó:
− Jó napot kívánok! Segíthetek valamiben? – kérdezi.
− Igen, kérem. Cipıt szeretnék vásárolni.
− Mire használná a cipıt elsısorban, mi érdekelné leginkább? Tenisz, röplabda,
kosárlabda, túrázás, futás, esetleg falmászás?
A vevı végignéz a különféle cipıkön, aztán a szolgálatkész eladóhoz fordulva
bátortalanul feleli:
− Szóval… tulajdonképpen… én egyszerően csak járni szeretnék benne. Lehetséges ez?
A felsıoktatás is egy olyan terület, ahol számtalan egyidejő, s olykor egymásnak
ellentmondó elvárással és követelménnyel találkozhatunk, az „eladónak”, a felsıoktatási intézménynek pedig – amennyiben nem akar hátrányba kerülni – lehetıség
szerint mindeme kívánalmaknak eleget kell tennie. A hazai egyetemek, fıiskolák e
nem éppen egyszerő feladata viszonylag új kelető, megjelenése pedig szoros összefüggést mutat a rendszerváltást követıen kialakult társadalmi-gazdasági viszonyokkal. A Nyugat-Európában már évtizedekkel korábban kibontakozó tendenciák
– a felsıoktatás expanziója és ezzel párhuzamos demokratizálódása, nyitottabbá
válása, a munkaerıpiac igényeihez való igazodásának vélt vagy valós kényszere –
egy sor olyan problémaforrást hordoztak magukban, amelyekkel a magyar társadalom érintett rétegei igazán csak az 1990-es években találkozhattak elıször. Így a
tömegesedés kontra elitképzés, a szak- és intézményalapítási kedv fokozott volta
mellett tapasztalható folyamatos gyermekszám csökkenés, vagy éppen az állami
ellenırzés, részvétel mértéke a felsıoktatás alakításában mind-mind olyan kérdések
voltak, melyek válaszokat kívántak volna, s amelyek közül jó néhányra a mai napig
nem születtek egyértelmő, minden aspektusból elfogadható feleletek.
Valamennyi felmerült, lényegi probléma között is kiemelt jelentıséggel bír és bírt a
minıségbiztosítás ügye, hiszen az átalakulás folyamatában szerepet játszó érdekek
és elvek a tekintetben megegyeztek, hogy a felsıoktatásnak – mint a társadalmi
mobilitás egy központi letéteményesének – egy minél átfogóbb konszenzus mentén
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felállított minimumszintet el kell érnie a színvonal kapcsán. A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság ekképpen a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos
kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének ellenırzését, biztosítását és
értékelését elısegítı országos szakértıi testületként jött létre, s a kezdeti, 1992-re
datálható ideiglenes státusz után 1993 óta folyamatosan felel azért, hogy a honi
intézmények kifogástalan minıségő, az akkreditációs szempontokat és a jogszabályi megfelelıséget messzemenıkig szem elıtt tartó képzéseket nyújtsanak.
A MAB a kiinduláskor legsürgetıbbnek bizonyult témakör, az egyetemek tudományos fokozatadási jogának visszaadása mentén kezdte meg tevékenységét, s az
ebbıl származó, aránylag hosszan elhúzódó jogi-államigazgatási bizonytalanság
megoldását követıen még számos, a gördülékeny mőködés útjában álló akadállyal
kellett szembesülnie. Míg a nehézségek számottevı része az azóta eltelt idıben már
nem terheli közvetlenül a testület mőködését, jó néhánnyal közülük vélhetıen „tartós barátságot” kell kötnie, hiszen jelenleg is egyfajta „pufferként” funkcionálva
ingadozik a kormányzati szándék megjelenítıi, valamint a felsıoktatás elemi érdekeinek képviselıi szerepköre között – s ez bizony többnyire nem túl hálás feladat.
A jövı ilyen tekintetben nem kecsegtet egyszerőbb vagy könnyebben kezelhetı
szituációkkal. Az állami kontroll/felügyelet és az egyetemi-fıiskolai szcéna intézményi autonómia/ellenırzés-ellenırizhetıség diskurzusaiban egyelıre nem látszik
annak a jele, hogy olyan stabil, egyensúlyi állapot jöhetne létre, mely az érdekcsoportok mindegyikének, ha nem is egyformán jó, de elfogadható, hosszabb távon is
akceptálható.
A MAB-nak a képzési célok, az oktatás, a kutatás, az infrastruktúra megfelelıségének vizsgálójaként ezzel együtt kulcsszerepe van és lehet egy konszenzusos helyzet
kialakításában. Ha képes lesz hozzájárulni ahhoz, hogy a felsıoktatásban felhasznált források egy részének biztosítása révén komoly ellenırzési-irányítási potenciált magának vindikáló kormányzat, és az ettıl néha ódzkodó, az autonómiáját féltı,
a piaci látásmód praktikus, jól alkalmazható hozadékait természeténél fogva lassabban integráló felsıoktatás a fundamentális kérdések vonatkozásában közös nevezıre jusson, az minden bizonnyal valamennyiünk érdekét szolgálja majd. Rövidebb távon egyelıre a bolognai rendszerbıl következı sajátosságok, az átjárható,
több mindenki által hozzáférhetı képzési struktúrából fakadó egyensúlytalanságok
orvoslása, az elmúlt idıszak alapján leszőrhetı tanulságok és az ezek alapján felállítható átfogó rendszerkritika képezhetik a mielıbb megoldandó feladatok körét.
Mivel a testület összetétele révén a tudományos élet szakterületei a lehetı legszélesebb körben vannak képviselve, erre minden további nélkül alkalmasnak látszik.
Ehhez és az eddigiekhez a Magyar Rektori Konferencia nevében is sok sikert kívánok.
2013. február
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Jávor András
a Felsıoktatási és Tudományos Tanács elnöke (2010–2012. február)

Együtt a magyar felsıoktatásért
A Felsıoktatási és Tudományos Tanács (FTT) a rendszerváltozást követıen, a
demokratikus rendszer kiépítésével szerves összefüggésben jött létre az akkori
parlamenti szereplık egyetértésével, az érdekeltekkel való széleskörő egyeztetéseket követıen, amely a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben öltött
testet.
A Felsıoktatási és Tudományos Tanácsot az akkori Magyar Országgyőlés azzal a
céllal hozta létre, hogy a magyar felsıoktatás átalakításával, fejlesztésével kapcsolatos döntéshozatalban a politikai szereplık és a kormányzati tisztviselık mellett
szerepet kapjanak az érdekelt felsıoktatási és felhasználói szféra képviselıi, így az
oktatáspolitikai és közigazgatási kérdések szakmai szempontú megközelítésben is
megmérettessenek, még a döntéshozatal elıtt.
A felsıoktatási törvényt az elkövetkezı években többször módosították, ezek során
az FTT-re vonatkozó szabályok is változtak. Jelentısebb, átfogó, az FTT szerepét,
feladatait nagyobb mértékben átalakító módosítások 1996-ban, 1998-ban, 2000ben, 2005-ben és 2008-ban voltak. Az új 2011-es Nemzeti felsıoktatási törvény
gyakorlatilag korábbi formájában megszüntette a Felsıoktatási és Tudományos
Tanácsot és az annak utódául létrejött Felsıoktatási Tervezési Testületet teljesen
más struktúrában, más jogállással, de hasonló tevékenységgel határozta meg. Az
eredetileg legfelsıbb szintő érdekegyeztetı és a hatósági jellegő egyedi döntéselıkészítı funkció elıször a felsıoktatás és a felsıoktatási tudományos kutatás
legfelsıbb szakmai döntés-elıkészítési, stratégia-alkotói szerepe, majd a területért
felelıs miniszter közvetlen tanácsadói szerepe felé mozdult el. Az FTT szerepköre
folyamatosan szőkült, befolyása gyengült annak ellenére, hogy szakmai és szervezeti önállósága, autonómiája növekedett.
Ez csak egy látszólagos ellentmondás, hiszen ebben az önállóság és a szakmai vélemény figyelembevételének mértéke természetszerően elválhat egymástól és önálló életet élhet.
Az FTT-vel összefüggı szabályozásban és a finanszírozásában nagy súllyal szerepelt a mindenkori gazdasági helyettes államtitkár, illetve közigazgatási államtitkár
álláspontja, befolyása. Valamelyest befolyással bírtak a mindenkori politikai államtitkárok is, elsısorban az aktuális felsıoktatás-politika érvényesítése tekintetében.
Utóbbiak szerepe a koalíciós idıszakok „vegyes” minisztériumában hangsúlyosabb
volt. A minisztériumi apparátus szerepe szintén igen jelentıs volt a mőködésben.
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A Felsıoktatási és Tudományos Tanács elnöki posztját az 1994. februári megalakulástól 1994. júliusig Mádl Ferenc töltötte be miniszterként. A további elnökök voltak: 1994–1995-ig Fodor Gábor miniszterként, 1995–1996-ig Magyar Bálint, mint
miniszter, illetve Dinya László a miniszter által megbízott elnökként, 1997-2000-ig
Frenyó V. László, 2000–2003-ig Ficzere Lajos, 2003–2006-ig Bazsa György, majd
2006. végi lemondása miatt idıszakosan újra Ficzere Lajos, 2007–2010-ig Mang
Béla, 2010-tıl a 2012-es megszőnésig Jávor András.
A különbözı idıszakban bekövetkezett változások közül az 1998-ast emelem ki.
Ekkor vált önállóvá az oktatási tárca – élén Pokorni Zoltán miniszterrel –, amely
újabb törvénymódosítást hajtott végre, így a többször módosított törvényben az
FTT definíciójából kikerült a legfelsıbb szakmai testület és az önálló döntéshozatali jog. 2000. második felére az FTT az oktatási miniszter felsıoktatással és tudományos kutatással kapcsolatos feladatainak ellátását segítı, javaslattevı, döntéselıkészítı és véleményezı testülete lett.
Természetesen a feladatokhoz és elnökökhöz illeszkedve folyamatosan változott az
összetétel is. Az 1993-ban meghatározottak szerint: „A Tanács elnökbıl és huszonegy tagból áll. A Tanács elnöke a mővelıdési és közoktatási miniszter. A Tanács
hét tagja a Kormány képviselıje, további nyolc tagja a felsıoktatási intézmények,
közöttük a Magyar Rektori Konferencia, a Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia, a
Mővészeti Egyetemek Rektori Széke és a hallgatói önkormányzatok országos képviselete. A Tanács hat tagja még a tudományos kutatóintézetek, a Magyar Tudományos Akadémia, a helyi önkormányzatok, a munkáltatók, a szakmai szövetségek, a
munkavállalói érdekképviseletek egy-egy delegált képviselıje.” Az elvek a képviseletek összetételére a továbbiakban is hasonlóak maradtak, de a belsı összetétel és a
létszám folyamatosan változott.
Megítélésünk szerint a Felsıoktatási és Tudományos Tanács fénykora megalakulása idejére esett. Ez összefüggött azzal, hogy az 1993-as törvényalkotásban a felsıoktatási szféra, kiemelten az MRK szervezete és a hallgatói képviselet országos
vezetıi, kezdeményezı szerepet vállalt, amit az országos testületekben megnyilvánuló aktivitás követett. Ekkor, 1994-ben a Tanács 15 bizottságot mőködtetett. A
bizottságok jogosultsága, témalefedettsége és a bizottsági elnökök személye jól
reprezentálja a Tanács széles jogkörét és munkáját.
1. Agrár Felsıoktatás Bizottsága (Frenyó V. László elnök)
2. Egészségügyi Felsıoktatás Bizottsága (Módis László elnök)
3. Gazdasági Felsıoktatás Bizottsága (Bélyácz Iván elnök)
4. Intézménylétesítési Bizottság (Mészáros Rezsı elnök)
5. Katonai és Rendészeti Felsıoktatás Bizottsága (Kis-Papp László elnök)
6. Képzési Bizottság (Hajós Ferenc elnök)
7. Mőszaki Felsıoktatás Bizottsága (Réffy József elnök)
8. Mővészeti Felsıoktatás Bizottsága (Schrammel Imre elnök)
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9. Nemzetközi Együttmőködési Bizottság (Réthelyi Miklós elnök)
10. Pedagógusképzési Bizottság (Abádi Nagy Zoltán elnök)
11. Társadalomtudományi Felsıoktatás Bizottsága (Ritoók Zsigmond elnök)
12. Természettudományi Felsıoktatás Bizottsága (Burger Kálmán elnök)
13. Tervezés-Finanszírozás Bizottság (Gál Sándor elnök)
14. Továbbképzési Bizottság (Dinya László elnök)
15. Tudományos Kutatás Bizottsága (Lipták András elnök)
Ezek a bizottságok több-kevesebb rendszerességgel üléseztek. Fıként az intézmények által benyújtott kérelmek (intézménylétesítés, kar-, valamint szakalapítás,
szakok indítása) elbírálásában készítették elı a Tanács döntéseit, valamint a képesítési követelményrendszer, a felsıoktatás finanszírozása, illetve a tudományos kutatás átalakítása tekintetében tettek javaslatokat a Tanácsnak.
Az FTT mőködése során számos testületbe delegált tagokat illetve biztosította üléseiken az FTT képviseletét (Magyar Akkreditációs Bizottság, Magyar Rektori Konferencia, Országos Köznevelési Tanács, Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs
Testület, Országos Érettségi Vizsgabizottság, Nemzeti Bologna Bizottság, Országos Kredit Tanács, Kutatóegyetem Bizottság, Digitális Tananyag Minısítı Bizottság, Magyar Ösztöndíjbizottság, Felsıoktatási Minıségi Díj és Minıségfejlesztési
Bizottság, OKKR Tárcaközi Bizottság, Környezetvédelmi és Infrastruktúra OP
Elızetes Monitoring Bizottság, NSZFI Értékelı Bizottság, Gazdaságfejlesztési
Operatív Program Monitoring Bizottság, a három éves felsıoktatási finanszírozási
megállapodást elıkészítı OKM ad hoc bizottság, Mesterképzést elıkészítı OKM
bizottság, Országos Kutatási Infrastruktúra Irányító Testület, OKIT munkacsoportok, A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság minıség-értelmezéssel foglalkozó ad hoc bizottsága, MRK ÁSZ jelentés megállapításait értékelı ad hoc bizottság, MRK felsıoktatási stratégiai célokkal, a finanszírozás átalakításával foglalkozó ad hoc bizottság, MRK felsıoktatási stratégiai bizottság, OKKR Tárcaközi Bizottság, Mesterképzési létszám bizottság, OFI – OKKR tematikában mőködtetendı
Tudományos Tanácsadói Testület, Socrates Tanácsadó Bizottsága, Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottság, IFT Kézikönyv Továbbfejlesztı Elıkészítı
Bizottság).
Az FTT elnöke rendszeres kapcsolatot tartott fenn az Magyar Országgyőlés Oktatási Bizottságával, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségével, a felsıoktatási
testületekkel, valamint a felhasználói szervezetek, testületek vezetıivel, akikkel
számos alkalommal került sor megbeszélésre, nyilvános fórumra.
Kiemelkedınek mondható az a kapcsolat és együttmőködési rendszer, amely kialakult és mőködött a MAB és az FTT között. Az elmúlt évtizedek jelentıs feladatai –
bolognai folyamat, felsıoktatás tömegesedése, a hazai és nemzetközi minıségmérés, minıségbiztosítás – igényelték is ezt az együttmőködést.

44

Akkreditáció Magyarországon 25

Szükség is volt egymás erısítésére és segítésére, mert az 1993–2011 közötti idıszakban a jogszabályok sokat változtak és ezek alapján változott a két szervezet
súlya, lehetısége, megítélése. Különösen vonatkozott ez a FTT jogállására és szerepére.
Amíg a MAB lerakta a minıségbiztosítás alapjait, kialakította rendszerét, sikeresen
erısítette a minıségi szemléletet a felsıoktatásban, addig a másik szervezet a folyamatos függetlenedéssel egyidejőleg zavarta a politikai döntéshozókat a maga
elképzeléseivel párhuzamosan, de sokszor ellentétesen kialakított véleményével.
Ez azt eredményezte, hogy a nemzetközi elvárásoknak megfelelıen a MAB tevékenysége erısödött, addig a Felsıoktatási és Tudományos Tanács szerepe változott, fıként korlátozódott.
Mindkét szervezetre vonatkozóan a finanszírozás kondíciói romlottak, amelyet a
MAB saját bevételével ellensúlyozni tudott. Ugyanakkor az FTT-nek ilyen tevékenység végzésére nem volt lehetısége. Ez rövid ideig hatáskörök és feladatok
átfedésén keresztül a két szervezett között is eredményezett anomáliákat, tovább
gyengítve a Felsıoktatási és Tudományos Tanács pozícióit.
A fent említett okok együttesen vetítették elıre az FTT feladatainak átfogalmazását, a felsıoktatásban betöltött szerepének átalakítását, amely átnevezéshez vezetett
az új feladatok megfogalmazásával együtt. A Felsıoktatási Tervezési Testület létrejötte új kereteket szabott a munkához azzal a reménnyel együtt, hogy véleményével, szakmai tapasztalataival segíteni fogja a magyar felsıoktatás átalakítását.
A 2012 áprilisában felállított új FTT az elızı másfél évtized tendenciájának folytatásaként megnövekedett kormányzati hangsúllyal, a korábbi érdekképviselı funkcióját teljesen maga mögött hagyva alakult meg. A szakértıi szerepkör elıtérbe
kerülésével a létszáma csökkent, erısítve ezzel az operatív mőködés lehetıségét. A
testület 11 tagjából 5 fıt a felsıoktatás irányításában érintett csúcsminisztériumok
(EMMI, NGM, NFM, KIM, VM) delegáltak, 3 fıt az akadémiai szféra (MRK,
MTA, HÖOK) adott és további 3 fı érkezett a kamaráktól (agrár-, egészségügyi- és
iparkamara).
Végezetül a két szervezet együttmőködésének bizonyítékai a személyi átfedések –
az elıbbiekben megjelenített nevek is errıl árulkodnak –, sokan voltak a két szervezetnek tagjai és vezetıi egyaránt. Úgy gondolom, hogy a megváltozott feladatok,
lehetıségek ellenére az együttmőködés tovább folytatódik, mert a cél közös, minıségi, hatékony, versenyképes és fenntartható európai színvonalú felsıoktatás.
2013. február

45

Akkreditáció Magyarországon 25

Mihály György
az Országos Doktori Tanács (ODT) elnöke
MAB – ODT partnerség
A húsz évvel ezelıtt létrehozott Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke, Róna-Tas
András kezdeményezésére jött létre az Országos Doktori és Habilitációs Tanács
(ODHT). A Magyar Rektori Konferencia bizottságaként mőködı tanács – Bazsa
György vezetésével – jelentısen hozzájárult a Magyarországon akkor induló doktori képzés koncepcionális kérdéseinek kidolgozásához és a jogszabályok megalkotásához. A felsıoktatási törvény 2005 óta kapcsolja össze az ODHT jogutódát, az
Országos Doktori Tanácsot a doktori képzés minıségének és teljesítményének
vizsgálatával:
„Az Országos Doktori Tanács a felsıoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeibıl álló testület, amely állást foglal a doktori képzéssel, fokozatadással
kapcsolatos kérdésekben. Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori képzésre biztosított magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeret felsıoktatási intézmények közötti minıség- és teljesítményalapú elosztásának elveit.”1
Természetesen a rendszerszintő értékelés, az akkreditációs követelmények folyamatos teljesítésének vizsgálata a MAB hatásköre, és ezt a MAB mindig is kiemelt
fontosságú feladatának tekintette. A színvonalas képzés biztosítása és a minıség
javítása egy olyan közös célkitőzés, ami szoros együttmőködést feltételez a két
testület között. A MAB-ODT partnerség megerısítését jelentette az a közösen létrehozott nyilvános doktori adatbázis, amely 2007 óta segíti, hogy a doktori iskolák
értékelését a MAB elektronikus úton végezhesse, az ODT pedig meghatározhassa
az állami ösztöndíjas keretszámokat.
A www.doktori.hu egy olyan elektronikus adatbeviteli felületet biztosít az intézmények számára, ami alapján a doktori iskolák teljesítménye folyamatosan nyomon követhetı. Lehetıvé teszi, hogy az ODT az államilag támogatott ösztöndíjak
elosztási elveinek megfogalmazásán túlmenıen, az adatbázison futtatott algoritmus
alapján évek óta konkrét intézményi keretszámokat terjesszen elı, amit a mindenkori minisztérium mindig változtatás nélkül fogadott el. Az adatbázison alapuló
statisztikai analízisek jól jelzik a trendeket, oktatás- és tudománypolitikai döntéseket alapozhatnak meg. A rendszer továbbfejleszthetı a végzett hallgatók pályájának országos szintő nyomon-követésére is: egy ilyen monitoring tevékenység elindítását az idén tervezzük.
Az elosztási elvek algoritmizálásánál lényegesen nehezebb feladat az adatok hitelességének biztosítása és a folyamatos adatfeltöltés elérése. A MAB határozatok
ebben mindig is elıremutatóak voltak, amikor pedig szabályzati úton nem lehetett
elérni a kívánt célt, akkor az ODT tagintézmények önmagukra vonatkoztatott ön1

2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról 114. § (5) bekezdés
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kéntes döntései jelentették a megoldást. Ilyen döntés volt például, hogy csak olyan
témakiírásokat jelenítünk meg a honlapon, ahol a témakiírók adatfeltöltése teljes,
és aktív kutatói tevékenységüket a MAB által elıírt formában, publikációs adataikkal is igazolják. A témakiírók ezt meglepı gyorsasággal és nagyfokú kooperációval
teljesítették. Mostanra ez már természetes lépése a doktori témák meghirdetésének.
Ezzel egyúttal megvalósul az adatbázisban szereplı oktatói-témavezetıi kör adatainak folyamatos frissítése is, ami hozzájárul a honlap dinamikussá tételéhez: az
aktív szereplık nyilvánosan megjelennek, míg az elavult adatok egy nem nyilvános
archívumba kerülnek.
A témavezetıi teljesítmények ismerete egyébként fontos szempont egy doktori
iskola megítélésénél, véleményem szerint fontosabb, mint a MAB által vizsgált
doktori iskola törzstagok munkássága. A témavezetık köre viszont rendkívül széles
és idıben változó, érdemi szakmai értékelésük szinte megoldhatatlan feladat lenne.
Az ODT honlapján keresztül biztosított nyilvánosság azonban egy olyan – talán
még a MAB minısítésnél is fontosabb – elbírálást tesz lehetıvé, mint amit felvételizni készülı hallgatók tényleges választása jelent. A potenciális jelentkezık számára ugyanis könnyen áttekinthetıvé váltak a témakiírások, egy-egy témakiíró
szakmai munkássága, valamint korábbi hallgatóinak disszertációi és tézisei. A jelentkezéssel meghozott döntésük egyben értékítélet is.
A naprakész információknak talán a legfontosabb eleme a védések meghirdetése, a
disszertációk és tézisfüzetek megjelenítése. A nyilvánosság már önmagában is
hozzájárul a képzés minıségének javításához, a fokozatok színvonalának emeléséhez. Egy-egy doktori iskolában készült disszertációk megtekintésével bárki tájékozódhat az elvárt szintrıl, valamint az eredmények színvonaláról, publikáltságáról.
A nyilvánosság egyúttal lehetıséget ad a disszertáció eredetiségének megítélésére
és ezzel hozzájárul, hogy az utóbbi években készült disszertációknál – remélhetıleg – a plágiumnak már a gondolata sem vetıdhet fel.
Fontos hangsúlyozni, hogy a doktori értekezéseket nem az ODT hozza nyilvánosságra, a honlap csak rámutat az intézményi repozitóriumra. A disszertációk nyilvánossága sok vitát kavart, és valóban vannak megoldatlan kérdések. Ezzel együtt
úgy gondolom, hogy minden, a törvény által megengedett (alkalmasint elıírt) nyilvánosság csak javára válhat a tudományos kutatásnak, a jól teljesítı doktori iskolák
számára pedig egy országos szintő megjelenés kimondottan kívánatos.
A MAB nemrég megfogalmazott célkitőzései között szerepel, hogy a 2013. január
1-jén hatályba lépett új kormányrendelet alapján elvégezze az összes hazai doktori
iskola értékelését. Ehhez az ODT a maga részérıl minden támogatást megad, hiszen valóban kívánatos, hogy csak a jogszabályi környezetnek eleget tevı, színvonalas doktori iskolák mőködjenek. E kettıs cél elérése azonban egyelıre éppúgy
feladatot ró a jogalkotóra, mint a felsıoktatási intézményekre: a rendeleti szabályozást helyenként még hozzá kell igazítani az eredményesen mőködı doktori iskolák
szerkezetéhez és mindennapos gyakorlatához.
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Fekete György
a Magyar Mővészeti Akadémia elnöke

Tisztelt Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság!
Tisztelt Balázs Ervin Elnök Úr!
A Magyar Mővészeti Akadémia közfeladatai között szerepel, hogy „segíti a mővészetoktatást és a mővészképzést”, valamint „segíti a mővészeti tárgyú tudományos
tevékenységet”. Mi magunk is úgy érezzük, hogy kiemelt feladatunk a hazai felsıoktatás alakításában tevékenykedni, s eme nagy hagyományokkal bíró akkreditációs testület munkájában részt venni.
Köztestületünkben sok aktív és emeritált professzor, egyetemi oktató, továbbá egykori rektor, illetve rektor helyettes törıdik napi szinten a hazai felsıoktatás ügyével. Bízunk abban, hogy a nemzeti felsıoktatási törvénybe foglalt, újrafogalmazott
feladatait a jövıben is sikerrel fogja ellátni a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs
Bizottság.
A Bizottság 2012 márciusától új személyi összetételben folytatja húsz éve elkezdett
minısítı munkáját.
A nemzeti felsıoktatásról szóló törvény alapján a Magyar Mővészeti Akadémia
egy fıt delegált a plénum testületébe, Ferencz István Kossuth- és Ybl-díjjal kitüntetett építészt, aki további bizottságok munkáját is segíti, úgymint a Mővészeti Bizottság, az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium, és a Felsıoktatási Szakképzési
Bizottság munkáját; továbbá a Mővészeti Bizottság Akadémiánk Munkácsy-díjas,
Érdemes mővész és Prima Díj birtokos tagját, Farkas Ádám szobrász urat választotta a tagjai közé.
Köszönöm a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság plénumának, és Balázs
Ervin professzor úrnak, hogy képviselıinket befogadták.
A Magyar Mővészeti Akadémia nevezett két képviselıje immár egy éve végzi
odaadóan testületi szolgálatát, s az errıl szerzett tapasztalatuk köreinkben is magas
szinten emlegetett. A Bizottság munkájáról szólva kimagasló értékként hangsúlyozzák a szakmaiságot, a minden érdek feletti döntéshozatali mőködésrendet,
továbbá példaértékőek számunkra a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
munkafegyelme, bölcs magatartásának tapasztalatai.
Mindehhez – a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság fennállásának huszadik évfordulóján – további sikeres együttmőködést, megbízatásuk idejére jó munkát, kitartást kívánok Elnök Úrnak és a testület minden tagjának.
Budapest, 2013. január 31.
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Csiszár Imre
DOSz elnök
A Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Magyar Felsıoktatási
Akkreditációs Bizottság közötti kapcsolat
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) egy fiatal szervezet, hiszen mindannak ellenére, hogy már az 1990-es évek közepétıl mőködött
egyesületi formában, jogszabályban nevesített érdekképviseleti szervvé mégis csak
a Nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálybalépésével vált. Ez
a változás olyan lehetıségek tárházát nyitotta meg szervezetünk elıtt, amelyekkel
mindenképp élnünk kell az általunk képviselt PhD- és DLA-hallgatók érdekében.
A doktorandák és doktoranduszok élete, ha nem is közvetlen módon, mégis ezer
szállal kötıdik a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban:
MAB) munkájához. Az akkreditációs testület az, amely vizsgálja a felsıoktatási
intézmények alapításának és mőködésének feltételeit, vagyis a MAB az, aki szakmai véleményével alakíthatja, hogy hol tanulhatnak tovább azok az érettségizettek,
akik alkalmasak arra, hogy a felsıoktatási rendszer részévé váljanak.
Mivel a képzések, a szakok akkreditációja is a MAB felelıssége, ezért azon túl,
hogy az akkreditációs szerv alakítja, hogy hol tanulhatnak a hallgatók, arra is jelentıs hatással van, hogy az egyes intézményekben mit tanulhatnak a felvettek. Természetesen nem szubjektív kritériumok, hanem olyan objektív, elıre meghatározott
vizsgálati feltételek elemzése után hozza meg a testület döntéseit, amelyek elsıdlegesen az oktatás minıségét határozzák meg.
Ezek a kapcsolatok azok, amelyekkel a MAB hatni tud a hazai doktorképzés minıségére. Az alap- és mesterszakok minıségellenırzése, a felsıoktatási intézmények
kontrollja mind azt segítik elı, hogy a diplomát szerzett hallgatók az elérhetı legjobb feltételek mellett kapják meg azt a tudást, amely felkészíti ıket a késıbbi sikeres doktorképzés megkezdésére. Ha ugyanis az alap- és mesterszakokon csökken
az oktatás színvonala, óhatatlanul visszaesik a doktori programok nívója is, vagyis
hazánk nem lesz képes igazán magas színvonalon oktató és kutató csúcsértelmiség
képzésére. Ezzel pedig érdemben veszélybe kerülhet Magyarország nemzetközi
tudományos státusza is, hiszen nyilvánvaló, hogy a 21. század Európájában kizárólag a tudásalapú társadalmak állhatják meg helyüket.
Természetesen ennél szorosabb aspektusa is van a MAB és a DOSZ kapcsolatának.
A doktori iskolák akkreditációja és az egyetemi tanári pályázatok elbírálása során
ellátott hatalmas szerepe ugyanis a hazai doktorképzés egyik legfontosabb minıségi letéteményesévé teszi a MAB-ot. Ez a két vizsgálati terület szimbiózisban él
egymással: egyetemi tanárok nélkül nincsenek doktori iskolák, doktori iskolák
nélkül pedig nem indulhatnak el a fiatal kutatók azon a tudományos pályán, amelynek egyik legmagasabb csúcsát a professzori cím elnyerése jelenti. Az is igaz, hogy
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az igazán nagyformátumú egyetemi tanárok lehetnek azok, akik iskolateremtıivé
válnak saját szőkebb tudományterületüknek: náluk megkezdeni egy PhD- vagy
DLA-programot óriási lehetıség minden ifjú kutatónak. Ezekben a doktori iskolákban alakulhat ki az a klasszikus mester-tanítvány viszony, amely az európai
felsıoktatást évszázadokon át jellemezte, és amely a fiatal tudósok pártfogásának, a
tehetséggondozásnak a leghatékonyabb módszere.
Nem szabad elhallgatni a MAB és a doktorképzések további kapcsolódási pontjait
sem. Ezek közül a legfontosabb a testület nemzetközi akkreditációja, amely az
egész magyar felsıoktatást köti be Európa tudományos vérkeringésébe. A MAB
nemzetközi akkreditációja nélkül Magyarország nem tudna bekapcsolódni abba a
globális tudástranszferbe, amelybıl az egész emberiség profitál. Mert kerüljön
bárhová is a magyar doktorandusz vagy a fokozattal már rendelkezı kutató, mégis
mindenütt magyarként fogja saját alma matere hírnevét öregbíteni.
A MAB számtalan elvárást fogalmaz meg a magyar felsıoktatási rendszer minden
résztvevıjével szemben. Most, a szervezet fennállásának 20. évfordulója alkalmából ideje összefoglalni, hogy mik azok az elvárások, amelyeket a hazai PhD- és
DLA-hallgatók fogalmaznak meg az akkreditációs testülettel kapcsolatban!
1. A MAB ırizze meg elkötelezettségét, amellyel a magyar felsıoktatási rendszer
minıségét szolgálja! Akkor, amikor a források szőkülése miatt felmerülhetnek
minıségi problémák is az egyes képzések, intézmények kapcsán, ugyanazzal a
precizitással kell a korábban bevett vizsgálati protokollokat követni, hiszen a
színvonal csökkentése soha semmire sem lehet megoldás.
2. A MAB ırizze meg azt az objektivitást, amivel eddig járt el vizsgálatai során!
A DOSZ meggyızıdése szerint minden doktorképzı intézménynek megvannak a saját értékei és erısségei, amelyeket óvni, védeni kell, ezt pedig csak az
akkreditáció teljesen objektív lefolytatásával lehet elérni.
3. A MAB továbbra is ırködjön a hazai felsıoktatás tudományos sokszínősége
felett! A DOSZ multidiszciplináris érdekképviseleti szervezetként meggyızıdéssel vallja a tudományterületek egyenlıségének elvét.
4. Végezetül azt is kívánjuk, hogy a MAB még sokszor húsz esztendın át mőködjön sikeresen! A magyar felsıoktatás minden szereplıjének érdeke, hogy
mindenkor rendelkezésére álljon egy olyan objektív mérce, amely segítségével
képes lehet saját értékeinek felmérésére, az erısségek támogatására, a gyengeségek orvoslására. A MAB továbbra is legyen egy olyan tükör, amely mindig a
realitást mutatja, ha belenézünk! Ha ugyanis nem áll rendelkezésünkre ez a tükör, akkor könnyen kicsúszhat alólunk a realitás talaja, ami nélkül lehetetlenség volna a hazai kutatói szféra teljesítményét világviszonylatban is elemezni.
A DOSZ elnöksége és valamennyi tagönkormányzata nevében kívánok mindezekhez a feladatokhoz erıt, kitartást és elhivatottságot! Egyben tisztelettel fel is ajánlom szervezetünk segítségét: ha bármilyen feladat ellátása során a DOSZ vagy
tagönkormányzatai hozzájárulhatnak a MAB mőködéséhez, örömmel segítünk!
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A MAB TAGJAI 1992-TİL NAPJAINKIG
Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság (IOAB) tagjai1
1992. november 12. – 1993. december 31.

Név
Róna-Tas András

Fokozat / tagság Tudományág
MTA levelezı tag nyelvtudományok

elnök

Bor Zsolt
Borhidi Attila
deChatel Rudolf
Dux László
Görömbei András
Gráf László
Harmathy Attila
Horn Péter
Illyés Sándor †
Klement Zoltán †
Lempert Károly
Mátyás Antal
Méhes Károly †
Michelberger Pál
Nemecz Ernı
Németh G. Béla †
Niederhauser Emil †
Páczelt István
Pálinkás József
Szabó Miklós
Szász Domokos
Tuschák Róbert
Veress József
Winkler András

MTA levelezı tag
DSc
DSc
DSc
DSc
DSc
DSc
MTA levelezı tag
DSc
MTA levelezı tag
MTA rendes tag
MTA levelezı tag
MTA levelezı tag
MTA rendes tag
MTA rendes tag
MTA rendes tag
MTA levelezı tag
MTA levelezı tag
DSc
DSc
MTA levelezı tag
MTA rendes tag
DSc
DSc

fizikai tudományok
biológiai tudományok
orvostudományok
orvostudományok, biokémia
irodalomtudományok
biológiai tudományok
állam- és jogtudományok (polgárjog)
agrártudományok
pszichológiai tudományok
biológiai tudományok
kémiai tudományok
közgazdaságtudományok
orvostudományok
gépészmérnöki tudományok
földtudományok
irodalomtudományok
történelemtudományok
gépészmérnöki tudományok
fizikai tudományok
történelemtudományok (ókor, muzeológia)
matematikai tudományok
mőszaki tudományok (irányítástechnika)
közgazdaságtudományok
anyagtudományok és technológiák

Név
Andorka Rudolf †
Nyíri Tamás †
Papp László
Rácz István
Soproni József
Várnagy József

Tanácskozó tagok
Fokozat / tagság Tudományág
MTA levelezı tag szociológiai tudományok
DSc
hittudományok, filozófia
MTA levelezı tag biológiai tudományok
DSc
fizikai tudományok
Kossuth-díj
zenemővészet, zenepedagógia
OFÉSZ delegált

1

Delegáló szervek: MTA (10 osztály): 10 tag, MRK: 12 tag, fıiskolák (ekkor 50): 1 tag, OMFB: 1 tag,
Egyetemi rangú mővészeti fıiskolák: 1 tanácskozó tag, OFÉSZ (Országos Felsıoktatási Érdekvédelmi
Szövetség, hallgatói képviselet): 1 tanácskozó tag. Elnök kiválasztása: MTA és MRK közös javaslata.
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Az Országos Akkreditációs Bizottság (OAB) tagjai
1994. január 1. – 1997. június 30.2
Név
Róna-Tas András
elnök
Bíró Péter
alelnök
Várallyay György
alelnök
Ádám Antal
Bor Zsolt
Borhidi Attila
Dudits Dénes
Dux László
Ficzere Lajos

Fokozat / tagság Tudományág
MTA levelezı tag nyelvtudományok
MTA rendes tag

földtudományok

MTA levelezı tag

növénytermesztési és kertészeti tudományok
földtudományok
fizikai tudományok

MTA rendes tag
MTA levelezı
/rendes tag
MTA levelezı tag
MTA levelezı
/rendes tag
DSc
DSc

biológiai tudományok
agrártudományok
orvostudományok
állam- és jogtudományok

(1995-tıl)

Peter Fischer-Appelt PhD
Füzy Jenı
DSc

hittudományok (Németország)
építészmérnöki tudományok

(lemondott 1995)

Harmathy Attila

MTA levelezı tag

állam- és jogtudományok

DSc
DSc
PhD
MTA levelezı tag

hidrobiológia
gyógypedagógia
mőszaki tudományok (Nagy-Britannia)
nyelvtudományok

MTA rendes tag
DSc
DSc
MTA levelezı tag

biológiai tudományok
építımérnöki tudományok
orvostudományok
orvostudományok

DSc
DSc
MTA levelezı tag
DSc
MTA levelezı tag

fizikai tudományok
gyógyszerészeti tudományok
informatikai tudományok
kémiai tudományok
építımérnöki tudományok

(lemondott 1995)

Herodek Sándor
Illyés Sándor †
Ágnes Kaposi
Kiefer Ferenc
(1995. november 24-tıl)

Klement Zoltán †
Lenkei Péter
Makara Gábor
Méhes Károly †
(lemondott 1995)

Pálinkás József
Rácz István
Roska Tamás
Simándi László
Somlyódi László
(1995. októbertıl)
2

Az 1994. január 1-jén kinevezett bizottság mandátuma 1996. december 31-én lejárt, azt miniszterelnöki megbízás 1997. június 30-ig meghosszabbította.
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Név
Szabó Miklós

Fokozat / tagság
DSc

Szakály Ferenc

DSc

Tudományág
történelemtudományok
(ókor, muzeológia)
történelemtudományok

MTA levelezı tag
DSc

matematika- és számítástudományok
közgazdaságtudományok (statisztika)

DSc
DSc
MTA rendes tag

irodalom- és kultúratudományok
anyagtudományok és technológiák
zenemővészet

(lemondott 1996)

Szász Domokos
Szilágyi György
(1995. november 24-tıl)

Szıke György
Tardy Pál
Ujfalussy József †

Tanácskozó tagok
Név
Andorka Rudolf †

Fokozat / tagság
MTA levelezı tag

Tudományág
szociológiai tudományok

Cseh-Szombathy László † MTA levelezı tag

szociológiai tudományok

(lemondott 1996)
(1996-tól)

Fehér Márta

DSc

filozófiai tudományok

DSc

filozófiai tudományok

DSc
MTA rendes tag
MTA rendes tag

hadtudományok
gépészmérnöki tudományok
történelemtudományok

(lemondott 1995. november 24.)

Kelemen János
(1995. decembertıl)

Kıszegvári Tibor
Michelberger Pál
Niederhauser Emil †
(1996-tól)

Szabó László
Várszegi Asztrik

OFÉSZ elnöke
mőszaki tudományok
egyetemi doktori fokozat hittudományok
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A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) tagjai
1997. július 1. – 2000. december 31.3

Név
Róna-Tas András
elnök
Ficzere Lajos
alelnök
Iványi Károly
alelnök

Fokozat / tagság
MTA rendes tag

Tudományág
nyelvtudományok

Delegáló
MRK

DSc

állam- és jogtudományok

MRK

CSc

közgazdaságtudományok

FFK

MTA rendes tag

nyelvtudományok

MTA

MTA rendes tag

fizikai tudományok

MRK

DSc

elméleti orvostudományok

SZT

CSc
DSc
CSc
DSc
DSc

elméleti orvostudományok
agrártudományok
neveléstudományok
irodalomtudományok
agrártudományok, közgazdaságtudományok
pszichológiai tudományok
történelemtudományok
biológiai tudományok
biológiai, kémiai tudományok
neveléstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
földtudományok
orvostudományok
filozófiai tudományok

FFK
OMFB
MRK
MTA
SZT

(2000. márciustól alelnök)

Kiefer Ferenc
alelnök
(lemondott 2000. február)

Pálinkás József
alelnök
(lemondott 1998. augusztus)

Sótonyi Péter
alelnök
Barna Mária
Bedı Zoltán
Bíróné Nagy Edit
Bodnár György †
Borsos János
Cziegler István
Engel Pál †
Fischer Ernı
Horváthné
Polyánszky Éva
Hunyady Györgyné
Magda Sándor

DSc
MTA levelezı tag
DSc
CSc
CSc
DSc

Mészáros Ernı
Nemes Attila
Nyíri J. Kristóf

MTA rendes tag
DSc
MTA levelezı tag

MTA
MTA
MRK
OMFB
FFK
FFK
MRK
SZT
MTA

(lemondott 1999. március)

Palánkai Tibor
Pálfy Péter Pál

3

MTA levelezı tag
DSc

közgazdaságtudományok
MRK
matematika és számítástudo- MTA
mányok

Az 1997. július 1-jén kinevezett bizottság mandátuma 2000. június 30-án lejárt, azt miniszterelnöki
megbízás 2000. december 31-ig meghosszabbította.
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Név
Sima Dezsı
Simonovits András
Somlyódy László

Fokozat / tagság
CSc
DSc
MTA levelezı tag

Szekeres Júlia
Taxner Ernı

DSc
DSc

Tuschák Róbert

MTA rendes tag

Winkler András

DSc

Tudományág
informatikai tudományok
közgazdaságtudományok
bio-, környezet és vegyészmérnöki tudományok
orvostudományok
irodalom- és kultúra tudományok
mőszaki tudományok (irányítástechnika)
anyagtudományok és technológiák

Delegáló
SZT
MTA
MRK
MRK
SZT
MTA
MRK

Jelmagyarázat:
FFK: Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia, MRK: Magyar Rektori Konferencia, MTA: Magyar Tudományos Akadémia, OMFB: Országos Mőszaki Fejlesztési Bizottság, SZT:
Szakmai Testületek.

Tanácskozó tagok
Név
Bugán Antal

Fokozat / tagság
CSc

Tudományág
pszichológiai tudományok

DSc

nyelvtudományok

DSc
teol. dr.
DSc
MTA rendes tag
DSc

hadtudományok
hittudományok
szociológiai tudományok
gépészmérnöki tudományok
fizikai tudományok

CSc

építészmérnöki tudományok

(1998. október 1-jétıl)

Kenesei István
(2000. márciustól)

Kıszegvári Tibor
Lukács László
Makó Csaba
Páczelt István
Szabó Gábor
(1998. októbertıl)

Vámossy Ferenc
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A Magyar Akkreditációs Bizottság tagjai
2001. január 1. – 2003. december 31.

Név
Michelberger Pál
elnök
Muszbek László
alelnök
Rechnitzer János
alelnök
Sima Dezsı
alelnök
Bakó Károly
Bálint Csanád
Barthóné Szekeres
Júlia
Bedı Zoltán
Dudits Dénes
Engel Pál †

Fokozat / tagság Tudományág
MTA rendes tag gépészmérnöki tudományok

Delegáló
MTESZ

MTA rendes tag

orvostudományok

MRK

DSc

közgazdaságtudományok

KI

CSc

villamosmérnöki tudományok,
informatika
CSc
gépészmérnöki tudományok
MTA levelezı tag történelemtudományok
DSc
orvostudományok

FFK

DSc
agrártudományok
MTA rendes tag agrártudományok
MTA levelezı tag történelemtudományok

KI
KI
KI

MTA rendes tag
DSc
CSc

matematikai tudományok
kémiai tudományok
kémiai tudományok

MRK
KI
FSZ

CSc
CSc

agrártudományok
agrártudományok

FFK
KI

DSc
MTA rendes tag
DSc

fizikai tudományok
matematikai tudományok
agrártudományok

KI
MRK
MRK

MTA levelezı tag
CSc
MTA rendes tag
CSc

orvostudományok
építımérnöki tudományok
környezettudományok
közgazdaságtudományok

KI
FSZ
MRK
FSZ

CSc
MTA rendes tag
CSc
CSc
MTA levelezı tag
CSc

történelemtudományok
gépészmérnöki tudományok
neveléstudományok
közgazdaságtudományok
állam- és jogtudományok
történelemtudományok

FFK
MRK
FSZ
FFK
MRK
KI

FSZ
KI
MRK

(meghalt 2001 májusában)

Györfi László
Hajós György
Horváthné
Polyánszky Éva
Izsáki Zoltán
Józsa Árpád
(2002. szeptembertıl)

Kollár János †
Laczkovich Miklós
Magda Sándor
(2003. szeptember 1-jéig)

Makara Gábor
Mecsi József
Mészáros Ernı
Mészáros Gyula
(lemondott 2002. május)

Mózes Mihály
Páczelt István
Sáska Géza
Sipos Zoltán
Sólyom László
Szász Zoltán
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Név
Szennyessy Judit
Taxner Ernı
Vámossy Ferenc
Závodszky Péter

Fokozat / tagság Tudományág
CSc
közgazdaságtudományok
DSc
irodalom- és kultúra tudományok
DSc
iparmővészet
MTA levelezı tag biológiai tudományok

Delegáló
FFK
MRK
MERSZ
FSZ

Jelmagyarázat:
FFK: Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia, FSZ: felhasználói szféra, KI: Kutatóintézetek,
MERSZ: Mővészeti Egyetemek Rektori Széke, MRK: Magyar Rektori Konferencia,
MTESZ: Mőszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége

Tanácskozó tagok
Név
Róna-Tas András
tiszteletbeli elnök
Bolyki János †
Kelemen János
Kenesei István
Kengyel Miklós

Fokozat / tagság Tudományág
MTA rendes tag nyelvtudományok
PhD
DSc
DSc
CSc

hit- és vallástudományok
filozófiai tudományok
nyelvtudományok
állam- és jogtudományok

CSc
MTA rendes tag
MTA rendes tag
DSc

szociológiai tudományok
pszichológiai tudományok
villamosmérnöki tudományok
hadtudományok

(2003. szeptember 15-ig)

Kovács I. Gábor
Pléh Csaba
Tuschák Róbert
Ungvár Gyula †
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A Magyar Akkreditációs Bizottság4 tagjai
2004. január 1. – 2006. december 31.

Név
Fésüs László
elnök
Róna-Tas András
általános alelnök

Fokozat / tagság
MTA rendes tag

Tudományág
elméleti orvostudományok

Delegáló
MRK

MTA rendes tag

nyelvtudományok

MTA

MTA rendes tag

gépészmérnöki tudományok

MTA

MTA rendes tag

gépészmérnöki tudományok

MRK

DSc

agrármőszaki tudományok

MRK

DSc

anyagtudományok és techno- MTESZ
lógiák
közgazdaságtudományok
FFK

(2006. június 30-ig)

Michelberger Pál
tiszteletbeli elnök
Páczelt István
alelnök
Szendrı Péter
alelnök
Tardy Pál
alelnök
Zám Éva
alelnök
Bakó Károly
Bálint Csanád
Dudits Dénes
Galambos Gábor
Gáspárdy László †

CSc

CSc
gépészmérnöki tudományok
MTA levelezı tag történelemtudományok
MTA rendes tag
növénytermesztési és kertészeti tudományok
CSc
matematika- és számítástudományok
DSc
állam- és jogtudományok

FSZ
MTA
MTA

MTA rendes tag

MRK

FFK
MRK

(lemondott 2006. március)

Györfi László
(lemondott 2005. április)

Horváth Ádám
Iványi Károly
Jankovics József
Józsa Árpád
Keviczky László

DLA
CSc
CSc
CSc
MTA rendes tag

(2005. májustól)

Kollár János †
Leitner Sándor
Makara B. Gábor
Mecsi József

DSc
DLA
MTA rendes tag
CSc

matematika- és számítástudományok
film- és videomővészet
közgazdaságtudományok
irodalomtudományok
agrártudományok
matematika- és számítástudományok
fizikai tudományok
képzımővészet
elméleti orvostudományok
építımérnöki tudományok

MERSZ
FFK
MTA
Kamarák
MRK
MTA
MRK
MTA
Kamarák

(2004. decemberig)

Palásti Kovács Béla CSc
4

gépészmérnöki tudományok

2006. március 1-jétıl: Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
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Név
Pálinkás Gábor
Papp Sándor
Sáska Géza

Fokozat / tagság
MTA rendes tag
DSc
CSc

Stern Pál

CSc

Szennyessy Judit
Ungvár Gyula †
Zalai Ernı
Závodszky Péter

Tudományág
kémiai tudományok
kémiai tudományok
neveléstudományok

közgazdaságtudományok,
közlekedéstudományok
CSc
közgazdaságtudományok
DSc
hadtudományok
MTA rendes tag
közgazdaságtudományok
MTA levelezı tag biológiai tudományok

Delegáló
MTA
MRK
Közoktatáspolitikai Tanács
MGYOSZ
FFK
MRK
MRK
Magyar
Innovációs
Szövetség

Jelmagyarázat:
FFK: Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia, FSZ: felhasználói szféra, MERSZ: Mővészeti
Egyetemek Rektori Széke, MGYOSZ: Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, MRK:
Magyar Rektori Konferencia, MTA: Magyar Tudományos Akadémia, MTESZ: Mőszaki és
Természettudományos Egyesületek Szövetsége.

Tanácskozó tagok
Név
Fabiny Tamás
Hatvani László
Kertész András
Máthé Gábor

Fokozat / tagság
PhD
MTA rendes tag
MTA levelezı tag
CSc

Tudományág
hittudományok
matematikai tudományok
nyelvtudományok
állam- és jogtudományok

CSc

építımérnöki tudományok

DSc
MTA rendes tag

szociológiai tudományok
pszichológiai tudományok

DSc

neveléstudományok

PhD

hittudományok

(2006. áprilistól)

Mecsi József
(2005. januártól)

Némedi Dénes †
Pléh Csaba
(2005. májusig)

Pukánszky Béla
(2006. februártól)

Zsengellér József
(2006. márciustól)
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A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai
2007. január 1. – 2010. január 31.

Név
Bazsa György
elnök
Dimény Judit
alelnök
Greiner István
alelnök
Iványi Károly
alelnök
Penninger Antal
alelnök
Hunyady György
elnökségi tag
Szabó Gábor
elnökségi tag
Ádám Veronika

Fokozat / tagság Tudomány- / mővészeti ág Delegáló
DSc
kémiai tudományok
MRK
CSc

CSc

növénytermesztési és kerté- Kamarák
szeti tudományok
kémiai tudományok
Magyar Innovációs Szövetség
közgazdaságtudományok
MRK

DSc

gépészmérnöki tudományok MRK

CSc

MTA levelezı tag neveléstudományok, pszichológiai tudományok
MTA levelezı tag fizikai tudományok

MTA
MTA

MTA levelezı tag elméleti orvostudományok MTA

(2007. május 31-ig)

Csirik János
Droppa Judit

DSc
Munkácsy-díj

informatikai tudományok
iparmővészet, textilmővészet
klinikai orvostudományok
közgazdaságtudományok

MRK
MRK

Gera István
Helgertné Szabó
Ilona
Inzelt György
Kerekes Sándor
Keviczky László
Kiss Jenı

CSc
CSc

kémiai tudományok
közgazdaságtudományok
informatika tudományok
bölcsészettudományok,
nyelvtudományok
Kis-Tóth Lajos
CSc
informatikai tudományok
Kovács L. Gábor MTA levelezı tag klinikai orvostudományok

MRK
MRK
MTA
MTA

DSc
DSc
MTA rendes tag
MTA levelezı tag

MRK
MRK

MRK
MTA

(2007. szeptembertıl)

Kulcsár Szabó
Ernı
Lenkei Péter
Lukács István

MTA rendes tag

Ormos Pál

MTA rendes tag
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DSc
PhD

irodalom és kultúratudomá- MTA
nyok
építımérnöki tudományok MRK
irodalomtudományok
Országos Kisebbségi Bizottság
biológiai tudományok, fizi- MTA
kai tudományok
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Név
Pálfy Péter Pál

Fokozat / tagság Tudomány- / mővészeti ág
MTA levelezı tag matematika- és számítástudományok
Pálfy Sándor
DLA
építészmérnöki tudományok
Pepó Péter
DSc
növénytermesztési és kertészeti tudományok
Sipos Zoltán
CSc
közgazdaságtudományok
Stern Pál
CSc
közgazdaságtudományok,
közlekedéstudományok
Szeidl László
DSc
informatikai tudományok
Szuromi Szabolcs PhD
hittudományok
Trencsényi László CSc
neveléstudományok

Delegáló
MTA
Kamarák
MRK
MRK
MGYOSZ
MRK
MRK
Országos Köznevelési Tanács

Jelmagyarázat:
MGYOSZ: Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, MRK: Magyar Rektori Konferencia, MTA: Magyar Tudományos Akadémia, MTESZ: Mőszaki és Természettudományos
Egyesületek Szövetsége.

Tanácskozó tagok
Név
Fokozat / tagság Tudomány- / mővészeti ág
Fésüs László
MTA rendes tag elméleti orvostudományok
tiszteletbeli elnök
(2007. júliusig)

Lamm Vanda
Padisák Judit
Pukánszky Béla
Rostoványi Zsolt
Török László
Weiss János

MTA levelezı tag
DSc
DSc
DSc
MTA levelezı tag
DSc

állam- és jogtudományok
föld-, környezettudományok
neveléstudományok
közgazdaságtudományok
történelemtudományok
filozófiai tudományok
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A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai
2010. február 1. – 2012. február 29. 5

Név
Bazsa György

Fokozat / tagság Tudományág
DSc
kémiai tudományok

Delegáló
MRK

MTA rendes tag

biológiai tudományok

MTA

PhD

neveléstudományok

MRK

DSc

történelemtudományok

MRK

irodalomtudományok

OKB

PhD
DSc
MTA levelezı tag
PhD

egészségtudományok
informatikai tudományok
nyelvtudományok
hittudományok

Kamarák
MRK
MTA
MRK

DSc
CSc
DLA
PhD

matematikai tudományok
klinikai orvostudományok
képzımővészet, neveléstud.
szociológiai tudományok

MRK
MRK
MRK
MRK

elnök

Balázs Ervin
alelnök

Kis-Tóth Lajos
alelnök

Font Márta
elnökségi tag

Kis Szemán Róbert PhD
elnökségi tag
(2011. május 31-ig)

Balogh Zoltán
Csirik János
É. Kiss Katalin
Fodor György
(2011. november 1-jétıl)

Gát György
Gera István
Hantos Károly
Magyari Tivadar
(nemzetközi szakértı)

Ormos Pál
Pálfy Sándor
Polgár Zsuzsanna
Sipos Zoltán
Szabó Katalin
Szuromi Szabolcs

(Románia)

MTA rendes tag
DLA
–
CSc
DSc
DSc

(2011. augusztus 31-ig)

Závodszky Géza
Zsilák Mária

CSc
PhD

fizikai tudományok
építımővészet
szociológiai tudományok
gazdálkodás- és szervezéstud.
közgazdaságtudoományok
hittudományok, állam- és
jogtudományok
történelemtudományok
nyelvtudományok

MTA
Kamarák
HÖOK
MRK
MRK
MRK
OKNT
OKB

(2011. novembertıl)

Tanácskozó tagok
Név
Greiner István

Fokozat / tagság
CSc

Tudományág
kémiai tudományok

CSc

anyagtudományok és technológiák

elnökségi meghívott

Koczor Zoltán
5

A MAB tagjainak 2013. január 31-ig szóló mandátumát a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 11 hónappal megrövidítette.
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A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai
2012. március 1. – 6

Név
Balázs Ervin
elnök
Gyıry Kálmán
alelnök
Klinghammer István
alelnök

Fokozat / tagság
MTA rendes tag

Tudományág
biológiai tudományok

MTA rendes tag

matematika- és számítás- miniszter
tudományok
földtudományok
MRK

MTA rendes tag

Delegáló
MTA

(2013. február 28-ig)

Bakacsi Gyula

CSc

Bojárszky András
Csanády Márton

PhD

É. Kiss Katalin
Ferencz István
Fodor György

MTA levelezı tag
DLA
PhD

Fülöp Ferenc

MTA levelezı tag

Gazdag Ferenc
Gerber Gábor

DSc
CSc

Hebling János
Jobbágy Ákos

DSc
DSc

Korinek László
Kóczy T. László

MTA levelezı tag
DSc

Nusser Zoltán

MTA levelezı tag

(lemondott 2013.02.08.)

Vigh Andrea

DLA

gazdálkodás- és szervezéstudományok
informatikai tudományok
multidiszciplináris társadalomtudományok
nyelvtudományok
építımővészet
hittudományok, nyelvtudományok
kémiai tudományok,
gyógyszerészeti tudományok
politikatudományok
elméleti orvostudományok, biológiai tudományok
fizikai tudományok
villamosmérnöki tudományok
állam- és jogtudományok
villamosmérnöki tudományok, informatika
elméleti orvostudományok, biológiai tudományok
zenemővészet

miniszter
DOSZ
egyházak
(református)
miniszter
MMA
egyházak
(katolikus)
miniszter

MRK
miniszter
miniszter
MRK
MTA
miniszter
miniszter
miniszter

Jelmagyarázat:
DOSZ: Doktoranduszok Országos Szövetsége, MRK: Magyar Rektori Konferencia, MMA:
Magyar Mővészeti Akadémia, MTA: Magyar Tudományos Akadémia.

6

A MAB tagjainak mandátumát az eddigi 3 év helyett e ciklustól a nemzeti felsıoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 6 évben határozta meg.
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A MAB Felülvizsgálati Bizottság tagjai
2006. július 1. – 2009. június 30.

Név
Róna-Tas András
elnök
Bíró Péter
Szekeres Júlia

Fokozat / tagság Tudományág
MTA rendes tag nyelvtudományok

Delegáló
MAB

MTA rendes tag
DSc

MRK
MAB

földtudományok
elméleti orvostudományok

A MAB Felülvizsgálati Bizottság tagjai
2009. július 1. – 2012. augusztus 31.

Név
Szekeres Júlia
elnök
Michelberger Pál
Pléh Csaba

Fokozat / tagság Tudományág
DSc
elméleti orvostudományok

Delegáló
MAB

MTA rendes tag
MTA rendes tag

MRK
MAB

gépészmérnöki tudományok
pszichológiai tudományok

A MAB Felülvizsgálati Bizottság tagjai
2012. november 1-jétıl

Név
Falus András
elnök
Rácz Zoltán

Fokozat / tagság Tudományág
MTA rendes tag elméleti orvostudományok
MTA rendes tag

fizikai tudományok

Szabó András

DSc

irodalom- és kultúra tudományok
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Delegáló
EMMI
miniszter
EMMI
miniszter
EMMI
miniszter
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A MAB Felügyelı Bizottság tagjai
2006. július 1. – 2012. február 29.

Név
Kratochwill Ferencné
elnök
Mezısi Gábor
Patkós András

Fokozat / tagság Tudományág
–
gazdasági szakember
(ELTE BTK gazdasági ig.)
DSc
földtudományok
(geoinformatika)
MTA levelezı tag fizikai tudományok

Delegáló
miniszter
MRK
MTA

(lemondott 2009. augusztus)

Zrínyi Miklós

MTA levelezı tag kémiai tudományok

MTA

(2009. szeptembertıl)

A MAB Felügyelı Bizottság tagjai
2012. április 20-tól

Név
Török Ádám
elnök
Lénárd László

Fokozat / tagság Tudományág
MTA rendes tag közgazdaságtudományok

Máthé Gábor

CSc

MTA rendes tag

Delegáló
EMMI
miniszter
elméleti orvostudományok EMMI
miniszter
jogtudományok
EMMI
miniszter
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A MAB NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ TESTÜLETE (NTT)
1993
Jorgen Bach ANDERSEN, mérnök, a Telekommunikációs Kutató Központ igazgatója, az Aalborg Egyetem korábbi rektora, Dánia
Hans-Uwe ERICHSEN, jogász, a Német Rektori Konferencia elnöke, Németország
Peter FISCHER-APPELT, teológus, a Hamburgi Egyetem nyugalmazott elnöke, a
Német Rektori Konferencia külügyi bizottságának tagja, a CC–PU korábbi elnöke,
Németország
Lord Brian FLOWERS, fizikus, a University of London korábbi rektora, Anglia
John. W. RYAN, politológus, a Bloomingtoni Egyetem, Indiana nyugalmazott elnöke, USA
Danielle Velde, Pierre et Marie Curie University, Paris, Franciaország (Pierre
Tabatoni, ESMU Brüsszel, helyettesítıjeként)
1994–1997
Jorgen Bach ANDERSEN, mérnök, a Telekommunikációs Kutató Központ igazgatója, az Aalborg Egyetem korábbi rektora, Dánia
Josep BRICALL, közgazdász és jogász, a Barcelonai Egyetem korábbi rektora, az
Európai Egyetemek Szövetségének (CRE) elnöke, Spanyolország
Jean DIDIER, geológus a Comité National de l'Évaluation tagja, Franciaország
Hans-Uwe ERICHSEN, jogász, a Német Rektori Konferencia elnöke, Németország
Peter FISCHER-APPELT, teológus, a Hamburgi Egyetem nyugalmazott elnöke, a
Német Rektori Konferencia külügyi bizottságának tagja, a CC-PU korábbi elnöke,
Németország
John. W. RYAN, politológus, a Bloomingtoni Egyetem, Indiana nyugalmazott elnöke, USA
Sir David SMITH, biológus, az Oxfordi Wolfson College igazgatója, az Edinboroughi Egyetem volt rektora, Anglia
Hans TUPPY, biokémikus, a Bécsi Egyetem korábbi rektora, az Osztrák Tudományos Akadémia elnöke, korábban a tudományos és kulturális ügyek minisztere,
Ausztria
Frans van VUGHT, a Center for Higher Education Policy Studies igazgatója, a
Twentei Egyetem professzora, Hollandia
1998–2000
Josep BRICALL, közgazdász és jogász, a Barcelonai Egyetem korábbi rektora, az
Európai Egyetemek Szövetségének (CRE) elnöke, Spanyolország
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Hans-Uwe ERICHSEN, jogász, a Német Rektori Konferencia elnöke, Németország
Suzy HALIMI, a Sorbonne Nouvelle egyetem korábbi rektora, a Felsıoktatási és
Kutatási Minisztérium nemzetközi kapcsolatok osztályvezetıjének tanácsadója, az
Európai Oktatási Bizottság (Brüsszel) franciaországi képviselıje, Franciaország
Josef JAŘAB, az angol és amerikai irodalom egyetemi tanára, a CEU rektora, a
Cseh Palacký Egyetem korábbi rektora, a CRE végrehajtó testület tagja, a Cseh
Szenátus tagja, Cseh Köztársaság
Inge JONSSON, a Svéd Királyi Irodalmi Akadémia elnöke, a stockholmi egyetem
professzora, Svédország
Robin MIDDLEHURST, a Higher Education Quality Council (HEQC) Quality
Enhancement Group igazgatója, Nagy-Britannia
John. W. RYAN, politológus, a Bloomingtoni Egyetem, Indiana nyugalmazott elnöke, a State University of New York elnöke, USA
Virgílio Meira SOARES, a Liszaboni Egyetem rektora, Portugália
Don WESTERHEIJDEN, a Center for Higher Education Policy Studies kutatási és
menedzsment igazgatója, Hollandia
2001–2004
Ferdinand DEVINSKY, a pozsonyi Comenius Egyetem rektora, a Dunai Rektorkonferencia alelnöke, Szlovákia
Judith EATON, az amerikai Felsıoktatási Akkreditációs Tanács (CHEA) igazgatója, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 2000-ben elvégezte a MAB
külsı értékelését, USA
Stein A. EVENSEN, orvos, az Oslói Egyetem Orvosi Karának dékánja, Norvégia
Suzy HALIMI, a Sorbonne Nouvelle egyetem volt rektora és a francia Felsıoktatási
és Kutatási Miniszter tanácsadója felsıoktatási ügyekben, Franciaország
Inge JONSSON, a Stockholmi Egyetem volt rektora, 2001. december 31-ig a Svéd
Királyi Irodalmi, Történeti és Régészeti Akadémia elnöke, Svédország
John KELLY, a University College Dublin volt dékánja, Írország
Klaus LANDFRIED, a Német Rektori Konferencia korábbi elnöke, Németország
Ossi V. LINDQVIST, a Kuopioi Egyetem volt rektora, a Finn Felsıoktatási Minıségértékelı Tanács elnöke, Finnország
Jakob SCHEELE, a Felsıoktatási Felügyelıség felügyelıje, régebben a világbanki
nemzetközi tanácsadó testület tagja, mely a magyar felsıoktatási reform program
mellett dolgozott, Hollandia
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Christian THUNE, a Dán Minıségértékelı Intézet (EVA) ügyvezetı igazgatója, az
Európai Felsıoktatási Minıségbiztosító Hálózat (ENQA) elnöke, tagja volt annak a
nemzetközi bizottságnak, mely 1999–2000-ben elvégezte a MAB külsı értékelését,
Dánia
2005–2006
Ferdinand DEVINSKY, a pozsonyi Comenius Egyetem rektora, az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) intézményminısítı programjának tagja, a Dunai Rektorkonferencia alelnöke, Szlovákia
Judith EATON, az amerikai Felsıoktatási Akkreditációs Tanács (CHEA) igazgatója, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 2000-ben elvégezte a MAB
külsı értékelését, USA
Eric FROMENT, az EUA (Európai Egyetemek Szövetsége) elnöke, Franciaország
John KELLY, a University College Dublin volt dékánja, Írország
Jürgen KOHLER, jogász, 1994–2000 között a Greifswaldi Egyetem rektora, 2005–
2007-ig a német Akkreditierungsrat elnöke, a német FIBAA és a ZEvA
akkreditációs bizottságok tagja, az EUA korábbi Felügyelı Bizottsági tagja, Németország
Ossi V. LINDQVIST, a Kuopioi Egyetem volt rektora, a Finn Felsıoktatási Minıségértékelı Tanács elnöke, Finnország
Jakob SCHEELE, a Felsıoktatási Felügyelıség felügyelıje, régebben a világbanki
nemzetközi tanácsadó testület tagja, mely a magyar felsıoktatási reform program
mellett dolgozott, Hollandia
Christian THUNE, politológus, a Dán Minıségértékelı Intézet (EVA) ügyvezetı
igazgatója, az Európai Felsıoktatási Minıségbiztosító Hálózat (ENQA) elnöke,
tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 1999–2000-ben elvégezte a
MAB külsı értékelését, Dánia
Luc E. WEBER, a genovai Közgazdasági Egyetem professzora, Svájc
2007–2010
Stanislaw CHWIROT, fizikus, a toruni Nicolas Copernicus Egyetem korábbi
rektorhelyetese, a Lengyel Egyetemi Akkreditációs Bizottság volt elnöke, Lengyelország
Eric FROMENT, közgazdász, a Lumière-Lyon-2 Egyetem volt elnöke, jelenlegi
alelnöke, az EUA volt elnöke, Franciaország
Nick HARRIS, biológus, a brit minıségbiztosítási ügynökség, a QAA korábbi fejlesztési igazgató-helyettese, Anglia

68

Akkreditáció Magyarországon 25

Jürgen KOHLER, jogász, 1994–2000 között a Greifswaldi Egyetem rektora, 2005–
2007-ig a német Akkreditierungsrat elnöke, a német FIBAA és a ZEvA
akkreditációs bizottságok tagja, az EUA korábbi Felügyelı Bizottsági tagja, Németország
Helmut KONRAD, történész, a Grazi Egyetem korábbi rektora, az osztrák
Akkreditierungsrat korábbi elnöke, Ausztria
Helena Jasna MENCER, a Zagrábi Egyetem korábbi rektora, a Dunai Rektorkonferencia korábbi elnöke, Horvátország
Christian THUNE, politológus, a Dán Minıségértékelı Intézet (EVA) ügyvezetı
igazgatója, az Európai Felsıoktatási Minıségbiztosító Hálózat (ENQA) korábbi
elnöke, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 1999–2000-ben elvégezte a MAB elsı külsı értékelését, Dánia
2011–
Stanislaw CHWIROT, fizikus, a toruni Nicolas Copernicus Egyetem korábbi
rektorhelyetese, a Lengyel Egyetemi Akkreditációs Bizottság volt elnöke, Lengyelország
Karl DITTRICH, a holland-flamand akkreditációs ügynökség, az NVAO elnöke, az
ENQA Board tagja, a European Consortium for Accreditation (ECA) alelnöke, a
University of Maastricht korábbi elnöke, Hollandia (2012 tavaszán lemondott)
Nick HARRIS, biológus, a brit minıségbiztosítási ügynökség, a QAA korábbi fejlesztési igazgató-helyettese, Anglia
Jasmina HAVRANEK, a horvát Agency for Science and Higher Education igazgatója, a Zágrábi Egyetem Mezıgazdasági Kar volt dékánja és jelenlegi professzora, a
Felsıoktatási Minıségbiztosítási Szervezetek Közép- és Kelet-Európai Hálózatának (CEEN) irányítóbizottsági tagja, Horvátország
Jürgen KOHLER, jogász, 1994–2000 között a Greifswaldi Egyetem rektora, 2005–
2007-ig a német Akkreditierungsrat elnöke, a német FIBAA és a ZEvA
akkreditációs bizottságok tagja, az EUA korábbi Felügyelı Bizottsági tagja, Németország
Helmut KONRAD, történész, a Grazi Egyetem korábbi rektora, az osztrák
Akkreditierungsrat korábbi elnöke, Ausztria
Christian THUNE, politológus, a dán Akkreditációs Intézet (ACE) alelnöke, a Minıségértékelı Intézet (EVA) korábbi igazgatója, 2000–2005 között az ENQA elsı
elnöke, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 1999–2000-ben elvégezte a MAB elsı külsı értékelését, Dánia
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A MAB MAGYAR TANÁCSADÓ TESTÜLETE
2001 – 2007
Név
Bánáti János
Bogsch Erik
Ferge Zsuzsa
Finta József
Göndöcs Gábor

Fokozat / tagság

MTA levelezı tag
MTA rendes tag

Gyapai Gábor
Hajtó Ödön
Kollár Márton
Lepsényi István
Oberfrank Ferenc
Pakucs János
Ritoók Zsigmond

MTA rendes tag

Straub Elek
Szikla Zoltán
Vámos Zoltán
Zongor Gábor

2008–2009
Név
Bakonyi Tibor
Balogh Csaba
Fodor István
Inotai András
Kovács Árpád

70

Fokozat

DSc
PhD

Munkahely
Budapesti Ügyvédi Kamara, elnök
Richter Gedeon Rt., vezérigazgató
ELTE Szociálpolitikai Tanszék, egyetemi tanár
Finta és Társai Építész Stúdió Kft.
ALFA Kertészeti Kft. mezıgazdasági
gépészmérnök
a Budapesti Evangélikus Gimnázium
ny. igazgatója
a Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli
elnöke
Aprítógépgyár Rt., HR igazgatóhelyettes
Knorr-Bremse fékrendszerek Kft., vezérigazgató
Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
tanácsadó
Magyar Innovációs Szövetség, elnök
ELTE BTK Latin Tanszék, egyetemi
tanár
Magyar Távközlési Rt., vezérigazgató
Dunapack Papír és csomagolóanyag
Rt., vezérigazgató helyettes
General Elektric Hungary Rt., technológiai igazgató
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége, fıtitkár

Munkahely
Fıvárosi Gázmővek, vezérigazgató
KITE Nádudvar, elnök
Ericsson Hungary, korábbi elnök
MTA Világgazdasági Kutatóintézet,
igazgató
Állami Számvevıszék, elnök
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Név
Lepsényi István

Fokozat

Makara B. Gábor
Pakucs János
Parragh László

MTA rendes tag

Pellioniszné
Paróczai Margit
Salamon Károly

MKB Általános Biztosító Rt., elnökvezérigazgató
Német Nemzetiségi Ált. Mővelıdési
Kp. Pedagógiai Kp., Baja, igazgató
Magyar Alumínium Rt., Bányászati és
Kohászati Egyesület, elnök
Paksi Atomerımő Rt., Paks, törzskari
igazgató

Sipos János
Tolnay Lajos
Varga-Sabján László

2012 –
Név
Bojár Gábor
Búvár Géza
Erdı Péter

Munkahely
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.,
Kecskemét, vezérigazgató
MTA Kísérleti Orvostudományi Intézet
Olajterv Holding, ügyvezetı igazgató
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
elnök
Richter Gedeon Nyrt., EEI, igazgató

Fokozat / tagság

MTA levelezı tag

Ginsztler János
Greiner István

MTA rendes tag
CSc

Huszti Péter

Kossuth-díj

Magyari Tivadar

PhD

Makara B. Gábor
Parragh László

MTA rendes tag

Závodszky Péter

MTA rendes tag

Munkahely
Graphisoft, elnök
KITE Zrt., Nádudvar, vezérigazgató
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,
bíboros, prímás, elnök
Magyar Mérnökakadémia, elnök
Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgató
helyettes
Színház- és Filmmővészeti Egyetem,
egyetemi tanár
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, egyetemi tanár
MTA KOKI, kutatóprofesszor
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
elnök
Magyar Innovációs Alapítvány, elnök
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A MAB TITKÁRSÁG MUNKATÁRSAI1
Titkárságvezetık, fıtitkárok:
Rozsnyai Krisztina (1992. nov. – 1993. dec. titkárságvezetı, majd részmunkaidıs
szakreferens)
Csákvári Éva (1994. jan. – okt. titkárságvezetı)
Groma Sarolt (1993. jan. szakreferens, 1994. nov. – 1995. márc. titkárságvezetı)
Gosztonyi Jánosné (1993. febr. – 1996. ápr. fımunkatárs, 1995. ápr. – 1996. ápr.
mb. vezetı, 1996. máj. titkárságvezetı, 1997. jún. – 1998. febr. fıtitkár)
Halmay Nóra (1994. dec. szakreferens, 1998. márc. – 1999. aug. fıtitkár, majd
fıtitkár-helyettes, 2003. jan. – ápr. mb. fıtitkár, 2003. máj. – 2006. jún. fıtitkár-helyettes, majd 2011. jan. 31-ig szakreferens)
Homonnay Györgyné † (1998. szakreferens, 1999. szept. – 2002. dec. fıtitkár)
Szántó Tibor (1999. febr. szakreferens, 2003. áprilistól fıtitkár)
Gazdasági igazgató: Gémesi László (1998. júliustól)
Szakreferensek:
Bátovszky Marianna Sarolta (1993. júl. –)
Czilli Máté (2006. ápr. –)
Dávid Zsófia (1999. szept. –)
Hernáth Terézia (1998. ápr. –)
Muhariné Szabó Szilvia (2002. szept. –)
Négyesi Judit (2008. jan. –)
Ruff Éva (1998. febr. – 2006. jún. szakreferens, majd fıtitkár-helyettes)
Spányik János (2008. jún. – informatikus)
Szabó Andrea (1998. ápr. ügyintézı, 2012. júl.-tól szakreferens)
Adamkóné Horváth Zsuzsanna (2008. szept. – 2011. nov.)
Almási Zsolt (2000. szept. – 2002. júl.)
Borza Beatrix (1999. máj. – 2001. ápr. projektasszisztens)
Borzsák Judit (1993. szept. – 2011. febr.)
Dégi Nóra (2006. ápr. – 2011. aug.)
Éry Márta (1995. dec. – 2010. jan.)
Gémes Attila (2002. aug. – 2004. júl.)
Gombás László (2003. okt. – 2005. jan. informatikus)
Homonnay György (1994. dec. – 2007. dec.)
Hunya Balázs (1999. máj. – 2001. ápr. projektmenedzser)
Kiss Péter † (1994 – 2002 szakreferens, 1995 – 1998 titkárságvezetı-h.)
Mayer László (1994 – 2003)
1

A titkárság kezdeti létszáma 3 fı, eddigi maximális létszáma 1999-ben 23 fı volt. 2013 márciusában
a titkársági munkatársak száma 16 fı (teljes munkaidıre számítva: 13,75 fı).

72

Akkreditáció Magyarországon 25

Patthy Éva (2001. nov. – 2011. máj.)
Szekeres Péter (2003. márc. – 2006. aug.)
Szentpéteryné Balogh Marianne (2000. szept. – 2001. okt.)
Irodavezetı: Kovácsné Juhász-Dóra Katalin (1994 –)
Ügyintézık: Barna Ildikó (1998. ápr., 2003. aug.-tól gyermekgondozás)
Bruckmann Erika (2005. okt. –)
Halmai Éva (2002. febr. –)
Vlád Ibolya (2007. okt. –)
Czakó Mariann (2001. febr. – 2007. jún. kézbesítı)
Kissné Szórádi Gabriella (1995. szept. – 2007. aug.)
Martinovics Katalin (1998. jún. – 2002. dec.)
Mayer Lászlóné (2001. okt. – dec.)
Mákó Éva (1998. jan. – 2006. jún.)
Mireiderné Bús Ilona (1998. jan. – 2003. jan.)
Monostori Lászlóné (2000. márc. – 2008. aug.)
Simon Gyöngyvér (2010. jan. – 2011. jan.)
Steckl Jánosné (2003 – 2005)
Szita Beatrix (1995. nov. – 2007. aug.)

Róna-Tas András és a titkárság, 1998. december.

Róna-Tas András, Bazsa György és a titkárság (néhány korábbi munkatárs is), 2012. február.
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ESEMÉNYEK, KÉPEK A MAB ÉLETÉBİL
Az alábbiakban az elmúlt 20 év fontosabb történéseit, eseményeit mutatjuk be tömören, elnöki beszámolókból és más összefoglalókból idézett részletekkel, MAB
határozatok említésével, egyes határozatok kivonatolt közlésével. A MAB mőködésének egészére, általános vonatkozásokra koncentráltunk, nem idézünk fel egyedi, egyes intézményekre, szakokra, doktori iskolákra vagy személyekre vonatkozó
határozatokat. A szőkítı-kiemelı válogatás nem volt könnyő a MAB évkönyveinek
és más kiadványainak mintegy 4.000 nyomtatott oldalnyi anyagából. Az alábbi kis
összeállításból talán kirajzolódik egy kép, a MAB útja az 1992-es kezdetektıl a
mai 20 éves jubileumi állomásig.
A MAB elnevezése a következık szerint változott:
Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság (IOAB)
Országos Akkreditációs Bizottság (OAB)
Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB)
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)

1992. nov. – 1993. dec.
1994. jan. – 1996. aug.
1996. szept. – 2006. febr.
2006. márc. –

A MAB törvényi meghatározása az alábbiak szerint változott (kiemelések most):
a. Az 1993-as törvény:
1993. évi LXXX. törvény a felsıoktatásról (hatályos: 1993.IX.1. – 1996.VIII.31.)
80. § (1) A felsıoktatásban a képzés, a tudományos tevékenység színvonalának
folyamatos ellenırzésére és a minısítés elvégzésére a Kormány Országos
Akkreditációs Bizottságot hoz létre. (…)
(2) (…) tagjait és saját soraiból választott elnökét a mővelıdési és közoktatási
miniszter elıterjesztésére a miniszterelnök három évre bízza meg.
(5) (…) mőködésének pénzügyi fedezetét az Országgyőlés az éves központi költségvetés Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium fejezetében elkülönítetten biztosítja.
1993. évi LXXX. törvény a felsıoktatásról (1996.IX.1. – 2000.VII.1.)
80. §1 (1) A felsıoktatásban a képzés és a tudományos tevékenység színvonalának folyamatos ellenırzésére, a minısítés elvégzésére és a minıségbiztosítás támogatására a Kormány Magyar Akkreditációs Bizottságot hoz létre. (…)
(6) A MAB jogi személy, a magyar felsıoktatást szolgáló független szakmai testület, titkársága teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Mőködésének
pénzügyi fedezetét az Országgyőlés az éves központi költségvetés keretében elkülönítetten biztosítja.

1

Megállapította a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXI.
törvény 61. §-a. Hatályos 1996. IX. 1-jétıl.
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1993. évi LXXX. törvény a felsıoktatásról (2000.VII.2. – 2006.II.28.)
80. § (1)2 A felsıoktatásban a képzés és a tudományos tevékenység minıségének
hitelesítésére és a minısítés elvégzésére a Kormány Magyar Akkreditációs Bizottságot hoz létre.
b. A 2005-ös törvény:
2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról (2006.III.3. – 2009.XII.31.)
109. § (1) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési rendszer mőködésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértıi testület.
2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról (2010.I.1. – 2011.XII.31.)
109. §3 (1) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság az intézmény és
programakkreditáció keretében a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési program fejlesztése érdekében tett intézkedések megvalósulásának külsı értékelésére és nyomon követésére létrehozott független, országos
szakértıi testület.
c. A 2011-es törvény:
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsıoktatásról (2012.I.1. – )
70. § (1) A MAB a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti
alkotótevékenység tudományos minıségének ellenırzését, biztosítását és értékelését elısegítı országos szakértıi testület, amely e törvényben szabályozott módon
közremőködik a felsıoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban, különös
tekintettel a doktori iskolákra.
A MAB szervezete
a. 1992–93: 25 tag + 6 tanácskozó tag
b. 1994: 29 tag (ebbıl 2 külföldi) + 11 tanácskozó tag,
25 tudományági szakbizottság, 10 intézményi szakbizottság
c. 1997: 29 tag + 8 tanácskozó tag,
23 tudományági szakbizottság, 10 intézményi szakbizottság, 7 interdiszciplináris ad hoc bizottság, 7 különbizottság
d. 2001: 30 tag + 8 tanácskozó tag
e. 2004: 30 tag + 8 tanácskozó tag
2

Megállapította a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII. törvény 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.
VII. 2-ától.
3
Megállapította a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2009. évi
CXXXVIII. törvény 26. §-a. Hatályos 2010. január 1-jétıl.
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f. 2007: 29 tag + 6 tanácskozó tag, 19 képzési ági + 11 egyéb bizottság
g. 2010: 19 tag (ebbıl 1 külföldi) + 2 tanácskozó tag, 8 tudományterületi
szakbizottság + 6 egyéb bizottság
h. 2012: 18 tag, 8 tudományterületi szakbizottság + 4 egyéb bizottság

A MAB székhelyei

Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 19-21.
1992. december – 2007. június

Budapest, VI. Király u. 16.
2007. július – 2010. június

Budapest, I. Krisztina krt. 39/B
2010. július –
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Események, beszámolók, határozatok évek szerinti bontásban
1992 – 1994
A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) eredetileg 1992. november 12-én Ideiglenes Akkreditációs Bizottságként (IOAB) jött létre. Tagságát a felsıoktatási intézmények és a Magyar Tudományos Akadémia képviselıi jelölték és a Mővelıdési és Közoktatási Miniszter nevezte ki. Az IOAB elsıdleges feladata az egyetemek
által beadott doktori (PhD) pályázatok elbírálása volt. Az 1993. február 20-i határidıig 20 egyetem több mint 250 pályázatot adott be. Az IOAB több mint 200 tudós
részvételével közel 30 szakbizottsággal kezdte meg mőködését. Ezeket a plénum
rendes illetve tanácskozási jogú tagjai irányították. A technikai, operatív ügyekben
való egyeztetés céljára létrehozta az egyetemek doktori tanácsainak elnökeibıl álló
Ideiglenes Országos Doktori Tanácsot, mely 1994-ben véglegessé vált. Egyúttal
felállította Nemzetközi Tanácsadó Testületét, kilenc nyugat-európai és amerikai
taggal.
Az 1993. évi LXXX. törvény a felsıoktatásról szeptember 1-jén lépett érvénybe és
ezzel törvényesen megalakulhatott az Országos Akkreditációs Bizottság (OAB).
1994. január 1-jei hatállyal a felsıoktatási intézmények és a kutatási szféra javaslatai alapján, a Mővelıdési és Közoktatási Miniszter elıterjesztésére, az OAB tagjai
a miniszterelnöktıl megkapták háromévi idıtartamra szóló megbízásukat. A plénum ülésein részt vesz szavazati joggal nem rendelkezı diák képviselı is. Az elsı
ciklusban két külföldi szakértı is az OAB tagja volt.
Róna-Tas András: „A Magyar Akkreditációs Bizottság története és háttere” In: A
Magyar Akkreditációs Bizottság tagjai és titkársága. Budapest, 1999. 6. o.
1995

Róna-Tas András

Elnöki beszámoló
A Magyar Országos Akkreditációs Bizottság 1994. január elsejei hatállyal jött létre, de tagjai megbízólevelüket csak 1994. január 28-án kapták meg. Az 1994. év az
77

Akkreditáció Magyarországon 25

Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság munkájának lezárásával és a Bizottság munkarendjének és szervezetének kialakításával telt el. Véglegesítette a doktori
tanfolyamok pályázataival kapcsolatos állásfoglalásokat, bekapcsolódott a felsıoktatás átalakulásának folyamatába. Kidolgozta a felsıoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvénybıl ráháruló kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásokat, ajánlásokat
tett és elindította a próbaakkreditációt. (…)
[A]z OAB még 1994-ben megvitatta az akkreditációval és az Országos
Akkreditációs Bizottsággal kapcsolatos kormányrendelet tervezetét. A szöveghez
több módosítást javasolt. A kormányrendelet tervezete végül nem került a kormány
elé. (…)
A Kormány 1995 márciusában fogadta el a gazdaság szanálásának programját,
amely súlyosan érintette a magyar felsıoktatást. A OAB 1995. június 9-én tartott
plenáris ülésén vizsgálta a felsıoktatást érintı restrikciók alapelveit és azt, hogy a
tervezett lépések lebonyolítási módja mennyiben érinti a magyar felsıoktatás minıségét. Ezzel kapcsolatban határozatban foglalt állást. (…)
Az OAB 1995. évi munkájának igen jelentıs részét a szakalapítási valamint a képesítési követelmények és a szakindítási kérelmek véleményezése tette ki. Ezért az
OAB több ízben foglalkozott a szak meghatározásának kérdésével. (…) Kiemelten
fontosnak tartotta, hogy minden szaknak legyen felelıse. (…)
[A] doktori fokozatok odaítélésének és a habilitációnak a színvonala több esetben
aggályos. Erre az OAB felhívta a rektorok figyelmét és úgy döntött, hogy az intézmények akkreditációja során erre is ki kell térni. (…)
1995 elsı félévében az OAB lezárta a hat intézmény próbaakkreditációját. (…) Az
eljárás alapjaiban megfelelı, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kért adatok mennyisége lényegesen csökkenthetı (…).
Az OAB döntése alapján 1995-ben megindult további öt egyetem, köztük egy mővészeti egyetem és négy fıiskola intézményi akkreditációja. (…)
Az OAB 1995-ben a korábban lefektetett alapokon, a nemzetközi gyakorlatot állandóan figyelembevéve kialakította a magyar felsıoktatás akkreditációs rendszerének fıbb elemeit. (…)
Róna-Tas András: „A Magyar Országos Akkreditációs Bizottság 1995. évi munkája” In: Tájékoztató az Országos Akkreditációs Bizottság [1995. évi] mőködésérıl. Budapest, 1996. 7–22. o.
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1996
Elnöki beszámoló
Az egyetemek romló gazdasági helyzete és a kormány politikája is elıtérbe helyezte a külsı forrásokból származó bevételek növelését. A felsıoktatási intézmények
erre racionálisan reagáltak és sok új szakot indítottak vagy olyanok indításának
engedélyezését kérték, amelyeket eddig nem oktattak, de megjelent a szak iránti
kereslet. Ez különösen élesen mutatkozott meg az üzleti tudományok, a szervezéstudomány és a jog területén. Ugyanakkor az intézmények nem mindig rendelkeznek az új szakok indításához szükséges személyi és infrastrukturális feltételekkel.
A színvonal elérésnek egyik feltétele éppen a szakindítás révén elérhetı plusz bevétel, viszont néhány esetben még a szak indításának feltételei sem voltak adottak.
Jellemzıvé vált, hogy ugyanazon oktatók nevei bukkannak fel a legkülönbözıbb
felsıoktatási intézmények programjaiban. Elıfordult, hogy a beadványban szereplı
oktatók csak “nevüket adták”. Az ilyen nehézségek áthidalására és az intézményi
akkreditáció során felbukkanó hasonló problémák megoldására olyan javaslatokat
dolgoztunk ki, amelyek lényege, hogy az intézménynek egy-három év múlva újra
kell kérni a szak minıségének megvizsgálását. (…)
Az 1996. évi törvénymódosítás is különféle kompromisszumokat tükröz. Még
mindig nem világos a fıiskolák és az egyetemek különbözı célrendszere. A módosítás indokolatlanul tartotta fent azt a követelményt, hogy a fıiskolák minden tanárának tudományos minısítéssel kell rendelkeznie. Fontosnak tartjuk, hogy a fıiskolák követni és alkalmazni tudják a tudományt, de a tudomány aktív mővelése mellett a gyakorlatorientált oktatást kell a fıiskoláktól számon kérni. (…)
Az 1996. évi törvénymódosítás elıírja, hogy a felsıoktatási intézményeknek 1997tıl saját minıségbiztosítási tervet kell készíteni és évenként a saját minıségbiztosítási tevékenységükrıl jelentést kell készíteni az intézeti tanácsok számára. Ennek a
kiépülı rendszernek fontos szerepe lesz az egész felsıoktatás így az akkreditációs
tevékenység átalakulásában is. A MAB felkészül ennek a rendszernek a koordinálására. (…)
Róna-Tas András: „A Magyar Akkreditációs Bizottság 1996. évi munkája” In:
Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság mőködésérıl. Budapest, 1997.
6–15. o.
1997
Elnöki beszámoló
[A]z 1996 szeptemberében életbe lépett módosított Felsıoktatási törvény a Magyar
Akkreditációs Bizottság feladatait és felelısségét megsokszorozta. (…)
Az 1996. évi munkánkról szóló beszámolóban is hangsúlyoztuk, hogy az
akkreditációs eljárás alapja az intézmények korrekt és szigorú önértékelése. Ezen a
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területen még sokat kell fejlıdnünk. Így például az 1996. szeptember 30-án életbe
lépett Ftv. 59. § (3) bekezdés elıírása szerint az intézmények számára évenként
kötelezıen elıírt önértékelés egyetlen példánya sem érkezett 1997. december 31-ig
a Magyar Akkreditációs Bizottság titkárságára. Azonban bízzunk benne, hogy az
intézmények maguk felismerik a folyamatos önértékelés fontosságát, és ennek
szellemében tesznek eleget a törvény elıírásainak. (…)
1998. január 1-jétıl a Magyar Akkreditációs Bizottság titkársága önálló költségvetési szervként mőködik. A nehezen elért függetlenség egyúttal többfajta bürokratikus kötelezettséget is jelent. (…)
Ugyanakkor nem kívánom elhallgatni, hogy a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériummal az együttmőködés nem a várakozásaink szerint alakult. A Minisztérium,
tiltakozásunk ellenére az 1998-as Költségvetési Törvény keretében az Országgyőlés elé vitte a Felsıoktatási Törvény olyan értelmő megváltoztatását, hogy a jövıben a titkárság fıtitkári rangban lévı vezetıjének kinevezése és felmentése a MAB
elnökének a hatáskörébıl kerüljön át a Minisztérium hatáskörébe. A vonatkozó
Államháztartási Törvény végrehajtásával foglalkozó kormányrendelet csupán a
gazdasági vezetı kinevezési jogára vonatkozóan tartalmaz elıírásokat, s még ott is
megengedi, hogy ettıl indokolt esetben el lehet térni. Az Országgyőlés Oktatási
Bizottsága sem értett egyet ezzel a módosítással, amelyet végül az Országgyőlés
elfogadott. A MAB függetlenségének veszélyeztetése ezzel a mozzanattal új összefüggésbe került. Többszöri sürgetésünk ellenére nem mőködött az a Hármas Bizottság, amely az FTT, MAB és Minisztérium illetékes vezetıibıl alakult, és
amelynek a napi operatív munka összehangolását kellett volna biztosítania. Több
ízben szükség lett volna a minıséggel kapcsolatos, valamint a közigazgatási eljárások élesebb elhatárolására. (…)
Az 1997 júniusában kinevezett új összetételő akkreditációs bizottság már járt utakon haladhat tovább, a hazai felsıoktatás minıségbiztosításának fejlesztése érdekében.
Róna-Tas András: „A Magyar Akkreditációs Bizottság 1997-ben” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 1997. évi mőködésérıl. Budapest, 1998.
8–14. o.
MAB kormányrendelet
„4.§ (7) A felsıoktatási intézmények teljes körére kiterjedı elsı intézményi
akkreditációs eljárások lefolytatása után az azonos szakok összehasonlító
akkreditációját is el kell végezni.”
66/1997. (IV.18.) Kormányrendelet a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetérıl, mőködésérıl és az akkreditációs eljárás alapvetı szabályairól
MAB titkárság alapító okirata: 54.975/1997. MKM határozat
A titkárság 1998. január 1-jétıl „teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv, a rábízott kincstári vagyon kezelıje.”
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1998
Elnöki beszámoló
Integráció
1998-ban, a felsıoktatási intézmények integrációjával kapcsolatos kérdésekben
nem kérték a Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalását, míg 1997-ben 15
elıakkreditációt tárgyalt a plénum. Valószínőleg a kormány váltás okozta az integrációs folyamatok átmeneti lassulását. A kérdés fontossága közismert, és az 1998.
év végén felgyorsult integrációs folyamatok véleményezésére 1999. január 15-én
rendkívüli plenáris ülés keretében került sor. (…)
Feladatok
1999-ben remélhetıen lezárul a hazai felsıoktatási intézmények akkreditációs értékelésének elsı szakasza. A következı idıszak egyik legfontosabb feladata a Ftv.
59.§ (3) pontjában elıírt, az intézmények folyamatos önértékelésének elindítása. A
Ftv. 59.§ szellemében a jövıben a belsı minıség-ellenırzés lesz az akkreditációs
eljárás alapja. Az évente elkészülı jelentések alapján a minıségbiztosítási tevékenység folyamatossá válik, ami a fejlıdés és fejlesztés alapja. A teljes felsıoktatási folyamat minıségbiztosításának érdekében fokozni kell a kimeneti oldal szerepét
az értékelés, a vizsgáztatás és az un. alumni mozgalmak területén. A munka megindítása érdekében a MAB körlevélben fordult a felsıoktatási intézmények vezetıihez, hogy jelöljék ki intézményeikben a minıség biztosításával foglalkozó bizottságokat. Ezen bizottságok munkájának és mőködésének megszervezését továbbképzéssel, kiadványokkal támogatja a MAB Felsıoktatási minıségbiztosítási tanácsadó bizottsága. Egyidejőleg több intézmény önkéntes részvételével kísérleti
eljárásra került sor annak érdekében, hogy a figyelembe lehessen venni a sokrétő
hazai felsıoktatás gondjait és tapasztalatait. (…)
Összefoglalva
A beszámolóban felsorolt adatok, események és eljárások száraz tényei nem
mutatják azt a jelentıs minıségi munkát, amelyben a hazai felsıoktatás vezetıi
oktatói szinte kivétel nélkül részt vettek. Közvetlenül a bizottságok munkájában,
mások a bírálatok elkészítésében, továbbiak az intézmények látogatásában és végül
maguk az oktatók egyaránt hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar
Akkreditációs Bizottság megfelelhessen feladatainak. A felsıoktatási intézményekkel kialakult szoros kapcsolataink megalapozták a Magyar Akkreditációs Bizottság
mőködésének pilléreit, amelyre már biztonsággal építhetjük azt hidat, amely közös
munkánk segítségével átvezet a jövı jobban és gazdaságosabban szervezett, egyre
jobban fejlıdı felsıoktatási rendszerébe.
Róna-Tas András: „A Magyar Akkreditációs Bizottság 1998-ban” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 1998. évi mőködésérıl. Budapest, 1999.
10–14. o.
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A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ülése és ajánlásai
Budapest, 1998. május 4.

(…)
4. A Testület üdvözli, hogy a MAB függetlenségét törvény biztosítja. Ugyanakkor
az elnöki jelentés alapján a Testületet némi aggodalommal tölti el, hogy a MAB
feladatai mennyire kiterjedtté váltak. A Testület nézete szerint az ilyen fokú megterhelés veszélyezteti a MAB céljait, és kedvezıtlenül befolyásolja függetlenségét.
5. A Testület különös nyomatékkal ajánlja, hogy a sokirányú feladat elvégzéséhez
megfelelıen képzett, megfelelı létszámú és jól fizetett személyzet álljon rendelkezésre. (…)
10. Minden minıségellenırzési rendszert idınként felül kell vizsgálni, és összhangba kell hozni más országok hasonló eljárásaival. Ezért a Testület ajánlja a
MAB jelenlegi rendszerének külsı értékelését. Ehhez nemzetközi bizottság szükséges, amely más országoknak ezen a területen tapasztalatokat szerzett képviselıibıl álljon. (…)
In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 1998. évi mőködésérıl. Budapest, 1999. 52–54. o.
1998/3/X/2/1. sz. határozat
MAB határozat megtámadása esetén követendı eljárás
A miniszternek címzett és a MAB elnökéhez benyújtott, az eljárási szabályok vagy
a követelményrendszer be nem tartását sérelmezı beadványt a MAB elnöke az
oktatási miniszterhez továbbítja. (…)
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1998/3/X/2/2. sz. határozat
Tárgyi tévedés ügyében történı felszólamlás estén követendı eljárás
Ha a MAB határozatának kézhezvételétıl számított 30 napon belül tárgyi tévedés
ügyében felszólamlás érkezik a MAB elnökéhez, akkor az elnök elrendelheti az
ügy felülvizsgálatát. (…)
1998/7/IX/2. sz. határozat
Idegen nyelvő képzés.
Ha egy felsıoktatási intézmény valamely szakon a magyar nyelvő képzés mellett
idegen nyelvő képzést is folytat, akkor a MAB akkreditációs vizsgálata terjedjen ki
erre a képzési formára is. (…)
1999
Elnöki beszámoló
A MAB 1999. évi mőködését elsısorban az alábbiak határozták meg:
• a felsıoktatási intézmények integrációja,
• a felsıoktatási intézmények minıségbiztosításának kialakítása,
• a felsıoktatási törvény módosításából eredı egyéb feladatok, pl. a szakirányú
továbbképzéssel és az akkreditációs iskolarendszerő felsıfokú szakképzéssel
kapcsolatos új feladatok, a felsıoktatási
• intézmények elsı akkreditációs eljárásának befejezése. (…)
A felsıoktatási intézmények integrációját a módosított Felsıoktatási törvény hagyta jóvá és ennek elıkészítésében a Magyar Akkreditációs Bizottság fontos szerepet
töltött be. 1999 januárjában rendkívüli plenáris ülés fogadta el az integrációval
kapcsolatos ajánlásokat. Ezt követıen az újonnan megalakult intézmények kari
tagozódását kellett véleményezni, amelyre az év második felében kibıvített ülés
keretében került sor.
A folyamatos minıségbiztosítás megszervezése érdekében 1999 ıszén a dékánok
illetve a fıigazgatók számára egy-egy egész napos ankétot szerveztünk. Korábban
már kidolgoztuk a szükséges irányelveket, és „pilot project”-et szerveztünk. Megbeszéltük a gyakorlati tennivalókat és ennek eredményeként a 2000. év folyamán
megindulhat a törvényben is megfogalmazott éves jelentések rendszere. (…)
A módosított Felsıoktatási törvény értelmében a Magyar Akkreditációs Bizottság a
jövıben az egyetem doktori iskoláit akkreditálja. A Bizottság az Országos Doktori
és Habilitációs Tanáccsal egyetértésben kidolgozta a szükséges eljárási rendet. (…)
A hazai felsıoktatási intézmények akkreditációja elsı körben hamarosan befejezıdik. Kedvezı alkalmat jelent ez arra, hogy a MAB eddigi tevékenységét a fenti
kihívások szellemében értékelje. Az önvizsgálat persze eddig is jelen volt tevékenységünkben. 1999 tavaszán-nyarán azonban továbbléptünk, tevékenységünkrıl
a felsıoktatási intézmények körében átfogó, kérdıíves felvételt készítettünk. A
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feldolgozás megtörtént, eredményeit több fórumon ismertettük, s hamarosan publikáljuk. (…)
Az eljárási rend keretében elkészült a távoktatás akkreditációs útmutatója. A távoktatás próbaakkreditációja jól vizsgázott és az ebben részt vevı külföldi szakértık is
elismerték az eljárás hatékonyságát. A jövı feladata az új, integrált intézmények,
továbbá a székhelyen kívüli képzés akkreditálása. (…)
Decemberben megkezdıdött a MAB külsı értékelése, melyet szintén nemzetközi
testület végez. Ennek keretében elkészítettük önértékelı jelentésünket, amelynek
elsı változatát a plénum novemberi ülése hagyta jóvá. A bonyolult és sokrétő elıkészítı munka, majd 2000. február utolsó hetében sorra kerülı egy hetes látogatás
a Világbank finanszírozása alapján történik. (…)
Róna-Tas András: „Beszámoló a Magyar Akkreditációs Bizottság 1999. évi mőködésérıl” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 1999. évi mőködésérıl. Budapest, 2000. 9–11. o.
A MAB és a felsıoktatási reform
Róna-Tas András tájékoztatója, 1999. április 30.
A Magyar Kormány és a Világbank 1998. március 4-én Kölcsönegyezményt írt alá
a magyar felsıoktatás átfogó reformjáról (Higher Education Reform Project). A
projekt elsı komponense stratégiai jellegő célokat fogalmaz meg. Ebben vesz részt
a MAB önálló alkomponensként.
(…)
A MAB által vállalt részletes feladatok:
• Részvétel az európai uniós csatlakozás és a piacorientált gazdaság követelményeinek megfelelı, rugalmas felsıoktatási rendszer kialakításában, ennek érdekében
új, felgyorsított akkreditációs eljárás kidolgozása.
• Az integráció során felmerülı új és újszerő akkreditációs eljárások lebonyolítása
és kidolgozása, az integráció hatékony elısegítése a minıség megırzésével.
• A felsıoktatás folyamatos minıségbiztosításának megteremtése, az ehhez szükséges elvek, módszerek kutatása és megfogalmazása, a MAB új, tanácsadó, ellenırzı funkciót ellátó rendszerének kiépítése.
• A MAB külsı nemzetközi értékelése nemzetközi normák szerint, külsı értékelı
szervezet(ek) bevonásával. Ezáltal a MAB munkájának hatékonyabbá, nemzetközileg még ismertebbé és elismertebbé, átláthatóvá és ellenırizhetıvé tétele.
(…)
Róna-Tas András: „A MAB és a felsıoktatási reform” In: Tájékoztató a Magyar
Akkreditációs Bizottság 1999. évi mőködésérıl. Budapest, 2000. 193–194. o.
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A felsıoktatási tevékenység folyamatos minıségellenırzése
A MAB 1999. június 25-i ülésén elhangzott tájékoztató
A felsıoktatásról szóló, eddig érvényes, valamint legújabb törvény egyaránt elıírja,
hogy be kell vezetni a felsıoktatási tevékenység folyamatos minıségbiztosítását.
(…)
1998 tavaszán a MAB arra a döntésre jutott, hogy elméletileg és gyakorlatilag is
elısegíti a folyamat és az eljárás kialakulását és a megvalósítást. Ennek érdekében
négy pillérre alapozva kezdtük meg a munkát.
A végzett hallgatók tudásának szintje és nemzetgazdasági-társadalmi hasznossága.
Mivel a magyar felsıoktatás ellenırzése a kimenet oldaláról gyengébb, megkíséreltük, hogy a minıségértékelés elveinek megfelelıen állam/záróvizsgák külsı elnökei mondjanak véleményt a végzettek tudásáról, annak társadalmi hasznosságáról.
Ez a munka azzal zárult, hogy a számos beérkezett kérdıív alapján ajánlást készítettünk a felsıoktatási intézmények számára, melyet 1999 áprilisában a felsıoktatási intézmények rendelkezésére bocsátottunk, így ebben a tanévben már az összesített tapasztalatok birtokában készülhet a felmérés. (…)
Pilot Projekt
Önkéntes alapon Pilot Projekt-et szerveztünk, melynek keretében a minıségbiztosítás egy-egy elemét a felsıoktatási intézmények kidolgozták, és a többiek rendelkezésére bocsátották. E munka összefoglalását is szétküldjük majd a felsıoktatási
intézményeknek a következıkben bemutatandó sőrítményekkel és ajánlásokkal
együtt.
A rendelkezésre álló bel-és külföldi tapasztalatok, irodalom összegyőjtése.
A MAB 8010. sz. Minıségügyi Tanácsadó Bizottság megalakítása és mőködése.
Homonnay Györgyné: „A felsıoktatási tevékenység folyamatos minıségellenırzése” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 1999. évi mőködésérıl.
Budapest, 2000. 290–291. o.
1999/2/IX sz. határozat
Állásfoglalás a doktori képzésrıl és fokozatszerzésrıl
(Doktori iskolák akkreditációs eljárása és követelményei)
1999/8/VI/1. sz. határozat
Felsıoktatási intézmények által folytatott képzések tudományági besorolása
1. Valamely felsıoktatási intézmény szakirányú továbbképzést, illetve akkreditált
iskolai rendszerő felsıfokú szakképzést az (A) táblában felsorolt tudományághoz
tartozó szakon indíthat, illetve folytathat. (…)
1999/8/VII/4. sz. határozat
A székhelyen kívüli képzés akkreditációs értékelése
(Eljárás és akkreditációs követelmények)
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2000

Róna-Tas András titkársági köszöntése, 2000. december (elnöki ciklus vége)
Szántó Tibor
Homonnay Györgyné
Róna-Tas András Homonnay György Halmay Nóra
szakreferens
fıtitkár
leköszönı elnök
szakreferens
fıtitkár h.

A MAB és a felsıoktatás minısége 1992–2000
Jelentés az Országgyőlés Oktatási Bizottságának. 2000. május–július
(…) Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a magyar felsıoktatás mintegy egynegyede magas nemzetközi színvonalon, összesen közel 65%-a színvonalasan
dolgozik. Ugyanakkor a magyar felsıoktatás képes a megújulásra és a különbözı
kihívásokra jól reagál.
Másfelıl rá kell mutatnunk a felsıoktatás gyenge pontjaira és a jelenlegi helyzet
veszélyeire:
 Igen rossz az oktatók korfája, nagy a fiatal pályaelhagyók száma, veszélyben van a színvonalas oktatók utánpótlása. (…)
A Magyar Akkreditációs Bizottság és a felsıoktatás minısége 1992–2000
Akkreditációs Értesítı Különszám, Budapest, 2000. augusztus
2000/6/V/1. sz. határozat
Egyetemi és fıiskolai tanári kinevezések véleményezési elvei és az eljárás menete
2000/9/VI/1. sz. határozat
CRE jelentés, a MAB nemzetközi külsı értékelése
A plénum elfogadta a Magyar Akkreditációs Bizottságról készült CRE jelentést. A
részletes angol nyelvő tanulmányt valamennyi felsıoktatási intézmény és illetékes
szervezet megkapta.
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2000/9/VI/2. sz. határozat
Állásfoglalás a MAB külsı értékelésérıl
(…) A MAB tevékenysége már a látogatás hatásaképpen is javult. Az ajánlásokat
gondosan elemezni kell, s minden megvalósítható elemét fel kell használni. Javasoljuk, hogy a Bizottság Jelentését mind angol, mind magyar nyelven hozzuk nyilvánosságra. Ugyanakkor a MAB most megválasztandó plénumának nyomatékosan
ajánljuk, hogy gondosan tanulmányozzák a Bizottság jelentését, s legjobb belátásuk szerint hasznosítsák az abban megfogalmazott ajánlásokat.
2000/8/II/2. sz. határozat
Állásfoglalás doktori iskolák létesítésérıl és mőködésérıl
A MAB 1999/2/IX. sz. és 2000/7/II. sz. állásfoglalásainak módosításával
2000/9/VI/3. sz. határozat
Etikai Kódex
Mint a Magyar Akkreditációs Bizottság testületének és titkárságának tagjai fontosnak tartjuk, hogy megfogalmazzuk, és nyilvánossá tegyük a munkánkat vezérlı
etikai alapelveket. Ezzel egyrészt útmutatást kívánunk nyújtani egyes tagjainknak a
munkánkra vonatkozó jogszabályok betartásán túli, önként vállalt szabályok tekintetében, másrészt pedig meg kívánjuk rajzolni az ideális MAB tag arculatát. Körvonalazni tehát egyfajta ethoszt, melynek vállalása és követése a MAB-ot, mint
szervezetet etikai oldalról meghatározza, s a magyar felsıoktatás minıségének
javításában betöltendı szerepét és küldetését híven tükrözi.
(…)

2000/9/VI/2. ill. 2000/10/VII/2. sz. határozat
A Magyar Akkreditációs Bizottság stratégiai tézisei és elvei
(…)

4. Az intézményi minıségbiztosítási rendszerek kiépítése az autonóm felsıoktatási
intézmények feladata. Az intézményirányítás stratégiai feladatai közé tartozik,
hogy megteremtse a minıségbiztosítás intézményi feltételeit, testületeit, felelısi
rendszerét, eljárásait. Ugyanakkor szükséges, hogy a minıségbiztosítási rendszer
az intézményen belül megfelelı autonómiát kapjon. A MAB felelıssége e tekintetben az, hogy e feladat végrehajtása ne váljon sem formálissá, sem öncélúvá. Az
intézmény akkreditációs vizsgálatok második körében a MAB-nak a minıségbiztosítási rendszereket is értékelnie kell, melyhez az értékelési szempontokat ki kell
dolgoznia, s az intézményekhez el kell juttatnia.
(…)
8. A MAB legyen aktívabb saját feladatkörének kialakításában, s ne vállaljon el
minden feladatot. A felsıoktatás minıségének „ıreként” ugyanakkor tekintse feladatának a felsıoktatás és tágabb értelemben az egész hazai oktatási rendszer minıségét meghatározó tényezık és feltételek rendszeres vizsgálatát is.
(…)
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14. A MAB akkreditációs munkájába a jelenleginél nagyobb mértékben kell bevonni a felsıoktatás felhasználói szféráját. (…)
(…)
16. A MAB eddigi tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a BA, MA fokozatok bevezetése és a teljes átjárhatóság biztosítása – a tervezett létszámnöveléssel egyidejőleg – rendkívül magas ráfordítást kívánna, mert az egész fıiskolai oktatás átszervezését és elméletibb irányba terelését jelentené, vagy – ha ez elmarad – az egyetemi
szintő tömegképzés színvonalának további csökkenésével járna.(…)
(…)
20. A MAB mőködésének felülvizsgálata, s az új akkreditációs eljárások bevezetése során törekedjék az egyszerősítésre, valamint az akkreditációval az intézményekre és a MAB titkárságára háruló papírmunka csökkentésére.
(…)
21. Ismertségének és elismertségének javítása érdekében a MAB tegyen konkrét
lépéseket és váljék nyitottabbá:
(…)
• Érje el, hogy az éves Felvételi tájékoztató kiadványban a meghirdetett szakok akkreditációs adatai is kerüljenek nyilvánosságra, és hogy nem akkreditált szak ne jelenjen meg ott.
(…)
A felsıoktatási intézmények értékelése a MAB munkájáról
A MAB 1999 tavaszán vizsgálatot kezdeményezett annak felmérésére, hogy hogyan látják a felsıoktatási intézmények a magyar akkreditációt és hogyan értékelik
a MAB eddigi tevékenységét. A vizsgálat elsı, felderítı szakaszában (1999. március–május) 12 mőködı és 2 addig nem akkreditált, elutasított intézményben készítettünk mélyinterjúkat, a legfontosabb problémacsomópontok feltárására. Ezek
alapján kérdıívet állítottunk össze, melyet a második szakaszban (június–
szeptember) minden hazai felsıoktatási intézménynek kiküldtünk.
(…)
Összefoglalásaként megállapítható, hogy az akkreditációval és a MAB munkájával
az intézmények kb. 80%-a elégedett (kérdésenként 75–85%), az elmarasztalások
pedig általában a 10–20%-os (feleletválasztós kérdések), illetve az 1–10%-os (nyitott kérdések) intervallumban szóródnak. (…)
Szántó Tibor: „A felsıoktatási intézmények értékelése a MAB munkájáról” In:
Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl. Budapest,
2001. 186–191. o.
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2001
Róna-Tas András elıadása
A korábbi és az újonnan választott MAB együttes ülésén, 2001. január 26.
A MAB eddigi mőködését és feladatait akkor érthetjük meg világosan, ha azt egy
többdimenziós rendszerben helyezzük el.
A történelmi dimenzió
(…) Az illetékes kormánytényezıkkel folytatott tárgyalások során a három szereplı: a minisztérium, az intézmények, a MAB feladatának megosztásával kapcsolatban elfogadható koncepció alakult ki. E szerint a minıségpolitika és a formális
ellenırzés a minisztérium feladata, a minıségbiztosítás létrehozása és mőködtetése
az intézeti autonómia keretében történik, míg a MAB ennek értékelését és minısítését (is) végzi. Ugyanakkor ennek a „minıségügyi háromszögnek” a részletei még
nem tisztázottak és ennek megoldása a következı plénum egyik alapvetı teendıje
lesz.
A társadalmi dimenzió
(…) A MAB felelıssége az egész magyar társadalomra kiterjed. (…) a felsıoktatási intézmények között tájékozódó leendı hallgatók és szüleik elemi érdeke, hogy
tisztában legyenek annak az intézménynek és annak a szaknak a minıségérıl, ahová a fiatalok jelentkeznek. Már rendelkezésre áll a teljes magyar felsıoktatás, minden intézmény és szakjainak elsı, a MAB által elvégzett értékelése. Sajnos a felvételi tájékoztató, amely most már négy füzetbıl áll, még mindig nem tartalmazza
ezeket az adatokat, de az interneten, vagy akár telefonon minden érdeklıdı számára hozzáférhetı. Úgy gondolom, hogy a következı MAB-nak itt komoly feladatai
vannak. (…)
A felsıoktatáspolitikai dimenzió
(…) A tömegessé váló oktatás, a siralmas oktatói fizetések és számos más tényezı
a minıség ellen hat. A MAB-nak ki kell alakítania azt a szempontrendszert és eljárási rendet, amellyel a felsıoktatási intézmények minıségbiztosítási rendszerét
minısíteni fogja. A minıségügyi szakmában ezt metaértékelésnek is nevezik. (…)
A nemzetközi dimenzió
(…) Ami kockán forog az a magyar felsıoktatás nemzetközi elismertsége, diplomáink nemzetközi értéke, hallgatóink mobilitási lehetıségei a jövı évtizedekben. S
nem lényegtelen az sem, hogy milyen mértékben tudja Magyarország idevonzani a
külföldieket, hiszen számos egyetemünkön folyik idegen nyelvő oktatás. A magyar
felsıoktatás nemzetközi dimenziója éppen a MAB munkája révén nyerhet, vagy
veszthet értékébıl. Elmúlt a nemzeti bezárkózásnak még a lehetısége is. (…)
[A] felsıoktatás minıségügye professzionalizálódik, szakmává válik. Úgy gondolom, hogy a MAB titkársága mellett létre kell hozni egy kis csapatot, amely lépést
tud tartani a nemzetközi szakmai fejlıdéssel és abban érdemben részt is tud venni.
Ennek elemi magját megteremtettük. (…) Igen nagy feladatok várnak a plénum
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tagjaira is. Fennállhat a provincializálódás, valamint a tartalmatlan formalizálás
veszélye. A jövı feladatait nem tudjuk megoldani, ha nem tudjuk, mi történik körülöttünk. Ha nem ismerjük Európát, ha nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni öt év
múlva, akkor elveszítjük a csatlakozás elınyeit és csak a hátrányait fogjuk érzékelni. (…)
[A] (…) következı MAB-nak többet kell foglalkoznia ezekkel és a hasonló általános kérdésekkel. Több idıt kell szánni a plénum tagjainak arra, hogy ezeket megvitassák, mint amennyit ezzel az elızı plénum eltöltött. Ha a plénum elmerül a napi
ügyek tengerébe, akkor veszélybe kerül az egész munka értelme. (…)
Róna-Tas András: „A MAB eddigi mőködése és feladatai” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl. Budapest, 2001. 8–16. o.
Bologna Nap4
2001. május 31.
(…) A Magyar Akkreditációs Bizottság elıkészítésében létrejött Bologna-nap két
okból is jelentıs. Egyfelıl azért, mert ez az egyik elsı konferencia, ahol a
felsıoktatási és a felhasználói szféra szakértıi találkoznak annak a megvitatására,
mik is a magyar felsıoktatás feladatai a Bolognai Nyilatkozat és a Prágai
Miniszteri Nyilatkozat fényében. Másrészt azért, mert a felsıoktatás minıségéért
országos szinten felelıs Oktatási Minisztérium és a Magyar Akkreditációs
Bizottság közötti együttmőködés is kifejezıdött a rendezvényben.
(…) Az elıadók nagy többsége megegyezett abban, hogy a kétlépcsıs felsıoktatás
bevezetése bizonyos tudományterületeken lehetséges ugyan, de megvalósításához
nagy körültekintés szükséges és csak differenciáltan valósítható meg. A
lehetıségek taglalásán túl az elıadók bemutatták, hogy saját intézményeik mit
tettek eddig az ügy érdekében. (…)
Almási Zsolt: „Bologna nap” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság
2001. évi mőködésérıl. Budapest, 2002. 83–86. o.
Információs nap
Az Oktatási Minisztérium és a MAB közös rendezésében
2001. június 20.
Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság második
alkalommal rendezett „Információs nap”-ot. A rendezvény célja, hogy a két intézmény a hazai szereplıkkel megvitassa a felsıoktatást érintı aktuális kérdéseket.
Almási Zsolt: „Információs nap” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. évi mőködésérıl. Budapest, 2002. 86–91. o.
4

A Bologna napon elhangzott elıadások szerkesztett változatát önálló kiadványban jelentettük meg:
A Bolognai Nyilatkozat és a magyar felsıoktatás. Budapest, 2002. 171. o.
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2002
Kibıvített plenáris ülés
2002. január 25.
I. A MAB elmúlt évi munkája, a jövı feladatai
A plénum elıször Róna-Tas András, a MAB tiszteletbeli elnökének elıadását hallgatta meg, amely a MAB mőködésének jogszabályi hátterével, társadalmi, felsıoktatás-politikai, és nemzetközi kontextusával foglalkozott. Egyik legfontosabb megállapítása, hogy a MAB csak korlátozott függetlenséggel rendelkezik. Szükséges
a jogi keretek tisztázása, a jogszabályokban található ellentmondások megszüntetése. Hozzászólásukban Kengyel Miklós és Bazsa György is a MAB-ról szóló kormányrendelet szükségtelensége mellett érvelt, elegendı volna a jól átgondolt törvényi szabályozás.
(…)
II. A MAB és az országos felsıoktatási testületek vezetıinek megbeszélése
Vendégek: Kiss Ádám (OM helyettes államtitkár), Ficzere Lajos (FTT elnök), Gaál
Zoltán (MRK elnök), Balogh Árpád (FFK elnök), Tiszeker Lajos (a MERSZ elnökének képviseletében).
A megbeszélés a következı fıbb témaköröket érintette:
• A MAB stratégiai terve
• A második intézményi akkreditációs kör kérdései
• Akkreditációs követelményrendszer
• Egyetemi, fıiskolai tanárok véleményezésének problémaköre
(…)
Kiss Ádám összefoglalta a hazai felsıoktatás jelenlegi helyzetét és az oktatási kormányzat fıbb célkitőzéseit. A MAB feladatairól szólva a teljes körő intézményi
akkreditációs vizsgálatok mellett megfelelınek tartja a célzott szakvizsgálatokat.
Lényeges azonban, hogy a vizsgálatokhoz, és a MAB egyéb feladatainak teljesítéséhez a vonatkozó akkreditációs követelményrendszerek elıre, idıben készüljenek
el, hogy az intézmények, illetve a pályázók kellı idıben tájékozódva jól felkészülhessenek. Az EFT véleményezéssel kapcsolatban javasolta, hogy a MAB ne kösse
össze a két különbözı országos irányítás alá tartozó terület (OM és MTA) követelményrendszerét. (…)
In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002. évi mőködésérıl. Budapest, 2003. 49–51. o.
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A Természet- és mőszaki tudományok kollégiuma (2001-2003) ülése (fotó: Mecsi József)

Michelberger Pál: Minıség, felsıoktatás, felnıttképzés
(…)

4. Stratégiai változtatások
4.1. Bemenet → bemenet, folyamat, kimenet
Az akkreditációs eljárásokban a MAB a jövıben nagyobb figyelmet kíván szentelni
az oktatók és a felvett hallgatók, valamint a rendelkezésre álló infrastruktúra minıségének értékelése (bemenet minısége) mellett az oktatási folyamat, illetve az
oktatási kimenet minıségi vizsgálatának. (…)
A kimeneti vizsgálatokhoz javasolni fogja a MAB az intézményeknek, hogy – elıször kísérleti jelleggel – kezdjék meg a végzett hallgatók, valamint azok munkaadóinak („felhasználók”) kérdıíves vagy más módszerrel végzett megkérdezését.
Mindez idıvel az intézményeknél kiépítendı belsı minıségbiztosítási rendszerek
szerves részévé válhat. (…)
4.3. Értékelés → értékelés és tanácsadás
A Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységének célja az intézményi
akkreditáció elsı körének lezárása után meg kell, hogy változzék. Az értékelés
eleddig engedélyezést vagy annak megtagadását, esetenként meghatározott feltételek melletti ideiglenes engedélyezést célzott meg. Ennek a típusú értékelésnek
megvolt a maga történeti küldetése, a helyzet azonban mára megváltozott, és ennek
az értékelés céljában is meg kell mutatkoznia. Ma pedig az látszik megfelelı célnak, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság abban segítse a mőködı intézményeket, hogy miképpen mozdíthatnák elı a minıség javítását. Így az akkreditáció feladata mindenképpen ki kell, hogy egészüljön a tanácsadás motívumával. (…)
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4.6. Értékelés. Vertikális (intézmény), horizontális (szakma)
(…) A minıségbiztosítási rendszer vonatkozásában az elsı 3-4 évben ennek felderítı dokumentálása a cél, a koncepciót és a rendszer létét kell vizsgálni, s majd a
késıbbiekben, a kialakuló gyakorlat szerint és elegendı tapasztalat birtokában lehet
a vegyes értékelés elemeit bevezetni. A MAB az intézmények részére segítséget
nyújt, tájékoztatókat tart és konzultációs lehetıséget biztosít belsı minıségbiztosítási rendszereik kialakításához, s azoknak az akkreditációs szempontokkal való
egyeztetéséhez.
A program akkreditáció az eddigi gyakorlat szerint folytatódik. A tervidıszakban a
MAB megkezdi majd az együttes programértékelések elıkészítésére vonatkozó
munkálatokat. Hosszabb távon elképzelhetı ugyanis egy-két tudományágban –
külföldi szakértık bevonásával – ilyen, az azonos programok esetében, különbözı
intézményekben párhuzamosan végzett kísérleti jellegő vizsgálat. Elsıként az EU
csatlakozással leginkább érintett képzések jöhetnek szóba.
4.7. Teljes körő nyilvánosság
A MAB tevékenységének és annak eredményeinek az eddiginél nagyobb nyilvánosságot kell kapniuk. (…)
Összegezés
(…) A Magyar Akkreditációs Bizottság sohasem cél volt, amely önmagáért született volna. Mindig is eszköz volt, eszköz, amelyet a használat törvényesít. Ennek az
eszköznek a használata pedig nem más, mint a magyar felsıoktatás színvonalának
emelése, a magyar felsıoktatás nemzetközi porondon való piacképességének megırzése és erısítése.
Michelberger Pál: „Minıség, felsıoktatás, felnıttképzés” In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002. évi mőködésérıl. Budapest, 2003. 12–22. o.
2002/1/II/2.1. sz. határozat
A Magyar Akkreditációs Bizottság stratégiája
(…)
2002/1/II/2.1. sz. határozat melléklete
Stratégiai terv
(…)
A Magyar Akkreditációs Bizottság jövıjét illetıen ragaszkodik a függetlenséghez,
a politika-mentességhez, az autonóm mőködéshez. A hatósági szemléletet csökkenti, a tanácsadó funkciót hangsúlyosabbá teszi.
(…)
Veszélyek:
a) Az oktatásnak az ország hosszú távú elırehaladása szempontjából múlhatatlanul fontos középpontba állítása – ennek finanszírozási konzekvenciáival
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együtt – nem történik meg, a tudás csak a szlogenek szintjén lesz fontos, ténylegesen pedig leértékelıdik. Az ország saját szakember állományának minısége romlik.
b) A külsı oktatási szolgáltatók belépésével a felsıoktatás egyre jobban
kommercializálódik (üzletesedés és színvonalcsökkenés).
c) A közeli jövıben sem készül hosszú távra irányt mutató felsıoktatás-politikai
koncepció (stratégia).
A Magyar Akkreditációs Bizottság – a többi fontosságát sem alulbecsülve – ez
utóbbi veszélyt látja a leghamarabb elháríthatónak. A MAB a magyar felsıoktatás hosszú távú stratégiájának kidolgozásához nyújtandó közremőködésre szakmai tıkéjével és kapacitásával, a felsıoktatás értékelésében szerzett hazai és nemzetközi tapasztalataival a legteljesebb mértékben rendelkezésre áll.
(…)
A MAB hatása a magyar felsıoktatásra eddig összességében pozitív. Mőködése
az „engedélyezési” aspektus mellett egy korábban e formájában nem létezı, a minimális megfelelésen túl a javítást is szem elıtt tartó minıségkultúra kialakulása
irányába hatott.
(…)
A MAB küldetése a magyar társadalom életminıségének javításához való hozzájárulás, a társadalmi fejlıdés szolgálata a felsıoktatás minıségének javításán
keresztül.
(…)
3. A MAB mőködésére vonatkozó célok:
(…)
Érje el, hogy az éves Felvételi tájékoztató címő OM kiadványban a meghirdetett szakok akkreditációs adatai is kerüljenek nyilvánosságra, és hogy csak akkreditált szak jelenjen meg.
(…)

•

A MAB mőködésére vonatkozó feladatok:
A Magyar Akkreditációs Bizottság elıtt álló, mőködésének javítását célzó egyik
legfontosabb feladat a MAB belsı minıségbiztosítási rendszerének kiépítése.
(…)
Módszerek
A MAB tevékenységének irányultsága a jövıben is kettıs lesz: akkreditáció és
minıségértékelés. A minimális követelmények szükségesek, a formális, minıségi
garanciát nyújtó nemzeti minıséghitelesítési rendszer léte az Európai Unióhoz való
csatlakozásunk szempontjából is elengedhetetlen. A MAB tehát küszöbszinteket
állapít meg, s ehhez viszonyítja az intézményeket és programokat („igen”, „feltételes igen”, „nem” állásfoglalás, a küszöbszintet éppen csak elérı programok és in94
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tézmények esetében mérlegelési lehetıséggel). A küszöbszint felett pedig szövegesen értékel. Az értékelések során tanácsokat fogalmaz meg az adott intézmény/program jövıbeli mőködésének javítására nézve. Az ellenırzı – számon
kérı (OM felé véleményezı) tevékenység mellett tehát a minıségjavítást célzó,
segítı (intézmények felé tanácsadó) funkciót is gyakorolja. A jövıben azonban a
hangsúly eltolódik a számonkérés felıl a minıségjavítás (értékelés, tanácsadás) felé. (…)
In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002. évi mőködésérıl. Budapest, 2003. 23–48. o.

Tájékoztató értekezlet
2002. április 15.
Az értekezletre minden felsıoktatási intézmény vezetıjét és kari fıigazgatóját,
illetve dékánját, továbbá az OM képviselıit is meghívtuk. Összesen mintegy 130an jöttek el. Az értekezletnek két fı témája volt:
1. A MAB stratégiája (benne a második intézményi akkreditációs kör)
Elıadók: Györfi László, Szántó Tibor
2. A MAB új akkreditációs követelményrendszere (szakakkreditáció)
Elıadó: Rechnitzer János
(…)
Réffy József (OM) hozzászólása:
(…)
• A Felvételi tájékoztatóban az egyes szakok akkreditációs állapotának feltüntetésére vonatkozóan a minisztérium együttmőködésre kész.
In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002. évi mőködésérıl. Budapest, 2003. 51–56. o.

A Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése és ajánlásai
Budapest, 2002. május 11-12.
(…)
1. A Testület elismerıen nyilatkozik a 2000-ben a CRE szervezésében lebonyolított külsı értékelés óta megtett lépésekrıl. (…) Különösen dicséretre méltó a MAB
hosszú távú stratégiai terve. (…)
4. A MAB professzionalizmusát ki kell terjeszteni tagjaira és az értékelésben résztvevıkre is. Több hangsúlyt kellene fektetni az értékelési eljárások, technikák és
módszertan oktatására. (…)
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5. A Testület megvitatta az új MAB tagok kinevezésének rendjét. Annak tudatában,
hogy számos külföldi példa létezik, a legfontosabb szempont az autonómia, a kormánytól és felsıoktatási intézményektıl való függetlenség, és a zökkenımentes
mőködése az egyik ciklusról a másikra történı átmenet során. Nem biztos, hogy a
jelenlegi kinevezési eljárás törvényi szabályozása teljességgel eleget tesz ennek a
két követelménynek, ami ezen túlmenıen szakmailag kiegyensúlyozatlan tagsághoz vezethet. Megoldás lehetne erre a problémára, ha minden delegáló szervezet
több mint egy fıt javasolna, és a MAB-nak joga lenne a végsı választásra. (…)
13. A stabilitás és hitelesség érdekében a Testület szorgalmazza a költségvetése
tekintetében is a MAB függetlenségét és autonómiáját, és javasolja, a kormány
fontolja meg, stabil, hároméves gördülı (rolling) költségvetés bevezetését. (…)
In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002. évi mőködésérıl. Budapest, 2003. 56–61. o.

A Magyar Tanácsadó Testület ülése
2002. június 25.

Homonnay Györgyné halálára
2002. december

Drága Gabi, dadogva és a szavakat keresve búcsúzom. Kapaszkodom ebbe a papírba is, mert a fegyelem nélkül könnyekbe fúlnak a szavak. Búcsúzom a barátaid,
a munkatársaid, a Magyar Akkreditációs Bizottság, mindannyiunk nevében, akik
ismertek, szerettek, és akik együtt dolgoztak, együtt lehettek veled. (…)
Róna-Tas András búcsúztatója. In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002. évi mőködésérıl. Budapest, 2003. 10–11. o.
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2003

Michelberger Pál (fotó: www.mta.hu)

Elnöki beszámoló 2001–2003
(…)
Székhelyen kívüli képzések és távoktatások akkreditációja, közbülsı eljárások
A 2000. évi törvénymódosítás értelmében a MAB-nak 2002. június 30-ig valamennyi székhelyen kívüli és távoktatási formában folyó képzést meg kellett vizsgálnia. A rövid határidı ellenére sikerült a vizsgálatokat idıben befejezni és lezárni. Kérdés azonban, hogy a székhelyen kívüli képzések számának csökkentésére
vonatkozó célkitőzést, vagy a távoktatásnak nevezett, de lényegében levelezı képzésnek megfelelı oktatási formák mőködésének megfelelı mederbe terelését sikerült-e elérni. (…)
Éves jelentések
Az 1996. évi törvénymódosítás elıírta a felsıoktatási intézményekben minıségbiztosítási eljárások bevezetését és ennek keretében készített éves jelentések elküldését a MAB részére. Mivel sem a törvény, sem a csatlakozó végrehajtási utasítások
nem rendelkeztek a jelentések formájáról és tartalmáról, a MAB-ra hárult az a feladat, hogy a következı akkreditációs eljárások során, folyamatosan felhasználható
adatok birtokába jussunk. Ennek érdekében az intézmények vezetıi részére több
alkalommal tartottunk tájékoztatást és a kezdeti tapasztalatok alapján 2001-ben,
majd 2002-ben már célszerően kértük az éves jelentések elkészítését. (…)
Doktori iskolák
A törvényi elıírások értelmében 2001–2002-ben lezajlott a korábban ideiglenes
akkreditációt kapott doktori iskolák végleges akkreditációja. Egyidejőleg a Doktori
bizottság Róna-Tas András vezetésével kidolgozta az új doktori iskolák létesítési
szabályait, melyet a plénum megvitatott, s elfogadott. 2003 ıszén megjelent RónaTas András részletes tanulmánya1 a doktori iskolákról, majd novemberben a doktori iskolák vezetıi összevont értekezleten tárgyalták meg az elmúlt 3 év tapasztalatait. Az egyes szakterületek képviselıi kidolgozzák a PhD fokozat megszerzésének
minimum követelményeit, melyek a közeljövıben nyilvánosságra kerülnek. Az
1

Róna-Tas András: A magyar doktori iskolák helyzete és jövıje. Magyar Akkreditációs Bizottság,
Budapest, 2003.
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értekezlet megállapította, hogy a korábban nem létezı intézmény, a doktori iskola,
elfoglalta a rangját megilletı helyet a felsıoktatásban. Valóban iskolák, tudományos mőhelyek alakultak, melyekben az egyetemek mellett az akadémiai kutató
intézetek is jelentıs szerepet kaptak. (…)
Egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok (EFT) véleményezése
A 2000 szeptemberében életbelépett törvénymódosítás értelmében, a Magyar
Akkreditációs Bizottság az Ftv. 81.§ (2) j) pont alapján véleményt nyilvánít „az
egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezésérıl”. A véleményezési eljárást és a követelményeket a MAB a törvénymódosítás megjelenésekor alapos tudományági bizottsági elıkészítéssel részletesen kidolgozta, és nyilvánosságra hozta, majd a tapasztalatok alapján a tanári kinevezés követelményeit többször módosította. (…) A
véleményezési (…) eljárást minden esetben sikerült határidıre lezárni. (…)
Az akkreditációs követelményrendszer megújítása
Az akkreditációs követelményrendszer megújítása a testület egyik legjelentısebb
szabályalkotó munkája volt a ciklusban. Az új követelményrendszer kialakítását –
Rechnitzer János és Halmay Nóra koordinálásában – igen alapos tudományági
bizottsági munka elızte meg. Úgy a bizottságok, mint a MAB plénuma több ülésen
is részletesen tárgyalták a követelményrendszer egyes elemeit. Az eredmény egy
egységes szemlélető és szerkezető követelményrendszer lett, melyben helyet kaptak egyes szakterületek speciális elvárásai, szempontjai is (…). A követelményrendszert a MAB-nak természetesen folyamatosan karban kell tartania, s így a
2002-es változatot az intézményi éves jelentések 2003-as feldolgozását követıen, a
tapasztalatok fényében, 2003 végére frissítettük. Meg kell jegyezni, hogy a követelményrendszer továbbra is döntıen a személyi és tárgyi bemeneti feltételekre
koncentrál, a képzési eredményekkel, kimenetekkel kapcsolatos elvárások nem
szerepelnek benne.
Szakok párhuzamos akkreditációja
Nemzetközi tapasztalatok alapján, és a felsıoktatás hazai érintettjeinek igényeit
figyelembe véve a MAB plénuma kiindulásként a különbözı intézményekben folyó pszichológia és történelem képzések párhuzamos értékelésérıl döntött. A vizsgálatok általános kereteit és koncepcióját 2002 végére dolgozta ki az erre a feladatra alakult, Róna-Tas András vezette bizottság (referens: Szántó Tibor). A cél a
szakok értékelése és minıségük összehasonlítása és nem az uniformizálás. A vizsgálat lehetıséget nyújt a közvetlen és közvetett összehasonlításra, de nem rangsorol. Nemcsak a bemeneti feltételeket, hanem a tanítási és tanulási folyamatot, valamint a kimeneti eredményeket (kompetenciák) is vizsgálja. A két tudományágra
vonatkozó részletes módszertanokat további szakértıi bizottságok munkálták ki
Pléh Csaba és Szász Zoltán vezetésével, s 2003 folyamán a széles körő szakmai
egyeztetésre is sor került. 2003 ıszén az akkreditációs felhívásokkal, a látogató
bizottságok megalakulásával, s az érintett képzések önértékeléseinek elkészítésével
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megkezdıdtek e vizsgálatok. A helyszíni látogatásokra 2004 februárjában kerül
sor.
A második akkreditációs kör
2002 szeptemberében Páczelt István vezetésével önálló bizottság (referens:
Halmay Nóra) alakult a második intézményi akkreditációs eljárás módszereinek
kidolgozására. Az elkészült tervezet fıbb szempontjai a következık.
Az elmúlt idıszak módszereinek alapelveit meg kell erısíteni (így például: az önértékelés fontossága, küszöbértékek alkalmazása). A javaslat lényege, hogy a MAB
azonos elveket és eljárást alkalmazzon az akkreditációs folyamat minden szakában.
A korábban elfogadott stratégiai terv szellemében nagyobb hangsúlyt kell helyezni
magának az akkreditációs eljárásnak a javítására, az egyetemek és a fıiskolák speciális igényeinek figyelembe vételére, a tanítási és tanulási folyamatok és eredmények értékelésre, továbbá át kell tekinteni a belsı minıségbiztosítási rendszereket
is. (…)
Tanácsadó testületek
(…) A Magyar Tanácsadó Testület megalakulása után, 2002 nyarán ülésezett. Az
ülésen elhangzott értékelések, a különbözı felhasználói szervezetek véleménye jól
illeszkedik a MAB stratégiájának ahhoz a kívánalmához, mely szerint a jövıben
sokkal nagyobb mértékben kellene figyelembe venni az oklevelet szerzett hallgatók
elhelyezkedési és érvényesülési lehetıségeit egy-egy intézmény akkreditációs értékelése során. Ez a kívánság egyébként több más fórumon is elhangzott és a következı MAB egyik lényeges feladata lesz, hogy ezen a területen is elıre lépjen.
Bolognai folyamat – a többciklusú képzés
(…) A többszintő képzések kísérleti bevezetésére már a 2004-es tanévben sor kerül. A szükséges új képesítési követelmények és szakindítási kérelmek véleményezésének kialakítása érdekében Sima Dezsı vezetésével bizottság alakult (referens:
Hernáth Terézia), mely 2002 ıszétıl folyamatosan dolgozott, és szoros kapcsolatot
alakított ki a minisztériumi és más hivatalos felsıoktatási szervezetekkel. A kétciklusú képzésekre vonatkozó akkreditációs követelményrendszert ez a bizottság dolgozta ki, s a MAB 2003. szeptemberi ülésén fogadta el. 2003 októberében pedig a
plénum megtárgyalta és véleményezte az elsı, a többszintő képzés megindítására
vonatkozó képesítési követelmény tervezeteket és szakindítási kérelmeket. (…)
Tájékoztatás – nyilvánosság
(…) A MAB titkárságának törvényben elıírt kötelessége a doktori és habilitációs
nyilvántartás vezetése is. 2003 ıszén ezt is teljesen megújítottuk, s a fejlesztés révén az intézmények internetes kapcsolat segítségével küldhetik az adatokat a doktori fokozatot szerzettekrıl, illetve a habilitált személyekrıl, és így nem kevés papírmunkát lehetett megszüntetni. (…)
Titkárság
(…) A titkárság harmonikus mőködését jelentısen megzavarta Homonnay
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Györgyné dr. fıtitkárunk 2002 decemberében bekövetkezett váratlan halála. Széles
látókörő, mindig tenni kész, szeretett vezetıt veszítettünk el személyében. Az élet
azonban nem áll meg és az átmeneti döbbenet után visszazökkentük a mindennapok teendıihez. 2003 áprilisában nyilvános pályázat útján dr. Szántó Tibor csoportvezetı szakreferens nyerte el a fıtitkári stallumot. Öt éve dolgozik a MAB titkárságán és ennek során több hazai és nemzetközi konferencián sikeresen képviselte a
MAB-ot, titkársági felelıse volt pl. az Etikai Kódex elkészítésének, a Stratégiai
terv kidolgozásának. (…)
Összegzés
(…) a MAB az elmúlt ciklusban is jelentıs munkát végzett. A magyar felsıoktatás
nemzeti szintő minıségértékelése, minıséghitelesítése a felsıoktatás szerves, magától értetıdı része lett, összhangban a nemzetközi folyamatokkal. Az
akkreditációs tevékenység a teljes magyar felsıoktatásra kiterjed, módszerei, eljárásai egyre csiszolódnak.
S ha a végzett munka nem is volt kevés és eredménytelen, azt áttekintve mégsem
dılhetünk kényelmesen hátra a karosszékben. Most, amikor az elızı testülettıl a
stafétabotot a következı ciklus tagjai, köztük 16 „továbbszolgáló” átveszi, arra kell
felhívnom a figyelmet, hogy a munka nem lesz kevesebb a következı három évben
sem. Sıt. A felsıoktatás küszöbön álló átalakításával, a bolognai pályára állítással
várhatóan szaporodik, s talán még az eddiginél is felelısségteljesebb lesz. (…)
Michelberger Pál: „Elnöki beszámoló 2001–2003”. In: Tájékoztató a Magyar
Akkreditációs Bizottság 2003. évi mőködésérıl. Budapest, 2004. 6–16. o.

Fıtitkári beszámoló 2001–2003
(…)
3. Fejlesztési tevékenység
A beszámolási idıszak fontosabb titkársági fejlesztési munkái a következık voltak.
a) A MAB internetes honlapját bıvítettük, tartalmilag és formailag is megújítottuk. (2001)
b) A MAB könyvtári katalógusát a honlapra helyeztük, megkezdtük az elektronikus könyvtár (e-könytár) kialakítását. (2002)
c) Megkezdtük a MAB belsı minıségbiztosítási rendszerének kiépítését. (…)
(2002–03)
d) Az igényfelmérés után megkezdtük a titkársági munkatársak belsı számítástechnikai továbbképzését (Excel). (2003)
e) A doktori és habilitációs nyilvántartást megújítottuk. Ennek keretében a korábbi, postán küldött őrlapokat megszüntettük, az adatokat az intézmények közvetlenül, interneten küldhetik el a titkárság által gondozott adatbázisokba, s
azok minden érdeklıdı számára honlapunkon e megújult formában rendelkezésre állnak. (2003)
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f)

A MAB-határozatok nyilvántartását korszerősítettük, a Hatályos MABhatározatok Tára vezetését elindítottuk. (…) E munka kapcsán némileg módosult a plénumemlékeztetık formája is. (2003. szept.)
g) Megkezdtük a MAB komplex információs adatbázisának kiépítését. Ez tartalmazni fogja többek között a felsıoktatási intézmények, karok, szakok fıbb
adatait, akkreditációs információit, a MAB mőködésére vonatkozó adatokat, a
szakértıi adatbázist, stb. (…) (2003)
h) Folytatjuk, illetve egyes területeken megkezdtük a titkársági adminisztráció
korszerősítését, áttekinthetıbbé tételét. (…)
i) A MAB-tagok jobb informálása érdekében 2002 ıszén elindítottuk a Szakirodalmi Tájékoztató c. sorozatunkat.
(…)
2002 folyamán a titkárság életében elsı ízben került sor átfogó minisztériumi ellenırzésre, mely rendkívül alapos volt, minden mőködési mozzanatra (helyenként
– az ellenırzési hatáskört már-már túllépve – a testület mőködésére is) kitért. Az
ellenırzési jelentés nyomán a titkárságon több fontos intézkedés született (pl. a
titkársági SZMSZ és mellékleteinek 2002. decemberi és 2003. novemberi változatának elkészítése, munkaszerzıdések pontosítása, új szabályzatok készítése stb.)
(…)

7. Problémák
S végül szeretném néhány olyan problémára felhívni a figyelmet, melyek az elmúlt
évek tapasztalatai alapján fogalmazódtak meg, s melyek megoldása a testület és a
titkárság együttes munkáját kívánja. Ezek a következık.
a) A szabályoknak megfelelı mőködés. (…) Gondolok itt elsısorban az
akkreditációs követelményrendszer betartására az egyes kérelmek elbírálása során. Az elızı ciklusban ezt már több plénum tag is jelezte: itt mintha nem volna
mindig azonos a mérce. (…)
Ugyancsak ide tartozik a MAB SZMSZ szerinti mőködés, illetve az SZMSZ és
a különbözı eljárási rendek megfelelı ismerete (pl. szavazások lebonyolítása).
S hasonlóképpen, az utóbbi években a gyakorlatban „elkopott” az a szabály
(lásd Etikai Kódex), hogy érintettség esetén az illetı plénum (vagy bizottsági)
tag el kell hagyja az üléstermet, nemcsak a szavazásban, de a vitában sem vehet
részt. (…)
b) Egy másik probléma melyre a titkárság szeretné felhívni a testület figyelmét, a
„késleltetett döntések” egyre gyakoribb elıfordulása. Arról van itt szó, hogy sok
ideiglenes, feltételes akkreditációs határozat születik, néha olyan esetekben is,
amikor egyszerőbb, s talán pontosabb volna egyenesen „nem”-et (vagy „igen”t) mondani. (…)
c) A javaslatok, határozatok indoklása szintén régebb óta jelentkezı problémaként
nem mindig megfelelı, olykor nem elég konkrét, nem elég részletes. A döntés
könnyebben születik meg egyszerő szavazással, az indoklás megfogalmazásá-
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hoz azonban gyakran magára marad a bizottsági elnök és (vagy!) a titkársági referens.(…)
d) S végül a testület-titkárság viszony egy igen fontos, s kicsit talán kényes kérdését szeretném röviden felvetni, a kompetenciák, felelısségek és hatáskörök
problematikáját. „Elméletileg” és gyakorlatilag is tudom, tapasztalom, hogy
nem könnyő itt éles határvonalakat húzni. Mégis, azt gondolom, hogy a jelenleginél kicsit pontosabban kellene definiálni, s még inkább a gyakorlatban alkalmazni a feladat- és felelısségelhatárolást, a kompetenciák és hatáskörök megfelelı egymáshoz rendelését.
Szántó Tibor: „Fıtitkári beszámoló 2001–2003”. In: Tájékoztató a Magyar
Akkreditációs Bizottság 2003. évi mőködésérıl. Budapest, 2004. 17–25. o.

A Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése és ajánlásai
2003. május 17.
(…)
4. (…) A Testület javasolja a második akkreditációs kör intézményi- és
programakkreditációs aspektusainak szétválasztását. A Testület ugyanakkor kételkedik abban, hogy meg lehet-e ítélni egy teljes tudományág minıségét egyetlen
szak vizsgálati eredményei alapján. Annak ellenére, hogy a nagyszámú szak
akkreditációja bonyolult és idıigényes feladat, a Testület nem javasolja a „gyorsított akkreditáció” bevezetését, amelyben több szak kapna akkreditációt egyetlen
kapcsolódó szak vizsgálata alapján. (…)
5. A Testület létfontosságúnak tartja a MAB külsı értékelését, és sokra értékel
minden erre irányuló lépést, ugyanakkor szükségesnek látja a személyi és pénzügyi
feltételek megteremtését egy olyan rendszer felállítására, amely lehetıvé teszi az
intézkedések folyamatos nyomon követését és az intézkedések visszacsatolását
(„quality loop” azaz „minıségi ciklus”).
Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2003. évi mőködésérıl. Budapest,
2004. 32–34. o.
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Az ENQA éves közgyőlése Budapesten
2003. szeptember 29–30.
A Felsıoktatási Minıségbiztosítási Szervezetek Európai Hálózata (ENQA –
European Network of Quality Assurance in Higher Education) éves konferenciájára és közgyőlésére 2003. szept. 29–30-án Budapesten került sor. A közgyőlésen 25
ország felsıoktatási minıségüggyel foglalkozó szervezeteinek és egyéb nemzetközi intézmények 79 képviselıje vett részt. Az esemény házigazdája a MAB volt.

10 éves a MAB, ünnepi ülés*
2003. október 31.
Mádl Ferenc levele
Tisztelt Magyar Akkreditációs Bizottság! Tisztelt Ünneplık! Hölgyeim és Uraim!
A mindannyiunk által jól ismert európai felsıoktatási dokumentum, a Bolognai
Charta úgy fogalmaz, hogy az egyetemeknek ”a társadalom egészét kell szolgálniuk”. Mert ez a felsıfokú oktatás közösségi ereje. Mindaz, ami az egyetemek és
fıiskolák falai között történik, a legtisztább értelmő közérdek.
(…)
Mondhatjuk úgy is, hogy a Bizottság az oktatás társadalommal szembeni kötelezettségei teljesítésének amolyan garanciális szervezete.
(…)
[A] Magyar Akkreditációs Bizottságnak is folyamatosan felül kell vizsgálnia saját
követelményeit, hogy általa a bolognai folyamat elveit, a kétciklusú képzési rendszer elıkészítését, a mobilitás és minıségfejlesztés kívánalmait biztosítani tudja.
Európai követelményeket kell tehát összehangolni magyar sajátságokkal.
(…)
Budapest, 2003. október 31.
Mádl Ferenc

Magyar Bálint levele
Tisztelt Elnök Úr!
(…)
Jövıre hivatalosan is az Európa Unió tagjai leszünk. Ennek egyik követelménye,
hogy a bolognai folyamat résztvevıiként csatlakozunk egy olyan Egységes Felsıoktatási Térhez, mely a versenyképes tudás garantálásával felveszi a versenyt a
világ többi régiójának felsıoktatási szférájával. Ebben a folyamatban – mely már
elkezdıdött – nem elegendı strukturális változásokat kezdeményezni, az
*

Megjelent: Magyar Felsıoktatás 2004/1-2.
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akkreditáció, a minıségbiztosítás olyan területet képez, mely hozzájárulhat a fenti
célok megvalósításához. A Magyar Akkreditációs Bizottságra az eddigieknél is
nagyobb felelısség hárul. Ebben a helyzetben a korábbiaknál is lényegesebb a
szervezet függetlensége, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz a magas színvonalú
szakmai munkához, amelyet a MAB nap, mint nap végez. (…)
Budapest, 2003. október 21.
Üdvözlettel: Magyar Bálint

Orvosképzésünk elismerése az Egyesült Államokban*
Washington, 2003. március 13.
(…)
1997-ben a National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation
(a továbbiakban: NCFMEA) a MAB által rendelkezésükre bocsátott dokumentumok (akkreditációs kézikönyv, a MAB mőködését bemutató angol nyelvő kiadványok, az orvosegyetemek addig lezajlott akkreditációs eredményei) alapján megállapította, hogy a magyarországi orvosképzés akkreditációja során alkalmazott
irányelvek és eljárási módszerek összehasonlíthatók és megfelelnek az Egyesült
Államokban használatos és alkalmazott eljárásoknak. (…)
A bizottság megerısítette korábbi határozatát, mely szerint a magyarországi orvosi
karok akkreditálása során a MAB által alkalmazott módszerek és eljárások megfelelnek az USA-ban használt akkreditációs eljárásoknak. Ez egyúttal azt is jelenti,
hogy további 6 évre kiterjeszti korábbi határozatának érvényességét. A határidı
lejárta elıtt az NCFMEA újabb beszámolót kér. (…)
Kiss Péter: „Orvosképzésünk elismerése az Egyesült Államokban”. In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2003. évi mőködésérıl. Budapest, 2004.
61–62. o.

A szemléletváltásról**
(…) A MAB ma ıszintén azt szeretné, ha a felsıoktatás érdekeltjei partnerükként
tekintenék, s ekként fogadnák el. (…)
Azt hiszem, nekünk is ezt kéne most tennünk. Szemléletet váltani. A MAB-nak, az
oktatóknak, a szakoknak, a felsıoktatási intézményeknek. A felsıoktatás minden
érintettjének. A MAB ez irányú szándékát kinyilvánította, az úton elindult. A 2004
januárjában felálló új testületre nem kis feladat vár. A továbblépés. Koncepciózus
*

Megjelent: Magyar Felsıoktatás 2003/7.
Megjelent: Magyar Felsıoktatás 2003/8.

**
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átgondoltság, alaposság, professzionalizálódás. A szemléletváltás szerinti mőködés.
Partnerség.
Egyedül azonban ez sem megy. Kellenek a társak, a partnerek. Akkor is, ha nincs
pénz, akkor is, ha nehéz a helyzetünk. Sıt, akkor még inkább.
Szántó Tibor: „A szemléletváltásról”. In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs
Bizottság 2003. évi mőködésérıl. Budapest, 2004. 62–67. o.

2003/7/IV/2/1. sz. határozat
A 2004. évi kísérleti, kétciklusú képzés bevezetésénél érvényesített követelményrendszer
Kiegészítés a MAB akkreditációs követelményrendszeréhez

2004

Michelberger Pál, Manherz Károly,
tiszteletbeli elnök szakállamtitkár

Halmay Nóra, Fésüs László, Róna-Tas András, Szántó Tibor
fıtitkár h.
elnök
általános alelnök
fıtitkár

Elnöki beszámoló
A Magyar Akkreditációs Bizottság elızı három éves ciklusa 2003. december 31-én
lejárt. (…) [A]z új testület 2004. január 16-án megtartotta alakuló ülését. Az ülésen a tagok megválasztották a MAB új elnökét. (…) [A] felsıoktatási intézmények
és szakmai szervezetek jelölései alapján a tudományági bizottságok február végére
összeálltak. A MAB tanácskozó tagjait is megválasztotta. A MAB-nak így 30 rendes és 5 tanácskozó tagja lett, s 20 tudományági és 8 további, speciális feladatot
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ellátó állandó bizottságot hozott létre. (…)A további állandó bizottságok közül
kiemelhetı a Stratégiai és Bolognai bizottság, valamint a Minıségbiztosítási és
tanácsadó bizottság. (…)
A kétciklusú képzések második körös (2005. szeptemberi indítás)
akkreditációjának ütemezését a MAB cselekvési tervben rögzítette. (…) Fontos itt
hangsúlyozni, hogy a munka igen körültekintıen, széles szakmai egyeztetés mellett
folyt. A tervezeteket a Felsıoktatási Konferenciák Szövetségének közvetítésével a
felsıoktatási intézmények véleményezték, észrevételeik, javaslataik nagyban segítették a reális követelményrendszerek kialakítását, mind az egyetemi, mind a fıiskolai intézményi szempontok és hangsúlyok (pl. elméleti és gyakorlati képzés)
érvényre jutását. (…)
A MAB (…) 2004-ben indította el az intézmények akkreditációs értékelésének
második körét. Az értékelés megindítása idıben egybeesik a képzési struktúra
teljes átalakításának a kezdetével. Ezt tekintetbe véve a MAB mostani
akkreditációs vizsgálata elsısorban annak felmérésére irányul, hogy az intézmény
milyen mértékben képes és alkalmas az új képzési struktúrához alakítani a meglevı
képzési rendszerét, azaz az intézményben megvan-e, és milyen szinten van meg a
képzésre való képesség és alkalmasság azon tudományágakban, melyekhez tartozó
alapszakokon az intézmény a jövıben képzést kíván folytatni.
A második akkreditációs kör már átmenetet jelent a „meta-értékelés”, azaz a kötelezıen kiépítendı minıségbiztosítási rendszer mőködésének megítélése alapján
történı minıséghitelesítés felé: a bemeneti tényezık tárgyszerő értékelése mellett a
folyamat és a kimenet értékelési módszere felé közelít.
A MAB 2003-ban indította el kísérletképpen (…) a különbözı intézményekben
folyó azonos képzések egy idıben való, párhuzamos akkreditációját. A pszichológia és a történelem alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok, valamint
doktori iskolák egy-egy szakértıi látogató bizottság általi értékelése már 2004-ben
történt. A projekt eredményesen zárult, s több szempontból is újdonságot jelentett a
magyarországi akkreditáció immár több mit egy évtizedes történetében. A módszertani dokumentációval együtt a teljes értékelési jelentéseket közzétettük, honlapunkon és önálló kiadvány formájában is.
Az egyéb tevékenységek közül 2004-re vonatkozóan a MAB kutatás-fejlesztési
projektjét kell kiemelni, melyet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz
benyújtott sikeres pályázatunk tett lehetıvé.
Fésüs László: „A Magyar Akkreditációs Bizottság munkája 2004-ben”. In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. évi mőködésérıl. Budapest,
2005. 5–15. o.
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Fıtitkári beszámoló
(…) A gazdálkodás tekintetében a 2004-es évre nem lehet panaszunk. A központi
költségvetési elıirányzatunk ugyan nem biztosította maradéktalanul a MAB mőködéséhez szükséges összes forrást, ám a kutatás-fejlesztési pályázat nyújtotta pótlólagos forrás bevonásával (melyért, szögezzük le itt is, derekasan megdolgoztunk!),
továbbá rendkívül feszes, szigorú gazdálkodással és különbözı megtakarítási intézkedések segítségével sikerült „egyenesbe jönni”, s az évek óta magunk elıtt
görgetett, késve teljesített kötelezettség állományt 2004 végére felszámoltuk.
(…)
Szántó Tibor: „A MAB titkárság tevékenysége 2004-ben”. In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. évi mőködésérıl. Budapest, 2005. 16–21. o.
Minıségbiztosítási rendszerek a felsıoktatási intézményekben*
A MAB a felsıoktatás minıségfejlesztésének támogatása érdekében 2004 nyarán
teljes körő kérdıíves felmérést végzett a felsıoktatási intézmények körében. Felmérésünk célja az volt, hogy rendszerezett információt kapjunk az intézmények
minıségfejlesztési törekvéseirıl és eredményeirıl, a mőködtetett minıségbiztosítási rendszerekrıl és szervezeti megoldásokról.
Szekeres Péter: „Minıségbiztosítási rendszerek a magyar felsıoktatási intézményekben”. In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. évi mőködésérıl. Budapest, 2005. 25–31. o.
2004/2/V. sz. határozat
A kétciklusú képzések akkreditációjának ütemezése
Kapcsolódóan: Cselekvési terv a kétciklusú képzések 2005. szeptemberi indítására,
lebonyolítási javaslat a kísérleti képzés keretében 2005 szeptemberétıl induló alapszakok (Bachelor szakok) létesítésére és indítására.
2004/6/III/2/1. – 2004/6/III/2/2 számú határozatok
Történelem és pszichológia szakok párhuzamos értékelése
A Történelem és Pszichológia szakok párhuzamos értékelésérıl készült
akkreditációs jelentéseket a plénum az NTT jelenlétében május végén tartott ülésén
megvitatta, majd a javasolt kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta.
Az akkreditációs jelentések a MAB kiadásában nyomtatott formában még ısszel
kiadásra kerültek.
2004/9/I. sz. határozat
Állásfoglalás a felsıoktatási törvénytervezetrıl
A Magyar Akkreditációs Bizottság az Ftv. 2004. november 12-i változatát megvizsgálta, annak a felsıoktatás minıségét, a MAB mőködését érintı részét döntı
*

Megjelent: Magyar Felsıoktatás 2004/5.
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részben elfogadhatónak tartja; pontosító javaslatait megfogalmazta és eljuttatja az
oktatási miniszterhez.
A MAB a felsıoktatás minıségével közvetve összefüggı paragrafusok egy részében jelentıs változtatásokat tart indokoltnak: a változtatási javaslatokat részletes
magyarázattal eljuttatja az Oktatási Minisztériumba. (…)
2004/10/VI/22. számú MAB határozat
Gyakorlati képzésrıl
A MAB javasolja, hogy a többciklusú képzésre vonatkozó jogi szabályozás az agrártudományok, a gazdaságtudományok és a természettudomány képzési területek
mindegyik nem osztatlan alapszakja esetében egységesen és külön gyakorlati képzésre vonatkozó bontás nélkül 210 képzési kreditet írjon elı az alapfokozat megszerzésének feltételeként, változatlanul hagyva a mesterszakokra korábban meghatározott kreditértékeket.
2005
Elnöki beszámoló
(…) A 2005-ös évben úgy kellett a feladatokat elvégezni, hogy azok jogszabályi
háttere nem mindig állt teljes mértékben rendelkezésre. A hatályos Ftv. 2005-ös
költségvetési törvénnyel történı módosítása, az új, még egyeztetések és viták alatt
álló többciklusú képzésrıl készült kormányrendelet, a Felsıoktatási törvénytervezetek, illetve az elızıekbıl adódóan a MAB státuszának és jövıbeni jogkörének
tisztázatlansága, aktuális és az átalakulás utáni feladatkörének bizonytalan körvonalai, mind nehezítették a testület és titkárság munkavégzését. (…)
Az új típusú alapképzési szakok létesítését a többciklusú képzésrıl szóló Korm.
rendelet mellékletében felsorolt, OM által jóváhagyott szaklista alapján, a nagyszámban beérkezı szakindítási kérelmek véleményezése követte. Az átalakulási
folyamatban az OM által kitőzött és MAB számára szabott határidık miatt a közel
700 szakindítási kérelem véleményezése erıltetett menetben történt. (…)
A magyar felsıoktatás bolognai folyamatnak megfelelı szerkezeti átalakítása, a
többciklusú képzés alapszakjainak bevezetése kapcsán a MAB fennállása óta az
egyik legnagyobb jelentıségő és volumenő feladatát végezte és végzi el a már bevezetett alapszakok és a folyamatosan bevezetendı mesterszakok képzési és kimeneti követelményeinek és a tervezett új mesterszakok indítási kérelmeinek szakértıi véleményezésével. (…)
Az oktatási miniszter 2005-ben összesen 40 esetben hozott a MAB javaslatával
ellentétes döntést. Az ellentétes döntések listája és az Oktatási Minisztérium ellentétes döntéseket indokoló levele az Akkreditációs Értesítıben és az Évkönyvben
megtalálhatóak. (…)
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A kiválósági hely cím, mint új értékelési elem alkalmazására a már lezajlott két
szak (pszichológia és a történelem) párhuzamos vizsgálata után a módszertani öszszefoglalókban részletezett kritériumokon túl a testület kidolgozta a kiválósági cím
odaítélésének eljárási rendjét. (...)
A tapasztalatok alapján elindítottuk a párhuzamos akkreditáció következı ütemét,
melyben a jogász, orvos, fogorvos, gyógyszerész és állatorvos képzések kerültek
sorra. (…)
2005-ben a bolognai átállás kapcsán jelentısen megnövekedett érdeklıdés nyomán
a MAB az eddiginél jóval nagyobb szerepet vállalt a nyilvánosság tájékoztatásában. Számos nyilatkozatot, TV-s és rádiós interjút kértek tılünk a média szereplıi,
és sajtóbeszélgetést is szerveztünk, a rengeteg telefoni és elektronikus érdeklıdésre
való válaszadáson túl. (…)
Év végén pedig a MAB történetében eddig egyedülálló lépés megtételérıl döntött
az elnök: az összes addig véleményezett alapszak indítási kérelem véleményezésének eredményét, a részletes indoklások elérhetıségének biztosítása mellett, egy
táblázatba rendezve közzétettük honlapunkon. (…) [A] Felvételi tájékoztatóban
megjelent szakokkal való összevetés alapján elkészítettük és ugyancsak közzétettük
a miniszter által a MAB nem támogató véleménye ellenében engedélyezett szakok
listáját is. A két lista, érthetıen, jelentıs közérdeklıdést váltott ki, s újabb sajtóreflexió hullámot indított el. Meggyızıdésünk azonban, hogy a MAB ezzel a lépéssel
tudta leginkább szolgálni a magyar felsıoktatás minıségének ügyét, a megbízható,
színvonalas képzések védelmét, a jól teljesítı intézmények, s így az egész felsıoktatás hosszú távú érdekeit. (…)
Fésüs László: „A Magyar Akkreditációs Bizottság munkája 2005-ben”. In: Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. évi mőködésérıl. Budapest,
2006. 6–16. o.
2005-ben a MAB több elvi állásfoglalást tett közzé a bolognai képzési szerkezetre
való átállásról, az új típusú alap- és mesterképzések létesítésérıl és indításáról,
egyes képzési területekrıl (bölcsész alapszakok létesítése), az alapképzési szakok
szakirányairól, továbbá különbözı jogszabálytervezeteket véleményezett e kérdéskörben.
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Kollár János† Keviczky László Hatvani László Páczelt István (alelnök)

Zám Éva (alelnök)

Sáska Géza
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Gáspárdy László † Horváth Ádám
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A MAB információi a kétciklusú képzés minıségbiztosításáról
Tájékoztató anyag, 2005. december 21.
(…)
2003 ıszétıl 2005. december 15-ig a MAB a többciklusú képzésrıl szóló kormányrendeletben2 megjelent 102 (+ 5 egyházi) alapszak képzési és kimeneti követelmény (KKK) tervezetét, valamint összesen 778 szakindítási engedély megadására
vonatkozó kérelmet véleményezett.
• A KKK tervezetek közül 19-et csak jelentısebb átdolgozás után támogatott a MAB, s számos további esetben tett módosító javaslatokat.
• A 778 véleményezett szakindítási kérelem közül 623-at támogatott a
MAB (ez 80%-os támogatási arányt jelent).
(…)
A MAB 2005. december 15-ig az eddig benyújtott 57 kérelembıl 30 db mesterszak létesítését támogatta, 2 kérelmet nem támogatott. A többi kérelem véleményezése még folyamatban van.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a magyar felsıoktatás e jelentıs szerkezeti
változása során biztosítva legyen az új típusú szakok megfelelı minısége. A
Magyar Akkreditációs Bizottság ennek érdekében az intézményekkel együttmőködve minden tıle telhetıt megtesz, s meggyızıdésünk, hogy ezzel nemcsak a leendı hallgatókat, de a színvonalasan, megbízhatóan mőködı intézményeket, s szélesebben az egész magyar társadalom jelenlegi és jövendı érdekeit szolgáljuk.
Fésüs László sk.
Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. évi mőködésérıl. Budapest,
2006. 31–33. o.

2
A Kormány 381/2004. (XII.28.) Korm. rendelete a többciklusú felsıoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól. (Az e tárgyra vonatkozó újabb rendeletet a Kormány 2005. december
14-i ülésén fogadta el.) [Megjelent: 289/2005. (XII.22.) Korm.r.]
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2006

Fésüs László (fotó: www.egyetemter.hu)

Elnöki beszámoló
(…) A 2004–2006-os periódus a korábbiaknál jelentısen nagyobb mennyiségő
feladatot rótt a testületre, a bizottságok tagjaira és az operatív munkát végzı titkárság munkatársaira, miközben szinte valamennyi jogszabály megváltozott. (…)
A véleményezési eljáráshoz elkerülhetetlen volt a régebbi szaklétesítési és szakindítási akkreditációs követelményrendszer és a kapcsolódó eljárási rendek, útmutatók,
bírálati lapok új típusú szakoknak megfelelı újrafogalmazása, frissítése, (…) az
intézmények segítésére az új követelményrendszer elsı változatát törvényi és kormányrendeleti háttér nélkül kellett elkészíteni, hogy a lineáris képzésre történı
átállás ne késlekedjen. (…)
A MAB az intézményi akkreditáció e ciklusban indított második körére vonatkozóan jelentısen átdolgozta az intézményi akkreditációs útmutatót és mellékleteit, elıtérbe az intézményi belsı minıségbiztosítás került. (…)
2006. július 1-jei hatállyal a MAB kiemelten közhasznú szervezetté alakult (…) Az
átalakulás adminisztratív, pénzügyi, munkáltatói feladatainak elvégzése igen nagy
munkát jelentett a titkárság számára a szokásos napi tevékenységén felül. Az átalakuláshoz kapcsolódó legfontosabb feladat – s ez már a testületet is érintette –
kétségkívül az új SZMSZ és az ahhoz kapcsolódó különbözı szabályzatok elkészítése volt. Az új SZMSZ-t úgy állítottuk össze, hogy csökkenjen a MAB szabályok,
a különbözı követelmények szétaprózottsága (…).
[A]z új törvény értelmében a fıtitkár és a gazdasági igazgató kinevezése és felmentése a minisztertıl a MAB elnökének hatáskörébe került. Ezzel a minisztérium és a
MAB mindenkori vezetése között egy régóta fennálló nézetkülönbséget sikerült
feloldani. (…)
Stratégiai javaslatok a következı plénum számára
• A következı idıszakban a MAB mőködésének meghatározó eleme, alapvetı
kiinduló pontja az európai oktatási miniszterek által 2005-ben Bergenben elfo112
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•

gadott Európai Sztenderdek és Irányelvek dokumentum („Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”).
(…)
A szokottnál is nagyobb fajsúlyú kérdés a következı MAB plénum és a tudományági bizottságok szerkezete és összetétele. A delegáló testületekkel történı
konzultáció eredményeként nınie kell a plénumban és a bizottságokban azok
számának, akik kikezdhetetlen emberi kvalitásaik, kiemelkedı szakterületi
munkájuk és következetességük mellett a minıségbiztosítás és -fejlesztés kérdéseiben, s gyakorlatában is járatosak, a felsıoktatásban korábban sikeres felsıszintő vezetıként dolgoztak. El kell érni, hogy az üzleti, önkormányzati szféra agilis szakemberei, akik képesek megfogalmazni a felhasználók igényeit,
érdekeltek és motiváltak legyenek a MAB munkájában való részvételre. A
Nemzetközi Tanácsadó Testület kritikáira figyelve több nıi tagra és fiatal
szakemberre is szükség van a MAB munkájában. A MAB plénum tagjainak
munkaterhelése egyenletesebbé kell váljon. (…)
Fésüs László: „A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság mőködése
2004–2006 között”. In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2006. évi mőködésérıl. Budapest, 2007. 6–25. o.

2006/6/IV. sz. határozat
Stratégiai kérdések a MAB-ban – 2006. június
(A MAB új stratégiai terve)
A 2004–2006 között mőködı MAB plénum tevékenységének vége felé közeledve
szükséges a ciklus eddig eltelt idıszaka mérlegének elkészítése, tapasztalatainak
összefoglalása, a következı ciklus számára stratégiai irányok megfogalmazása.
(…)
Fésüs László: Helyzetkép, viták és feladatok a magyar tudományos életben
Elnöki jelentés a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság plénumára
2006. szeptember
(…) A fejlesztési terv hatékonysága és sikere múlik azon, hogy a tudományos életben, a kutatás világában rendbe tudjuk-e tenni dolgainkat. Legyen erı a megújulásra, tudjunk elegendı energiát mozgósítani a szükséges változtatásokhoz! A magyar
tudománynak élnie kell a történelmében ritkán kínálkozó lehetıséggel!
Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2006. évi mőködésérıl. Budapest, 2007. 73–81. o.
2006/1/VI/2 sz. határozat
A MAB által nem támogatott, miniszteri engedéllyel a mőködésüket megkezdı
szakok felülvizsgálati eljárása
(Idıközi minıségvizsgálati eljárás)

113

Akkreditáció Magyarországon 25

2006/5/VI/1. sz. MAB határozat (2006.05.26.)
Irányelvek a doktori képzésrıl szóló Korm. rendelethez
2006/9/VIII. sz. határozat (2006.12.08.)
Irányelvek a közös képzés véleményezéséhez
Tardy Pál: Összefoglalás a „Magyar vállalatok a jobb felsıoktatásért” címő
dokumentum vitájáról
2006. november 7.
Tájékoztató értekezlet az intézményi minıségbiztosítási felelısök számára
2006. december 6.
2007
Elnöki beszámoló
(…) A MAB alakuló ülésén Hiller István oktatási és kulturális miniszter együttmőködési és támogatási szándékáról biztosította az új testületet. Hangsúlyozta a minıség kiemelt fontosságát mind a kormány, mind a maga programjában és ebben, a
törvénynek megfelelı felfogásban, meghatározó szerepet szán a MAB-nak. Ígéretet
tett a kapcsolat folytonosságára és arra, hogy a MAB szakértıi véleményétıl eltérı
döntései esetén azok indokáról tájékoztatni fogja a testületet, mert ezzel is segíti
egy koherens minıségpolitika érvényesülését a magyar felsıoktatásban, erre a
MAB és a felsıoktatás egyaránt igényt tart. (…)
2. A MAB 2007. évi tevékenységének súlypontjai
(…)
b) A MAB elfogadta a korábbi kedvezı tapasztalatokon alapuló kezdeményezést és
úgy döntött, hogy 2008-tól (de már 2007-es elıkészítésben) szervezetileg különkülön folytatja le az intézményi és a párhuzamos szak-akkreditációt. Ez nem
jelentéktelen többletfeladatot (és költséget) jelent, de így jobban tudunk koncentrálni az egyre nagyobb jelentıséggel bíró intézményirányítás, szervezeti mőködés,
minıségpolitikai gyakorlat elemzésére és értékelésére, másrészt a párhuzamos
szakakkreditációk biztonságosabb analízist, megalapozottabb összehasonlító szintézist tesznek lehetıvé az egyes képzési ágakban. (…)
c) A több ciklusú képzés hazai bevezetése korábban nem tapasztalt hatalmas feladatot jelentett és jelent a MAB számára (…) A jelenlegi testületre ezek nem kis
mértékő folytatása, de ennél is nagyobb számban és döntı hányadban a mesterképzési szakok hasonló feladata hárult és hárul. Ezért a hatalmas, szinte minden
érintett számára túlterhelı munkáért e helyen is köszönetet kell mondjak, de elnökként önkritikusan azt is meg kell fogalmaznom: a mesterszakok létesítésében túl
erısen érvényesült az intézmények presztízs- és anyagi érdeke. Ezt a MAB nem
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tudta ellensúlyozni, s félı, hogy ezt a majdan végzık felkészültsége és a munkaerıpiac nem fogja visszaigazolni.
d) Külön meg kell említeni az egy tanári mesterszak vs. 83 szakképzettség problematikáját. A MAB – e téren különösen erıs idıkényszerben – mind a képzési és
kimeneti követelmények (kkk), mind a szakindítások tekintetében ütközıpontja lett
a korábban nem elég széleskörően harmonizált és még mindig fennálló véleményés érdekkülönbségeknek, s ez mind a testületen belül, mind kifelé érezhetı feszültségeket eredményezett. (…)
e) A MAB jelenlegi testülete, együttmőködve az Országos Doktori Tanáccsal, úgy
döntött, hogy az értékelést (és az újonnan létesítendı doktori iskolák
akkreditációját) egy nyilvános, teljes körő elektronikus adatbázisban végzi el. (…)
h) Döntöttünk arról, hogy a talán legkényesebb MAB feladat, az egyetemi tanári
pályázatok véleményezésében pontozásos rendszert alkalmazunk. (…) Ezzel azt
kívánjuk elérni, hogy a különbözı véleményalkotási vagy döntési szintek – a szakértıtıl a bizottságokon és a plénumon át a miniszterig – tárgyszerőbb és objektívebb érvrendszer alapján erısítsék, vagy változtassák meg az elızı szinten kialakult véleményt és értékítéletet, ezzel a jelenleginél harmonikusabb, egységesebb
értékrend alakuljon ki az elbírálás alatt lévı és a késıbbi pályázatok és a bírálók
körében. (…)
3. A feladatok és feltételek egyensúlyának hiánya
(…)
c) A fıtitkári beszámoló részletezi a pénzügyi feltételek gondjait: nem kaptuk meg
a felsıoktatási törvényben elıírt ún. 2 ezreléknyi támogatást és ez mind a szakértık, mind a titkárság, de a plénum tagjainak elismerésében is méltánytalan helyzetet teremtett. (…)
d) 2007-ben el kellett hagyjuk a Professzorok Házát, ahol minden tekintetben jobb,
praktikusabb és gazdaságosabb elhelyezésünk volt. (…)
e) Ennek az egyensúlyhiánynak, a feladatok ilyen mennyiségének és torlódásának
az elızıeken túlmutató talán legkritikusabb veszélye, hogy veszélyezteti a MAB
munkája minıségét, pontosságát, alaposságát és megbízhatóságát. (…)
Melléklet: A MAB nemzetközi szerepe és tevékenysége
Bazsa György: „A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság mőködése
2007-ben”. In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
2007. évi mőködésérıl. Budapest, 2008. 6–22. o.
Fıtitkári beszámoló
(…) Az országos doktori és habilitációs nyilvántartást 2004-tıl papírmunka
nélkül, saját fejlesztésben, teljesen elektronikus, internetes alapon mőködtettük.
2007 májusában e tevékenységünket megszüntettük, s az adatokat átadtuk az Or115
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szágos Felsıoktatási Információs Központnak, mert a 2005. évi új Ftv. szerint ık
fogják az országos doktori nyilvántartást vezetni. Felajánlottuk az OFIK-nak az
adatbázist mőködtetı program csekély térítés ellenébeni átadását is, hogy az új
rendszer elkészültéig se legyen kimaradás az adatgyőjtésében és közzétételben, ám
ık ezt nem fogadták el. Sajnálatos módon az OFIK az új rendszert mindmáig nem
készítette el, így a nyilvántartást jelenleg senki sem vezeti, az intézmények nem
tudnak hova adatot szolgáltatni e vonatkozásban. (…)
A titkársági alkalmazottak teljes munkaidıs foglalkoztatottakra vetített létszámát
(a jelentıs munkaterhelés növekmény mellett!) 2007-ben tovább kellett csökkentenünk. A titkárság 2006. június 30-án még 20,75 fıvel mőködött, 2007. januárban
18,25 fıvel kezdtünk, s december 31-én 16,75 fıvel zártunk. Ez másfél év alatt
20%-os létszámleépítést jelent! (A 2004. januári 22 fıhöz képest pedig 24%-os
csökkenést könyvelhetünk el.) (…)
A MAB (titkárság) 2006. július 1-jével megváltozott költségvetési státusza a központi költségvetési finanszírozás módjának változásával (folyamatos finanszírozás
helyett egyedi, évenként újra kötendı támogatási szerzıdéseken alapuló finanszírozás) igen nehéz helyzet elé állította a MAB gazdálkodásért felelıs vezetıit. Az e
változás okozta nehézségekkel tetézve a MAB évek óta kényszerően viselt alulfinanszírozása 2007. elejére elviselhetetlenné vált. Nem gondoltuk, hogy a „helyzet
fokozható”, mégis ez történt: 2007. április 27-én megkaptuk a Professzorok Házától az elhelyezési szerzıdésünket felmondó levelet, s július elején költöznünk
kellett. Talán már említeni sem kell, hogy a MAB 2006-os átalakulásával kapcsolatos pótlólagos egyedi és az új szervezeti formával járó állandó plusz költségek mellett, többszöri kérésünk ellenére, a költözési költségekre sem kaptunk semmilyen
pótlólagos forrást az OKM-tıl. (…)
Szántó Tibor: „A MAB titkárság tevékenysége 2007-ben”. In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2007. évi mőködésérıl. Budapest,
2008. 23–33. o.
A MAB új székhelye
A MAB a 2006–2007-es tanév utolsó ülését június 29-én tartotta az Ajtósi Dürer
soron. A Professzorok Házában megszőnt a bérleti lehetıség, így az új iroda kiválasztása után a MAB 2007. július 6-án elköltözött a VI. kerületi Király utca 16.
szám alatti irodaházba.
A 2007. év legfontosabb határozatai
1. A MAB stratégiájának alapjai a 2007–2009 ciklusra – 2007/4/II.
2. A doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs követelményei –
2007/5/V.
3. A mesterképzésekbe való belépés feltételei – 2007/6/V.
4. Mesterszak létesítési és indítási beadványok véleményezésérıl – 2007/6/VIII.
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5. A MAB állásfoglalása a tanári mesterszak szakterületi moduljainak 2007. áprilisi tervezetérıl – 2007/6/VIII/5.
6. A szakirányok (KKK-k) kérdésköre – 2007/7/IV.
7. Doktori iskolák határozott idejő akkreditációjának felülvizsgálata, idıközi
ellenırzés – 2007/7/XIII/1.
8. Az intézményi mőködés és a képzési programok minıséghitelesítése koncepció
– 2007/8/II/1.
9. Egyetemi tanári pályázatok értékelésének pontrendszere – 2007/8/III.
10. A tanári záróvizsga tantervi helye, tartalma és lebonyolításának módja –
2007/9/VI.
11. A szakindítások módosított akkreditációs követelményei – 2007/10/V.
12. A MAB minıségbiztosítása – 2007/10/VI.
2008
Elnöki beszámoló
1. A MAB 2008. évi tevékenységének súlypontjai
(…)
d) A MAB (…) 2008-tól szervezetileg külön-külön folytatja le az intézményi és a
párhuzamos szakakkreditációt. (…) Ebben a rendszerben 2008-ban 17 intézményt akkreditáltunk és elkezdtük a mővészeti szakok párhuzamos
akkreditációját. (…)
e) [Doktori iskolák] Az értékelés elsı szakaszát 2008 tavaszán zártuk le. A jogkövetkezményekkel nem járó értékelés a doktori iskolák nagyobbik hányadában
mutatott ki különbözı súlyú hiányosságokat. Ezek figyelembe vételével tudnak a
doktori iskolák felkészülni a 2009-es jogkövetkezményes akkreditációra. (…) A
sajtóban éles polémia bontakozott ki a teljes rendszer egyidejő akkreditációjának
jogosságáról és indokoltságáról. A MAB abban a felfogásban végzi ezt, hogy a
doktori képzésben részt vevı oktatók és doktoranduszok többségének teljesítménye, eredményei büszkén megmutathatók, mi több megmutatandók a szakmai és
szélesebb közvéleménynek, ahol pedig hiányosságok vannak, ott határozottan
késztesse az érintetteket azok javítására. Sajnáljuk, ha egyesek nem a minıség és
a teljesítmény oldaláról közelítik meg a kérdést. (…)
g) 2008 hosszabb távra is kiható eseménye volt a MAB ENQA (…) tagságának
megújítása. (…) Az ENQA Board 2008 szeptemberében újabb öt évre meghoszszabbította teljes jogú tagságunkat, s ezzel a ma elérhetı legrangosabb európai
minısítést értük el.
2. A feladatok és feltételek aránytalansága 2008-ban folytatódott
(…)
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5. Célkeresztben a MAB!
(…) A mesterszak indítási kérelmek dömpingje (…) 2007/2008-ban jelentkezett a
MAB-nál. Az eddigi 907 kérelem 28%-a nem kapott támogatást. (…) [A]z intézmények egy része egzisztenciális veszélyként, más része presztízskérdésként éli
meg a helyzetet. (…) elsısorban a fıiskolák érzik úgy, hogy a MAB-ban az egyetemi és az akadémiai delegáltak elfogultan értékelik szakindítási beadványaikat.
(…) [A]z alap- és mesterszak rendszer differenciálatlansága, tehát a gyakorlatorientált (professional) és az elmélet-orientált (academic) szakok megkülönböztetésének hiánya egyfajta identitásválságot idézett elı elsısorban a mesterszakoknál a
fıiskolák, de az alapszakoknál az egyetemek körében is: a fıiskolák az elıbbit
nagyon sikeresen folytatták a régi rendszerben, a mesterszakokra most gazdasági
kényszerbıl és szakmai presztízsbıl vállalkoznak, s ez sok intézménynél erın felüli próbálkozás. (…)
S végül az egésznek nem kis mértékben a MAB a szenvedı alanya: bár sok fórumon folyik vita Bolognáról és minden másról, ám bármennyire is „csak” szakértıi
vélemény formájában, de csak a MAB hoz nemleges döntéseket, s mint láttuk a
miniszter lehet a „megmentı” (most már csak a másodfokú fellebbezési eljárásban). Így aztán a MAB van a célkeresztben!
6. Összegzés
Kertelés nélkül leírom: a MAB itthoni legyengítése, („majd megregulázunk
benneteket”), s ezzel együtt az eddig kivívott nemzetközi tekintélyének csorbítása elsısorban a magyar felsıoktatás minıségének gyengítését jelentené.
Minden döntésnél ennek tétjét kell mérlegelni! (…)
Bazsa György: „Elnöki beszámoló a MAB 2008. évi tevékenységérıl. Célkeresztben a MAB – ám ezzel együtt a minıség is!” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2008. évi mőködésérıl. Budapest, 2009.
7–18. o.
A MAB nemzetközi külsı értékelése – 2008
(…) Az európai sztenderdeknek való megfelelés vizsgálata során, azok nagy részében teljes megfelelést állapítottak meg, néhány esetben pedig részlegeset. (…) A
részleges megfelelés egyik oka a MAB költségvetési finanszírozásának mikéntje,
melybıl következıen a MAB pénzügyi függetlensége megkérdıjelezhetı. (…)
Az ENQA Board szeptember 4-i ülésén, külsı értékelési jelentése alapján a MAB
teljes jogú ENQA tagságát 5 évre meghosszabbította. A Board döntését az ENQA
szeptember 26-i közgyőlése jóváhagyta.
A MAB az értékelı panel javaslatai alapján Intézkedési tervet készített (…).
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Doktori fórum
A MAB 2008. június 18-án doktori fórumot rendezett (…) a doktori iskolák 20072008-as törvényi megfelelıségi vizsgálatának tapasztalatairól, ahová meghívta
Zalai Ernıt, az Országos Doktori Tanács elnökét, a doktori iskolák vezetıit, adminisztrátorait, intézményi koordinátorokat.
(…) Bazsa György (…) nyitó elıadásában (…) leszögezte, hogy a MAB a doktori
képzés minısége ügyében nem cél, hanem eszköz. A doktori képzés és fokozatszerzés alapvetı intézménye, a színvonal meghatározója az egyetem. (…) Ismertette továbbá az elvégzett törvényi megfelelıségi vizsgálat fıbb tanulságait és statisztikai adatait. Kiemelte az adatbázis és az értékelés nyilvánosságát, mely döntı lépés a doktori képzés és az akkreditációs értékelések átláthatóságának biztosításában. (…)
A 2008. év legfontosabb határozatai
1. Tiszta MAB lap – 2008/1/III.
(…) A MAB elnöke – a plénum támogatását bírva – úgy döntött, nyit egy
„tisztaMABlap” e-mail postafiókot. Ebben lehetıséget nyújt bárkinek, hogy a
MAB eljárásainak, egyedi vagy általános döntéseinek tárgyilagosságával, objektivitásával vagy éppen szubjektivitásával kapcsolatos véleményét, ha tetszik,
panaszát, etikai észrevételeit megírja. A postafiókot szigorúan csak a MAB elnöke olvassa (…)
2. Nyelvi zavarok a felsıoktatási szakok megnevezésében – 2008/4/VI.
3. A MAB intézkedési terve – 2008/9/VIII.
2009
Elnöki beszámoló
1. A MAB 2009. évi tevékenységének súlypontjai
(…)
2009-ben 15 intézményt akkreditáltunk, elkezdtük a második akkreditációs kör
utolsó etapját, elvégeztük a mővészeti szakok, és elkezdtük az informatikai szakok
párhuzamos akkreditációját. (…)
A Parlament 2009. november 23-án elfogadta a felsıoktatási törvény módosításáról
szóló törvényt. (…)
o Az intézmények több és részletezett feladatokat kapnak a belsı minıségbiztosításban. A MAB külsı minıségértékelı funkciója megmarad, nagyobb
hangsúlyt kap az intézmények minıségbiztosító rendszerének értékelése, ezzel azok segítése.
o A MAB testületének létszáma 29-rıl 19-re csökken. (…)
o A MAB (az eddigi 14 képzési ági bizottság helyett) 8 tudományterületi képzési bizottságot hoz létre. (…)
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o
o
o
o

Az akkreditációs ciklus 8 évrıl 5 évre csökken.
A törvény kodifikálja a MAB tevékenységeként az „intézmény- és programakkreditációt”.
A MAB új fogalomként definiált „szakmai bírálati szempontrendszerét” a
Magyar Közlönyben történı kihirdetés után 1 évvel alkalmazhatja. (…)
A MAB a továbbiakban nem véleményezi a kar alakítását és a doktori szabályzatokat (kivéve a DI alakulásakor benyújtottat). (…)

A feladatok és feltételek aránytalansága 2009-ben mérséklıdött (…)
2008: Célkeresztben a MAB! → 2009: Folytassa MAB!
(…) [A]z a tény, hogy az MRK delegáltak többsége titkos szavazással újradelegált
tag, azt is jelzi, hogy az intézmények (a rektorok) összességében elégedettek a
MAB testület e ciklusbeli tevékenységével.
Ez természetesen nem ok az önelégedettségre. De alap ahhoz, hogy az új MAB
testület – kellı elıkészítéssel és nagy felelısséggel – kezdjen mőködni és végezze
tovább eddigi tevékenységét, fenntartva továbbra is együttmőködéseinek és függetlenségének egészséges egyensúlyát. Folytassa MAB! (…)
Bazsa György: „Elnöki beszámoló a MAB 2009. évi tevékenységérıl” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2009. évi mőködésérıl.
Budapest, 2010. 6–20. o.
MAB vélemény a Bologna-szakrendszer felülvizsgálatához
2009/3/II. sz. MAB határozat (2009.03.27.)
[A 32 nyomtatott oldalas, részletes elemzı dokumentumból csak néhány gondolatot emelünk itt ki.]
(…) [A] két ciklus nem összehangolt elıkészítése mind az alap-, mind a mesterszakoknál komoly gondot okozott: sem a rendszer nem látszott világosan, sem az,
hogy a korábbi 3–4–5 éves képzések ismeretanyaga, az azokban megcélzott kompetenciák és kimeneti követelmények hogyan oszoljanak meg, alakuljanak át a két új
ciklus keretei között. Ezt terhelte az intézményi és személyi egzisztenciák és (ellen)érdekek számos súlyos kérdése. (…)
[A] magyar felsıoktatás erıforrás alapú képzési rendszert valósít meg. Sem maga
a képzı szféra, sem a tág értelemben vett alkalmazói oldal, bár gyakran keresi (a
MAB is mőködtet ilyen bizottságokat), de – kevés kivételtıl eltekintve – nem találta
még meg azokat a közös fórumokat és módszereket, ami az utóbbi szempontjainak,
igényeinek hatékony artikulációját és beépülését biztosítaná. (…)
A MAB óriási munkát végzett a Bologna átállás tekintetében, s nagyban hozzájárult a többciklusú képzés elindításához. (…)
A MAB szerepe azért is alapvetı jelentıségő, mert szinte az egyetlen független, a
különbözı nézıpontok és érdekek kiegyensúlyozására, objektív állásfoglalásra
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képes szervezet, azzal együtt is, hogy benne a felsıoktatásban mőködı és érdekelt
egyének tevékenykednek. (…)
Javaslataink:
1. Képzési terület – képzési ág – szak – szakirány egységes elvi és jogi rendezése.
2. Az „academic” és „professional” irányultságok megvalósíthatóságának elemzése.
3. A konkrét javaslatok eldöntéséhez egységes oktatáspolitikai álláspont kialakítása.
4. A szakrendszer mőködésének folyamatos, véleményekre és adatokra épülı
komplex elemzése: Magyar „Bologna Follow Up Group”.
5. Az új szakok létesítésének folyamatához a MAB és a FTT szerepének újra definiálása a társadalmi szükségletek és az intézményi tervek összhangja érdekében.
6. Amennyiben a miniszter (nevében eljáró szakállamtitkár) a MAB szakértıi
véleményétıl eltérı döntést hoz, legyen tájékoztatási és indoklási kötelezettsége.
7. A MAB központi költségvetési finanszírozását a jelenleg hatályos törvénynek
megfelelıen, gyors és kiszámítható módon kell biztosítani.
8. Az oktatók nyilvántartására szolgáló központi adatbázis teljes feltöltését és
aktualizálását biztosítani kell, s ki kell alakítani a MAB számára a véleményezésekhez szükséges megfelelı hozzáférési lehetıséget.
9. Javasoljuk a MAB tagok delegálási folyamatának finomszabályozását, illetve
koordinálását, a szakterületek, intézménytípusok, nemek, felhasználók kiegyensúlyozott megjelenése érdekében.
10. A MAB tagságának megújításában az átfedéses elv bevezetése. (…)
Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2009. évi mőködésérıl. Budapest, 2010. 52–84. o.
MAB Szakértıi Fórum
(2009. szeptember 25.)
A MAB szakértıi fórum a BCE új épületének nagyelıadójában került megrendezésre, mintegy 220 fı részvételével. A fórumról szóló összefoglalót és az elhangzott elıadásokat, valamint az írásban beérkezett kérdéseket a MAB honlapján közzétettük.
OFI TÁMOP rendezvény („Felsıoktatási Minıségi Kerekasztal”)
(2009. november 6.)
A MAB a pályázatban nem vehetett részt, ha eddig nem vonták be, eztán már nem
vállalható a közremőködés.
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A MAB Magyar Tanácsadó Testület ülése és ajánlásai
(2009. december 11.)
(…)
2. A felhasználói szféra képviselete a MAB-ban sajnos igen gyenge. Ennek javítására a MAB kezdeményezze törvényi, jogszabályi biztosítékok kialakítását. (…)
6. A MAB szorgalmazza, hogy a felhasználói szféra fogalmazza meg a magyar
felsıoktatással szembeni elvárásait, igényeit. (…)
8. A MAB által felkért külsı szakértık, ha jó értelemben is, de az akkreditációs
munka szempontjából amatırök. Az akkreditációs professzionalizmust a MAB
titkársági apparátusa révén kell biztosítani. A látogató bizottságok munkájában az
LB tagok mellett minden esetben vegyen részt egy titkársági munkatárs, az
akkreditációs szabályok és követelmények érvényesítésének felelısségével.
9. A ciklikus akkreditációs értékelések közötti idıszakban az intézmények illetve a
képzési programok minıségének monitorozása szükséges. A MAB dolgozza ki
ennek eljárását és módszertanát. (…)
11. A MAB tekintse át szakakkreditációs követelményrendszerét. Törekedjen a
minıségi követelmények magas szinten tartása mellett a követelmények egyszerősítésre. A programszintő vizsgálatokban a MAB helyezze át a hangsúlyt a bemenet
felıl a kimeneti tényezık értékelésére.
12. A minıségkultúra elterjesztése érdekében szemléletváltásra van szükség az
intézményeknél. A MAB követelményeinek alakításával, s aktívabb kommunikációs tevékenységgel segítse e szemléletváltás megvalósulását. (…)
Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2009. évi mőködésérıl. Budapest, 2010. 40–41. o.
A 2009. év legfontosabb határozatai
1. Állásfoglalás a MAB 2009. évi költségvetési támogatásáról – 2009/2/II.2.b.
2. Szakértıi névjegyzék – 2009/4/II.
3. A MAB állásfoglalása és javaslatai a felsıoktatási törvény módosításához –
2009/7/III.
4. Új típusú szakok monitorozása – 2009/8/V.
5. A tudományterületekhez tartozó tudomány- és mővészeti ágak – 2009/9/IV/2.
6. A MAB állásfoglalása a doktori iskolák 2009. évi akkreditációjáról –
2009/9/IV/5.
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2010

Halmay Nóra
korábbi MAB fıtitkár

Róna-Tas András
alapító MAB elnök

Bazsa György
MAB elnök (2010. újraválasztva)

Elnöki beszámoló
(…)

A 2010. évi tevékenység meghatározó elemei a következık voltak:
1. A 2009 decemberében módosított felsıoktatási törvény új elemei.
2. A 2010–12 közötti hároméves ciklusra megválasztott új MAB (testület, FvB,
FB, szakbizottságok, egyéb bizottságok) kialakulása, illetve kialakítása.
3. Az áprilisi kormányváltást követı elıkészületek egy új felsıoktatási törvény
megalkotására.
4. 2010 elején is korlátozott, az év végén különösen nehézzé vált költségvetési
támogatás, ill. anyagi helyzet. (…)
8. Évrıl – évre: 2008 Célkeresztben a MAB! → 2009 Folytassa MAB! → 2010
Ne hagyd magad MAB! (…)
Az új [felsıoktatási] törvény koncepciója munkaanyagának kialakításában a MAB
elnöke is részt vehetett 2010 augusztusában. A novemberben közzétett, a munkaanyagtól több tekintetben lényegesen eltérı hivatalos koncepcióról a MAB is elmondhatta és megfogalmazta véleményét, részletesen dokumentálva az
akkreditáció általános európai (ENQA) felfogását és 27 ország gyakorlatát. (…)
A módosított, 2011. január 4-i változat alapvetı kérdésekben nem változott meg,
ezért az a felsıoktatási szféra egésze, így a MAB számára sem volt megnyugtató.
(…)
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Az új tervezet az akkreditáció tekintetében nem tartalmaz pozitív változást, sıt. Az
alapkérdést, a szakmai értékelésre alapozott minıséghitelesítés (accreditation) és
az állami engedélyezés (licencing) elválasztását továbbra sem oldja meg (…)
A 2010-es költségvetési törvény a MAB számára 225 MFt támogatást tartalmazott
és errıl az összegrıl írta alá az OKM és a MAB képviselıje a támogatási szerzıdést. 2010 novemberében a 225 MFt-ból 45 MFt-ot „zárolt” a NEFMI, ami 20%os, a szférát tekintve kivételesen nagy elvonást jelentett. A felsıoktatásban a zárolás mértéke átlagban kb. 2%-os volt, a MAB-é ennek tízszerese! (…)
2010-ben 9 intézményt akkreditáltunk, befejeztük a második akkreditációs kör
utolsó szakaszát, elvégeztük egy képzési területen (informatika) az alapképzési
szakok párhuzamos akkreditációját. (…)
intézményeink nem érzik az akkreditáció azon kiemelt funkcióját, hogy a nyilvánosság hiteles információt kapjon az intézmény mőködésének, illetve a szakok oktatásának minıségérıl (…)
az új törvény keretei között is meg kell védeni a magyar felsıoktatás ma még sok
tekintetben és helyen meglévı európai értékeit és minıségét, ahol viszont kell és
lehet, ott emelni szükséges (…). Magyarország kezdettıl fogva részese a Bolognafolyamatnak, az Európai Felsıoktatási Térségnek. Minıségügyben – teljesítménye
alapján – a MAB továbbra is az ENQA, az egész európai minıségügy elismert
szereplıje. Ezt a pozíciót csak a jelenlegi feladatok és hatáskörök folytatásával
tudjuk megtartani, nem a MAB, hanem a magyar felsıoktatás hitelesített minısége
és nemzetközi elismertsége érdekében. (…)
Bazsa György: „Elnöki beszámoló a MAB 2010. évi tevékenységérıl” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. évi mőködésérıl.
Budapest, 2011. 6–26. o.
Fıtitkári beszámoló
(…)

A TIR-t (Titkársági Információs Rendszer, http://tir.mab.hu), a MAB 2009-ben
létrehozott adatbázis alapú információs rendszerét 2010-ben informatikusunk
fejlesztette, bıvítette. Így a MAB testületének (plénum + bizottságok) és titkárságának listái, a MAB határozatok tára, s a MAB szakértıi adatbázis (jelenleg már
több mint 1200 személlyel) mellett immár a szaklétesítési és szakindítási beadványok, sıt, az egyetemi tanári pályázatok és a mindezekrıl készült egyéni szakértıi vélemények is feltölthetıek a TIR-be. Ugyancsak elérhetıek itt a bizottsági és
plénumülések emlékeztetıi, s már nemcsak a szakbizottsági, de a plénumülések
lebonyolítását is segíti a rendszer (napirend, gépi szavazás). A legutóbbi fejlesztési
lépésben a plénumanyagok napirendbıl való közvetlen elérhetıségét biztosítottuk
2011 januárjától. Mindez azt jelenti, hogy a MAB véleményezés teljes folyamata
a TIR-ben történik már a szaklétesítések, szakindítások és egyetemi tanári pályázatok tekintetében. (…)
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Igen jelentıs további feladatot jelentett 2010-ben a titkárság számára a MAB költözése. (…) Mivel a Király utcai irodaház üzemeltetésének az utolsó egy-másfél év
alatt tapasztalt problémái, zökkenıi alkalmanként már nemcsak a titkárság, de a
testület munkavégzését is hátráltatták, sıt, egy ízben másfél napra lehetetlenné
tették (áramszolgáltatás kikapcsolása az irodaház által kifizetetlen számla miatt),
MAB elnöki és plénumegyetértéssel a költözés mellett döntöttünk. Kitartó, több
hónapos utánajárással sikerült a MAB számára méltó elhelyezést és zökkenımentes testületi és titkársági munkavégzést biztosító irodaházat találni a Krisztina krt.
39/B szám alatt.(…)
Szántó Tibor: „A MAB titkárság tevékenysége 2010-ben” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. évi mőködésérıl. Budapest,
2011. 27–35. o.
Tájékoztató a MAB mőködésérıl
(…)
mind az értékelık, mind az értékeltek oldaláról minden tevékenységi körünkben
szükség van egy egységes felfogású, koherens MAB koncepcióra épülı követelmény rendszerre és útmutatóra. Nem ez a kérdés lényege, a vita tárgyát az szokta
képezni, hogy ezek megfogalmazása és alkalmazása során mikor lép át a MAB
jogalkalmazói hatáskörbıl jogalkotói funkcióba, s így azt teszi, amire nincs felhatalmazása. A megoldás egy eredendıen koherens és eligazító jogszabályi háttér
lenne, de ilyen nincs. Vagy alulszabályozott van (lásd a Golgota Fıiskola létesítését), és ekkor a MAB, ha nem is jogot, de szabályt alkotni kényszerül, vagy túl-, de
legalábbis részletesen szabályozott van, és ekkor a MAB kvázi felesleges. (…)
Bazsa György: „A MAB-ról – a kályhától az elveken át a gyakorlatig” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. évi mőködésérıl.
Budapest, 2011. 44–51. o.

Balázs Ervin alelnök

Balogh Zoltán
Csirik János É. Kiss Katalin
MAB tagok, 2010. febr.1. – 2012. febr. 29.

Gát György

125

Akkreditáció Magyarországon 25

Sipos Zoltán

Polgár Zsuzsanna
Pálfy Sándor
MAB tagok, 2010. febr.1.– 2012. febr. 29.

Ormos Pál

Minıség és akkreditáció a magyar felsıoktatásban
(…)
Közös alapelvek:
o A minıség elsıdleges felelıse és biztosítója a FOI.
o Hatósági feladatok: jogosítvány kiadása, megvonása csak az állami szervek
joga.
o Felsıoktatási akkreditáció megítélésére és megvonására csak a MAB jogosult.
o Az akkreditáció tényét (a hatósági jogosítványtól függetlenül) a NEFMI, a FOI
és a MAB honlapján, valamint a felvételi tájékoztatóban fel kell tüntetni. (…)
2010. július 2.
Bazsa György, a MAB elnöke
Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. évi mőködésérıl. Budapest, 2011. 52–55. o.

Vendégünk volt Réthelyi Miklós miniszter, Nemzeti Erıforrás Minisztérium
(2010. október 1.)
A MAB ıszi elsı ülésének nyílt részén, meghívott vendégként, részt vett a Nemzeti
Erıforrás Minisztérium (NEFMI) minisztere, Réthelyi Miklós. (…)
A MAB munkáját a „jó partneri” jelzıvel látná el, és úgy véli, hasznos a doktori
iskolák akkreditációjánál alkalmazott adatbázis. (…)
Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. évi mőködésérıl. Budapest, 2011. 56–58. o.

126

Akkreditáció Magyarországon 25

A Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése
(2010. október 29-30.)

Eric Froment

Jürgen Kohler

Christian Thune

Stanislaw Chwirot

A 2010. év legfontosabb határozatai
1. A MAB munkaterve 2010–2012 (benne az intézmény- és párhuzamos program-akkreditációs eljárások ütemezése) – 2010/4/III.
2. Nemzetközi közös doktori képzés – 2010/4/IV.
3. A MAB 2008-as külsı értékelése nyomán készült Progress Report – 2010/8/IV
4. A MAB javaslatai a felsıoktatási törvény koncepciójához – 2010/10/II.a.
5. Minıség és akkreditáció az új felsıoktatási törvény koncepciójában, melléklete: EU ügynökségek – 2010/10/II.b.
6. Emeritus törzstag cím létesítése doktori iskolában – 2010/10/V/3.
7. Orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek akkreditációs eljárása – 2010/10/VI.
8. Szakok monitorozási eljárása – 2010/10/VII.2.
2011
Elnöki beszámoló
(…) 2011-ben elkezdtük a harmadik akkreditációs kört, 6 intézményt akkreditáltunk, és elvégeztük az agrár képzési területen az alapképzési szakok párhuzamos
akkreditációját. (…) Az érintett felsıoktatási intézmények mellett a minisztériumok és az agrárium fontosabb szereplıihez is eljuttattuk a 450 oldalas kötetet, mert
meggyızıdésünk, hogy abban minden érintett számára tanulságos, hasznos, sıt
szükséges tennivalók fogalmazódtak meg. (…)
2011-re a MAB 126,9 millió Ft központi költségvetési támogatást kapott. Ez 2010hez képest 30%-os, 2009-hez képest pedig 48,3%-os csökkenést jelentett. Utol-
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jára 1998-ban (130 millió Ft) volt abszolút értékben ilyen alacsony a MAB központi költségvetési támogatása, a reálértéket nem is említve. (…)
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 minisztériumba benyújtottuk. Az arra adott észrevételek egy része és azok elfogadhatatlan hangneme miatt a MAB elnöke a szakállamtitkárnál határozottan tiltakozott. A minisztérium
törvényben nevesített jogszabálysértést nem tudott megnevezni. A kormányváltás
után mind Réthelyi Miklós miniszter úr, mind Dux László helyettes államtitkár úr
megígérte a helyzet rendezését, ennek ellenére a 2011-ben hatályos törvénynek
megfelelı, miniszter által aláírt SZMSZ-ünk nem volt. (…)
Összességében tekintve elırelépés van felsıoktatásunk minıségügyében, de
egy, a mindennapokat átható minıségkultúra még nem alakult ki hazánkban.
(…)
Évrıl – évre:
2008: Célkeresztben a MAB! →
2009: Folytassa MAB! →
2010: Ne hagyd magad MAB! →
2011: A MAB függetlenségi nyilatkozata.
(…)
A [nemzeti felsıoktatási] törvény elıkészítése az egész magyar felsıoktatás, ezen
belül a MAB 2011. évi mőködését erısen befolyásolta: nagy remények és kritikus
bizonytalanságok kísérték a folyamatot. (…)
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 minıségügyi sztenderd), (ágazati) minıségpolitika, (intézményi) minıségbiztosítás, autonóm (felsıoktatási intézmény), akkreditáció
(külsı minıséghitelesítés), független (MAB). Mindegyik a European University
Association, az ENQA, az ESG, így a felsıoktatás minıségügyének alapvetı eleme. (…)
Emelt fıvel állok fel az elnöki székbıl, ahogy ezt teheti maga a plénum is. Örökségünk vállalható, jó szívvel ajánljuk, és szeretnénk remélni, az eddiginél csak jobb
lesz a folytatás!
Bazsa György: „Elnöki beszámoló a MAB 2011. évi tevékenységérıl” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2011. évi mőködésérıl.
Budapest, 2012. 5–29. o.
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Fıtitkári beszámoló
(…)

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. (…)
Kis költségráfordítással ám annál jelentısebb saját munkával (külön köszönet informatikusunknak!), a MAB elnökének kezdeményezı és aktív tartalmi részvételével, megújítottuk a MAB honlapját. (…)
Szántó Tibor: „A MAB titkárság tevékenysége 2011-ben” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2011. évi mőködésérıl. Budapest,
2012. 31–38. o.

Tájékoztató a Parlament Oktatási Bizottságának
A MAB tájékoztató jelentést készített a 2001–2010. közötti idıszakban végzett
tevékenységérıl az Országgyőlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága
számára. (…) A tájékoztatót az Oktatási bizottság 2011. április 12-i 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 hónapban. Az Oktatási bizottsági ülés
jegyzıkönyve a Parlament honlapján olvasható (www.parlament.hu).
A tájékoztató végén a következı javaslatokat fogalmaztuk meg:
• 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 feladatát és jogkörét a külsı minıségértékelésre
és az akkreditációra, valamint a hatóság(ok) ettıl elváló hatáskörét az engedélyezésre.

•

Az akkreditáció tényérıl (illetve hiányáról) mind a MAB, mind az intézmény, mind a minisztérium tájékoztassa a nyilvánosságot. (…)
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Össztőz alatt a MAB! A MAB függetlenségi nyilatkozata
2011/7/II. sz. határozat (2011.09.30.)
Az új felsıoktatási törvény 2011. szeptemberi koncepciója a Magyar Felsıoktatási
Akkreditációs Bizottság (MAB) szerepének, súlyának és autonómiájának drasztikus
csökkentését, függetlenségének felszámolását tartalmazza. (…)
MAB – intézmények fórum
A MAB 2011. október 14-re fórumbeszélgetésre hívta az intézményakkreditáció
2010/11-es szakaszában részt vett intézményeket. Várakozáson felüli pozitív viszszajelzések érkeztek a szeptemberében zárult intézményakkreditációs eljárásokkal
kapcsolatban. A résztvevık a MAB mőködését általában is hasznosnak, szükségesnek, az új felsıoktatási törvényben is megırzendınek látták.

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.
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 tevékenységére nézve (elérhetı a MAB honlapján).
Az ülés után a MAB sajtóközleményt tett közzé az Országos Sajtószolgálat útján.

A 2011. év legfontosabb határozatai
1. A MAB javaslatai a Parlament OKTB számára – 2011/4/II.
2. MAB állásfoglalás a szakindítás körülményeinek vizsgálata nélküli képzésindításról – 2011/4/III.
3. A párhuzamos programakkreditáció ütemtervének módosítása – 2011/6/IV.
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2012
Alakuló ülés
(2012. március 1.)

Hoffmann Rózsa
államtitkár

Réthelyi Miklós Balázs Ervin
miniszter
új MAB elnök

Pálinkás József
MTA elnök

Bazsa György
elızı MAB elnök

Elnöki beszámoló
(…) A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) hatályon
kívül helyezte az elızı, 2005. évi felsıoktatási törvényt, rendelkezett a Magyar
Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság elızı testülete mandátumának rövidítésérıl,
s így 2012. március 1-jével kinevezésre került az új MAB testület, s egyben annak
elnöke is. (…) Az új testületben mindössze három fı volt tagja az elızı plénumnak. Ez a jelentıs változás bizonyos értelemben olyan feladatot is jelentett, hogy az
új plénum tagjai megismerhessék a MAB „modus operandi” tevékenyégét. Tettük
ezt annak a ténynek tükrében, hogy az új testület tagjai is volt egyetemi rektorok,
aktív egyetemi tanárok, vagy kiváló, nemzetközileg jegyzett kutatók. A plénum,
azonos szellemben, mint az elızık, folytatja a felsıoktatás minıségbiztosító tevékenységét, melyet az immáron húsz éve alapított MAB folyamatosan lát el. (…)
A MAB mőködésében két prioritást határoztam meg, mely területen kiemelten
fontosnak tartom a minıségbiztosítás következetes végrehajtását, nevezetesen a
doktori iskolákat, a doktori képzést, valamint az egyetemi tanári pályázatok
véleményezését. E prioritásokat a testület támogatta. (…)
A MAB új feladatként kapta a felsıoktatási szakképzések indításának szakértıi
véleményezését. Sajnálatos módon mind a KKK-k késıi megjelenése, az igen rövid
idejő benyújtási lehetıség és a kormányrendelet ellentmondásainak következtében
a MAB testület nagy jóindulattal vállalta el a jogszabály által elıirt határidınél
rövidebb idejő véleményezést. Az FSZ bizottság megalakításával és annak intenzív
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ülésezése mellett végezte el 219 beadvány véleményezését úgy, hogy azok még a
2013. január közepi határidıre elkészülhessenek és bekerülhessenek a
www.felvi.hu adatbázisba. Meggyızıdésem, hogy nem a MAB szakértıi vélemények megalapozatlanságának volt köszönhetı, hogy az OH – feltételezhetıen az
idı szorításával is küzdve – 42 olyan képzést is engedélyezett, melyet a MAB plénuma (és az FSZ bizottság) nem támogatott. Ez sajnos nem szolgálja a magyar
felsıoktatás minıségbiztosítását, jó minıségét. (…)
A MAB testület új Magyar Tanácsadó Testületet (MTT) kért fel mőködésének
támogatására. A MAB elnökeként törekedtem arra, hogy a hazai tudományos élet
prominenseit nyerjük meg támogatásunkra és lehetıleg minél szélesebb tudományterületet öleljen fel összetételében az MTT. Törekedtem arra is, hogy ha már az új
MAB testületben a felsıoktatásban nem minden részes fél képviselteti magát, az
MTT-ben vegyenek részt a hazai felhasználókat képviselık, valamint a határon túli
felsıoktatást képviselı egyetemi tanár is. (…)
Összegzésként azzal a jólesı érzéssel zárom az elnöki beszámolót, hogy a testület
az elmúlt évben nagyon konstruktív viták során érlelte ki döntéseit, adta meg szakértıi véleményét, mely záloga a jövı sikeres együttmőködésének és jó alapul szolgál a felsıoktatás minıségének önzetlen szolgálatához.
Balázs Ervin: „Elnöki beszámoló a MAB 2012. évi tevékenységérıl” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2012. évi mőködésérıl.
Budapest, 2013. 8–16. o.
Fıtitkári beszámoló
(…) A fıtitkári beszámolókban évrıl évre azt kell megállapítanom, hogy a MAB
finanszírozási helyzete az elızı évhez képest jelentısen romlott. Ez sajnos 2012ben sem volt másképp. Központi költségvetési támogatásunk a 2011. évi 126,9
millió Ft-hoz képest 2012-ben ismét drasztikus mértékben, több mint 50%-kal
csökkent, már csak 61,9 millió Ft volt. (A 2009. évi támogatásnak ez – nominálisan – mindössze az egynegyede.)
Szántó Tibor: „A MAB titkárság tevékenysége 2012-ben” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2012. évi mőködésérıl. Budapest,
2013. 17–25. o.
A MAB a felsıoktatás minıségügyének jövıjérıl
2012/1/II. sz. MAB határozat (2012. 01. 25.)
Az Országgyőlés 2011. december 23-án elfogadta a 2011. évi CCIV. törvényt a
nemzeti felsıoktatásról. A törvényben a minıség kérdése – minden elızetes jelzésünk és óvásunk ellenére – perifériára került. (…)
Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2012. évi mőködésérıl. Budapest, 2013. 33–35. o.
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Az új MAB Testület alakuló ülése
(2012. március 1.)

Gyıry Kálmán
MAB tag

Gerber Gábor
MAB tag

Bakacsi Gyula

É. Kiss Katalin

Nagy Dávid
HÖOK elnök

Bojárszky András
MAB tagok

Ferencz István

Princzinger Péter
OH elnök

Kis Norbert
h. államtitkár

Csanády Márton

Fülöp Ferenc

Gazdag Ferenc

MAB tagok

133

Akkreditáció Magyarországon 25

Vigh Andrea, Korinek László, Kóczy T. László, Klinghammer István, Jobbágy Ákos, Hebling János
MAB tagok

(…) Réthelyi Miklós köszöntıje, a megbízólevelek ünnepélyes átadása
(…) a magyar felsıoktatás nemcsak az ország jelenét, hanem a jövıjét határozza
meg, a felsıoktatás az intézményekben valósul meg, s annak minıségi kereteit,
alapjait, s ezen keresztül a magyar diplomák értékét a MAB Testület munkája is
befolyásolja. (…) Amit az elıdök eddig csináltak, azt kell ötvöznie az új testületnek az új kezdet lehetıségével. (…)
Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2012. évi mőködésérıl. Budapest, 2013. 43–50. o.
A MAB Felügyelı Bizottságának levele a miniszterhez a MAB lehetséges fizetésképtelenségérıl
(2012. május 24.)
A MAB új SZMSZ-e
2012/6/III. sz. határozat (2012.06.01.)
A plénum a MAB új SZMSZ-ét elfogadta. A testület az elfogadott SZMSZ-t jóváhagyásra megküldi a miniszternek.
[Az SZMSZ-t a miniszter 2012. július 26-án jóváhagyta, a dokumentum elérhetı a
MAB honlapon.]
Új bírálati szempontok
2012/7/III/1-11. sz. határozatok (2012.07.06.)
[A MAB a nemzeti felsıoktatási törvénynek megfelelıen átdolgozta minden ügytípusra vonatkozóan a bírálati szempontjait és a kapcsolódó útmutatókat és egyéb
dokumentumokat, s ezeket honlapján közzétette.]
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A 2012. év legfontosabb határozatai
1. A MAB 2012. évi munkaterve – 2012/4/III.
2. A MAB 2012. évi költségterve, állásfoglalása a MAB finanszírozásáról –
2012/4/VI/1–2.
3. Intézményakkreditációs önértékelési útmutató – 2012/8/III/1.
4. Felsıoktatási szakképzés véleményezési dokumentumai – 2012/8/III./a,b,c.
5. A MAB nemzetközi külsı értékelésének cselekvési és ütemterve – 2012/8/IV.
6. A MAB állásfoglalása a nappali és levelezı doktori képzésrıl – 2012/6/V.
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A MAB JOGSZABÁLYI KONTEXTUSA: LENNI VAGY NEM LENNI?

1994
Nagymértékben hátráltatta az OAB munkáját, hogy a Mővelıdési és Közoktatási
Minisztérium az év elsı felében egy olyan, az OAB-ról szóló kormányrendelet
szöveget terjesztett elı, amelynek több pontjával az OAB plénuma nem értett
egyet, így nem jött létre a mőködés számára igen fontos kormányrendelet. Bizonyos munkálatokat átmenetileg akadályozott a titkárság vezetése körül kialakult
helyzet, amely csak l994. végére alakult ki az FTT, a Minisztérium és az OAB
együttmőködését szabályozó megállapodás tervezete. Részben a jogi és államigazgatási környezet bizonytalanságai miatt több kísérlet ellenére nem sikerült véglegesíteni az OAB belsı szabályzatait. Fokozatosan alakult ki a titkárság ügykezelıi
rendje. Nem minısíthetjük megfelelınek az OAB munkájáról adott tájékoztatást.
1994-ben nem sikerült az OAB számára állandó és hozzáférhetı publikációs fórumot teremteni.
Róna-Tas András: „Az Országos Akkreditációs Bizottság 1994. évi munkája” In:
Tájékoztató az Országos Akkreditációs Bizottság mőködésérıl. Budapest: MAB,
1995. 15. o.
1995
Ugyanakkor nem hallgathatjuk el, hogy több oldalról is kísérlet történt olyan szerkezeti változtatások elfogadtatására, amelyek gyakorlatilag az Országos
Akkreditációs Bizottság felszámolását vagy gyökeres átalakítását, egyes változa136
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tokban párhuzamos akkreditációs bizottságok felállítását jelentené. A sokszor koncepcionális vitákba burkolt kísérletek sorsát remélhetıleg, 1996 elején az Országgyőlés elé kerülı felsıoktatási törvénymódosítás fogja, legalábbis egy idıre, eldönteni.
Róna-Tas András: „A Magyar Országos Akkreditációs Bizottság 1995. évi munkája” In: Tájékoztató az Országos Akkreditációs Bizottság [1995. évi] mőködésérıl. Budapest, 1996. 9–10. o.
2011
Egy új felsıoktatási törvény megalkotásának szándéka csak a 2010-es kormányváltással vált határozottá, de már a korábbi években is rendre érezhetı volt, hogy a
mindenkori kormányzat egyes szervei csökkenteni igyekeznek a MAB függetlenségét, önállóságát és szerepét a magyar felsıoktatásban. Nem kizárólagos hazai
tendencia ez, de mindenhol távolodás a klasszikus akkreditáció koncepciójától.
Bazsa György: „Elnöki beszámoló a MAB 2011. évi tevékenységérıl” In: Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2011. évi mőködésérıl.
Budapest, 2012. 15. o.
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A MAB NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGE
I. Nemzetközi Tanácsadó Testület
A MAB 1993-as megalakulása óta eredményesen mőködik a MAB Nemzetközi
Tanácsadó Testülete (NTT). Tagjai között az európai és észak-amerikai felsıoktatás és felsıoktatási minıségbiztosítás vezetı, elismert személyiségei voltak illetve
vannak. (Pl. az ENQA korábbi elnöke, az EUA korábbi elnöke, az amerikai CHEA
elnöke, korábbi rektorok, rektori konferencia elnökök, európai társügynökségek
elnökei és vezetı szakértıi.) A 7-11 tagú NTT évente, több napos magyarországi
program keretében teljes körően áttekintette a MAB munkáját, s a mőködést segítı,
részletes ajánlásokat fogalmazott meg, melyek teljesítését a következı évi ülés
alkalmával számon kérte. Az NTT ülésein nem egyszer az is elıfordult, hogy az
illusztris tagokból álló testület az elmélyült diszkusszió lehetıségével élve a MAB
tevékenysége kapcsán azon jóval túlmutató, európai illetve még szélesebb nemzetközi relevanciájú kérdéseket vitatott meg, sokszor MAB tagok részvételével. Az
NTT összetétele, a munkájáról szóló ismertetés és ajánlásaik a MAB honlapján
hozzáférhetıek.
II. Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában, nemzetközi projektekben
1. A MAB már OAB-ként fontos szerepet játszott a felsıoktatási minıségbiztosítás
nemzetközi porondján, korán szerzett nemzetközi elismertséget, melyet mindmáig
fenntart.
a) A MAB 1998-2000 között részt vett a „Phare Multi-Country Program”-ban,
mely egy nemzetközi konzorcium keretében a felsıoktatási intézmények minıségbiztosításának európai harmonizációjára irányult.
b) Ehhez kapcsolódóan a MAB a Világbank támogatásával magyarra fordíttatta
és terjesztette az akkor még kevéssé ismert felsıoktatási minıségbiztosítást
bemutató nemzetközi kézikönyvet és egynapos konferenciát szervezett felsıoktatási intézmények képviselıi számára a Professzorok Házában.
c) Az un. „Legislative Reform Program” az Európai Tanács (Council of Europe)
rendszerváltás utáni felsıoktatási jogi kereteket megfogalmazó programban
Róna-Tas András, a MAB akkori elnöke vett részt, s fogadta a CoE képviselıjét.
d) Az EAIR (European Higher Education Society, korábban European
Association for Institutional Research), több száz résztvevıs éves konferenciáin a MAB rendszeresen képviseltette magát. Rozsnyai Krisztina a 2002-es
prágai ülés minıségbiztosítási szekciójának vezetıje volt. Az EAIR konferenciákon, mint több más nemzetközi rendezvényen, a MAB 2003-tól forráshiány
miatt már nem tudott sajnos részt venni. (Bazsa György, a MAB jelenlegi elnöke az utóbbi 3 évben, mint az FTT elnöke, részt vett ezeken az EAIR konferenciákon.)
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2. ENQA (European Association of Quality Assurence Agencies): az Európai Felsıoktatási Térség meghatározó jelentıségő, politikaformáló minıségbiztosítási
szervezete.
a) Már az ENQA hálózatként mőködı elıdszervezetének is tagja volt a MAB
2001-tıl. A 2004-es szövetséggé alakuláskor a MAB alapító tag volt, és teljes
jogú tag ma is.
b) Az ENQA 2003-as közgyőlését a MAB szervezésében Budapesten tartotta.
c) Az ENQA korábbi vezetı szervében (Steering Committee) Róna-Tas András,
a MAB alapító elnöke dolgozott (2001–2003), majd pedig Szántó Tibor, a
MAB fıtitkára lett 2004. június – 2010. szeptember között az ENQA Board
tagja, 2007. szeptember – 2010. szeptember között az ENQA alelnöke.
d) A MAB munkatársai több ENQA projektben vettek részt. Így pl. az Európai
Felsıoktatási Térség meghatározó minıségügyi dokumentumának a kidolgozásában (ESG: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area, ez a bergeni miniszteri értekezleten elfogadott Európai Minıségbiztosítási Sztenderdek és Irányelvek c. dokumentum); a
Quality Convergence Study projektben (2002–2003); a TEEP 2 projektben
(2004–06), mely az Erasmus Mundus közös mesterképzések nemzetközi értékelését végezte, a MAP–ESG projektben (2010–2012), mely az európai minıségbiztosítási sztenderdek alkalmazásának helyzetfelmérésére irányult.
e) A MAB munkatársai ENQA felkérésre rendszeresen vesznek részt külföldi
minıségbiztosítási ügynökségek ENQA tagságát, illetve annak megerısítését
célzó nemzetközi értékelı vizsgálatok látogató bizottsági munkájában, bizottsági elnökként, tagként, vagy titkárként. (Bazsa György, Rozsnyai Krisztina,
Szántó Tibor) Mindhárman, továbbá Fésüs László és Csirik János testületi tagok részt vettek az ENQA szakértıi tréning-szemináriumán.
f) A MAB képviselıi részt vesznek az ENQA éves közgyőlésein, s különbözı
egyéb konferenciáin, munkaértekezletein, rendszeresen tartanak elıadást, vezetnek szekciót.
3. INQAAHE (International Network of Quality Assurance Agencies in Higher
Education): a felsıoktatási minıségbiztosítási ügynökségek világszervezete.
a) A MAB másfél évtizede teljes jogú tagja a felsıoktatási minıségbiztosítás világszervezetének.
b) Az INQAAHE a kétévenkénti közgyőlések közötti elsı munkaértekezletét
(workshop) a MAB javaslatára, meghívására és szervezésében 2000-ben Budapesten tartotta.
c) Az INQAAHE Board-jában Róna-Tas András (1999–2001), majd Szántó Tibor (2004–2007) dolgozott. İk vezették Board tagságuk idején a 2000-es budapesti, illetve a 2006-os hágai INQAAHE workshop szakmai szervezı bizottságát.
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d) A MAB képviselıi korábban részt vettek az INQAAHE kétévi közgyőlésein
és konferenciáin (páratlan évek), valamint tagsági munkaértekezletein (páros
évek), elıadást tartva, alkalmasint (Toronto 2007) plenáris ülést elnökölve.
2008-tól (a Board-ban betöltött funkció lejártával) erre megfelelı anyagi források hiányában már nincs lehetıségünk.
4. CEENQA: Közép- és Kelet-európai Felsıoktatási Minıségbiztosítási Ügynökségek Hálózata.
a) A MAB az akkor CEE Network-nek nevezett szervezet kezdeményezı és alapító tagja. A jelenlegi szervezet elıdjének elsı ülését 2000-ben a MAB hívta
össze Budapesten.
b) Róna-Tas András a CEENQA elıdszervezetének elnöke, majd a Steering
Committee tagja volt 2006 májusáig.
c) A MAB nemzetközi szakreferense, Rozsnyai Krisztina a kezdetektıl mindmáig a CEENQA fıtitkára. A Hálózat titkársági hátterét a MAB biztosítja.
d) A MAB képviselıi részt vesznek a CEENQA közgyőlésein (korábban kétévente, újabban már évente), s munkaértekezletein (évenként), rendszeresen
elıadást tartva, szekciót vezetve.
5. EUA (European University Association, korábban CRE): az Európai Egyetemek
Szövetsége.
a) Az EUA intézményértékelési programjában Róna-Tas András és Bazsa
György hosszú ideig értékelı szakértıként vett részt, Rozsnyai Krisztina pedig
2000 óta látogató bizottsági koordinátorként dolgozik. (Utóbbi felelıssége az
értékelı jelentések megszövegezése is.)
b) Az EUA intézményértékelési program Steering Committee tagja Róna-Tas
András (2005 nyaráig), majd 2007–2011 között Rozsnyai Krisztina.
c) A MAB képviselıi idıszakonként részt vesznek az EUA konferenciáin, elıadóként, vagy (Lisszabon, 2007) szekciótitkárként.
III. Szakértık küldése, továbbképzések, ügynökségi együttmőködések, konferenciák
a) A MAB többször adott szakértıt, köztük korábbi és jelenlegi MAB tagokat,
társügynökségek felkérésére helyszíni programértékelésekhez Albániában,
Észtországban, Litvániában, Németországban továbbá – az ENQA felkérésére – társügynökségek külsı értékelésére.
b) Külföldi felkérésre alkalmanként a titkárság munkatársai is ellátnak egyéni
szakértıi tevékenységet (ügynökségek értékelése, ENQA; felsıoktatási in-
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tézmények értékelése, EUA; lásd feljebb). Szántó Tibor a horvát társügynökség (ASHE) munkáját segítette (2006–2008) egy nemzetközi team tagjaként.
c) Több társügynökség (albán, ausztrál, holland-flamand, horvát, kínai, román,
svéd, szerb, thai) küldöttségét illetve képviselıjét fogadtuk tapasztalatcserére, konzultációkra, vagy a hazai intézményi akkreditációs látogatások megfigyelésére.
d) Rendszeresen szemináriumokat, elıadásokat tartunk társügynökségeknél
szerte Európában és számos rendezvényen, konferencián.
e) Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem közbülsı eljárási értékelését részben a bajor társügynökség (ACQUIN) vizsgálatával összehangoltan végeztük 2005–2006-ban.
f) Munkánk eredményeirıl a konferencia elıadások mellett nemzetközi publikációkban is beszámolunk.
IV. NEMZETKÖZI KÜLSİ ÉRTÉKELÉSEK
a) A MAB a világon az elsık között végeztette el saját munkájának független
nemzetközi külsı értékelését (1999–2000). Ennek dokumentumait honlapján
közzétette és kiadványként is megjelentette és terjesztette.
b) A 2005-ben az oktatási miniszterek által elfogadott Európai Sztenderdek és
Irányelvek (ESG) alapján 2007–08-ban a MAB az ENQA tagságát megújítandó külsı értékelésnek vetette alá magát, melynek eredményeképpen teljes
jogú tagságát az ENQA öt évre meghosszabbította.
c) A soron következı ENQA értékelés 2013 tavaszán kezdıdik, az önértékelést
2013 márciusában benyújtottuk.

A kínai Higher Education Evaluation Center küldöttsége a MAB-ban
2012. szeptember 27.
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20 ÉVES A MAB – ÜNNEPI ÜLÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN
2013. március 21.

Keszei Ernı

Balog Zoltán Pálinkás József

Balázs Ervin

Mihály György

Balog Zoltán (EMMI miniszter)
Bízom benne, hogy a MAB autonómiáját érintı változtatások pozitív eredményeket
hoznak, finomhangolásra ugyanakkor még szükség lehet.
Pálinkás József (MTA elnök)
A MAB-nak a felsıoktatás átalakulásában a minıség ırének kell lennie.
Mezey Barna (MRK elnök)
Nagyon nehéz dolga van a MAB-nak, a felsıoktatási intézmények ugyanis autonóm egységek, amelyek a saját érdekeiket képviselik.
Róna-Tas András
Amíg mőködésének anyagi alapja a mindenkori kabinettıl függ, addig a MAB
függetlensége illúzió.
Michelberger Pál
A mőszaki felsıoktatásban 4 területet értékeljen a MAB a véleményezése során:
tudományos, oktatási, közéleti és szakmai teljesítmény.
Fésüs László
A MAB mindenkori tekintélyének alapja a felé megnyilvánuló bizalom, amit tagjai
és a testület egészének szakmai teljesítménye hitelesít.
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Bazsa György
A születésnap a számvetés mellett a köszöntés napja is. Azt kívánom a MAB-nak,
kitőnı és tapasztalt titkárságának, hogy legyen akarata, függetlensége, jogi és
pénzügyi lehetısége a húsz éves sikeres hagyományok felújítására, folytatására és
fejlesztésére – nem elsısorban a maga, hanem a magyar felsıoktatás jobb, európai
minısége érdekében.
Balázs Ervin
A MAB mindenkori elnöke és a plénum tagjai Odüsszeuszhoz és társaihoz hasonlíthatóak. A háborgó tengeren bolyonganak, Szkülla és Kharübdisz között hajóznak, hallgatva és kitéve a szirének énekének, céljuk elérését az Istenek támogatják,
vagy gátolják. Csak bízhatunk abban, hogy ahogy Odüsszeusz is hazatért és rendet
teremtett, úgy a MAB is megfelel mandátumának, mint a minıség ırzıje.
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