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TÁJÉKOZTATÁSOK
20 éves az ODT, jubileumi ülés
(2014. április 22.)
Az Országos Doktori Tanács megalakulásának
20 éves évfordulójára rendezett ülés a Magyar
Tudományos Akadémián került megrendezésre. A jubileumi rendezvényen Pálinkás József
MTA elnök megnyitója után az OD(H)T korábbi elnökei közül Bazsa György, Zalai Ernő
és Mihály György, valamint a jelenlegi elnök,
Csernoch László tartottak előadást. Az előadá-

sok az ODT honlapján (www.doktori.hu) megtekinthetők. Az ülésen a MAB alapító elnöke,
Róna-Tas András mellett a jelenlegi MAB részéről Bakacsi Gyula testületi tag és Szántó
Tibor főtitkár vettek részt. A MAB továbbra is
számít az ODT-vel való szoros együttműködésre.

ENQA Forum
(Szentpétervár, 2014. április 24-25.)
Szántó Tibor, a MAB főtitkára vett részt a
fórumon. Az egyik fő téma az ENQA jövője,
stratégiája volt. Az ENQA megkereste
tagügynökségeit, hogy jelezzék, melyik az öt
legfontosabb előttük álló stratégiai kihívás a
következő öt évre. A MAB – a titkárság által
készített, az elnökkel egyeztetett – válasza a
következő volt:
1. ENQA / ESG megfelelés (függetlenség és
finanszírozás, jogszabályi környezet).

2. A MAB tagjainak és szakértőinek minőségbiztosítási felkészültsége, motiváltsága.
3. HR: titkársági munkatársi állomány fejlesztése (bővítés, fiatalítás, nyelvtudás).
4. Nemzetköziesítés, külföldi szakértők bevonása.
5. Eljárások és bírálati szempontok frissítése
(hatékonyság és hatásosság, egyszerűsítés
és lényegi minőségelemek).

Professzorok Batthyány Köre közleménye
(2014. május 8.)
A PBK „Meg kell újítani a felsőoktatást” címmel közleményben fordult a kormányzó pártokhoz és az új kormányhoz. A szükségesnek
tartott változások között szerepel az is, hogy
„A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizott-

ság döntése ellenére ne lehessen kinevezni
egyetemi tanárt.” A közlemény a PBK honlapján olvasható:
http://www.bla.hu/professzorok/index.php?oldal=dl
/Nyilatkozat140508.pdf

MTA IX. osztály konferencia, a felsőoktatás versenyképessége
(2014. május 14.)
A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya
konferenciáján Balázs Ervin MAB elnök is
tartott előadást a (az előadás a MAB honlapján
a Publikációk menüpontban elérhető). A visz-

szajelzések nagyon pozitívak, ezért a konferencián elhangzott előadások kiadását tervezi
az Akadémia.

Tempus konferencia, FOI-k nemzetköziesítési értékelése
(2014. május 20.)
A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése
tárgyában folyó Tempus projekt konferenciáján Szántó Tibor főtitkár vett részt. A nemzet-

köziesítési értékelés keretében eddig 2 intézményi pilot értékelés történt, külföldi szakértők
bevonásával. Az értékelő jelentések javító
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szándékú helyzetértékelések a tárgyban, és
ajánlásokat, javaslatokat fogalmaznak meg az
intézmények számára. A két most értékelt intézmény (BGF, SZTE) üdvözölte a lehetősé-
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get, s a hazai és külföldi értékelő szakértők is
hasznos tapasztalatokról számoltak be. További intézmények vizsgálatára is sor kerül a közeljövőben a projekt keretében.

CEENQA közgyűlés
(Pristina, 2014. május 23-24.)
Rozsnyai Krisztina, a szervezet főtitkára tájékoztatta a MAB plénumot a közgyűlésről. Koszovó és a szerb ügynökség sem volt jelen az
ülésen. A közgyűlés előtti workshop témája:
Mitől sikeres az akkreditáció otthon és nemzetközi szinten? A közgyűlésen a 7 tagú elnök-

ségbe 4 új tagot választottak. A CEENQA-ban
nincs tagsági kritérium, 2000 óta – a közgyűlésekhez kapcsolódva – a mostanihoz hasonló
beszélgető fórumokon találkoznak az ügynökségek képviselői.

Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv) módosítás
(2014. július 4.)
A törvénymódosítási javaslat sürgősséggel lett
június 16-án a Parlamentnek benyújtva, egyeztetés ezután, nem a szokásos módon történt. A
MAB elnöke és főtitkára pár napot kapott rátekintésre, észrevételeit a MAB elnöke megtette.
A módosítás szerint a MAB testület 2 taggal
bővül, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) és HÖOK egy-egy delegáltjával, azaz
20 tagú lesz. Így valamivel 50 % alá esik a testületben a miniszteri delegáltak száma, de ez
várhatóan nem lesz elég az ENQA és az ESG
által támasztott függetlenségi elvárások teljesítéséhez, további változások szükségesek a jogi
szabályozásban. Az EMMI előirányzaton belüli költségvetés tervezést remélhetően el fogjuk
tudni fogadtatni az ENQA-val.

Módosul még az egyetemi tanári kinevezések
eljárása is, a kinevezésre eztán javaslatot tehet
a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar
Művészeti Akadémia és a Magyar Olimpiai
Bizottság is. Kérdéses, hogy ezek a kinevezési
javaslatok bekerülnek-e majd a MAB elé véleményezésre, erről a törvénymódosítás nem
rendelkezik.
Július 4-én több előterjesztést tárgyalt a Parlament, köztük az Nftv. módosítást is. A módosítást a Parlament megszavazta, az július 16-án
kihirdetésre került, július 24-én hatályba lépett.
(Az MTA elnöke úgy nyilatkozott, hogy az
MTA nem kíván élni az egyetemi tanári kinevezési javaslattételi jogával.)

MKKR képzési területi értekezletek és szakmai munkacsoport ülés
(2014. június 26.)
A Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozása kapcsán június folyamán felsőoktatási képzési területi értekezletek voltak és ülésezett a
szakmai munkacsoport, utóbbin a MAB részéről Szántó Tibor főtitkár vett részt. A levezető
elnök Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár
távollétében Rádli Katalin volt. Az ülés az

MKKR kialakításáról készített országjelentés
tervezetét tárgyalta, ősszel kell a végleges
anyagot Brüsszelbe küldeni. Az MKKR felsőoktatási részének kidolgozását koordináló OFI
munkatársai várhatóan a szeptemberi plénumon a MAB tagjait részletesen tájékoztatni
fogják a munka állásáról, az eredményekről.
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ELVI HATÁROZATOK
A MAB véleménye a bolognai folyamat jövőjéről
2014/7/IV. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
Általában probléma a Bologna folyamattal,
hogy bár a harmonizált Európai Felsőoktatási
Térség minden tagország számára előnyös lenne, a nemzeti felsőoktatási rendszerek ehhez
szükséges átalakítása nagyon eltérő szintig valósult meg. Két problémát kiemelünk:
(1) Egyetem  főiskola
Az azonos alapképzés folytatása nem jelenti
azt, hogy az egyetem és a főiskola szerepe is
azonos! Sőt, az "azonos" alapképzés is csak a
vonatkozó jogszabályi előírás (KKK) keretein
belül kell, hogy azonos legyen. Nem csak Magyarországon van a felsőoktatási intézményekben bizonytalanság a jövőt illetően, hanem Európa számos egyéb (akár fejlettebb) országában is. Ezért az egyetemek főiskolai, a főiskolák egyetemi feladatokat is próbálnak maguknak megszerezni. Ezt a rossz gyakorlatot jó
lenne megszüntetni.
(2) Elitképzés  tömegképzés
Bármennyire szeretnénk is elitképzést tartani,
valójában ma Európában a tömegképzés dominál. Lehet, hogy ez is fontos tényező abban,
hogy az észak-amerikai és az ázsiai felsőoktatás mögött az európai csak harmadik a rangsorban. (Egy ebben a témában tartott előadás a
"hallgatót vonzó képesség" alapján rangsorolta
a földrészeket.) Erre áldozni kell, a megtérülés
már középtávon garantált.
1. A bolognai célkitűzések megvalósulásának értékelése.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a Bologna-folyamat NEM érte el a kitűzött célokat. (Ezért is csak harmadik az európai felsőoktatás a világban.) Jobb lenne szerényebb célokat kitűzni, de azokat keményebben megkövetelni. A nemzeti sajátosságok nem hagyhatók figyelmen kívül.
Jól működik a "best practice propagation", de
ez végképp nem hatékony.
– könnyen érthető és összehasonlítható
diplomák
(Értékelés)
– két fő ciklus (undergraduate, graduate)
A műszaki és informatikai területen sikeresnek
bizonyult a kétciklusú képzés hazai bevezetése.
Ezzel együtt javasolható, hogy legyen "elitképzési" jelleggel egyciklusú képzés az infor-

matikában, villamosmérnöki területen stb. is,
elsősorban, ahol erős a matematikai modellek
használata.
– kreditrendszer
A kreditrendszert Magyarországon még nem
mindenhol alkalmazzák megfelelően. Különösen problematikus az előtanulmányi rend kialakítása és következetes betartása. A sebességen lehet változtatni, de a tanterv szakmai logikáján nem!
Megjegyzendő még, hogy a kreditek a teljes
hallgatói munkára vonatkoznak, tehát a tanóra
+ egyéni hallgatói munkaórára! Egyes tudományterületeken a valóságban jóval kisebb
munka áll a kreditek mögött, máshol jóval nagyobb. Ezt egységesíteni kell, a gyenge követelmények megemelésével.
– mobilitás előmozdítása
A mobilitás fő akadálya a nyelvtudás hiánya.
Már a közoktatás szintjén bele kell nyúlni es
legalább az angoltudást egységesen magas
szintre emelni. Nincs olyan ember, aki "nyelvi
antitalentum", csak olyan, aki túl későn es
rossz módszerrel tanulta az idegen nyelvet!
A másik probléma a más kultúrák iránti nyitottság hiánya. A más kultúrák, más szokások,
kommunikációs elemek megismerése a kétoldalú mobilitás növelésével adódik, ehhez természetesen az oktatók körében is jelentősen
növelni kell a mobilitást, így a tényleges nyelvtudást és mobilitást szükség esetén ki kell
kényszeríteni.
– együttműködés a minőségbiztosításban
Egyetértünk azzal, hogy "accreditation
decisions are not portable yet and the issue of
trans-border quality assurance is not really
touched upon."
Az egyes nemzeti minőségbiztosítási rendszerekben alkalmazott kritériumok és módszerek
össze-hasonlíthatóságát nagyban segíti az
ESG. Támogatjuk ennek harmonizációs szerepét, az európai sztenderdek és irányelvek
EHEA országokban való tényleges alkalmazását, mind a felsőoktatási intézmények, mind a
minőségbiztosítási ügynökségek esetében. Az
ESG sztenderdek szerinti értékeléseknek a külső minőségértékelési jelentésekben való megjelenése nagyban elősegíthetné a különböző
ügynökségek által készített értékelések, jelentések összehasonlíthatóságát, s ennek révén a
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minőségértékelési és akkreditációs döntések
nemzetközi átvitelét, kölcsönös elismerhetőségét.
– európai dimenziójú intézményközi
együttműködés
(Értékelés)
– intézményi sokféleség („diverzitás”)
(Értékelés)
– hallgatóközpontú tanulás
Tegyük a hallgatók körében a tanulást, a tudást
értekké, alakítsuk ki úgy az egyes tantárgyak
programját, hogy a hallgatók számára öröm
legyen a tanulás.
– szociális
hátrányok
kiküszöbölése
(„social dimension”)
(Értékelés)
– diplomák automatikus elismerése
(Értékelés)
– kellő mértékű, stabil finanszírozás
A mai hazai felsőoktatási finanszírozási rendszer katasztrofális. Fel kell ismernie a politikusoknak, hogy a jövő, a gazdaság fejlődésének
záloga a felsőoktatás és kutatás támogatása.

2014. augusztus

2. További kiemelt célok.
A MAB nem látja szükségét további kiemelt
Bologna-célok megfogalmazásának, ellenkezőleg, az eddigieknél kevesebb, ám határozottabban érvényesített, kiemelt célt kell kitűzni,
s azok nemzeti megvalósulását következetesebben kell szorgalmazni és – kölcsönös nemzetközi támogatás és értékelés mellett – nyomon követni.
3. Egyéb (magyar) problémák.
Az egyetemek vezetésében a hallgatói jogosítványok jelenlegi rendszere megnehezíti a
stratégiai elképzelések keresztülvitelét. A rövidtávú és partikuláris érdekek indokolatlanul
nagy súlyt kaphatnak. A hallgatók olyan kérdésekben is magas arányban szavaznak,
amelynek a megítéléséhez nem rendelkeznek
elegendő információval és tapasztalattal: például ki legyen egyetemi tanár, dékán, rektor.
Budapest, 2014. július 4.

Szakok képzési területi átsorolása
A Budapesti Corvinus Egyetem két, az agrár
képzési területhez tartozó szaknak a műszaki
képzési területhez történő átsorolását kezdeményezte: tájrendező és kertépítő mérnöki
alapképzési szak, tájépítész mérnöki mesterképzési szak.
A szakok képzési és kimeneti követelményeiben a műszaki tartalom (~65%, illetve ~70%) –
ezen belül az építészmérnöki szakterülethez
tartozó ismeretkörök – aránya jelentős, ezért az
átsorolásukat az Agrártudományi bizottság és a
Műszaki tudományi bizottság egyaránt támogatta. Hasonló tartalmú külföldi képzések az
építészmérnöki területhez kapcsolódóan indulnak, részben ennek okán is az intézmény által
javasolt új képzési ág (tájépítészeti) létesítését
a Műszaki tudományi bizottság nem tartotta
indokoltnak, az alapszakot az építészmérnöki
képzési ághoz javasolta besorolni.
2014/7/VIII/1. MAB határozat (2014.07.04.)
Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési
szak képzési területi átsorolása

A MAB támogatja a tájrendező és kertépítő
mérnöki alapképzési szak átsorolását az agrár
képzési területről a műszaki képzési területhez. A MAB új képzési ág (tájépítészeti) létesítését nem tartja indokoltnak, az alapszakot az
építészmérnöki képzési ághoz javasolja besorolni. (A felsőoktatási képzési rendszer tervezett áttekintése során a szak képzési és kimeneti követelményeiben az ismeretkörök részletesebb felsorolása, pontosítása szükséges.)
2014/7/VIII/2. MAB határozat (2014.07.04.)
Tájépítész mérnöki mesterképzési szak képzési
területi átsorolása
A MAB támogatja a tájépítész mérnöki mesterképzési szak átsorolását az agrár képzési
területről a műszaki képzési területhez. (A felsőoktatási képzési rendszer tervezett áttekintése során a szak képzési és kimeneti követelményeiben az ismeretkörök részletesebb felsorolása, pontosítása szükséges.)

2014. augusztus
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MŰKÖDÉSI HATÁROZATOK
A MAB gazdálkodása
A MAB 2013. évi közhasznú beszámolója
kapcsán Máthé Gábor, a MAB Felügyelő Bizottságának (FB) agja tájékoztatta a plénumot,
hogy a bizottság a 70-30% költségvetés/saját
bevétel arányt elfogadhatónak tartja, de csak
akkor, ha a költségvetési szerződés már aláírásra került. A MAB auditált mérlegét és közhasznú beszámolóját megfelelőnek ítélte és a
testületnek elfogadásra javasolja az FB, az
megküldhető az EMMI-nek, illetve közzé tehető a MAB honlapján.
Maruzsa Zoltán felsőoktatási helyettes államtitkár a MAB április 25-i ülésén meghívott
vendégként kért szót a közhasznú beszámoló
tárgyalásakor. Fontosnak tartotta a negyedéves
utófinanszírozás okainak pontosítását a testület
számára: ezt a módot – a megkeresett költségvetési szervek közül egyedül – a MAB vezetés
választotta. (Más mód, negyedévenkénti előre
megadott fix összeg, annak felhasználásáról
elszámolás, esetleges különbözet elvesztése, a
MAB működési mechanizmusában előnytelennek, vállalhatatlannak tűnt.) A továbbiakban a
támogatás pontos megérkezését Maruzsa Zoltán személyesen garantálja.

Máthé Gábor reagálva az államtitkár szavaira,
hozzátette, hogy bár tények állnak szemben
tényekkel, elfogadja a bizottság az EMMI garanciát, nem tehet mást, de fontos hangsúlyozni, hogy csak a kifizetések időbeni teljesülése
esetén, megbízható finanszírozás mellett végezhető el az elvárt minőségi munka. Ezt a
bizonytalanságot kifogásolta többek között az
ENQA is.
Maruzsa Zoltán 2012 őszén érkezett a helyettes
államtitkári posztra, elmondása szerint rögtön
lépéseket tett, hogy a MAB elérje a kért támogatási szintet. Kérte a MAB testülettől, hogy ez
a bizalom legyen kölcsönös és erős a jövőben
is.
2014/5/V/1. sz. MAB határozat (2014.04.25.)
A testület a MAB 2013. évi közhasznú beszámolóját az előterjesztés során elhangzott tájékoztatók után elfogadta.
2014/5/V/2. sz. MAB határozat (2014.04.25.)
A testület a MAB 2014. évi költségtervét az
előterjesztés során elhangzott tájékoztatók után
elfogadta.

A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A MAB SZMSZ módosítását a testület április
25-én, majd május 30-i ülésén tárgyalta.
Az EMMI írásos észrevételei és a 2014. április
14-én Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár
úrnál tartott egyeztetés, majd pedig a MAB
2014. április 25-i ülésén elhangzott észrevételek, javaslatok alapján – néhány technikai jellegű mellett – az alábbi fontosabb tartalmi módosítások történtek a MAB SZMSZ tervezetében.
2. § (3) bekezdés: A működési engedély felülvizsgálati eljárásban a MAB nemcsak az intézményről, hanem annak egyes képzéseiről
korábban készített szakvéleményeit, akkreditációs jelentéseit is felhasználhatja.
7. § A DI létesítés mellett a MAB a DI új tudományágának nyilvántartásba vételi eljárásában is szakértői véleményt ad az OH
számára.
20. § (9a) bekezdés: A MAB szakértői testület
tagjai tiszteletdíjukért munkát végeznek.

25. § (2) bekezdés: Kizárólag a MAB testülete
által határozat formájában hozott döntések
és indoklásuk tekinthetők a MAB szakértői
véleményének.
43. § (3) és (4) bekezdés: A bírálók a MAB
számára munkát végeznek. A szakértők díjazásának mértéke az SZMSZ-be került, 3.
mellékletként.
43. § (5) bekezdés: Törlésre került, hogy az
egyéni bírálói vélemények az érintett rektor
számára a Testület döntése után kiadhatók.
51. § (14) és (15a) bekezdés: A Felülvizsgálati
Bizottság tagjai a MAB szakértői, díjazásukért munkát végeznek.
52. § (7a) bekezdés: A Felügyelő Bizottság
tagjai a MAB szakértői, díjazásukért munkát végeznek.
53. § (3) bekezdés: plénum ülésen új napirend
felvétele a jelenlévő tagok egyhangú támogatásával lehetséges.
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66/A. § Az ET pályázatokat magyarul és –
meghatározott részeit – angol nyelven kell
benyújtani.
67. § (1) bekezdés: Az ET pályázatról a MAB
– lehetőség szerint – külföldi szakértő véleményét is beszerzi.
71. § (4) A DI TT 10 publikációjának adatait
az MTMT-ből kell átvenni, a teljes lista az
MTMT-ben legyen elérhető.
90/A § A MAB eljárási díjairól, (2) bekezdés:
ET pályázat véleményezési díja 190.000 Ft.
3. sz. melléklet: A MAB szakértőinek díjazása.

2014. augusztus

2014/6/III. sz. MAB határozat (2014.05.30)
A testület a MAB módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. A dokumentum
az EMMI miniszter általi elfogadása után lép
hatályba.
[A 2014. július 24-én hatályba lépett Nftv.
módosítás érinti a MAB szervezetét is, ezért a
fentiek szerint módosított SZMSZ-t egyelőre
nem küldtük meg a miniszternek jóváhagyásra, mivel a szöveg további módosítása
szükséges.]

Egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontjainak kiegészítése
2014/7/V. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
A testület az egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontjainak kiegészítését – a szenátusi
határozatra és a pályázatok angol nyelven való
benyújtására vonatkozóan – elfogadta. A módosítások azután lépnek hatályba, hogy az
EMMI miniszter elfogadja a MAB új SZMSZét. Ha ez még 2014-ben megtörténik, akkor a
hatályba lépés 2015. január 1.
(A dokumentum felkerül a MAB honlapjára.)
1. Az idegen nyelv meghatározása egyetemi
tanári pályázat beadásához
Az egyetemi tanári pályázatot a MAB magyar, valamint annak a vonatkozó útmutatóban meghatározott egyes elemeit angol
nyelven kéri véleményezésre benyújtani.
(MAB SZMSZ módosítás)
2. A pályázat következő részeit kell benyújtani magyarul és angolul is:
- a tartalomjegyzéket (Útmutató 5. sor)
- a pályázó válaszát a pályázati kiírásra
(Útmutató 2. pont)
- a szakmai önéletrajzot (Útmutató 3.
pontból)
- szakmai portfolió (művészeti területen,
ahol értelmezhető)
3. Csak magyar nyelven kell benyújtani:
- az intézmény vezetőjének kísérőlevelét
(Útmutató 4. sor)

- a pályázati kiírást (Útmutató 1. pont)
- a mellékletként benyújtandó publikációs
listát (Útmutató 3. a) pontból)
- a tudományág megnevezését (Útmutató
4. pont)
- a személyes dokumentumok másolatait
(Útmutató 5. pont)
- a szenátus ülésének a pályázat támogatását dokumentáló jegyzőkönyvi kivonatát
vagy az intézmény vezetőjének a pályázat kísérőlevelében (Útmutató 4. sor) a
szenátusi ülés dátumát tartalmazó, a támogatásról szóló nyilatkozatát
4. Az Útmutatónak a személyes dokumentumok másolatairól szóló 5. pontja kiegészül
a külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolatával [Nftv. 105.§(5)].
5. A MAB az intézmény szenátusa által a pályázat MAB-hoz való benyújtása előtt legfeljebb 3 hónappal támogatott egyetemi tanári pályázatot véleményez.
Eljárás:
1. A MAB a kiegészített bírálati szempontokat
és a bírálati űrlapokat angol nyelven is közzéteszi.
2. A két nyelven benyújtott pályázatnak legalább az egyik bírálója magyar.

Doktori iskola törzstagok bírálati szempontjainak módosítása
A MAB a külső (doktori iskoláktól és törzstagoktól érkező) visszajelzések nyomán a
doktori iskolák törzstagjaival szemben elvárt
publikációs minimumkövetelményeket az
eddigieknél részletesebben meghatározta, az
egyes szakbizottságok előterjesztése szerint.

2014/5/IV. sz. MAB határozat (2014.04.25.)
(A 2014/4/ IV. sz. határozat módosítása)
A testület a doktori iskola törzstagi bírálati
szempontok módosítását a szakterületenként
elvárt publikációs minimumkövetelmények vonatkozásában elfogadta. (A módosított dokumentum a MAB honlapján elérhető.)

2014. augusztus
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Doktori iskola törzstagok bírálati szempontjainak pontosítása
A Bölcsészettudományi, valamint a Társadalomtudományi bizottság által elvárt DI törzstagi publikációs követelmények pontosításra kerültek.

2014/6/IV. sz. MAB határozat (2014.05.30.)
A testület a doktori iskola törzstagi bírálati
szempontok pontosítását elfogadta. (A pontosított dokumentum a MAB honlapján elérhető.)

Tudományágak – mesterszakok megfeleltetése
(Doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak kiegészítése)
Doktori iskola abban a tudományágban vagy
művészeti ágban létesíthető, amelynek megfelelő tudományterületen a felsőoktatási intézmény mesterképzést folytat. A mesterképzést
folytató intézménynek abban a tudományágban
lesz lehetősége a PhD fokozat kiadására, amelyik tudományágba a mesterszak tartozik. Ennek érdekében alakította ki a MAB a tudományágak és mesterképzési szakok kölcsönös
megfeleltetési rendszerét.

2014/7/VI/1. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
(A doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjairól szóló 2014/6/IV. sz. MAB határozat
kiegészítése)
A testület a tudományágak – mesterszakok
megfeleltetési listájának frissítését – a 2012
óta létesített mesterszakok felvételével –
elfogadta.
(A kiegészített lista a doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak 2. sz. mellékleteként felkerül a MAB honlapjára.)

A MAB által elfogadott MTMT publikációs kategóriák
2014/7/VI/2. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
(A doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjairól szóló 2014/6/IV. sz. MAB határozat
kiegészítése - 3. melléklet)
Jelleg
MTMT
Műszaki
Művészeti
Oktatási
Tudományos

Magyarázat, segítség
Alkalmazott, alkalmazható vagy megvalósítható mérnöki, technikai jellegű (alkotás)
Alkotóművészi kifejezésmóddal élő (alkotás)
Rendszerezett ismereteket közvetítő, az oktatási folyamat számára didaktikai szempontok szerint összeállított mű, amely egy meghatározott tudományterület (tantárgy) elsajátítását segíti.
A szaktudomány normáinak megfelelő formában, tárgyalásmóddal és ellenőrzési eljárással
készült, tudományos közösségnek szánt, publikálás esetén tartós hordozón tárolt és a nyilvánosság számára hozzáférhető mű, kiadvány, közlemény, amely témájában rendszerint:
a) eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményről számol be, vagy:
b) meglévő eredményeket dolgoz fel, szintetizál, értékel; vagy:
c) a szakirodalomban való eligazodást, tartalomfeltárást szolgálja.

Általánosan érvényes valamennyi típusra: a
típusokat nem különböztetjük meg a dokumentumhordozó vagy a médiatípus szerint.
Főtípusok
Alkotás
Folyóirat

Könyv

A testület a MAB által elfogadott MTMT publikációs kategóriák c. összeállítást elfogadta.
(A dokumentum a doktori iskolák akkreditációs
bírálati szempontjainak 3. sz. mellékleteként
felkerül a MAB honlapjára.)

Valamennyi típus lehet nyomtatott papír alapú,
valamint elektronikus formátumú is (pl. CD,
DVD, hálózatról elérhető digitális formátum)

Művészi igényű mű vagy jelentős műszaki alkotás
Szabályos időközönként megjelenő, egységesen szerkesztett, meghatározott tárgykörre irányuló, vagy valamely kutatási terület eredményeinek közlésére szolgáló kiadvány. A folyóirat
egymást követő számozási adattal: tárgyévvel, füzetszámmal, keltezéssel, időrendi vagy
egyéb jelöléssel ellátott részegységekből (füzetekből, évfolyamokból, kötetekből) áll. A nemzetközi nyilvántartásba vett folyóiratok ISSN-számmal rendelkeznek.
Nem időszaki, hanem egy vagy több, meghatározott számú kötetben megjelenő, szabad
szemmel olvasható szöveget, ill. illusztrációt tartalmazó, befejezett egészet alkotó kiadvány
MSZ 3402) Tipikusan legalább 48 oldal (3, egyenként 16 oldalas nyomdai ív) (UNESCO), ill.
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Könyvrészlet
Oltalmi formák

3 ívnél (1 ív=40 ezer betű hely) nagyobb terjedelmű írásmű (NAVA). Ide tartoznak a monografikus és összefoglaló művek; a gyűjteményes kötetek; a tematikus, szerkesztett konferenciakötetek; a kézikönyvek; tankönyvek; az önálló kiadványként megjelenő műhelytanulmányok és más könyv jellegű kiadványok. Az 1972 után megjelent könyvek többnyire ISBNszámmal rendelkeznek.
Egységes tematikájú, könyv vagy gyűjteményes kötet részeként megjelenő, szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkező, illetve önálló, kisebb egységként leírható (rész,
fejezet, szócikk stb.) publikációs forma.
A szabadalmi vagy találmányi joggal védett új tudományos-műszaki eredményekről szóló
dokumentum. Ide tartozik: európai szabadalom, magyar szabadalom, mintaoltalom, nem
besorolt szabadalom, német szabadalom, nemzetközi szabadalom, orosz szabadalom, szabadalom más országban, USA szabadalom.

Alkotás besorolások
MTMT
további ide értett
Előadóművészet

Irodalom

Kép

2014. augusztus

magyarázat, segítség

egyéb feltétel, megjegyzés
Audiovizuális mű megjeleníté- Filmalkotás: meghatározott sorrendbe Csak művészet terüsében, pl. film-, színházi, zenei, állított mozgóképek hang nélküli vagy leten elfogadott.
tánc- és mozdulatművészeti
hanggal összekapcsolt sorozata, fügelőadásban, rádiójátékban, per- getlenül attól, hogy azt milyen hordoformance-ban végzett rendezői, zón rögzítették. Filmalkotásnak minőoperatőri, színészi, előadói tesül a szerzői jogokkal védett, különövékenység
sen a filmszínházi vetítésre készült
játékfilm, a televíziós film, a reklámés a dokumentum-film, valamint az
animációs és az ismeretterjesztő film.
Színházművészeti előadásnak minősül
a közönség előtt színjáték útján, beszéddel, mozdulatokkal, zenével, tánccal, hanghatásokkal és látványelemekkel történeteket vagy helyzeteket,
lelkiállapotokat bemutató előadóművészet, melyben más művészetek
eszközei is felhasználhatók. Zenei
előadó-művé-szet: emberi hanggal,
illetve hangszerrel megszólaltatott
zene. (Ld. még más aspektusból az
Irodalom, a Zene besorolásnál.)
Művészi igényű
Elbeszélő mű, szöveggyűjtemény,
Csak bölcsészettuirodalmi alkotás
antológia, színmű, dráma, epika, irodomány és művészet
dalmi levél, prológus, próza, vallásos területeken elfogairodalmi dokumentum, vers, versesdott.
könyv, műfordítás, rádiójáték, forgatókönyv, színvonalas, hatásos előadóbeszéd írásos változata stb.
Festmény, grafika, fotóművéFalfestmény, miniatúra, oltárkép, pa- Csak művészet és
szeti alkotás, iparművészeti és
norámakép, történelmi festmény,
műszaki tudomány
képzőművészeti alkotás terve,
üvegfestmény, vizuális körkép, vala- területeken elfogaipari tervezőművészeti alkotás mint különböző festészeti technikákkal dott.
terve, pl. építészeti alkotás ter- készült képek. Grafika, képgrafika,
ve; műszaki alkotás, létesítmény tervezőgrafika: rajzeszközzel, víz- és
terve (pl. gép, híd, út, stb.);
pasztellfestéssel készült rajz, festmény,
környezetrendezési terv (pl.
karc, metszet stb. Rajzolás, metszés,
kerttervezés)
kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve.
Könyvművészet. Fotó: nonfiguratív
montázs, port-ré, tárgyak (mozdulatlan) fényképezése, villanófény-felvétel
(fényképezés), belső felvétel, digitális
fényképezés, fotokerámia, foto-szobrá-
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MTMT

további ide értett

Tárgy

Szobor, érem, formatervezés:
fém, ötvösség, fa, bőr, kerámia,
könyv, papírművészet, textilművészet, üvegművészet, bútortervezés, belsőépítészet, ipari
formatervezés

Tér

Építészeti alkotás, műszaki
létesítmény, közterületen elhelyezett művészi objektum,
egyéb környezetrendezési alkotás

Zene

A zeneművek műfajai, hangszeres zene, vokális zene, karakterdarab, zenemű, szöveggel vagy
anélkül, zenés színmű, táncjáték
partitúra.

Folyóirat besorolások
típus
további ide értett
Esszé

Forráskiadás

Konferenciaközlemény

Műkritika

Szövegkiadás, forrás kommentált fordítása

magyarázat, segítség
szat, műfényfelvétel, művészeti tárgyak fényképezése, napfényfelvétel,
panorámafényképezés, színes fényképezés, természeti jelenség fényképezése. Szoborterv, ill. a tárgyalkotás körébe tartozó egyéb művek tervei. (Építészeti, környezetrendezési, műszaki létesítmény tervet ld. még a Tér besorolásnál is, ha a terv kivitelezésre került).
Ide tartoznak pl. a szobor vagy a formatervezés alkotásai: fém, ötvösmű, fa,
bőr, kerámia, könyv, papír, textil-,
üvegművészet, külső- és belső téri bútorok (ld. még tervként a Kép és (pl.
kültéri szoborként) a Tér besorolásnál
is).
Épületegyüttes, városépítészeti együttes. Ide tartoznak még: középület,
lakóépület, várostervezés, épületrész.
Műszaki létesítmény: pl. híd, út stb.
Közterületen elhelyezett művészi objektum: pl. szobor. Egyéb: elkészült
magas színvonalú egyedi munka a
környezet igényes kialakítására (pl.
kert, park, közterület). (Ld. még tervként a Kép, tárgyként (pl. szobor) a
Tárgy besorolásnál is.)
(Ld. még más aspektusból az
Előadóművészet besorolásnál is.)

magyarázat, segítség
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egyéb feltétel, megjegyzés

Csak művészet területen elfogadott.

Csak művészet és
műszaki tudomány
területeken elfogadott.

Csak művészet területen elfogadott.

egyéb feltétel, megjegyzés
Egyénibb hangvételű, az aprólékos,
Csak bölcsészetszigorú tudományos dokumentálást
tudomány területen
mellőző tanulmány. Egyidejűleg tarelfogadott.
talmazhat objektív állításokat, tudoIF rendelhető a témányos érvelést és retorikai, irodalmi, telhez.
metaforikus kifejezésmódot.
Eredeti forrás tudományos apparátus- Csak bölcsészetsal, kommentárral ellátott kiadása,
tudomány területen
vagy magára a forrásra koncentráló
elfogadott. Fordítás:
szöveg- vagy forrás közreadása (pl.
csak klasszikus
hasonmás); tudományos igényű,
nyelvből. IF rendelkommentált fordítás.
hető a tételhez.
Szakfolyóirat különszámában
I.4. pont szerint
(supplementum) megjelent, konferencián elhangzott vagy bemutatott
anyagból készült közlemény, 2 oldalnál nagyobb terjedelemben.
A nagyközönségnek szóló művészeti Csak bölcsészetalkotásokról, előadásokról stb. szóló
tudomány és művéértelmezés, értékelés, kritika.
szet területeken elfogadott. IF rendelhető
a tételhez.
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további ide értett

Összefoglaló
cikk

Szakcikk

tanulmány, tudományos dolgozat, műelemzés, konferencián
elhangzott előadás lektorált
folyóirat-cikké szerkesztett
változata

Könyv besorolások
típus
további ide értett
Felsőoktatási
tankönyv

Egyetemi tankönyv, főiskolai
tankönyv, lektorált jegyzet

Forráskiadás

Szövegkiadás, forrás kommentált fordítása

Katalógus

Kiállítási katalógus

Kézikönyv

Enciklopédia, lexikon, szótár,
egyéb adattár

Konferenciakötet

2014. augusztus

magyarázat, segítség

egyéb feltétel, megjegyzés
Tudományos folyóiratban megjelent, IF rendelhető a téegy-egy specifikus téma, tudományte- telhez.
rület aktuális kutatásait összegző cikk
(review article).
Teljes terjedelmű, szakfolyóiratban
IF rendelhető a témegjelent tudományos dolgozat,
telhez.
amely
a) eredeti elméleti vagy empirikus
kutatási eredményről számol be, az
adott tudományterület elfogadott módszereit használja, tudományos közösségnek szól;
b) a vizsgált tudományterület eredményeinek össze-foglalását, szintézisét
nyújtja, és új kutatási területeket, irányokat jelöl ki;
c) a szakirodalomban való eligazodást,
tartalom-feltárást szolgálja.
magyarázat, segítség

egyéb feltétel, megjegyzés
Felsőoktatási célra készült, tudomáJellege csak oktatás
nyos eredményeket összefoglaló, rend- lehet. Csak társadaszerező, a tudományos írásművek
lomtudomány terülejellemzőit is magán viselő kiadvány.
ten elfogadott.
Más szerző művének, könyvpéldány- Csak bölcsészetnak, forrásnak jegyzetekkel ellátott
tudomány területen
kiadása, magára a forrásra koncentráló elfogadott.
közreadása (pl. hasonmás kiadás). Ide Fordítás: csak klasztartoznak továbbá a filológiai előmun- szikus nyelvből
kálatokon (pl. kiadástörténeti vizsgálatokon és a főszöveg kiválasztásán vagy
kollációján alapuló, a szakmai és
nagyközönségnek szánt, jegyzetekkel,
elő- vagy utószóval ellátott szövegkiadások is; valamint a tudományos
igényű, kommentált fordítások.
Kiállítási tételek felsorolását és rövid Csak művészet terüleírását tartalmazó, könyv jellegű kileten elfogadott. (A
advány. (Kisnyomtatvány jellegű kata- kisnyomtatvány
lógus típusa: Egyéb.)
jellegű katalógus
nem elfogadott.)
Olyan irányadó mű, amely egy szakterület aktuális ismeretanyagát foglalja
össze (handbook). Valamely tudományterület alapvető ismereteit tartalmazó vagy fogalmait magyarázó kiadvány (lexikon, enciklopédia). Ide tartozik még valamely nyelv szavainak
betűrendbe szedett gyűjteménye, mely
tartalmazza a szavak jelentését, felsorolja a rokon értelmű kifejezéseket
(szótár).
Konferencia előadásainak írásos forI.4. pont szerint
máját kötetbe gyűjtő, ISBN- és/vagy
DOI-azonosítóval ellátott kötet.

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ

2014. augusztus
további ide értett

magyarázat, segítség

Könyvrészlet besorolások
típus
további ide értett

magyarázat, segítség

MTMT
Kritikai kiadás

Monográfia

Szakkönyv

Esszé

Tankönyv fejezet

Forráskiadás

Konferenciaközlemény
Könyvfejezet

Szövegkiadás, forrás kommentált fordítása
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egyéb feltétel, megjegyzés
Szerzői művet kritikai filológiai appa- Csak bölcsészetrátussal közreadó kiadvány; az utókor- tudomány területen
ra hagyományozott szövegek, történeti elfogadott.
emlékek, zenei, néprajzi és más források hű, történetileg hiteles, helyreállított, adatolt, kommentált, jegyzetapparátussal ellátott közlését tartalmazó kiadvány.
Egy témát, problémát, jelenséget, stb.
átfogóan, a teljesség igényével tárgyaló, fejezetekre tagolódó könyv, amely
a meglévő ismeretek szintetizálására
építve új, jelentős tudományos eredményeket tartalmaz. Általában egy
szerző munkája. A többkötetes monográfiák, kötetenként önálló címmel,
egy egységet alkotnak.
Meghatározott témakört szakszerűen,
tudományos módszerekkel, elmélyülten tárgyaló hosszabb lélegzetű mű,
vagy egységes keretbe foglalt, megszerkesztett gyűjteményes kiadvány.
Az egyes fejezetek logikus progressziót mutatnak, összefüggenek. A könyv
egyes részei lehetnek azonos, de gyakrabban különböző szerző(k) munkái
(szerkesztett szakkönyv). Természettudományokban gyakori.

Egyénibb hangvételű, az aprólékos,
szigorú tudományos dokumentálást
mellőző tanulmány. Egyidejűleg tartalmazhat objektív állításokat, tudományos érvelést és retorikai, irodalmi,
metaforikus kifejezésmódot.
Felsőoktatási célra készült, tudományos eredményeket összefoglaló, rendszerező, a tudományos írásművek
jellemzőit is magán viselő kiadvány
fejezete, része.
Eredeti forrás tudományos apparátussal, kommentárral ellátott kiadása,
vagy magára a forrásra koncentráló
szöveg- vagy forrás közreadása (pl.
hasonmás); tudományos igényű,
kommentált fordítás.
ISBN- és/vagy DOI-azonosítóval ellátott konferenciakötetben megjelent, 2
oldalnál nagyobb terjedelmű közlemény.
Tematikusan szorosan összefüggő
fejezetekre tagolt könyv (szakkönyv)
része. A szerzők a fejezeteiket összehangolják, keresztbe hivatkozzák, egy
szűkebb / tágabb témakört módszere-

egyéb feltétel, megjegyzés
Csak bölcsészettudomány területen
elfogadott.

Jellege csak oktatás
lehet. Csak társadalom-tudomány területen elfogadott.
Csak bölcsészettudomány területen
elfogadott.
Fordítás: csak klaszszikus nyelvből.
I.4. pont szerint
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MTMT

egyéb feltétel, megjegyzés

sen, tudományos apparátussal, a teljesség igényével tárgyalnak. Természettudományokban gyakori.
Művészeti alkotásokról, előadásokról Csak bölcsészetszóló értelmezés, értékelés, kritika.
tudomány és művészet területeken
elfogadott.
Műtárgyat ismertető, értékelő tudomá- Csak művészet terünyos leírás.
leten elfogadott.
Szakszerű, elmélyült, az adott szakterület elvárásai szerinti tudományos
módszereket alkalmazó, hivatkozásokkal, jegyzetanyaggal készült közlemény, tanulmány. Folyóiratban való
közlés esetén azonos a szakcikkel.

Műkritika

Műtárgyleírás
Szaktanulmány

magyarázat, segítség

2014. augusztus

Tanulmány

Gazdaságtudományi képzési terület párhuzamos programakkreditációs eljárás 2014/15
Önértékelési útmutató
2014/7/VII/1. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
A testület a gazdaságtudományi párhuzamos
programakkreditációs eljárás 2014/15 önérté-

kelési útmutatóját egyhangúlag elfogadta. (A
dokumentum felkerül a MAB honlapjára.)

Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditációs eljárás 2014/15
Eljárás ütemezése
2014/7/VII/2. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
A testület a gazdaságtudományi párhuzamos
programakkreditációs eljárás 2014/15 ütemesemény
Eljárás indítása

határidő
2014. május 31.

FOI-k válaszlevelei

2014. június 27.

LB felkérése
Önértékelések kérése
Intézményi tájékoztató
Önértékelések elkészítése

LB felkészítő ülése
LB-k munka-megbeszélése

2014. júliusi
plénumot követően.
2014. júliusi
plénumot követően.
2014. szeptember 12.
2014. december 15.

2015. január
2015. január – február

tervét egyhangúlag elfogadta. (A dokumentum
felkerül a MAB honlapjára.)
tennivaló
A MAB elnöke megküldi az eljárást indító levelét az
érintett intézmények vezetőinek, ebben értesíti őket a
javasolt látogató bizottságok (LB) összetételéről.
Az intézmények összeférhetetlenségi kifogást emelhetnek az LB tagja(i) ellen.
Az érintett intézmények által nem kifogásolt LB-ket a
plénum jóváhagyja, a MAB elnöke felkéri az LB-k
tagjait a feladatra.
A MAB elnöke levélben kéri az intézményeket a képzésenkénti önértékelések elkészítésére.
A MAB tájékoztatót tart a 2014/15-ös párhuzamos programakkreditációban érintett intézmények számára.
Az intézmények a MAB honlapján (www.mab.hu) elérhető Útmutató önértékelés elkészítéséhez a párhuzamos
programakkreditációs eljárásban (2014/7/VII/1. sz.
MAB határozat) dokumentum alapján az érintett képzéseikre vonatkozóan önértékeléseket készítenek, s a papíralapú benyújtás mellett feltöltik a MAB TIR adatbázisba.
A MAB felkészítő tájékoztatót tart az LBtagok számára.
Az LB-k a MAB honlapján elérhető A párhuzamos
programakkreditációs eljárás és értékelési szempontok
(2013/8/V. sz. MAB határozat) és az adott szakok
önértékelésének ismeretében munkatervet és látogatási
ütemtervet alakítanak ki. Az LB elnök – ha annak szükségét látja – előlátogatást tehet az intézmény(ek)ben.

2014. augusztus
esemény
LB látogatások
LB jelentés készítése és
leadása
Intézményi megjegyzések
az LB jelentéshez

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ
határidő
2015. február – május
legkésőbb
2015. június 30.
Az LB jelentés megküldését követő 30 napon belül

A szakterületi MAB bizott- Intézményi válaszlevelek
ság (Társadalomtudományi beérkezése és LB-vel való
bizottság) ülése
egyeztetése után
Plénum-vita

A szakbizottsági ülést
követő plénum

Jelentés nyilvánosságra
hozatala

A plénum-határozatot
követően

15

tennivaló
A rész-LB az intézmény vezetésével egyeztetett időpontban (max. 2 napos) látogatást tesz az intézményben.
Az LB-k a látogatást követő 5-7 héten belül (MAB
titkársági segítséggel) összeállítják az LB jelentést. A
MAB elnöke a jelentés tervezetéhez észrevételeket tehet, az LB-től kiegészítő információkat kérhet.
A MAB elnöke az LB jelentését (az adott intézmény
képzéseire vonatkozó részét) megküldi az intézmény
vezetőjének. Az intézmény megteszi az esetleges tárgyi
tévedésekre vonatkozó észrevételeit.
A szakbizottság az intézményi megjegyzéseket figyelembe véve megvitatja az LB jelentését, esetleg módosítási javaslatot tesz, majd a jelentést határozati javaslatként a plénum elé terjeszti. A szakbizottsági ülésre az
LB-k elnökei is meghívást kapnak.
A plénum a szakbizottság elnökének előterjesztésében
megvitatja az akkreditációs jelentést. A plénumvitára az
LB-k elnökei meghívást kapnak. A plénum határozatot
hoz.
A MAB elnöke az akkreditációs jelentést elfogadó plénum-határozatot követően az érintett intézményvezetők
egyidejű tájékoztatása mellett a jelentést közzéteszi a
MAB honlapján, s a határozathozatalról tájékoztatja az
EMMI minisztert is.
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK
A Művészeti Bizottság új tagjai
2014/5/VIII/1. MAB határozat (2014.04.25.)
A Művészeti Bizottság két tagja lemondott
bizottsági tagságról: M. Tóth Géza 2014. március 3-tól a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora, Meláth Andrea szakmai elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni a bizottsági tagsággal járó feladatokat, ezért 2014. április 1jével kérte felmentését.
A bizottság szakterületi lefedettségének biztosítására a bizottság új tagjai:

Balázs Gábor (DLA), hangmérnök, a Színházés Filmművészeti Egyetem Film- és Média Intézetének vezetője, mb. tanszékvezető
Dobszay Ágnes (DLA) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, tanszékvezető egyetemi docens
Radnai Annamária (DLA), dramaturg, műfordító, Színház- és Filmművészeti Egyetem
Színházművészeti Intézetének vezetője.

MPANNI intézményakkreditációs monitor vizsgálat látogató bizottsága
A MAB monitor eljárás keretében véleményezte a 2013. december 10-i rektori tájékoztatásban foglaltakat az elvégzett feladatokról és
az intézmény 2015. év végéig szóló intézkedési tervéről. Az információk áttekintése alapján
helyszíni monitor látogatás javasolt az intézmény működésében 2011. óta történt változások és a jelenlegi működési feltételek áttekin-

tésére, különös tekintettel az intézményi vezetésre és minőségbiztosításra.
2014/5/VIII/2. MAB határozat (2014.04.25.)
A Látogató Bizottság tagjai:
Hauser Zoltán (PhD) főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, LB elnök
Balogh Zoltán (PhD) főiskolai docens, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

Egyházi intézmények akkreditációs kérdései ad hoc bizottság
2014/5/VIII/3. MAB határozat (2014.04.25.)
A jelenleg futó intézményakkreditációs eljárások során néhány egyházi intézmény vonatkozásában olyan hiányosságok (törvényi előírásoknak, illetve MAB elvárásoknak való meg
nem felelések) kerültek felszínre, melyek akkreditációs kezelése egységes MAB álláspont
kialakítását igényli, lehetőleg még a vonatkozó
látogató bizottsági jelentések megfogalmazása,
illetve véglegesítése előtt. A kérdéskör megvitatására és a MAB számára a döntéshozatalban alkalmazható javaslatok megfogalmazására a MAB ad hoc bizottságot kér fel:
Elnök:
Fodor György (PhD) egyetemi tanár, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, a MAB Hittudományi bizottság elnöke
Tagok:
Kováts Gergely (PhD) adjunktus, Budapesti
Corvinus Egyetem, minőségügyi szakértő, a
DRHE és az SRTA LB tagja,

Kustár Zoltán (PhD) egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem,
SSTF, SZPA és WJLF LB elnöke,
Korányi András (PhD) egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem, a MAB Hittudományi bizottság társelnöke, DRHE és
SRTA LB tag,
Kránitz Mihály (PhD) egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BHF és
TKBF LB elnök,
Lukács László (PhD) professor emeritus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola,
DRHE, EHE, PRTA és SRTA LB elnöke,
Racs Csaba (PhD) adjunktus, Egri Hittudományi Főiskola, a MAB Hittudományi bizottság
tagja.

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ

2014. augusztus

17

Agrártudományi Bizottság új tagja
2014/6/VI. sz. MAB határozat (2014.05.30.)
A MAB SZMSZ 34. § (3) c. pontjában foglaltak
szerint Péntek-Zakar Erika (DOSZ delegált)
kérte az Agrártudományi bizottsági tagság alóli felmentését 2014. május 31-től, mivel nyilvános doktori védését követően 2014. május 5-től

doktorjelölti jogviszonya megszűnik. Az Agrártudományi Bizottság új tagja a DOSZ képviseletében: Gór Arnold PhD hallgató (Pannon
Egyetem), DOSZ Agrártudományi Osztály elnöke.

Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditáció látogató bizottsága
2014/7/XI. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
A testület a gazdaságtudományi párhuzamos
programakkreditáció látogató bizottsága sze-

mélyi összetételét elfogadta az alábbiak szerint:
(* egyeztetés folyamatban)

1. Közgazdaságtudományok képzési ági LB
LB elnök:
1. Kovács Árpád PhD, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
Tagok:
2. Hajdu Ottó DSc, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
3. Kőrösi Gábor DSc, visiting professor, Közép-európai Egyetem
4. Paul Marer PhD, visiting professor, Közép-európai Egyetem
5. Mellár Tamás DSc, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
6. Mihályi Péter DSc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem
7. Pete Péter PhD, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, IBS Nemzetközi Üzleti
Főiskola
8. Zalai Ernő DSc, prof. emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem
9. Kőmíves Péter Miklós HÖOK delegált tag*
10. Szabó Gábor HÖOK delegált tag*
gazdaság- és pénzalkalmazott
szak
ügy-matematikai közszolgálati
közgazdaságtan
Intézmény
elemzés
BA
BA
BA

ÁVF
BCE
BME
CEU
DE
ELTE
NYME
PE
PTE
SZE
SZIE
SZTE

x
x

x

x
x

közgazdasági
elemző
MA

közgazdálkodás
és közpolitika
MA

gazdaságmatematikai
elemző
MA

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

Összesen: 12 intézmény, 23 képzés
2. Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „A” csoport
LB elnök:
1. Temesi József egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Tagok:
2. Csath Magdolna DSc, egyetemi tanár, Szent István Egyetem
3. Dobák Miklós CSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
4. Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
5. Gaál Zoltán CSc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem

x
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Inzelt Annamária DSc, Pénzügykutató Intézet
Kerekes Sándor DSc, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem
Kocziszky György CSc, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Koltai Tamás CSc, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Lengyel Imre DSc, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
Noszkay Erzsébet főiskolai tanár, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola*
Popp József DSc, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
Szanyi Miklós DSc, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
Székely Csaba DSc, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem
Szerb László DSc, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
Szintay István CSc, nyugdíjas, korábban egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Szlávik János DSc, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola
Vörös József MTA lev.tag, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
Balogh Judit HÖOK delegált tag*
Pász Mátyás HÖOK delegált tag*

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

szak
Intézmény
ÁVF
BCE
BGF
BKF
BME
DE
DF
EF
EJF
EKF
GDF
IBS
KE
KJF
KRF
ME
NYF
NYME
ÓE
PE
PTE
SZE
SZIE
SZTE
TPF
WSUF
ZSKF

gazdálkodási
és menedzsment
BA

emberi
erőforrás
BA

x
x
x
x
x
x angolul is
x
x
x
x
x
x

MBA
MA

regionális és
környezeti
gazdaságtan
MA

vezetés és
szervezés
MA

x

x

x

x
Bp, Csíkszereda

x

x

x
x angolul is

x
x
x

vállalkozásfejlesztés
MA
x

x
x

x

x
x
x
x
x Beregszász is
x
x
x
x
x
x angolul is
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x angolul is
x

x
x

Összesen: 27 intézmény, 67 képzés
3. Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „B” csoport
LB elnök:
1. Berács József DSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Tagok:
2. Hetesi Erzsébet PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
3. Józsa László CSc, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
4. Kandikó József CSc, főiskolai tanár, Edutus Főiskola

x
x
x
x angolul is
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kárpáti László PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem
Könyves Erika PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem
Lehota József DSc, egyetemi tanár, Szent István Egyetem
Lengyel Márton CSc
Michalkó Gábor DSc, egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola
Nemes Andrea PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Piskóti István CSc, docens, Miskolci Egyetem
Totth Gedeon CSc, főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola
Törőcsik Mária CSc, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
Lengyel Diána HÖOK delegált tag*
Tóth Barbara HÖOK delegált tag*
kereskedelem és
marketing
BA

turizmusvendéglátás
BA

BCE

x

BGF

x

BKF

x

x
x Bp, Nyitra, Székelyudvarhely
x Bp, Hódmezővásárhely

szak
Intézmény

BME
DE
EF
EKF
KJF
KRF
ME
NYME
ÓE
PE
PTE
SZE
SZF
SZIE
SZTE
WSUF
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üzleti
szakoktató
BA

marketing
MA
x

x

logisztikai
menedzsment
MA
x

x

turizmusmenedzsment
MA
x
x
x

x
x
x Székelyudvarhelyen is

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x angolul is
x
x angolul is
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x angolul is
x

x
x

x
x angolul is

Összesen: 19 intézmény, 51 képzés
4. Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „C” csoport
LB elnök:
1. Török Ádám MTA r. tag, egyetemi tanár, Pannon Egyetem
Tagok:
2. Deli-Gray Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, ESSCA Magyarország Alapítvány
3. Erdey László PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem
4. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem
5. Julius Horváth PhD, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem
6. Muraközy László DSc, nyugdíjas, korábban egyetemi docens, Debreceni Egyetem
7. Palánkai Tibor prof. emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem
8. Sipos Zoltán CSc, főiskolai tanár, Zsigmond Király Főiskola*
9. Rácz Margit CSc, MTA Világgazdasági Kutatóintézet; főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola
10. Makkai Bianka HÖOK delegált tag*
11. Németh Gergő HÖOK delegált tag*

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ

20

nemzetközi gazdálkodás
BA

szak
Intézmény
ANNYE
BCE
BGF
BKF
BME
DE
EF
ME
NYME
PE
SZE
SZF
SZIE
SZTE
TPF
WSUF
ZSKF

x
x
x
x
x
x
x
x
x

2014. augusztus
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
MA
x
x

x
x
x
x
x
x

x angolul is
x angolul is
x
x
x
x

x

Összesen: 16 intézmény, 23 képzés
5. Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „D” csoport
LB elnök:
1. Bélyácz Iván MTA r. tag, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
Tagok:
2. Bánfi Tamás DSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
3. Botos Katalin DSc, professor emerita, Szegedi Tudományegyetem, PPKE
4. Kovács György PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
5. Lakatos Vilmos CSc, főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola*
6. Lukács János CSc, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
7. Ormos Mihály PhD, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
8. Száz János CSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
9. Sztanó Imre főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Főiskola*
10. Tarafás Imre DSc, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
11. Bács Bence András HÖOK delegált tag*
12. Bognár István Ádám HÖOK delegált tag*
szak
Intézmény
BCE
BGF
BME
DE
ELTE
IBS
KE
KRF
ME
NYME
PE
PTE
SZF
SZIE
SZTE
TPF
WSUF
ZSKF

pénzügy és számvitel
BA
x
x Bp, Zalaegerszeg

pénzügy
MA
x
x Bp, Zalaegerszeg
x

x

számvitel
MA
x
x
x
x

biztosítási és pénzügyi
matematika MA
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Összesen: 17 intézmény, 28 képzés

x
x
x
x
x
x

2014. augusztus
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INTÉZMÉNYI, KARI, MONITOR HATÁROZATOK
Eötvös József Főiskola monitor vizsgálat (intézkedési terv véleményezése)
Az Eötvös József Főiskola a MAB 2013/VII/2.
sz. határozata alapján készítette el intézkedési
tervét, tekintettel arra, hogy a MAB az akkreditáció hatályát 2015. december 31-ben állapította meg, egy 2014 őszére tervezett monitor
értékelési eljárás közbeiktatásával.
A 2014. február 28-án benyújtott intézkedési
terv részletesen kitér a MAB határozat minden
lényeges megállapítására, a határozatban megállapított részleges megfelelés okaira.
Öt pontba szedve, határidővel és felelőssel ellátva mutatta be, hogy a MAB LB látogatását
követően milyen intézkedéseket foganatosított
az intézmény, illetve 2014-ben milyen intézke-

déseket kívánnak megtenni annak érdekében,
hogy a monitor eljárás sikeresen záruljon.
2014/5/VII/1. sz. MAB határozat (2014.04.25.)
Az EJF intézkedési tervét és az eddig megtett
intézkedésekről szóló tájékoztatást a MAB e
határozatával elfogadta. A MAB észrevételei
az intézkedési tervre vonatkozóan a határozat
melléklete.
A MAB 2014. őszén folytatja le a nyomon követési eljárást, az addig történő további intézkedésekről, s az intézkedések eredményességéről 2014. október 6-ig írásban rektori tájékoztatást kér.

Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar monitor vizsgálat (intézkedési terv véleményezése)
Az intézkedési terv (IT) vázolja a Comenius
Kar elkövetkezendő években (2015-ig) tervezett tevékenységét, amely azért is üdvözlendő,
mert a kar működése az elmúlt években bizonytalan volt. Bizonyítják, hogy a képzési
tevékenységre és a működésre ezidáig jellemző
negatív trend megállt, sőt az elmúlt rövid időszak alatt (EKF-el megtörtént integráció óta)
pozitív irányba fordult. Megnyugtatóak az
óvodapedagógus és tanítóképzés területén bemutatott, a tantervet érintő intézkedések. A kar
e területen nagy tradícióval rendelkezik, így
azokra alapozva az erőforrásokat fejlesztve e
két képzés ismételten meghatározó lehet a régióban. Üdvözlendőek a képzési tevékenység
bővítésének irányába tett lépések, amelyek a
gazdasági környezet igényeire épülnek. Az
EKF olyan erőforrásokkal rendelkezik, hogy a
nagy távolságra elhelyezkedő sárospataki helyszínen a hiányosságokat a modern átviteltechnika révén, valamint oktatásszervezési módszerekkel, szakmai felügyelettel pótolni, illetve
kiküszöbölésüket elősegíteni tudja. A benyújtott intézkedési terv reális, 2015. őszére megvalósítható.
A bizalom feltételezésén túl nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy a folyamat legelején

tart az intézmény, leginkább csak a papíron
való tervezés szintjén, konkrét intézkedés kevés történt, még mindig sok a nyitott kérdés, a
hathatós konkrét beavatkozás még mindig várat magára.
2014/5/VII/2. sz. MAB határozat (2014.04.25.)
Az Eszterházy Károly Főiskola tanító és óvodapedagógus alapszakokon folyó képzéseinek
nyomon követési (monitor) eljárása tárgyában
a MAB 2012/10/IX/8. és 2012/10/IX/24. számú
határozata alapján elkészített intézkedési tervet
a monitor eljárás lefolytatásához kért információkkal megküldte. Az intézkedési tervet és az
eddig megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást a MAB e határozatával elfogadta. A MAB
megjegyzései az intézkedési tervre vonatkozóan
a határozat melléklete.
A MAB 2014. őszén az Eszterházy Károly Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata lezárásával egyidejűleg hoz határozatot az óvodapedagógus és tanító alapképzési szakokat működtető Comenius Karról. Előbbi képzésekre
vonatkozóan az addig történő további intézkedésekről, s az intézkedések eredményességéről
2014. október 6-ig írásban a MAB rektori tájékoztatást kér.
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Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete intézményakkreditációs monitor vizsgálat (rektori tájékoztató MAB észrevételezése)
A MAB 2011/7/V/3. sz. határozatában akkreditálta a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetét. A határozatban a
MAB hiányosságokat jelzett, és az intézményben történt szervezeti változásokról (intézményi jogállás, gazdasági vezetés helyreállása, a
2011-ben még nem, a későbbiekben esetlegesen elinduló pedagógia alapképzési szak hallgatói/oktatói mutatói stb.) és a minőségügyi
felmérések eredményeinek bizonyított visszacsatolásáról 2013-ban rektori tájékoztatást kért,
amelyet 2013. december 10-én megkapott. A
véleményezés eredményeképp született javaslat: A monitor eljárás megalapozott lezárhatósága érdekében aktuális helyszíni vizsgálat,
monitor látogató bizottság kiküldése javasolt.
(Az MPANNI intézményakkreditációjának
hatálya 2016. december 31.)

2014/5/VIII/3. MAB határozat (2014.04.25.)
A MAB monitor eljárása keretében véleményezte az MPANNI rektori tájékoztatásban leírtakat és a megküldött mellékleteket az elvégzett feladatokról és az intézmény 2015. végéig
szóló munkatervéről. A tájékoztatást e határozatával tudomásul vette, s egyben arról is döntött, hogy helyszíni látogatás keretében kívánja
áttekinteni az intézmény működésében történt
változásokat és a jelenlegi képzési feltételeket.
A rektori tájékoztatásra reflektáló MAB észrevételek a határozat melléklete. A látogatásra
egyeztetett időpontban, még e szorgalmi időszakban az LB tagjainak intézményi jóváhagyása után kerül sor.
[A MAB helyszíni LB látogatására 2014. június 23án került sor. A látogató bizottság helyzetértékelő
jelentését várhatóan a MAB októberi plénumülése
tárgyalja majd.]

Kodolányi János Főiskola intézményakkreditációs jelentése
2014/7/X. sz. MAB határozat (2014.07.04.)
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai
és a felsőoktatási minőségbiztosítás európai
sztenderdjei (Standards and Guidelines in the
European Higher Education Area, ESG) alapján értékelte a Kodolányi János Főiskolán
folyó képzés, tudományos kutatás feltételeit.
Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény
alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását, s a jelen határozati javaslatot hozta.
A Kodolányi János Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB

megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a hatályos felsőoktatási törvény szellemében a
MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja
feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai
sztenderdjeinek (ESG). A MAB a Kodolányi
János Főiskolát akkreditálja. Az akkreditáció
hatálya – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – 2019. december 31.
Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről.
(A határozat és a jelentés felkerül a MAB honlapjára.)

2014. augusztus
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DOKTORI ISKOLAI ÉS EGYETEMI TANÁRI HATÁROZATOK
D222 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi doktori iskola létesítése
2014/5/IX/1/2/714. sz. határozat (2014.04.25.)
A MAB nem támogatja az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola létesítését a Károli Gáspár Református Egyetemen.
Indoklás:
Mivel a doktori iskolának nincs négy, az állam-és jogtudományt művelő alkalmas egyetemi tanár törzstagja, a doktori iskola tudományági jellege és a törzstag-jelöltek munkássága közötti koherencia sem igazolható.
Teljesülő feltételek:
MAB-kód

D222

Int.

KRE

Törzstag-jelöltek
Bruhács János
Domokos Andrea
Miskolczi Bodnár Péter
Nótári Tamás
Rixer Ádám
Szalma József
Vargha András

- Az iskola dokumentumai jórészt megfelelőek:
működési szabályzata követi a jogszabályi változásokat, képzési terve elvileg átgondolt, a
tantárgyi programokból is kiderül, hogy jelentős számú egyetemen belüli közreműködőt vettek számításba. Minőségbiztosítási terve illeszkedik az egyetem általános szabályzataihoz. A
honlap pontosításra, kiegészítésre szorul.
- A doktori iskola vezetője Miskolczi Bodnár
Péter, ismert hazai szakember, jelentős egyetemi és azon kívüli szakmai munkássággal. A
nemzetközi kapcsolatai igazoltak.
Döntés
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
nem támogatva

D222 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi doktori iskola létesítését nem
támogató 2014/5/IX/1/2/714. sz. MAB határozat módosítása
Az Oktatási Hivatal 2014. július 1-jén érkezett,
FF/37-13/2014. sz. végzésével, 2014. július 31.
határidőig kérte a KRE D222 állam- és jogtudomány tudományági doktori iskola (újra) létesítését 2014. április 25-én nem támogató MAB
szakértői vélemény kiegészítését, szükség esetén módosítását.
A MAB szakértői vélemény indoklásának az
volt a lényege, hogy „a doktori iskolának nincs
négy, az állam- és jogtudományt művelő alkalmas egyetemi tanár törzstagja”. A
www.doktori.hu adatbázisban a véleményezéskor az intézmény által megadott módon
(Trencsényiné) Domokos Andrea egyetemi
docensként, oktatóként szerepelt, egyetemi
tanári kinevezéséről (181/2014.(IV.30). KE
határozat, hatály: 2014. május 1.) a MAB-nak
nem volt tudomása. Domokos Andrea egyetemi tanári pályázatát a MAB sem 2013-ban,
sem a véleményezést követő felülvizsgálati
eljárásban nem támogatta.

2014/7/XIII/2/2/. MAB határozat (2014.07.04.)
(A 2014/5/IX/1/2/714. sz. határozat módosítása
az intézmény által módosított adatok alapján.)
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem
222 azonosítószámú állam- és jogtudományok
besorolású, Miskolczi Bodnár Péter vezette
doktori iskola létesítését - a működési feltételek
folyamatos biztosítása esetén - 2018. január 9ig támogatja, mert
• a törzstagok minimális létszámának: megfelel
• az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
• honlapja, képzési terve, működési szabályzata, minőségbiztosítási terve: megfelel
• a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel
• a törzstagok kutatási területe, közleményei,
ill. a DI képzési terve s a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti
koherencia: megfelel
• mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
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• a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel
• a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező
törzstag elvárásoknak: megfelel
• a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel
Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a
következő tudományágra: állam- és jogtudományok.
Megjegyzések
1. Szalma József egyetemi tanár 1948-ban
született. A doktori iskola véleményezésének
indításakor, 2013 decemberében megfelelt
a 387/2012. (XII.19.) sz. Korm. rendelet 3.§
a) pontnak: „A törzstagnak a) legalább egy
képzési ciklusban és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás időtartamára meg kell

2014. augusztus

felelnie a 2. §-ban foglaltaknak”. Jelenleg
azonban 66 éves, a MAB 2014/6/IV. sz. határozata V.1. pontja alapján csak 2018. január 9-ig lehet figyelembe venni egyetemi
tanár törzstagként. Ezért a doktori iskola
létesítése csak 2018. január 9-ig támogatható.
2. A MAB a www.doktori.hu adatbázisba feltöltött adatok alapján véleményez. Ebben az
adatbázisban 2014. július 2-án (csakúgy,
mint a doktori iskola véleményezésének indításakor, 2013 decemberében) Domokos
Andrea még mindig egyetemi docensként,
oktatóként szerepel. Amíg ő fel nem tünteti
a www.doktori.hu-ban, hogy egyetemi tanár, addig a MAB határozat az adatbázisban nem módosítható.

D123 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori iskola (4 tudományág) MAB határozat módosítása
Az Oktatási Hivatal 2013. szeptember 24-én
érkezett, FF/1895-2/2013. sz. végzésével kérte
a MOME D123 (építőművészet – iparművészet
– multimédia-művészet tudományágakban
működő doktori iskola) művészet-tudomány
tudományág akkreditációjával való kiegészítését.
A MAB a 2014/2/XI/1/2/664. sz. határozatával
nem támogatta ezt, mert a DI nem tudott bemutatni a művészet-tudomány tudományágban két egyetemi tanár törzstagot.
A www.doktori.hu adatbázisban a véleményezéskor az intézmény által megadott módon
Tillmann József egyetemi docensként, oktatóként szerepelt, egyetemi tanári kinevezéséről (2012) a MAB-nak nem volt tudomása.
Tillmann József egyetemi tanári pályázatát a
MAB sem 2009-ben, sem 2011-ben, sem a
2011-es MAB véleményezést követő felülvizsgálati eljárásban nem támogatta.
2014/7/XIII/1/2/175. határozat (2014.07.04.)
(A 2014/2/XI/1/2/664. sz. határozat módosítása
az intézmény által módosított adatok alapján)
A MAB e határozatával a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 123 azonosítószámú építőművészet, iparművészet, multimédia-művészet,
művészet-tudomány besorolású, Ferencz István
vezette doktori iskolájának akkreditációját – a
működési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2014. december 31-ig megerősíti, mert

• a törzstagok minimális létszámának: megfelel
• az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
• honlapja, képzési terve, működési szabályzata, minőségbiztosítási terve: megfelel
• a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel
• a törzstagok kutatási területe, közleményei,
ill. a DI képzési terve s a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti
koherencia: megfelel
• mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
• a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel
• a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező
törzstag elvárásoknak: megfelel
• a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel
Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga kiterjed a
következő tudományágakra: építőművészet,
iparművészet, multimédia-művészet, művészettudomány.
Megjegyzések, figyelmeztetések
Az Oktatási Hivatal által elrendelt szakvélemény-kiegészítésre irányuló eljárás idején a
MAB a doktori iskolának a 2014/2/XI/1/2/664.
sz. határozatban értékelt állapotához képest
változásokat észlelt, melyekre az alábbiakban
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hívja fel az intézmény figyelmét, hogy a 2014.
december 31-én lejáró MAB akkreditáció előtt,
2014 őszén sorra kerülő értékeléshez időben
frissítse a törzstagok adatait és a doktori iskola
dokumentumait a www.doktori.hu adatbázisban.
 Nem felel meg a fent említett kormányrendelet 4.§(1) pontjának, hogy a
DI vezetője professor emeritus.
 Építőművészet művészeti ág
Ferencz István professor emeritus a MAB követelményeinek eleget tesz, az építőművészet
művészeti ágban megfelelt két egyetemi tanár –
Nagy Tamás és Turányi Gábor – törzstag mellett ő a fent említett kormányrendelet szerint
figyelembe vehető (harmadik) törzstag.
 Iparművészet művészeti ág
A www.doktori.hu adatbázisban elérhető adatok szerint Ernyey Gyula professor emeritus és
Bánfalvi András egyetemi oktató 2008 óta nem
írtak ki doktori témát, és doktorandusz hallgatóknak sem témavezetői. Ez a fent hivatkozott
kormányrendelet 3. § (b) pontjának nem felel
meg. MAB-értékelés esetén így az iparművészet
művészeti ágban a két „megfelel” minősítésű
egyetemi tanár – Péter Vladimir és Scherer
József – mellett nem lenne harmadik figyelembe vehető törzstag.
 Multimédia művészeti ág
A művészeti ágat képviselő törzstagok valamennyien „megfelel” minősítésű egyetemi ta-
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nárok. Szirtes János a MAB 2013-as közbülső
értékelésekor „megfelel” minősítést kapott,
Kopek Gáborról azonban az alábbiakat állapította meg a MAB:
„A törzstag a minőségi és folyamatossági
szakmai kritériumoknak feltehetően megfelel,
ez azonban nem ellenőrizhető a doktori.hu
alapján. A kiemelt 10 tétel leírása (médiainstalláció, interdiszciplináris program) kevés
ahhoz, hogy az alkotások jelentősége érdemben
megítélhető legyen. Ebben segíthetne a "saját
honlap" link, ami viszont nem nyílik ki. Bár a
"saját közlemény és idézőlista" link a saját
honlapra vezet, azon viszont az egyes tételek,
elemek, alkotások továbbra is nehezen, illetve
alig beazonosíthatóak, a látványelemek elfedik
a tartalmat.
Zsótér Lászlóról ugyanekkor az alábbiakat
állapította meg a MAB:
„Zsótér László aktív és eredményes tervezőművész, munkássága meghatározó a vizuális
kommunikáció, a design és a látványtervezés
területén. Alkotásainak a www.doktori.hu-ban
elérhető 10 tételes listája alapján a törzstag
számos komoly alkotást hozott létre a múltban,
és szakmailag elismert munkásságot tud maga
mögött. Az utóbbi öt évben azonban – az elérhető anyag alapján – szinte semmi nem született. Saját honlap nincs, a "saját közlemény és
idézőlista" link nem nyílik ki.”

Balázs Ervin levele Balog Zoltán miniszternek
(2014. július 16.)
Az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium
(EDK) javasolta a MAB elnökének, forduljon
levélben az EMMI miniszterhez, megtudakolandó: milyen, a MAB bírálati szempontjain
túlmutató szempont(ok) alapján tesz javaslatot
a köztársasági elnöknek olyan egyetemi tanári
kinevezésekre, amelyek esetében sem a MAB,
sem a MAB Felülvizsgálati bizottsága nem

támogatta az egyetemi tanári pályázatot. A
MAB plénuma a július 4-i ülésén az EDK javaslatával egyetértett. A levelet Balázs Ervin
július 16-i keltezéssel megküldte Balogh Zoltán miniszternek. Elektronikus másolatot kapott Palkovics László államtitkár és Maruzsa
Zoltán helyettes államtitkár.
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Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Támogatott egyetemi tanári pályázatok
MABkód
E3086
E3096
E3088
E3092
E3091
E3044
E3058
E3103
E3108
E3013
E3066
E3028
E3027
E3016
E3095
E3017
E3018
E3009
E3071
E3077
E3072
E3076
E3082
E3085
E3083
E3080
E3084
E3081
E3107
E3012
E3007
E3005
E3006
E3004
E3063
E3062
E3070
E3053
E3051
E3052
E3030
E3029
E3019
E3038
E3039
E3037
E3035

Intézmény
BCE
KE
SZIE
SZIE
SZIE
BME
DE
ELTE
ELTE
ME
PTE
SZTE
SZTE
BKF
KE
LFZE
LFZE
ME
PTE
PTE
PTE
PTE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
ELTE
ME
PPKE
PPKE
PPKE
PPKE
PTE
PTE
PTE
SE
SE
SE
SZTE
SZTE
SZTE
BME
BME
BME
BME

Pályázó neve
Hegedüs Attila
Lanszki József
Németh Tibor
Penksza Károly
Posta Katalin
Láng Benedek
Rácz István
Kulcsár-Szabó Zoltán
Ullmann Tamás
Kürti László
Hajdu Péter
Deák Ágnes
Papp Sándor
Szabó Gábor
Deli Ágnes
Fekete Gyula
Kutnyánszky Csaba
Sándor Zoltán
Drahos Béla
Kistelegdi István
Lakner Tamás
Zoboki Gábor
Dobos Imre
Elekes Zsuzsanna
Hideg Éva
Medvedev Péter
Városiné Demeter Krisztina
Vincze János
Tausz Katalin
Veresné Somosi Mariann
Belovics Ervin
El Beheiri Nadja
Frivaldszky János
Harsági Viktória
Herke Csongor
Nochta Tibor
Rappai Gábor
Bakacsi Gyula
Pethesné Dávid Beáta
Széman Zsuzsanna
Hetesi Erzsébet
Farkas Beáta
Karsai Krisztina
Augusztinovicz Gusztáv Fülöp
Benyó Balázs
Jakab László Csaba
Szabó Péter János

Határozatszám
2014/5/X/1/1.
2014/5/X/1/2.
2014/5/X/1/3.
2014/5/X/1/4.
2014/5/X/1/5.
2014/5/X/2/1.
2014/5/X/2/2.
2014/5/X/2/4.
2014/5/X/2/7.
2014/5/X/2/9.
2014/5/X/2/12.
2014/5/X/2/13.
2014/5/X/2/14.
2014/5/X/3/1.
2014/5/X/3/2.
2014/5/X/3/3.
2014/5/X/3/4.
2014/5/X/3/5.
2014/5/X/3/6.
2014/5/X/3/7.
2014/5/X/3/8.
2014/5/X/3/10.
2014/5/X/4/1.
2014/5/X/4/2.
2014/5/X/4/3.
2014/5/X/4/4.
2014/5/X/4/5.
2014/5/X/4/6.
2014/5/X/4/8.
2014/5/X/4/11.
2014/5/X/4/13.
2014/5/X/4/14.
2014/5/X/4/15.
2014/5/X/4/16.
2014/5/X/4/17.
2014/5/X/4/18.
2014/5/X/4/19.
2014/5/X/4/21.
2014/5/X/4/22.
2014/5/X/4/23.
2014/5/X/4/26.
2014/5/X/4/27.
2014/5/X/4/28.
2014/5/X/5/1.
2014/5/X/5/2.
2014/5/X/5/3.
2014/5/X/5/4.
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MABkód
E3036
E3040
E3041
E3010
E3074
E3043
E3042
E3059
E3060
E3101
E3102
E3105
E3093
E3079
E3078
E3033
E3024
E3031
E3034
E3032
E3054
E3055
E3056
E3057
E3109
E3064
E3067
E3065
E3050
E3046
E3048
E3049
E3045
E3047
E3021
E3023
E3022
E3020
E3110
E3117
E3115
E3116
E3111
E3114
E3113
E3112
E3123
E3121
E3119

Intézmény
BME
BME
BME
ME
PTE
BME
BME
DE
DE
ELTE
ELTE
ELTE
KE
PTE
PTE
SZTE
SZTE
SZTE
SZTE
SZTE
DE
DE
DE
DE
ELTE
PTE
PTE
PTE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SZTE
SZTE
SZTE
SZTE
DE
PE
NKE
PE
SE
PE
PE
PE
DE
DE
CEU
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Pályázó neve
Vad János Gábor
Várady Tamás László
Varró Dániel
Vadászné Bognár Gabriella
Csébfalvi Anikó
Kornai András
Takács Gábor
Kun Ferenc
Magura Tibor
Fridli Sándor
Jánosi Imre
Simon Péter
Altbacker Vilmos
Fialowski Alice
Lóczy Dénes
Hopp Béla
Janáky Tamás
Martinek Tamás
Sipos Pál
Tóth Ágota
Altorjay István
Bíró Tamás
Korponay-Szabó Ilma Rita
Páll Dénes
Vokó Zoltán
Cziráki Attila
Salamonné Toldy Erzsébet
Than Péter
Blázovics Anna
Kolev Kraszimir
Müller Veronika
Szabolcs Szilárd Zoltán
Várnai Péter
Wikonkál Norbert
Czakó László
Klivényi Péter
Molnár Tamás
Nógrádi Antal
Balázs István
Polgár Zsolt Géza
Kerezsi Klára
Nagy Szabolcs Tamás
Szabó Attila
Navracsics Judit
Vincent Johan Jacobus Petrus van Heuven
Cornelis Laurentius Joseph de Bot
Szirák Péter
Pozsony Ferenc
Kovács M. Mária
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Határozatszám
2014/5/X/5/5.
2014/5/X/5/6.
2014/5/X/5/7.
2014/5/X/5/8.
2014/5/X/5/10.
2014/5/X/6/1.
2014/5/X/6/2.
2014/5/X/6/3.
2014/5/X/6/4.
2014/5/X/6/6.
2014/5/X/6/7.
2014/5/X/6/8.
2014/5/X/6/9.
2014/5/X/6/11.
2014/5/X/6/12.
2014/5/X/6/13.
2014/5/X/6/14.
2014/5/X/6/15.
2014/5/X/6/16.
2014/5/X/6/17.
2014/5/X/7/1.
2014/5/X/7/2.
2014/5/X/7/3.
2014/5/X/7/4.
2014/5/X/7/5.
2014/5/X/7/6.
2014/5/X/7/8.
2014/5/X/7/9.
2014/5/X/7/10.
2014/5/X/7/11.
2014/5/X/7/12.
2014/5/X/7/13.
2014/5/X/7/14.
2014/5/X/7/15.
2014/5/X/7/16.
2014/5/X/7/17.
2014/5/X/7/18.
2014/5/X/7/19.
2014/6/VII.
2014/7/XII/1/2.
2014/7/XII/4/1.
2014/7/XII/1/1.
2014/7/XII/3/1.
2014/7/XII/2/7.
2014/7/XII/2/6.
2014/7/XII/2/5.
2014/7/XII/2/4.
2014/7/XII/2/3.
2014/7/XII/2/1.
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Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok
MABkód
E3098
E3104
E3106
E3061
E3001
E3008
E3073
E3015
E3094
E3097
E3002
E3069
E3089
E3090
E3014
E3003
E3075
E3087
E3011
E3068
E3026
E3025
E3118
E3120
E3122

Intézmény
EJF
ELTE
ELTE
MTF
OE
PPKE
PTE
BKF
KE
KE
OE
PTE
SZIE
SZIE
WSUF
OE
PTE
EKF
ME
PTE
SZTE
SZTE
PE
DE
NKE

Pályázó tudományága
történelemtudományok
művészet- és művelődéstörténeti tudományok
filozófiai tudományok
neveléstudományok
neveléstudományok
történelemtudományok
képzőművészet
média- és kommunikációs tudományok
közgazdaságtudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
média- és kommunikációs tudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
állam- és jogtudományok, szociológiai tudományok
informatikai tudományok
informatikai tudományok
földtudományok
matematika- és számítástudományok
klinikai orvostudományok
klinikai orvostudományok
klinikai orvostudományok
növénytermesztési és kertészeti tudományok
történelemtudományok
szociológiai tudományok, történelemtudományok

Határozatszám
2014/5/X/2/3.
2014/5/X/2/5.
2014/5/X/2/6.
2014/5/X/2/8.
2014/5/X/2/10.
2014/5/X/2/11.
2014/5/X/3/9.
2014/5/X/4/7.
2014/5/X/4/9.
2014/5/X/4/10.
2014/5/X/4/12.
2014/5/X/4/20.
2014/5/X/4/24.
2014/5/X/4/25.
2014/5/X/4/29.
2014/5/X/5/9.
2014/5/X/5/11.
2014/5/X/6/5.
2014/5/X/6/10.
2014/5/X/7/7.
2014/5/X/7/20.
2014/5/X/7/21.
2014/7/XII/1/3.
2014/7/XII/2/2.
2014/7/XII/4/2.
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK

Támogatott alapképzési szak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Bk182

Benyújtó
NYME

Kérelem címe
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

Határozatszám
2014/5/XI/1.
Megjegyzéssel támogatva

Nem támogatott alapképzési szak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Bk181
Bk183
(Előzmény:
Bk177)

Bk184
(Előzmény:
Bk178)

Benyújtó
SZTE
ifjúságsegítő

Kérelem címe

Határozatszám
2014/5/XI/2.

SZIE

építéskivitelezési mérnök

2014/7/XIV/1.

SZIE

tűzvédelmi és iparbiztonsági mérnök (tűzvédelmi szakirány)

2014/7/XIV/2.

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Mk575
Mk574

Benyújtó
Kérelem címe
ELTE
európai emberi jogi LLM
SZTE
nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi

Határozatszám
2014/5/XI/7.
2014/6/VIII/5.

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Mk573
Mk576
Mk572
Mk577
Mk578

Benyújtó
Kérelem címe
DE
jogvédelmi szakértő
pedagógiai rendszertervező (digitális tananyagfejlesztés
EKF
szakirány)
PTE
migrációs egészségügy
EKF
információtechnológia (webtechnológia szakirány)
kertészeti fejlesztőmérnöki (biotechnológiai fejlesztések
a kertészetben, kertészeti technológia- és gazdaságfejBCE
lesztés, vetőmag- és szaporítóanyag-termesztés szakirányok)

Határozatszám
2014/5/XI/6.
2014/5/XI/8.
2014/5/XI/9.
2014/6/VIII/4.
2014/7/XIV/9.

Támogatott alapszakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Kérelem címe

KRE

gazdálkodási és menedzsment

Bs49szhk

OE

könnyűipari mérnöki (nyomda és média, divattermék
technológia szakirányok) székhelyen kívül: Székelyudvarhely, Románia)

Bs1349

NYME

gépészmérnöki

Bs1348

Határozatszám
2014/6/VIII/2.
Megjegyzéssel támogatva

2014/6/VIII/3.
Megjegyzéssel támogatva

2014/7/XIV/4.
Megjegyzéssel támogatva
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Nem támogatott alapszakindítási kérelmek
Kód
BsBi1347

Benyújtó
NYME

A kérelem címe
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar és
angol nyelven) Mosonmagyaróvár

Határozatszám
2014/5/XI/3.

Bs1344
(Előzmény:
Bs1156 Bs1184
Bs1311)

SZTE

környezetgazdálkodási agrármérnöki

2014/5/XI/4.

Bs1346
Bs1345

SZTE

ifjúságsegítő

2014/5/XI/5.

BKF

pénzügy és számvitel (pénzügy, számvitel szakirányok)

2014/6/VIII/1.

óvodapedagógus
ápolás és betegellátás (szülésznő szakirány)
ápolás és betegellátás (mentőtiszt szakirány)

2014/7/XIV/3.
2014/7/XIV/5.
2014/7/XIV/6.

építéskivitelezési mérnök

2014/7/XIV/7.

tűzvédelmi és iparbiztonsági mérnök (tűzvédelmi szakirány)

2014/7/XIV/8.

(Előzmény:
Bs1299 Bs1325)

Bs1352
NYF
Bs339szakir1 SZTE
Bs339szakir2 SZTE
Bs1350
SZIE
(Előzmény:
Bs1315)

Bs1351
(Előzmény:
Bs1316)

SZIE

Támogatott mesterszakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

A kérelem címe

Ms1556

ELTE

beszédtudomány

MsT1539a

PE

tanár - kémiatanár (általános iskolai)

Ms1559

NYME

turizmus-menedzsment

Ms686szhk

OE

mechatronikai mérnöki (székhelyen kívül: Szabadka)

Mi1550

PTE

Ms1551

SZTE

Mi1552

SZTE

Mi1493szhk

DE

MsT1563

biotechnológia (gyógyszer-biotechnológia, orvosibiotechnológia szakirányok) angol nyelven
info-bionika mérnöki (bio-nano mérőeszközök és képalkotók szakirány)
nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi
európai és nemzetközi üzleti jog (székhelyen kívül: Kolozsvár)

(Előzmény:
MsT1290)

PTE

tanár - képzőművész-tanár

MsT1564

PTE

tanár - design- és vizuálisművészet-tanár

Határozatszám
2014/5/XI/12.
Megjegyzéssel támogatva

2014/5/XI/17.
Megjegyzéssel támogatva

2014/6/VIII/8
2014/6/VIII/9.
Megjegyzéssel támogatva

2014/6/VIII/10.
Megjegyzéssel támogatva

2014/6/VIII/11.
Megjegyzéssel támogatva

2014/6/VIII/12
2014/6/VIII/6.
2014/7/XIV/16.
Megjegyzéssel támogatva

2014/7/XIV/17.

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek
Kód
Ms1546
Ms1557
Mi1553
MsMi1554
MsMi1545

Benyújtó
A kérelem címe
DE
jogvédelmi szakértő
újgörög nyelv, irodalom és kultúra (filológiai, politikaiELTE
társadalomtudományi szakirányok)
ELTE
európai emberi jogi LLM
pedagógiai rendszertervező (digitális tananyagfejlesztés
EKF
szakirány)
PTE
migrációs egészségügy (magyar és angol nyelven)

Határozatszám
2014/5/XI/10.
2014/5/XI/11.
2014/5/XI/13.
2014/5/XI/14.
2014/5/XI/15.
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2014. augusztus
Kód
MsT1549

Benyújtó

A kérelem címe

(Előzmény:
MsT1509)

NYF

tanár - népzene- és népikultúra tanár

MsT1539b
MsT1540a
MsT1540b
MsMi1555
Ms1558

PE
PE
PE
EKF
SZTE

Ms1566

BCE

Ms1562
Ms1561

BKF

tanár - kémiatanár (középiskolai)
tanár - matematikatanár (általános iskolai)
tanár - matematikatanár (középiskolai)
információtechnológia (webtechnológia szakirány)
élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnöki
kertészeti fejlesztőmérnöki (biotechnológiai fejlesztések
a kertészetben, kertészeti technológia- és gazdaságfejlesztés, vetőmag- és szaporítóanyag-termesztés szakirányok)
televíziós műsorkészítő művész

(Előzmény:
Ms1352 Ms1457
Ms1482)

ME

egészségügyi menedzser

Ms1567

PPKE

MsT1560
MsT1565

TKBF
NYME

régészet (római provinciák régészete; középkori régészet
specializációk)
tanár - hittanár-nevelő
tanár - erkölcstan- és etikatanár

31
Határozatszám
2014/5/XI/16.
2014/5/XI/18.
2014/5/XI/19.
2014/5/XI/20.
2014/6/VIII/7.
2014/6/VIII/13.
2014/7/XIV/10.
2014/7/XIV/11.
2014/7/XIV/12.
2014/7/XIV/13.
2014/7/XIV/14.
2014/7/XIV/15.

Támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelem
Kód
Fs241

Benyújtó
A kérelem címe
ELTE
kommunikáció- és média (moderátor szakirány)

Határozatszám
2014/7/XIV/18.

Tájékoztatás szaklétesítés és szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi változtatások megtételéről, azok elfogadásáról
Kód
Ms1521
MsT1522
Mi13

Benyújtó
A kérelem címe
PTE
kulturális örökség tanulmányok mesterszak
PTE
olasz nyelv és kultúra tanár mesterszak
SZTE
programtervező informatikus mesterszak - angol nyelven

Dátum
2014.07.04.
2014.07.04.
2014.07.04.

A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai
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BCE
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