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TÁJÉKOZTATÁSOK

Jogszabályi változások 2015. december 

(2015. évi CXXXVI. törvény módosítása) 

1. Az Nftv. módosításai: 

A 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazga-

tási bürokráciacsökkentéssel összefüggő tör-

vénymódosításokról: módosította a nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvényt (Nftv.) is:  

- az OH ügyintézési határidői bekerültek a 

törvénybe, és az is, hogy az OH a MAB-tól 

milyen esetekben kér szakvéleményt 90 na-

pos határidővel.  

- A szabályok nem változtak, csak eddig a 

minőségügyi kormányrendeletben voltak.  

- A határidő 30 napos meghosszabbítására 

vonatkozó szabály ugyanakkor nem került 

át, erre tehát a továbbiakban nem lesz le-

hetőség! 
A 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabá-

lyozására vonatkozó egyes törvények módosí-

tásáról: módosította az Nftv-t is: 

- A doktori képzésre vonatkozó módosítások 

átvezetése: 240 kredit, 8 félév, két képzési 

szakasz stb. 

- 2016. január 1-től 

o a Budapesti Gazdasági Főiskola Buda-

pesti Gazdasági Egyetem, 

o a Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi 

Egyetem, 

o a Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi 

Egyetem, 

o a Budapesti Metropolitan Főiskola (volt 

BKF) Budapesti Metropolitan Egyetem. 

- 2016. július 1-től 

o a Szent István Egyetemből kiváló Állator-

vostudományi Kar Állatorvostudományi 

Egyetem, 

o a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főis-

kola összeolvad: Pallasz Athéné Egyetem, 

o a Károly Róbert Főiskola és az Eszter-

házy Károly Főiskola összeolvad: Esz-

terházy Károly Egyetem. 

2. A 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény felsőoktatásban való végre-

hajtásáról és a felsőoktatási intézményben való 

foglalkoztatás egyes kérdéseiről. 

[A Kjt. 79/C. §-ához] 8. § Nem létesíthető fog-

lalkoztatásra irányuló jogviszony olyan sze-

méllyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőok-

tatási Akkreditációs Bizottság adott felsőokta-

tási intézményt érintő döntése meghozatalában 

részt vett. 

3. A minőségügyi (19/2012. (II. 22.) Korm. 

rendelet – a felsőoktatási minőségértékelés 

és -fejlesztés egyes kérdéseiről) kormány-

rendelet módosításai: 

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigaz-

gatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben 

egyes kormány-rendeletek módosításáról: 

A szakértői tevékenység (és határidői) a fentiek 

szerint átkerült a törvénybe. 

Az egyetemi tanári munkaköri cím adományo-

zásával kapcsolatos szakértői vélemény és az 

újabb szakértői vélemény [FvB] elkészítésének 

határideje 55 nap. 

 

BCE felsőoktatási konferencia 

(2016. január 28.) 

A nagy érdeklődésre számot tartó konferencián 

a MAB Titkárság munkatársai közül négyen 

vettek részt. 

Informatív, alaposan adatolt előadásokat hall-

hattak a résztvevők, a prezentációk a BCE hon-

lapján elérhetőek lesznek. A BCE Nemzetközi 

Felsőoktatási Kutatások Központja (NFKK) 8. 

alkalommal rendezte meg konferenciáját, amely 

minden év januárjában számvetést készít a fel-

sőoktatás helyzetéről, koncepcionális kérdései-

ről, az elmúlt esztendőről. A felkért előadók az 

éves helyzetértékelés mellett a nemzetközi és a 

hazai trendszerű változásokra helyezték a 

hangsúlyt. Tükröt állítottak a magyar felsőok-

tatási stratégiának; szóba került a kancellári 

rendszer megteremtése, az intézményi rendszer 

átalakítása, a közösségi főiskola és az alkalma-

zott tudományok egyeteme formák megjelené-

se, a konzisztórium ígérete, a Stipendium Hun-

garicum ösztöndíjak megjelenése, és felkészü-

lés az új uniós pályázatokra, amelyek segíthet-

nek a felsőoktatás finanszírozási gondjain. 

A hallgatószám tovább csökken, a demográfia-

ilag indokoltnál nagyobb mértékben, az okta-
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tásra fordított közpénzek GDP-hez viszonyított 

aránya az OECD országok alsó harmadába so-

rolja Magyarországot, a tanári fizetések to-

vábbra is alacsonyak.  

A kancellária rendszer bevezetése nem volt 

zökkenőmentes, de elfogadták, az intézmények 

különböző helyzetük révén más-más formában 

kezelték, élték meg a változást. 

Nemzetközi összehasonlításban is nagyon ma-

gas a hallgatói lemorzsolódás (47%), magas az 

idegennyelv ismeret hiányában ki nem adható 

oklevelek száma és aránya, e téren is jelentős a 

nemzetközi elmaradásunk. 

Előadások voltak: Kováts Gergely (BCE, 

NFKK igazgató-helyettes) „Kérdések és di-

lemmák a kancellári rendszerrel kapcsolatban”, 

Polónyi István (DE, egy. tanár) „A hazai felső-

oktatás kondíciói a 2000-es évek második évti-

zedének közepén”, Solti Péter (EMMI, Felső-

oktatási Államtitkárság, miniszteri biztos) „A 

felsőoktatási stratégia megvalósításának jelen-

legi helyzete különös figyelemmel a kancellári 

rendszerre”, Navracsics Tibor (Európai Bizott-

ság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért 

felelős biztos) „A felsőoktatás stratégiai fontos-

sága a jövő Európájában”, Szabó Gábor (SZTE, 

rektor) „Fokozatváltás után padlógáz?”, Berács 

József (BCE, NFKK ügyvezető igazgató) „A 

felsőoktatás nemzetközivé válása az export és 

import piaci orientáció tükrében”. 

 

Tájékoztató az Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT) munkájáról 

Dezső Tamás az FTT elnöke, a MAB plenáris 

ülések állandó meghívottja tájékoztatta a plé-

numot a jogszabály alapján tavaly új néven, új 

feladatokkal és küldetéssel újraalakult FTT 

(korábbi nevén: Felsőoktatási Tudományos 

Tanács) munkájáról. A felhatalmazás, amelyet 

a testület kapott, szélesebb, mint korábban, 

például a szaklétesítési ügyekben is előírják az 

FTT véleményezést. Jogszabályi előírás az is, 

hogy az államtitkár tanácsadójaként a felsőok-

tatási stratégia átalakítását, újragondolását el-

végezzék, javaslatokat tegyenek, törvénymó-

dosításokat kezdeményezzenek. 

A „Fokozatváltás…” c. stratégia minden ele-

mét megvizsgálják majd, bármilyen javaslatot 

vár munkájukhoz. Cél a tudományos kutatás, 

oktatás versenyképességének, rugalmasságá-

nak, a kompatibilitásának növelése, e célkitű-

zés mentén a gondok megoldásán is dolgoznak. 

 

 

A MAB elnökének lemondása 

Balázs Ervin 2016. január 19-én írt levelet a 

miniszterelnöknek, május 1-i hatállyal felmen-

tését kérve MAB tagsága és elnöki megbíza-

tása alól, az MTA Agrártudományi Kutató-

központjában megnövekedett vezetői feladatai 

miatt. A miniszterelnök március 3-i válaszleve-

lében elfogadta a lemondást. Az MTA elnök és 

az EMMI miniszter közös jelöltje lesz majd a 

MAB új elnöke. 

 

FvB elnök lemondása, MAB tag mandátumának megszűnése 

Falus András, a MAB Felülvizsgálati bizottság 

elnöke 2016. február 3-án lemondott FvB tag-

ságáról. Helyére új tag kiválasztása és kinevezé-

se szükséges, ez az EMMI miniszter hatásköre. 

Gulyás Tibor plénumtag (HÖOK elnök) man-

dátuma 2016. február 28-án lejárt, helyére új 

MAB tag delegálása (HÖOK) szükséges. 

 

Malajziai ügynökség (MQA) látogatása 

(2016. március 24.) 

2016. március 24-én a Malaysian Qualification 

Agency delegációja látogatott a MAB-ba Prof. 

Dr. Hazman Shah Bin Abdullah vezetésével, a 

két ország közötti együttműködési, kölcsönös 

diploma elismerési projekt indítását kezdemé-

nyezve. Együttműködni kívánnak Magyaror-

szággal az akkreditációs döntések, a képesítési 

keretrendszer egységesítésében és a diplomák 

kölcsönös elismerése ügyében. (Az utóbbi két 

téma nem a MAB illetékességi körébe tartozik.) 



 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2016. május 

 

6 

MŰKÖDÉSI HATÁROZATOK

Elnöki beszámoló a MAB 2015. évi tevékenységéről 

Balázs Ervin a MAB február 26-i ülésén ismer-

tette a 2015. évi MAB tevékenység fontosabb 

elemeit. 

2016/2/III számú MAB határozat (2016.02.26.) 

A testület a MAB 2015. évi tevékenységéről 

szóló elnöki beszámolót elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2015. évi évkönyvében 

olvasható, mely nyomtatásban megjelent és a 

MAB honlapján is elérhető a Publikációk / 

MAB kiadványok / A MAB évkönyvei menü-

pontban. 

 

FvB elnöki tájékoztató a MAB FvB 2015. évi tevékenységéről 

(2016. február 26.) 

Falus András FvB elnök összefoglalta írásban 

is megküldött elemzését az FvB munkájáról. 

Kiemelte, hogy a felülvizsgálati eljárásokban 

többször találkoztak a MAB határozatok nem 

kellően alapos indoklásával, ez nehezítette 

munkájukat. 

Tájékoztatta a plénumot arról, hogy a Felül-

vizsgálati bizottsági elnöki és tagi pozíciójáról 

lemondott, a MAB FvB munkájában február 3. 

óta nem vesz részt. Lemondásának egyik oka, 

hogy két egyetemen (SE, PPKE) oktat és kutat, 

és egy alapítványban is dolgozik, rendkívül 

elfoglalt, sok feladat terheli. A másik ok, hogy 

a fellebbezési ügyekben számos esetben történt 

az FvB döntéseinek negligálása, miniszteri 

felülírása, s ez számára vállalhatatlan és elfo-

gadhatatlan helyzet. Harmadrészt pedig a fe-

lülvizsgálati döntéseket – megfelelő szakmai 

kompetencia hiányában – esetenként nem tudja 

felvállalni. 

 

Főtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2015. évi tevékenységéről 

Szántó Tibor megköszönte a Titkárság 2015-

ben is alapos, áldozatos munkáját. A tapasztalt 

kollégák megtartása mellett fiatalítás is szük-

séges a titkárságon, de ez nehezen megoldható, 

a szakreferensi munkakör és javadalmazás nem 

elég vonzó a fiatalok számára. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a MAB dönté-

sek egymással nem mindig konzisztensek, kér-

te, hogy erre nagyobb figyelemmel legyen a 

Testület. 

2016/2/V. számú MAB határozat (2016.02.26.) 

A testület a MAB Titkárság 2015. évi tevékeny-

ségéről szóló főtitkári beszámolót elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2015. évi évkönyvében 

olvasható, mely nyomtatásban megjelent és a 

MAB honlapján is elérhető a Publikációk / 

MAB kiadványok / A MAB évkönyvei menü-

pontban. 

 

Mesteroktató akkreditációs elfogadhatósága, elvárások 

A mesteroktató munkakörben foglalkoztatottak 

akkreditációs beszámíthatósága felmerült a mű-

vészeti és a tanárképzésben. A MAB két, terüle-

tileg legilletékesebb bizottsága javaslatait a tes-

tület jóváhagyta. Az alábbi határozat a mester-

oktatói munkakörre (tehát foglalkoztatottra, 

nem pedig óraadóra) vonatkozik.  

2016/3/III. számú MAB határozat (2016.04.08) 

A mesteroktató munkakörben foglalkoztatottak 

akkreditációs beszámíthatósága a következő: 

Az Nftv 32. § 2) c) és 3) bekezdésben körülírt, 

a szenátus által adományozható mesteroktatói 

cím és mestertanári cím viselői esetében – 

részben az óraadói foglalkoztatás, részben az 

adományozás nem kellően objektív feltételei 

miatt – nem lehetséges akkreditációs szempont-

ból a fenti funkciókban való figyelembevétel. 

1. Egyetemi tanár, főiskolai tanár, és az új 

törvénymódosítás által kiemelt habilitált 

docens – minden oktatói funkciós kategóri-

ában megfelelő. 

2. DLA-s egyetemi docens, DLA-s főiskolai 

docens – minden oktatói funkció ellátására 

elfogadható (mesterszak felelősség is!). 
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3. Díj alapú (vagy 2008 előtt kinevezett, díjjal 

nem rendelkező) docens, mesteroktató (új 

kategória) – szakmailag fontos a jelenlétük 

a képzésben, specializációk vezetése is rá-

juk bízható.  

4. DLA-s adjunktus, DLA-s tanársegéd – a 

doktori fokozat már a tanársegédi kineve-

zéshez is kell. 

5. Adjunktus, tanársegéd, művésztanár – 

releváns gyakorlati tantárgy felelőseként 

megadott kreditmennyiségben elfogadható. 

 

 

 

 

 

oktatók 
szakfelelős 

szakirány/specializáció 

felelős 
tantárgyfelelős 

releváns gyakorlati 

tantárgyfelelős 

max. 

kredit 
feltétel 

MA BA MA BA MA BA MA BA 
  

egyetemi tanár 

főiskolai tanár 

habilitált docens 
        

24-35 relevancia 

minősített (DLA-s) docens 
        

24-35 relevancia 

(díj alapú) docens 

minősített (DLA-s) mesteroktató   
     

 
22 

5 év oktatói és 

10 év szakmai gyakorlat 

idegen nyelv tudás 

minősített (DLA -s) adjunktus 

minősített (DLA -s) tanársegéd 

2008 előtt docens besorolást szerzett, 

de minősítéssel és díjjal nem rendelke-

ző oktató 

        
20 

4 év oktatói és  

10 év szakmai gyakorlat 

minősített (DLA -s) adjunktus1 

minősített (DLA -s) tanársegéd2 

művésztanár 
        

16 
3 év oktatói és  

5 év szakmai gyakorlat 

professzor emeritus (70. évtől)           

 kivéve színművész, táncművész. A gyógypedagógus-képzés területen elfogadható. 

                                                           
1 Betöltéséhez doktori fokozat szükséges (Nftv) 
2 Betöltéséhez doktori fokozat szükséges (Nftv) 
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK 

A Tanárképzési bizottság új tagja 

2016/1/VIII/1. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

Kosztolányi József egyéb elfoglaltságai miatt 

nem tud részt venni a bizottság munkájában, 

lemondott. Helyette a bizottság új tagja, a vizu-

ális képzési terület képviseletére: Ficzek Fe-

renc DLA, festőművész, egyetemi adjunktus, 

Kaposvári Egyetem Művészeti Kar. 

 

A Felsőoktatási szakképzési bizottság új tagjai 

2016/1/VIII/2. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

A bizottság létszáma egy haláleset (Pedryc 

Andrzej) és két lemondás (Kozma Judit és Fe-

rencz István) miatt 6 főre csökkent, így új tagok 

bevonása szükséges. A bizottság új tagjai a jogi 

képzési terület képviseletére: Barna Attila PhD, 

tanszékvezető egyetemi docens (Széchenyi Ist-

ván Egyetem Deák F. Állam- és Jogtud. Kar, a 

művészeti képzési terület képviseletére: Varga 

Anna PhD, intézetvezető egyetemi docens, (Bu-

dapesti Metropolitan Egyetem). 

 

Orvostudományi bizottság új tagja 

2016/2/IX. számú MAB határozat (2016.02.26.) 

Az orvos- és egészségtudomány képzési terület 

mellett a sporttudomány képzési terület ügyei-

ért is felelős bizottságban az érdemi szakterü-

leti megítélésnél esetenként kevésnek bizonyult 

a sporttudományokban kompetens 3 fő bizott-

sági tag. E képzési területen a bővítésre Ko-

vács L. Gábor, az Orvostudományi bizottság 

elnöke javaslatára: Balogh László PhD, egye-

temi docens, Szegedi Tudományegyetem Ju-

hász Gyula Pedagógusképző Kar, Sporttudo-

mányi Intézet 

 

A Társadalomtudományi bizottság új tagja 

2016/3/VIII. sz. MAB határozat (2016.04.08.) 

Lánczi András 2016. március 15-én lemondott 

szakbizottsági tagságáról megnövekedett köte-

lezettségeire és megváltozott személyes körül-

ményeire hivatkozva. A szakbizottság új tagja 

Gazdag Ferenc, a Társadalomtudományi Bi-

zottság elnöke javaslatára: Balázs Zoltán CSc, 

egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, 

Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi 

Intézet 
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INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDŐ KÉPZÉSEKRŐL HOZOTT HATÁROZATOK 

Eötvös József Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2016/1/VI/1. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

Az Eötvös József Főiskola intézményakkredi-

tációs vizsgálata eredményeként a MAB meg-

állapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, melyeket a törvény 

szellemében a MAB állásfoglalása főiskola 

akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a 

főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbizto-

sítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB az Eötvös József Főiskolát 

akkreditálja. Az akkreditáció– az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2021. január 31-ig hatályos, 2017 szeptem-

berében induló követő (monitor) vizsgálat 
közbeiktatásával. A monitoreljárás indokaként 

a jelentésben megfogalmazott hiányosságok 

megszüntetésére hozott intézkedéseknek és 

azok eredményeinek bemutatását 2017. szep-

tember 15-ig kérjük benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő, a monitor eljárást nem érintő 

javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is 

írásban, 2017. szeptember 15-ig tájékoztassa a 

MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Negyedik körös jelentések 

menüpontban. 

 

Kaposvári Egyetem 3 karának akkreditációs értékelése 

2016/1/VI/2. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

A Kaposvári Egyetem alábbi három karának 

akkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy megfelelnek azoknak a 

minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény 

szellemében a MAB állásfoglalása egyetemi 

kar akkreditációja feltételének tekint. Ezen be-

lül a karok megfelelnek a felsőoktatási minő-

ségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Kaposvári Egyetem alábbi karait 

 Gazdaságtudományi Kar 

 Pedagógiai Kar 

 Művészeti Kar 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

–, az intézmény akkreditációjával megegyező-

en, 2017. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos in-

tézkedésekről írásban, 2016. szeptember 15-ig 

tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban. 

 

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2016/2/VIII/1. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 

intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy az egyetem 

megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása egyetem akkreditációja feltételének 

tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felső-

oktatási minőségbiztosítás európai sztenderd-

jeinek (ESG).  

A MAB az Országos Rabbiképző – Zsidó 

Egyetemet, valamint annak alábbi hitéleti 

szakjait 

 felekezeti szociális munkás (N, E) alapkép-

zési szak 

 judaisztika (N) alapképzési szak 

 rabbihelyettes (N) alapképzési szak 

 egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező 
(L) alapképzési szak 

 zsidó liturgika (L) alapképzési szak 

 zsidó kultúratörténet (E) mesterképzési szak 

 rabbi (N) osztatlan mesterképzési szak 

akkreditálja.  

Az egyetem és a rabbi osztatlan mesterképzési 

szak akkreditációja – az akkreditációs feltéte-

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf


 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2016. május 

 

10 

leknek való folyamatos megfelelés esetén – 

2020. december 31-ig hatályos. 

A rabbihelyettes és a zsidó liturgika alapkép-

zési szakok akkreditációja – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2020. december 31-ig hatályos, a megjelölt 

hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016. 

július 31-ig történő benyújtása mellett, és 2017 

februárjában induló követő (monitor) vizsgá-

lat közbeiktatásával, mely eredményének függ-

vényében a MAB az akkreditációt megerősíthe-

ti, vagy megvonhatja. 

A felekezeti szociális munkás, a judaisztika és 

az egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező 

alapképzési, valamint a zsidó kultúratörténet 

mesterképzési szakok akkreditációja – az akk-

reditációs feltételeknek való folyamatos megfe-

lelés esetén – 2020. december 31-ig hatályos, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedé-

si terv 2016. július 31-ig történő benyújtása 

mellett, és 2018 februárjában induló követő 

(monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

Az intézmény vezetése a jelentésben szereplő 

további – az egyetem egészére és a rabbi osz-

tatlan mesterképzési szakra vonatkozó – javas-

latokkal kapcsolatos intézkedésekről is írás-

ban, 2017. december 31-ig tájékoztassa a 

MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban. 

 

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar akkreditációs értékelése 

2016/2/VIII/2. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai 

Karának akkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy a kar megfe-

lel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelye-

ket a törvény szellemében a MAB állásfoglalá-

sa a kar akkreditációja feltételének tekint.  

A MAB az intézmény Kertészeti Főiskolai Ka-

rát akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 

akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelés esetén – az intézmény akkreditáció-

jával megegyezően, 2017. december 31. 

A MAB jelentés a kar akkreditációs értékelésé-

ről a fenti határozat melléklete. Elérhető a 

MAB honlapján a Határozatok / Intézmény-

akkreditáció / Harmadik körös jelentések me-

nüpontban. 

 

Adventista Teológiai Főiskola monitor eljárása 

2016/2/VIII/3. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB az Adventista Teológiai Főiskola in-

tézményakkreditációjának 2019. december 31-

ig szóló hatályát – az intézményakkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– fenntartja.  

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem 

felelés miatt a MAB az Adventista Teológiai 

Főiskola alábbi hitéleti képzésének akkreditá-

cióját megvonja: teológia alapképzési szak. 

A MAB jelentés az intézmény monitor értéke-

léséről a fenti határozat melléklete. Elérhető a 

MAB honlapján a Határozatok / Intézmény-

akkreditáció / Harmadik körös jelentések me-

nüpontban. 

 

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola monitor eljárása 

2016/2/VIII/4. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB a Bhaktivedanta Hittudományi Főis-

kola intézményakkreditációjának, valamint a 

székhelyén (Budapest) működő vaisnava teoló-

gia alapképzési szak, és vaisnava jógamester 

alapképzési szak akkreditációjának 2019. dec-

ember 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– fenntartja. 

A MAB jelentés az intézmény monitor értéke-

léséről a fenti határozat melléklete. Elérhető a 

MAB honlapján a Határozatok / Intézmény-

akkreditáció / Harmadik körös jelentések me-

nüpontban. 

 

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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Wesley János Lelkészképző Főiskola monitor eljárása 

2016/2/VIII/5. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB a Wesley János Lelkészképző Főiskola 

intézményakkreditációjának 2019. december 

31-ig szóló hatályát – az intézményakkreditáci-

ós feltételeknek való folyamatos megfelelés ese-

tén – fenntartja.  

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem 

felelés miatt a MAB az Wesley János Lelkész-

képző Főiskola alábbi hitéleti képzéseinek 

akkreditációját megvonja: 

 teológia osztatlan mesterképzési szak 

 tanári mesterképzési szak hittanár-

nevelőtanár szakképzettséget adó képzés. 

A MAB jelentés az intézmény monitor értéke-

léséről a fenti határozat melléklete. Elérhető a 

MAB honlapján a Határozatok / Intézmény-

akkreditáció / Harmadik körös jelentések me-

nüpontban. 

 

Budapesti Corvinus Egyetem intézményakkreditációt követő intézkedései 

A 2013. október 25-én kelt 2013/9/VII/1 sz. 

MAB határozat melléklete az intézményről és 

annak 6 karáról szóló jelentés volt. Az 

Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudomá-

nyi Kar és a Tájépítészeti Kar 2016. január 1. 

óta a Szent István Egyetemhez tartozik, ezért a 

BCE csak a Gazdálkodástudományi Kar, a 

Közgazdaságtudományi Kar és a Társadalom-

tudományi Kar működésével kapcsolatos MAB 

javaslatokra reagáló beszámolókat küldött.  

A Gazdálkodástudományi Kar rendkívül széles 

képzési kínálatát – a MAB javaslatával össz-

hangban – közös tantárgyblokkokkal ésszerűsí-

tik, a szaktávolság megtartása mellett. A terve-

zett egyéves mesterszakot a későbbiekben in-

dítják majd, jelenleg a kétéves mesterszakok 

iránti érdeklődés fokozódását tapasztalják. A 

kar a minőségügyi eljárásait a nemzetközi akk-

reditációs elvárások mentén végzi; 2014 őszén 

Akkreditációs Irodát hoztak létre.  

A Közgazdaságtudományi Kar képzési profilja 

a 2015/2016-os tanévben jelentősen átalakult, 

szűkült a MAB javaslatával megegyezően: az 

emberi erőforrások alapszakot, valamint a nem-

zetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot a 

2016/2017. tanévtől kezdődően egyetemi szintű 

döntés eredményeként más karok indítják. Sok-

éves, a MAB által több alkalommal szóvá tett 

problémát oldhat meg a Szenátus 2014. decem-

ber 15-i, SZ-33/2014/2015.(2014. XII. 15.) sz. 

határozata az egyetem szervezeti egységei kö-

zötti oktatási szolgáltatások elszámolására vo-

natkozó szabályzatról. A szabályzat átláthatóan, 

a valós bevételek és költségek figyelembe véte-

lével rendezi a karok közötti átoktatás elszámo-

lását. Az átoktatás elszámolása félévente, sza-

kokra lebontott részletes kimutatás alapján tör-

ténik. A demonstrátorok nagy száma nem csök-

kent, de – magyarázatuk szerint – a karon mű-

ködő demonstrátorok jelentős része más karról 

kerül ki, és az ott folyó oktatást (is) segíti. A 

MAB minőségfejlesztési javaslataira reagálva 

beszámolnak arról, hogy 2014-ben új egyetemi 

Minőségügyi Kézikönyv készült, a 2015/16-os 

tanévben pedig megkezdte a tevékenységét a 

kari Kutatásfejlesztési Bizottság. 

A Társadalomtudományi Kar 2016. február 1 

óta Társadalomtudományi és Nemzetközi Kap-

csolatok Kar. Itt a MAB javaslataira reagálva a 

„kutatóközpont” elnevezésű szervezetek számát 

csökkentették, de a szervezeti struktúrában a 

további koncentráció indokolt, a beszámolóhoz 

mellékelt szervezeti és működési rend-részlet 

szerint a projekt alapú szervezetek között is ta-

lálható „oktató” központ (=tanszék). Fenntartják 

az Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpontnak 

a karhoz való rendelését, noha a feladat mind 

jellegében, mind kiterjedésében túlmutat a kari 

kereteken. A minőségfejlesztési javaslatokra 

reagálva beszámolnak arról, hogy a megújult 

egyetemi minőségügyi kézikönyv értelmében 

kari szinten kiépítették a Minőségügyi Bizottsá-

got, rendszeres időközönként elkészítik a sza-

kok önértékelését, valamint felállították az ún. 

szakfejlesztési bizottságokat, amelyek folyama-

tosan monitorozzák az egyes szakok működését, 

és stratégiai irányvonalakat fogalmaznak meg. 

Összességében a megkezdett fejlesztések a 

MAB által megfogalmazott ajánlásokat fi-

gyelembe veszik, azok szellemében történtek 

meg, az elért eredmények ezt tükrözik. 

 

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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Budapesti Metropolitan Egyetem (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola) intézményakk-

reditációt követő intézkedései 

A 2013. szeptember 27-én kelt 2013/8/IX/2 sz. 

MAB határozat mellékletében, az intézményről 

szóló jelentésben számos javaslatot fogalma-

zott meg a MAB az intézmény működésének 

fejlesztésére vonatkozóan. Az intézmény a 

2016. március 10-i levelében számolt be e ja-

vaslatokkal kapcsolatos intézkedéseiről. 

Az intézmény működését illetően javasoltakat 

az immár egyetemi státuszt kapott intézmény 

vezetése megfontolta, az azokra vonatkozó 

intézkedéseket részben már megtették, illetve 

hosszabb távú fejlesztési tevékenységeket stra-

tégiájukban tervezett határidővel jelölték meg. 

A hallgatói szolgáltatások színvonalának 

emelése érdekében a centralizált működtetés 

részeként, valamennyi kart összefogva, egysé-

ges jegyzetellátást működtetnek. Erre külön 

felületet hoztak létre a CooSpace-en, ahol egy-

re több lektorált jegyzetet tesznek elérhetővé a 

hallgatók számára. Az ilyen jegyzetek számá-

nak (45) további bővítését tervezik. 

A kollégiumi férőhelyek igényfelmérése 2015-

ben megtörtént, a több lehetséges megvalósítá-

si helyszín közül az ideális megoldást választ-

va, a tervek szerint 2016 szeptemberében nyí-

lik lehetőség a hallgatói igények maradéktalan 

kiszolgálására. 

A munkaerő-piaci szereplők körében végzett 

felmérések továbbfejlesztése érdekében az in-

tézmény egyre növekvő számban végez kérdő-

íves felméréseket és kutatásokat. A rektori le-

vél 2015/16-ban megkezdett, jelenleg is fo-

lyamatban lévő, összesen 10, az egyes karok-

hoz kötődő speciális felmérést sorol fel.  

A minőségügy tekintetében megszívlelték a 

MAB javaslatát és a kiválósági modellek irá-

nyába mozdulnak el. Az egyetem folyamatos 

minőségfejlesztési projektek keretében dolgoz-

za fel a hallgatói visszajelzéseket, végez méré-

seket, kutatásokat. Az ezekből származó konk-

rét eredményeket 1-2 éves időtávon belül látja 

reálisnak az intézmény. A kari értékelések és 

eredmények esetében, a karok és szakok közöt-

ti erőteljes szinergia ellenére, csakis a jelenleg 

meghatározó centralizált, intézményi szintű 

eredménykövetést tartja kívánatosnak az egye-

temi vezetés. Konkrét eredmények megjelené-

sét e téren 4-5 év távlatában prognosztizálják. 

Az angol nyelvű képzési paletta és hallgatói 

létszám növelése a Kommunikációs és Művé-

szeti Karon a 2014/15-ös tanévben megkezdő-

dött az angol nyelvű képzések indításával, kül-

földi hallgatók toborzásával. A külföldi egye-

temközi kapcsolatok, nyári egyetemek, 

workshopok, angol nyelvű honlap és kiadvá-

nyok szervezését és terjesztését erős intéz-

ményvezetői szándék segíti. 

Az oktatói továbbképzés érdekében az intéz-

mény változatos képzési lehetőségeket kínál 

magyar és angol nyelven. Az évente készülő 

képzési koncepció igyekszik minél jobban 

szolgálni a munkavállalói kompetencia növelé-

se mellett is elkötelezett egyetem oktatóinak 

szakmai fejlesztését. Az oktatók az elmúlt év-

ben pl. interkulturális konfliktuskezelési tré-

ningen, valamint angol nyelvű prezentációs 

készségfejlesztési kurzuson vehettek részt. 

Összességében a már megtett és a folyamat-

ban lévő fejlesztések és intézkedések a MAB 

által megfogalmazott ajánlásokat figyelem-

be veszik, azok szellemében történtek meg. 

 

Edutus Főiskola intézményakkreditációt követő intézkedései 

A 2013. szeptember 27-én kelt 2013/8/IX/3 sz. 

MAB határozat mellékletében, az intézményről 

szóló jelentésben számos javaslatot fogalma-

zott meg a MAB az intézmény működésének 

fejlesztésére vonatkozóan. Az intézmény a 

2016. március 10-i levelében számolt be az 

akkreditációs jelentésben szereplő javaslatok-

kal kapcsolatos intézkedéseiről.  

A javasolt szakterületi (képzésfejlesztési) mun-

kacsoportok felállítását a 2016-2020-as Intéz-

ményfejlesztési Terv szerint kezdik meg, a tan-

tervek átfogó felülvizsgálata keretében. A mul-

tidiszciplináris szakmai műhelyeket átszervez-

ték, mind az öt műhely egy-egy, a főiskola által 

meghatározott ún. kitörési ponthoz kapcsolódik. 

Módosították az oktatói teljesítményértékelési 

rendszert a redundanciák csökkentése érdeké-

ben, és feltöltötték a főiskola publikációs adat-

bázisát az MTMT-be. A hatékonyságot növeli a 

kis létszámú Nemzetközi gazdálkodási tanszék 

beolvadása a Gazdálkodási és menedzsment 

tanszékbe. Angol és orosz nyelvi szaknyelvi to-

vábbképzéseket szerveznek az oktatók számára.  

Többféle módon igyekeztek növelni a hallgatói 

létszámot, csökkenteni a magas lemorzsolódási 

arányt és passzív hallgatói létszámot. A kam-
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pányok következtében 2014-ben nőtt a jelent-

kezők száma, 2015-ben azonban újra vissza-

esett. Ezért a húzóágazatnak számító SSC kép-

zés felé nyitnak a felnőttképzésben, illetve 

egyes alapszakok új SSC specializációja terén. 

A 2012-13-as tanévben tapasztalt lemorzsoló-

dási arányt 2 év alatt 22%-ra sikerült csökken-

teniük. Számos intézkedést tettek a tanulmá-

nyok befejezésekor nyelvvizsgával nem ren-

delkező hallgatók arányának (59-76%) csök-

kentésére, pl. bekapcsolódtak a diplomamentő 

programba, TÁMOP pályázat keretében meg-

újították a főiskola nyelvoktatási rendszerét.  

Összességében a megkezdett fejlesztések a 

MAB által megfogalmazott ajánlásokat fi-

gyelembe veszik, azok szellemében történtek 

meg, az elért eredmények ezt tükrözik. Ja-

vasolt a hallgatói létszám, a lemorzsolódás, a 

nyelvvizsgával rendelkezők aránya folyama-

tos figyelemmel kísérése, további lehetősé-

gek feltárása. 

 

Zsigmond Király Főiskola intézményakkreditációt követő intézkedései 

A 2013. szeptember 27-én kelt 2013/8/IX/5 sz. 

MAB határozat mellékletében, az intézményről 

szóló jelentésben több javaslatot fogalmazott 

meg a MAB az intézményi működés fejleszté-

sére vonatkozóan. Az intézmény a 2016. már-

cius 9-én kelt levelében számolt be az akkredi-

tációs jelentésben szereplő javaslatokkal kap-

csolatos intézkedéseiről.  

1. A stratégiai és operatív működés feladatai, 

szervezeti és személyi hatáskörei össze-

hangolásra kerültek az intézményi doku-

mentumokban (alapító okirat, SZMSZ, Mi-

nőségbiztosítási kézikönyv). 

2. Az intézmény stratégiai, intézményfejlesz-

tési tervének kidolgozását megkezdték, de 

az időközben megjelent Fokozatváltás a 

felsőoktatásban című dokumentumhoz is 

kapcsolódni kívánnak, ezért az intézmény-

fejlesztési terv még nem készült el. 

3. A szak-konszolidáció végrehajtása folya-

matos (FSZ képzések indítása, duális kép-

zések, vállalati kapcsolatrendszer erősítése). 

4. Átalakították az intézmény szervezeti fel-

építését, így a Minőségügyi és minőségel-

lenőrzési bizottság (MEB) a Szenátus bi-

zottságává vált, a minőségbiztosítást az 

akadémiai területhez kapcsolták. 

5. A hallgatók tananyag és szakirodalmi el-

látottságának színvonalát könyvtárfejlesz-

téssel javították. A korszerű tudásátadási és 

tudásmegosztási eszközök (csatornák) al-

kalmazásának elősegítésére megkezdték az 

oktatók továbbképzését. 

6. A hallgatók lemorzsolódási arányának 

csökkentése érdekében kötelezővé tették a 

kompetencia képzéseket (matematikai 

szintre hozás), erősítették a mentorprogra-

mot, módszertanilag megújították a kötele-

ző nyelvoktatást. 

7. A finanszírozási egyensúly biztosítása te-

kintetében az EU pályázati lehetőségek a 

ZSKF számára budapesti magánintézmény-

ként erősen korlátozottak. Javították viszont 

az épületegyüttes kihasználtságát (Óbudai 

Nyugdíja Akadémia előadásai, további 

szakmai és egyéb képzések). Az intéz-

ménynek nem vitatott lejárt tartozása nincs. 

8. A főiskolán már nincsenek nappali tagoza-

tos, államilag támogatott hallgatók, így a 

hallgatói normatíva felosztásának kérdése 

aktualitását vesztette. 

9. A vidéki hallgatók számára a szálláshely 

biztosítása szintén veszített jelentőségéből, 

a főiskolára jelentkezők, illetve a szállás-

hely szolgáltatásra igényt tartó hallgatók 

számának jelentős visszaesése miatt. (A le-

velező hallgatók a tanítási rendből fakadóan 

szállást nem igényelnek.) 

Összességében a végrehajtott intézkedések a 

MAB által megfogalmazott ajánlásokat fi-

gyelembe veszik, azok szellemében történtek 

meg. Javasolt az intézményi stratégia, In-

tézményfejlesztési terv mielőbbi elkészítése. 
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Gazdaságtudományi képzések párhuzamos akkreditációja 

Az eljárásban 31 intézmény (16 egyetem és 15 

főiskola1) 196 képzését értékelte a MAB, ezek 

közül 7 képzés akkreditációját megvonta. 

Értékelés nélkül került megvonásra további 13 

képzés akkreditációja, mert ezeken az adott in-

tézményben több éve nem folyik, vagy el sem 

indult a képzés, vagy az intézmény jelezte, hogy 
                                                           
1 Főiskolaként vettük figyelembe a Budapesti Gazdasági 

Főiskolát, a Budapesti Metropolitan Főiskolát, a Dunaújvárosi 

Főiskolát és a Nyíregyházi Főiskolát, amelyeknek a nevében a 

„főiskola” „egyetemre” változott az Nftv. 2016. január 1-jétől 

hatályos módosítása szerint. 

felhagy a képzéssel, és kérte, hogy a MAB ne 

értékelje azt. 

A szakok diszciplináris megosztásával a MAB 

öt látogatói csoportot alakított ki, és ezekben a 

csoportokban összesen 72 szakértőt kért fel az 

értékelésekben való közreműködésre. 

2016/1/VII/1. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

A testület a gazdaságtudományi képzések pár-

huzamos akkreditációjáról szóló jelentést, 

benne az egyes képzések értékelését elfogadta. 

Az egyes képzésekről hozott határozatok átte-

kintő táblája a következő: 
 

FOI kód szint szaknév döntés határozatszám hatály intézk.terv monitor 

BCE P17/1 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/1 2021.01.31 2016.03.31 
 

BME P17/2 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/2 2021.01.31 
  

ELTE P17/3 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/3 2021.01.31 2016.03.31 
 

PE P17/4 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/4 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P17/5 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/5 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P17/6 Bs gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés A 2016/1/VII/1/6 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZIE P17/7 Bs gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés A 2016/1/VII/1/7 2016.12.31 
  

IBS (AVF) P17/8 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/8 
   

BCE P17/9 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/9 
   

BKF P17/10 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/10 
   

DE P17/11 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/11 
   

KRF P17/12 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/12 
   

NYME P17/13 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/13 
   

PPKE P17/14 Bs közszolgálati A 2016/1/VII/1/14 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZE P17/15 Bs közszolgálati A 2016/1/VII/1/15 2021.01.31 
 

2017.09.01 

BCE P17/16 Ms gazdaság-matematikai elemző A 2016/1/VII/1/16 2021.01.31 
 

2017.09.01 

BCE P17/17 Ms közgazdálkodás és közpolitika (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/1/17 2021.01.31 2016.03.31 
 

NYME P17/18 Ms közgazdálkodás és közpolitika A 2016/1/VII/1/18 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZTE P17/19 Ms közgazdálkodás és közpolitika A 2016/1/VII/1/19 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P17/20 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/20 2021.01.31 2016.03.31 
 

BME P17/21 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/21 2021.01.31 
  

KEE P17/22 Ms közgazdasági elemző (angol nyelven) A 2016/1/VII/1/22 2021.01.31 2016.03.31 
 

ELTE P17/23 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/23 2021.01.31 2016.03.31 
 

PE P17/24 Ms közgazdasági elemző (angol nyelvű képzés NA) A 2016/1/VII/1/24 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P17/25 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/25 2021.01.31 
  

PTE P17/26 Bs gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés NA 2016/1/VII/1/26 
   

BCE P18/1 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/1 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P18/2 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EKF P18/3 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/3 2021.01.31 2016.03.31  

KRF P18/4 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/4 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

PE P18/5 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/5 2021.01.31 
  

PTE P18/6 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/6 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZIE P18/7 Bs emberi erőforrások (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/7 2021.01.31 2016.03.31 
 

WSUF P18/8 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/8 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ZSKF P18/9 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/9 2021.01.31 
 

2017.09.01 

IBS (AVF) P18/10 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/10 2021.01.31 2016.03.31 
 

BCE P18/11 Bs gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/11 2021.01.31 
 

2017.09.01 

BGF P18/12 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/12 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P18/13 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/13 2021.01.31 
  

BME P18/14 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/14 2021.01.31 
  

DE P18/15 Bs gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/15 2021.01.31 2016.03.31 
 

DF P18/16 Bs gazdálkodási és menedzsment NA 2016/1/VII/2/16 
   

EDUTUS P18/17 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/17 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EJF P18/18 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/18 2021.01.31 
 

2017.09.01 

EKF P18/19 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/19 2021.01.31 
  

GDF P18/20 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/20 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

IBS P18/21 Bs gazdálkodási és menedzsment NA 2016/1/VII/2/21 
   

KRF P18/22 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/22 2021.01.31 
  

KJF P18/23 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/23 2021.01.31 2016.03.31 
 

ME P18/24 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/24 2021.01.31 
  

NYF P18/25 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/25 2021.01.31 2016.03.31 
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FOI kód szint szaknév döntés határozatszám hatály intézk.terv monitor 

NYME P18/26 Bs gazdálkodási és menedzsment (magyar és német nyelven) A 2016/1/VII/2/26 2021.01.31 2016.03.31 
 

OE P18/27 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/27 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P18/28 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/28 2021.01.31 2016.03.31 
 

PTE P18/29 Bs gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/29 2021.01.31 
  

SZE P18/30 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/30 2021.01.31 
  

SZTE P18/31 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/31 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZIE P18/32 Bs gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/32 2021.01.31 2016.03.31 
 

TPF P18/33 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/33 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ZSKF P18/34 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/34 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P18/35 Ms Master of Business Administration (angol nyelven) A 2016/1/VII/2/35 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BME P18/36 Ms Master of Business Administration A 2016/1/VII/2/36 2021.01.31 
  

DE P18/37 Ms Master of Business Administration (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/37 2021.01.31 
 

2017.09.01 

ME P18/38 Ms Master of Business Administration (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/38 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P18/39 Ms Master of Business Administration A 2016/1/VII/2/39 2021.01.31 
  

PTE P18/40 Ms Master of Business Administration (angol nyelvű képzés NA) A 2016/1/VII/2/40 2021.01.31 
  

SZTE P18/41 Ms Master of Business Administration NA 2016/1/VII/2/41 
   

BCE P18/42 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/42 2021.01.31 
 

2017.09.01 

BME P18/43 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/43 2021.01.31 
  

KE P18/44 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/44 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ME P18/45 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/45 2021.01.31 
 

2017.09.01 

NYME P18/46 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/46 2021.01.31 
 

2017.09.01 

PTE P18/47 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/47 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZE P18/48 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/48 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZTE P18/49 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/49 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZIE P18/50 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/50 2021.01.31 2016.03.31 
 

IBS (AVF) P18/51 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/51 2021.01.31 2016.03.31 
 

BCE P18/52 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/52 2021.01.31 
  

DE P18/53 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/53 2021.01.31 2016.03.31 
 

KRF P18/54 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/54 2021.01.31 2016.12.31 
 

ME P18/55 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/55 2021.01.31 
  

NYME P18/56 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/56 2021.01.31 2016.03.31 
 

OE P18/57 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/57 2021.01.31 2016.03.31 
 

BCE P18/58 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/58 2021.01.31 
  

BKF P18/59 Ms vezetés és szervezés NA 2016/1/VII/2/59 
   

BME P18/60 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/60 2021.01.31 
  

DE P18/61 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/61 2021.01.31 2016.03.31 
 

KRF P18/62 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/62 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

ME P18/63 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/63 2021.01.31 
  

NYME P18/64 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/64 2021.01.31 2016.03.31 
 

PE P18/65 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/65 2021.01.31 
  

PTE P18/66 Ms vezetés és szervezés (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/66 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZE P18/67 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/67 2021.01.31 
  

SZIE P18/68 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/68 2021.01.31 2016.03.31 
 

NYF P18/69 Bs gazdálkodási és menedzsment (Beregszász) A 2016/1/VII/2/69 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZE P18/70 Ms vezetés és szervezés (Székelyudvarhely) A 2016/1/VII/2/70 2021.01.31 
 

2017.09.01 

BCE P18/71 Ms vezetés és szervezés (Csíkszereda) A 2016/1/VII/2/71 2021.01.31 
  

BCE P19/1 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/1 2021.01.31 2016.03.31 
 

BGF P19/2 Bs kereskedelem és marketing (magyar, angol és német nyelven, távoktatás is) A 2016/1/VII/3/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P19/3 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/3 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P19/4 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/4 2021.01.31 2016.03.31 
 

EDUTUS P19/5 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/5 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

KE P19/6 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/6 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

KRF P19/7 Bs kereskedelem és marketing (távoktatás is) A 2016/1/VII/3/7 2021.01.31 
  

ME P19/8 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/8 2021.01.31 2016.03.31 
 

PTE P19/9 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/9 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZE P19/10 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/10 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZTE P19/11 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/11 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZIE P19/12 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/12 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZF P19/13 Bs kereskedelem és marketing (távoktatás is) A 2016/1/VII/3/13 2021.01.31 2016.03.31 
 

WSUF P19/14 Bs kereskedelem és marketing NA 2016/1/VII/3/14 
   

NYME P19/15 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/15 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

OE P19/16 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/16 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZF P19/17 Bs turizmus-vendéglátás (magyar és angol nyelven, távoktatás is) A 2016/1/VII/3/17 2021.01.31 2016.03.31 
 

BCE P19/18 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/18 2021.01.31 2016.03.31 
 

BGF P19/19 Bs turizmus-vendéglátás (magyar, angol és német nyelven, távoktatás is) A 2016/1/VII/3/19 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P19/20 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/20 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P19/21 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/21 2021.01.31 2016.03.31 
 

EDUTUS P19/22 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/22 2021.01.31 2016.03.31 
 

EKF P19/23 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/23 2021.01.31 2016.03.31 
 

KRF P19/24 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/24 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

KJF P19/25 Bs turizmus-vendéglátás (távoktatás is) A 2016/1/VII/3/25 2021.01.31 2016.03.31 
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ME P19/26 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/26 2021.01.31 2016.03.31 
 

PE P19/27 Bs turizmus-vendéglátás (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/3/27 2021.01.31 2016.03.31 
 

PTE P19/28 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/28 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZIE P19/29 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/29 2021.01.31 2016.03.31 
 

NYME P19/30 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/30 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P19/31 Bs üzleti szakoktató (kereskedelmi, ügyviteli, vendéglátó szakirányok) A 2016/1/VII/3/31 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

NYME P19/32 Bs üzleti szakoktató (kereskedelmi, vendéglátó szakirányok) NA 2016/1/VII/3/32 
   

BCE P19/33 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/33 2021.01.31 
  

DE P19/34 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/34 2021.01.31 2016.03.31 
 

ME P19/35 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/35 2021.01.31 2016.03.31 
 

PE P19/36 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/36 2021.01.31 
  

SZE P19/37 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/37 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZIE P19/38 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/38 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P19/39 Ms marketing (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/3/39 2021.01.31 
  

BGF P19/40 Ms marketing A 2016/1/VII/3/40 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BME P19/41 Ms marketing A 2016/1/VII/3/41 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EDUTUS P19/42 Ms marketing A 2016/1/VII/3/42 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ME P19/43 Ms marketing A 2016/1/VII/3/43 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P19/44 Ms marketing A 2016/1/VII/3/44 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZE P19/45 Ms marketing A 2016/1/VII/3/45 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZTE P19/46 Ms marketing A 2016/1/VII/3/46 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZIE P19/47 Ms marketing A 2016/1/VII/3/47 2021.01.31 2016.03.31 
 

BCE P19/48 Ms turizmus-menedzsment NA 2016/1/VII/3/48 
   

BGF P19/49 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/49 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P19/50 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/50 2021.01.31 2016.03.31 
 

KRF P19/51 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/51 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

PE P19/52 Ms turizmus-menedzsment (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/3/52 2021.01.31 2016.03.31 
 

PTE P19/53 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/53 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EDUTUS P19/54 Bs kereskedelem és marketing (Székelyudvarhely) A 2016/1/VII/3/54 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EDUTUS P19/55 Ms marketing (Székelyudvarhely) NA 2016/1/VII/3/55 
   

SZE P19/56 Ms marketing (Znojmo) NA 2016/1/VII/3/56 
   

BGF P19/57 Bs turizmus-vendéglátás (Nyitra) NA 2016/1/VII/3/57 
   

BME P20/1 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/1 2021.01.31 
  

ME P20/2 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P20/3 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/3 2021.01.31 2016.03.31 
 

TPF P20/4 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/4 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P20/5 Bs nemzetközi gazdálkodás (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/4/5 2021.01.31 2016.03.31 
 

BGF P20/6 Bs nemzetközi gazdálkodás (magyar, angol, német és francia nyelven) A 2016/1/VII/4/6 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P20/7 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/7 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P20/8 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/8 2021.01.31 2016.03.31 
 

EDUTUS P20/9 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/9 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

NYME P20/10 Bs nemzetközi gazdálkodás (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/4/10 2021.01.31 2016.03.31 
 

WSUF P20/11 Bs nemzetközi gazdálkodás NA 2016/1/VII/4/11 
   

ZSKF P20/12 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/12 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZF P20/13 Bs nemzetközi gazdálkodás (magyar és angol nyelven, távoktatás is) A 2016/1/VII/4/13 2021.01.31 2016.03.31 2018.09.01 

ANNYE P20/14 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) A 2016/1/VII/4/14 2021.01.31 
  

BCE P20/15 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/4/15 2021.01.31 2016.03.31 
 

BME P20/16 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/16 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P20/17 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/17 2021.01.31 2016.03.31 
 

ME P20/18 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/18 2021.01.31 
 

2017.09.01 

NYME P20/19 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/19 2021.01.31 2016.03.31 
 

PE P20/20 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/20 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZE P20/21 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/21 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZTE P20/22 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/22 2021.01.31 
 

2017.09.01 

SZIE P20/23 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/23 2021.01.31 2016.03.31 
 

ZSKF P20/24 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/24 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P21/1 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/1 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P21/2 Bs pénzügy és számvitel (távoktatás is) A 2016/1/VII/5/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P21/3 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/3 2021.01.31 2016.03.31 
 

IBS P21/4 Bs pénzügy és számvitel NA 2016/1/VII/5/4 
   

KE P21/5 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/5 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

KRF P21/6 Bs pénzügy és számvitel (távoktatás is) A 2016/1/VII/5/6 2021.01.31 2016.12.31 
 

ME P21/7 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/7 2021.01.31 2016.03.31 
 

NKE P21/8 Bs pénzügy és számvitel NA 2016/1/VII/5/8 
   

NYME P21/9 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/9 2021.01.31 
  

PE P21/10 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/10 2021.01.31 2016.03.31 
 

PTE P21/11 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/11 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZTE P21/12 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/12 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZIE P21/13 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/13 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZF P21/14 Bs pénzügy és számvitel (távoktatás is) A 2016/1/VII/5/14 2021.01.31 2016.03.31 
 

TPF P21/15 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/15 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 
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ZSKF P21/16 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/16 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE-ELTE P21/17 Ms biztosítási és pénzügyi matematika A 2016/1/VII/5/17 2021.01.31 2016.03.31 
 

BCE P21/19 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/19 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P21/20 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/20 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BME P21/21 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/21 2021.01.31 
  

KE P21/22 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/22 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P21/23 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/23 2021.01.31 2016.03.31 
 

SZTE P21/24 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/24 2021.01.31 
  

SZIE P21/25 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/25 2021.01.31 2016.03.31 
 

BCE P21/26 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/26 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P21/27 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/27 2021.01.31 
  

BME P21/28 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/28 2021.01.31 
  

DE P21/29 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/29 2021.01.31 2016.03.31 
 

ME P21/30 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/30 2021.01.31 2016.03.31 
 

NYME P21/31 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/31 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P21/32 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/32 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elérhető a 

MAB honlapján a Határozatok / Párhuzamos programakkreditáció menüpontban. 

 

Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés, Korea) 

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabá-

lyozottaknak megfelelően négytagú magyar 

látogató bizottság (LB) tartózkodott Koreában 

2016. január 25–26. között. A bizottság az 

Ilsan Paik Hospital (Szöul, Korea) és a Yonsei 

University Hospital (Szöul, Korea) intézmé-

nyekben járt, amely kórházak gyakorlati kép-

zőhelyként, oktató kórházként való alkalmas-

ságát vizsgálta meg. A látogató bizottság kivá-

lónak minősítette a két koreai kórházat. 

2016/3/VII. sz. MAB határozat (2016.04.08.) 

Az akkreditációs jelentésben foglaltak alapján 

mindkét intézményben (Ilsan Paik Hospital 

Szöul, Korea és Yonsei University Hospital 

Szöul, Korea) a kórházi egységek több mint 

1/3-a akkreditációt nyer, mindkét klinikai gya-

korló- és képzőhely az Akkreditált Oktatókór-

ház minősítést kapja. 

A jelentésben foglaltak alapján pozitív a MAB 

álláspontja a meglátogatott koreai kórházakkal 

kapcsolatban, és támogatja, hogy a magyaror-

szági orvosképzés hallgatói az említett kórhá-

zak magas szintű gyakorlati képzésének része-

sei lehessenek. 

 

 

 

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf


 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2016. május 

 

18 

DOKTORI ISKOLAI ÉS EGYETEMI TANÁRI HATÁROZATOK 

Egyetemi tanári bírálati szempontok módosítása 

A nyomtatásban megjelent közlemények mel-

lett a MAB Egyetemi tanár és doktori kollégi-

uma a nyílt hozzáférésű, un. open access fo-

lyóiratokban megjelent közlemények elfogadá-

sát is javasolta. A többi változtatás a jogszabá-

lyi, illetve MTMT változások miatt volt szük-

séges (ET pályázatok véleményezésre befoga-

dási időintervallumai, impakt faktor (IF) ne 

legyen egyéni teljesítménymutató). 

2016/1/IV. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

A testület az egyetemi tanári bírálati szempont-

rendszer módosításait elfogadta. 

A szempontrendszer módosításáról a MAB 

honlapon friss hírt közölt testület. A módosított 

szempontrendszer a korábbi, frissítésre került 

változat helyén érhető el. 

 

Doktori iskolai bírálati szempontok módosítása 

A doktori iskolák értékelése számszerűsített 

adatok és szakértői megítélés, mérlegelés alap-

ján történik. A használhatatlan bírálatokat, szak-

véleményt adók újabb felkérésétől el kell tekin-

teni, a szakértői kört érdemi véleményezőkkel 

erősíteni, bővíteni kell. Az Egyetemi tanári és 

doktori kollégium által javasolt egyes módosítá-

sok technikai jellegűek. Kor alapján való törzs-

tagság megszűnését évente kétszer végzett 

MAB ellenőrzés figyeli majd. A DI-ben külföl-

diek törzstagi aktív részvételének módját, for-

máját bizonyítani kell. A DI tudományágához 

elfogadható mesterszakok megítélése bonyolult, 

a hamarosan EMMI által kihirdetésre kerülő új 

KKK rendelet után vissza kell rá térni. A be-

adáskor hatályos szaklista a meghatározó. 

A külföldi oktatók részvétele nincs részletesen 

szabályozva, a rendszer rugalmas, de aggályos, 

hogy a külföldi illetékességű törzstagok esetében 

nem teljesül a hazai oktatókkal azonos módon a 

„teljes munkaidős” (AT) oktatói elvárás. A külföl-

diek esetében nem volna szerencsés kivételt tenni. 

Magyarországon lehetőség van akár kettőnél is 

több teljes munkaidős „főállás” (T) betöltésére, 

a jogszabályi előírások szerint törzstagság 

azonban csak a választott, egy intézmény dok-

tori iskolájában lehetséges, ahol AT foglalkoz-

tatott az oktató. Aki 3 hónapnál hosszabb időt 

van külföldön, annak be kell mutatnia, hogyan 

tudja távollétében a doktori iskola munkáját 

segíteni, törzstagi feladatait ellátni. Egy (T fog-

lalkoztatott) egyetemi tanártól legalább heti 12 

óra oktatás az elvárás, ezt akár több egyetemen 

is teljesítheti. A sok helyen oktatók oktatásban 

való részvételét érdemes kontrollálni. 

A felsőoktatási törvény (Nftv.) a magyar illetősé-

gű oktatók státuszát szabályozza, a külföldi al-

kalmazásokra nem terjedhet ki. A magyar okta-

tóknak lehet több (akár teljes munkaidős) állása, 

hiszen az Nftv. úgy fogalmaz, hogy függetlenül 

attól, hogy hány helyen lát el oktatói feladatot, 

csak egy helyen lehet figyelembe venni az in-

tézmény működési feltételei meglétének mérle-

gelése során. Akkreditációs szempontból tehát 

csak egy helyen vehetők figyelembe. Ez a hazai 

jogviszonyokra érvényes szabály, analógiával 

sem terjeszthető ki a külföldi jogviszonyokra. Ha 

mégis ez történne, akkor a magyar oktatók kül-

földi (kárpát-medencei) szerepvállalási lehetősé-

ge kérdőjeleződne meg viszonossági alapon is 

akár. Nem egyértelmű továbbá az sem, hogy egy 

DI törzstagnak vagy témavezetőnek milyen idő-

tartamban kell jelen lennie Magyarországon, 

hogy feladatait megfelelően el tudja látni. Mű-

ködnek graduális képzéshez hasonló jelenlétet 

előíró DI-k és vannak félévente néhány konzul-

tációs jelenléttel oktató doktori iskolák. Előbbiek 

elfogadása mellett átgondolandó a törzstagok 

jelenlétére vonatkozó elvárás. 

A nemzetközi munkajog nem ír elő korlátozást, 

ugyanakkor a közelmúltban a „viszonosság elve” 

probléma, amely a korlátozó szabályozások ve-

szélyére hívja fel a figyelmet. A külföldi oktatók 

esetében a rugalmasság, magyarok esetében a 3 

hónapos tolerancia javasolható, hosszabb kül-

földi tartózkodás esetében pedig mérlegelni kell. 

A folyamatos, aktív részvételt előíró DI törzs-

tagi elvárás maximum 3 hónapos távollétet 

enged meg. 

2016/2/VI. sz. MAB határozat (2016.02.26.) 

A testület a DI bírálati szempontrendszer mó-

dosítását (módosítások hatályba lépése: 2016. 

március 1.) elfogadta. 
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Új doktori iskola és törzstagjai véleményezése (PTE D229 matematika- és számítástudományok) 

2016/2/XI/1/2/953. MAB határozat (2016.02.26.) 

A MAB a Fialowski Alice vezette doktori iskolát 

2016 február 26-i hatállyal nem akkreditálja, 

mert 

 a törzstagok minimális létszámának: nem 

felel meg, 

A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

Böhm Gabriella Eszter (matematika- és 

számítástudományok, 2016.02.26) 

Fialowski Alice (matematika- és számítás-

tudományok, 2016.02.26) 

Jenei Sándor (matematika- és számítástu-

dományok, 2016.02.26) 

Laczkó József (matematika- és számítástu-

dományok, 2016.02.26) 

Szabó Sándor (matematika- és számítástu-

dományok, 2016.02.26) 

Tóth László (matematika- és számítástudo-

mányok, 2016.02.26) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe 

vehető megfelelt minősítésű törzstagok 

száma: 6. 

Az egyes törzstagokról készült összegző ér-

tékelés a doktori adatbázis nem nyilvános 

felületén – bejelentkezés után – az érintett 

törzstag, a DI vezető, a DI adminisztrátor, 

valamint a rektor számára megtekinthető. 

 az egyetemi tanárok minimális létszámá-

nak: nem felel meg, 

A doktori iskola megfelelt minősítésű egye-

temi tanár törzstagjainak száma: 3. 

 működési szabályzata: megfelel, 

 képzési terve: megfelel, 

 minőségbiztosítási terve: megfelel, 

 honlapja: nem felel meg, 

A doktori iskola működési szabályzata kel-

lően részletes, minden szükséges - a felvé-

telre, a fokozatszerzési folyamatra és a pub-

likációs kritériumokra vonatkozó - informá-

ciót tartalmaz. A minőségbiztosítási terv 

megfelelő. A képzési tervet illetően megje-

gyezzük, hogy a biológia és földrajztudo-

mányok témaköreinek számítógépes model-

lezése nem tekinthető a matematika és szá-

mítástudomány integráns részének. A dok-

tori iskola honlapja nem érhető el sem a 

Matematikai és Informatikai Intézet oldalá-

ról, sem a megadott URL címről (ami a 

PTE Természettudományi Karához vezet). 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, 

ill. a DI képzési terve és a témakiírások, to-

vábbá a megadott tudományágak közötti 

koherencia: nem felel meg, 

A doktori iskolában nem teljesül az egy tu-

dományágas DI-któl elvárt, legalább 7 törzs-

tag megléte. A megfelelt törzstagok munkás-

ságában az algebrai kutatások dominálnak, 

a tudományág egyéb területei alulreprezen-

táltak. Az alapadatok közül hiányzik a kuta-

tási terület megadása. A doktori iskola csak 

a matematika- és számítástudományok tu-

dományágban nem releváns törzstag figye-

lembe vételével tenne eleget annak a felté-

telnek, hogy legalább 5 törzstagnak legyen 

legalább 1-1 végzett doktorandusza. 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételek-

nek: megfelel, 

Fialowski Alice, a doktori iskola vezetője az 

MTA doktora, az intézmény egyetemi taná-

ra. 2015-ös a ,,Proceedings of the Ameri-

can Mathematical Society" nevű lapban 

megjelent publikációja is igazolja aktív, 

magas színvonalú kutatási tevékenységét. A 

DI vezetőjeként fontos lenne, hogy a doktori 

iskolai tevékenysége ne csak 70%-ban kö-

tődjön a Pécsi Tudományegyetemhez, és a 

törzstagoktól elvárt minimumnál több vég-

zett doktorandusszal rendelkezzen. 

 mesterképzésre épülés kritériumának: meg-

felel, 

 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező 

törzstag elvárásoknak: megfelel. 
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Támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3334 CEU Andrzej Baniak 2016/1/IX/1. 

E3337 SZE Faragó László 2016/1/IX/3. 

E3406 DE Püski Levente 2016/2/X/1/2 

E3407 DE Tóth Valéria 2016/2/X/1/3 

E3401 KRE Marcus Andreras Kracht 2016/2/X/1/5 

E3402 DRHE Baráth Béla Levente 2016/2/X/2/1 

E3404 DE Csoba Judit 2016/2/X/3/1 

E3403 NKE Kis Norbert 2016/2/X/3/2 

E3409 PPKE Jakab András 2016/2/X/3/3 

E3465 DE Marton L. Csaba 2016/3/IX/1/1 

E3501 NYME Bidló András 2016/3/IX/1/2 

E3478 ELTE Szabó Attila 2016/3/IX/2/4 

E3481 ELTE Urbán Róbert 2016/3/IX/2/5 

E3479 ELTE Varga Katalin 2016/3/IX/2/6 

E3476 ELTE Varga Zsuzsanna 2016/3/IX/2/7 

E3473 ELTE Zólyomi Gábor 2016/3/IX/2/8 

E3413 LFZE Péteri Lóránt 2016/3/IX/2/9 

E3414 LFZE Richter Pál 2016/3/IX/2/10 

E3450 PTE Nagy Zoltán 2016/3/IX/2/12 

E3417 BME Charaf Hassan 2016/3/IX/3/1 

E3464 DE Garai József 2016/3/IX/3/2 

E3423 ME Krallics György 2016/3/IX/3/4 

E3490 OE Cvetityanin Lívia 2016/3/IX/3/5 

E3489 OE Kovács Levente 2016/3/IX/3/6 

E3502 NYME Csóka Levente 2016/3/IX/3/7 

E3443 SZTE Kató József Zoltán 2016/3/IX/3/11 

E3470 DE Szűcs Lajosné Mohos Nagy Éva 2016/3/IX/4/1 

E3411 LFZE Enyedi Pál 2016/3/IX/4/2 

E3412 LFZE Eötvös József 2016/3/IX/4/3 

E3455 PTE Gaál Tamás 2016/3/IX/4/5 

E3452 PTE Getto Tamás 2016/3/IX/4/6 

E3453 PTE Hutter Ákos 2016/3/IX/4/7 

E3459 DE Csernátony Zoltán 2016/3/IX/5/1 

E3460 DE Méhes Gábor 2016/3/IX/5/2 

E3458 DE Tóth Attila 2016/3/IX/5/3 

E3426 ME Fülöp Vilmos 2016/3/IX/5/4 

E3445 PTE Balogh Péter 2016/3/IX/5/5 

E3446 PTE Balogh Sándor 2016/3/IX/5/6 

E3451 PTE Betlehem József 2016/3/IX/5/7 

E3448 PTE Kovács Tibor 2016/3/IX/5/8 

E3447 PTE Kőszegi Tamás 2016/3/IX/5/9 

E3495 SE Kiss Emese Virág 2016/3/IX/5/10 

E3497 SE Szabó Dóra 2016/3/IX/5/11 

E3496 SE Tamás László 2016/3/IX/5/13 

E3415 SZE Ihász Ferenc 2016/3/IX/5/14 

E3435 SZTE Peták Ferenc 2016/3/IX/5/15 

E3436 SZTE Rakonczay Zoltán 2016/3/IX/5/16 

E3462 DE Bács Zoltán 2016/3/IX/6/1 

E3456 DE Bencze Mátyás 2016/3/IX/6/2 

E3500 KE Gál Zoltán 2016/3/IX/6/4 

E3410 KRE Rixer Ádám 2016/3/IX/6/5 
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MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3425 ME Jámborné Róth Erika 2016/3/IX/6/6 

E3427 ME Pál Tibor 2016/3/IX/6/7 

E3444 PTE Gál István László 2016/3/IX/6/8 

E3449 PTE Kákai László 2016/3/IX/6/9 

E3430 SZIE Tóth Tamás 2016/3/IX/6/10 

E3432 SZTE Józsa Zoltán 2016/3/IX/6/11 

E3433 SZTE Nagy Csongor István 2016/3/IX/6/12 

E3434 SZTE Törőcsikné Görög Márta 2016/3/IX/6/13 

E3416 BME Imre Attila Rikárd 2016/3/IX/7/1 

E3418 BME Dóra Balázs 2016/3/IX/7/2 

E3419 BME Kézsmárki István 2016/3/IX/7/3 

E3457 DE Fuxreiter Mónika 2016/3/IX/7/4 

E3461 DE Jenei Attila 2016/3/IX/7/5 

E3468 DE Kurtán Tibor 2016/3/IX/7/6 

E3467 DE Szabó Szilárd 2016/3/IX/7/7 

E3466 DE Vasas Gábor 2016/3/IX/7/8 

E3469 DE Várnagy Katalin 2016/3/IX/7/9 

E3483 ELTE Csordás András László 2016/3/IX/7/10 

E3484 ELTE Meszéna Géza 2016/3/IX/7/11 

E3486 ELTE Mészáros Róbert 2016/3/IX/7/12 

E3488 ELTE Sziklai Péter 2016/3/IX/7/13 

E3421 ME Szakál Sándor 2016/3/IX/7/14 

E3504 NYME Szalay László 2016/3/IX/7/16 

E3493 OE Kristály Alexandru 2016/3/IX/7/18 

E3439 SZTE Makra László Dezső 2016/3/IX/7/20 

E3441 SZTE Fehér Attila Sándor 2016/3/IX/7/21 

E3442 SZTE Jelasity Márk 2016/3/IX/7/22 

Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Tudományág Határozatszám 

E3336 SZE regionális tudományok 2016/1/IX/2. 

E3405 DE pszichológiai tudományok 2016/2/X/1/1 

E3335 KRE történelemtudományok 2016/2/X/1/4 

E3408 NYE irodalom- és kultúratudományok 2016/2/X/1/6 

E3474 ELTE történelemtudományok 2016/3/IX/2/1 

E3480 ELTE pszichológiai tudományok 2016/3/IX/2/2 

E3472 ELTE neveléstudományok 2016/3/IX/2/3 

E3503 NYME filozófiai tudományok 2016/3/IX/2/11 

E3437 SZTE nyelvtudományok 2016/3/IX/2/13 

E3438 SZTE neveléstudományok 2016/3/IX/2/14 

E3477 ELTE informatikai tudományok 2016/3/IX/3/3 

E3454 PTE építőmérnöki tudományok 2016/3/IX/3/8 

E3429 SZIE építőmérnöki tudományok 2016/3/IX/3/9 

E3440 SZTE agrárműszaki tudományok 2016/3/IX/3/10 

E3471 MKE építőművészet 2016/3/IX/4/4 

E3498 SE klinikai orvostudományok 2016/3/IX/5/12 

E3463 DE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2016/3/IX/6/3 

E3431 TPF gazdálkodás- és szervezéstudományok 2016/3/IX/6/14 

E3424 ME földtudományok 2016/3/IX/7/15 

E3492 OE matematika- és számítástudományok 2016/3/IX/7/17 

E3494 OE matematika- és számítástudományok 2016/3/IX/7/19 
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http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11044
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2092','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11045
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2190','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11047
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2180','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11049
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2112','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11051
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2098','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11052
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2101','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11053
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2054','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2072','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10932
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2057','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10935
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2080','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10937
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2123','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10970
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2127','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10971
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2122','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10972
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2193','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10980
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2107','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10982
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2108','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10983
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2126','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10986
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2157','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10991
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2145','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10992
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2109','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10993
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2174','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10998
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2183','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11013
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2159','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11020
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2147','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11031
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2093','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11046
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2179','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11048
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2181','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11050
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1386 AVKF csecsemő- és kisgyermeknevelő 
2016/1/X/1 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs858szakir LFZE előadóművészet alapszakon klasszikus szaxofon szakirány 
2016/1/X/4 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1389 KF 
csecsemő- és kisgyermeknevelő (angol nyelvű, német nyelvű 

babysitter specializációk) 

2016/3/X/1 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Nem támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1387 GDF 
turizmus-vendéglátás alapképzési szak (online turizmus spe-

cializáció) 
2016/1/X/2 

Bs1385 KJF óvodapedagógus alapképzési szak 2016/1/X/3 

Bs189szakir1 ME ápolás és betegellátás alapképzési szak (szülésznő szakirány) 2016/2/XII/1 

Bs1388 KF 
logisztikai mérnöki alapképzési szak (termelési logisztika 

specializáció) 
2016/3/X/2 

Támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Ms1664 KRE művészettörténet (muzeológia-műemlékvédelem specializáció) 2016/2/XII/3 

MsT1658 KRE egészségügyi tanár osztatlan 
2016/2/XII/7 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

MsT1660 PTE egészségügyi tanár osztatlan 2016/2/XII/9 

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Ms1655 TPF művészettörténet (legújabbkori művészet specializáció) 2016/1/X/5 

Ms1661 AVKF 
neveléstudományi (családpedagógia, segítő-fejlesztő peda-

gógia specializációk) 
2016/2/XII/2 

Ms1657szakir1 PPKE 
egyházzene-művész (egyházzene-orgonaművész szakirány; 

művelődésszervező specializáció) 
2016/2/XII/4 

Ms1657szakir2 PPKE 
egyházzene-művész (egyházzene-kóruskarnagy szakirány; 

művelődésszervező specializáció) 
2016/2/XII/5 

MsT1659 KRE holland nyelv és kultúra tanára osztatlan 2016/2/XII/6 

MoT1662 NYME erkölcstan- és etikatanár osztatlan 2016/2/XII/8 

Ms1663 ELTE társadalmi nemek tanulmánya 2016/3/X/3 

MsMi1665 OE 
földmérő és térinformatikai mérnöki mesterszak indítás (ma-

gyar és angol nyelven) 
2016/3/X/4 

Ms1666szhk SZIE 
vadgazda mérnöki (székhelyén kívül: Csíkszeredán, Románi-

ában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen) 
2016/3/X/5 

Nem támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelem 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs248 ME mérnökinformatikus (rendszergazda szakirány) 2016/1/X/6 
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A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai 

MAB kód Benyújtó Tárgy Határozat kelte Döntés Határozatszám 

Mk589 ELTE klinikai logopédia 2015-12-14 NT FVB 27/2015 

Ms1621 ELTE klinikai logopédia 2015-12-14 NT FVB 27/2015 

Ms1363monit PPKE fordító és tolmács 2016-01-04 T FVB 1/2016 

E3287 KE egyetemi tanári pályázó 2016-01-04 NT FVB 2/2016 

E3323 SZF egyetemi tanári pályázó 2016-01-04 NT FVB 3/2016 

D224 KRE 
Multidiszciplináris Bölcsészettu-

dományi Doktori Iskola 
2016-01-04 NT FVB 4/2016 

E3297 ELTE Mohay Tamás 2016-01-06 T FVB 5/2016 

E3240 BCE egyetemi tanári pályázó 2016-01-06 NT FVB 6/2016 

E3247 BCE Kő Andrea 2016-01-06 T FVB 7/2016 

MsT1619 ELTE könyvtárostanár 2016-01-29 TM FVB 8/2016 

E3325 KF egyetemi tanári pályázó 2016-02-16 NT FVB 9/2016 

Bs1374 DE gyógypedagógia 2016-02-16 NT FVB 10/2016 

Ms1625 DE gépészmérnöki 2016-03-14 TM FVB 11/2016 

E3336 SZE egyetemi tanári pályázó 2016-04-08 NT FVB 12/2016 

D17 ELTE Szociológia Doktori Iskola 2016-04-08 T FVB 13/2016 

D213 EKF Neveléstudományi Doktori Iskola 2016-04-14 NT FVB 14/2016 
 

http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-27-2015.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-27-2015.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-1-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-4-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-10-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-11-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-14-2016.pdf
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