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Beszámolók
Elnöki beszámoló a MAB 2013. évi tevékenységérıl
Elfogadta a MAB plénuma a 2014/3/III/1. sz. határozattal (2014.02.28.)
Jelen elnöki beszámoló alapul veszi a korábbi rendszeres évi beszámolók felépítését, ismétli a munka folyamatosságát tükrözı eddigi szerkezetet. A plénum, azonos
szellemben, mint az elızık, folytatja a felsıoktatás minıségbiztosító tevékenységét, melyet az immáron húsz éve alapított MAB folyamatosan lát el és ünnepi rendezvényünkkel emlékeztünk meg a MAB alapításától eltelt 20 évrıl.
A 2013. évi MAB tevékenység fontos elemei a következık voltak:
1. A törvényben meghatározott feladatok: intézmény- és párhuzamos
programakkreditáció, felsıoktatási szakképzés indítási, szaklétesítési és szakindítási kérelmek véleményezése, doktori iskola létesítési beadványok, egyetemi tanári pályázatok szakértıi véleményezése. 2012. szeptember 1-tıl az új
törvény értelmében a szaklétesítési és szakindítási kérelmek véleményezése
az új eljárás szerint történt, a MAB nem az intézmények, hanem az Oktatási
Hivatal részére adott szakvéleményt.
2. 2013-ban az év elején különösen nehézzé vált a MAB finanszírozási helyzete, mőködését az FSZ kérelmek bírálatából beérkezı eljárási díjak tették lehetıvé.
3. Az ENQA értékelés elıkészítése, az önértékelés összeállítása, majd a látogatás megszervezése.
4. A MAB húsz éves jubileumi konferencia és kiadvány.
5. Kapcsolatrendszer.
Tevékenységünkrıl most is két, egymást kiegészítı és együtt olvasandó beszámoló
készül: az elnöki és a fıtitkári. A fıtitkári beszámoló pontos, hiteles, adatokkal
alátámasztott képet ad a MAB testületének és titkárságának mőködésérıl. Kiemelem még azt, hogy a MAB következetesen törekszik a mőködésének teljes átláthatóságára. A személyiségi jogokat tiszteletben tartva, minden MAB döntés az igen
jó, talán elfogultság nélkül mondhatom, kiválóan mőködı honlapján elérhetı.
1. A törvényben meghatározott feladatok ellátása
Tovább folytattuk a benyújtott szaklétesítések, szakindítási kérelmek, doktori iskola létesítések, egyetemi tanári pályázatok véleményezését, melyben továbbra is
építettünk az immár 1500 fıt meghaladó szakértıi bázisunk lelkes és önfeláldozó
munkájára. A jövı feladat e szakértıi névsor frissítése.
Feltétlen megemlítendı itt, hogy a szakértıi véleményeinkre 2013-ban mindösszesen 34 esetben kértek a MAB-tól második szakvéleményt. Megelégedéssel fogadhattuk, hogy a 34 felülvizsgálati eset közül csak 9-ben (26%) volt eltérı (támogató)
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az FvB véleménye a MAB véleményétıl. Hozzá kell tenni, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében fellebbezés esetén csak az egyetemi tanári ügyekben
kell a miniszternek a MAB második szakvéleményét kérnie, egyebekben (szaklétesítés, szakindítás, doktori iskola létesítés) az EMMI a MAB (FvB) újabb megkérdezése nélkül dönthet. 2013-ban egy szaklétesítés és két szakindítás esetében volt a
MAB nem támogató véleménye ellenében pozitív EMMI döntés.
A MAB mőködésében két, az elızı évben meghatározott prioritást szem elıtt tartva végeztük munkánkat, mely területeken kiemelten fontosnak tartom a minıségbiztosítás következetes végrehajtását, nevezetesen a doktori iskolákat, a doktori
képzést, valamint az egyetemi tanári pályázatok véleményezését. E prioritásokat a
testület továbbra is támogatta.
A doktori iskolákat illetıen szoros együttmőködésben az Országos Doktori Tanáccsal, kidolgoztuk az iskolák minıségbiztosításának modus operandi-ját mely
alapján elkezdtük az iskolák formai ellenırzését. A kiadott új doktori kormányrendelet értelmében néhány doktori iskola akkreditációját meghosszabbítottuk, míg a
törvényben elıírtaknak megfelelıen sor kerül a doktori iskolák teljes körő felülvizsgálatára, minıségi értékelésére. Továbbra is építünk a doktori adatbázisra, s azt
összekapcsoljuk az MTMT már egyre jobban mőködı adatbázisával. Továbbra is
gondot jelent, hogy számos esetben az egyetemek a doktori iskoláikban szükséges
személyi változtatásokat nem, vagy csak felszólításra teszik meg. Nota bene egyegy doktori iskola esetében a minıségbiztosítási kérdéssel kapcsolatos levelünk
válaszára fél évet is várhatunk.
A MAB elnökeként a Nemzeti Bologna Bizottság munkáját is figyelemmel kísérem, bár a bizottság nem igazán ülésezik, hasonlóan az Felsıoktatási Tervezési
Testülethez.
Az egyetemi tanári pályázatok véleményezésében sor került a módosított pontozásos útmutató alkalmazására, és az adott pontokat továbbra is szöveges értékeléssel
alátámasztó értékelési metódust alkalmazzuk. A tudományos, alkotói tevékenység
mennyisége mögötti tartami elemzés lehetıvé tesz egy véleményem szerint jobban
a kiválóságra koncentráló értékelést. Ne feledjük el, hogy a professzori kar minısége az egyetem minıségbiztosításának elengedhetetlen feltétele.
A MAB új feladatként kapta a felsıoktatási szakképzések indításának szakértıi
véleményezését. Sajnálatos módon mind a KKK-k késıi megjelenése, az igen rövid
idejő benyújtási lehetıség és a kormányrendelet ellentmondásainak következtében
a MAB testület nagy jóindulattal vállalta el a jogszabály által elıirt határidınél
rövidebb idejő véleményezést. Az FSZ bizottság megalakításával és annak intenzív
ülésezése mellett végezte el 219 beadvány véleményezését úgy, hogy azok még a
2013. január közepi határidıre elkészülhessenek és bekerülhessenek a
www.felvi.hu adatbázisba. Meggyızıdésem, hogy nem a MAB szakértıi vélemények megalapozatlanságának volt köszönhetı, hogy az OH – feltételezhetıen az
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idı szorításával is küzdve – 42 olyan képzést is engedélyezett, melyet a MAB plénuma (és az FSZ bizottság) nem támogatott. Ez sajnos nem szolgálja a magyar
felsıoktatás minıségbiztosítását, jó minıségét. Ezt a feladatot a 2013. januári
rendkívüli plénumülésen fejeztük be. Az idı szorításában elvégzett feladat és annak az OH által lényegében ignorált értékelése a Testületben komoly aggodalmakat
ébresztett, melynek következtében Nusser Zoltán plénumtag bejelentette lemondását, s magam is foglalkoztam a gondolattal, vajon megfelelek-e eme feladat ellátására. A plénum tagjainak támogató álláspontja valamint az év folyamán várt ENQA
értékelés miatt nem kockáztathattam a MAB-ot.
Az év folyamán a MAB egyik alelnökének, Klinghammer Istvánnak államtitkári
kinevezésével plénum tagsága megszőnt, helyére mindmáig nem került sor más
személy kinevezésére, hasonlóan Nusser Zoltán lemondásával megüresedett helyére sem. A MAB plénum 2013. november 1-vel újabb értékes személyt vesztett el
Vigh Andrea rektorrá való kinevezésével, így most már három fıvel kevesebb a
MAB plénum létszám, ami komoly gondot okoz egy-egy ülés megtartásánál.
Az év folyamán elvégeztük a következı intézmények akkreditációját a korábbi
törvényi elıírásoknak és a MAB vonatkozó ütemezésének megfelelıen:
Budapesti Corvinus Egyetem
Nyugat Magyarországi Egyetem,
Pannon Egyetem
Általános Vállalkozási Fıiskola
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola
Eötvös József Fıiskola
Szolnoki Fıiskola
Zsigmond Király Fıiskola
A 2013-ban sorra került egyházi intézmények látogatása is megtörtént, az
akkreditációs jelentések a plénum 2014. januári, illetve februári ülésén kerültek
tárgyalásra:
Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
Egri Hittudományi Fıiskola
Esztergomi Hittudományi Fıiskola
Gál Ferenc Fıiskola
Gyıri Hittudományi Fıiskola
Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola
Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola
Tevékenységünket számszerően az alábbi adatok összegzik (döntések száma):
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Ügytípus
Felsıoktatási szakképzés
Alapszak létesítés
Alapszak indítás
Mesterszak létesítés
Mesterszak indítás
Doktori iskola létesítés
Egyetemi tanári pályázat

Tárgyalt
Támogatott
Nem támogatott
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
0
0 237
0
0 125
0
0 112
3
5
3
2
4
1
1
1
2
50
44
31
33
17
10
17
27
21
25
14
10
18
8
2
7
6
8
100
84
49
53
49
26
47
35
23
6
4
5
1
3
3
5
1
2
138 125 107
98
93
80
43
32
27

További tevékenységek 2013-ban:
Szakmonitorozás (alap- és mesterszakok)
3. körös intézményakkreditáció (int+karok száma)
Párhuzamos programakkreditáció
Felülvizsgálati ügyek (döntések száma)
Doktori iskola megfelelıségi értékelés (DI + törzstag)

41 (ebbıl NT 8)
34
elıkészületben
34
120 + 1.287

2. A MAB finanszírozási helyzete
A MAB költségvetése és gazdálkodása a lehetı legszerényebb mőködést tudta
biztosítani azzal, hogy a szervezet minden tartalékát közben felélte. A 2013. évre
az elızı évihez képest jelentıs többlettámogatást kaptunk. A központi költségvetési támogatás azonban még mindig jelentısen elmaradt (nominálisan!) a 2003-2010
közötti évek támogatásától. Ráadásul 2013-ban a szerzıdéskötés elhúzódása és az
utófinanszírozási konstrukció miatt az elsı támogatási részletet csak augusztus elsı
napjaiban kaptuk meg. Az EMMI által felajánlott két szerzıdési opció közül az
utófinanszírozásos negyedéves elszámolást választottuk, az elıfinanszírozás vállalhatatlan feltételei (elıre rögzített kiadási összegek, többlet adminisztráció) miatt.
Segítséget jelenthet viszont a mőködéshez az eljárási díjak emelése. Az orvos-,
egészség- és sporttudományi párhuzamos akkreditáció elindításához a látogató
bizottság elnökének Frühling János professzor urat, a belga királyi orvosi akadémia örökös tiszteletbeli titkárát nyertem meg, s két külföldi professzort is a látogató
bizottságba felkértünk, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél elfogulatlanabb
értékeléseket kapjunk. Erre a feladatra, kérésemre, Miniszter úr külön keretébıl 3
MFt – szintén utófinanszírozásos – többlettámogatást kaptunk.
3. A 20 éves MAB
Az 1993-as felsıoktatási törvény által létrehozott MAB fennállásának 20. évfordulójáról konferenciával emlékeztünk meg a Magyar Tudományos Akadémia kistermében 2013. március 21-én. A konferenciát, házigazdaként Pálinkás József az
MTA elnöke nyitotta meg és köszöntötte a húsz éves testületet. Ezt követték a társszerveztek felszólalói, Balog Zoltán miniszter, Mezey Barna az MRK elnöke, Mi10
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hály György az ODT elnöke, Keszei Ernı a Nemzeti Bologna Bizottság elnöke,
majd sorra a MAB volt elnökei tekintették át az elnökségük alatt történeteket, sorrendben Róna-Tas András, Michelberger Pál, Fésüs László, Bazsa György és Balázs Ervin professzorok. Elıadásaikat a MAB kiadványok sorában nyomtatott formában is megjelentettük a jubileumi kötet részeként.
A MAB 20 éves fennállásához kapcsolódóan Rozsnyai Krisztinát, aki a kezdetektıl
a titkárságon dolgozik, lelkiismeretes és a MAB nemzetközi elismertségét segítı
munkájáért Trefort Ágoston Díjban részesítették.
4. Az ENQA értékelés
Az ENQA igen magas színvonalú, és egyre szigorodó értékelésére készülvén magunk is aggodalommal vártuk mind az önértékelésünk fogadtatását mind pedig a
látogatás alatti megbeszéléseket. A látogató bizottság (Thierry Malan elnök, Franciaország; Liliana Duguleană titkár, Románia; Norma Ryan Írország; Christian
Moldt Dánia; Fazekas Éva Réka Magyarország) kérésére személyes találkozást
biztosítottunk – a MAB, az FvB, az FB tagjai mellett –,a minisztérium felsıoktatásért felelıs vezetıivel, államtitkár úrral és helyettes államtitkár úrral, s tájékoztatást kaptak az MRK, DOSZ, HÖOK, és társszervezetek képviselıitıl, valamint a
MAB elızı elnökétıl Bazsa György professzor úrtól is. Az ENQA jelentést és a
további információt kérı levelet októberben megvitathattuk a magyar és nemzetközi tanácsadó testületünk tagjaival is, még az ENQA döntés elıtt. A döntésrıl, a
„full member under review” státuszról a hivatalos értesítést 2014. január 17-én kelt
ENQA elnöki levélben kaptuk meg. Döntésükben két ponton nem tartották száz
százalékban kielégítınek a MAB mőködését, mindkettı a MAB illetékességén
kívül esik, ezek a finanszírozás és a függetlenség kérdései.
5. Kapcsolatrendszer
A Magyar Tanácsadó Testülettel a MAB plénum kötetlen beszélgetés keretében
2013. február 1-én folytatta le elsı eszmecseréjét, és bátran mondhatjuk, hogy igen
szerencsés volt a plénum választása. Bizton számíthatunk tanácsaikra a jövıben.
A testület is igen fontosnak tartja, sıt prioritásnak tekinti a MAB nemzetközi jelenlétét az európai és tengerentúli felsıoktatási minıségbiztosításban. Ennek szellemében találkozott a Nemzetközi Tanácsadó Testületével 2013. október 25-26-án.
A megjelent NTT tagok nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a MAB plénum részvevı tagjaival, s jó tanácsokat adtak a MAB testületnek, melyeket ezúton
is köszönök. Elismeréssel szóltak arról is, hogy ezen az ülésen ismételten a MAB
testület több tagjával személyesen is találkozhattak és eszmecserét folytathattak.
Mivel az üléskor az ENQA látogató bizottság értékelı jelentése már a birtokunkban volt – a döntés nélkül –, kitérhettünk a kifogásolt kérdések megvitatására. Javaslataikat a minisztériumnak is továbbítottuk. A vonatkozó két téma álljon itt is,
beillesztve az elnöki beszámolóba.
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International Advisory Board Recommendations (részlet)
HAC Independence
1. The Board received the HAC Self-Evaluation Report, the ENQA review report
and the letter from the President of ENQA regarding the reservations of the
ENQA Board to decide on the continued membership of the HAC without
additional clarifications about the HAC’s independence and financial
security. The Board recognizes that the HAC, just as quality assurance
agencies in other countries in Europe, operates within a given legal framework
and that the agency and the responsible government authority are partners
who together work to assure the quality of education in compliance with
international standards.
The Board recommends, therefore, that the HAC reassure ENQA that it is
consulting with the Hungarian Ministry of Human Resources, and more
specifically with the Secretary of State for Higher Education, about the
importance of not only declaring its independence in legislation – which has
been implemented since the external review of HAC took place – but also
receiving guarantees, within a reasonable time, for the de facto
independence of its operations and decision-making.
2. For sake of transparency and public trust it is essential that the personal
independence of those who serve the HAC is guaranteed both de facto and de
jure. To that end, the members of the International Advisory Board strongly
recommend that there should be a legal guarantee which ensures that HAC
members can only be dismissed on grounds of serious misconduct in relation
to HAC's mission and specified tasks, and only after the grounds have been set
out in a document to them stating the facts and the reasoning on which the
decision is based.
3. In the opinion of the International Advisory Board, the fact that the Ministry
can, on appeal, grant licence to institutions and programmes which did not
obtain accreditation by HAC does not infringe upon HAC’s independence as
defined and expected by the ESG. Nevertheless, in general such ministerial
decisions, if made generously, do not constitute good practice. Further the
Board recommends that the HAC revisit, together with the Ministry, the issue
of appeal to the HAC’s decisions in principle (ESG 3.7). Two reasons can be
identified: Firstly, the HAC’s resolutions are public and thus constitute a
judgment on the quality of an institution or programme, which must be
safeguarded vis-à-vis the general public. Secondly, clarity on the appeals issue
would underline the independence of such decisions from the licensing
function that is external to the HAC.
4. Similarly for sake of transparency and public information, the Board
recommends that the HAC once more raise with the Ministry the possibility of
publishing a HAC accreditation label for accredited institutions and
12
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programmes in the higher education entrance catalogue (Felvételi
Tájékoztató) in order to ensure that students are aware of the programs’
quality status when making their higher education selection.
HAC funding
5. As a consequence of consistent lack of reliable and adequate funding that
corresponds to the workload in line with the HAC’s legal mandate of operation
it is not clear neither to this Board nor to ENQA how the HAC is able to fulfil
its mandate in a consistent manner. It seems to the Board that the HAC is able
to do so only with great difficulty, and it cannot fulfil additional requirements
for quality assurance agencies set down in the ESG, such as system-wide
analyses of the effects and benefits of the HAC’s quality assurance.
Therefore, the Board recommends that the HAC develop a mid- and long-term
plan in line with its existing Strategy, setting down actions in order of
priorities and determining the required costs for each, and discuss the plans
with the Ministry, under whose budget it operates. The HAC should adapt its
planned activities to the budget that the Ministry can reasonably guarantee
and be open to reducing activities without compromising its main mission.
A Magyar Tanácsadó Testület tagjait is meghívva erre az értekezletre, az MTT
levélben fordult a minisztériumhoz a kifogásolt kérdések megfelelı korrigálása
érdekében. E levelet is az elnöki beszámolómba illesztve annak részeként közreadom.
Dr. Klinghammer István
államtitkár
Emberi Erıforrások Minisztériuma
Budapest
Tárgy: MAB MTT javaslatok
Tisztelt Államtitkár Úr!
A MAB Magyar Tanácsadó Testületének (MTT) tagjai meghívást kaptak a MAB
Nemzetközi Tanácsadó Testületének (NTT) 2013. október 25-iki ülésére. Az ülésen megjelent MTT tagok eszmecserét folytattak az NTT tagjaival, s megvitatták a
MAB nemzetközi külsı értékelésének állását, különös tekintettel az ENQA
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) elnökének
2013. október 23-án kelt levelére, mely kérdéseket tesz fel a MAB függetlensége és
finanszírozása tárgyában. A külsı értékelés e két vonatkozásban jelentıs problémákat tárt fel, melyek meghiusíthatják a MAB teljes jogú ENQA tagságának megújítását. Amennyiben az ENQA Board a MAB jelenlegi mőködését az ENQA tagsági követelményeknek, s így a felsıoktatási minıségbiztosítás európai normáinak
13
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(ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education) nem megfelelınek ítéli, az nemcsak a MAB teljes jogú ENQA tagságának elvesztésével jár, de a magyar felsıoktatás minıségével kapcsolatban indokolatlan kétséget ébreszt, s veszélyezteti a magyar diplomák nemzetközi elismerését.
Egy ilyen fejlemény nemcsak a magyar felsıoktatásra, de magyar gazdaság magas
hozzáadott értékő ágazatainak (pl. ICT) exportképességére is tragikus hatással lehetne.
A MAB Magyar Tanácsadó Testületét aggodalommal tölti el e lehetıség, ezért a
Minisztérium sürgıs intézkedését kéri, az alábbiak szerint:
1. Javasoljuk a Nemzeti felsıoktatási törvény módosítását a MAB tagjainak delegálását illetıen, a kiegyensúlyozottabb delegálási összetétel (függetlenség) érdekében, úgy, hogy a miniszteri kvóta, valamint az MTA és az MRK által delegált személyek száma 3-3 fı legyen, továbbá kerüljenek be a felhasználói
szféra (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Innovációs Szövetség) képviselıi (2 fı), valamint a felsıoktatási intézményeket fenntartó egyházak képviselıi (2 fı), a MMA, HÖOK, a DOSZ és az ENQA (lehetıleg magyarul beszélı) delegáltjai (1-1 fı) is a MAB testületébe, összesen 17 fı.
2. Javasoljuk a 19/2012. (II.22.) Kormány rendelet a felsıoktatási minıségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseirıl 11.§ (1) bekezdés módosítását, hogy egyértelmő legyen, mely esetekben kezdeményezheti a delegáló szervezet a MAB
tag felmentését, s a felmentési javaslatot indokolnia kelljen.
3. Javasoljuk, hogy a fenti kormányrendeletnek megfelelıen a MAB mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az EMMI költségvetésében elkülönítetten,
külön soron szerepeltessék.
4. Javasoljuk, hogy a Minisztérium biztosítsa a jogszabályi garanciát, hogy a
MAB valóban és idıben jusson hozzá a mőködéséhez szükséges pénzügyi forráshoz.
Kérjük Államtitkár urat, hogy az ügy fontosságára és sürgısségére tekintettel mielıbb kezdeményezze a szükséges jogszabályi módosításokat.
Budapest, 2013. október 31.
Üdvözlettel: A MAB Magyar Tanácsadó Testületének tagjai:
Bojár Gábor elnök, Graphisoft
Búvár Géza vezérigazgató, KITE Zrt. Nádudvar
Ginsztler János elnök, Magyar Mérnökakadémia
Greiner István kutatási igazgató helyettes, Richter Gedeon Nyrt.
Huszti Péter egyetemi tanár, Színház- és Filmmővészeti Egyetem
Magyari Tivadar egyetemi tanár, Babes Bolyai Tudományegyetem
Makara Gábor kutató professzor, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Závodszky Péter elnök, Magyar Innovációs Alapítvány
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A MAB az eddigiekhez hasonlóan szoros kapcsolatot tartott 2013-ban is az MRK,
az FTT, az ODT szervezetekkel, valamint a Nemzeti Bologna Bizottsággal. A MAB
testület tagjai rendszeresen részt vesznek az egyetemek, fıiskolák rendezvényein a
MAB képviseletében. A MAB plénum üléseire az említett szervezetek képviselıi
állandó meghívottak, csakúgy, mint az FvB és FB tagjai is. Állandó meghívott
továbbá az OH elnöke, valamint a mindenkori felsıoktatási helyettes államtitkár
illetve 2013-tól a kinevezett felsıoktatási államtitkár is. A plénumra meghívást kap
a HÖOK elnöke is, sajnálatos módon az elmúlt év folyamán mindössze két alkalommal éltek a meghívással.
A felsıoktatás minıségi kérdéseirıl 2013-ban két elıadást tartottam, a Debreceni
Egyetem Napján (február 2.), valamint a Professzorok Batthyányi Körében (április
6.), mindkét elıadás elérhetı a MAB honlapján, a Publikációk / Elıadások menüpontban.
Nemzetközi kapcsolatainkat illetıen 2013. folyamán ukrán és azeri felsıoktatási
küldöttségeket fogadtunk. Elıkészületben van továbbá egy együttmőködési megállapodásunk: a kirgiz minıségbiztosítási ügynökség kezdeményezésére a MAB
tanácsadással, szakértık cseréjével segíteni szándékozik a kirgiz akkreditációs
tevékenység fejlesztését, az ügynökség képviselıjét Fıtitkár úr fogadta. A MAB
rendszeresen kap felkérést, hogy szakértıt küldjön más államok akkreditációs
munkájában való részvételre, mely szintén a MAB nemzetközi elismerésének egyik
kiváló példája. Így, vagy közvetlen felkérésre magyar szakértık végeztek
akkreditációs munkát Litvániában, Kazahsztánban, Németországban, Romániában.
Itt említendı meg, hogy az ENQA Rozsnyai Krisztinát felkérte az Európai Bizottság által finanszírozott Quality Assurance of Cross-border Higher Education
(QACHE) projekt tanácsadó bizottsági tagságára, Szántó Tibor pedig elızetes felkérést kapott az ENQA delegáltjaként egy európai szervezetben való feladatellátásra.
A MAB elnökeként fontosnak tartom, hogy a szőkös anyagi kereteink ellenére
alkalmanként vegyünk részt az ENQA ülésein, így részt vettem a 2013. április 2526-án Prágában tartott ENQA Members’ Forum ülésen valamint október 29-30-án
fıtitkár úrral a Vilniusban tartott ENQA közgyőlésen. A MAB nemzetközi elismerését kiemelten szolgálja Rozsnyai Krisztina aktív nemzetközi részvétele a
CEENQA és több más külföldi szervezet munkájában.
Összegzésként azzal a jólesı érzéssel zárom az elnöki beszámolót, hogy a testület
az elmúlt évben nagyon konstruktív viták során érlelte ki döntéseit, adta meg szakértıi véleményét, mely záloga a jövı sikeres együttmőködésének és jó alapul szolgál a felsıoktatás minıségének önzetlen szolgálatához.
Budapest, 2014. február 20.
Balázs Ervin
15
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Fıtitkári beszámoló
A MAB titkárság 2013. évi munkájáról
Elfogadta a MAB plénuma a 2014/3/III/2. sz. határozattal (2014.02.28.)
A titkárság tevékenységének döntı részét 2013-ben is, természetes módon, a MAB
testületének feladatai és munkája határozták meg. A titkárság szokásos rendszeres
feladatait e vonatkozásban a felsıoktatási intézmények által készített beadványok
formai ellenırzése, a bírálók felkérésének intézése, a különbözı bizottsági és plénumülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra elıkészítése, majd
a plénumhatározatokról értesítı és egyéb levelek írása, s az információk nyilvánosságra hozatala (honlap), és persze az általános adminisztráció, iktatás, postázás,
valamint információ szolgáltatás jelentette.
A titkárság munkájából 2013-ra vonatkozóan a következıket emelhetjük ki.
1. Munkafeladatok
1.1 Intézményakkreditáció
A harmadik intézményakkreditációs kör harmadik, 2012/13-as szakasza az
érintett intézményeknek küldött eljárás indító levelek 2012. decemberi kiküldését
leszámítva 2013-ban zajlott (felkészítések, önértékelések beérkezése, helyszíni
látogatások, jelentések írása, plénumhatározatok, intézmények végsı kiértesítése –
a vizsgált egyházi intézmények látogató bizottsági (LB) jelentéseinek tárgyalása és
a határozathozatal 2014. elejére maradt). Az eljárás késıi indításának az volt az
oka, hogy az Oktatási Hivatallal a tárgyban folytatott egyeztetések sajnos nem zárultak le, s így szinte az utolsó pillanatban döntött úgy a MAB elnöke, hogy új
eljárás hiányában az eddigi intézményakkreditációs eljárás szerint fog lezajlani a
2012/13-as szakasz is. Az érintett intézmények megértették, hogy az ı érdekük is
az intézményakkreditáció folytatása, s a kért határidıre (2013. március 11.) elkészítették önértékeléseiket. Tájékoztató értekezletet tartottunk az érintett intézmények számára (február 7.), felkészítı ülést a látogató bizottságok számára (március
18. és március 25.)
Az intézményakkreditációs eljárás további munkálataiból a titkárság a szokásos
módon vette ki részét szervezéssel, az anyagok elıkészítésével, a helyszíni látogatásokon háttértámogató részvétellel, a jelentések írásához, formába öntéséhez nyújtott segítséggel, határozat-tervezetek készítésével, a plénum levelek írásával. 2013ban is különös figyelmet fordítottunk az akkreditációs jelentések gondozására,
végsı kialakítására, mely a formai elemeken kívül egyes tartalmi vonatkozások
ellenırzésére is kiterjedt, a jelentések viszonylagos egységességének biztosítását
elısegítendı, a MAB elnökével való gyakori konzultáció mellett. A különbözı LBk által készített jelentések koherenciáját biztosítani szándékozó titkársági szerkesztı munka a formán túl óhatatlanul az egyes jelentések tartalmát is érinti, s ezért
különös figyelmet kell fordítani az érintett LB elnökével, tagjaival errıl való kon16
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zultációra. Az intézménynek minden esetben az LB által jóváhagyott jelentéstervezet kerül észrevételezési kiküldésre. Külön is meg kell említeni az egyházi intézmények LB jelentéseit, melyekben a hitéleti képzésekrıl is részletes értékelések
készülnek, s ebbıl is fakadóan ezen jelentések összeállításában még nagyobb szerepet játszottak a titkársági munkatársak.
A titkárság végezte azután a 2013/14-es (negyedik) szakasz elıkészítését, az
intézményakkreditációs értékelési szempontok és az önértékelési útmutató frissítését is beleértve. Az eljárásról az Oktatási Hivatallal 2013-ban már sikerült eredményesen egyeztetnünk. Az intézmények mőködési engedélyének felülvizsgálati eljárására tervezett koncepciót 2013. február 15-én küldte meg az OH a MAB számára,
s február 21-én volt EMMI-OH-MAB egyeztetés a tárgyban. További egyeztetéseket követıen az OH egyetértett azzal, hogy az intézményakkreditációs eljárás az
eddigiek szerint folytatódjék, s az értékelési eredményeket a MAB a majdan az OH
által elrendelendı mőködési engedély felülvizsgálati eljárásokban használja fel
szakértıi véleményének kialakításához. Az erre felhatalmazó rendelkezés a Minıségügyi kormányrendeletbe is bekerült (2013. augusztus 29-i módosítás).
1.2 Párhuzamos vizsgálatok
2013-ban az orvos-, egészség-, és sporttudományi terület alap- és mesterszakjainak párhuzamos akkreditációs vizsgálatát készítettük elı. Az orvos, fogorvos és
gyógyszerész képzések tekintetében 2005/6 után ez már a második párhuzamos
értékelés lesz, míg az egészség- és sporttudományi képzések most elıször kerülnek
sorra. A vizsgálat lebonyolítása a titkárság részérıl igen jelentıs szervezımunkát
igényel, összesen 89 képzés vizsgálatára kerül sor, 43 látogató bizottsági tag, köztük három külföldi szakértı részvételével. A titkárság által frissített és a vizsgálandó képzésekre aktualizált dokumentumokat (önértékelési útmutató, értékelési
szempontok, LB kézikönyv) a MAB plénuma elfogadta. 2013 szeptember 23-án
tájékoztató értekezletet tartottunk az érintett intézmények képviselıi részére, ennek
nyomán elkészültek a szakonkénti önértékelések, a TIR adatbázisba is feltöltve
(koordináló kolléganınk számos telefoni és e-mail érdeklıdésre válaszolt az önértékelések készítését segítendı). Az LB tagok számára 2013. november 25-én tartottuk a felkészítı ülést, s a látogatásokat szervezı összetett logisztikai munka is
megkezdıdött, ugyancsak igen jelentıs munkaterheléssel.
1.3 Nyomon követési (monitoring) vizsgálatok
A titkárság a monitoring vizsgálatra utalt képzések összeállított listája alapján elkészítette a vizsgálati kiértesítı leveleket a 2013-ban vizsgálatra kerülı szakok, intézmények vezetıi számára, a korábban feltárt hiányosságok, s az ezek miatt szükséges intézményi tennivalók feltüntetésével. A beérkezı válaszokat az illetékes
szakbizottságokhoz továbbítottuk, alkalmasint külsı szakértık felkérése is szükséges volt, majd az ügyeket a bizottsági véleményekkel döntéshozatalra a plénum elé
tártuk.
17
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1.4 Szaklétesítések, szakindítások
A magyar felsıoktatás Bologna-nyilatkozat szerinti képzési szerkezeti átalakítása
lezajlott, ennek kapcsán a szaklétesítési és szakindítási MAB véleményezési hullámhegy csúcsa 2008-ban volt. A szaklétesítési és szakindítási ügyszám 2013-ra az
elızı évekhez viszonyítva tovább csökkent. Növelte és kissé bonyolította viszont a
munkát a 2012 szeptemberétıl hatályos, a 2011-es Nemzeti felsıoktatási törvény
szerinti eljárás, melynek értelmében a felsıoktatási intézmények szaklétesítési,
szakindítási beadványaikkal az Oktatási Hivatalhoz fordulnak, s az OH kéri fel a
MAB-ot a szakértıi véleményezésre. Ez a lebonyolítás – többek között – azzal jár,
hogy az adott esetekben szükséges hiánypótlást, formai javításokat a MAB titkárság az OH felé kell kezdeményezze, s ez nemcsak bonyolítja, de lassítja is az eljárást. (A kialakított gyakorlat szerint a MAB titkársági referens az OH mellett rendszerint értesíti azért az illetékes intézményt, szakfelelıst is, a gyorsabb ügymenet
érdekében.)
1.5 Egyetemi tanári ügyek
Az egyetemi tanári pályázatok immár megszokottan alapos formai ellenırzése, a
hiánypótlást kérı levelek írása, bírálók felkérése és az anyagok szakbizottságok, az
ED kollégium, majd a plénum elé segítése, valamint plénum határozatok után az
érintett intézmények rektorait értesítı levelek írása a múlt évben is rendben lezajlott.
1.6 Doktori iskolák megfelelıségi értékelése, új doktori iskolák létesítése
2013-ban zajlott a mőködı doktori iskolák jogszabályi és akkreditációs követelményeknek való megfelelésének programozott és szakértıi értékelése. A 2012-es új
doktori kormányrendelet fényében a titkárság készítette elı a vonatkozó MAB
eljárás és értékelési szempontok dokumentumainak átdolgozását, frissítését. Igyekeztünk elválasztani a korábban egy dokumentumban szereplı eljárási és értékelési-követelménybeli vonatkozásokat, csökkenteni az átfedéseket, áttekinthetıbbé
tenni a dokumentumokat. Átgondoltuk a doktori adatbázis vonatkozó fejlesztési
igényét is, s elvégeztettük a szükséges programozásokat. Tájékoztató anyagokat is
készítettünk az intézmények (és szakértık) számára, kiemelve, hogy a 2013-as
értékelés – néhány kivételtıl eltekintve – nem vezet új akkreditációs határozatokhoz, a doktori iskolák túlnyomó többségének akkreditációja 2014 végéig hatályos.
A 2013-as megfelelıségi értékelés eredményeinek ismeretében a doktori iskolák
jobban fel tudnak készülni a 2014-es „éles” akkreditációs értékelésekre. A megfelelıségi értékelések elvégzésének segítése, adminisztratív és technikai háttértámogatása igen jelentıs munkát rótt – a szakértık és a Testület mellett – a titkárságra,
beleértve az iskolánkénti és törzstagonkénti részletes értékelések szövegezésének
végsı ellenırzését, javítását, szerkesztését, az értesítı levelek elkészítését (169
doktori iskola és mintegy 1.800 törzstag szöveges értékelésérıl van szó). A titkár-
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ság továbbá a szokásos munkát végezte a 2013-ban kezdeményezett 5 doktori iskola létesítés véleményezési eljárásában.
1.7 Felsıoktatási szakképzések véleményezése
A 2012. évi fıtitkári beszámolóban részleteztem a 230 FSZ indítási beadvány
2012. végi MAB véleményezését segítı titkársági munkát, melynek egy része (és a
MAB határozathozatal) már 2013. elején zajlott. Ezen túlmenıen 2013-ban további
7 FSZ beadvány szakértıi véleményezését segítette a titkárság.
1.8 Felülvizsgálati bizottság
A MAB Felülvizsgálati bizottságának (FvB) megalakulása óta (2006. július) a bizottság munkáját, a szakbizottságokhoz hasonlóan, a titkárság segíti. Ez a munka a
szervezési, logisztikai, adminisztratív feladatokon túl, melyeket a titkárság szokásos munkarendjében és munkamegosztásában látunk el, a bizottság referensének
jogi szakismereteit is igényli, különös tekintettel az ügyek FvB elé tárására, s az
FvB határozatok szövegezésére, formába öntésére. 2013-ban összesen 34 ügyben
döntött az FvB.
1.9 Felügyelı bizottság
A MAB Felügyelı bizottsága (FB) ugyancsak 2006. júliusában alakult, s munkájának háttértámogatását szintén a titkárság végzi. E bizottság feladatai a MAB mőködésének és gazdálkodásának törvényességi ellenırzésére koncentrálódnak. Legfontosabb feladataként a MAB mérlegbeszámolóját és éves közhasznúsági jelentését véleményezi. 2013-ban az FB két ülést tartott, s a MAB 2012-es központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló, a mérlegbeszámoló és
közhasznúsági jelentés tervezetét tárgyalta meg.
1.10 További feladatok
További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak:
a) A titkárság 2013-ban is szokásosan részt vett a plénum elé kerülı különbözı
általánosabb mőködési, elvi anyagok elıkészítésében. Ezek közül kiemelkedik az új doktori kormányrendeletbıl fakadóan elvégzett, feljebb már említett
dokumentum frissítés, s az orvos- egészség- és sporttudományi képzések párhuzamos programakkreditációjának elıkészítı munkája. Feltétlenül említendı
továbbá a MAB szervezeti és mőködési szabályzatának frissítése, a titkársági
elıkészítés után ezt a dokumentumot a 2014. január 31-i plénum tárgyalta és
fogadta el.
b) Ugyancsak részt vett a titkárság a MAB részére megküldött jogszabálytervezetek véleményezésében (a nemzeti felsıoktatási törvény és a finanszírozási
kormányrendelet módosítása, doktori kormányrendelet módosítása, tanári képzési és kimeneti követelmények módosítása), s újabb részletes szövegszerő ja19
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c)

d)

e)

f)

g)
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vaslatokat készítettünk az Nftv. további módosítására is, különös tekintettel a
MAB nemzetközi külsı értékelésére és ENQA tagságára.
Igen jelentıs titkársági munkával járt 2013-ban a MAB nemzetközi (ENQA)
külsı értékelése. Az önértékelés elkészítése mellett a titkárság végzete a szakértıi panel látogatásának elıkészítését és aktívan részt vettünk a látogatás lebonyolításában, a sok-sok találkozó, kiscsoportos beszélgetés megszervezésében. A panel jelentéstervezetét véleményeztük, s a végsı jelentés kapcsán az
ENQA Board által a MAB-nak feltett kérdésekre adandó választervezetet is elkészítettük.
2013-ban ünnepeltük a MAB fennállásának 20 éves évfordulóját. Méltó környezetben (MTA kisterem), de szolidan, harsány külsıségek nélküli ülésen
mondtak emlékezı és köszöntı beszédet a MAB eddigi elnökei, s az EMMI,
MTA, MRK, NBB (Nemzeti Bologna Bizottság), ODT vezetıi. Az ülés szervezését – az MTA illetékeseivel együttmőködve – a titkárság végezte. (Az évfordulóra emlékkötetet is összeállítottunk, lásd alább.)
A MAB 2012-ben megválasztott új Magyar Tanácsadó Testülete elsı ülését
2013. február 1-én tartotta. Az ülés szervezését a titkárság végezte, az ülésrıl
emlékeztetıt készítettünk.
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 2013. évi ülését október 25-26-án
tartotta. Sajnos ebben az évben sem tudott az EMMI képviselıje (államtitkár
vagy helyettes államtitkár) eljönni az ülésre, az NTT így ismét az EMMI részvétele nélkül vitatta meg a hatályos jogi szabályozási környezetbıl fakadó
problémákat, s a MAB nemzetközi külsı értékelési jelentését, ennek részeként
az ESG-nek és az ENQA tagsági követelményeknek való jelenlegi nem teljes
megfelelésünk okait. Örvendetes azonban, hogy MAB testületi tagok mellett a
MAB Magyar Tanácsadó Testületének (MTT) néhány tagja is részt tudott venni az ülésen, s élénk párbeszédet folytatott az NTT tagjaival. Mi több, az ülés
egyik eredményeként az MTT levelet írt az EMMI államtitkárnak, kérve – még
az ENQA Board döntése elıtt – a vonatkozó jogszabályok sürgıs módosítását
a MAB függetlensége és finanszírozása tekintetében. (A levélre tudomásunk
szerint nem érkezett válasz.) Az NTT ülést egyébként, ahogy szokásosan,
2013-ban is a titkárság szervezte, s közremőködött az NTT ajánlásainak elkészítésében.
A MAB kiadványok sorában megjelent a 2012. évi MAB tevékenységet bemutató Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítı 2013/1, 2013/2 és – 2014.
elején – 2013/3 száma. Összeállítottuk és sajtó alá rendeztük továbbá a pedagógus párhuzamos akkreditációs vizsgálatok jelentését (Jelentések 7. kötet), ez
2013 februárjában jelent meg. S talán a legjelentısebb titkársági kiadvány
szerkesztési munka 2013-ban a MAB fennállásának 20 éves évfordulójára öszszeállított, fényképekkel illusztrált kötet volt, az eddigi MAB elnökök és a
partner szervezetek vezetıinek írásaival, az összes eddigi MAB testület, FvB,
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FB, NTT, MTT, valamint a titkársági munkatársak listáival, s a MAB tevékenységének évenkénti legfontosabb eseményeivel, dokumentumok szemelvényeivel.
h) A titkárság feladata volt 2013-ban is a MAB honlapjának mőködtetése, rendszeres frissítése.
i) A TIR-t, a MAB 2009-ben létrehozott adatbázis alapú információs rendszerét (http://tir.mab.hu) 2013-ban informatikusunk tovább bıvítette, fejlesztette.
A TIR-ben elérhetık a MAB testületének (plénum + bizottságok) és titkárságának listái, a felsıoktatási intézmények és karaik alapvetı adatai, a MAB határozatok tára, a MAB szakértıi adatbázis (mintegy 2300 személlyel), a szaklétesítési és szakindítási, FSZ beadványok, az egyetemi tanári pályázatok szőkített változatai, s ezen túlmenıen a beadványokról készült egyéni szakértıi vélemények is bekerülnek a TIR-be. Ugyancsak elérhetıek itt a bizottsági és plénumülések emlékeztetıi, s a szakbizottsági és a plénumülések lebonyolítását is
segíti a rendszer (napirend, mellékletek, gépi szavazás). A 2013-ban megvalósult fejlesztések eredményeként immár közvetlen kapcsolat van a doktori adatbázis és a TIR között, jelentısen segítve a doktori iskolai és törzstagi értékelések szakbizottsági, EDK kollégiumi és plénum tárgyalását és a szavazásokat. A
testületi döntések után az értesítı plénum levelek elkészítése is a TIR-ben történik. Ugyancsak 2013-as fejlesztés a párhuzamos programakkreditációs eljárás és anyagok TIR-beni kezelése. A MAB véleményezés teljes folyamata a
TIR-ben valósul meg a szaklétesítések, szakindítások, felsıoktatási szakképzések és az egyetemi tanári pályázatok tekintetében, s az LB jelentések írását,
összeállítását leszámítva a TIR-ben zajlik az intézmény- és a párhuzamos
programakkreditáció adminisztrativ folyamata is.
j) A korábbi évekhez hasonlóan folyt 2013-ban az „általános” titkársági, segítı
és adminisztrációs munka, mely a posta és iktatás, az elnök, a fıtitkár és a fıtitkár-helyettes mindenkori segítése, a központi telefon- és e-mail kezelés mellett táblázatok, listák, statisztikák összeállítására irányult. A 2012-es több lépéses egyeztetések és igen jelentıs válogatási, összerendezési munka után 2013
nyarán mintegy 15 folyóméternyi 15 évesnél régebbi papír alapú dokumentumot adtunk át az Országos Levéltárnak.
k) Az eddigiekhez hasonlóan végezte a titkárság a személyes ügyfélforgalommal
és a telefonos és elektronikus levelezéses kommunikációval kapcsolatos munkát, a tájékoztatást, a MAB szabályok és eljárások között való eligazodás segítését, partnereink információval való ellátását. Említésre érdemes fejlemény,
hogy érezhetıen megszaporodtak a hallgatók által írt információkérı, érdeklıdı, olykor panaszos levelek. Ezekre is a titkárság válaszol, szükség esetén a
MAB elnökének tájékoztatása mellett. 2013-ban egy ízben az is elıfordult,
hogy egy (leendı) hallgató személyesen jött be a titkárságra egy adott képzésrıl információt kérni.
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l)

2013. június 30-án lejárt az Imperiál Krisztina Plaza irodaházzal kötött irodabérleti szerzıdésünk. A szerzıdést két évre megújítottuk, kedvezı feltételek
mellett. Az alagsorban eddig bérelt mintegy 55 m2 raktárt felszabadítottuk, júliustól már nem béreljük. A tárolt anyagok egy részét leadtuk az Országos Levéltárnak (lásd feljebb), egy másik hányadát selejteztük, s a még mindig jelentıs tárolandó anyagot felköltöztettük a IV. emeleti irodaszintünkre, két korábban irodának használt helyiséget áldozva erre a célra. Ennek kapcsán összesen
hét titkársági kolléga irodai elhelyezése változott (szőkösebb lett). Az irodaház
tulajdonos méltányos ajánlata révén mindezzel jelentıs, évi 10-12%-os megtakarítást értünk el az irodabérlet díjában.

2. Titkársági mőködés
2.1 Munkatársi állomány, munkaszervezés
A titkársági munkatársi állomány 2013-ban nem változott, a titkársági alkalmazottak teljes munkaidıs foglalkoztatottban kifejezett létszáma 13,75 fı volt. Létszámunk 2013-ban is 4 teljes munkaidıs fıvel volt kevesebb, mint 2010-ben. Ez a
csökkentett létszám az óhatatlanul elıforduló (gyermek)betegségek, s a szabadságok miatti helyettesítések okán jelent alkalmasint nem kis problémát a titkárság
mőködésében.
A titkársági munkaelosztás 2013-ban lényegében nem változott. Hernáth Terézia
kolléganınk, aki az intézményakkreditáció titkársági koordinálásáért felelıs, két
karját törte és így közel fél év kényszerszünet után áprilisban tért vissza a munkába, addig helyettesítését – ha nem is könnyen – megoldottuk. Két fiatal szakreferens kolléganınk pedig – egyelıre „gyakornoki”, segítı szerepben – bekapcsolódott az intézményakkreditáció referensi munkálataiba, azzal a céllal, hogy 2014ben már önállóan is el tudjanak látni ilyen feladatot. Erre annál is inkább szükség
van, mert Ruff Éva fıtitkár-helyettes kapacitását 2014-ben igen jelentıs mértékben
köti le az orvos-egyészség-sporttudományi párhuzamos programakkreditáció,
emellett és más munkái mellett nem tud részt venni referensként az intézményakkreditációban is.
A MAB megalakulásától kezdve a titkárságon dolgozó Rozsnyai Krisztina 20 éves
munkájáért – a MAB elnökének felterjesztésére – Trefort Ágoston Díjat kapott.
2.2 Gazdálkodás
A fıtitkári beszámolókban 2009 óta évrıl évre azt kellett megállapítanom, hogy a
MAB finanszírozási helyzete az elızı évhez képest jelentısen romlott. 2013-ra azt
mondhatjuk, hogy talán megfordult a trend? A 2012-es negatív rekord központi
költségvetési támogatásunkat (61,9 millió Ft, a 2009. évi támogatásnak – nominálisan – mindössze egynegyede!) 2013-ban szerencsére nem követte újabb negatív
rekord, legalábbis az összeget illetıen, a teljes 2013-as támogatási összeg 155 mil22
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lió Ft volt. Nem örülhettünk azonban ennek a kicsit visszakapaszkodó mértéknek
felhıtlenül. A támogatás elsı részletét ugyanis – minden eddigi negatív rekordot
megdöntve – csak augusztus 5-én (!!!), a fizetésképtelenség határán kaptuk meg,
amikor már csak 2 millió Ft volt a MAB bankszámláján. Ennek az is oka volt, hogy
megváltozott a támogatás folyósításának módja, az eddigi (elvben) elıfinanszírozásból utófinanszírozás lett, negyedévenkénti elszámolással. Azaz költségeink
fedezetét nekünk kell megelılegeznünk, továbbá 2013-tól évente nem egy beszámolót kell írjunk az EMMI-nek a támogatás felhasználásáról, hanem negyedévente
egyet, azaz összesen négyet. S ez a konstrukció azzal is jár, hogy a 2013-as támogatás negyedik negyedévi részletét csak 2014. február 24-én kaptuk meg. (Mindezek fényében talán érthetı, miért ítélte úgy az ENQA, hogy a finanszírozás tekintetében a MAB jelenleg nem felel meg a tagsági követelményeknek, s a vonatkozó
európai sztenderdeknek.)
Szakindítási véleményezési bevételeink 2013-ban csökkentek, noha a szakértıi
véleményezési díj a hatósági eljárási díjakról szóló új miniszteri rendelet értelmében áprilistól emelkedett. Az egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért az intézmények által fizetett szakértıi véleményezési díjat 2013-ban nem emeltük. Gazdálkodási szempontból szinte mentıövként jelent meg 2013 elején a felsıoktatási
szakképzések indításának véleményezéséért járó szakértıi díj. Noha a nagyszámú
beadvány véleményezése úgy a testületre, mint a titkárságra már-már emberfeletti
munkát rótt, az erre befolyt összeg mentette meg a MAB-ot az egyébként tavaszra
várt fizetésképtelenségtıl.
A már megszokott gazdálkodási fegyelem és az irodabérleti díjban elért, fentebb
jelzett számottevı megtakarítás mellett a 2013-as évet – több év után – végre nem
hiánnyal, hanem valamelyes nyereséggel zártuk. Feltéve persze, ha a IV. negyedévi
központi támogatás is beérkezik számlánkra, mert az utófinanszírozás miatt számvitelileg az az összeg is a 2013-as év bevételének számít, noha pénzügyileg csak
2014-ben teljesül. (A pontos gazdálkodási és eredmény adatokat a késıbb elkészülı mérleg és eredménykimutatás, a közhasznúsági beszámoló fogja tartalmazni,
mely a Felügyelı bizottság véleményezése után a MAB plénuma elé fog kerülni.)
2.3 Fejlesztés
2013-ban elavulás, illetve javíthatatlan tönkremenetel miatt egy új szervert és két
hálózati erısítıt vásároltunk, ezen túlmenıen nem volt érdemi eszközfejlesztés.
Megjegyzendı, hogy avulás, illetve a gyártói-fejlesztıi rendszertámogatás megszőnése miatt 2014-re idıszerővé vált a MAB-ban használatos operációs rendszer
(Windows XP) és szoftverek (MS Office XP) cseréje. Ez jelentıs költséggel (várhatóan 3-4 millió Ft) jár, bízunk benne, hogy módunk lesz erre a fejlesztésre a
2014-es költségvetésbıl.
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2.4 Belsı minıségbiztosítás
Az intézményakkreditáció 2012/13-as szakaszának lezárása után az érintett nem
egyházi intézmények vezetıit, valamint a vizsgálatokban részvevı látogató bizottsági tagokat 2013-ban is visszacsatoló kérdıív kitöltésére kértük. Az elızı évekhez hasonlóan ezúttal sem papíron bonyolítottuk le e felvételt, hanem az internet
nyújtotta lehetıséget használtuk (Survey Monkey). Az eredményeket összesítettük,
s azokat a 2014. február 28-i MAB plénuma elé tárjuk, majd pedig honlapunkon a
MAB minısége menüpontban közzétesszük. Belsı visszacsatolásként – a személyes, szőkebb körő megbeszélések mellett – a titkársági munkaértekezletek szolgáltak.
Kevéssé látványos, ám igen lényeges eleme a MAB belsı minıségbiztosításának a
folyamatokba épített titkársági és vezetıi ellenırzés. Ha egy véleményezési
folyamatban bármelyik titkársági munkatárs bármilyen szabály- vagy rendellenességet észlel, akkor azt jelzi titkársági referens kollégájának, illetve a fıtitkárhelyettesnek, a fıtitkárnak. Ha az ügy súlya indokolja, akkor a titkárság a MAB
elnökéhez fordul, s így történik korrektív beavatkozás. Minden évben akad néhány
eset, amikor ilyen módon kell „helyre tenni” egy-egy ügymenetet, legyen szó elégtelen, hiányos vagy elfogult szakmai bírálatról, látogató bizottsági részanyagról,
plénum elé szánt döntési elıterjesztésrıl, indoklásról.
3. Kapcsolatok
A titkárság külsı kapcsolatai 2013-ban is a már hosszú évek óta szokásos intenzitásúak voltak, úgy a felsıoktatási intézményekkel (intézményakkreditáció, párhuzamos vizsgálatok, doktori iskolák értékelése, szakindítások, egyetemi tanári pályázatok stb. kapcsán), mint az EMMI-vel (MAB határozatokról tájékoztatás,
KKK-k, finanszírozási beszámolók, selejtezés-leltár), s az Oktatási Hivatallal is.
Meg kell azonban említeni, hogy 2012-tıl az új jogszabályi környezetbıl fakadóan
az OH-val való együttmőködésben még mindig vannak kisebb zökkenık, melyek
egyes ügyek kezelésének kialakításában jelentkeznek. Ezeket általában elektronikus levelezés útján kezeljük, jobbára eredményesen (azért vannak még most is
nyitott kérdések, pl. a tanárszak indítások véleményezése tekintetében). Feltétlen
elırelépés viszont, hogy az OH munkatársai immár rendszeresen tájékoztatják a
MAB titkárságot az egyes véleményezési ügyekben hozott OH határozatokról.
(2013-ban egy szaklétesítés és két szakindítás esetében volt EMMI ellendöntés.)
Nemzetközi kapcsolataink változatlanul erısek. Rozsnyai Krisztina nemzetközi
referens továbbra is a közép- és kelet európai minıségbiztosítási ügynökségi hálózat, a CEENQA fıtitkára, az ezzel járó nem kis koordináló-szervezı munkát végezve. Tagja továbbá a német FIBAA egyik állandó bizottságának, valamint az
osztrák AQA (2012-tıl az egyesített nemzeti ügynökség, AQAA) Board-jának.
Emellett az EUA intézményértékelési programjában, valamint az ENQA minıségbiztosítási ügynökségeket értékelı munkájában is panel tagként vagy titkárként
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rendszeresen részt vesz. Jómagam az ENQA felkérésére a minıségbiztosítási ügynökségek külsı értékelési jelentéseit az ENQA Board számára elıvéleményezı
bizottság egyik tagjaként tevékenykedtem 2013. novemberig. A MAB elnökével
együtt továbbá részt vettem a MAB képviseletében az ENQA 2013. évi közgyőlésén, Vilniusban. A kirgiz EdNet minıségbiztosítási ügynökség felkérésére pedig
akkreditációs szakmai tanácsadást nyújtottam, s egy kísérleti akkreditációs eljárás
látogató bizottsági elnöki teendıit láttam el Bishkekben.
Több magyarországi rendezéső nemzetközi konferencián is részt vettünk, s a
Tempus közalapítvány finanszírozásában Négyesi Judit kolléganınk a 2013. évi
European Quality Assurance Forum résztvevıje volt Göteborgban, 2013 novemberében. A MAB-ba látogató ukrán illetve azeri delegációval folytatott megbeszéléseken – utóbbin a MAB elnökének társaságában – Rozsnyai Krisztina és jómagam
is részt vettünk, fogadtam továbbá a kirgiz EdNet ügynökség egy munkatársát, aki
a MAB akkreditációs eljárásai felıl érdeklıdött.
Budapest, 2014. február 20.
Szántó Tibor
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Hazai események, dokumentumok

A MAB ülései 2013-ben

1.

2013. január 11.
Rendkívüli ülés, a MAB a felsıoktatási szakképzések indítási beadványait véleményezte. A teljes ülés zárt ülés, nem voltak meghívottak.
I. Emlékeztetı elfogadása
II. Doktori iskolák akkreditációjának meghosszabbítása
III. FSZ képzések indításának véleményezése (219 ügy)
IV. Egyebek

2.

2013. február 1.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Emlékeztetı elfogadása
II. A MAB belsı minıségbiztosítása
a) 2011/12 párhuzamos programakkreditációs visszacsatolás (FOI-k, LB-k)
b) MAB tagok SWOT analízise (összesítés)
c) MRK (FOI-k) SWOT válaszok (összesítés)
III. A MAB stratégiája 2013-15 (végszavazás)
IV. Doktori ügyek
1. Rendészettudomány mesterszakja (rendészeti vezetı)
2. Törzstag tudományos fokozatának tudományága
V. Egyebek
1. MKKR ülés (2013. január 14.)
2. Egyeztetés Maruzsa Zoltánnal (2013. január 18.)
3. 20 éves a MAB, rendezvény (2013. március)
4. Tájékoztatás az FvB legutóbbi döntéseirıl
A zárt ülés-rész témái
VI. Személyi javaslatok
1. Intézményakkreditáció 2012/13, LB elnökök
2. Orvosképzés külföldi gyakorlóhelyek akkreditációja (Japán), LB elnök
VII. FSZ képzések indításának véleményezése (11 ügy)
VIII. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (3 ügy)
IX. Tudományterületi bizottságok monitor elıterjesztései (12 ügy)
A MAB MAGYAR TANÁCSADÓ TESTÜLETE ÜLÉSE
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3.

2013. március 1.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Emlékeztetı elfogadása
II. MAB elnöki beszámoló 2012
III. MAB fıtitkári beszámoló 2012
IV. A MAB önértékelése a nemzetközi külsı értékeléshez
V. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (habilitáció)
VI. Egyebek
1. Debreceni Egyetem Napja (2013. február 2.)
2. Intézményakkreditációs tájékoztató értekezlet (2013. február 7.)
3. Egyeztetés az OH-EMMI-vel (2013. február 21.)
4. 20 éves a MAB, rendezvény, MTA nagyterem (2013. március 21.)
A zárt ülés-rész témái
VII. Személyi javaslatok
1. Intézményakkreditáció 2012/13, LB-k
2. Tanárképzési bizottság elnöke
3. EDK társelnöke
VIII. Doktori iskolák véleményezése
1. D48 DE Humán Tudományok DI új tudományága (szociológia)
2. D217 NKE Közigazgatás-tudományi DI
3. D216 NKE Rendészettudományi DI
4. D16 ELTE Neveléstudományi DI (fokozatot szerzettek publikációi)
IX. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (8 ügy)

4.

2013. április 5.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Emlékeztetı elfogadása
II. Szakrendszer felülvizsgálat
III. Szakindítási bírálati szempontok
1. Osztatlan tanárképzési szakok indításának bírálati szempontjai
2. Nyugdíjas oktatók akkreditációs elfogadhatósága
IV. A MAB gazdálkodása
1. A MAB 2012. évi közhasznú beszámolója
2. A MAB 2013. évi költségterve
V. Egyebek
1. Egyeztetés az EMMI-OH-val (2013. március 14.)
2. Intézményakkreditációs LB felkészítı értekezletek (2013. március 18, 25.)
3. 20 éves a MAB, kiadvány
4. A MAB nemzetközi külsı értékelése, látogatás: 2013. május 28-29.
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A zárt ülés-rész témái
VI. Személyi javaslatok
1. Intézményakkreditáció 2012/13, NYME LB kiegészítése
2. Párhuzamos programakkreditáció (orvos- és egészségtudományi, valamint
a sporttudományi képzési terület), LB elnöke
VII. Doktori iskolák véleményezése
1. D218 PTE Demográfia és szociológia DI
2. D219 PPKE Politikaelméleti DI
3. D220 WJLF Wesley Theológiai és valláspedagógiai DI
VIII. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (70 db)
IX. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (7 db)
5.

2013. május 3.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Emlékeztetı elfogadása
II. Doktori iskolák 2013. évi értékelésének szempontjai, ütemezése
III. Szakrendszer felülvizsgálat
IV. Info-bionika mesterszak képzési területi besorolása
V. Egyebek
1. Egyeztetés az ODT-vel (2013. április 17.)
2. V4 konferencia, Krakkó (2013. április 19.)
3. Kutatási eredmények értékelése, Makara G. konferencia beszámolója
4. ENQA Members’ Forum, Prága (2013. április 25-26.)
5. Minıségi problémákra utaló bejelentı levelek (KRF, OR-ZSE)
6. 20 éves a MAB, kiadvány
7. A MAB nemzetközi külsı értékelése, látogatás: 2013. május 28-29.
A zárt ülés-rész témái
VI. Személyi javaslatok (Párhuzamos programakkreditáció - orvos- és egészségtudományi, valamint a sporttudományi képzési terület - LB elnöke)
VII. Külföldi klinikai gyakorlóhely akkreditációja (orvosképzés)
VIII. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (28 ügy)
IX. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (8 ügy)

6.

2013. június 7.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Emlékeztetı elfogadása
II. A MAB nemzetközi külsı értékelése, a látogatás tapasztalatai
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III. Doktori iskolák értékelése
1. Akkreditációs bírálati szempontok
2. DI útmutató
3. A 2013. évi értékelési eljárás ütemezése
IV. Egyetemi tanári pályázatok véleményezési díja
V. Egyebek
1. Egyeztetés Klinghammer Istvánnal (2013. június 4.)
2. Doktori fokozatot szerzettek pályakövetése, konferencia (2013. június 3.)
3. Nemzeti Kiválóság Program, konferencia (2013. június 3.)
4. ENQA training workshop, Budapest (2013. május 13-14.)
5. MAB – EdNet (Kirgizisztán) együttmőködés
6. CEENQA közgyőlés, Bukarest (2013. május 31. – június 1.)
A zárt ülés-rész témái
VI. Személyi ügy (Egyeztetések a párhuzamos programakkreditáció - orvos-,
egészség- és sporttudományi képzési terület - LB elnök személyérıl)
VII. Tudományterületi szakbizottságok elıterjesztései: szakos ügyek (3 ügy)
VIII. KRE ÁJK és BTK akkreditáció hatályának meghosszabbítása
7.

2013. július 5.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Emlékeztetı elfogadása
II. A felsıoktatás stratégiai irányai, MAB észrevételek
III. Párhuzamos programakkreditációs útmutató (orvos stb. képzésekhez)
IV. Felsıoktatási szakképzés, dokumentumfrissítés
V. Egyebek
1. Felsıoktatási Kerekasztal ülése (2013. június 18.)
2. Ukrán delegáció látogatása a MAB-ban (2013. június 24.)
3. MRK 25 éves jubileumi ülés (2013. június 26.)
4. Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR), konferencia (2013. június 27.)
5. A MAB 2013. évi támogatási szerzıdése
A zárt ülés-rész témái
VI. Személyi ügyek
1. Párhuzamos akkreditáció (orvos-, egészség-, és sporttudomány), LB elnök
2. Mővészeti bizottság új tagja
VII. Az Egyetemi tanári és Doktori Kollégium (EDK) elıterjesztései
VIII. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (32 ügy)
IX. Monitor ügyek, tájékoztatás
1. ME óvodapedagógus, tanító alapképzési szakok intézkedési terve
2. NYME gyógypedagógia alapképzési szak intézkedési terve
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8.

2013. szeptember 27.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Napirend elfogadása
II. Emlékeztetı elfogadása
III. Minıségügyi kormányrendelet módosítása
IV. Intézményakkreditációs dokumentumok frissítése
1. Intézményakkreditációs eljárás és értékelési szempontok
2. Önértékelési útmutató
3. Hitéleti szakok önértékelési útmutatója
V. Párhuzamos programakkreditációs eljárás és értékelési szempontok
VI. Doktori iskolák megfelelıségi vizsgálata, doktori szabályzatok értékelése
VII. Egyebek
1. A CAETS mérnökképzési ajánlásai (Ginsztler János levele, 2013. július)
2. Egyeztetés az OH vezetıivel (2013. július 11.)
3. ENQA Board döntése a MAB ENQA tagságáról (2013. szeptember 19.)
4. Felsıoktatási kerekasztal ülése (2013. szeptember 20.)
5. Orvos párhuzamos vizsgálat, tájékoztató az érintett intézmények számára
(2013. szeptember 23.)
6. Tájékoztatás létesítés / indítás megjegyzéses támogatását követı intézményi változtatások megtételérıl (5 ügy)
A zárt ülés-rész témái
VIII. Monitor ügyek (9 ügy)
IX. Intézményakkreditációs jelentések
1. Általános Vállalkozási Fıiskola (LB tag: Balogh Zoltán)
2. Budapesti Kommunikációs Fıiskola (LB elnök: Gaál Zoltán)
3. Edutus Fıiskola (LB elnök: Balaton Károly)
4. Pannon Egyetem (LB elnök: Blaskó Gábor)
5. Zsigmond Király Fıiskola (LB tag: Gálik Mihály)
X.
Személyi ügyek
1. Párhuzamos akkreditáció (orvos-, egészség- és sporttudomány) LB tagjai
2. Mőszaki tudományi bizottság új tagja
3. Mővészeti bizottság új tagja(i)
4. Természettudományi bizottság új tagja
XI. Az Egyetemi tanári és Doktori Kollégium (EDK) elıterjesztései
XII. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (25 ügy)
XIII. Akkreditáció hatályának meghosszabbítása (orvos, fogorvos, gyógyszerész képzések)
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9.

2012. október 25.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Napirend elfogadása
II. Emlékeztetı elfogadása
III. Doktori szabályzatok értékelése
IV. Egyebek
1. MTMT megbeszélés (2013. október 11.)
2. ODT ülés (2013. október 18.)
3. Új technológiák a posztgraduális oktatásban, Stratégiai Vezetık Világtalálkozója (2013. szept. 30. – okt. 2.)
4. Felsıoktatási intézmények nemzetköziesítése, Tempus értekezlet (2013.
szeptember. 30. – okt. 2.)
5. OFI kutatási projektek (MKKR, MAB-FTT)
6. Educatio: Mérlegen az oktatás mőhelykonferencia (2013. október 10.)
7. Megbeszélés Klinghammer Istvánnal (2013. október 21.)
8. ENQA levél a MAB külsı értékelése tárgyában
9. MTA tudományetikai konferencia (2013. október 24.)
A zárt ülés-rész témái
V.
A Felülvizsgálati bizottság tájékoztatója
VI. Monitor ügyek (21 ügy)
VII. Intézményakkreditációs jelentések
1. Budapesti Corvinus Egyetem (LB tag: Muraközy László)
2. Eötvös József Fıiskola (LB elnök: Lırinczné Thiel Katalin)
3. Nyugat-magyarországi Egyetem (LB elnök: Hebling János)
4. Szolnoki Fıiskola (LB elnök: Farkas István)
VIII. Személyi ügyek
1. A MAB alelnöke
2. Mővészeti bizottság új tagjai
3. KRE ÁJK és BTK látogató bizottság elnöke és tagjai
IX. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (5 ügy)
A MAB NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ TESTÜLETE ÜLÉSE

10. 2012. december 6.
A nyilvános ülés-rész témái
I. Napirend elfogadása
II. Emlékeztetı elfogadása
III. Nemzeti felsıoktatási törvény és finanszírozási rendelet módosítási tervezete
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IV. Doktori kormányrendelet módosítási tervezete
V. MTMT szakterületi besorolás / tudománymetriai mérıszámok
VI. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület ajánlásai
VII. Állásfoglalás az intézményi doktori szabályzatokról
VIII. Egyebek
1. ENQA közgyőlés (Vilnius, 2013. október 29-30.)
2. Nemzeti Kiválóság Program szakértıi egyeztetı fórum (2013. október 29.)
3. Magyar Képesítési Keretrendszer konzultáció (2013. november 14.)
http://www.oktatas.hu/LLL/konferenciak/mkkr_konzultacio_beszamolo

4. Orvos-, egészség- és sporttudományi párhuzamos LB felkészítı értekezlete (2013. november 25.)
5. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követı intézményi változtatások megtételérıl (1 ügy)
6. Azeri delegáció látogatása a MAB-ban (2013. november 28.)
A zárt ülés-rész témái
IX. Intézményakkreditációs jelentés
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK és BTK
X. Személyi ügyek
2013/14 intézményakkreditációs LB-k elnökei és tagjai
XI. Doktori iskolák megfelelıségi értékelése
XII. Tudományterületi szakbizottságok szakos elıterjesztései (10 ügy)

Felsıoktatási szakképzési (FSZ) szakok MAB véleményezése
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2013. január 11-én, rendkívüli
ülésén az addig beérkezett 233-ból összesen 219 felsıoktatási szakképzési szakindítást véleményezett az Oktatási Hivatal (OH) felkérésére. A fennmaradó beadványokról a MAB várhatóan február 1-jei ülésén formál véleményt. A MAB ezúton
teszi közzé a véleményezés általános tapasztalatait.
1. A MAB az FSZ indítások 2012. december – 2013. januári véleményezésével
lényegében lehetetlen feladatot vállalt el és próbált meg személyenként és
szervezetileg is önfeláldozó munkával megoldani. A 233 beadvány az elızetesen vártnál lényegesen több volt, így mennyiségénél fogva is szokatlanul nagy
feladat elé állította a Bizottságot. Kérdés, hogy egyáltalában szabad volt-e
felvállalni ezt a feladatot – az a tény azonban, hogy törvényi szabályozás szerint 2013. szeptember 1-jétıl a régi rendszerő felsıfokú szakképzés már nem
indítható, a rendszer egésze szempontjából elfogadhatatlan helyzetet eredményezhetett volna, ha ezt a feladatot a MAB nem vállalja fel. Felvállaltuk és tel-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

jesítjük is, de hangsúlyozandó: ez egyszeri felvállalás volt, a MAB-ot még
egyszer nem lehet ilyen helyzetbe hozni!
A feladat lehetetlenségét egyrészt az év végi ünnepeket is magába foglaló,
szinte teljesíthetetlenül rövid határidı, másrészt – és fontosabbként – a több
ponton koncepcionálisan elhibázott illetve elnagyolt, többféleképen is értelmezhetı, nem kellı alapossággal és részletességgel kidolgozott szabályozás
határozta meg.
A szabályozás alapvetı hibái és elnagyoltsága jelentıs részben abból fakadtak,
hogy az elıkészítés során a szakmai megfontolások és érvek jó részét zárójelezték a mögöttes – és, meglehet, messzire vezetı – (szakma)politikai
átitatottságú szálak, szándékok és kívánságok.
Az FSZ kormányrendelet tervezetének véleményezésekor, 2012. nyarán a
MAB véleményében nyomatékosan jelezte, hogy szakmailag alapvetıen elhibázott az FSZ képzésbıl 75%-nyi, azaz 90 kredit beszámítása a besorolási (alap)szakba. A MAB – és más véleményezı szervezetek – érvelése nem talált meghallgatásra.
A MAB az FSZ indítások véleményezésének feladatára lelkiismeretesen felkészült. Megalkotta és 2012. október elején közreadta az FSZ képzések bírálati
szempontjait, a szakindítási beadványok elkészítését segítı útmutatót, s a szakértıi bírálati lapokat; ezen túlmenıen telefonos, elektronikus és személyes tanácsadással segítette a felsıoktatási intézményeket a beadványok elkészítésében. Megalakította a Felsıoktatási szakképzési bizottságát, benne kamarai
taggal, a szabályozás elıkészítésében az EMMI oldaláról résztvevı szakértıvel; kibıvítette a szakértı bázisát és felkészítı konferenciát tartott külsı szakértıi számára, az EMMI és az OH képviselıinek interaktív elıadásaival.
A MAB az FSZ szakindítások véleményezését az OH kifejezett kérésére a
hivatalos felkérı levelek és a papíralapú beadványok megérkezése elıtt
indította el, az OH munkatársai által a MAB informatikai rendszerébe (TIR) –
túlnyomórészt formai ellenırzés nélkül – feltöltött elektronikus anyagok alapján. Így a formai megfelelıség vizsgálata is (annak minden értelmezési problémájával) a MAB-ra hárult.
A beadványok kidolgozásán – azok tartalmát is jelentısen érintve – látszott a
sietség, a kényszerő felületesség. Majd minden beadvány magán viseli a kapkodás, a ki nem érlelt jogszabályokhoz való alkalmazkodás kényszere és az
egyértelmő definíciók hiányában különbözı fogalomértelmezések okozta csapdahelyzet jegyeit. Mind tartalmi, mind formai szempontból kirívóan alacsony színvonalú anyagokat kellett megítélnünk!1 Számos beadvány adathiányos volt, a MAB szakértıknek és a titkárságnak nem kis erıfeszítésébe került

1

Pl. egy beadványban az egyik tantárgyfelelıs neve helyett „Dr. ???” állt. Egy másik – pdf formátumú – beadványban a lapok szélén ott maradtak az egyik készítı által másoknak, belsı használatra
szánt kérdések, ellenırzést, kiegészítést kérı megjegyzések.
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az eligazodás, az adatok fellelése, értelmezése, szisztematikus döntéselıkészítési összerendezése. Ha a MAB a szabályozásban foglalt minden követelményt következetesen érvényesített volna, egyetlen beadvány sem felelt
volna meg maradéktalanul! Ennek fényében, a lehetséges következményeket
is mérlegelve, a MAB bizonyos engedékenységet felvállalt.
8. A feladat igazi nehézségét – gyakorlatilag megoldhatatlanságát – a nem tisztázott fogalmak, szabályozási elvárások jelentették. A MAB-nak úgy kellett értékelnie pl. a KKK-ban fixen rögzített elmélet-gyakorlat aránynak való megfelelést, hogy nincs definiálva, mit kell elméleti, s mit gyakorlati képzésnek (órának/kreditnek) számítani. Súlyos szerep-kétértelmőség állt elı: ki hivatott értelmezni a nyitott kérdéseket? A természetes válasz az lenne, hogy ez a feladat
a jogszabályokat megalkotó felsıoktatási kormányzatra (EMMI) és / vagy a
programindítási licencet kiadó hatóságra (OH) hárul, az intézmények többsége
azonban a MAB-ot hívta tisztázó kérdéseivel. Mi ugyanakkor nem értelmez(het)ünk, hanem – jogalkalmazóként – csak a jogszabályokban rögzített
megfelelıséget vizsgálhatunk. De akkor mihez is igazodva?
A beadványok készítıi saját értelmezéseik szerint állították össze a tanterveket, s pl. az elmélet-gyakorlat arány beállításánál egyik részük beszámította
az összefüggı szakmai gyakorlatot a gyakorlati kontingensbe, másik (nagyobb)
részük pedig nem, mintha a szakmai gyakorlat nem a képzés része lenne. A teljességgel ad hoc döntéseket elkerülendı a MAB-nak magának kellett értelmeznie és meghatároznia egységes értékelési elveket és egyes küszöbértékeket.
Ezek az értelmezések a jelen periódus beadványainak (egyszeri) elbírálására születtek, hangsúlyozandó, hogy a jövıben ezek precíz, körültekintı leszabályozása elengedhetetlen!
9. A beadványok képzési területi megoszlása a következı:
képzési terület
agrár
gazdaságtudomány
informatika
jogi
mőszaki
mővészet
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
Összesen (2013.01.10.)

darab
55
92
22
5
4
10
2
10
33
233

10. A MAB 2012. január 11-én 219 db FSZ szakindítási ügyben hozott
akkreditációs határozatot, 115 szakindítást támogatott, két éves idıtartam-
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ra, az indoklásokban javítandó hiányosságokra felhívva a figyelmet, 104 beadványt nem támogatott. A MAB a következı értékelési elveket alkalmazta:
a) Az FSZ szak KKK-jában megadott besorolási szak az elfogadható alap
az adott FSZ szak indításához, a képzési terület más, az adott intézményben mőködı szakja nem. A személyi és egyéb feltételek megfelelıségét a
MAB nem vizsgálhatta, az egyetlen lehetséges garancia tehát az, ha az intézményben a 75%-os megfelelıséget biztosító valódi besorolási szakon
képzés folyik.
b) Az elmélet-gyakorlat arányt az összesített óraszámok alapján értékeltük,
a KKK-ban meghatározottól +/- 5%-pontos eltérést elfogadva. Az értelmezési különbözıségek miatt elfogadtuk azt is, ha az intézmény nem számolta
bele a szakmai gyakorlatot az elmélet-gyakorlat arányba. (Itt megjegyezzük, hogy a KKK-ban fixen rögzített %-os megoszlás szinte betarthatatlan,
helyesebb lenne a gyakorlat minimálisan elvárt mértékét rögzítı szabályozás!)
c) A 90 kredites beszámítási kötelezettség koncepcionálisan elhibázott,
tarthatatlanul magas arány. Az alapképzési szint nem tud egyidejőleg annak a két illeszkedésnek megfelelni, hogy egyfelıl fogadjon be 90 kreditet
az FSZ képzésbıl, másfelıl alapozza meg a mester szintő képzést is! A
MAB ezért a kreditbeszámítást nem kezelte ügydöntı értékelı elemként,
de a problémás megoldásokat az egyedi határozatokhoz főzött megjegyzésekben jelezte, különös tekintettel az un. defláló beszámításra, ahol az FSZ
képzés adott tantárgyát magasabb kredit értékkel számították be a befogadó
képzés vonatkozó tárgyaként. (Az itt tovább nem részletezett beszámítási
anomáliák elkerülésére a jövıben egyértelmő szabályozás és/vagy módszertani útmutató kimunkálása szükséges!)
d) Több beadványban elıfordult, hogy szakdolgozat készítésére, vagy záróvizsgára, vagy arra felkészülésre a KKK által meg nem engedetten kreditet
számoltak el (helyenként extrém magas számú, 15/21 kreditet) ezt a MAB
nem tolerálta.
e) A szakirányok tantárgy struktúrájában egyes beadványokban túlságosan
magas volt az átfedés, kérdésessé téve a szakirány-távolságot. A MAB
ilyen esetekben bizonyos szakirányok indítását nem javasolta.
f) Az FSZ képzés távoktatási illetve határon túlra kihelyezett képzési formában való indítását nem támogattuk.
g) A beadványok többsége – valószínőleg abból is fakadóan, hogy az FSZ
képzés 75%-át a besorolási alapszintő szakon meg kell tudni feleltetni –
gyakorlatilag redukált alapképzésbe való tantervet illetve tantárgyi tematikákat adott be, anélkül, hogy az elkülönült FSZ képzési szint igényeinek és
kompetenciáinak megfelelni törekvı adaptációt elvégezte volna. Ilyen határidı és ügyszám mellett a MAB nem tudta felvállalni azt, hogy követke35
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zetesen áttekintse a képzési profil és FSZ szintő kompetenciák szerinti
megfelelést, ezért itt megengedı gyakorlatot alakított ki: csak az egészen
kirívóan „felül húzott” eseteket nem támogatta, egyébként megtette ilyen
irányú megjegyzéseit.
h) A beadványok szinte mindegyikében a szakmai gyakorlat félévnyi és 30
kreditnyi tantervi blokkja kidolgozatlan. A beadványok ezen fejezete lényegében a KKK vonatkozó szabályozásának elismétlésére és a gyakorlati
képzéssel kapcsolatos kompetenciák felsorolására szorítkozik, de szinte általánosnak mondható, hogy e kompetenciák megszerzésének módjára
vonatkozóan tantervet tartalmi elemekkel nem mutattak be. A MAB e
tekintetben is megengedı értékelési gyakorlatot alakított ki, ellenkezı
esetben jóformán valamennyi beadványt el kellett volna utasítani!
i) A MAB ugyanakkor – a szabályozásnak megfelelıen – nem vizsgálta a
gyakorló-helyeket, az azokkal kapcsolatos szerzıdések és megfelelıségek
kérdését. Ez a szakmai kamarák feladata és felelıssége, félı, hogy a mostani konkrét eljárásban ezt a munkát senki sem fogja elvégezni.
j) A rendelkezésre álló rövid határidı, a nyitott értelmezési kérdések a felkért bírálókat rendkívül nehéz feladat elé állította, ezért az írásos bírálói
vélemények mélysége és kidolgozottsága egyenetlen volt. Sok jó minıségő
szakértıi véleményben voltak nagyon finom részleteket érintı kritikák,
ezeket az egyedi határozatokhoz főzött megjegyzések között szerepeltetjük, de elutasítási alapként nem értelmeztük (ellenkezı esetben a méltányosság, az azonos elbírálás elve sérült volna!)
11. Az FSZ szakindítások véleményezésének feladatát a fent részletezettek fényében nyilvánvalóan lehetetlen volt hiba nélkül végrehajtani, s a MAB kész az
esetleges hibák korrekciójára. Emelt fıvel elmondhatjuk azonban, hogy a
MAB megkísérelte a lehetetlent, s testületi és érintett szakbizottsági tagjainak,
156 bevont külsı szakértıjének és titkársági munkatársainak odaadó részvételével, legjobb tudása és lelkiismerete szerint helytállt, s ezt a feladatot (is) – a
körülményeket tekintve remélhetıen elfogadható hibahatárral – megoldotta.
Budapest, 2013. január 11.
A 2013. január 11-i plénumülés döntéseinek gyorslistáját és a fenti összefoglalót
2013. január 12-én, szombaton délután feltettük a MAB honlapjára. A MAB határozatokat és azok véglegesített indoklását illetve megjegyzéseket tartalmazó 216
levelet a TIR adatbázisból január 17-én csütörtökön délelıtt elektronikusan elérhetıvé tettük az Oktatási Hivatal érintett munkatársai számára. A kinyomtatott, a
MAB elnöke által aláírt leveleket január18-án reggel adtuk át a MAB irodában
személyesen az OH kézbesítıjének.
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A MAB belsı minıségbiztosítása – külsı és belsı visszajelzések
A MAB belsı minıségbiztosításának részeként az intézmény- és a párhuzamos
programakkreditációs eljárások végén az eljárásban részvevık körét anonim kérdıív formájában kérdezte a MAB, a következık szerint:
1. 2011/12 intézményakkreditációban érintett intézmények és LB tagok (lásd
Akkreditációs Értesítı 2012/3).
2. 2011/12 párhuzamos programakkreditációs eljárásban érintett felsıoktatási
intézmények, valamint látogató bizottsági tagok.
3. MAB tagok által készített SWOT analízis a MAB-ra vonatkozóan.
4. Felsıoktatási intézmények által készített SWOT analízis a MAB-ra vonatkozóan.
A megkérdezések eredményeinek összesítése honlapunkon A MAB minısége menüpontban olvasható.

Egyeztetés Maruzsa Zoltánnal (2013. január 18.)
A helyettes államtitkár kérte, hogy a MAB tegyen szövegszerő javaslatot az Nftv.
módosítására, különös tekintettel a MAB nemzetközi külsı értékelésére, az ENQA
tagsági követelményeknek, illetve az ESG sztenderdeknek való megfelelésre. A
javaslat elkészült, a február 1-jei plénumülés után az anyagot a MAB megküldte
Maruzsa Zoltánnak, s a MAB külsı értékelése kapcsán május 13-án a honlapra is
feltettük.
A megbeszélésen a helyettes államtitkár ígéretet tett a MAB 2013. évi megfelelı
finanszírozására.

Debreceni Egyetem Napja (2013. február 2.)
Balázs Ervin vett részt a konferencián a MAB képviseletében, ahol Minıségi felsıoktatást: minden szinten, mindenáron címmel elıadást tartott.

Intézményakkreditációs tájékoztató értekezlet (2013. február 7.)
A tájékoztató értekezleten Mikáczó Andrea tartott elıadást Intézményakkreditáció
Tapasztalatok - Tanácsok - Tennivalók címmel, aki a MAB korábbi Minıségfejlesztési bizottsága tagjaként, a SZIE tavalyi intézményakkreditáció intézményi
koordinátoraként osztotta meg tapasztalatait a megjelent intézményi vezetıkkel.
(Az elıadás honlapunkon elérhetı a Publikációk/Elıadások menüpontban.) Több
intézmény képviselıje tette szóvá, hogy nem az OH rendelte el az intézmény37
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akkreditációt és jelenleg nincs a MAB-nak jogszabályi felhatalmazása erre az eljárásra. A válaszban elmondtuk, hogy bár nem kötelezı az önértékelés elkészítése az
intézmények számára, az OH ígérete szerint a MAB jelentéseket felhasználják
majd az intézmények mőködési engedélyének felülvizsgálatakor.
Egy kar önértékelése 30-50 oldal, nagy karnál, több karú intézménynél ez nem
kevés feladat, idı kell mind az intézményeknek, mind a MAB-nak, nem várhatunk
a jogszabályok pontosítására, mert összetorlódhatnak az intézményi értékelések, az
eljárások lefolytathatósága van veszélyben. Ilyen helyzetbe hozni az intézményeket
és a MAB-ot nem lehet (lásd FSZ beadványok véleményezése). Az OH ígéretet tett
arra, hogy levélben fordul az intézmény-akkreditációban most sorra kerülı intézményekhez.

Egyeztetés az EMMI-OH-val (2013. február 21.)
Az egyeztetésen Maruzsa Zoltán és Solti Péter volt jelen az EMMI részérıl,
Princzinger Péter, Stéger Csilla, Fekete Zsolt az OH részérıl. A MAB-ot Balázs
Ervin elnök mellett Szántó Tibor, Rozsnyai Krisztina és Czilli Máté képviselte. Az
EMMI-OH a MAB felé a hatósági megközelítést hangsúlyozta az intézmények
mőködési engedély felülvizsgálati eljárása kapcsán. A MAB álláspont a kérdésben
az, hogy az OH jogosult a MAB szakvélemény kérésére, de arra nem, hogy azt is
megmondja, hogy hogyan, milyen módszerekkel készítse el a MAB a szakvéleményét. További egyeztetés szükséges a kérdésben.
Egyeztetés az EMMI-OH-val (2013. március 14.)
5 fıs megbeszélésre került sor a miniszternél (Balog Zoltán miniszter, Klinghammer István felsıoktatási államtitkár, Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár,
Princzinger Péter OH elnök, Balázs Ervin). A két távozó MAB-tag (Klinghammer
István államtitkári kinevezése, Nusser Zoltán lemondása) pótlására hamarosan sor
kerül. A megbeszélés fı témája az intézményakkreditációs eljárás volt. Az OH
levelet fog írni az érintett 18 intézménynek, hogy mőködjenek együtt a MAB-bal, s
a MAB véleményt az OH figyelembe fogja venni az intézmények mőködési engedélyének felülvizsgálatánál.

Intézményakkreditációs LB felkészítı értekezletek (2013. március 18., 25.)
Az LB tagok megkapták a megfelelı tájékoztatást az intézményakkreditációs eljárás munkarendjérıl, vizsgálati szempontokról, a feladatok ütemezésérıl. Március
18-án a nem egyházi, 25-én az egyházi intézményeket értékelı LB-k vettek részt a
felkészítésen. Bodorkós László korábbi Minıségfejlesztési bizottsági tag és MAB
38
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szakértı tartott vetített elıadást Az intézményakkreditáció feladatai címmel. (Az
elıadás honlapunkon elérhetı a Publikációk / Elıadások menüpontban.)

20 éves a MAB (rendezvény és kiadvány)
A MAB 20 éves jubileumi ülése 2013. március 21-én a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében került megrendezésre, meghívott vendégekkel, mintegy 100
fı részvételével. A jubileumi kiadvány áprilisban készült el. A felsıoktatási intézmények, társszervezetek, az EMMI és az OH vezetıi, továbbá az Országgyőlés
Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága mellett valamennyi eddigi MAB-,
FvB és FB tag, Magyar Tanácsadó Testület tag tiszteletpéldányt kapott a 20 évet
bemutató összeállításból, amely elektronikusan a MAB honlapján a Publikációk
menüpontban is elérhetı.

Minıségi problémákra utaló bejelentı levelek
A közelmúltban több egyéni bejelentés érkezett a MAB elnökéhez, melyek egyes
intézmények mőködésének bizonyos minıségi problémáira hívják fel a figyelmet
(KRF, OR-ZSE, PTE). A bejelentések nyomán – a MAB SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelıen – az elnök levélben kér az illetékes rektortól tájékoztatást.

ENQA training workshop (Budapest, 2013. május 13-14.)
A workshopon a szakértık felkészítése történt itt Budapesten a MAB szervezésében. Aki az ENQA égisze alatt részt kíván venni minıségbiztosítási ügynökségek
értékelésében, kötelezıen részt kell vegyen ilyen tréningen. Elıadások hangzottak
el, és a résztvevık értékelı eljárást szimulálva, gyakorlatorientált helyzetgyakorlatokban vettek részt.

A MAB nemzetközi külsı értékelése, látogatás (2013. május 28-29.)
Megérkezett a MAB-hoz az ENQA-tól az értesítés az értékelést végzı bizottság
összetételérıl. A bizottság tagjai a következık:
Thierry Malan, Former General Inspector for Administration of National Education
and Research, France – a panel elnöke
Liliana Duguleana, Professor at the Transilva-nia University, Faculty of Economic
Sciences and Business Administration, Braşov, Romania – a panel titkára
Christian Moldt, Special Advisor at the Danish Evaluation Institute, Denmark
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Norma Ryan, HE consultant, former Director of the Quality Promotion Unit,
University College Cork - National University of Ireland Cork, Ireland – EUA
nominálás
Éva Réka Fazekas, student at the University of Szeged, member of the Foreign
Affairs Committee of HÖOK, member of the Quality Assurance Experts' Pool
(ESU), Hungary – ESU nominálás
A panel látogatásának idıpontja május 28-29.

A MAB nemzetközi külsı értékelése
Felkészült, rutinos nemzetközi értékelı panel járt a MAB-ban 2013. május 28-29én. A felsıoktatás számos szereplıjével találkoztak, jóindulatú, célirányos kérdéseket tettek fel. Az értékelı jelentést július végére elkészítették, kifogásaik, ahol csak
részleges ESG megfelelést állapítottak meg, nem közvetlenül a MAB munkáját,
hanem a külsı szabályozást, mőködési feltételeket érintik (függetlenség, finanszírozás). A jelentést az ENQA Board várhatóan szeptemberben tárgyalja, s akkor hoz
döntést a MAB ENQA tagságának fenntartása tárgyában.

Doktori fokozatot szerzettek pályakövetése, konferencia (2013. június 3.)
Több aktuális probléma került szóba. Elhangzott, hogy a DOSZ minıségbiztosítási
irányelveket dolgoz ki a DI-k részére. A fokozatot szerzettek pályakövetésére az
ODT kérdıívet készített, amelyet a témavezetık töltenek majd ki, ha az adatvédelmi biztos támogatja a kérdıívet. Az ODT-adatbázis adatai pontosabbak az
EMMI adatainál. Az MTA támogatja a fokozatot szerzettek monitoringját, mert
annak segítségével pontosabban "kalibrálható", hogy hány posztdoktori ösztöndíjas
állást hirdessenek meg.

Nemzeti Kiválóság Program, konferencia (2013. június 3.)
Kóczy László MAB tag és Dávid Zsófia szakreferens vettek részt a konferencián.
Kóczy L. beszámolójában elmondta, hogy sokat szólalt fel a konferencián, de úgy
látja, ez a fórum nem az volt, ahol valamiben döntést szerettek volna hozni. Információkat hallottak lehetıségekrıl, kezdeményezésekrıl.
A Nemzeti Kiválóság Program egy TÁMOP pályázat által finanszírozott ösztöndíjrendszer hallgatók és kutatók számára, amelynek alapvetı célja kutatók és kiváló
képességő hallgatók itthon tartása. Két részprogramból áll: országos program és
konvergencia program, ez utóbbira központi régióból nem lehet pályázni. A programot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) Nemzeti Kiválósági Projektirodái bonyolítják le. Az ösztöndíjakra szóló pályázatok folyamatosan jelennek
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meg a KIH honlapján. A Fórumon meghívott szervezetekként megjelentek a többek között az ODT, az OTKA, az MRK, OTDT, az Akadémia és az EMMI képviselıi, de ott voltak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Tempus és más szervezetek képviselıi is. Az elıadások nagyrészt a programok bemutatásáról és a
nemzetközi környezetrıl szóltak, illetve egy közös gondolkodást próbáltak kezdeményezni az ösztöndíjrendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatban. A hozzászólások alapján az látszik a legnagyobb problémának, hogy nagyon sokféle ösztöndíjrendszer, illetve támogatási rendszer van egymás mellet (TEMPUS, OTKA, akadémiai pályázatok stb.) és ezek nincsenek összehangolva. Sokszor kioltják egymást, illetve nagyon megterhelik a szakértıi hálózatokat. A következı szakértıi
megbeszélés feladata ennek megfelelıen az lesz, hogy ezeket az ösztöndíjrendszereket megpróbálják a különbözı szervezetek összehangolni.

MAB – EdNet (Kirgizisztán) együttmőködés
Kirgizisztánban 2012-ben alakult egy független felsıoktatási minıségbiztosítási
ügynökség. Tempus pályázatuk keretében kérték a MAB fıtitkárának helyszíni
konzultációs segítségét akkreditációs rendszerük kialakításához. Együttmőködési
megállapodást szeretnének kötni a MAB-bal, a jövıben szakértık cseréje szándékolt, megfelelı finanszírozási források rendelkezésre állása esetén.

Felsıoktatási Kerekasztal ülése (2013. június 18.)
Balázs Ervin vett részt a Felsıoktatási Kerekasztal június 18-i ülésén, ahol a felsıoktatás átalakításáról szóló stratégiai anyagot vitatták meg. Az államtitkár azt
mondta, hogy az anyagot ıszre szeretnék véglegesíteni, ehhez várják a MAB véleményét is. A profiltisztítás is egy megoldandó feladat. Sokan hozzászóltak, kifogásokat is megfogalmaztak. Elıkerültek többek között egyetemi autonómia kérdések,
kancellár személyének kérdése stb.

Ukrán delegáció látogatása a MAB-ban (2013. június 24.)
A minisztérium (EMMI) kérésére a MAB fogadta az ukrán delegációt. Balázs Ervin külföldi távolléte miatt Bakacsi Gyula MAB tag, Szántó Tibor fıtitkár és
Rozsnyai Krisztina szakreferens beszélgetett a vendégekkel.
MRK 25 éves jubileumi ülés (2013. június 26.)
Balázs Ervin Brüsszelben tartózkodott, így Jobbágy Ákos vett részt a MAB képviseletében a jubileumi ülésen. A miniszter után Bazsa György tartott elıadást. Kriti41

Akkreditáció Magyarországon 26

kus, de nagyon korrekt áttekintést adott az MRK történetérıl és jelenérıl. Utána
egy CEU-s hallgató beszélt, nagyon tanulságos európai kitekintést adott a rektorkonferenciák szerepérıl, súlyáról. Mezey Barna zárta az elıadásokat, jó vitákat
kívánva a felsıoktatás érintettjeinek.
Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR), konferencia (2013. június 27.)
Az Oktatási Hivatal által szervezett konferencián Szabó Szilvia szakreferens vett
részt. A konferencia célja az EKKR-hez (Európai Képesítési Keretrendszer) való
csatlakozás, ill. az MKKR (Magyar Képesítési Keretrendszer) kidolgozása és
EKKR-hez illesztésének segítése. Az elıadók a képesítési keretrendszer hazai oktatási alszektoraiban (közoktatás, szakképzés, felnıttképzés, felsıoktatás) dolgozó
szakemberek, az MKKR projektekben dolgozó szakértık, ill. az OH vezetıi, munkatársai voltak. Elıadásaik az általuk képviselt alszektort érintıen kapcsolódtak a
témájukban a konferenciához.
A minıségügyi kormányrendelet módosítása
2013. augusztus 30-ától hatályos a felsıoktatási minıségértékelés és -fejlesztés
egyes kérdéseirıl szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása. A MAB-ra
vonatkozó egyes részek módosultak: így pl. nevesítve lett a párhuzamos programakkreditáció; áttételesen bekerült a rendeletbe az intézményakkreditáció; 90 napra
nıtt a szakindítás véleményezési határideje. A jogszabály hatályos verziója a MAB
honlapon a Szabályok menüpontban érhetı el.
Felsıoktatási kerekasztal ülése (2013. szeptember 20.)
Balázs Ervin távollétében a MAB-ot Jobbágy Ákos képviselte a Felsıoktatási
kerekasztal szeptember 20-i ülésén, ahol egy „ad hoc” szavazás is történt.
Klinghammer államtitkár úr kezdeményezésére a MAB is megfogalmazza véleményét a felsıoktatási stratégiáról, de csak a minıséget érintı kérdésekhez szól hozzá.
Jobbágy Ákos az ülésen a MAB-tól várt véleményezést a következı plénumüléshez
(szept. 27.) kötötte. A testület által összeállított és elfogadott észrevételeket október
elsı napjaiban küldte meg a MAB az oktatási tárcának. A dokumentumot a MAB
honlapján is közzétettük (a Friss hírek rovatban).
Orvos-, egészség- és sporttudomány párhuzamos akkreditációs vizsgálat Tájékoztató az érintett intézmények számára (2013. szeptember 23.)
Az orvos-, egészség- és sporttudományi képzések párhuzamos akkreditációs vizsgálatában érintett intézmények tájékoztatására a MAB titkárságán került sor szeptember 23-án. Az akkreditációs értékelés az EMMI megrendelésére történik. Az érintett
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szakok önértékeléseit október 15-ig kérte a MAB, a helyszíni látogatásokra a 2014
tavaszi félévben kerül sor.
MTA tudományetikai konferencia (2013. október 24.)
A konferencia az október 25-i MAB ülést megelızı nap került megrendezésre az
Akadémián, Fésüs László, volt MAB elnök vezetésével. A konferencián elhangzott, hogy jöjjön létre egy alulról szervezıdı, széleskörő együttmőködés a kutatói
és felsıoktatási szféra egységes etikai önszabályozására vonatkozóan. E közös
munkában a MAB-ra is számítanak.
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése (2013. október 25.)
Az ülésrıl készült alábbi összefoglaló és a testület által MAB számára megfogalmazott ajánlások angol nyelven a MAB honlapján is olvashatóak a Szervezet/Nemzetközi Tanácsadó Testület menüpontban:
HAC International Advisory Board Meeting 25-26 October 2013
MEETING SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

Introduction
The International Advisory Board of the Hungarian Accreditation Committee held
its annual meeting in Budapest at the HAC offices on 25-26 October 2013. The
meeting on both days was chaired by HAC President Ervin Balázs. Board members
present were, Nick Harris, Jasmina Havranek, Jürgen Kohler, and Christian
Thune. Stanislaw Chwirot and Helmut Konrad sent regrets. HAC members Ferenc
Gazdag, János Hebling, Ákos Jobbágy and Katalin É. Kiss and Hungarian
Advisory Board members Gábor Bojár, Gábor Makara and Péter Závodszky as
well as Deputy Secretary General Éva Ruff attended the first day of the meeting.
Secretary General Tibor Szántó and program officer for foreign affairs Christina
Rozsnyai joined the meetings on both days.
The main focus of the meeting was to discuss the external review of the HAC by an
ENQA panel. Background documents provided to participants were the HAC SelfEvaluation Report and the ENQA review report; the HAC letter sent to ENQA
after the panel site visit to inform them of recent legislative changes in Hungary;
the HAC Strategy; and the ENQA letter requesting clarification on two issues: the
HAC’s independence and its financial situ-ation. In addition, the Board received a
report on the follow-up actions by HAC on the Board Recommendations from
2012.
Given that the meeting took place at a critical time for the HAC as it is anticipating
the ENQA decision on whether it will retain the HAC’s membership, the
discussion between the International and Hungarian Advisory Board members and
HAC representatives proved especially fruitful.
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The Hungarian Advisory Board members expressed their wish to address a joint
letter to the Secretary of State for Higher Education to press for a guarantee of both
the independence and reliable financing for the HAC that should be guaranteed by
legislation and implemented in practice. They stressed that such action would be
crucial for the renewal of HAC membership in ENQA but, just as importantly, for
the operation of the HAC in the future and the implications of international
recognition or its revocation on the Hungarian higher education degrees and
diplomas.
At the Saturday meeting, HAC President Ervin Balázs gave an update to the
members of the International Advisory Board on the HAC’s activities since the
Self-Evaluation Report was written. Concluding the meeting the Board for-mulated
the ensuing Recommendations.
Preamble
The International Advisory Board, which the HAC set up in the very first year of
its establishment in 1993, values the HAC’s achievements over the course of the
past two decades. Having observed the HAC’s develop-ments and its strong
international presence in these years, the Board could see how the HAC became a
model for higher education quality assurance in the region and how it has been an
active player in the advancement of the European Higher Education Area. The
Board would wish that the HAC continue to be present and active in ensuring and
enhancing quality assurance in Europe in the decades that follow.
The Board was pleased to meet HAC members and members of the Hungarian
Advisory Board at the Friday meeting where it enjoyed an open and fruitful
discussion with them. The Board appreciates the spirit with which the HAC has
established a vision for its present and future role and respects its dedication to
assuring the quality of Hungarian higher education. At the same time, the HAC is
open to advice and compromise in order to ensure that it operates for the benefit of
its stake-holders without losing sight of the internationally accepted and required
standards.
RECOMMENDATIONS
HAC Independence
 The Board received the HAC Self-Evaluation Report, the ENQA review report
and the letter from the President of ENQA regarding the reservations of the
ENQA Board to decide on the continued member-ship of the HAC without
additional clarifications about the HAC’s independence and financial security.
The Board recognizes that the HAC, just as quality assurance agencies in other
countries in Europe, operates within a given legal framework and that the
agency and the responsible government authority are partners who together
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work to assure the quality of education in compliance with international
standards.
The Board recommends, therefore, that the HAC reassure ENQA that it is
consulting with the Hungarian Ministry of Human Resources, and more
specifically with the Secretary of State for Higher Education, about the
importance of not only declaring its inde-pendence in legislation – which has
been implemented since the external review of HAC took place – but also
receiving guarantees, within a reasonable time, for the de facto independence
of its operations and decision-making.
 For sake of transparency and public trust it is essential that the personal
independence of those who serve the HAC is guaranteed both de facto and de
jure. To that end, the members of the International Advisory Board strongly
recommend that there should be a legal guarantee which ensures that HAC
members can only be dismissed on grounds of serious misconduct in relation to
HAC's mission and specified tasks, and only after the grounds have been set out
in a document to them stating the facts and the reasoning on which the decision
is based.
 In the opinion of the International Advisory Board, the fact that the Ministry
can, on appeal, grant licence to institutions and programmes which did not
obtain accredi-tation by HAC does not infringe upon HAC’s independence as
defined and expected by the ESG. Nevertheless, in general such ministerial
decisions, if made generously, do not constitute good practice. Further the
Board recommends that the HAC revisit, together with the Ministry, the issue of
appeal to the HAC’s decisions in principle (ESG 3.7). Two reasons can be
identified: Firstly, the HAC’s resolutions are public and thus constitute a
judgment on the quality of an institution or programme, which must be
safeguarded vis-à-vis the general public. Secondly, clarity on the appeals issue
would underline the independence of such decisions from the licensing function
that is external to the HAC.
 Similarly for sake of transparency and public information, the Board
recommends that the HAC once more raise with the Ministry the possibility of
publishing a HAC accreditation label for accredited institutions and
programmes in the higher education entrance catalogue (Felvételi Tájékoztató)
in order to ensure that students are aware of the programs’ quality status when
making their higher education selection.
HAC funding
 As a consequence of consistent lack of reliable and adequate funding that
corresponds to the workload in line with the HAC’s legal mandate of operation it is not clear neither to this Board nor to ENQA how the HAC is able to
fulfil its mandate in a consistent manner. It seems to the Board that the HAC is
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able to do so only with great difficulty, and it cannot fulfil addi-tional
requirements for quality assurance agencies set down in the ESG, such as
system-wide analyses of the effects and benefits of the HAC’s quality
assurance.
Therefore, the Board recommends that the HAC develop a mid- and longterm
plan in line with its existing Strategy, setting down actions in order of
priorities and determining the required costs for each, and discuss the plans
with the Ministry, under whose budget it operates. The HAC should adapt its
planned activities to the budget that the Ministry can reasonably guarantee
and be open to reducing activities without compromising its main mission.
HAC Internal Operations
 The Board recommends to the HAC to formulate, and would appreciate to
discuss at its next annual meeting, a real Strategic Plan that considers the
HAC’s strategic potential with a view to its mission, to replace or elaborate on
the current document with its to-do list of activities derived from the legislated
mandate. The Strategy should reflect how the HAC takes a proactive role to
be a partner and make its voice heard in the discussions on issues affecting
the quality of Hungarian higher education, such as the development of
vocational higher education programmes and the planned review of the
bachelor-master structure.
 As to specific accreditation activities, the Board urges the HAC not to take on
assignments on a deadline that will not allow considered quality decisions, as
seems to have been the case with vocational higher education programme
applications.
 The Board recommends that, in HAC’s Strategy and plans of action, rigorous
internal quality assurance activities are assigned a high priority. Such
activities would include the ongoing and regular training of staff and experts;
the ongoing and regular review of its expert pool with a reliable mechanism
for updating it based on quality considerations and an attempt to involve
HEI’s in suggesting expert candidates; and intermittent and regular discussion
within the HAC at its plenary meetings on the HAC’s mission and principles.
The Board tentatively set the dates of the next annual meeting for Friday and
Saturday, October 24/25, or alternately October 31/November 1, 2014, depending
on the workday changes in the Hungarian calendar.
Noted down by Christina Rozsnyai on October 30, 2013.
Amended and approved by the HAC Board via electronic mail.
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Orvos-, egészség- és sporttudomány párhuzamos akkreditációs vizsgálat
Látogató Bizottság felkészítı értekezlete (2013. november 25.)
A Látogató Bizottság felkészítı, nyitó ülésén Frühling János professzor, az LB
elnöke nem tudott részt venni, de az LB átbeszélte a teendıket, a módszertant, az
ütemtervet, áttekintette a vizsgálat lebonyolítási, értékelési dokumentumait. A tavaszi látogatásig az önértékelések tanulmányozása az LB tagok feladata, az intézmények pedig készülnek a fogadásukra. Az önértékelések az LB tagok számára a
MAB információs adatbázisában (TIR) érhetıek el.
Azeri delegáció látogatása a MAB-ban (2013. november 28.)
Háromtagú azeri delegáció látogatott a MAB-ba, tapasztalatcserére. Azerbajdzsánban most van kialakulóban a felsıoktatás nemzeti minıségértékelési rendszere,
ehhez győjtenek tapasztalatokat más országokban. A delegációt Balázs Ervin elnök, Szántó Tibor fıtitkár és Rozsnyai Krisztina nemzetközi referens fogadta.
Az ENQA Board döntése a MAB ENQA tagságáról (2013. november 29.)
A MAB ENQA tagságáról való döntéshozatalt az ENQA Board szeptember 19-i
ülésén elhalasztotta, s néhány kérdésben (függetlenség, finanszírozás) további írásos tájékoztatást kért a MAB-tól. A tájékoztatás kézhezvétele után a Board november 29-i ülésén úgy ítélte meg, hogy a MAB jelenleg nem felel meg teljes mértékben az ENQA tagsági követelményeknek – és így az ESG-nek –, s ezért nem újította meg a MAB teljes jogú („full member”) ENQA tagságát. A MAB így átkerült a
„full member under review” kategóriába, ami azt jelenti, hogy két éven belül, 2015.
november végéig egy újabb teljes körő nemzetközi külsı értékelés során kell bizonyítania a megfelelést, ellenkezı esetben elveszti ENQA tagságát. A jelenlegi nem
megfelelés lényegi okai (függetlenség, finanszírozás) a MAB hatáskörén kívül
állnak, a megfelelés eléréséhez jogszabályi változtatások szükségesek. (Ezeket a
MAB már korábban, több ízben kezdeményezte az EMMI-nél, mindeddig eredmény nélkül.)
A MAB külsı értékelésének dokumentumai (önértékelés, külsı értékelési jelentés,
ENQA értesítı levél) honlapunkon a MAB minısége menüpontban olvashatók.

Tájékoztató a doktori iskolák 2013 ıszi megfelelıségi vizsgálatának tapasztalatairól
A doktori iskolák 2013 októberében indult értékelése megfelelıségi vizsgálat. Ez
azt jelenti, hogy a MAB most a doktori iskolák és törzstagjaik doktori kormányrendeletnek és MAB elvárásoknak való megfelelıségét értékelte-értékeli, de csak
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azon néhány doktori iskola esetében hozott-hoz új határozatot, melyek
akkreditációjának hatálya 2013 végén vagy 2014 elején lejár. A többi doktori iskola esetében nem születik most akkreditációs határozat, csak megfelelıségi vélemény.
A doktori iskolák többségének az akkreditációja 2014. december 31-ig hatályos,
ez nem változik a mostani értékeléssel. A mostani vizsgálat felkészülés a 2014.
ıszi, „éles”, akkreditációs értékelésekre. Azon doktori iskolák és törzstagok, amelyek, illetve akik a mostani MAB értékelés szerint valamilyen okból nem felelnek
meg az elvárásoknak, a formai és tartalmi hiányosságok javítására felhívó jelzést
kapnak. A MAB ezzel lehetıséget kíván biztosítani az érintett doktori iskoláknak
és törzstagoknak a 2014. ıszi akkreditációs értékelésekre való felkészülésre, a
most tapasztalható hiányosságok pótlására. A MAB a megfelelıségi vizsgálattal a
doktori iskolák mőködését kívánja segíteni, rámutatva azon pontokra, ahol a teljes
megfeleléshez még tennivalók vannak. Arra is felhívjuk azonban a figyelmet, hogy
a mostani megfelelés nem jelenti azt, hogy az adott DI/törzstag a követelményeknek jövıre is megfelel (pl. életkor miatt).
Az egyedi szakértıi vélemények, a szakbizottságok és az Egyetemi tanári és doktori kollégium javaslatai alapján a MAB 2013. december 6-i ülésén 120 doktori
iskola megfelelıségi értékelését tőzte napirendre. (A további doktori iskolák megfelelıségi értékelése a MAB következı, 2014. január 31-i ülésén kerül napirendre.)
• A MAB két doktori iskoláról – lejáró hatály miatt – új akkreditációs határozatot hozott. (Bekerülnek a nyilvános adatbázisba: www.doktori.hu.)
• Néhány (9 db) 6 évnél nem régebben létesült (180 kódszám feletti) doktori
iskolára vonatkozóan új törzstag(ok) bevonása miatt született az új törzstag(ok) megfelelıségét rögzítı, kiegészítı jellegő határozat. (Bekerülnek a
nyilvános adatbázisba: www.doktori.hu.)
• A többi DI és törzstagjaik esetében összegzı megfelelıségi értékelést fogadott el a Testület.
A doktori iskolákra vonatkozó határozatokat illetve összegzéseket – a jelen összefoglalóval együtt – megküldjük az érintett intézmény rektorának.
A doktori iskolai és törzstagi megfelelıségi összegzések és értékelések a megfelelıségi vizsgálat céljára a MAB szerverére lementett, nem nyilvános
http://doktori.mab.hu adatbázisban olvashatók, a nyilvános adatbázishoz meglévı jogosultságok szerinti bejelentkezés után. Itt minden doktori iskolára és törzstagra vonatkozóan elérhetı a jelenleg hatályos (többségében 2009-ben kelt)
akkreditációs határozat és a mostani megfelelıségi összegzés is, az iskola ill. törzstag adatlapján a „MAB értékelés” sorban szereplı dátumra kattintva. A nyilvános
(www.doktori.hu) adatbázisban a mostani összegzések nem szerepelnek!
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2013 ıszi megfelelıségi értékelések eddigi általános tapasztalatait.
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1. A MAB többszöri figyelemfelhívása ellenére sok esetben elıfordult, hogy nem
frissítették a doktori iskolák, illetve a törzstagok adatait (képzési terv, DI
honlap, intézményközi megállapodások, törzstagi publikációk, tudománymetriai adatok, témavezetések, élı témakiírások, megtörtént védések). Kérjük,
hogy ezek frissítése 2014 szeptemberére feltétlenül történjék meg.
2. A doktori iskoláktól a tevékenységükre, eredményeikre vonatkozó önértékelést legalább 5 évenként várja el a MAB, felhívjuk tehát a figyelmet, hogy legkésıbb a 2014 ıszi akkreditációs értékelés elıtt új önértékelést kell készíteni és
az adatbázisba feltölteni.
3. Az egyidejőleg több doktori iskolában aktív törzstagok közül sokan nem figyeltek az egyes iskolákban végzett tevékenységük százalékos megoszlási
adataira, nem ellenırizték, nem frissítették azokat. Így fordulhatott elı, hogy
22 személy esetében az adott doktori iskolában törzstagként végzett tevékenységhányadra vonatkozóan 0% szerepelt. Az sem szerencsés, hogy sok esetben
éppen abban a doktori iskolában, amelyben törzstagok, a részvételi arányuk
alacsony, több esetben jóval alacsonyabb, mint más DI-ben, ahol oktatóként,
témahirdetıként vannak csak jelen. A MAB 2014 tavaszán frissíteni fogja
akkreditációs elvárásait, s a törzstagi tevékenységi arányra várhatóan 51%-os
megfelelıségi minimumot fog kitőzni.
4. Több doktori iskolában egyes törzstagok kutatási területük tudományágának /
ágainak megadásánál egyáltalán nem jelölik meg annak az iskolának a tudományágát, amelyben törzstagok, vagy azok kívánnak lenni. (Ez az egymással mély szakmai átfedésben lévı tudományágaknál, pl. kémiai tudomány és
gyógyszerészettudomány, vagy biológiai tudomány és elméleti orvostudomány, stb., még elfogadható, más esetekben viszont kétessé válhat a törzstagi
relevancia a DI tudományágában és kutatási területén.)
5. Egy személy – függetlenül attól, hogy hány felsıoktatási intézményben lát el
oktatói feladatot – akkreditációs szempontból csak egy ugyanazon intézményben vehetı számításba, a képzés összes szintjén. Nem lehet tehát valakit pl. törzstagként és mesterképzésben más-más intézményben figyelembe
venni. Kérjük, hogy a törzstagok figyeljenek erre, s a doktori iskola vezetık ellenırizzék, hogy iskolájuk törzstagjai valóban a doktori iskolát mőködtetı intézménynek adták akkreditációs nyilatkozatukat.
6. Ismételten felhívjuk a figyelmet: az a törzstag, aki MTA által támogatott
egyetemi kutatócsoport alkalmazottja az adott egyetemen, az adatbázisban
„egyetemi kutató” beosztást válasszon; intézményközi megállapodásra ilyen
esetben nincs szükség.
7. Több esetben szerepelnek az adatbázisban elhunyt személyek, többen ráadásul
programvezetık (voltak), elhalálozásuk idıpontja nincs jelölve a személyi
adatlapjukon, látszólag tehát élı, aktív személyek. (Az elhalálozási idıpontot a
DI adminisztrátora tudja felvinni az adatbázisba.)
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8. Sok visszajelzést kaptunk a 10 publikációba beszámítható közlemények
ügyében. Ezeket megtárgyalva a MAB Testülete úgy döntött, hogy módosítani
fogja a törzstagi megfelelıséghez figyelembe vehetı közleménytípusok listáját,
s a 2014. ıszi értékelés során – minıségi megfontolásokat és az MTA illetékes
bizottságainak álláspontját is figyelembe véve – bizonyos szakterületeken el
fogja fogadni a nívós konferencia kiadványokban megjelent közleményeket.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy várhatóan továbbra sem fogjuk saját, új eredményt közlı publikációnak tekinteni a győjteményes, tanulmánykötet szerkesztését. (Jelenleg sok törzstag 10 közleménye között vannak ilyen
szerkesztıi munkák feltüntetve.)
9. Sok doktori iskolában kívánatos a törzstagi korfa fiatalítása. (Még olyan
doktori iskola is van, amelyet a jelenlegi adatok szerint professor emeritus vezet. Ez nem felel meg a MAB elvárásainak.)
10. Javasoljuk az egyazon intézményben azonos tudományágban mőködı doktori iskolák összevonását.
11. A doktori iskolák mőködtetésében, s a doktori fokozatadásban illetékes intézményi szintő testületek összetételét a MAB most nem vizsgálta, s ezek vizsgálatát a 2014-es értékelésben sem tervezzük. Felhívjuk azonban a figyelmet arra,
hogy a mindenkor hatályos doktori kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit
az intézményeknek maradéktalanul be kell tartaniuk, testületeiket az elıírások
szerinti összetételben kell mőködtetniük. Ez a doktori eljárások, az odaítélt
doktori fokozatok hitelessége és törvényessége szempontjából az intézmények
elemi érdeke!
12. A MAB tervezi, hogy a doktori iskolák következı akkreditációs értékelése
során szúrópróbaszerően megvizsgál néhány, a doktori iskolában az utóbbi
években készült és az adatbázisba feltöltött értekezést.

Budapest, 2013. december 20.
Balázs Ervin, a MAB elnöke
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Külföldi események
V4 konferencia (Krakkó, 2013. április 19.)
A lengyel EU elnökség égisze alatt a felsıoktatás egyes kérdéseit tárgyaló konferencián az EMMI képviselıi mellett Balázs Ervin MAB elnök vett részt. A konferencia egyik tapasztalata az volt, hogy Európa országaiban a külsı minıségértékelés eszközeként egyre nagyobb súlyt kap az intézményakkreditáció.

ENQA Members’ Forum (Prága, 2013. április 25 – 26.)
A fórumon Balázs Ervin vett részt a MAB képviseletében. A lemondott Fiona
Crozier helyére Christoph Grolimundot (OAQ, Svájc) választották ENQA Board
tagnak.

CEENQA közgyőlés (Bukarest, 2013. május 31. – június 1.)
A 2000 óta létezı szervezetnek a MAB alapító tagja. Évente (korábban 2 évente)
tart közgyőlést, amihez mindig kapcsolódik egy workshop is. A boszniai agilis tag
révén elnyert TEMPUS projekthez kapcsolódva, az idei téma a benchmarking volt.
A meghívott elıadó az angliai, nagyon erıs minıségbiztosítási kultúráról beszélt,
ami természetes része az egyetemek életének. Az ülést Bukarestben az ottani
ARACIS ügynökség rendezte. Az eddigi elnököt, a németországi ASIIN vezetıjét
újraválasztották, a héttagú vezetıség három tagja lecserélıdött. Rozsnyai Krisztinát,
aki az alapítás óta a szervezet fıtitkára, megerısítették tisztségében.

ENQA közgyőlés (Vilnius, 2013. október 29-30.)
Az ENQA éves közgyőlése rendben lezajlott. Az új elnök Padraig Walsh (Írország) lett. A Board-ba nem került be Közép-Kelet Európából rendes tag, a Board
novemberi ülésén Aurelija Valeikiene-t (Litvánia) kooptálta. A következı
Members’ Forum 2014 áprilisában Szentpéterváron, a következı közgyőlés 2014
ıszén Zágrábban lesz.
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Személyi hírek

Intézményakkreditáció 2012/13, LB elnökök, tagok
2013/2/VI/1. és 2013/3/VII/1. számú MAB határozatok (2013.02.01., 2013.03.01.)
Az intézményakkreditáció 2012/13 eljárását végzı látogató bizottságok személyi
összetételét a plénum alábbiak szerint elfogadta.
Intézmény / karok
1. Budapesti Corvinus Egyetem (6 kar)
Élelmiszertudományi Kar
Gazdálkodástudományi Kar
Kertészettudományi Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Tájépítészeti Kar
Társadalomtudományi Kar

LB
elnök: Kovács Árpád egyetemi
tanár (SZTE)
tagok: Muraközy László egyetemi
docens (DE)
Székely Csaba egy. tanár (NYME)
Veress Gábor egyetemi tanár (PE)
Kımíves Péter Miklós hallgató,
HÖOK (DE)
2. Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron) elnök:
(10 kar) Hebling János egyetemi tanár
(PTE)
Apáczai Csere János Kar (Gyır)
tagok:
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Brezsnyánszky László ny. egyetemi
Bölcsészettudományi Kar (Szombathely)
docens (DE, NYF)
Erdımérnöki Kar
Droppa Judit egy. tanár (MOME)
Faipari Mérnöki Kar
Kovács Melinda egyetemi tanár KE
Geoinformatikai Kar (Székesfehérvár)
Lánczi András egyetemi tanár (BCE)
Közgazdaságtudományi Kar
[késıbb lemondott, lásd alább]
Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi
Mikáczó Andrea egyetemi docens
Kar (Mosonmagyaróvár)
(SZIE)
Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi
Kiss Dávid hallgató, HÖOK (BCE)
Kar (Szombathely)
Természettudományi Kar (Szombathely)
elnök: Blaskó Gábor MTA r. tag,
3. Pannon Egyetem (Veszprém) (5 kar)
Servier Kutatóintézet, igazgató
Georgikon Kar (Keszthely)
tagok: Arató Péter egy. tanár (BME)
Gazdaságtudományi Kar
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Bánfi Tamás egyetemi tanár (BCE)
Bodorkós László minfejl. igazgató
Kar
(NYME)
Mőszaki Informatikai Kar
Dezsı Tamás egy. docens (ELTE)
Mérnöki Kar
Holló István egyetemi tanár (KE)
Nemes László hallgató, HÖOK
(ELTE)
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Intézmény / karok
4. Általános Vállalkozási Fıiskola

LB
elnök: Szintay István egyetemi tanár
(ME)
tagok: Angyal Ádám egyetemi tanár
(BCE)
Balogh Zoltán fıiskolai docens (SE)
Pálffy Dorottya hallgató, HÖOK
(ELTE)
elnök: Gaál Zoltán egyetemi tanár
5. Budapesti Kommunikációs és Üzleti
Fıiskola (2 kar)
(PE)
Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar tagok: Bachmann Bálint egyetemi
docens (PTE)
Kommunikációs és Mővészeti Kar
Szőcs Edit fıiskolai tanár (DE)
Balogh Péter hallgató, HÖOK (SZF)
6. Edutus Fıiskola (Tatabánya)
elnök: Balaton Károly egyetemi
tanár (BCE)
tagok: Abonyi János egyetemi tanár
(PE)
Kis-Tóth Lajos fıisk. tanár (EKF)
Nagy Gábor hallgató, HÖOK (BME)
elnök: Lırinczné Thiel Katalin
7. Eötvös József Fıiskola (Baja) (2 kar)
fıiskolai tanár (EKF)
Mőszaki és Közgazdaságtudományi Kar
tagok: Koczor Zoltán egyetemi doNeveléstudományi Kar
cens (ÓE)
Mecsi József egyetemi tanár (PTE)
Nagy Dániel hallgató, HÖOK (SZIE)
elnök: Farkas István egyetemi tanár
8. Szolnoki Fıiskola
(SZIE)
tagok: Antal János mestertanár
(ÁVF)
Veresné Somosi Mariann egyetemi
docens (ME)
Molnár Zalán hallgató, HÖOK
(NYF)
elnök: Farkas Ferenc egyetemi tanár
9. Zsigmond Király Fıiskola
(PTE)
tagok: Gálik Mihály egyetemi tanár
(BCE)
Hervainé Szabó Gyöngyvér fıiskolai
tanár (KJF)
Pausits Péter hallgató, HÖOK (ÓE)
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Egyházi intézmények:
Intézmény / karok
LB
10. Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Vác) elnök: Kránitz Mihály egyetemi
tanár (PPKE)
tagok: Reuss András professor
emeritus (EHE)
Kotschy Andrásné fıiskolai tanár
(SSZHF)
Vilmányi Márton egy. docens (SZTE)
Gulyás Tibor hallgató, HÖOK (PTE)
elnök: Kránitz Mihály egyetemi
11. Egri Hittudományi Fıiskola
tanár (PPKE)
tagok: Reuss András professor
emeritus (EHE)
Takács Gyula egyetemi magántanár
(VHF)
Vilmányi Márton egy. docens (SZTE)
Gulyás Tibor hallgató, HÖOK (PTE)
12. Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola elnök: Kránitz Mihály egyetemi tanár
(PPKE)
tagok: Németh Dávid egyetemi tanár
(KRE)
Takács Gyula egy. magántanár (VHF)
Kovács Árpád fıisk. docens (PTE)
Gulyás Tibor hallgató, HÖOK (PTE)
elnök: Kocsis Imre egyetemi docens
13. Esztergomi Hittudományi Fıiskola
(PPKE)
14. Gyıri Hittudományi Fıiskola
tagok: Kovács Zsolt egyetemi tanár
(NYME)
Németh Dávid egy. tanár (KRE)
Seszták István teológia tanár
(SZAGKHF)
Szabó Imre hallgató, HÖOK (PPKE)
elnök: Kocsis Imre egyetemi docens
15. Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Fıiskola (Budapest)
(PPKE)
tagok: Reuss András prof. emeritus
(EHE)
Kovács Zsolt egy. tanár (NYME)
Seszták István teológia tanár
(SZAGKHF)
Szabó Imre hallgató, HÖOK (PPKE)
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Intézmény / karok
16. Gál Ferenc Fıiskola (Szeged)
17. Veszprémi Érseki Hittudományi
Fıiskola

18. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola (Nyíregyháza)

LB
elnök: Soltész János fıiskolai tanár
(SZAGKHF)
tagok: Bodó Sára egy. docens (DRHE)
Frankó Tamás teológia tanár (ESZHF)
Kovács Árpád fıisk. docens (PTE)
elnök: Tarjányi Béla professor
emeritus (PPKE)
tagok: Bodó Sára egy. docens (DRHE)
Vilmányi Márton egy. docens (SZTE)
Racs Csaba teológia tanár (EGHF)

Intézményakkreditáció 2012/13, NYME LB kiegészítése
2013/4/VI//1. sz. MAB határozat (2013.04.05.)
Az NYME LB egyik felkért tagja (Lánczi András) személyes okokból lemondott
az LB tagságról. Helyette Hebling János, az LB elnöke javaslatára az új LB tagja:
Orosz Magdolna DSc, egyetemi tanár, rektorhelyettes, intézet igazgató helyettes
ELTE BTK, Germanisztikai Intézet. Az LB további új tagja: Pokol György DSc,
egyetemi tanár, dékán, BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar.
Orvosképzés külföldi gyakorlóhelyek akkreditációja (Japán), LB elnök
2013/2/VI/2. sz. MAB határozat (2013.02.01.)
A MAB elnökének javaslatára a magyar orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek
vizsgálatára Japánba helyszíni látogatásra utazó
LB elnöke:
Dr. Póka Róbert egyetemi tanár, DE OEC Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika
Tagok: Dr. Panyi György, tszv. egy. tanár, DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai
Intézet, Dr. Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, SE ÁOK Szemészeti Klinika)
A látogatás idıpontja: 2013. március. A látogatandó kórházak: Okayama
University Hospital, Tokyokita Social Insurance Hospital, Tsukuba Memorial
Hospital, Yokosuka General Hospital Uramachi.
2013/14-es párhuzamos programakkreditáció (orvos-, egészség- és sporttudomány képzési területek) LB tagjai
2013/8/X/1. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára, Frühling János nyugalmazott egyetemi
tanár, LB elnökkel egyeztetve az LB koordináló elnöke Prof. Frühling János onkológus, professor emeritus (ULB, Brüsszel, Belgium) a Belga Királyi Orvostudományi Akadémia állandó fıtitkára, az MTA külsı tagja.
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az orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjaihoz
általános orvos + fogorvos (osztatlan mesterképzések)
Név
Beosztás
Intézmény
MTA külsı tagja,
ULB, Brüsszel, Belgium, onkológus
Frühling János
prof. emeritus
MTA rendes tagja, PTE ÁOK, Klinikai Központ, Orvosi
Kosztolányi
professor emeritus
Genetikai Intézet
György
MTA rendes tagja, SE ÁOK, Élettani Intézet
Ligeti Erzsébet
egyetemi tanár
Muszbek László MTA rendes tagja, DE OEC, Klinikai Kutatóközpont
professor emeritus
DSc, egyetemi tanár SZTE ÁOK, Farmakológiai és FarmakoVarró András
terápiai Intézet
DSc,
nyugalmazott
SZIE
Állatorvos-tudományi Kar, AnatóHajós Ferenc
egyetemi tanár
miai és szövettani tanszék idegennyelvő
képzés igazgatója
DSc, egyetemi tanár PE MIK, Országos Klinikai IdegtudomáNagy Zoltán
nyi Intézet (OKITI) fıigazgató
Magyar Református Egyház Bethesda
Velkey György
Gyermekkórháza, fıigazgató
DSc, egyetemi tanár, SZE, Petz Lajos Egészségügyi és SzociáOláh Attila
sebész fıorvos
lis Intézet, Egészségtudományi tanszék,
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
orvosigazgató
CSc, egyetemi tanár SE FOK, Parodontológiai Klinika
Gera István
DSc, egyetemi tanár DE OEC FOK, Konzerváló fogászati tsz.
Márton Ildikó
CSc, tszv. egyetemi PTE Klinikai Központ, Fogászati és
Szabó Gyula
tanár
Szájsebészeti Klinika, Preklinikai részleg
SZTE FOK, tanszék
Laczkóné Turzó PhD, általános
dékánhelyettes egyeKinga
temi docens
PhD, visiting
Universität Bern, Svájc, SZTE FOK
Anton Sculean
professor
Hallgatói tag (DOSZ) SE Klinikai orvostudományi DI
Fügedi Gergely
gyógyszerész (osztatlan mesterképzés)
Név
Beosztás
Intézmény
PhD, egyetemi tanár PTE ÁOK, Gyógyszerészeti Intézet
Botz Lajos
igazgató
PhD, egyetemi tanár DE OEC, Biofarmácia tanszék
Halmos Gábor
DSc, egyetemi tanár SE GYTK, Gyógyszerészi kémiai Intézet
Novák Krisztina

56

Akkreditáció Magyarországon 26

Név
Révész Piroska

Beosztás
Intézmény
DSc, egyetemi tanár SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai
Intézet
MTA rendes tagja
Servier Kutatóintézet Zrt., igazgató
PhD
Richter Gedeon Nyrt, kutatási igazgató
DrSc, prof. ing.
Comenius Egyetem, Pozsony, Szlovákia

Blaskó Gábor
Greiner István
Ferdinand
Devinsky
Póczi Dorottya

hallgatói tag (DOSZ) SE Gyógyszertudományok DI

egészségtudományi képzések
Név
Munkakör
Intézmény
DSc,
egyetemi
tanár
DE Népegészségügyi Kar Megelızı
Ádány Róza
Orvostani Intézet
PhD, egyetemi tanár DE OEC Orvosi labor. és képalkotó
Berényi Ervin
(az orvosképzéseket is
diagnosztikai tanszék
látogatja)

Kósa Zsigmond
Boncz Imre
Lampek Kinga
(a sporttudományi képzéseket is látogatja)

Figler Mária
Balogh Zoltán
Horváth Mónika
(a sporttudományi képzéseket is látogatja)

PhD, dékánhelyettes
tszv. fıiskolai tanár
PhD, tszv. egyetemi
tanár
CSc tszv. fıiskolai
tanár

DE Egészségügyi Kar Védınıi módszertani és népegészségtani tanszék
PTE ETK, Egészséggazdaságtani tanszék
PTE ETK, Egészségfejlesztés és népegészségtani tanszék

PhD egyetemi tanár,
dékánhelyettes
PhD, fıiskolai docens
PhD, tszv. fıiskolai
tanár

PTE ETK, Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet, igazgató
SE ETK, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, elnök
SE ETK, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Fizioterápiai tanszék

Helembai Kornélia CSc, tszv. fıiskolai
tanár
PhD, fıiskolai doTobak Orsolya
cens
Ungváry György DSc, nyugalmazott
egyetemi tanár
hallgatói tag
Konyári Erika
(HÖOK)
Mária

Név
Heszteráné dr.
Ekler Judit

SZTE ETSZK, Ápolási tanszék
SZTE ETSZK, Védınıi Munka és Módszertana Szakcsoport, vezetı
Országos Munkahigiénés és
Foglalkozásegészségügyi Intézet (OMFI)
Debreceni Egyetem Népegészségügyi
Kar, II. év, népegészségügyi MA

a sporttudomány képzési terület szakjaihoz
Munkakör
Intézmény
PhD, egy. docens
NYME Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Sportelméleti tanszék
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Név
Hamar Pál
Tihanyi József
Ács Pongrác

Balogh László

Lantos Judit

Munkakör
Intézmény
CSc, egyetemi tanár SE Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Torna, RG, tánc és aerobik tanszék
DSc, egyetemi tanár SE Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Biomechanika tanszék
PhD, habil. egyetemi PTE ETK, Fizioterápiás és Táplálkozásdocens
tudományi Intézet, oktatási és innovációs vezetı
PhD, egyetemi tanár SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzı
Kar, Testnevelési és sportmenedzsment
tanszék Sporttudományi Int., igazgató
hallgatói tag (HÖOK) PTE TTK III. évf. testnevelı-edzı BA

Esetlegesen elıálló változások lehetnek, ezekrıl tájékoztatást kap a testület.

A MAB alelnöke
2013/9/VIII/1. sz. MAB határozat (2013.10.25.)
A MAB egyik alelnöki posztja Klinghammer István 2013. márciusi államtitkári
kinevezésével megüresedett. Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára a MAB Testülete Jobbágy Ákost, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát a MAB alelnökévé választja.
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A KRE ÁJK és BTK Látogató Bizottság elnöke és tagjai
2013/9/VIII/3. MAB határozat (2013.10.25.)
A Károli Gáspár Református Egyetem két karának (meghosszabbított)
akkreditációja 2013. december 31-én lejár. A két kar által megküldött önértékelés
szakértıi megítélésére, helyszíni látogatást (szükség szerint) végzı bizottság Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára:
Elnök: Korinek László egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem.
Tagok: Földi András egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Hervainé
Szabó Gyöngyvér fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola.

2013/14 intézményakkreditációs LB-k elnökei és tagjai
2013/10/X. sz. MAB határozat (2013.12.06.)
A 2013/14 intézményakkreditációs LB-k összetételét a plénum elfogadta a következık szerint. Intézményekkel történı egyeztetés utáni véglegesítés.
Intézmény / karok
LB
1. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományielnök:
Fodor István Ericsson volt elnöke
Egyetem
(8 kar) tagok:
Bársony István MTA lev. tag (MTA TTK)
Építımérnöki Kar
Bodonyi Csaba (Bodonyi Építész Kft,
Építészmérnöki Kar
ügyvezetı)
Gépészmérnöki Kar
Halmai Péter DSc, egy. tanár (SZIE/PE)
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Mátyus Péter DSc, egy. tanár (SE/PPKE)
Közlekedésmérnöki Kar
Mikáczó Andrea PhD, egy. docens (SZIE)
Természettudományi Kar
Pausits Péter hallgató (ÓE), HÖOK
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
MAB referens: Hernáth Terézia
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
elnök:
(7 kar) Fábián István DSc, egyetemi tanár (DE)
tagok:
Állam- és Jogtudományi Kar
Bodorkós László egy. fıtanácsos (NYME)
Bölcsészettudományi Kar
Nagy Marianna PhD, egy. tanár (ELTE)
Egészségügyi Kar
Váradi Károly DSc, egyetemi tanár (BME)
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Balogh Péter hallgató (ÓE), HÖOK
Gazdaságtudományi Kar
Mőszaki Anyagtudományi Kar
MAB referens: Négyesi Judit
Mőszaki Földtudományi Kar
elnök: Roósz András MTA r. tag, egyetemi
3. Széchenyi István Egyetem (Gyır)
(3 kar, +2 intézet) tanár (ME)
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tagok: Abonyi János DSc, egy. tanár (PE)
Stipta István CSc, egyetemi tanár (ME)
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Pálffy Dorottya hallgató (ELTE), HÖOK
Mőszaki Tudományi Kar
MAB referens: Szabó Szilvia
2. Miskolci Egyetem
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Intézmény / karok
4. Dunaújvárosi Fıiskola

LB
elnök: Czigány Tibor MTA lev. tag, egyetemi tanár (BME)
tagok: Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc,
fıiskolai tanár (KJF)
Szirányi Tamás DSc, tud. tanácsadó (MTA
SZTAKI)
Molnár Zalán hallgató (NYF), HÖOK
MAB referens: Szabó Andrea
5. Eszterházy Károly Fıiskola (Eger)
elnök: Szajbély Mihály DSc, egyetemi tanár
(5 kar) (SZTE)
tagok: Csirik János DSc, egy. tanár (SZTE)
Bölcsészettudományi Kar
Medgyes Péter DSc, egyetemi tanár (ELTE)
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Tanárképzési és Tudománytechnológiai Kar Szőcs Edit PhD, fıiskolai tanár (DE)
Gulyás Tibor hallgató (PTE), HÖOK
Természettudományi Kar
MAB referens: Szabó Szilvia
Comenius Kar
6. Kodolányi János Fıiskola (Székesfehérvár) elnök: Hauser Zoltán CSc, fıiskolai tanár
(EKF)
tagok: Majdán János CSc, fıisk. tanár (EJF)
Veresné Somosi Mariann CSc, egy. docens
(ME)
Kımíves Péter Miklós hallg. (DE), HÖOK
MAB referens: Szántó Tibor

Egyházi intézmények
Intézmény / karok
7. Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
+ 5 hitéleti szak
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem
+ 5 hitéleti szak
9. Pápai Református Teológiai Akadémia
+ 2 hitéleti szak
10. Sárospataki Református Teológiai Akadémia
+ 3 hitéleti szak
+ 1 szhk. (Beregszász)

LB
elnök:
Lukács László PhD, prof. emeritus (SSZHF)
tagok:
Veres Sándor CSc, egyetemi tanár (BTA)
Korányi András PhD, egy. tanár (EHE)
DRHE-re és SRTA-ra:
Németh Dávid PhD, egyetemi tanár (KRE)
Kováts Gergely PhD, adjunktus (BCE)
DRHE-re és SRTA-ra (minıségügy)
Bodorkós László egy. fıtanácsos (NYME)
EHE-re és PRTA-ra (min. ügy) + hallgató
MAB referens: Czilli Máté

elnök:
11. Adventista Teológiai Fıiskola
+ 1 hitéleti szak Csepregi Zoltán PhD, egyetemi tanár (EHE)
tagok: Hubai Péter CSc, egy. tanár (WJLF)
12. Baptista Teológiai Akadémia
Kovács Zsolt CSc, egyetemi tanár (NYME),
+ 3 hitéleti szak
minıségügy
13. Pünkösdi Teológiai Fıiskola
+ hallgató
+ 2 hitéleti szak
MAB referens: Dávid Zsófia
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Intézmény / karok
LB
elnök:
14. Sola Scriptura Teológiai Fıiskola
+ 1 hitéleti szak Kustár Zoltán PhD, egyetemi tanár (DRHE)
tagok:
Tokics Imre PhD, fıisk. tanár (ATF)
Vilmányi Márton PhD, egy. docens (SZTE),
15. Szent Pál Akadémia
+ 1 hitéleti szak minıségügy
+ hallgató
MAB referens: Bátovszky Marianna
(Dávid Zsófia)
elnök:
16. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola
+ 2 hitéleti szak Kustár Zoltán PhD, egy. tanár (DRHE)
tagok: ugyanaz, mint az elızınél
MAB referens: Dávid Zsófia
elnök:
17. A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola
+ 2 hitéleti szak Kránitz Mihály PhD, egy. tanár (PPKE)
tagok: Fajcsák Györgyi PhD, Hopp Ferenc
Kelet-Ázsiai Mővészeti Múzeum, igazgató
Dezsı Csaba PhD, egy. adjunktus (ELTE)
Kovács Árpád ny. fıisk. docens, min. ügy
+ hallgató
MAB referens: Bátovszky Marianna
(Czilli Máté)

2014/1/III/4. sz. MAB határozat (2014.01.27.)
(A 2013/10/X. sz. határozathoz képesti kiegészítések vastag betővel)
Intézmény / karok
7. Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
+ 5 hitéleti szak
10. Sárospataki Református Teológiai
Akadémia
+ 3 hitéleti szak + 1 szhk. (Beregszász)
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem
+ 5 hitéleti szak
9. Pápai Református Teológiai Akadémia
+ 2 hitéleti szak

javasolt LB
elnök:
Lukács László PhD, prof. emer. (SSZHF)
Veres Sándor CSc, egyetemi tanár (BTA)
Korányi András PhD, egyetemi tanár (EHE)
Kováts Gergely PhD, adj. (BCE), minügy.
Kımíves Péter Miklós (HÖOK, DE)
MAB referens: Czilli Máté
elnök:
Lukács László PhD, prof. emer. (SSZHF)
Veres Sándor CSc, egyetemi tanár (BTA)
Németh Dávid PhD, egy. tanár (KRE) az
EHE-re
Béres Tamás PhD, egy. tanár (EHE) a
PRTA-ra
Bodorkós László egyetemi fıtanácsos
(NYME)
Kiss Dávid (HÖOK, BCE)
MAB referens: Czilli Máté
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Intézmény / karok
11. Adventista Teológiai Fıiskola
+ 1 hitéleti szak
12. Baptista Teológiai Akadémia
+ 3 hitéleti szak
13. Pünkösdi Teológiai Fıiskola
+ 2 hitéleti szak

15. Szent Pál Akadémia
+ 1 hitéleti szak
16. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola
+ 2 hitéleti szak

javasolt LB
elnök:
Csepregi Zoltán PhD, egy. tanár (EHE)
Hubai Péter CSc, egyetemi tanár (WJLF)
Karasszon István PhD, egyetemi tanár
(KRE)
Kovács Zsolt CSc, egy. tanár (NYME),
min.ügy.
Nagy Dániel (HÖOK, SZIE)
MAB referens: Dávid Zsófia
elnök:
Kustár Zoltán PhD, egyetemi tanár (DRHE)
Béres Tamás PhD, egyetemi tanár (EHE)
Tokics Imre PhD, fıiskolai tanár (ATF)
Vilmányi Márton PhD, egy. docens (SZTE),
min.ügy
Vámosi Péter (HÖOK, SE)
MAB ref. SZPA: Bátovszky M. (Dávid Zs.)
MAB referens WJLF: Dávid Zsófia

14. Sola Scriptura Teológiai Fıiskola
+ 2 hitéleti szak

elnök:
Kustár Zoltán PhD, egyetemi tanár (DRHE)
tagok: ugyanaz, mint az elızınél, Tokics
Imre nélkül
MAB referens: Bátovszky Marianna
(Dávid Zsófia)

17. A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola
+ 2 hitéleti szak

elnök:
Kránitz Mihály PhD, egy. tanár (PPKE)
Fajcsák Györgyi PhD, igazgató (Hopp
Ferenc Kelet-Ázsiai Mővészeti Múzeum)
Dezsı Csaba PhD, adjunktus (ELTE)
Kovács Árpád ny. fıisk. docens, min.ügy
Gulyás Tibor (HÖOK, PTE)
MAB referens: Bátovszky Marianna
(Czilli Máté)
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Személyi változás szakbizottságokban

A Tanárképzési Bizottság elnöke
2013/3/VII/2. sz. MAB határozat (2013.03.01.)
A MAB Tanárképzési Bizottság eddigi elnökének, Klinghammer Istvánnak a lemondása után a bizottság megbízott elnöke: Vigh Andrea LFZE, egyetemi tanár,
általános rektorhelyettes.

Természettudományi Bizottság új tagja
2013/8/X/4. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
Csiszár Imre, a DOSZ elnöke javaslatát a testület az alábbiak szerint támogatta:
A Természettudományi bizottság tagja, Jurecska Laura (DOSZ delegált), 2013.
szeptember 1-tıl egyéb elfoglaltságai miatt a bizottsági tagságáról lemondott. A
bizottság új tagja: Szélpál Szilárd, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem.

Mővészeti Bizottság új tagjai
2013/9/VIII/2. MAB határozat (2013.10.25.)
A Mővészeti Bizottság tagja, Somorjai Kiss Tibor, 2013. július 1-jétıl a Magyar
Képzımővészeti Egyetem rektora, Mészáros György pedig 2013. augusztus 15-étıl
nyugállományba vonult, így a bizottság munkájában nem tudnak részt venni. Vigh
Andrea, a bizottság elnöke és Ferencz István, a társelnök javaslatára a bizottság új
tagjai: Szabados Árpád festımővész, MKE egyetemi tanár és Kádasi Éva iparmővész, MOME egyetemi docens.
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Határozatok
Elvi határozatok, javaslatok
Javaslat a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítására
(2013.02.01.)
Módosítási javaslatok félkövér, aláhúzással.
11.§
(…)
(3) A felsıoktatási intézményben minıségbiztosítási rendszert kell mőködtetni.
12. §
(…)
(3) A szenátus
(…)
c) fogadja el – középtávra, legalább négyéves idıszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait – az intézményfejlesztési tervet, illetve annak
részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát, valamint ezekre figyelemmel
az intézményi minıségfejlesztési programot;
(…)
(4) Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó
által a felsıoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával,
megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és
kiadásokat. Az intézményi minıségfejlesztési programban kell meghatározni a
képzési program, a tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység, a hallgatók értékelésének, az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, a belsı információs rendszer
és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló célokat. A felsıoktatási intézmény
évente áttekinti az intézményi minıségfejlesztési program végrehajtását, és
megállapításait – az errıl szóló jelentés elfogadásától számított legfeljebb
harminc napon belül – az intézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza.
67. §
(…)
(4) A (3) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott eljárásokban, valamint az
felsıoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés indítása esetén a (3) bekezdés c)
pontja szerinti eljárásban, továbbá – a tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási,
kutatási kérdések tekintetében – a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárásban az oktatási hivatal köteles beszerezni a MAB szakvéleményét. Az oktatási

64

Akkreditáció Magyarországon 26

hivatal a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott eljárásban megfogalmazott
MAB szakértıi véleményhez kötve van. Az oktatási hivatal döntésével szemben
elıterjesztett fellebbezést a miniszter bírálja el. A miniszter döntése elıtt beszerzi
a MAB újabb szakvéleményét azokban az ügyekben, melyekben a MAB az
elsı fokú eljárás során szakértıként részt vett. E bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni akkor is, ha a magyar felsıoktatási intézmény kíván Magyarország
területén kívül kíván székhelyen kívüli képzést, vagy képzési helyre tekintet nélkül idegen nyelven képzést folytatni.
(5) Az (3) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárásban – Magyarországon folytatott alap- vagy mesterképzésként – csak a felsıoktatási intézmény székhelyén
vagy telephelyén folytatott képzés indítása engedélyezhetı. A képzés feltételeinek
meglétét képzési helyenként külön kell vizsgálni.

XVIII. FEJEZET
AZ ÁLLAMI HATÁSKÖRÖK ELLÁTÁSÁBAN KÖZREMŐKÖDİ TESTÜLETEK
41. A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
70. § (1) A MAB a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti
alkotótevékenység tudományos minıségének, és az intézményi belsı minıségbiztosítási rendszerek mőködésének külsı értékelésére, valamint a felsıoktatási
intézmények, azok karai és képzési programjai minıséghitelesítésére
(akkreditációjára) létrehozott független, ellenırzését, biztosítását és értékelését
elısegítı országos szakértıi testület.
(2) A MAB amely az e törvényben szabályozott módon szakértıként közremőködik a felsıoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban, különös tekintettel a
doktori iskolákra.
(23) A MAB-nak gondoskodnia kell a közérdekbıl nyilvános adatnak minısülı
akkreditációs és szakmai értékelési bírálati szempontrendszerének, az általa elfogadott szakértıi vélemények és állásfoglalások tartalmának, a közremőködı szakértık személyének megismerhetıségérıl. A MAB akkreditációs és bírálati értékelési szempontrendszere a magyar felsıoktatás egészére egységes, fenntartótól függetlenül érvényes.
(34) A MAB jogosult az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló törvényben szabályozott közhasznú jogállás megszerzésére.
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(5) A MAB minıséghitelesítési tevékenységét az intézmény-, valamint a
programakkreditáció keretében, a felsıoktatási minıségbiztosítás európai
sztenderdjeinek (ESG) figyelembevételével, 5 éves akkreditációs ciklusokban,
az oktatási hivatallal egyeztetett munkaterve szerint végzi. A minıséghitelesítési eljárás során készült értékelést az oktatási hivatal a felsıoktatási intézmény mőködési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban szakértıi
véleményként felhasználja.
(6) A MAB az intézmény-, és a programakkreditáció során feltárt minıségi
problémák orvoslására, valamint a MAB minıségfejlesztési javaslatai nyomán
tett intézményi intézkedések eredményességének értékelésére, továbbá az
akkreditációs ciklus közben a MAB tudomására jutott minıségi problémák
értékelésére nyomon követési (monitoring) eljárást végez. A jogszabályi követelmények, valamint az akkreditációs és értékelési szempontrendszer súlyos
sérelme esetén a MAB eljárást kezdeményez az oktatási hivatalnál. A MAB
által a nyomon követési eljárás során készített értékelést az oktatási hivatal az
eljárásában szakértıi véleményként felhasználja.
(7) A MAB véleményezi a felsıoktatásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a felsıoktatást szabályozó kormány- és miniszteri rendeletek
tervezeteit.
71. § (1) A MAB-nak tizennyolc tizenhét tagja van. Kilenc Három tagot delegál a
miniszter, kettı három tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Mővészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettı tagot
a felsıoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, kettı tagot a felsıoktatás mőködésében érdekelt kamarák, egy tagot a Doktoranduszok Országos
Szövetsége, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
egy – lehetıleg magyarul beszélı – külföldi tagot az ENQA (European
Association for Quality Assurance in Higher Education). A tagoknak – a
Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája által delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. A delegálók a delegálás során egyeztetni kötelesek a nagyobb tudományterületek arányos képviselete érdekében. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsıoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselı.
(2) A delegált tagokat – a miniszter elıterjesztésére – a miniszterelnök bízza meg.
A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. A tagok megbízatása – a
Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája által delegált tag kivételével – hat négy évre szól. A
Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája által delegált tagot a miniszterelnök kettı évre bízza meg.
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(2) A MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül a miniszter és a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki.
(3) A MAB tagjai közül – titkos szavazással – megválasztja elnökét és tisztségviselıiket választ, valamint meghatározza mőködésének rendjét. Az elnököt a miniszterelnök bízza meg.
(54) Az azonos tárgy, vagy személy tekintetében, egy eljárás keretében a 67. és 69.
§-ban meghatározottak szerint szükséges újabb szakvélemény elkészítésével kapcsolatos feladatok pártatlan, tárgyilagos szempontokon alapuló ellátása céljából a
MAB szervezetének részeként három tagból álló Felülvizsgálati Bizottságot kell
mőködtetni. A Felülvizsgálati Bizottság egy tagjaiát a miniszter, egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagját a Magyar Rektori Konferencia delegálja, megbízásukra, összeférhetetlenségükre a MAB tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy nem lehet a Felülvizsgálati Bizottság tagja az a
személy, aki megbízását megelızı három éven belül a MAB tagja volt.
(5) A MAB mőködéséhez szükséges fedezetet, mely nem lehet kevesebb a felsıoktatás központi költségvetési támogatásának két ezrelékénél, a miniszter
által vezetett minisztérium éves költségvetésében elkülönítetten (külön soron)
kell megtervezni. A MAB feladatainak ellátásában, gazdálkodásában nem
utasítható. A MAB feladataival összhangban részt vehet nyilvános pályázatokon.
2. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
A mőködési engedély, egyes intézményi dokumentumok kötelezı tartalmi elemei
(…)
II. A szervezeti és mőködési szabályzat
1. Szervezeti és mőködési rend
A szervezeti és mőködési rend keretében kell meghatározni különösen: a felsıoktatási intézmény szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, az egyes szervezeti egységek feladatait, mőködését, az intézményen belüli kapcsolattartás rendjét, továbbá az intézmény belsı minıségbiztosítási szabályait.
* * *
Indoklás a javaslatokhoz
Az Nftv. módosítására tett javaslataink alapjául a felsıoktatásért felelıs miniszterek által 2005-ben Bergenben elfogadott európai felsıoktatási minıségbiztosítási
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szternderdek és irányelvek szolgálnak (Standards and Guidelines in the European
Higher Education Area, röviden: ESG)1
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a magyar felsıoktatás minıségének megırzését,
annak lehetı javítását hangsúlyozó általános oktatáspolitikai kijelentések mögött
tényleges elkötelezettség, törvényben is rögzített eljárások és garanciák legyenek.
11. és 12. §-hoz:
Az ESG elsı része a felsıoktatási intézmények belsı minıségbiztosítására vonatkozik. A vonatkozó sztenderd így szól:
1.1 Policy and procedures for quality assurance: Institutions should have a
policy and associated procedures for the assurance of the quality and
standards of their programmes and awards. They should also commit
themselves explicitly to the development of a culture which recognises the
importance of quality, and quality assurance, in their work. To achieve this,
institutions should develop and implement a strategy for the continuous
enhancement of quality. The strategy, policy and procedures should have a
formal status and be publicly available. They should also include a role for
students and other stakeholders.
67. §-hoz:
A törvény (4) bekezdésében nem szerepel a felsıoktatási szakképzés. Az FSZ képzések indításának MAB véleményezését a felsıoktatási szakképzésrıl szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet írja elı. (Jogszabályi harmonizáció.)
A felülvizsgálati eljárásokban a MAB szakértıi vélemény szükségességét az ESG
3.7 alábbi szakasza indokolja:
Agencies that make formal quality assurance decisions or conclusions
which have formal consequences should have an appeals procedure. The
nature and form of the appeals procedure should be determined in the light
of the constitution of each agency.
Az azonos intézményben különbözı helyszíneken, valamint az idegen nyelven
folyó képzések személyi és tárgyi-infrastrukturális feltételeit a minıség szempontjából külön-külön kell vizsgálni. Nem magától értetıdı, hogy pl. egy Budapesten
folyó képzést az adott intézmény vidéki telephelyén (vagy fordítva), illetve hogy
egy magyarul folyó képzést pl. franciául is megfelelı módon és minıségben képes
folytatni.
70. §-hoz
Javasoljuk világosan elkülöníteni a felsıoktatási intézmények, karok és képzések
tekintetében a különbözı külsı (nem intézményi) hatásköröket és felelısségeket. A
1

http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso A lényegi rész magyar fordítása:
http://www.mab.hu/joomla/doc/szabalyok/ESGford.doc
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MAB független szakértıi testületként szakértıi véleményt ad és minıséghitelesítési
(akkreditációs) döntéseket hoz, az Oktatási Hivatal pedig mint engedélyezı és
nyilvántartó szerv (központi hivatal), határozatokat hoz a különbözı közigazgatási
hatósági eljárásokban. Az akkreditáció és az engedélyezés a nemzetközi gyakorlat
szerint nem azonos.
A mőködı intézmények és képzések minıséghitelesítésének nemzetközileg bevett
formája az intézményakkreditáció, valamint a programakkreditáció, azok kialakult
és az ESG-ben is rögzített önálló módszertanával, mely helyszíni látogatást, értékelést is tartalmaz, az eljárás végén nyilvánosságra hozott jelentéssel.
3.7 External quality assurance criteria and processes used by the agencies
The processes, criteria and procedures used by agencies should be predefined and publicly available. These processes will normally be expected
to include:
• a self-assessment or equivalent procedure by the subject of the quality
assurance process;
• an external assessment by a group of experts, including, as appropriate,
(a) student member(s), and site visits as decided by the agency;
• publication of a report, including any decisions, recommendations or
other formal outcomes;
• a follow-up procedure to review actions taken by the subject of the
quality assurance process in the light of any recommendations
contained in the report.
2.5 Reports
Reports should be published and should be written in a style which is clear
and readily accessible to its intended readership. Any decisions,
commendations or recommendations contained in reports should be easy
for a reader to find.
Az ESG a vizsgálatok ciklikusságának szükségességét is rögzíti:
2.7 Periodic reviews
External quality assurance of institutions and/or programmes should be
undertaken on a cyclical basis. The length of the cycle and the review
procedures to be used should be clearly defined and published in advance.
A nyomon követési (monitoring) eljárások szükségességét ugyancsak rögzíti az
ESG:
2.6 Follow-up procedures
Quality assurance processes which contain recommendations for action or
which require a subsequent action plan, should have a predetermined
follow-up procedure which is implemented consistently.
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71. §-hoz
A MAB Testületének összeállítására, az elnök és a tisztségviselık megválasztásának módjára tett javaslatunk szintén az ESG-n alapul. A kiegyensúlyozott delegálási kvóták biztosítják azt, hogy egyetlen delegáló személy/szervezet se gyakorolhasson – közvetlen vagy közvetett– befolyást a MAB mőködésére, minıséghitelesítési
döntéseire. A felhasználói, hallgatói és nemzetközi részvétel az ilyen testületekben
nemzetközi jó gyakorlat, s a MAB korábbi külsı értékeléseiben is hangsúlyosan és
ismétlıdıen megjelent ajánlás. A Felülvizsgálati Bizottság összeállításánál szintén
érvényesülnie kell a delegálói kiegyensúlyozottságnak.
3.6 Independence
Agencies should be independent to the extent both that they have
autonomous responsibility for their operations and that the conclusions and
recommendations made in their reports cannot be influenced by third
parties such as higher education institutions, ministries or other
stakeholders.
A MAB mőködéséhez szükséges források biztosításának megoldatlansága hosszú
évek óta akut probléma, a kérdést megnyugtató módon rendezni kell. Az ESG ebben a tekintetben is egyértelmően fogalmaz. A forrásoknak lehetıvé kell tenniük a
fejlesztéseket is.
3.4 Resources
Agencies should have adequate and proportional resources, both human
and financial, to enable them to organise and run their external quality
assurance process(es) in an effective and efficient manner, with appropriate
provision for the development of their processes and procedures.
A MAB teljes jogú ENQA tagságának további 5 évre való megújítása céljából
2013 tavaszán kerül ismét sorra egy (az ENQA által felkért) nemzetközi szakértıi
panel általi külsı értékelés. Az értékelés az ESG-vel gyakorlatilag azonos ENQA
tagsági követelményeknek való MAB megfelelést fogja vizsgálni. Az értékelı jelentés alapján az ENQA Board várhatóan 2013. szeptemberében dönt a MAB teljes
jogú tagságáról.
Nem elsısorban a MAB, hanem a magyar felsıoktatás és a magyar diplomák nemzetközi elfogadhatósága és elismertsége szempontjából van nem kis tétje a külsı
értékelés eredményének. Törvénymódosítási javaslatainkat ennek szem elıtt tartásával, a megfelelés célját szolgálva tettük meg.
Budapest, 2013. február 1.
Balázs Ervin
a MAB elnöke
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Nemzeti felsıoktatási törvény és finanszírozási rendelet módosítási tervezetei
A két dokumentumot rendkívül rövid határidıvel (4 nap) kapta meg észrevételezésre a MAB. A november 4-én elküldött válaszban a MAB jelezte, hogy egyetért az
Nftv. módosításának szükségességével, ám nehezményezi, hogy az eddig küldött
módosítási javaslatokat az EMMI nem fogadta el. Ezek – többek között – a MAB
függetlenségére és finanszírozására vonatkoztak, s perdöntı jelentıségük lehet a
MAB európai sztenderdeknek való megfelelése, illetve ENQA tagságának megújítása szempontjából. A korábbi módosítási javaslatainkat, valamint a felsıoktatási
stratégia tervezetéhez főzött korábbi megjegyzéseinket mellékeltük a levélhez.
2013/5/III. sz. MAB határozat (2013.05.03.)
Szakrendszer felülvizsgálat 2013, MAB szakbizottsági vélemények
A MAB 2009/3/II. sz. határozatában állást foglalt a szakrendszer felülvizsgálata
tárgyában. A MAB plénuma az ebben a korábbi határozatban foglaltakat – a határozat mellékletében egyes (törölt) orvos- és egészségtudományra vonatkozó észrevételek kivételével – ma is érvényesnek, fontosnak tartja. Az alábbi észrevételeket
a MAB szakbizottságai a korábbi anyag kiegészítéseként fogalmazták meg.
Agrártudományi bizottság
Az agrár területen az egész képzést át kellene tekinteni. A bolognai folyamat elején
elıször az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei és szakindítási
dokumentumai készültek el. Ezekbe mindenki beletett mindent, amit tudott. Amikor a mesterképzések kialakítása indult, akkor kezdıdött a „keresgélés”, mit lehetne még kitalálni. A végeredmény az lett, hogy az alapszakok sok esetben nem gyakorlati orientáltságúak, a mesterszakok pedig nem nagyon tekinthetık „mester”
képzésnek. A kabátot újra kellene gombolni, és egy olyan képzési struktúrát felépíteni, amibıl világosan látható a képzés célja, és az MSc diploma valóban adjon
olyan többletet (másságot), ami az elhelyezkedésnél elınyt jelent. A helyzetet tovább bonyolította az alapszakok alá betákolt FSZ képzés.
Ugyanazon szakok vannak az alap- és mesterképzésben is, s nagyon el vannak
aprózva. Az alapszakokon a szakirányt meg kellene szüntetni, olyan rövid ez a
képzés, hogy nem szükséges hozzá szakirány. Valamint eltőnt az egyetemi karok
erıssége (nem kellene mindenkinek mindent csinálni!).
Bölcsészettudományi bizottság
1. A bölcsészet területén nem kívánatos a szakok számának csökkentése, sıt,
egyes szakirányok önálló szakká válása lenne indokolt, különösen a nyelvi
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szakok, illetve a szabad bölcsészet alapszak szakirányai esetében. Így például a
német, francia, olasz, orosz stb. szakokat szakirány helyett önálló szak státus illetné meg.
Javasoljuk a szabad bölcsészet alapszak két szakra bontását. A filozófiai diszciplínák (etika, filozófia, vallástudomány) kerüljenek egy önálló filozófia alapszakba, míg a kultúratudományi területek (filmelmélet és -történet, kommunikáció és média, mővészet-történet) egy másik, kultúratudományi alapszakba
kerüljenek – úgy, hogy az esztétika szakirány szoros kapcsolódása mind a filozófia, mind a kultúratudományi szakhoz változatlanul megmaradjon. A két
alapszak KKK-ját úgy kell kialakítani, hogy a nagyon nagy részben közös alapozó szakaszon túl, a szakirányok is meghatározó mértékben támaszkodhassanak egymás órakínálatára és az azokon elsajátítható ismeretekre, készségekre.
A mővészettörténetnek és az elméleti nyelvészetnek külön szakoknak kellene
lenniük, saját alapozó tárgyakkal.
A kis szakok anyagi okokból való összeolvasztása helyett a bölcsész szakokhoz tartozó alapozó ismeretköröket kellene összevonni, homogénebbé tenni.
Erre az elsı évben kerülne sor (átfogó alapozás, felzárkóztatás), mellyel alapszinten is erısíteni lehetne az értelmiségképzı, általános mőveltséget nyújtó
tárgyakat. (Az alapszint a hiányosságok pótlására és a hallgatók közötti ismeretkülönbségek nivellálására szolgáló tömegintézménnyé vált, míg a valódi
egyetemi szintő képzés a mesterszintre, illetve a korábban PhD szintőnek tartott képzések területére csúszott fel.)
Megfontolandó a teljes kétszakosság lehetıvé tétele mind az alapképzésben,
mind a mesterképzésben.
A KKK-k jelenlegi formájukban átgondolatlanok, ezért felülvizsgálatuk szükséges. (Ld. 2013.01.10. Bölcsészettudományi bizottsági ülés emlékeztetıje).
Megfontolandó, hogy – például a németországi mintát követve – az alapképzés
ne három, hanem négyéves legyen. Felvethetı két eltérı típusú alapképzés kidolgozása – megfelelı átjárhatósággal. Az egyik célja, hogy a képzést követıen kibocsássa a hallgatót a munkaerıpiacra. A másik feladata az, hogy elıkészítse a hallgatót a mesterképzésre. A jelenlegi hároméves alapképzés nem felelhet meg ugyanis egyidejőleg két ellentétes elvárásnak: a gyakorlati ismereteket nyújtó, piacképes kimenetnek és a mesterképzés elméleti elıkészítésének.
A korábbi B szakok ma általában egyetlen szak szakirányaként csak az adott
szak hallgatói számára elérhetık. Célszerő volna ezeket minor szakokként más
szakokról is hozzáférhetıvé tenni.
Meg kellene adni az egyetemeknek azt a szabadságot, hogy a mőködés közbeni
tapasztalatok nyomán – bizonyos mértékben – változtathassanak a tantárgyak
tartalmát és az elıadókat illetıen, és meghatározott témakörök elıadására azok
legjobb specialistáit hívhassák meg.
Szükséges, hogy ne csak a diák választhassa meg a tanárát, a tanár is kiválaszthassa leendı tanítványait, személyes találkozások során. Felvételi találkozás
szükséges tehát!
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11. Legalább a tanárszakokon kötelezıvé kell tenni a testi nevelés – nagyon helyesen! – tervezett kreditpontjai mellé megszerzendı kulturális krediteket, mert
nincs szak, nincs tantárgy, ami ezeket pótolni tudná.
12. Pszichológia: Felmerül a pszichológia visszasorolása a társadalomtudományok
közé, hiszen fontos területeinek módszertana a társadalomtudományokéhoz áll
közelebb.
13. Nyelvtudomány:
• A két képzési szint képzési és kimeneti követelményei ismétlıdéseket hoznak a rendszerbe.
• Ugyanakkor minimális/nincs nyelvtörténeti, finnugrisztika képzés.
• A magyar alapszak általános, másként elméleti nyelvészet szakirányának
„nyelvtechnológia” elnevezése téves, korrigálandó.
14. Mővészettörténet: Kívánatos a képzés újbóli kétszakossá tétele, mivel az egyetlen szak rendkívül beszőkíti a hallgatók gondolkodását. A mai egyszakosság
ugyanakkor nem garantálja az adott területen való elmélyülést, hiszen a szabad
bölcsészethez került mővészettörténet esetében nem biztosított, hogy az olyan
speciális alaptárgyakat, mint például a terminológia, mővészeti technikák, ikonográfia, elvégzik a hallgatók. Kívánatos volna a mővészettörténet önálló alapszakként való elindítása, tekintettel a képzés egyedi sajátosságaira, felvételi
vizsgához kötötten.
Mőszaki tudományi bizottság
Javasolja, hogy:
1. A „képzési ág” mint fogalom szőnjön meg, a tapasztalat azt mutatja, hogy erre
nincs szükség.
2. A szak – szakirány vizsgálat terjedjen ki a szakirányú továbbképzésekre is, sok
esetben egy szakirány (mai szóhasználattal „specializáció”) önállóan is meghirdethetı szakirányú továbbképzésként.
3. Szakirányú továbbképzés engedélyezése ahhoz a feltételhez legyen kötve, hogy
a képzıhely legalább alapképzési szinten képzést folytat a továbbképzést megalapozó szakterületen.
4. A szaklétesítéskor alapvetıen fontos, hogy új alapképzési szak csak az érintett
felsıoktatási intézmények együttes kérésére jöhessen létre. Ennek szabályozását (ami jelenleg a 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendeletben van) át kell tekinteni, és úgy kell módosítani, hogy hatékony lehessen a lebonyolítás.
5. Változzon meg a KKK (képzési és kimeneti követelmények) értelmezése: az
adott szakra vonatkozzon, és ne a szakot elvégzı hallgatóra. Bár az Nftv.108.§
16. pontjában levı jelenlegi definíciót is lehet így értelmezni, ennek szövegezésének módosítása, az egyértelmő fogalmazás segítené a KKK-k alkalmazását. Szak létesítésekor azt vizsgáljuk, tartalmaz-e minden olyan tudást és kompetenciát, amelyet az adott szakon végzıknek tudni kell és tudni lehet. A KKK
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6.

7.

8.

9.

felépítése változzon meg: legyen benne, mi az, amit minden végzısnek tudni
kell, és mi az, amit egy szakirány (specializáció) nyújt. Ez a szak létesítésére és
a szak indítására vonatkozó kérelmek elbírálását megkönnyíti, az egyértelmő
elvárások rögzítésével a minıséget szolgálja.
Nem jó a jelenlegi elıírás, amely szerint új szak létesítése csak indítási beadvány egyidejő benyújtásával, annak részeként lehetséges. Változzon meg a
289/2005 (XII. 22.) kormányrendelet erre vonatkozó elıírása. Egy új szak esetén elıször a szak létesítésére vonatkozó kérelmet bírálja el a MAB. Ha a szak
létesítése megtörtént, akkor ezt követıen nyújtsák be a szak indítására vonatkozó kérelmet.
Az FSZ képzésekben megszerzett kreditekre elıírt igen magas beszámítási
kötelezettség hátrányos, olyan erıs kapcsolatot teremt az FSZ és a BSc között,
ami lehetetlenné teszi az FSZ képzések elvárt tudást és kompetenciát nyújtó kialakítását,
Amennyiben az 55-ös OKJ-s képzésekbıl kötelezı lesz beszámítani valamenynyi (50?) kreditet az alapképzésekbe, akkor indokolt ezeknek a MAB által történı minıségértékelése.
Át kell tekinteni az egyes szakok tudományági besorolását és javaslatot tenni a
szükséges módosításokra (egy konkrét javaslat pl: 2005 óta a mezıgazdasági
és élelmiszeripari gépészmérnöki szak az agrártudományi szakok között szerepel, holott csak kb. 10%-ot képviselnek az agrár jellegő tantárgyak a tantervben. Ezt a szakot javasoljuk a mőszaki tudományokhoz besorolni.
Mővészeti bizottság

a) Zenemővészet
A szakirány-probléma
A mővészet képzési terület zenemővészet képzési ágában alapképzésben 2 szak
létezik, melynek összesen megközelítıleg 50, önálló szakképzettséget eredményezı szakiránya van. Mesterképzésben nagyjából ugyanez a szakirány-mennyiség 10
szakra lebontva jelenik meg. A számszerő különbség lényegében formális, mert a
szakirányok lényegében szakok (csak a bolognai rendszer bevezetése tette ıket
szakirányokká). Az Nftv. úgy definiálja a szakirányt, mint „az adott szak részét
képezı önálló szakképzettséget eredményezı, speciális szaktudást biztosító képzés”. A zenemővészeti szakok szakirányai esetében – eltekintve 4-5 szakiránytól –
határozottan nem errıl van szó. A szakirányok rendszere tehát alapvetıen adminisztratív – sok szempontból akadályozó, fölösleges – tényezı.
A szakok/szakirányok száma
Világosan kell látni, hogy a zenemővészeti ágban az elıadómővészeti képzések
(tehát a jelenleg szakirányoknak nevezett „szakok”) száma nem csökkenthetı. A
differenciáltságot (és a látszólag nagy számot) egyszerően az okozza, hogy az
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egyes hangszeres, énekes stb. képzések fıtárgyuknál fogva tartalmilag alapvetıen
elkülönülnek egymástól, és differenciált, már a gyermekkorban megkezdett, folyamatos felkészülés során megszerzett elıképzettséget feltételeznek. Nemcsak a
hangszerekben stb. van különbség, hanem a nagy stíluskategóriák, a klasszikus, a
jazz, a népzene és a régi-zene tekintetében is, amelyeknek tartalma nem egyszerően
a fıtárgyi elıadói repertoárban és annak stílusában különbözik, hanem sok esetben
a hangszerek felépítésében, megszólaltatásában is alapvetı különbség van; mővelésük ugyanakkor teljesen más habitust, mővészi megközelítést igényel, és sajátos,
egymástól eltérı kapcsolódó háttérismeretek megszerzését követeli meg.
Az elıadómővészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakirányát két
külön szakra/szakirányra kell szétválasztani: zenekarvezetés, ill. kórusvezetés. A
bolognai rendszer elıkészítése során a szakma nagy része számára tisztázatlan volt
az összevont szakirány kérdése, a különbözı munkaanyagokból és dokumentumokból jól látható, hogy még közvetlenül a KKK megjelenése elıtt sem volt tisztázott, hogy egy vagy két szakirányról van szó. Megállapítható, hogy a korábbi
hagyományok alapján az összevont szakiránynak nincs létjogosultsága, s valószínőleg egy kisebbségi vélemény fölülkerekedésének köszönhetı az összevont szakirány létrejötte. A gyakorlatban valójában az intézmények többsége egyik vagy
másik szakirány fıtárgyából oktatja a hallgatókat, vagyis csak papíron egy, a gyakorlatban két külön szakirányon zajlik az oktatás. Ez a helyzet tarthatatlan, több
szempontból is aggályos.
A zenemővészeti ág alkotómővészeti és „elméleti” képzései esetén a bolognai
rendszer megtartandó, kifejezetten a munkaerı-piaci igényekre válaszul született
vívmánya alapképzésben a két új típusú zeneszerzés képzés, az „alkalmazott zeneszerzés” és az „elektronikus zenei médiamővészet”, mesterképzésben az elsısorban
nemzetközi igényeket kielégítı „Kodály-zenepedagógia” képzés. E három képzés
mindenképpen életképes és megtartandó, sıt, a két új zeneszerzés képzés mesterképzésben való kiépítése is indokolt lehet.1 A Kodály-zenepedagógia mesterképzési szak jelenlegi képzési ideje 2 félév, melyet a tapasztalatok alapján 4 félévre
szükséges módosítani.
Arra való tekintettel, hogy hagyományosan tanári képzés, és az osztatlan tanárképzésben optimális helyet talált, elképzelhetı az alkotómővészet és muzikológia alapképzési szak zeneismeret szakirányának megszüntetése. Ez a képzés – mivel önmagában munkaerı-piaci értéke igen csekély, a mesterképzésben pedig csak az
osztott tanárképzésben volt folytatása – az osztatlan tanárképzés bevezetésével
valószínőleg magától úgyis kiürül, ráadásul tartalma és felépítése vitathatatlanul
igen jelentıs átfedést mutat a zeneelmélet szakiránnyal.

1

Az elektronikus zenei médiamővészet szakirány szakirányú folytatásának kialakítására, „Hangmővész mesterképzési szak” formájában tett kísérlet megrekedt.
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Hiányosságok, elmaradt fejlesztések
A bolognai rendszer szakszerkezetének kiépítése a zenemővészeti ágban több
területen megrekedt. Legégetıbb igény a rendszer kiépítésével kapcsolatban a
jazzhangszerek, a jazzének és a jazz-zeneszerzés területén van. E területeken a mesterképzési szakok csak a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben jelentek meg (és
ott jelenleg is megtalálhatók!), KKK-jukat azonban már nem dolgozták ki. E jazz
„mővész” mesterszakok KKK-inak kidolgozása és rendeletben történı megjelentetése a tanárképzés átalakításával elengedhetetlenné vált, hiszen a jövıben középfokú tanításra jogosító diploma csak a BA+mővész, MA+zenemővésztanári MA
konstrukcióban szerezhetı. Ha nincs mesterképzés, középfokon tanító jazz tanárok
sem lesznek.
A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben szerepel a „zenemővészeti színrevitel”
szak is, melynek KKK-ja szintén nincs kidolgozva, de a közelmúltban igény mutatkozott e téren egy-egy szakirány megalkotására.
A jelenlegi KKK egyes szerkezeti-tartalmi hibái
A zenemővészeti ágban alapképzésben két szak létezik, az elıadómővészet alapképzési szak és az alkotómővészet és muzikológia alapképzési szak. Különösen az
elıbbi esetében nagy számú (mintegy 41) szakirány van, ezek 8, különbözı nagyobb csoportot fednek le (klasszikus hangszerek, klasszikus ének, jazzhangszerek,
jazzének, népi hangszerek, népi ének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene).
E különbözıség alapvetıen feltételezi a különbözı tartalmi szabályozást, pillanatnyilag azonban a KKK-ban valamennyi szakirányra vonatkozóan mind az alapozó
ismeretek1, mind az általános szakterületi ismeretek azonosak, sıt, a differenciált
szakmai ismeretek meghatározásánál is csak annyi különbséget jelöl a KKK, hogy
az adott szakirány fıtárgya más. E három fı ismeretkör-kategória kredithatárai sem
tarthatók minden esetben, hiszen egyes szakirányok esetében más-más mértékben
van szükség az általános és a differenciált szakterületi ismeretek körébe tartozó
tantárgyak oktatására (ahol több az ismeretkör, más lesz a kreditvonzat). A differenciálatlan ismeretkör-elıírások következtében ráadásul több szakirány esetében
elıfordul, hogy egy-egy ismeretkör több ismeretkör-kategóriában is megjelenik
egyszerre, azaz fölösleges átfedés van az ismeretkörök között (ez a KKK-nak megfelelni szándékozó kreditkiosztásnál súlyos gondokat okoz).
A népi hangszeres szakirányok esetében – figyelembe kell venni, hogy teljesen új
képzésrıl van szó – a gyakorlat egyértelmően megmutatta, hogy a szakirányokban
szereplı hangszer-párosítások nem állják meg a helyüket. Az osztatlan tanárképzésben már ennek figyelembe vételével, új szerkezetben szerepel a hangszerek
csoportosítása. Lényegében ehhez kellene az alapképzést is igazítani.
1
Az „alapozó” ismeretek kategóriának nincs értelme, mert a zenemővészeti területen az ismeretek
csoportjai más módon kap-csolódnak össze. Ami jelenleg az alapozó ismeretek kategóriájában szerepel, annak semmilyen alapozó jellege, funkciója nincs.
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Az alkotómővészet és muzikológia alapképzési szakon a differenciált szakterületi
ismeretek szakirányonként ugyan differenciáltan vannak felsorolva1, az alapozó és
az általános szakterületi ismeretek, valamint a differenciált szakterületi ismeretek
között – épp a szerkezeti differenciálatlanság miatt – több helyütt felesleges, teljes
mértékő átfedések vannak. Igen súlyos hiba továbbá az, hogy az általános szakterületi ismeretek közé az elektronikus zenei médiamővészet szakirány jogszabályba
történı felvételekor (2009) bekerült néhány sajátos ismeretkör, amely csak ez
utóbbi szakirányra vonatkozik, a többire semmiképpen nem vonatkozhat (tehát
ezeknek a differenciált ismeretekhez kellene tartoznia).
Az alapképzési szakok KKK-iban tehát – akár szakká válnak a jelenlegi szakirányok, akár nem – az ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kredithatárok
szakonkénti/szakirányonkénti differenciálása, rendezése elengedhetetlen.
Amellett, hogy a KKK bizonyos vonatkozásban jelenleg túl általános, más vonatkozásban túl konkrét is. Bizonyos esetekben nem ismeretkörök, hanem konkrét
tantárgynevek jelennek meg, melyek korlátozzák az intézmények tantervfejlesztését és – ez a 2007 óta eltelt idıszak tapasztalata – sok esetben elviselhetetlen terheket rónak a hallgatókra.
Mindkét alapképzési szakon módosítani kell a szabadon választható ismeretekre
vonatkozó elıírást, hiszen az új tanári KKK már nem írja elı a 10 kredit pedagógia-pszichológia alapozó modult a tanári szakra történı belépés feltételeként.
Az osztatlan tanárképzés KKK-jának kidolgozása során sikerült olyan megoldást találni a szakterületi ismeretkörök meghatározására, amely követhetı, jól
értelmezhetı, és a fenti problémákat teljes mértékben kiküszöböli. Ennek
mintájára lenne érdemes az alapképzési szakok KKK-jának módosítását is
végrehajtani.
A mesterképzési szakok esetében kevesebb és kisebb súlyú, de hasonló jellegő
problémák vannak. A formai egységesítés hibái leginkább a klasszikus hangszermővész mesterképzési szak esetében jelentenek problémát.
b) Vizuális mővészet
A megváltozott tanárképzési rendszerben a vizuális képzési terület újból nagy átalakuláson kell, hogy átessen. A tisztánlátáshoz feltétlenül át kell tekinteni az elmúlt évek képzési lehetıségeit ezen a területen az alapoktól kezdve.
A gyermekek vizuális fejlıdésének szakaszait ismerve, rendkívül fontos a 8-9 éves
korig történı megalapozás. E korosztályt nevelı-tanító pedagógusok képzése sem
megfelelı, de ennek megfelelı szintre történı emelése a jelenlegi képzési rendszerben megoldható. Itt fıként az óvodapedagógus képzés a példa, bár jelenleg a
szakterület oktatására szánt óramennyiség a minimum alatt van. Nagyobb gond
1

Nagy hiányosság, hogy a jazz-zeneszerzés szakirány differenciált szakmai ismereteinek felsorolása
kimaradt a KKK-ból.
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látszik a tanítóképzésben; csökken a beiskolázási létszám, rengeteg a képzési hely,
állandóak a megszorítások. Ezen belül a mőveltségterületi vizuális tanító szak
szenvedi el a legnagyobb veszteséget, mert úgy gondolják nem oly fontos terület,
hogy induljon a közismereti szakok mellett és így nem eléggé felkészített szaktanítók dolgoznak az iskolákban. Elég csak megnézni, hány helyen indult az ország
képzı-helyein a mővészeti területrıl mőveltségterületi csoport. Ez a tendencia már
hosszú ideje folyik és következményei a felsıbb osztályokban, a gimnáziumban és
a felsıoktatásban érzékelhetıek, a minıség tekintetében. Ezt a tömegképzés-szerő
és normatíva kiegészítésre szolgáló, félrecsúszott mővészeti alapiskolák nem pótolhatják. Természetesen vannak kivételek itt is pozitív értelemben.
Szólni kell a mővészeti képzési terület egy kényszerő, de sok szempontból tanulságos átalakításáról a tanárképzés kétciklusú, egyszakos rendszerérıl. Ebben egy
sajátos megoldásként a mővészetközvetítı szakok, mint alapszakok után a vizuális
és környezetkultúra mesterszak jelentette volna az általános iskola felsı tagozata
számára a szakember ellátást.
Mindezeket a hagyományosan tanárképzéssel foglalkozó fıiskolák indították,
de egy idı után láthatóan az eredeti cél teljesen megváltozott és legkevésbé
volt fontos a vizuális tanárképzés. Olyan mővészeti alap és mesterszakok kiépítésén dolgoztak és dolgoznak, amelyek nem tartoztak eredeti profiljukba és nagy
erıfeszítéseket tesznek mind a humánerıforrások, mind az infrastruktúra területén
a követelmények teljesítéséért. Ez a mővészeti képzések szétaprózódásához vezetett és nem segítette a minıségi képzést sem. Amint a képzés struktúrája sem, mert
a szétválasztott ismereti anyagok beépítése az oktatásba nehézséget okoz.
Természetesen kialakultak fontos, jelentıs helyek is, melyek új színt hoztak és még
versenyhelyzetet is generáltak. Az alapcélt, hogy a megfelelı vizuális kultúra
átadására képezzenek, nem teljesítették. Meg kell vizsgálni, hogy az alapképzésbıl hányan akartak és jutottak be a tanárképzésbe és akkor tisztán kivehetı az,
hogy más motiválja a képzıhelyeket.
Kijelenthetı, hogy a mővészeti egyetemek által indított mővésztanár szakképzések
voltak egyedül helyén a korábbi rendszerben.
Mővészeti szakképzés a jelenlegi KKK szerint
Az új-régi tanárképzés megfelelı alapot ad a vizuális kultúra minıségi átadásához.
Az osztatlan képzésben szereplı rajz-és vizuáliskultúra tanár elnevezés is sokkal megfoghatóbb. A tapasztalat azt mutatja, hogy kivételszerően a mővészeti
terület egyszakos tanárképzést kívánna. Komplexitása, amely az utóbbi évtizedek minden irányú fejlıdésébıl, átalakulásából, és nagymértékő kiteljesedésébıl
fakad, ezt indokolná. A KKK-ban is olvasható mindez, hogy olyan sokrétő tudásanyag kell és áll rendelkezésre, amely több mővészeti terület megismerését feltételezi, a vizuális kommunikáció különbözı fajtáitól egészen a kézmővességig.
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A szakirányok átfedései és nagy száma problémás. Egységes egésznek tekintve
a képzést, az ember vizuális fejlıdését, az átadást, nem szabad eltekinteni a többi
képzési szint problémáitól sem.
Mivel az alapfokú képzésbıl (tanító) szinte teljesen eltőnt a vizuális nevelı,
akik egészen hatodik osztályig oktathattak, érdemes lenne megfontolni, hogy a
tanárképzésbıl töltsük fel a hiányzó szakembereket. Tegyük alkalmassá megfelelı szakismeretekkel a KKK-t, tulajdonképpen csak a pedagógia kell, hogy elláthassák ezt a munkát. És nem lenne kitéve ez a terület a tanítóképzés kényekedvének, anyagi lehetıségeinek. Ezek a szakemberek átlátják a vizuális fejlıdés
folyamatát.
A mővészeti tanár szakok: a képzımővésztanár és a design- és vizuálismővész
tanár az új rendszerben megfelelı helyen szerepel. Két féléves képzési idıvel át
lehet adni a KKK-ban megadott ismeretanyagot. A gimnáziumi képzés további két
félév felkészülést igényel. Nehéz ennek ellenére meghatározni a két szak megkülönböztetését, legfeljebb a korábbi végzettség miatt, mert az oktatásban, az általános iskolai követelményekben nincs így elhatárolva. És ne is legyen, legfeljebb a
szakközépiskolákban dolgozók esetében.
A különbözı oktatási szintekrıl történı belépési követelmények egységes tisztázása szükséges, mert sok anomáliára adhat alapot.
Szakok, szakirányok
A tanárképzés megoldódni látszik, de a képzıhelyek minıségi meghatározása elengedhetetlen. A legnagyobb probléma, mely ezzel összefügg, a jelenlegi mővészetközvetítı szakok további léte és az erre épülı mesterszakok befogadóképessége. Mindez azért fontos, mert több évfolyam hallgatói zsákutcába jutottak,
továbblépni csak kényszerő, más szak választásával tudnak a tanárképzésbe.
Az érdeklıdés is csökkeni látszik.
Talán a legnagyobb probléma, hogy „mővészeti” képzést generáltunk számukra,
nem megfelelı alapokkal, kvázi szakirányokkal. Feltétlenül tisztázni kell a továbblépési lehetıségeiket és egyáltalán a szakok szükségességét. Nem létezik az új
rendszerben közvetlen tanári irány és a klasszikus képzı- és iparmővészeti
vonalon sem. Vagy újra kezdik egy másik szakon tanulmányikat, költségtérítéssel, vagy részben bezárul továbbtanulásuk. A probléma megoldása többrétő,
elıször is egyes képzıhelyek megélhetési gondokkal küzdenek és a magasabb
normatívájú mővészeti szakok átmeneti megoldást jelentenek számukra. Ez viszont
a szakterület minıségét rontja. A mondvacsinált szakirányok, bár több kiváló képzés is van ezek között, nem adhatnak egy klasszikus mővészképzéshez hasonló
alapozást. Nem tőnik soknak a szakok száma, de megfoghatatlan némelyik megnevezése, és fıleg a szakirányok.
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A jelenlegi mővészeti területeket tekintve alapnak, a képzımővészet és az
iparmővészet lehet a mérvadó. Ezen két területre lehetne csoportosítani a jelenlegi szakokat és a komplexitásukat hangsúlyozni, hogy a további munkájukat, továbbtanulásukat ez segítse.
Meg kell tehát találni a szakterület identitását és késıbb a tanárképzésbe történı folytatási lehetıségét. Feltétlenül szükséges a mővészeti szakképzés tanárképzése és ezzel párhuzamosan a mővészeti képzés közötti tisztánlátás. A
két féléves legmagasabb szintő képzést a mővészeti egyetemek végezhetnék
csak, tradicionálisan, és az általános iskolai tanárképzést a klasszikus tanárképzı intézmények.
Fontos a megfelelı minıségellenırzés az összes képzési területen, összehangoltan
az egyetemtıl a mővészeti alapiskolákig, mert csak így biztosítható a 21. századnak megfelelı vizuális kultúra átadása.
c) Színház-, filmmővészet
Osztatlan képzések
A bolognai képzés tapasztalatai a színház-mővészeti területen egyszerően összefoglalhatók, hiszen az osztatlan képzés keretében mőködı szakok közül csak a
színész képzés alapjait kellett átalakítani. A bolognai filozófia sem a színházi dramaturg, sem a színházi rendezı ötéves képzések szakmaiságát nem érintette. A
színészképzés ötéves folyamattá bıvülése pozitív szakmai visszhangot keltett. Idén
végez a második évfolyam ebben az oktatási rendszerben, a következtetések pár év
múlva több tapasztalattal vonhatók majd le. A színészképzésben a kezdeti nehézségeket az az elv okozta, mely szerint az elsı évek leterheltségét az utolsó év viszonylagos iskolai szabadsága ellensúlyozza, s ugyan a mintatanterv kezdeti struktúrája az alkotószabadságnak szinte kitölthetetlen helyet hagyott az utolsó évben,
addig az elsıkben éppen az önállóság lehetısége hiányzott. Ezt a strukturális anomáliát az egyetemen belüli egyeztetésekkel sikerült megoldani, s megerısített minket abban, hogy az ötéves képzés alkalmas stabil oktatási, pedagógiai koncepciók
kiérlelésére a színészképzésben.
2013-ban még csak elméleti, készülıdı fázisban van a színházmővész és a filmmővész tanári mesterszak indítási dokumentációja. E két, 60 kredites szak beindítása
másként strukturálja majd mind a színészképzést, mind a színházi dramaturg és
rendezı képzést, hiszen az utolsó évek tantárgyi rendjébe más, a pedagógikumhoz
tartozó kurzusok is belépnek. A tapasztalatokról legkorábban 2015-ben lehet beszámolni.
Osztott képzések
Egy szak, az eddig osztatlan formában mőködı ötéves filmdramaturg átalakítása e
szemeszterben elindul forgatókönyvíró alap- és kreatív író mesterszakra. A teljes
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filmes képzési területen bevált ez a forma, de a tényleges együttmőködés ezekben
az években még mindig csak kísérlet.
A szakok és a szakirányok a 2005-ös törvényben esetlegesen, pillanatnyi szakmai
érdekek nem kellıképpen strukturált dominanciájában kerültek rögzítésre. Míg a
hangmester és a vágó képzést egy-egy szakirány biztosítja a mozgókép alapszakon
belül, addig a gyártásszervezı külön alapszak lett. Ennek a szakmailag már nehezen tartható döntésnek a megváltoztatására is indult kezdeményezés.
Párhuzamos képzések
Az SZFE ugyanakkor támogatja a párhuzamos (eddig jórészt filmmővészeti) képzések mőködését. A mővészeti egyetemek alkotókat képeznek, elengedhetetlen a
kiscsoportos, kis létszámú évfolyamok mőködése. Indokolt a szakterületi közelségek ellenére külön szakként mőködtetni a vizuális kultúra különféle szakjait. Az
intermédia, a látványtervezı mesterszak különféle szakirányokkal, a vizuális kommunikáció mind kínál egyezı területeket, de párhuzamosságuk más-más szakma
felé indítja a hallgatót. A tapasztaltak szerint ez a területi részleges lefedettség nem
akadálya a különbözı tudás elsajátításának.
Kreditterhelés
A mővészeti képzésben megfontolandó a tanári kreditterhelést az elfogadhatót 25
(bizonyos arányban 35) kredit fölé emelni. A kredittanács definíciói alapján értelmezve a mővészeti képzésben résztvevı oktatók munkáját (felkészülés, kurzustartás, kurzuskövetés, gyakorlat stb.), de éppen a mővészképzés gyakorlati karaktere
miatt életszerőbb kreditterhelés javasolt. A mőhelymunkákat, szakmai gyakorlatokat vezetı oktatók kreditterhelését javasoljuk 40 kreditre emelni.
d) Táncmővészet
Magyarországon kizárólag a Magyar Táncmővészeti Fıiskolán képeznek okleveles tánctanárokat, az itt végzett tanárok a táncoktatás minden területét lefedik
(klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, divattánc) – országos szinten –
a közneveléstıl az alap- és középfokú mővészetoktatáson át a felsıoktatásig és
felnıttképzésig. Ezek a szakok mind szükségesek, nincs köztük felesleg és átfedés, sıt hiányzik a divattánc tanár, amely az elızı KKK-k között még szerepelt,
de a 8/2013-as EMMI rendeletbıl már kimaradt. A NAT-ban még nem szerepel a
divattánc oktatása, pedig nagyon életszerő lenne, hiszen rengeteg gyerek választja
ezt a mővészeti ágat, illetve sportot – akár szabadidıs tevékenységnek – de választaná iskolai foglalkozás keretei között is.
Táncmővész alap- és mesterképzés szintén csak a Magyar Táncmővészeti Fıiskolán folyik (klasszikus balett, modern tánc és néptánc szakirányokon), valamint a táncos és próbavezetı szak, tehát a tánc – táncmővészet és táncpedagógus képzés - területén folyó oktatásban mind az alapszakok, mind a mester-
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szakok szükségesek (köztük nincs átfedés, és felesleg (egyedül a színházi tánc a
mővészképzésben az a szakirány, amely ugyan akkreditált, de nem indított, nem is
szándékozik indítani az MTF), viszont komoly hiány a koreográfus mesterszak,
amelynek már elkészült a KKK-ja, de még nem indult.
A bolognai rendszer tulajdonképpen bevált úgy a táncmővész képzés, mint a
táncpedagógus képzés területén. Megfelelı ez által a hallgatói és oktatói mobilitás is a külföldi egyetemekkel.
-

A mővészképzésben – az életkori sajátosságok okán – a különleges tehetségek
egy 9 éves képzés után (6 év elıkészítı + 3 év alapképzés) kapnak táncmővész
(klasszikus balett) BA diplomát, majd + 2 év után kaphatnak táncmővész MA
diplomát. Más szakirányokon (néptánc, moderntánc) ez 2 év elıkészítı + 3 év
alapképzés + 2 év mesterképzés. E mellett táncos és próbavezetı alapszak is
mőködik minden szakirányhoz. Az itt megszerzett diplomák értéke különösen felértékelıdött – hiszen az elıadómővészeti törvény kimondja, hogy
2016-tól csak azok az együttesek és társulatok részesülhetnek állami támogatásban, ahol a tagok minimum 70%-a diplomás táncos. (Nagy gond ez olyan
kiemelkedı táncegyütteseknél is, mint a Gyıri Balett, Pécsi Balett, vagy akár
az Állami Népiegyüttes, akik eddig nagyrészt a mővészeti szakközépiskolákból
szerzıdtettek táncosokat.) A Magyar Táncmővészeti Fıiskolán folyó oktatás
színvonalát jelzi, hogy táncosaik, mővészeik nemcsak Magyarországon, de a
világ legjelentısebb együtteseiben is keresettek és jelentékeny szerepet töltenek be, és a mővészképzés létszámát tekintve (beleértve az elıkészítı jogviszonyúakat is) megközelítıleg 10% a külföldrıl érkezett hallgatók aránya

-

A táncpedagógus képzés szintén kiemelkedı színvonalú, s az osztott képzés
lehetıséget nyújt arra, hogy akár közvetlenül az alapképzés után, vagy akár
egy táncos pálya végén jelentkezhetnek a hallgatók a tánctanár (120 kredites, 4
féléves) mesterképzésre. Az igény itt is igen nagy, az utolsó felmérések szerint
az alapfokú mővészeti oktatásban a lefedettség szakirányoktól függıen 35 –
70%. Hasonló lehet az adat – illetve a kötelezı nyugdíjazás miatt valószínőleg
rosszabb – a köznevelés, illetve a középfokú mővészetoktatási intézményekben
is. Tervbe van véve egy pontos igényfelmérés, és cél az is, hogy a szabadidıs
tevékenység keretében zajló táncoktatást is mindenütt képzett, diplomás tánctanárok végezzék.

-

Szeretné az MTF, ha kivételes lehetıségként megtarthatná a székhelyen kívüli
képzés lehetıségét (néptánc alapszakon), amely pl. a Nyíregyházi Fıiskolán 15
éve mőködik nagyon eredményesen, s az ország keleti régiójának tánctanár
képzését nagyban megsegíti – fıleg ebben a gazdasági helyzetben, amikor a
hallgatókra óriási anyagi terhet róna a fıvárosba való utazás.
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Ma, amikor a kormány kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy mindenütt a legmagasabb szinten képzett pedagógusok tanítsanak, nagyon szomorú, hogy mégsem kizárólag okleveles tánctanárokat szerzıdtetnek az iskolák. Egyrészt a köznevelési
törvényben is van egy kibúvó: a 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete arról rendelkezik, hogy a tánctanári alkalmazáshoz szükséges szakképzettség: szakirányú
tanár, mővészeti tárgynak megfelelı mővész. Ez egy felsıoktatási intézményben
elfogadható, ahol mester és tanítvány dolgozik együtt, de nem a köznevelésben,
ahol csoportos képzés folyik (20 – 30 gyerek) és a szaktudás mellett elengedhetetlenek a pedagógiai ismeretek is. Másrészt az iskolák elıszeretettel fogadnak kb. 60
órás, OKJ-s végzettségő oktatókat. Ez számukra anyagilag jóval kedvezıbb, mintha egyetemi végzettségő tánctanárt alkalmaznának, viszont a szakmailag és pedagógiailag is képzetlen „tanárok” tánc tanítása komoly veszélyforrás - a hihetetlen
pozitív hatás helyett, amelyet a tánc jelenthetne az egészséges életmódra nevelésben, a nemzeti tudat ápolásában és a mővészi élmény megismerésében. Ezért javasolt a törvény korrekciója, hogy csak tánctanár mester diplomával, vagy (a
bolognai rendszer bevezetése elıtti) fıiskolai tánctanári diplomával lehessen
tanítani. (Mindkettı kizárólag a Magyar Táncmővészeti Fıiskola akkreditált
tanárképzése.)

Orvostudományi bizottság
Az egészségtudományi alapképzések négy alapszakra történı korlátozása nem
hozott érdemi változást az alapszakokra történı jelentkezések és a munkaerı-piaci
kereslet vonatkozásában, jóllehet a munkaerıpiac és a jelentkezık sem az alapszakok neve alapján, vagyis ápolás és betegellátás vagy éppen egészségügyi gondozás
és prevenció választanak, hanem aszerint, hogy mik is a tényleges szakirányok:
ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentıtiszt, szülésznı, népegészségügyi ellenır,
védını, stb. A több évtizede a szakma és a társadalom által ismert foglalkozások a
mérvadóak a jelentkezık és munkáltatók számára.
Az a szakmai elvárás, miszerint az alapszakokon a közös képzési idı alatt az elsı
két félévben döntse el a hallgató, hogy milyen szakirányon tanul az önálló szakképzettséget eredményezı szakirányokat magába foglaló alapszakok esetében csak
2008-ig mőködött, míg ezután a hallgatók jelentkezése alapvetıen szakirányra
történik. (Ez alól kivételt képeznek azok az alapszakok, amelyek szakirányai nem
önálló szakképzettséget eredményezı szakirányok, ezek esetében továbbra is alapszakra történik a jelentkezés.) Ez az egészségtudományi képzési szerkezet a szakirodalom szerint egyetlen más országban sem létezik, sem Európában, sem azon
kívül. Így tehát nem nyilvánvaló, hogy az alapszakok számának szőkítése milyen
szakmai eredménnyel járt, a politikai elvárások teljesítésén túl.
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Az egészségtudományi képzésekre felvettek száma 2006 és 2012 között mérsékelten emelkedett az Oktatási Hivatal adatai alapján (1. táblázat), melybıl kiugró évnek számított a 2011.
Egyetem / Év
Semmelweis Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
Debreceni Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szent István Egyetem
Miskolci Egyetem
Összesen

2006
770
775
148
569
322
163
0
2747

2007
709
578
114
508
267
99
104
2379

2008
934
443
91
478
197
89
125
2357

2009
1078
423
112
511
187
110
128
2549

2010
997
453
148
539
226
112
133
2608

2011
1079
749
170
803
318
185
177
3481

2012
1071
662
167
696
319
82
195
3192

Az egészségtudományi képzésekre felvett hallgatók száma 2006-2012 között Magyarországon
Forrás: felvi.hu

Az egészségtudományi képzésekbe felvettek számából azonban megfigyelhetı,
hogy egy kedvezıtlen arányeltolódás jött létre a fıvárosba és a vidékre felvettek
tekintetében 2008-2010 között fıvárosi túlsúllyal, melyet a jelzett idıszakban a
vidéki jelentkezési adatok nem indokoltak (1. ábra). Ez rávilágít a szakmapolitikai
tervezés hiányára.

Az egészségtudományi képzésekre felvett hallgatók száma 2006 és 2012 között Magyarországon
Forrás: felvi.hu

Az egészségtudományi alapszakok esetében a közvetlen betegellátásra képzı
alapszakokon a 240 kredites képzés fenntartása indokolt, míg a többi esetében
a 210 kreditpontos képzés fogadható el.
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Az egészségtudományi alapszakok esetében az orvosi laboratóriumi és diagnosztikai képalkotó analitikus alapszakon a végzettséggel (alapfokozat) együtt egyféle
szakképzettség szerezhetı, a szakirányok nem adnak önálló szakképzettséget,
melynek megváltoztatását már 2009-ben is javasolta a MAB. Ennek indokoltsága
továbbra is fennáll.
Fontos, hogy az alapszak-szerkezethez szakmailag indokolt és társadalmilag igényelt mesterképzések illeszkedjenek. A jelenlegi mesterképzések legtöbb esetben
indokolt és nemzetközileg is létezı képzéseket jelenítenek meg, azonban még nem
kristályosodott ki, hogy a „professional” vagy az „academic” szakmai tartalom a
domináns bennünk.
A képzési és kimeneti követelmények tekintetében, különösen az alapszakok esetében, túl általános kimeneti szabályozással találkozunk. A gyakorlatorientált alapszakoknál azonban fontos lenne konkrét kompetenciák megjelenítése is (készség,
jártasság, képesség szinteken). Ez növelhetné a munkaerıpiaci elfogadottságot és
az alapszakok presztízsét is, továbbá megalapozhatná a szakmai licencek bevezetését.
Társadalomtudományi bizottság
1. A két szint tekintetében a kívánatos modell lehetne: néhány masszív alapképzési szak, mesterszinten pedig „virágozzék minden virág”, építve a helyi specifikus mőhely-szintő alapképességekre, tudásokra (core competence-ekre).
2. Jelentıs probléma, hogy az alap- és a mesterképzési programok egymásra
épülése mindmáig nem tekinthetı szervesnek. Inkább az jellemzı, hogy a mesterképzésben koncentrikus módon visszatérnek egy sor olyan ismeretre (tantárgyra), amelyeket az alapképzésben már oktattak. A két szint curriculumának
és tantárgyainak kialakítása során sokkal inkább egy piaci versenyhelyzetre
adott válasz, semmint egy tudatos szakmai egymásra épülés figyelhetı meg.
3. A közgazdász felsıoktatásban idırıl idıre felbukkannak a képzés osztatlanná
tételére vonatkozó elképzelések, javaslatok, amelyek szelektíven csak a közgazdasági (economics) képzésre vonatkoztatnák a képzés újra-egységesítését (5
évessé tételét). Ez nem szerencsés szőkítés csak erre a képzési területre, illetve azon belüli képzési ágra.
4. A gazdaságtudományi képzési terület 10 alapszakján az 1-3. félévek során
lényegében ugyanazon alapozó tárgyak, ismeretanyag szerepel (a KKK szerint
is), ezért az egyetemek jelentıs részében összevont elıadások vannak. Az alapszakok szerinti specializáció a 4. félévtıl mőködik, de általában ott is sok az átfedés a különbözı alapszakok között. A túlzott specializáció, a 10 alapszak
azért okoz gondot, mert az érettségizık többségének 18 évesen kell döntenie,
melyik alapszakon tanul, amikor csak felületes ismeretei vannak pl. az emberi
erıforrások, avagy a nemzetközi gazdálkodás alapszak lényegérıl. Elegendı
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

86

lenne két alapszak, egy közgazdaságtani (economics, amelyhez az alkalmazott
közgazdaságtant és a gazdaság- és pénzügyi-matematikai elemzés sorolódna)
és egy gazdálkodástani (business studies, a többivel). A 3 félév után lehetnének
választhatók szakirányként a jelenlegi alapszak szerinti specializációk, lényegesen több információ és megalapozottabb szakmai karrier-elképzelés birtokában. Az ’üzleti szakoktató’ nem biztos, hogy alapképzési szint.
Az alapképzések többségénél a 7. félév egy gyakorlati félév, aminek az eddigi
tapasztalatok szerint gyenge a hatékonysága, a hallgatók nagyon heterogén,
nagyon sokféle munkahelyen dolgoznak, lényegében próbaidıt töltenek, amirıl
az egyetemek minimális visszacsatolást kapnak. A hallgató gyakorlati félévét
nem értékeli senki, hogy mit és miért csinált, hanem csak a záróvizsgán jelenik
meg. A mesterszakra jövı hallgatóknak pedig ez egy elfecsérelt félév, lehetıvé
kellene tenni, hogy a gyakorlati tapasztalatokat nyaranta meg tudják szerezni a
hallgatók, pl. 1-1 hónapos nyári gyakorlaton, és ne egy összefüggı félév során.
A közig., rendészeti és katonai képzési területen a katonatiszti képzésben az
osztott képzés fenntartása csak lényeges változtatásokkal indokolt. Jelenleg a
képzés 4+1 felosztású, a kívánatos a 3+2-s felosztás lenne. Az alapszak elıtt
legalább egy félév beillesztése indokolt kreditek nélkül, tekintve, hogy ekkor
az alapkiképzés és a beválósági gyakorlatok folynak. A másik oldalon, a
jelenlegi mesterszak 60 kredites változata elégtelennek tőnik, fıként a
diplomamunka elkészítéséhez szükséges idı hiányzik. Mindazonáltal e
szakterületen bizonyos mőszaki vagy repülésirányító területeken a mesterszintő
végzettség indokolt.
A honvédtisztek (rendırtisztek) elımenetelét elımeneteli tanfolyamokon, ill.
szakirányú továbbképzésben célszerő megoldani, nem az egyetemi oktatási
rendszerben. A helyzet átgondolatlanságát jól mutatja, hogy a jelenlegi felsıvezetıi katonai tanfolyam (vezérkari képzés) nem része az egyetemi oktatásnak.
A katonai, rendvédelmi és közigazgatási képzési területeken megfontolandó az
alap + mesterképzés fenntartása. Technikailag ez az 5 éves egyetemi képzés
megosztását jelenti, a valóságban azonban a szakok átjárhatósága következtében a mesterszintő ismeretek több tantárgy és ismeretkör vonatkozásában az
alapszint ismétlését jelentik.
Az alapképzés és a mesterképzések egymásra épülése nem jelent szerves
kapcsolatot, túl sok az átfedés. A mesterszakok bemeneti követelményeit túlságosan széles sávban fogalmazták meg, a túlzott liberalizáció a minıséget
rontotta.
Munkaerı-piaci szempontból a bolognai folyamat jelentıs kudarc, ill. problémahalmaz. Az alapképzés munkaerıpiaci elfogadottsága gyakorlatilag nem
mőködik.
Az alapképzésre történı felvétel felületes szabályozása jelentıs hátrány a
hallgatók kiválogatásánál és az egyetemi szelekcióban.
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Természettudományi bizottság
A bizottság megállapította, hogy – leszámítva a tanárképzésben végrehajtott változtatást – a MAB korábbi (2009. évben megfogalmazott) állásfoglalásában leírt észrevételek többsége jelenleg is aktuális.
Az a megállapítás, hogy „mind az alapszakok, mind a mesterszakok száma túlságosan nagy”, ma is érvényes, a szakok száma feltehetıen inkább még növekedett.
Egyes esetekben a szakirányok formájában megjelenı specializáció is túlzott. Ez
természetesen színesíti az oktatást és érthetı, ha minden intézmény a saját maga
által kiemelten mővelt területeken szeretne hallgatókat képezni. Ugyanakkor a
túlzott specializáció nem feltétlenül segíti a hallgatók késıbbi elhelyezkedését,
hiszen nem biztos, hogy egy szők tématerületen találnak maguknak munkát.
A Bologna-rendszerrıl a bevezetése óta eltelt 10 év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy nagyon megnehezíti az elitképzést. Ennek elkerülésére megoldás
lehet az „academic” és „professional” jellegő szakok vagy szakirányok bevezetése,
vagy a már korábbi MAB határozatban pl. a biológus szakkal kapcsolatban megfogalmazott javaslat, mely szerint az alapképzés mellett – az alapszakon végzı, tehetséges hallgatók számára átjárást biztosítva – létezne egy osztatlan képzés is.
Mindkét megoldásnak vannak elınyei és hátrányai, bármelyik elsısorban azokon
az egyetemeken valósítható meg, ahol az adott szakot nagy létszámban oktatják,
különben tovább aprózódik a képzés.
A képzési szerkezet átalakítására vonatkozóan elsıször az oktatáspolitikának kell
megfelelı stratégiát kialakítani. Az állam, mint megrendelı mondja meg, hogy
milyen szakemberekre van szüksége (pl. mit vár el egy alapképzési szakon végzett
munkavállalótól). A képzésüket milyen módon tudja finanszírozni (a finanszírozás
meghatározza a képzés minıségét is), és tisztázni szükséges, hogy a felsıoktatási
intézmények ebbıl mit tudnak vállalni. Úgy érezzük, hogy pl. az FSZ képzések
akkreditációja kapcsán felszínre került MAB és kormányzat közötti véleménykülönbség is részben a világosan megfogalmazott stratégia hiányával magyarázható.
A bizottság örvendetesnek tartja az osztatlan tanárképzés visszaállítását. Ugyanakkor úgy tőnik, hogy az osztatlan képzés visszaállítása kapkodva, kellı mélységő
viták lefolytatása nélkül történik. A minıség ellen hathat pl. az, hogy a felsıoktatási intézmények (gazdaságossági okokból) igyekeznek minél több alapképzési, BSc
szintő tantárgyat átemelni a tanárképzésbe.
Az utóbbi években több egyetemen megnövekedett a külföldi hallgatók száma,
akiknek fıként angol nyelven hirdetik meg a képzéseket. Kiváltképp a mesterszakok európai beágyazottságát nagymértékben növelné az angol nyelvő képzések
rendszeres beindítása. Ez viszont esetenként igen nagy terhet ró a képzéseket magyar nyelven is ellátó oktatói állományra. Javasoljuk annak megfontolását, hogy az
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intézmények összevonhassák magyar és angol nyelvő képzéseiket úgy, hogy szakmailag indokolt esetben a képzés csak angol nyelven induljon. Ezt a magyar hallgatókkal való egyeztetés elızné meg, és bizonyos „kedvezmények” megmaradhatnának, mint pl. a magyar nyelven történı vizsgázás joga.

2013/7/II. sz. MAB határozat (2013.07.05.)
A felsıoktatás strukturális átalakítása a minıségbiztosítás szemszögébıl
A MAB észrevételei (2013. július 5.)
„A felsıoktatás átalakítás stratégiai irányai és soron következı lépései” címő vitaanyag 2013. május 31-i változatához
A jelen javaslat csak a minıség szempontjából értékeli a stratégiai, strukturális
változások immanens érdekeit és nem foglalkozik nagyobb szervezeti és finanszírozási kérdésekkel. Minden képzéshez a megfelelı szintő infrastrukturális hátteret
biztosítani kell. Megjegyezve azt, hogy minél inkább gyakorlatorientált az oktatás,
annál nagyobb mértékő finanszírozást igényel.
Alapvetı célkitőzés: a végzettek kapjanak jó képzést minden szinten, mert akkor
nagyobb esélyük van a biztos munkavállalásra.
1. Meg kell pontosan határozni a felsıoktatás strukturális felépítését.
2. Határozott különbséget kell tenni (i) egyetemek, (ii) szakegyetemek, (iii) fıiskolák, (iv) közösségi fıiskolák között. Mára kiderült, hogy a vegyes megoldások nem szerencsések. Mindegyik intézménytípus esetében mások a minıségi
elvárások.
3. Az egyetemeken mőködı fıiskolai szintő karok nevében jelenjen meg a „Fıiskolai Kar”.
A felsıoktatás két pólusától, a hallgatóktól és az oktatóktól határozott minıséget
kell elvárni.
1. Hallgatók. Egyetemekre kizárólag emelt szintő érettségivel (mely a mai szinten nem is igazán emelt szintő) való bekerülés. A felvétel legyen teljesen nyitott, nem szabad korlátozni, de minden szakra részletes és specifikus ponthatárt
kell kidolgozni és megszabni.
2. Oktatók. Meg kell határozni az egyetemi tanárral és külön a fıiskolai tanárral
szembeni követelményeket. Ezek – értelemszerően – nem lehetnek egyformák.
Az egyetemi tanárnak folyamatos, nemzetközi mutatókkal igazolt tudományos
teljesítményt kell produkálnia. A fıiskolai tanároktól (docensektıl, adjunktusoktól) elsısorban a gyakorlati célú oktatási feladatok magas szintő elvégzését
kell elvárni. A fıiskolákat fıigazgatók vezessék, s csak az egyetemek elsı
számú vezetıjét nevezzék ki rektornak; rektor pedig csak a köztársasági elnök
által kinevezett egyetemi tanár lehet. Fıiskolákon legyenek fıiskolai tanárok,
egyetemi tanárokat pedig csak egyetemekre lehessen kinevezni. Mindezt nem
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visszamenıleges hatállyal, hanem felmenı rendszerben kell megvalósítani, s
2014-tıl nagyon fontos lenne ennek az elvnek az alkalmazása.
3. A strukturális átalakítással egyidejőleg pontosítani kell a KKK-kban a követelmény kompetenciákat. Mindegyik KKK-t az adott szinthez és képzési célhoz meghatározva részletesebben és minıségi szempontból keményebben kell
kidolgozni.
4. Oktatási szintek:
Egyetemen alap-, mester- és PhD képzés. Az FSZ képzést meg kell tiltani.
Fıiskolákon csak alapképzést szabad végezni, kivételes esetekben egyes
mesterképzést.
Közösségi fıiskolákon FSZ képzés, kivételes esetben alapképzést lehet
engedélyezni.
A konvergencia régiókba nagyon jelentıs EU-forrásokat telepítenek. Ügyelni kell
arra, hogy ezeket a forrásokat ne az ott regnáló gyenge fıiskolák vagy fıiskolai
karok vegyék igénybe, mert nekik érdemi K+F tevékenységre nincs megfelelı
személyzetük. Az pedig, hogy gyenge felkészültségő fıiskolák milliárdos TÁMOP
és egyéb pályázatokkal hoznak létre K+F mőhelyeket, miközben a nagy, központi
régiókban fekvı egyetemekrıl külföldre menekülnek az igazi szakemberek, nemzetstratégiai szempontból alapvetıen elhibázott gyakorlat.

A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság észrevételei (2013. október 3.)
„A felsıoktatás átalakításának stratégiai irányai és soron következı lépései” címő
átdolgozott vitaanyag 2013. szeptember 12-i változatához
A jelen észrevételek – a 2013. július 7-iki MAB észrevételekhez hasonlóan –a felsıoktatási stratégia minıséget érintı elemeire reflektálnak. A MAB üdvözli a stratégia újabb változatának elkészültét, s örömmel nyugtázza, hogy korábbi javaslatai
részben meghallgatásra találtak.
1. Fenntartva az egyetemek, fıiskolák és közösségi fıiskolák közötti intézményhálózati megkülönböztetéseket, a MAB javasolja, hogy az egyetemek között ne
legyen további szervezeti jellegő kategorizálás.
2. A MAB fenntartja a korábbi javaslatát az egyetemi, illetve fıiskolai tanárokkal
szembeni követelmények különbözıségére vonatkozóan. [Az egyetemi tanárnak folyamatos, nemzetközi mutatókkal igazolt tudományos teljesítményt kell
produkálnia. A fıiskolai tanároktól (docensektıl, adjunktusoktól) elsısorban a
gyakorlati célú oktatási feladatok magas szintő elvégzését kell elvárni.]
3. A MAB üdvözli a „Professor Excellens” programra vonatkozó elgondolást.
Elengedhetetlen azonban, hogy e cím odaítélése objektív, nemzetközi mutatókat is tartalmazó kritériumrendszer alapján történjék, s a bírálati eljárásban külföldi szakértık is vegyenek részt. (A nemzetközi dimenzió sajnálatosan hiányzik az egész anyagból.)
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4. A MAB nem ért egyet azzal, hogy az intézmények tudományos és kutatási
támogatásának egy része a doktori iskolai törzstagok számának figyelembevételével legyen meghatározva. Ez óhatatlanul egyfajta „törzstag vadászathoz”
vezetne, sok esetben az így bevont törzstagoknak a doktori képzésben való
tényleges részvétele nélkül. A pusztán mennyiségi mutatókkal szemben a
MAB az intézmények tudományos és alkotó tevékenységének minıségi értékelését tartja kívánatosnak. A felsıoktatási intézmények tényleges tudományos
teljesítménye legyen a meghatározó az ilyen források elosztásánál. (Meg kell
nézni pl., hogy a tudományos közlemények szerzıi mely munkahelyet jelölik
meg sajátjukként.)
5. A MAB fontosnak tartja a tudományos diákköri tevékenységet, de nem ért
egyet azzal, hogy az intézmények tudományos és kutatási támogatásának egyharmada (a teljes forrástömeg 10%-a) a hallgatók OTDK eredményei alapján
legyen az intézmények között felosztva. Ez rendkívül magas arány volna, figyelemmel a többi támogatás-elosztási elemre. Az OTDK eredmények túlértékelése jelentıs torzulást okozhat a finanszírozásban. Különösen káros lehet,
hogy a díjak – nem ritkán szubjektív – odaítélése anyagi következményekkel
járna. A TDK tevékenység pozitív hatása tükrözıdik a doktori iskolák eredményességében.
6. A MAB továbbra is javasolja, hogy alap- és mesterképzésekre kizárólag emelt
szintő érettségivel lehessen bekerülni. Az emelt szintő érettségi felmenı rendszerben várható el, azaz a szabályozás életbe lépése elıtt érettségizett személyeknek nem kellene új (emelt szintő) érettségi vizsgát tenniük a felsıoktatásba
bekerüléshez.
7. A felsıoktatás tömegessé válásának idıszakában különösen fontos, hogy legyenek kiemelkedı minıségő „elitszakok”, magas belépési és diplomaszerzési
követelményekkel.
8. A szakstruktúra felülvizsgálata kapcsán élvezzenek prioritást a mőszaki és
természettudományos szakok.
9. A MAB kívánatosnak tartja, hogy továbbra se lehessen diplomát szerezni idegen nyelvbıl tett nyelvvizsga nélkül. (A nyelvi felkészítés elsıdleges mőhelye
a középfokú oktatás kell legyen, s így az egy idegen nyelvbıl szerzett nyelvvizsga már bemeneti feltételként elvárható volna.)

Doktori kormányrendelet (2013. november 22-én kelt) módosítási tervezete
A testület alábbi észrevételeit és a rendelet korrektúrázott változatát a további
konkrét szövegmódosítási javaslatokkal megküldte a véleményt kérı EMMI-nek.
1. A MAB – a minıségi felsıoktatás kialakítását szem elıtt tartva – nem ért
egyet azzal, hogy a doktori iskola minimálisan elvárt számú törzstagjai között
tudományáganként az eddigi egy helyett három Professor Emeritus legyen
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2.

3.

4.

5.

elfogadható. Megértjük, hogy az idısebb kollégák, tapasztalt Professor
Emeritusok munkájára a doktori iskolákban szükség van, támogatjuk is a valóban aktív ilyen személyek részvételét, ám ez a tevékenységük témakiíróként,
témavezetıként meg tud valósulni, illetve törzstagok is lehetnek, de az elvárt
minimális törzstagszámba továbbra is tudományáganként egy ilyen személy
legyen beszámítható. A doktori képzés minıségének fenntartása érdekében
szükség van a doktori iskolák rendszeres megújulására, a törzstagi állomány fiatalítására. A három Professor Emeritus beszámíthatósága ezt a fiatalítást
odázná el, ami a doktori képzés egész rendszerét tekintve – a MAB álláspontja
szerint – nem kívánatos.
Fentieken túl megjegyezzük, hogy a tervezett módosítás értelmezési-számítási
problémákhoz vezetne. A három és több tudományágas doktori iskoláknál
[2.§ (2) bekezdés] a törzstagok „többsége egyetemi tanár” és a „Professor
Emeritusok közül (…) tudományáganként legfeljebb három tag vehetı figyelembe” együttesen azt jelentené, hogy az ilyen iskolákban tudományáganként
legalább 7 (!) törzstag kellene, ha az adott iskola 3 Professor Emeritus törzstagot kívánna szerepeltetni adott tudományágban. Vagy úgy gondolja az elıterjesztı, hogy a 3 Professor Emeritus önmagában elegendı egy-egy tudományágban? Ez esetben egy ilyen doktori iskola kizárólag Professor Emeritusokból
állhatna. A módosítási tervezet részletes elıterjesztése szerint ez lehetséges
volna: „A legalább 3 törzstag közül tudományáganként legfeljebb 3
Professor Emeritus lehet”.
A MAB javasolja, hogy a törzstagok minimális számára vonatkozó követelmények kiegyensúlyozottabban legyenek meghatározva. Ne maradjon fenn az a
jelenlegi helyzet, hogy a két tudományágas doktori iskolához 11 törzstag kell,
míg a három tudományágashoz ennél kevesebb, csak 9. Javasoljuk, hogy két
tudományágas doktori iskolában tudományáganként legalább 4 törzstag,
három (és több) tudományágasban tudományáganként legalább 3 törzstag
legyen, minden esetben többségük az adott intézményben „teljes állású” egyetemi tanár.
A MAB továbbra is lényegesnek tartja, hogy a minimálisan elvárt számú törzstagok között az adott intézményben teljes állású professzorok száma minden
doktori iskolában, minden tudományágat illetıen meghaladja az egyéb oktatók, kutatók, a Professor Emeritusok és külsı kutatóintézeti törzstagok együttes
számát.
A MAB javasolja, hogy a mővészeti terület sajátosságai miatt a mővészeti
doktori iskolák a törzstagok minimálisan elvárt száma tekintetében – indokolt
esetben és a képzés minıségének szigorú biztosítása mellett, egyedi elbírálás
alapján – bizonyos mentességet kaphassanak.

Melléklet: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet tervezethez (további) szövegszerő módosítási javaslatok.
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2013/10/VII. sz. MAB határozat (2013.12.06.)
MAB állásfoglalás az intézményi doktori szabályzatokról
A szabályzatokról általában
1. A doktori szabályzatok (DSZ) – a nemzeti felsıoktatási törvényre és a doktori
kormányrendeletre alapozva a doktori képzés és fokozatszerzés intézményi kereteit adják meg, és ezzel nagyban hozzájárulnak azok minıségéhez, de önmagukban nem garantálják azt. A színvonalas, nemzetközi mércével is értékelhetı
egyéni, doktori iskolai és intézményi teljesítmény az így meghatározott keretek
között folyó képzés és kutatás tartalmán, módszerein, szervezettségén és infrastruktúráján, a témavezetı és a doktorandusz / doktorjelölt alkotó együttmőködésén, és sokban az intézmény vezetésén múlik.
2. Minden intézmény határidıre módosította szabályzatát és döntı mértékben, bár
nem mindig hiánytalanul érvényesítette a(z egyébként túl gyakran változó) jogszabályok elıírásait és így azok lényegében, bár többségük közel sem minden
részlet tekintetében, megfelelnek céljuknak. Teljesen általános és minden szabályzatra érvényes egységes megállapításokat ezen túl aligha lehet tenni, de azt
ajánljuk, hogy az intézmények minden, a következıkben felsorolt tapasztalatot
figyelembe véve tekintsék át, és indokolt esetben módosítsák szabályzatukat,
mert több esetben lényeges elemek tévesen jelennek meg azokban vagy éppen
hiányoznak belılük.
3. A szabályzatok mérete, mind a törzsszöveget, mind a mellékleteket tekintve,
rendkívül nagy skálán mozog. A szövegméretben legnagyobb/legkisebb fájl
arány 15:1, a mellékletben 34:0! Ezekben a szélsıségekben benne van az alul-,
illetve a túlszabályozás valószínősége, s egyik sem kívánatos. Felhívjuk a figyelmet, hogy az intézmények meg tudják nézni egymás szabályzatát, és ezt
érdemes is megtenni: a jó gyakorlat így el tud terjedni, kifejezett szabályozás
nélkül.
4. Formailag jó megoldás, ami tartalmilag az áttekinthetıséget, egyértelmőséget
és az alkalmazhatóságot is nagyban segíti, ha a doktori szabályzat egybe van
szerkesztve a törvény és a kormányrendelet releváns részeivel. Ennek egyik jó
példája az MTA Alapszabálya1 és több most értékelt DSZ is, melyek közül
primus inter pares alapon a Pannon Egyetem színeket alkalmazó, szerves egységbe harmonizált szabályzatát emeljük ki, akár követendı példaként is.2
5. 8 intézményben egy-egy doktori iskola van, 19-ben – változó számban – 2 és
25 között. Az utóbbi esetekben – jórészt érthetıen – fontos kérdések, pl. tanulmányi, publikációs követelmények, értekezés méretek stb. tudományterületi
vagy doktori iskolai szabályzatokra vannak leosztva. A 2. pontban tett ajánlá1
2

http://mta.hu/data/cikk/11/97/91/cikk_119791/ALAPSZABALY_EGYSEGES.pdf
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=17
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12.

sunk ezekre a szabályzatokra is érvényes, beleértve azok szükségszerő aktualizálását.
Néhány szabályzat nem itt rendez, hanem más szabályzat(ok)ba utal fontos
kérdéseket, pl. költségek és díjazások, gazdálkodási, fegyelmi ügyek, átvétel
másik intézménybıl stb. Indokoltnak tartjuk alkalmazni azt az elvet, hogy a
doktori képzés és fokozatszerzés minden lényeges kérdése ebben a szabályzatban szerepeljen. A doktori képzés és fokozatszerzés szabályozásának a tudomány alkotmányos autonómiáját tükrözı függetlenséget kell mutatnia az intézményen belül is, s ez indokolja a kérdéskör átfogó önálló szabályozását.
Elıfordul, hogy egyes kifejezések (pl. tézis, tézisfüzet) eltérnek a kormányrendeletben vagy a felsıoktatási törvényben használt kifejezésektıl. Az egységesség és egyértelmőség kedvéért célszerő a kormányrendeletben és a felsıoktatási törvényben használt kifejezéseket alkalmazni.
Az egyetemi doktori tanács (EDT) feladatainak ismertetése során sok esetekben hiányzik a kormányrendelet 9. § (d) bekezdése, mely szerint az Nftv. 16. §
(5) bekezdése alapján tudományterületenként – ezen belül a felsıoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve mővészeti
ágakban – tudomány-, illetve mővészeti ági doktori tanácsot (a továbbiakban
együtt: tudományági doktori tanács) hozhat létre, az összetételre és a személyi
feltételre vonatkozó, az (1) bekezdésben megfogalmazott elıírások betartásával. Érdemes ezt a pontot a feladatok között abban az esetben is feltüntetni, ha
az adott intézménynek nincs tudományági doktori tanácsa.
Érdemes lenne a szabályzatokban ismertetni az EDT elnöke megválasztásának
eljárásmódját (a kormányrendelet erre vonatkozóan nem fogalmaz meg külön
kritériumot).
Csak mérsékelten jelenik meg a szabályzatokban az az alapelv, hogy minden
résztvevınek, testületeknek és vezetıiknek, témavezetıknek és doktoranduszoknak egyaránt vannak kötelességei és jogai. Elvileg fontos pl. a doktoranduszok és doktorjelöltek joga a határidıre történı és tárgyilagos elbíráláshoz,
vagy ugyancsak fontos a témavezetık és a doktori iskolák munkájának rendszeres értékelése és az ebbıl adódó teendık, következmények megfogalmazása
– és megtétele.
Ennek egyik általánosan ajánlható eleme a kormányrendeletben is szereplı,
több szabályzatban lehetıvé tett (sıt elıírt) megállapodás az intézmény, a témavezetı és a doktorandusz között.
A DSZ jobban kezelhetı, ha áttekinthetı tartalomjegyzéke van: §-ok vagy
számozás, fejezetek (fı- és al)címekkel, oldalszámmal. Ha – mint sok esetben
– van fogalomtár és/vagy rövidítések jegyzéke, akkor azokat a szabályzat elején logikus megjeleníteni.
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Doktori iskolák1
13. Számos szabályzat csak indirekt módon (a rendelet idézésével) említi a doktori
iskolák kötelezettségét saját honlap folyamatos mőködtetésére. Ezt tételesen
meg kell fogalmazni az intézményi doktori szabályzatban is.
14. Több szabályzat nem írja elı, hogy a doktori tanácsok és a doktori iskolák
rendszeresen töltsék fel aktuális adataikkal az ODT/MAB www.doktori.hu
adatbázisát. Az adatbázisban minden DI adminisztrációjának (megnevezett)
koordinátora van. Ezt a feladatkört a szabályzatban is indokolt megjeleníteni.
A DI saját honlapja és a www.doktori.hu adatbázisban megjelentetett adatai
természetesen mindig egyezzenek!
15. A doktori iskola létesítésének dokumentumai felsorolása helyett sokszor csak
hivatkozás van a rendelet megfelelı pontjára. Hasonló a helyzet a doktori iskola nyilvántartásba vétele esetében is.
16. Elıfordul, hogy a doktori iskola létrehozására vonatkozó pontok ismertetésénél
a több tudományágú doktori iskolák esetében a törzstagok létszámára vonatkozó elıírások nincsenek megadva.
17. Számos szabályzat nem szól a www.doktori.hu adatbázisban elérhetıvé tett
„Mőködési szabályzat” és „Képzési terv” c. dokumentumokról.
18. Indokolt szabályozni a kettıs témavezetés (társ-témavezetés) kérdését, ahogy
ezt néhány szabályzat megteszi, s erre ODT ajánlás is van (lásd 3. lábjegyzet).
Ez fontos, mert a MAB elfogadja a törzstagság kritériumaként a 0,5+0,5=1 témavezetést.
19. Követésre érdemes a témavezetı-váltás szabályozása, amit – kellı indokkal – a
doktorandusz, a témavezetı és a doktori iskola tanácsa is kezdeményezhet.
20. A szabályzatok egy része rendelkezik az iskolán belüli doktori programokról.
Ez számos széles spektrumú tudományágban érthetı, indokolt. De ezeken belüli további bontás, alprogramok szervezése erısen meggondolandó. Ismét egy
kis számolás: ma 174 doktori iskola mőködik, ha ezek felében átlag öt doktori
programmal számolunk, máris minimum négyszáznál tartunk, miközben a doktori iskolák rendszere arról szól, hogy a témavezetı/doktorandusz klasszikus
párosokat szintetizálva átfogóan képzı és alkotó tudományos közösségek jöjjenek létre bennük. Sajnos az iskolák doktori programjai gyakran már a szabályzatokban is erısen elkülönülnek. Pedig tíz éve ezért tértünk át a sok kis
doktori programról a doktori iskolákra.
21. Ritka esetben fogalmazódik meg, jóllehet indokolt, hogy a doktori iskola az
oktatókat csak a tervezett kurzus anyagának együttes értékelésével fogadja be
és hirdeti meg azt. Ezek ismerete nélkül nem tud a doktorandusz képzési programot tervezni és szervezni magának, ezért a kurzusok tartalmának megjelenítése a DI honlapján elengedhetetlen.
1

Felhívjuk a figyelmet az ODT minıségbiztosítási ajánlásaira:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=194&th_ID=94
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22. Gyakran hiányzik a törvény legutóbbi módosításának elıírása (53/A §): az
értekezések és a tézisek jelenjenek az MTMT-ben. Ez az intézmény feladata és
eszerint szabályozandó.
23. Alig-alig jelenik meg az a MAB elvárás (lásd 2013/6/III/1. sz. határozat), hogy
DI vezetı 2016-tól csak MTA doktora lehet.
24. A pénzügyi és gazdálkodási kérdések szabályozása több esetben hiányzik a
szabályzatokból. Csak néhány esetben egyértelmő a doktori iskolák rendelkezési joga a meghatározott támogatási keretek és saját bevételek fölött.
25. Több esetben hiányzik a befizetendı eljárási díjak, illetve a közremőködıi
díjak szabályozása.
26. Kevés szabályzat kodifikálja az ODT által ajánlott „emeritus törzstag” kategóriát, pedig az évek haladtával egyre több potens jelölt van, ill. lesz.
Felvétel, képzés, doktorandusz
27. Sok esetben nem egyértelmő annak megfogalmazása, pedig szükséges, hogy a
fiatal nem általában doktori képzésre, hanem meghirdetett témára és meghirdetı témavezetıhöz jelentkezik és ezeket így a felvételi döntésben pontosan meg
kell jeleníteni.
28. A doktori képzésre is csak egyszer, a 36 hónapos képzés kezdetén kell beiratkozni, ezzel jön létre a hallgatói jogviszony, a következıkben csak be kell jelentkezni az adott képzési idıszakra.
29. Az Nftv. 17. §-a teljes idejő és részidıs képzést, továbbá távoktatást definiál. A
részidıs képzés lehet esti vagy levelezı képzés. A képzések másik metszete
azok állami (rész)ösztöndíjas, illetve önköltséges változata. Ezek közül a doktori képzésben
i. Nappali (teljes idejő) állami ösztöndíjas
ii. Nappali (teljes idejő) önköltséges
iii. Nappali (teljes idejő) nem-állami ösztöndíjas
iv. Levelezı (részidejő) önköltséges
v. Levelezı (részidejő) nem-állami ösztöndíjas
kategóriák alakultak ki.
Esti tagozatos és távoktatási képzési formát továbbra sem javaslunk szervezni
és szabályozni.
30. Nem minden szabályzat enged meg részidıs (levelezı) képzést: teheti, ez intézményi hatáskör. Azokban az esetekben, amikor a szabályzat nem enged
részidıs képzést, az értékelı táblázat (lásd külön dokumentumban) „A teljes és
a részidıs (levelezı) képzés rendjének szabályozása” c. pontjánál az „R”
(részben) jelölést alkalmaztuk.
31. Több szabályzat nem adja meg a 180 kredit min/max. megoszlását – értelemszerően csak tól-ig tartományokban indokolt – képzési (tanulmányi), kutatási
(publikálási) és esetleg oktatási kreditek között. Ahol megadják, ott a tantárgyak teljesítésével, illetve kutatással szerezhetı kreditek jelenlegi aránya meg-
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32.
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felelı. Ha a tantárgyak elég széles körbıl vehetık fel (pl. MSc-s tantárgyak is),
akkor nem kell ezek kredit-keretét tovább szőkíteni.
Oktatási kredit kötelezettséget nem lehet elıírni, viszont ha vállalja és végzi a
doktorandusz, azért (véges mértékig) kredit és (méltányos) díjazás jár a hatályos jogszabályok figyelembevételével.
Néhány szabályzatban a félévi kutatási kreditek megszerzésének és aláírásának
módja rendezetlen. Indokolt, hogy a féléves beszámoló nem csak a
doktorandusz, hanem egyúttal a témavezetı – a doktori iskola által együttesen
értékelt – beszámolója is legyen.
Nem általános, pedig indokolt, hogy az elıírt krediteket nem teljesítıket és a
hiányokat nem pótlókat el lehessen bocsátani a képzésbıl a 36 hónap letelte
elıtt is. A felvétel ne jelentsen automatikusan 36 hónapnyi ösztöndíjat, csak
garanciát arra, hogy a kötelezettségek teljesítése esetén a doktorandusz megkapja. A (nem) teljesítést természetesen értékelni kell. Az Nftv. és a doktori
korm. r. a képzésbıl való elbocsátásról semmit nem mond.
Kevés szabályzat foglalkozik a nemzetközi közös képzések, a joint degree-k
szabályozásával. Ez egy kissé szomorú hazai helyzetre, azaz ilyen együttmőködések hiányára utal. (A MAB – a jogszabályokon belül – szabad kezet adott
ebben az intézményeknek.)
Alig egy-két szabályzat rendelkezik a doktorandusz munkanapjairól és „szabadságáról”. Errıl indokoltnak tartunk egy – munkajogilag jól megindokolt –
DOSZ állásfoglalást.
Nem egységes a kép a tekintetben, hogy az állami ösztöndíjas doktorandusz
milyen idıtartamú munkaviszonyt vállalhat, jelenleg a jogszabályok errıl nem
rendelkeznek. Ha irányadónak vesszük, hogy max. heti 48 óra a "törvényes"
munkaidı, akkor a fıállású PhD hallgatónak heti 8 órája marad. A felsıoktatási
intézmény köthet olyan szerzıdést, amelyben elıírják, mennyi idıt töltsön a
doktorandusz az intézményben, ez azonban természetesen tudományág-függı.
A szerzıdésben ez a fajta korlátozás kikötése különösen ajánlatos az ösztöndíjas doktorandusz esetében, mert egyébként nincs lehetıség az ösztöndíj elvételre akkor sem, ha a doktorandusz nem teljesít.

Doktorjelölt, fokozatszerzés
38. Számos szabályzatban nem egyértelmő, sıt zavaros az egyéni felkészülés a
fokozatszerzésre c. kérdéskör szabályozása. (Egyéni képzés nincs a jogszabályokban, ezt nem indokolt sehol sem intézményileg bevezetni, az ilyet törölni javasoljuk.) Az alap: az egyéni felkészülı – elıírt publikációs és nyelvi követelmények dokumentált teljesítésével és (esetleg közel) kész értekezéssel (+ a tézisfüzettel) jelentkezhet fokozatszerzésre (de nem képzésre). Annak elfogadása
után doktori szigorlatot tesz és a szokásos eljárásban, támogató bírálatok alapján, doktori bizottság és nyilvánosság elıtt megvédi értekezését (téziseit) –
(vagy nem). Ennek aleseteként lehetséges, hogy konzulenst (de nem témavezetıt) kér vagy kap, maximum két évre, azért pl. hogy a még nem teljesen kész
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43.

44.
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értekezés befejezéséhez segítséget kapjon, de képzésben való részvételre és
más – költségtérítéses – tevékenységre nem kötelezhetı. A doktorjelölt nem
hallgató, mint azt néhány DSZ egy-két tekintetben kezeli, és a törvény szerint
maximum két évig lehet valaki doktorjelölt (öt évig semmiképpen).
A két idegen nyelv ismeretének követelménye elég egyenetlen vagy hiányos a
szabályzatokban. Ezzel a kérdéssel doktori rendszerünk nem tud homogén felfogásban megbirkózni. Különösen nehéz a nem magyar állampolgárok esete. A
két idegen nyelv ismerete alapkövetelmény.
Célszerő, ha egyértelmősíti a szabályzat is, amit a kormányrendelet kimond: a
doktorjelöltnek legyenek közleményei (alkotásai) az értekezés témájában, és az
értekezésben hivatkozzon is azokra.
Az intézményi szabályzatokban – a doktori iskolák számától függetlenül –
szinte sehol sem jelenik meg a szigorlati fı- és melléktárgyak listája (néha még
az sem, hogy a szigorlatokon vannak ilyenek), de az sem, hogy ezeket a doktori iskolák határozzák meg és honlapjukon tegyék nyilvánossá. Ez utóbbit elı
kell írni. (Nehéz lenne erre általános szabályt alkotni, de ismertek olyan szigorlati tárgyak, melyek még az alap- vagy mesterképzési szigorlatoknál is szőkebbek, jóllehet a doktori szigorlat a „doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevı
személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintı jellegő
számonkérési formája”.)
Az intézmények többsége elıír elızetes munkahelyi vagy mőhelyvitát. Ez kifejezetten hasznos a doktorjelölt számára, ezért ajánlatos gyakorlat, bár nálunk
jogszabály nem írja elı.
Elvárható, hogy minden intézmény külön térítés nélkül adja ki a magyar és
angol nyelvő PhD oklevelet. (Egyesek latinul is kiadják). Ezekért nem elegáns
külön pénzt kérni.
Követendı példa a predoktori ösztöndíj létesítése, kritériumainak szabályozása.
A szabályzatok csak ritkán foglalkoznak a doktoranduszok/doktorjelöltek, illetve a fokozatot szerzettek (netán nem szerzettek) visszajelzéseinek megkérésével és azok hasznosításával. Alumni rendszerek mőködésérıl – egy-két kivétellel – nem szólnak a szabályzatok.

Egyebek
46. Néhány szabályzat nem említi a (rokoni/fınök-beosztott/szakmai kooperációs)
összeférhetetlenség kérdését. Érdemes ezt is szabályozni.
47. Van szabályzat, amelyik nem tárgyal etikai kérdéseket, pl. a plágium kérdését,
javasoljuk, hogy térjenek ki erre is a szabályzatok.
48. A titkosítási eljárást (a zárt védést) nem mindegyik szabályzat említi. Javasoljuk, hogy írják elı a zárt védésnek, a dolgozat titkosításának indoklását, feltételeit.
49. Több esetben hiányzik a fokozat visszavonásának szabályozása.
50. A szabályzatok egy része nem tartalmazza azt a kormányrendeleti kitételt,
hogy Dr.h.c. címet csak abban a tudományágban tevékenykedı személynek
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adományozhat az intézmény, amelyben PhD fokozatadási joga van. Ezt a hiányt ilyen esetben pótolni kell.
Alig egy-két szabályzat tesz említést a hátrányos helyzetőek kezelésérıl.
Nem indokolt, sıt vitatható új fogalmak bevezetésének jogszerősége: Egyetemi
Doktori Iskola, meghívott törzstag.
Egy-két helyen kari DT szerepel. Ilyen már nincs, és a DT nem a kari tanács
bizottsága.
A kandidátusi fokozat PhD egyenértéke törvényi kitétel, ezért már rég nem
lehet PhD oklevelet kiadni.
Több szabályzatban régi minisztériumi (OKM), hivatali nevek szerepelnek.
Ezek helyett célszerő – a törvény gyakorlatát követve – általános megnevezést
alkalmazni, pl. felsıoktatásért felelıs minisztérium.
Egyetemi tanácsok – törvényben megengedett kivételtıl eltekintve – már nincsenek, csak szenátusok.
Régóta nincs országos doktori nyilvántartás, az ilyen hivatkozást törölni kell.

Jogszabály-módosítás
A MAB jelezni fogja a törvényalkotónak, hogy a Bolyai-ösztöndíjjal kapcsolatos
eljáráshoz hasonlóan a doktori képzés állami ösztöndíjának az elvételére is teremtsék meg a jogszabályi lehetıséget.
További teendık
A MAB javasolja az intézményeknek, hogy a fentiek és az egyedi észrevételek,
javaslatok figyelembevételével tekintsék át és szükség szerint módosítsák szabályzatukat, feltöltve a www.doktori.hu honlapra.
Budapest, 2013. december 6.
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Mőködési határozatok
A MAB 2013–15 ciklusra vonatkozó stratégiája
2013/2/III. sz. MAB határozat (2013.02.01.)
A testület a MAB 2013–15 ciklusra vonatkozó stratégiáját alábbiak szerint elfogadta.
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság jelenlegi Testülete 2012. március
1-jén lépett hivatalba. A Testület jelentıs mértékben megújult, a 18 tagból 3 személy volt az elızı testületnek is tagja. Az új testület feladatai között, ahogy az a
ciklusváltásokkor szokásos, a szervezet, a szakbizottságok megújítása, a munkamegosztás kialakítása volt az elsıdleges. Ugyancsak jelentıs munkát igényelt az új
jogszabályi környezethez való alkalmazkodás, az eljárások, bírálati szempontok és
kapcsolódó dokumentumok frissítése, több esetben (karlétesítés, FSZ képzések) új
eljárási-véleményezési szabályok, dokumentumok készítése. Mindezen munkák
elvégzése után a MAB Testülete az alábbiakban határozza meg a MAB 2013–15
közötti évekre vonatkozó stratégai célkitőzéseit.
1. A MAB mőködésének a továbbiakban is meghatározó eleme, alapvetı viszonyítási pontja az oktatási miniszterek által 2005-ben Bergenben elfogadott Európai Sztenderdek és Irányelvek dokumentum („Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European Higher Education Area”, ESG). Ez teremti meg azt a szilárd alapot, amelyrıl a szervezet egyértelmően meg tudja
magát határozni és a gyakorlatban érvényesíteni tudja a vonatkozó jogszabályokban rögzített szerepét, azzal hogy a magyar felsıoktatás minıségének letéteményese és legfıbb ıre. A MAB az ESG sztenderdjeit a felsıoktatási intézmények értékelésekor – és saját mőködésében is – eztán is érvényesíteni kívánja, s feladatának tekinti az ESG minél szélesebb körben való megismertetését.
2. A MAB kiemelt fontosságot tulajdonít az ESG sztenderdek közül a minıségbiztosítási ügynökségek függetlenségének. A MAB ezt képviseli mind a felsıoktatási intézmények, mind az oktatási kormányzat felé, hangsúlyosan meg kívánja ırizni e két meghatározóan fontos szereplıi körtıl való függetlenségét. A
MAB tagjai e tisztségüket minden egyéb intézményi, szervezeti elkötelezettségüktıl függetlenül, egyéni szakértıi mivoltukban látják el. A MAB számára
végzett munkájukban, vonatkozó álláspontjuk kialakításában, döntéseikben,
valamint MAB-tagként való megnyilatkozásaikban kizárólag a felsıoktatás
minıségének szempontja vezeti ıket. A MAB tagjai a MAB számára végzett
munkájukban a jövıben sem képviselik delegálójuk, munkáltatójuk, vagy más
szervezetek álláspontját, nézeteit, érdekeit. Ugyanezt a függetlenséget, a szakmai véleményalkotás pártatlanságát várja el a MAB a felkért szakértıktıl is
(szakbizottsági tagok, bírálók, látogató bizottsági tagok).
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3. Minıségértékelési, szakértıi véleményezési munkája során a MAB az adott
képzések illetve intézmények, karok mőködtetésére, minıségére, a személyi,
tárgyi, kutatási, szervezési és infrastrukturális feltételek meglétére fókuszál, továbbá a tanulási-oktatási folyamatot és eredményeit vizsgálja, oktatáspolitikai
szempontokat azonban nem mérlegel, sem az egyes szakok indításakor, sem
a szakok és intézmények, karok mőködés közbeni vizsgálatakor. A felsıoktatás
rendszerszintő mőködését és az oktatáspolitikai döntések elıkészítését a MAB
a minıségértékelési munkája mellett jogszabálytervezetek véleményezésével,
rendszerszintő elemzésekkel (ide értendı pl. a párhuzamos programakkreditáció is, lásd alább), esetenkénti elvi állásfoglalásokkal segíti.
4. A MAB értékeléseiben a bemeneti elemek mellett még hangsúlyosabban ki
kell térni a folyamatok (tanítási- és javasolt tanulási folyamat, tantervfejlesztés, tehetséggondozás, oktató-hallgató kapcsolat, hallgatók értékelése, a belépı
hallgatók tudásszintje miatt szükséges szintre hozó képzés, a lemorzsolódás
okai, stb.) és a kimeneti jellemzık (megszerezhetı / megszerzett tanulási
eredmények és kompetenciák, végzett hallgatók hazai és külföldi elhelyezkedése, alkalmazók visszajelzései, kutatási eredmények) vizsgálatára, úgy az intézmény-, mint a programakkreditációs eljárásokban.
5. A MAB az eddig alkalmazott minıségvizsgálati módszertan fejlesztésével
hatásosabbá kívánja tenni értékeléseit, eljárásait, annak érdekében, hogy a jogszabályi és akkreditációs elvárásoknak való formális megfelelés mellett a képzések minısége érdemben javuljon. E célból a minıségvizsgálat eszközei
között alkalmazásra kerülhet véletlen mintavételes, szúrópróba-szerő helyszíni
információgyőjtés (pl. elıadások látogatása, tanterv szerinti és tényleges óraleadások összevetése, szóbeli információgyőjtés oktatóktól és hallgatóktól, stb.)
6. Az intézményakkreditációt a továbbiakban is az intézményi belsı minıségbiztosítás meglétére és milyenségére kell fókuszálni. Kapjanak nagyobb hangsúlyt az akkreditá-ciós jelentésekben az intézmény számára megfogalmazott
minıségjavítási javaslatok. A MAB intenzívebbé, gyakorlatorientáltabbá,
eredményesebbé kívánja tenni a látogató bizottsági tagok felkészítését a feladatra.
7. A párhuzamos programakkreditációt a következı években is folytatni kell,
az eddigiek szerint, az intézményakkreditációtól elkülönült eljárásban. Ez biztosítja a Magyarországon mőködı szakok minıségértékelését, az azonos szakok képzési minıségének – kifejezett rangsorolás nélküli – összehasonlíthatóságát, az egyes képzési területek, ágak aktuális helyzetének, erısségeinek és
minıségi problémáinak országos (rendszer)szintő elemzését.
8. A felsıoktatás minıségének meghatározó eleme az egyetemi tanári kar. A
MAB a jövıben is kiemelt figyelmet kíván fordítani az egyetemi tanári pályázatok véleményezésére, felhasználva és frissítve a többtényezıs értékelésipontozási rendszert, s törekedve a döntésekben az egységesség, következetesség fenntartására, az egyes tudományterületek sajátosságait is figyelembe véve,
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6.

8.

9.

10.

11.

azzal a céllal, hogy a magyar felsıoktatás egyetemi tanári karának jó minıségő
utánpótlása biztosított legyen.
A doktori képzés minıségének javítását a MAB a jövıben is kiemelkedı feladatának tekinti. A MAB kezdeményezıen, szövegalkotási szinten vett részt
2012-ben az új doktori kormányrendelet elıkészítésében. Az új kormányrendelet alapján a MAB el kívánja végezni az összes doktori iskola egyedi és a magyarországi doktori képzés rendszerszintő értékelését, biztosítandó, hogy csak
a jogszabályi elıírásoknak és az akkreditációs követelményeknek megfelelı
doktori iskolák mőködjenek. A doktori iskolák és törzstagjaik értékelését a
MAB továbbra is a már jól bevált és a nyilvánosság számára is elérhetı doktori
adatbázisban kívánja végezni (www.doktori.hu).
Az ESG-nek megfelelıen, s a MAB SZMSZ-ben rögzítettek szerint, a MAB
folytatja a minıségértékelési eljárásai során tett megállapítások és jobbító
szándékú javaslatok nyomán végrehajtott intézményi intézkedések nyomon
követését (monitor vizsgálatok), az egyes képzések, karok, intézmények tekintetében.
A MAB fenn kívánja tartani a felsıoktatás irányításában és mőködésében
meghatározó hazai szervezetekkel való rendszeres kapcsolatait (EMMI,
MRK, ODT, FTT, DOSZ, HÖOK). Az érintett szervezetek képviselıinek a
MAB plénum nyilvános ülésrészeire való meghívása mellett ez rendszeres
egyeztetésekben és a MAB mőködésére vonatkozó visszajelzések kérésében
nyilvánuljon meg. A költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében a MAB a felsıoktatási intézmények szélesebb oktatói-munkatársi köre
számára kölcsönös eszmecserére lehetıséget adó fórumokat szervez.
A MAB tovább kívánja erısíteni nemzetközi tekintélyét és kapcsolati rendszerét. Célkitőzés, hogy sikerrel záruljon a MAB 2013-ban esedékes nemzetközi
külsı értékelése, s ennek nyomán kerüljön újabb 5 évre megújításra a MAB
teljes jogú ENQA tagsága. Az ESG vonatkozó sztenderd-jeinek való lényegi
megfelelés esetén a MAB jelentkezni fog az EQAR (European Quality
Assurance Register for Higher Education) regiszterlistára való felvételre. A
MAB továbbá szorosabban együtt kíván mőködni külföldi társügynökségekkel
közös projektek, közös értékelések (pl. nemzetközi közös képzések esetében),
szakértık cseréje révén, részt fog venni más országok minıségértékelési folyamataiban. A pénzügyi lehetıségek függvényében erısíteni kell a külföldi
szakértık részvételét a MAB minıségértékelési eljárásaiban.
A MAB Titkárságán ki kell terjeszteni az elektronikus ügykezelést és bírálati
rendszert, a TIR adatbázisban lehetıvé téve az intézmény- és párhuzamos
program-akkreditációs eljárások teljes körő kezelését. Fenn kell tartani továbbá
a Titkárság munkatársainak magas fokú elkötelezettségét és szakmai hozzáértését, a tervciklusban távozó idısebb kollégák kvalifikált fiatalabb munkaerıvel való pótlásával. Biztosítani kell a munkatársak motiváltságát, erısíteni kell
az anyagi és erkölcsi megbecsülésüket.
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12. A MAB a mindenkori költségvetési év elején már rendelkezésre álló megfelelı
források nélkül nem tudja ellátni feladatát. A MAB-nak minden erıfeszítést
meg kell tennie a mőködéséhez szükséges források megfelelı – a fejlesztést is
lehetıvé tévı – mértékő biztosítására. El kell érni az oktatási kormányzatnál,
hogy a MAB finanszírozása kiszámítható legyen, a teljes mőködési költségeket fedezze, a folyósítás pedig idejében, tervezhetıen valósuljon meg, a gazdálkodási év elején is biztosítva a MAB mőködésének pénzügyi hátterét. A
MAB ugyanakkor további lehetséges finanszírozási forrásokat szándékozik
felkutatni (pl. eseti jelleggel, egy-egy rendezvény vagy kiadvány finanszírozására).
A stratégia a MAB honlapján a Szabályok / Alapdokumentumok menüpontban olvasható.

Törzstag tudományos fokozatának tudományága
A MAB-hoz kérdés érkezett: elfogadható-e a nem a doktori iskola tudományágában szerzett tudományos fokozat a törzstagi relevancia értékelésekor? Ugyanis a
387/2012 (XII.19.) Korm. rend. 2. § (3) szerint „Törzstag az lehet, aki a) a létesítendı doktori iskola tudományágában tudományos fokozattal rendelkezik; b) a
doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos, magas szintő
tudományos tevékenységet folytat.”
A testület a doktori kormányrendelet módosítását javasolta az oktatási államtitkárság felé az alábbiak szerint:
2013/2/IV/2. sz. MAB határozat (2013.02.01.)
Egyedi elbírálás alapján a MAB elfogadja a más tudományágban szerzett fokozatot, ha az illetı a tudományos munkásságát, publikációkkal jól igazolhatóan, az
adott doktori iskola tudományágában fejtette ki. Érvényben marad a MAB
2012/7/III/9. sz. határozata – Doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs bírálati szempontjai – 3. melléklet a) pontja: „A törzstagi megfelelıség
kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévı tudományos
vagy mővészeti fokozat. Ennek megszerzését a program értékeli, de az új tudományágak esetén annak relevanciáját értelemszerően tartalmilag, elsısorban a TTjelölt tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia,
mérnöki stb. tudományágakkal jelzett fokozatokat, ha a tudományos munkásság ezt
alátámasztja.)”
Ennek érdekében a Testület felhatalmazta a MAB elnökét, hogy kezdeményezze a
felsıoktatásért felelıs helyettes államtitkárnál a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjérıl és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet fenti
bekezdésének módosítását, „a létesítendı doktori iskola tudományágában” szőkítés
elhagyását.
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Osztatlan tanárképzési szakok indításának bírálati szempontjai
2013/4/III/1. sz. MAB határozat (2013.04.05.)
A testület az osztatlan tanárképzési szakok indításának bírálati szempontjait elfogadta.
A dokumentum a MAB honlapján a Beadványok menüpontban érhetı el.

Nyugdíjas oktatók akkreditációs elfogadhatósága
Több megkeresés érkezett a MAB titkárságára a 2013. július 1-jétıl érvényes új
közalkalmazotti szabályozás tárgyában.
A felsıoktatási intézményekben sok magasan kvalifikált nyugdíjas oktatónak meg
fog szőnni a közalkalmazotti jogviszonya (vagy munkaviszonya), ezzel egy-egy
képzésben új helyzetet teremtve az akkreditációs elvárásoknak (bírálati szempontoknak) való megfelelés tekintetében. Az érdeklıdık azt kérdezik, változnak-e a
MAB bírálati szempontok, elvárások az új szabályozás miatt.
A jelenlegi bírálati szempontok, elvárások szerint pl. a megbízási szerzıdéssel
foglalkoztatott nyugdíjasok részben beszámíthatók az akkreditációs feltételek megítélésénél, az alábbiak szerint.
Jelmagyarázat:
• AT oktató: az adott intézménynek adta nyilatkozatát (A) és teljes munkaidıben foglalkoztatott (T, közalkalmazott vagy munkajogviszony).
• AE oktató: az adott intézménynek adta nyilatkozatát (A), de nem teljes munkaidıben foglalkoztatott, hanem egyéb módon (E), részidıben, vagy lehet
megbízási jogviszonyos (pl. nyugdíjas) is.
• V: vendégoktató, nem az adott intézménynek adta nyilatkozatát, lehet megbízási jogviszonyos (nyugdíjas) is.
1. A szakfelelıs AT kell legyen, nem lehet AE sem, tehát megbízásos sem.
2. A szakirányfelelıs:
AT vagy AE oktató, tudományos fokozattal és az azt követı legalább 3 éves,
összesen legalább 5 éves oktatói gyakorlattal rendelkezı oktató.
Tehát a szakirányfelelıs lehet megbízási jogviszonyos (nyugdíjas) is, ha az AE
kvótába belefér (lásd alább).
3. Tantárgyfelelısök:
• Szakmai kompetenciájuk, kutatási területük összhangban legyen a gondozott
tantárggyal, és szakterületükön igazolt szakmai gyakorlattal és teljesítménynyel bírjanak.
• Az AT és AE oktatók aránya legalább 3:1.
• Az AT oktató egyetemi/fıiskolai tanár, docens vagy tudományos fokozattal
és legalább 5 éves oktatói gyakorlattal bíró adjunktus, vagy tanári, vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott lehet.
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Az AE oktatók legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkezzenek.
A kötelezı tantárgyak felelısei rendelkezzenek tudományos fokozattal.
Tehát a tantárgyfelelısök egynegyede (25%-a) lehet AE, azaz az adott intézménynek nyilatkozó, de nem teljes munkaidıs, hanem pl. megbízásos, akár nyugdíjas is.
•
•

4. Az összes oktatóra:
A szakon oktatók legalább 80%-a AT és AE oktató, az AT és AE oktatók aránya
legalább 3:1.
"Vendégoktató" (V) a szakon oktatók legfeljebb 20 %- a lehet, oktatói terhelése
a szakon nem haladhatja meg az (összesen) 8 kreditértékő, legfeljebb 2 tantárgy
oktatásában való részvételt.
Azaz, ha van 20% vendégoktató, akkor az összes oktató további 20%-a lehet AE,
ha kevesebb V oktató van, akkor magasabb lehet az AE arány (max. 25%). A megbízásos nyugdíjasok lehetnek V és AE kategóriában is, azaz a lehetıségeket maximálisan kihasználva a szakon oktatók összesen 40%-a lehet megbízásos nyugdíjas! Ez nem alacsony arány. Persze a fent jelzett felelıs oktatóknál meg kell legyen
a szükséges AT arány (tantárgyfelelısök 75%-a).
Fentieket a MAB 2013. április 5-i ülésén áttekintette, s arra is figyelemmel, hogy a
felsıoktatási törvény várható módosítása e kérdést is érintheti, jelenleg nem látja
szükségesnek a bírálati szempontok módosítását. (A teljes szakindítási bírálati
szempontrendszer a MAB honlapon a Beadványok menüpontban érhetı el.

A MAB 2012. évi közhasznú beszámolója és 2013. évi költségterve
2013/4/IV/1. sz. MAB határozat (2013.04.05.)
A plénum a MAB 2012. évi közhasznú beszámolóját elfogadta.
2013/4/IV/2. sz. MAB határozat (2013.04.05.)
A plénum a MAB 2013. költségtervét elfogadta.
A beszámoló a MAB honlapján, az Üvegzseb menüpontban kerül közzétételre, s az
EMMI-nek is elküldte a MAB az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelentetés céljából.

Doktori iskolák értékelésének bírálati szempontjai
2013/6/III/1. MAB határozat (2013.06.07.)
A testület a doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjait e határozatával elfogadta.
A bírálati szempontok a MAB honlapján a Beadványok és az Akkreditáció menüpontokban érhetıek el.
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Útmutató a doktori iskolák létesítéséhez és adatok frissítéséhez
2013/6/III/2. sz. MAB határozat (2013.06.07.)
A testület a doktori iskola létesítési beadványhoz és mőködı doktori iskolák adatinak frissítéséhez készült Útmutatót e határozatával elfogadta.
Az Útmutató a MAB honlapján a Beadványok és az Akkreditáció menüpontokban
érhetı el.
A doktori iskolák 2013. évi értékelési eljárásának ütemezése
2013/6/III/3. MAB határozat (2013.06.07.)
A plénum a doktori iskolák 2013. évi értékelési eljárása ütemezését az alábbiak
szerint fogadta el.
1. A 2013. évi értékelés megfelelıségi vizsgálat, az akkreditáció hatályát az esetek többségében nem érinti, ám a 2013 végén lejáró akkreditációjú doktori iskolák akkreditációja 5 évre megújítható.
2. A MAB minden mőködı doktori iskolát és törzstagjaikat arra kér, hogy 2013.
szeptember 30-ig frissítsék adataikat a doktori adatbázisban, az új doktori
kormányrendelet [387/2012. (XII.19) Korm. rendelet] figyelembevételével. Az
egyetemi/fıiskolai doktori szabályzatokat 2013. július 31-ig kell módosítani az
új szabályozás szerint (lásd még alább a 6. pontot). (www.doktori.hu)
3. A 2013. évi MAB értékelés:
a) programozott módon vizsgálja minden egyes mőködı doktori iskola
jogszabályoknak és MAB akkreditációs szempontoknak való – formai –
megfelelıségét (lásd még a 4. pontot alább);
b) szakértıi értékeléssel vizsgálja a mőködı doktori iskolák közül a 2007tel bezárólag akkreditált (létesült) doktori iskolák megfelelıségét az
Nftv-hez (2011. évi CCIV. törvény), a doktori kormányrendelethez és a
MAB (az említett jogszabályok fényében frissített) bírálati szempontjaihoz
képest. Így most 154, 2008 elıtt akkreditált doktori iskolát – és ha a 2008ban és az után akkreditált doktori iskola kéri, akkor abban minden új törzstagot – értékel szakértıi közremőködéssel a MAB.
4. A 2008-ban akkreditált doktori iskoláknak 2014-ben, a 2009-ben akkreditáltaknak 2015-ben, a 2010-ben akkreditáltaknak 2016-ban, a 2011-ben akkreditáltaknak 2017-ben, a 2012-ben akkreditáltaknak 2018-ban, a 2013. április 30.
elıtt akkreditált doktori iskoláknak pedig 2019-ben kell megfelelniük teljes
mértékben a követelményeknek. Ezek az iskolák a következık:
akkreditálás éve
DI MAB-kódja
összesen 20 DI:
megfelelés éve

2008
181, 183,
187,194, 195
5
2014

2009
193, 197,
198, 200
4
2015

2010
201, 202,
203
3
2016

2011
209
1
2017

2012
212, 213,
214, 215
4
2018

2013
217, 218,
219
3
2019
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Ezek a most csak programozott vizsgálatra kerülı iskolák az esetleges formai
hiányosságok javítására felhívó észrevételt kapnak.
5. A szakértıi értékelés során nem megfelelınek talált doktori iskolák a formai
és tartalmi hiányosságok javítására felhívó figyelmeztetést kapnak, továbbá tájékoztatást, hogy 2014-ben akkor is újra értékeli ıket a MAB, ha az
akkreditációjuk még nem járna le.
6. A MAB értékeli a 27 egyetemi/fıiskolai doktori szabályzatot is, amelyeket az
intézményeknek 2013. július 31-ig módosítaniuk kell. A MAB háromfıs bizottságot kér fel a szabályzatok értékelésére. A bizottságba a DOSZ tanácskozási joggal delegál egy negyedik tagot. Az értékelés a jogszabályoknak való
megfelelést vizsgálja. A www.doktori.hu-ban megtalálható szabályzatok véleményezése – július 31. után – a http://tir.mab.hu-ban történik majd. A 27 kész
vélemény átkerül végül a www.doktori.hu-ba is.
7. Ütemezés
o A doktori iskolákat 2013. január 22-én értesítette a MAB, hogy a kormányrendelet szerinti feltételeket 2013. szeptember 30-ig kell teljesíteni.
o A június 7-i MAB plénumülés után a doktori iskolák megkapják a MAB
átdolgozott bírálati szempontjait, az ahhoz kapcsolódó adatközlési és –
frissítési útmutatót, valamint a jelen eljárási-ütemezési határozatot.
o Az intézmények július 31-ig módosítják doktori szabályzatukat, s feltöltik
a www.doktori.hu adatbázisba.
o A doktori iskolák és törzstagjaik szeptember 30-ig frissítik adataikat a
www.doktori.hu adatbázisban.
o Október elején a MAB saját szerverére lemásolja (rögzíti) az adatbázist az
értékelés céljára.
o Október-novemberben a felkért szakértık és a MAB szakbizottságok értékelik a doktori iskolák (és új törzstagok) megfelelıségét.
o December elején a MAB plénuma határozatokat hoz a megfelelıségi vizsgálat eredményeirıl, melyek a www.doktori.hu oldalon nyilvánosan megjelennek.
o A MAB értesíti az intézményeket a plénumhatározatokról.

Egyetemi tanári pályázatok véleményezési díja
2013/6/IV. sz. MAB határozat (2013.06.07.)
A 2013. június 7. után beérkezı egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért a
MAB pályázatonként – a 2012/13-as tanévben alkalmazott véleményezési díjjal
azonos mértékően – 186.000 Ft szakértıi díjat számol fel a benyújtó intézménynek.
A szakértıi vélemény kiadásának feltétele a szakértıi díj MAB számlájára való
beérkezése.
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Az intézmény rektora a pályázat véleményezésének kérésével a szakértıi díj fenti
mértékét elfogadja.
Ez a határozat hatályon kívül helyezi a MAB 2011/1/III. sz. határozatát.

Párhuzamos programakkreditációs útmutató (orvos- és egészségtudományi,
sporttudományi képzésekhez)
2013/7/III. sz. MAB határozat (2013.07.05.)
A MAB az orvos-, egészség- és sporttudományi képzések párhuzamos programakkreditációs útmutatóját elfogadta. Az útmutató a MAB holnapján a Beadványok
menüpontban elérhetı.

Felsıoktatási szakképzés, dokumentumfrissítés
A felsıoktatási szakképzések indítási véleményezéséhez kapcsolódó útmutatóban –
a vonatkozó kormányrendelet módosítására is tekintettel – néhány frissítés történt.
Az útmutató elérhetı a MAB honlapján.

Hitéleti szakok önértékelési útmutatója
2013/8/IV/3. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
A testület a Hitéleti szakok önértékelési útmutatóját az elhangzott kiegészítésekkel
elfogadta. A dokumentum a MAB honlapján az Akkreditáció / Intézményakkreditáció / Hitéleti szakok önértékelése menüpontban érhetı el.
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Intézményakkreditáció
Az Általános Vállalkozási Fıiskola intézményakkreditációs jelentése
2013/8/IX/1. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
Az Általános Vállalkozási Fıiskola intézmény-akkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy a fıiskola megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása fıiskola
akkreditációja feltételének tekint. Az Általános Vállalkozási Fıiskolát akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelés esetén – 2018. december 31.
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola intézményakkreditációs jelentése
2013/8/IX/2. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy a fıiskola megfelel azoknak a
minıségi elvárásoknak, amelyeket a hatályos felsıoktatási törvény szellemében a
MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja feltételének tekint. A fıiskolát, valamint annak karait:
 Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar
 Kommunikációs és Mővészeti Kar
akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31.
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.
Az Edutus Fıiskola intézményakkreditációs jelentése
2013/8/IX/3. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy a fıiskola
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a hatályos felsıoktatási
törvény szellemében a MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja feltételének
tekint. Az Edutus Fıiskolát akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31.
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.
A testület az Edutus Fıiskola intézményakkreditációs jelentését elfogadta.
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A Pannon Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2013/8/IX/4. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
A Pannon Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB
megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének tekint. A Pannon Egyetemet, valamint annak alábbi karait:
 Georgikon Kar
 Mőszaki Informatikai Kar
 Mérnöki Kar
egyetemi karként akkreditálja.
Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31.
A Gazdaságtudományi Kar, valamint a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar akkreditációja 2018. december 31-ig hatályos, 2015. szeptemberben lefolytatandó követı (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A MAB a monitorvizsgálat eredményének függvényében
a.

a követı (monitor) vizsgálat indokául jelzett hiányosság (egyetemi karral
szemben támasztott jogszabályi (számszerő) elıírás jelenlegi nem teljesülése)
megszőnése esetén egyetemi kari akkreditációt ad, fenntartva az akkreditáció
2018. december 31-ig szóló hatályát,

b. a fent jelzett feltételnek a törvény adta határig való nem teljesülése esetén,
egyetemi kari akkreditációt (az adott karnak) nem adhat. Megállapíthatja, hogy
a fıiskolai karral szemben támasztott jogszabályi elvárások teljesülnek, és
ilyenként az akkreditáció hatálya szintén 2018. december 31.
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.

A Zsigmond Király Fıiskola intézményakkreditációs jelentése
2013/8/IX/5. sz. MAB határozat (2013.09.27.)
A Zsigmond Király Fıiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a
MAB megállapította, hogy a fıiskola megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak,
amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja
feltételének tekint. A Zsigmond Király Fıiskolát akkreditálja. Az akkreditáció
hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018.
december 31.
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.
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A Budapesti Corvinus Egyetem intézményakkreditációs értékelése
2013/9/VII/1. sz. MAB határozat (2013.10.25.)
A testület a Budapesti Corvinus Egyetem intézményi akkreditációs jelentését elfogadta:
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy az egyetem
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a hatályos felsıoktatási
törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének
tekint. A Budapesti Corvinus Egyetemet, valamint annak alábbi karait:
 Élelmiszertudományi Kar
 Kertészettudományi Kar
 Közgazdaságtudományi Kar
 Tájépítészeti Kar
 Társadalomtudományi Kar
egyetemi karként akkreditálja.
Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31.
A Gazdálkodástudományi Kar akkreditációja 2018. december 31-ig hatályos,
2015. szeptemberben lefolytatandó követı (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A MAB a monitorvizsgálat eredményének függvényében
a.

a követı (monitor)vizsgálat indokául jelzett hiányosság (egyetemi karral
szemben támasztott jogszabályi számszerő elıírás jelenlegi nem teljesülése)
megszőnése esetén egyetemi kari akkreditációt ad, fenntartva a kari
akkreditáció 2018. december 31-ig szóló hatályát,

b. a fent jelzett feltételnek a törvény adta határig való nem teljesülése esetén,
egyetemi kari akkreditációt nem adhat. Megállapíthatja, hogy a fıiskolai karral
szemben támasztott jogszabályi elvárások teljesülnek, és ilyenként az
akkreditáció hatálya 2018. december 31.

Az Eötvös József Fıiskola intézményakkreditációs értékelése
2013/9/VII/2. sz. MAB határozat (2013.10.25.)
A testület az Eötvös József Fıiskola intézményi akkreditációs jelentését elfogadta:
Az Eötvös József Fıiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a
MAB megállapította, hogy a fıiskola részlegesen felel meg azoknak a minıségi
elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása fıiskola
akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a fıiskola ugyancsak részlegesen felel
meg a felsıoktatási minıségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG). A részleges
megfelelések okai:
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a.

a képzési szerkezet bizonytalanságai, a szakindítási és a folyó képzésekben
is gyakori akkreditációs nehézségek, sikertelenségek,
b. egyes képzések alacsony hatékonysági mutatói, diplomát szerzık alacsony
száma és aránya,
c. finanszírozási bizonytalanság, túlterheltség (PPP), gazdaságossági és fenntarthatósági gondok,
d. a minıségbiztosítási rendszer bizonytalanságai, fejlesztésének megakadása,
információbiztonsági gondok.
A MAB az Eötvös József Fıiskolát és karait:
 Mőszaki és Közgazdaságtudományi Kar
 Neveléstudományi Kar
fıiskolai karként akkreditálja.
Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2015. december 31. 2014. február 28-ig benyújtandó intézkedési terv
és 2014 ıszén a MAB által végzendı monitor értékelési eljárás közbeiktatásával.
Az intézmény vezetése az önértékelésben megfogalmazott feladatok / és az
akkreditációs jelentésben szereplı javaslatok megvalósítására dolgozzon ki intézkedési tervet. A határidıket és felelısöket is feltüntetı intézkedési tervet az intézmény 2014. február 28-ig juttassa el a MAB titkárságára.

A Nyugat-magyarországi Egyetem intézményakkreditációs értékelése
2013/9/VII/3. sz. MAB határozat (2013.10.25.)
A testület a Nyugat-magyarországi Egyetem intézményi akkreditációs jelentését
elfogadta az alábbiak szerint.
A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy az egyetem
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a hatályos felsıoktatási
törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének
tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsıoktatási minıségbiztosítás európai
sztenderdjeinek (ESG).
A Nyugat-magyarországi Egyetemet, valamint annak alábbi karait:
 Erdımérnöki Kar
 Faipari Mérnöki Kar
 Közgazdaságtudományi Kar
 Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
egyetemi karként akkreditálja.
Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31.
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Az alábbi karok akkreditációja 2018. december 31-ig hatályos, 2015. szeptemberben lefolytatandó követı (monitor) vizsgálat közbeiktatásával.
 Apáczai Csere János Kar
 Benedek Elek Pedagógiai Kar
 Geoinformatikai Kar
 Bölcsészettudományi Kar
 Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar
 Természettudományi Kar
A MAB-nak tudomása van a BTK, valamint az MNSK karok 2013. augusztus 1jével történt összevonásáról, mindazonáltal az intézményakkreditációs jelentésben
az LB helyszíni látogatásának idıpontjában fennálló körülményeket vette figyelembe.

A Szolnoki Fıiskola intézményakkreditációs értékelése
2013/9/VII/4. sz. MAB határozat (2013.10.25.)
A testület a Szolnoki Fıiskola intézményi akkreditációs jelentését elfogadta az
alábbiak szerint.
A Szolnoki Fıiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB
megállapította, hogy a fıiskola megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása fıiskola akkreditá-ciója feltételének tekint. Ezen belül a fıiskola megfelel a felsıoktatási minıségbiztosítás
európai sztenderdjeinek (ESG).
A MAB a Szolnoki Fıiskolát akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az
akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december
31.
A fenti intézményakkreditációs értékelı jelentések a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / 3. körös jelentések menüpontban olvashatóak.

A Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK és BTK intézményakkreditációs
monitor vizsgálata
Elızmény:
A Károli Gáspár Református Egyetem a MAB 2010/8/X/1. sz. határozata alapján
2015. december 31-ig hatályos akkreditációt kapott. E határozat értelmében két
karát, az Állam- és Jogtudományi Kart, valamint a Bölcsészettudományi Kart 2011ben monitoreljárásban újra vizsgálta a MAB, melynek eredményeképp a két kar
2013. június 30-ig hatályos akkreditációt, kapott (2012/4/VII. sz. MAB határozat),
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majd ennek meghosszabbítása révén (2013/6/VIII. sz. határozat) akkreditációjuk
2013. december 31-ig volt hatályos.
Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést a MAB az alábbi határozattal fogadta el.
2013/10/IX. sz. MAB határozat (2013.12.06.)
A most lefolytatott eljárásban a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
értékelte a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint Bölcsészettudományi Karán folyó képzés és tudományos kutatás
feltételeit. A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy
az egyetem e két kara megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a
hatályos felsıoktatási törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetemi kar
akkreditációja feltételének tekint. A Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Karát, valamint Bölcsészettudományi Karát egyetemi karként akkreditálja.
Mindkét kar akkreditációjának hatálya – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – az intézmény jelenleg hatályos akkreditációjával
megegyezıen 2015. december 31.
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Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
MABTárgy (NT esetén tudományág)
Intézmény
Döntés Határozatszám
kód
E2784 BCE
élelmiszertudományok
NT 2013/4/VIII/1/1.
E2787 KE
állattenyésztési tudományok
NT 2013/4/VIII/1/2.
E2788 KE
állattenyésztési tudományok
NT 2013/4/VIII/1/3.
E2705 SZIE
Németh Tamás
T 2013/4/VIII/1/4.
E2704 SZIE
Urbányi Béla
T 2013/4/VIII/1/5.
E2785 BCE
Békés Csaba János
T 2013/4/VIII/2/1.
E2779 DE
Séllei Nóra
T 2013/4/VIII/2/2.
E2741 ELTE
Birtalan Ágnes
T 2013/4/VIII/2/3.
E2743 ELTE
Demetrovics Zsolt
T 2013/4/VIII/2/4.
E2744 ELTE
irodalom- és kultúratudományok
NT 2013/4/VIII/2/5.
irodalom- és kultúra tudományok, törE2745 ELTE
NT 2013/4/VIII/2/6.
ténelemtudományok
E2752 ELTE
pszichológiai tudományok
NT 2013/4/VIII/2/7.
E2754 ELTE
Szilágyi Márton
T 2013/4/VIII/2/8.
filozófiai tudományok, mővészet- és
NT 2013/4/VIII/2/9.
E2753 ELTE
mővelıdéstörténeti tudományok
E2757 ELTE
nyelvtudományok
NT 2013/4/VIII/2/10.
E2735 KRE
Ö. Kovács József
T 2013/4/VIII/2/11.
E2733 KRE
pszichológiai tudományok
NT 2013/4/VIII/2/12.
E2718 ME
nyelvtudományok
NT 2013/4/VIII/2/13.
E2739 NYF
Puskás Bernadett
T 2013/4/VIII/2/14.
E2724 SZTE
Albert Sándor
T 2013/4/VIII/2/15.
E2726 SZTE
Koszta László
T 2013/4/VIII/2/16.
E2727 SZTE
Szıke Katalin
T 2013/4/VIII/2/17.
E2725 SZTE
Zimonyi István
T 2013/4/VIII/2/18.
E2793 EHE
Béres Tamás
T 2013/4/VIII/3/1.
E2794 EHE
Korányi András
T 2013/4/VIII/3/2.
E2701 ME
Mertinger Valéria
T 2013/4/VIII/4/1.
E2736 NYME
anyagtudományok és technológiák
NT 2013/4/VIII/4/2.
E2716 PPKE
Szederkényi Gábor
T 2013/4/VIII/4/3.
E2772 PTE
Iványi Péter
T 2013/4/VIII/4/4.
E2767 PTE
Katona Tamás János
T 2013/4/VIII/4/5.
E2791 SZE
Edelmayer András
T 2013/4/VIII/4/6.
E2792 SZE
Szabó Zoltán Béla
T 2013/4/VIII/4/7.
(E2507)
E2786 KE
E2773 LFZE
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képzımővészet, multimédia-mővészet
Dráfi Kálmán Ferenc

NT
T

2013/4/VIII/5/1.
2013/4/VIII/5/2.
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MABTárgy (NT esetén tudományág)
Döntés Határozatszám
Intézmény
kód
E2737 NYME
építımővészet
NT 2013/4/VIII/5/3.
E2770 PTE
Bachmann Bálint
T 2013/4/VIII/5/4.
E2764 PTE
Kamp Salamon
T 2013/4/VIII/5/5.
E2730 SZTE
Maczelka Noémi
T 2013/4/VIII/5/6.
E2703 ME
Winkler Gábor
T 2013/4/VIII/6/1.
E2783 BCE
Czakó Erzsébet
T 2013/4/VIII/7/1.
E2746
ELTE
Gellér Balázs
T 2013/4/VIII/7/2.
(E980)
egészségtudományok, közgazdaságtuE2748 ELTE
NT 2013/4/VIII/7/3.
dományok
E2761
politikatudományok
NT 2013/4/VIII/7/4.
KJF
(E857)
E2762 KJF
Simon János
T 2013/4/VIII/7/5.
E2734 KRE
szociológiai tudományok
NT 2013/4/VIII/7/6.
E2719 ME
Gadócziné Fekete Éva
T 2013/4/VIII/7/7.
E2717 ME
Wopera Zsuzsa
T 2013/4/VIII/7/8.
E2760 NKE
Nemeslaki András
T 2013/4/VIII/7/9.
E2738 NYME
Eleonóra Marisova
T 2013/4/VIII/7/10.
E2713 PPKE
állam- és jogtudományok
NT 2013/4/VIII/7/11.
E2714 PPKE

Gyulavári Tamás

E2768 PTE
E2789 SZE
E2759 BME
E2758 BME
E2782 DE
E2740 ELTE
E2742 ELTE
E2747 ELTE
E2749 ELTE
E2750 ELTE
E2756 ELTE
E2729 SZTE
E2731 SZTE
E2732 SZTE
E2771 PTE
E2765 PTE
E2751 ELTE
E2755 ELTE

Császi Lajos
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Hórvölgyi Zoltán
Török Ákos
Nagy Noémi
Bántay Péter
Cserti József
Gubicza Jenı
Karátson Dávid
Keleti Tamás
Vellai Tibor
Forró Enikı
Stachó László Lajos
Unger János
Gábrielné Wilhelm Márta
Jenei Sándor
neveléstudományok
neveléstudományok

T

2013/4/VIII/7/12.

T
NT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
NT
NT

2013/4/VIII/7/13.
2013/4/VIII/7/14.
2013/4/VIII/8/1.
2013/4/VIII/8/2.
2013/4/VIII/8/3.
2013/4/VIII/8/4.
2013/4/VIII/8/5.
2013/4/VIII/8/6.
2013/4/VIII/8/7.
2013/4/VIII/8/8.
2013/4/VIII/8/9.
2013/4/VIII/8/10.
2013/4/VIII/8/11.
2013/4/VIII/8/12.
2013/4/VIII/8/13.
2013/4/VIII/8/14.
2013/4/VIII/9/1.
2013/4/VIII/9/2.
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MABTárgy (NT esetén tudományág)
Intézmény
kód
E2797 PE
David Michael Singleton
E2796 PE
Tegyey Gabriella
E2715 PPKE
Pojjákné Vásárhelyi Judit
E2790 SZE
Pozna Radu Claudiu
E2774 DE
Berényi Ervin László
E2775 DE
Illés Árpád
E2776 DE
Magyar János
E2777 DE
Módis László
E2781 DE
Rurik Imre
E2778 DE
Soltész Pál
E2702 ME
Szebeni János
E2763 PTE
Bajnok László
E2769 PTE
Büki András
E2766 PTE
Helyes Zsuzsanna
E2710 SE
Dinya Elek
E2795 SE
Lévay György István
E2709 SE
Szalai Csaba
E2706 SE
Tóth Miklós
E2728 SZTE
Minárovits János
E2722 SZTE
Novák Zoltán
E2721 SZTE
Sáry Gyula
E2723 SZTE
Széll Márta
E2712 PPKE
Csehi Zoltán
E2708 SE
klinikai orvostudományok
E2707 SE
klinikai orvostudományok
E2711 SE
klinikai orvostudományok
E2720 ME
földtudományok
E2798 SZIE
matematika- és számítástudományok
E2800 LFZE
Mohay Miklós
E2801 KRF
Takácsné György Katalin
E2805 NKE
Halász Iván
E2803 NKE
Kiss Zoltán László
E2804 NKE
Sallai János
E2802 KRF
földtudományok
E2799 PE
Guttman András
E2808 KRE BTK Hermann Róbert
E2807 KRE
állam- és jogtudományok
E2806 SzIE
Hajdú Zoltán
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Döntés Határozatszám
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
NT
NT
NT
NT
NT
T
T
T
T
T
NT
T
T
NT
T

2013/5/VIII/1/1.
2013/5/VIII/1/2.
2013/5/VIII/1/3.
2013/5/VIII/2/1.
2013/5/VIII/3/1
2013/5/VIII/3/2.
2013/5/VIII/3/3.
2013/5/VIII/3/4.
2013/5/VIII/3/5.
2013/5/VIII/3/6.
2013/5/VIII/3/7.
2013/5/VIII/3/8.
2013/5/VIII/3/9.
2013/5/VIII/3/10.
2013/5/VIII/3/11.
2013/5/VIII/3/13.
2013/5/VIII/3/16.
2013/5/VIII/3/17.
2013/5/VIII/3/18.
2013/5/VIII/3/19.
2013/5/VIII/3/20.
2013/5/VIII/3/21.
2013/5/VIII/4/1.
2013/5/VIII/3/12.
2013/5/VIII/3/14.
2013/5/VIII/3/15.
2013/5/VIII/5/1.
2013/5/VIII/5/2.
2013/7/VII/1/1.
2013/7/VII/2/1.
2013/7/VII/2/2.
2013/7/VII/2/3.
2013/7/VII/2/4.
2013/7/VII/3/1.
2013/7/VII/3/2.
2013/8/XI/1.
2013/8/XI/2.
2013/8/XI/3.
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Doktori iskolákról született döntések, határozatok
A doktori iskolákról hozott MAB határozatok a www.doktori.hu oldalon olvashatóak.
Doktori iskolák akkreditációjának meghosszabbítása
2013/1/II. sz. MAB határozat (2013.01.11.)
A 2012. december 19-én megjelent új doktori kormányrendelet [387/2012. (XII.
19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjérıl és a
habilitációról] szerinti feltételeket a doktori iskoláknak 2013. szeptember 30-ig kell
teljesíteni. A megfelelést a MAB 2013. október-november folyamán megvizsgálja.
Az egységes és egy éven belül csak egyszeri (kivételes esetektıl eltekintve) értékelést célozva, a MAB jelen határozatával 2013. végéig meghosszabbítja azon mőködı doktori iskolák akkreditációját, amelyek akkreditációjának érvényessége hamarabb lejárna. Ezek a következık:
ANNYE D166 Multidiszciplináris Doktori Iskola
PPKE D194 Nyelvtudományi Doktori Iskola
D216 NKE Rendészettudományi Doktori Iskola létesítése
2013/2/IV/1. sz. MAB határozat (2013.02.01.)
A MAB nem támogatja a Rendészettudományi Doktori Iskola létesítését a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Indoklás:
Az Nftv. 16. § (2) szerint doktori képzésre az a felsıoktatási intézmény szerezhet
jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen. A MAB
2012/10/V/2. sz. határozata szerint a rendészettudomány tudományágban doktori
iskola létesítése akkor támogatható, ha – az egyéb feltételek teljesítése mellett –
létrejön a rendészet-elméleti mesterszak, és azon a képzés a MAB támogató szakvéleménye alapján elindul.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen nem folyik képzés rendészetelméleti mesterképzési szakon.
Az egyetem kérte a rendészeti vezetı mesterszak elméleti tartalmának megvizsgálását, s doktori iskola alapjául való elismerését. A MAB vizsgálta, hogy a rendészeti vezetı mesterszak tartalma megfelel-e a rendészettudomány elméleti igényő
mővelésével szemben támasztott követelményeknek, olyan mesterképzésnek, ami a
rendészettudomány elméleti mőhelyeként szolgálna. A MAB ebbıl a szempontból
aggályosnak találta azt, hogy a szükséges tudományos hátteret az intézményben
kizárólag ez a mesterszak biztosítsa, ezért nem támogatja a rendészeti vezetı mesterképzési szak elismerését rendészettudományi doktori iskola alapjául.
A MAB Egyetemi Tanár és Doktori Kollégiuma megtárgyalta az Oktatási Hivatal
elnökének a 2013. február 22-i, a MAB elnökéhez intézett levelét, amelyhez – a
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Rendészettudományi Doktori Iskola létesítési eljárásához kapcsolódóan – csatolta
az egyetem rektorának a létesítés hiányzó feltételeinek teljesítési szándékáról tájékoztató levelét.
A kollégium utalt a MAB Szervezeti és Mőködési Szabályzatára, amely szerint
határozattal lezárt ügyben csak eljárási hiba esetén (pl. határozatképtelenség) rendelhet el új szavazást az elnök. Ilyen szavazásra csak a határozatot követı ülésen,
és csak akkor kerülhet sor, ha az eljárási hiba egyértelmően megállapítható. A fentiekre tekintettel a kollégium nem látott lehetıséget arra, hogy a doktori iskola
ügyét újra tárgyalja, és azt javasolta, hogy a Plénum se tárgyalja újra a doktori iskola ügyét.
A plénum a javaslattal egyetértett.
D217 NKE Közigazgatástudományi Doktori Iskola létesítése
MAB-kód

Intézmény

D217

NKE

Törzstagjelöltek
Bukovics István
Török Gábor
Lentner Csaba
Takács Péter
Egedy Gergely
Patyi András
Tamás András
Nemes Ferenc
Máthé Gábor
Nemeslaki András
Halász Iván
Bordás Mária
Marján Attila

Döntés
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva

2013/3/VIII/2/2/538. határozat (2013.03.01.)
A MAB a Nemzeti Közszolgálati Egyetem D217 azonosító számú közigazgatástudományok besorolással kért, Bukovics István vezette doktori iskolája létesítését
– a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2018. II. 28-ig támogatja.
Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az egyetem fokozatadási joga
kiterjed a következı tudományágra: közigazgatás-tudományok.
D218 PTE Demográfia és szociológia Doktori Iskola létesítése
2013/4/VII/1/1. sz. MAB határozat (2013.04.05.)
MAB-kód
D218
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Intézmény
PTE

Törzstagjelöltek
Spéder Zsolt
Bognárné Erdıs Márta
Demeter Tamás

Döntés
támogatva
nem támogatva
támogatva
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MAB-kód

Intézmény

Törzstagjelöltek
Füzesi Zsuzsanna
Hoóz István
Kelemen Gábor
Kovács Teréz
Lampek Kinga
Osváth Péter

Döntés
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva

2013/4/VII/1/2. MAB határozat (2013.04.05.)
A MAB a D218 Pécsi Tudományegyetem Demográfia és szociológia Doktori
Iskola létesítését támogatta.
D219 PPKE Politikaelméleti Doktori Iskola létesítése
2013/4/VII/2/1. sz. MAB határozat (2013.04.05.)
MAB-kód

Intézmény

D219

PPKE

Törzstagjelöltek
Hörcher Ferenc
Botos Máté
Füstös László
Gángó Gábor
Jany János
Mezei Balázs
Schmal Dániel
Schmidt Mária

Döntés
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva
támogatva

2013/4/VII/2/2. MAB határozat (2013.04.05.)
A MAB a D219 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori
Iskola létesítését támogatta.
D220 WJLF Wesley Theológiai és valláspedagógiai Doktori Iskola létesítése
2013/4/VII/3/1. sz. MAB határozat (2013.04.05.)
MAB-kód

Intézmény

D220

WJLF

Törzstagjelöltek
Nagy Péter Tibor
Forrai Judit
Hubai Péter
Gáspár Csaba László
Lukács Péter
Majsai Tamás
Csepregi András
Jakab Attila
Wattamány Gyula
Wildmann János

Döntés
támogatva
nem támogatva
támogatva
nem támogatva
nem támogatva
nem támogatva
támogatva
támogatva
nem támogatva
támogatva
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2013/4/VII/3/2. MAB határozat (2013.04.05.)
A MAB a D220 Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Wesley Theológiai és
valláspedagógiai Doktori Iskola létesítését nem támogatta.

D16 ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola (fokozatot szerzettek publikációi)
A MAB Testülete a 2013. március 1-jei ülésén tárgyalta az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájával kapcsolatos eljárást, állásfoglalása, illetve megállapításai
az alábbiak:
A MAB és az ELTE közötti levelezés 2011 áprilisában indult. A többszöri levélváltásokban a MAB részérıl Bazsa György, majd Balázs Ervin elnökök, az ELTE
részérıl Keszei Ernı rektorhelyettes, Oláh Attila, a PPK dékánja, Hunyady
György, a PPK Tudományos Bizottság elnöke és Szabolcs Éva, a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetıje vett részt. Az indító feljegyzésben a MAB elnöke jelezte, hogy a www.doktori.hu adatbázisban az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolában végzett hallgatók egy része esetében a doktori értekezés irodalomjegyzékében nem található a szerzıtıl közlemény, emiatt felmerült a kérdés, hogy ezek a
doktori védések megfeleltek-e a hatályos törvényi szabályozásnak, illetve a hallgatók az ELTE és a Neveléstudományi Doktori Iskola követelményeinek. A doktori
adatbázisban pontatlanul szerepeltek a doktori iskola témavezetıinek, aktív hallgatóinak, valamint az összes felvett és az összes fokozatot szerzett hallgatójának
számára vonatkozó adatok, továbbá az adatbázisból a doktori iskola honlapja nem
volt elérhetı.
A feljegyzés nyomán indult levelezés szerint a Neveléstudományi Doktori Iskola
vezetıje 2011 májusában beszámolt a doktori adatbázisban szereplı adatok pontatlanságainak megszüntetését célzó intézkedéseirıl, továbbá a MAB kérésének megfelelıen összeállították a 2009. május 1. és 2011. április 30. között védett hallgatók
publikációs adatait tartalmazó listát.
A továbbiakban elsısorban a doktori fokozatszerzés követelményeire, azok között
is kiemelten a fokozatszerzéshez szükséges publikációk számára, dokumentálására,
a doktori értekezésben és a doktori adatbázisban történı megjelenítésére került a
hangsúly.
Az ELTE rektorhelyettesének 2013. januári levele szerint kezdeményezi a doktori
iskolák szabályzatának felülvizsgálatát, a publikációs követelmények teljesítésének
ellenırzése pedig már egységesen az MTMT adatbázis alapján történik.
A levelezés során nyolc olyan védett hallgató neve merült fel (Szaszkó Rita,
Assedou Mazal Shira, Joshua Weinstein, Saleem Omar Abu-Abduh, Yousif H. AlBassam, Kula Tova, Gordon Dobson, Ron Ronkin Nurit), akinek az értekezése
irodalomjegyzékében nem szerepelt saját publikáció. Ezen hallgatók publikációs
listáját a MAB kérésére az ELTE 2013 januárjában is összeállította. (A 2011. má120
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jusi és a 2013. januári kimutatás nem teljesen egyezik, a késıbbi egyes hallgatók
esetében bıvebb.) A publikációs listák alapján megállapítható, hogy a nyolc közül
két esetben a bibliográfiai adatok pontosak, a publikációk jól azonosíthatók.
[Szaszkó Rita (védés 2011): 4 angol és 3 magyar nyelvő közlemény, a megjelenések éve 2006-2009 közötti. Gordon Dobson (védés?): 3 angol nyelvő közlemény, a
megjelenések éve 2006-2008 közötti.]
Két esetben a bibliográfiai adatok kissé hiányosak, a publikációk terjedelme nem
azonosítható. [Joshua Weinstein (védés?): 12 angol nyelvő közlemény, a megjelenések éve: 4 db 1974-1999 közötti, 8 db 2005-2009 közötti. Ron Ronkin Nurit (védés 2010): 6 angol nyelvő közlemény, a megjelenések éve: 3 db 1994-2000 közötti,
3 db 2003-2008 közötti.] Négy esetben a bibliográfiai adatok hiányosak, a publikációk jellege és terjedelme sem azonosítható. [Assedou Mazal Shira (védés?): 3
héber nyelvő közlemény (angolra fordított címmel, könyvek? egyéb kiadványok?),
a megjelenések éve 2002-2006 közötti. Saleem Omar Abu-Abduh (védés 2011): 3
angol nyelvő közlemény (cikkek helyi kiadványban? könyvek?), a megjelenések
éve 2009-2010 közötti. Yousif H. Al-Bassam (védés 2010): 9 angol nyelvő közlemény (cikkek helyi kiadványban?), a megjelenések éve 2006-2009 közötti. Kula
Tova (védés 2010): 4 héber nyelvő közlemény (angolra fordított címmel, tananyagok? tanári segédletek?), a megjelenések éve: 3 db 1989-1994 közötti, 1 db
2008-as.] A címek alapján a publikációk témája minden esetben kapcsolódik (vagy
legalábbis kapcsolódhat) az értekezés témájához, bár három esetben (Joshua
Weinstein, Ron Ronkin Nurit, Kula Tova) a listán olyan közlemények is vannak,
amelyek jóval a doktori képzés megkezdése elıtt keletkeztek. A publikációk szakmai jellemzıi és különösen az értékük a hiányos bibliográfiai adatok miatt négy
végzett személy esetében nem állapítható meg. A 2013-as listákat mindegyik hallgató témavezetıje láttamozta.
A MAB számára megnyugtatók a korábbi súlyos hiányosságok javítására tett intézkedések. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy – az iskola saját minısége érdekében
– mindenkor tartsák be az elıírásokat. A MAB javasolja, hogy
a.

fontolják meg azon témavezetık témavezetıi/törzstagi megbízatásának a viszszavonását, akik olyan publikációs listákat láttamoztak jóváhagyásukkal, amelyeken nem ellenırizhetı tételek is vannak.

b. Nem magyar nyelvő PhD-disszertációk védési eljárásában hívjanak meg külsı
opponensként releváns nyelvtudással rendelkezı MAB-tagot.
c.

Fontolják meg Mazal Shira Assedou, Kula Tova, Saleem Omar Abu-Abduh és
Yousif H. Al-Bassam tudományos fokozatának visszavonását.
A plénum egyetértett azzal, hogy ilyen tartalmú levelet kapjon az intézmény.
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D12 ELTE történelemtudományok doktori iskola véleményezése
2013/7/VII/4/1/2/542. sz. határozat (2013.07.05.)
A MAB az Erdıdy Gábor vezette történelemtudományok doktori iskola
akkreditációját – a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2014. XII.
31-ig megerısíti, mert
- van 31 „megfelelt” minısítéső törzstagja
- az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel
- honlapja: megfelel
- képzési terve: megfelel
- mőködési szabályzata: megfelel
- minıségbiztosítási terve: megfelel
- a doktori iskola vezetıje az elıírt feltételeknek: megfelel
- a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel
- mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
- a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel
- a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel
A részletes indoklást lásd a doktori adatbázisban:
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=538&id=48)

D220 WJLF doktori iskola létesítésrıl szakvélemény kiegészítése
2013/7/VII/4/2. MAB határozat (2013.02.01.)
Alábbiak alapján a MAB a 2013/4/VII/3/2. sz. határozatával elfogadott szakértıi
véleményét fenntartja, s továbbra sem támogatja a Wes-ley János Lelkészképzı
Fıiskolán a Wesley Theológiai és Valláspedagógiai Doktori Iskola létesítését a
hittudományok tudományterületen (tudományágban).
Elızmények, indoklás:
A MAB az Oktatási Hivatal FF/172-7/2013 számú – szakértıi vélemény kiegészítésére felhívó – végzésében, valamint a Wesley János Lelkészképzı Fıiskola rektorának – a végzéshez mellékelt, 2013. május 29-én kelt – levelében foglaltak alapján újból áttekintette a MAB 2013/4/VII/3/2. sz. határozatával elfogadott szakértıi
véleményét, melyben nem támogatta a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolán a
Wesley Theológiai és Valláspedagógiai Doktori Iskola létesítését a hittudományok
tudományterületen (tudományágban).
A MAB a doktori iskola létesítési dokumentumainak vizsgálata során tartózkodott
attól, hogy a képzési terv és a tananyag tartalmi kérdéseit vizsgálja, mivel mindig
eszerint jár el a hitéleti képzések véleményezése során, tekintet nélkül annak szintjére. A vizsgálat ez esetben is arra irányult, hogy a létesítendı doktori iskola és
annak képzési rendszere technikai értelemben megfelel-e a doktori iskolákkal
szemben támasztott jogszabályi követelményeknek és a MAB bírálati szempont122
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rendszerében foglaltaknak, feltételezve, hogy pl. egy képzéshez rendelendı
kreditek száma és allokációja nem hitéleti kérdés. A képzési terv formai kérdéseinek vizsgálata még hittudományi doktori iskoláknál sem kerülhetı meg, hiszen a
képzési terv nemcsak a képzés tartalmát szabályozza, hanem a képzés egyéb körülményeit is.
A MAB ismeri a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hivatkozott rendelkezéseit. Az Nftv. rendelkezései szerint természetesen a fenntartó kötelessége és joga a felsıoktatási intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának felülvizsgálata, valamint az Nftv. 94. § (6) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén, annak jóváhagyása is, azonban ez nem zárja ki, hogy egy
doktori iskola létesítési kérelem véleményezése során a MAB vizsgálja a képzés
jogszabályok és szabályzatok által meghatározott kereteit is. Ennek egyik eszköze
a doktori iskola mőködési szabályzatának vizsgálata.
A törzstagok megfelelıségének kérdésében a MAB még a hittudományi doktori
iskolák esetében sem tudja az egyértelmően a doktori iskola tudományágától eltérı
tudományágban szerzett doktori fokozattal és más tudományágban végzett kutatási
tevékenységgel rendelkezı személyek törzstagságát támogatni. Ha nem így tenne,
azzal súlyos károkat szenvedne a magyar felsıoktatásban államilag elismertként
szerzett oklevelek minıségi megítélése. Mindegyik hittudományi doktori iskolát
ugyanezen elvek mentén véleményezte korábban is a MAB, s a jelenleg mőködı
doktori iskolák meg is feleltek a MAB bírálati szempontjainak.
A MAB természetesen tisztában van azzal is, hogy a Wesley János Lelkészképzı
Fıiskola továbbra is államilag elismert felsıoktatási intézmény, mely hitéleti képzést folytathat. Ez olyan alapvetı tény, melynek ellenkezıje fel sem merült a szakértıi vélemény kialakítása során, tehát a szakértıi vélemény sem utalhatott, és nem
is utalt ilyenre. A nem támogatás alapjai tisztán minıségi kifogások.
Mindezek mellett kiemelten hangsúlyozni kell, hogy a szakértıi vélemény határozati javaslatát a MAB Hittudományi Bizottsága készítette elı, melynek mőködtetését az Nftv. 93. § (5) bekezdése a MAB számára kötelezıvé teszi az egyházi fenntartók kezdeményezése alapján, s melybe csakis egyházi fenntartók által javasolt
tagok kerülnek. A MAB és döntés-elıkészítı szervei minden hitéleti képzés véleményezését azonos szempontok szerint végezték és végzik ma is, fenntartóra való
tekintet nélkül, s jelenleg öt akkreditált hittudományi doktori iskola mőködik Magyarországon.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem állam- és jogtudományok,
közgazdaságtudományok, politikatudományok, történelemtudományok DI
2013/10/XI/65/2/624. számú MAB határozat (2013.10.06.)
Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem 166 azonosítószámú
állam- és jogtudományok, közgazdaságtudományok, politikatudományok,
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történelemtudományok besorolású doktori iskola a 2013. október 7-i állapot szerint megfelel a doktori iskolákkal szemben támasztott jogszabályi és akkreditációs
elvárásoknak, ezért a doktori iskola akkreditációját a MAB - a mőködési feltételek
folyamatos biztosítása esetén - 2018. december 31-ig meghosszabbítja.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyelvtudományok DI
2013/10/XI/32/2/543. számú MAB határozat (2013.12.06.)
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 194 azonosítószámú nyelvtudományok
besorolású doktori iskola a 2013. október 7-i állapot szerint megfelel a doktori
iskolákkal szemben támasztott jogszabályi és akkreditációs elvárásoknak, ezért a
doktori iskola akkreditációját a MAB – a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2018. december 31-ig meghosszabbítja.
(Fenti két határozat részletes indoklása és a megfelelt minısítéső törzstagok listája
a www.doktori.hu adatbázisban elérhetı.)
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Szaklétesítések
Támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények
Kód

Benyújtó

Bk11szakir SZTE

Kérelem címe
Határozatszám
egészségügyi gondozás és prevenció (dentál- 2013/7/VIII/2.
(megjegyzéssel
higiénikus szakirány)
támogatva)

Nem támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Bk179
Bk180

A kérelem címe
Határozatszám
Benyújtó
MOME tárgyalkotás
2013/7/VIII/1.
lovassport ágazatmérnök (lovassport meneKE
2013/8/XII/1.
dzser, lovasedzı szakirányok)
Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények

Kód

Benyújtó

A kérelem címe

Mk558

DE

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

Mk560

ANNYE összehasonlító állam- és jogtudományok

Határozatszám

2013/6/VII/2.
(megjegyzéssel
támogatva)

2013/7/VIII/10.
(megjegyzéssel
támogatva)

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények
Kód

Mki557
Mk556
Mk556
Mki557
Mk559
Mk561
Mk563
Mk564
Mk562
Mk565

Benyújtó

ELTE
SZIE
SZIE
ELTE
PPKE
MOME
EKF
PPKE
SZTE
SZTE

A kérelem címe

angol nyelvpedagógia
mélyépítımérnöki
mélyépítımérnöki
angol nyelvpedagógia
Európa-tanulmányok
tárgyalkotás
eredetvédelem és termékbiztonság
kreatív írás és mővészeti kritika
összehasonlító és nemzetközi üzleti jog
balkanisztika

Határozatszám

2013/5/IX/3.
2013/5/IX/4.
2013/5/IX/4
2013/5/IX/3
2013/7/VIII/13.
2013/7/VIII/12.
2013/7/VIII/11.
2013/8/XII/11.
2013/8/XII/12.
2013/10/XII/2.
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Szakindítások
Támogatott alapképzési szakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Bs1307

ME

Bs1309

DE

Kérelem címe
Határozatszám
logisztikai mérnöki (logisztikai rendsze- 2013/2/VIII/1.
(megjegyzéssel
rek szakirány)
támogatva)
2013/3/IX/1.
igazságügyi igazgatási
(megjegyzéssel
támogatva)

Bs1308
(Bs1291)
Bs1314

ME

Bs1318

PTE

Bs1318

PTE

Bs42szhk

SZIE

KRE

Bs317szakir SZTE
Bs468szakir DE
Bs1328

Bs1335

nemzetközi tanulmányok (nemzetközi
gazdasági szakirány)
emberi erıforrások
üzleti szakoktató (vendéglátó, ügyviteli
szakirányok)
üzleti szakoktató (vendéglátó, ügyviteli
szakirányok)
állattenyésztı mérnöki (BeregszászUkrajna)
egészségügyi gondozás és prevenció
(dentálhigiénikus szakirány)
óvodapedagógus (nemzetiségi cigány /
roma szakirány) alapképzési szak

SZE

igazságügyi igazgatási alapképzési szak

SZE

munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási (munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási szakirányok) alapképzési szak

2013/3/IX/2.
(megjegyzéssel támogatva; új szakirány nélkül)

2013/4/IX/5.
2013/5/IX/1.
2013/5/IX/1.
(megjegyzéssel
támogatva)

2013/6/VII/1.
2013/7/VIII/9.
(megjegyzéssel
támogatva)

2013/8/XII/5.
2013/8/XII/10.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/9/IX/1.
(megjegyzéssel támogatva)

Nem támogatott alapképzési szakindítási kérelmek
Kód
Bs1312
Bs1306
Bs1310
(Bs1151)

Bs1311
(Bs1156, Bs1184)
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A kérelem címe
Benyújtó
KRE
igazságügyi igazgatási
PPKE
szociális munka

Határozatszám
2013/3/IX/3.
2013/3/IX/4.

SZTE

állattenyésztı mérnöki

2013/3/IX/5.

SZTE

környezetgazdálkodási agrármérnöki

2013/3/IX/6.
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Kód
Bs1313

SZE

Bs1317
Bs1317

OE
OE

Bs1323

KRE

Bs1319
Bs1322

AVKF
IKF

A kérelem címe
pénzügy és számvitel (vállalati pénzügy; pénzügyi szakirányok)
gazdaságinformatikus
gazdaságinformatikus
nemzetközi gazdálkodás (nemzetközi
gazdasági kapcsolatok, Európai Uniós
támogatások szakirányok)
csecsemı- és kisgyermeknevelı
magyar

Bs1321

IKF

szociális munka

2013/7/VIII/7.

Bs1320
Bs1324
Bs1326

IKF
MOME

szociálpedagógia
tárgyalkotás
televíziós mősorkészítı alapképzési
szak
lovassport ágazatmérnöki (lovassport
menedzser, lovas-edzı szakirányok)
alapképzési szak

2013/7/VIII/6.
2013/7/VIII/5.

emberi erıforrások alapképzési szak

2013/8/XII/8.

(Bs1305)

Benyújtó

EKF

Bs1327

KE

Bs1329

IKF

(Bs1302)

Bs1330
(Bs1304)

Bs1325
(Bs1299)

Bs1331
Bs1332
(Bs724)

BKF
BME
BME
SZF

Bs1333

NYF

2013/4/IX/6.
2013/5/IX/2.
2013/5/IX/2.
2013/7/VIII/4.
2013/7/VIII/3.
2013/7/VIII/8.

2013/8/XII/6.
2013/8/XII/7.

andragógia (mővelıdésszervezı, személyügyi szervezı szakirányok) alap2013/8/XII/9.
képzési szak
pénzügy és számvitel (pénzügy, számvi2013/8/XII/2.
tel szakirányok) alapképzési szak
pénzügy és számvitel alapképzési szak
2013/8/XII/3.
kereskedelem és marketing alapképzési
2013/8/XII/4.
szak
szociális munka alapképzési szak
2013/9/IX/2.
jármőmérnöki (jármőgyártási szakirány)
2013/10/XII/1.
alapképzési szak

IKF

Bs1334

Határozatszám

Támogatott mesterszakindítási kérelmek
Kód
Mi1486
Ms1489
Mi1503

Kérelem címe
Határozatszám
európai és nemzetközi üzleti jog (angol
PTE
2013/5/IX/7.
nyelven)
informatikus és szakigazgatási agrármér- 2013/6/VII/3.
DE
(megjegyzéssel támonöki
gatva)
ANNYE összehasonlító állam- és jogtudományok 2013/7/VIII/14

Benyújtó
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Kód

Benyújtó

Ms1507

SE

Ms1506

PPKE

Ms1495
Mi1493
Mi1514
Ms1520
Ms1511

Kérelem címe
mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterszak indítás

politikatudomány (összehasonlító politikatudomány, globalizáció szakirányok)
ELTE
Közép-Európa tanulmányok
európai és nemzetközi üzleti jog (angol
DE
nyelvő képzés)
Közép-Európa tanulmányok (német
ANNYE
nyelven) mesterszak indítás
divat- és textiltervezés (divattervezés,
BKF
textiltervezés szakirányok) mesterszak
indítás
gépészmérnöki (anyag- és gyártástechSZE
nológiák szakirány)

Ms1513

SZE

mőszaki menedzser mesterszak indítás

Ms1516

SZTE

etika (etikatörténet, alkalmazott etika
szakirányok) mesterszak indítás

(MsT278,
MsT1095)

NYF

tanár - általános iskolai biológiatanár
mesterszak indítás

MsT1515

NYME

MsT1526

LFZE

MsT1522

PTE

Ms1521

PTE

Ms1525

DE

Ms1527

BKF

MsT1512
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tanár - gyógytestnevelı-egészségfejlesztı tanár mesterszak indítás
zenemővész-tanár (kóruskarnagymővész
-tanár szakirány) mesterszak indítás
olasz nyelv és kultúra tanár mesterszak
indítás
kulturális örökség tanulmányok (írott
örökség, kulturális diplomácia és örökség menedzsment, épített örökség szakirányok) mesterszak indítás
egészségügyi menedzser mesterszak
indítás
design- és mővészetmenedzsment mesterszak indítás

Határozatszám
2013/7/VIII/24.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/7/VIII/21.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/7/VIII/17.
2013/7/VIII/15.
2013/8/XII/13.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/8/XII/14.
2013/8/XII/18.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/8/XII/19.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/8/XII/21.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/8/XII/22.
2013/8/XII/23.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/10/XII/7.
2013/10/XII/8.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/10/XII/5.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/10/XII/4.
(megjegyzéssel támogatva)

2013/10/XII/3.
(megjegyzéssel támogatva)
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Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek

Ms1494

PTE

MsT1509

NYF

MsT1500

KJF

Mi1490

PPKE

MsT1499
Ms1504
MsT1498

KJF
MOME
KJF

Mi1492

KRE

MsT1497
MsT1496
Ms1505
Ms1501
Ms1517

KJF
KJF
EKF
SZTE

A kérelem címe
agrár-mérnöktanár (mezıgazdasági
mérnök)
angol nyelvpedagógia
vegyész (élelmiszervegyész szakirány)
mélyépítımérnöki
mélyépítımérnöki
vegyész (élelmiszervegyész szakirány)
angol nyelvpedagógia
vállalkozásfejlesztés
általános orvos (egységes, osztatlan
képzés 9-12 szemeszteri részképzése
székhelyen kívül)
orosz nyelv és irodalom (nyelvészeti
szakirány; alkalmazott irodalomtudomány szakirányok)
tanár - népzene- és népikultúra-tanár
tanár - zenetanár (jazz-zongora-, -gitár, -basszusgitár-, -bıgı, -szaxofon-, trom-bita-, -dob-, -ének szakképzettségek)
Európa-tanulmányok (angol nyelvő
képzés)
tanár - hon- és népismerettanár
tárgyalkotás
tanár - angoltanár
európai és nemzetközi üzleti jog (angol
nyelvő képzés)
tanár - történelemtanár
tanár - némettanár
eredetvédelem és termékbiztonság
agrármérnöki

DE

politikatudomány mesterszak indítás

Kód
MsT1481
(MsT882,MsT1147)

Mi1487
Ms1488
Ms1485
Ms1485
Ms1488
Mi1487
Ms1491

Benyújtó
SZTE
ELTE
EKF
SZIE
SZIE
EKF
ELTE
SZE

Mi1362szhk2 PTE

(Ms1255)

Ms1508
(Ms1241)

Ms1510

ME

PPKE

munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási (munkaügyi kapcsolatok,
társadalombiztosítási igazgatási szakirányok) mesterszak indítás
kreatív írás és mővészeti kritika mesterszak indítás

Határozatszám

2013/8/XII/15.

2013/3/IX/8.
2013/5/IX/5.
2013/5/IX/6.
2013/5/IX/8.
2013/5/IX/8.
2013/5/IX/6.
2013/5/IX/5.
2013/7/VIII/25.
2013/7/VIII/23.

2013/7/VIII/22.
2013/7/VIII/32.
2013/7/VIII/31.

2013/7/VIII/20.
2013/7/VIII/30.
2013/7/VIII/19.
2013/7/VIII/29.
2013/7/VIII/18.
2013/7/VIII/28.
2013/7/VIII/27.
2013/7/VIII/16.
2013/7/VIII/26.

2013/8/XII/16.

2013/8/XII/17.
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Kód

Benyújtó

Mi1502

SZTE

MsT1519

NYME

Ms1518

SZTE

Ms1523

NKE

Ms1524

SZTE

A kérelem címe
Határozatszám
összehasonlító és nemzetközi üzleti
2013/8/XII/20.
jog (angol nyelven) mesterszak indítás
tanár - közösségi mővelıdés tanár
2013/9/IX/5.
mesterszak indítás
2013/9/IX/4.
vállalkozásfejlesztés mesterszak indí(megjegyzéssel támotás
gatva)
nemzeti közszolgálati kapcsolatok
(nemzetközi közigazgatási tanulmá2013/9/IX/3.
nyok, biztonsági tanulmányok, rendé- (megjegyzéssel támogatva)
szeti tanulmányok, Európa-tanulmányok szakirányok) mesterszak indítás
balkanisztika mesterszak indítás
2013/10/XII/6.

Nyomon követési (monitor) eljárások eredményeként támogatás megerısítése
Kód

Benyújtó

Mi54monit

BME

Ms855monit BME
Ms779monit
Ms780monit
Ms781monit
Ms782monit
Ms784monit
Ms895monit
Ms786monit
Ms956monit
Bs885monit

ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
SZIE
NYME

A kérelem címe
Határozatszám
kognitív tanulmányok mesterszak (an2013/2/IX/1.
gol nyelven)
pszichológia mesterszak (munka- és
szervezetpszichológia, kognitív szakirá2013/2/IX/2.
nyok)
bolgár nyelv és irodalom mesterszak
2013/2/IX/3.
horvát nyelv és irodalom mesterszak
2013/2/IX/4.
szlovák nyelv és irodalom mesterszak
2013/2/IX/5.
ukrán nyelv és irodalom mesterszak
2013/2/IX/6.
szerb nyelv és irodalom mesterszak
2013/2/IX/7.
szlovén nyelv és irodalom mesterszak
2013/2/IX/8.
cseh nyelv és irodalom mesterszak
2013/2/IX/9.
létesítménymérnöki mesterszak
2013/2/IX/10.
ének-zene alapképzési szak
2013/2/IX/11.

Támogatott felsıoktatási szakképzés indítási kérelmek
Kód
Fs235

Benyújtó
SZE
jogi

Fs26

DE

Fs65

130

KE

Kérelem címe

állattenyésztı mérnök

Határozatszám
2013/4/IX/3.
2013/1/III/1/1.

állattenyésztı mérnök

2013/1/III/1/2.

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
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Kód
FsFi7
FsFi10
Fs181
Fs55
Fs63
Fs130
Fs48
Fs6
Fs131
Fs190

Benyújtó
NYME
NYME
SZTE
DE
KE
KF
KRF
NYME
PE
SZTE

Kérelem címe
állattenyésztı mérnök

Határozatszám
2013/1/III/1/3.
(Megj.: 2 évre)

élelmiszermérnök

2013/1/III/1/7.

élelmiszermérnök

2013/1/III/1/8.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2013/1/III/1/9.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2013/1/III/1/10.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2013/1/III/1/11.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2013/1/III/1/12.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2013/1/III/1/13.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2013/1/III/1/14.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2013/1/III/1/16.

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

Fs126

KF

kertészmérnök

2013/1/III/1/18.

Fs57

DE

környezetgazdálkodási agrármérnök

2013/1/III/2/1.

környezetgazdálkodási agrármérnök

2013/1/III/2/4.

környezetgazdálkodási agrármérnök

2013/1/III/2/5.

környezetgazdálkodási agrármérnök

2013/1/III/2/6.

mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök (képzési helyszín: GÉK Gödöllı)
mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök

2013/1/III/2/9.

Fs12
Fs135
Fs173

NYME
PE
SZIE

Fs93

NYF

FsFi1

NYME

Fs43

SZIE

Fs180

SZTE

Fs22

DE

Fs37
Fs95
FsFi2

KE
NYF
NYME

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/2/10.
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/2/11.
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/2/12.
(Megj.: 2 évre)

mezıgazdasági mérnök

2013/1/III/3/1.

mezıgazdasági mérnök

2013/1/III/3/2.

mezıgazdasági mérnök

2013/1/III/3/4.

mezıgazdasági mérnök

2013/1/III/3/5.

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
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Kód
Fs137
Fs144
Fs23
Fs35
FsFi13
Fs145
Fs134
Fs62
Fs133
Fs72

Benyújtó
PE
SZIE
DE
KE
NYME
SZIE
PE
KE
PE
PE

Kérelem címe
mezıgazdasági mérnök

Határozatszám
2013/1/III/3/6.

mezıgazdasági mérnök

2013/1/III/3/7.

növénytermesztı mérnök

2013/1/III/3/9.

növénytermesztı mérnök

2013/1/III/3/10.

növénytermesztı mérnök

2013/1/III/3/11.

növénytermesztı mérnök

2013/1/III/3/13.

szılész-borász mérnök

2013/1/III/3/15.

természetvédelmi mérnök

2013/1/III/3/16.

természetvédelmi mérnök

2013/1/III/3/17.

emberi erıforrások

2013/1/III/4/2.

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

Fs60

EKF

emberi erıforrások

2013/1/III/4/5.

Fs47

KRE

emberi erıforrások

2013/1/III/4/6.

emberi erıforrások

2013/1/III/4/7.

emberi erıforrások

2013/1/III/4/8.

emberi erıforrások

2013/1/III/4/9.

Fs151
Fs163
Fs174

KRF
PTE
SZIE

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

Fs30

WSUF

emberi erıforrások

2013/1/III/4/10.

Fs110

BGF

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/2.

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/3.

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/5.

EDUTUS gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/6.

Fs219
Fs100
Fs31

BKF
DF

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/5/8.

Fs125

GDF

gazdálkodási és menedzsment

Fs40

KRF

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/10.

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/11.

Fs197
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(Megj.: 2 évre távoktatás
nélkül)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
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Kód
Fs91
FsFi14
Fs202
Fs50
Fs141

Benyújtó
NYF
NYME
OE
SZE
SZIE

Kérelem címe
gazdálkodási és menedzsment

Határozatszám
2013/1/III/5/12.

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/13.

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/14.

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/17.

gazdálkodási és menedzsment

2013/1/III/5/18.

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/5/20.
(Megj.: 2 évre, projektmenedzsment szakirány
nélkül)

Fs170

TPF

gazdálkodási és menedzsment

Fs112

BGF

kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/1.

kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/3.

EDUTUS kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/4.

Fs61

KE

kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/5.

Fs195

ME

kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/8.

kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/10.

kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/12.

kereskedelem és marketing

2013/1/III/6/13.

Fs58
Fs158

Fs201
Fs51
Fs107

DE

OE
SZE
SZF

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

Fs147

AVF

közszolgálati közgazdász

2013/1/III/7/1.

Fs113

BGF

közszolgálati közgazdász

2013/1/III/7/2.

közszolgálati közgazdász

2013/1/III/7/3.

nemzetközi gazdálkodási

2013/1/III/7/6.

nemzetközi gazdálkodási

2013/1/III/7/9.

EDUTUS nemzetközi gazdálkodási

2013/1/III/7/10.

ME

nemzetközi gazdálkodási

2013/1/III/7/11.

nemzetközi gazdálkodási

2013/1/III/7/12.

Fs152
Fs148
Fs18
Fs32
Fs194
Fs15

KRF
AVF
DE

NYME

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
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Kód
Fs101

Benyújtó
SZF

Kérelem címe
nemzetközi gazdálkodási

Határozatszám
2013/1/III/7/14.
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/7/15.
Fs171

TPF

nemzetközi gazdálkodási

(Megj.: 2 évre, a kecskeméti telephelyen való
képzés nélkül)

Fs169

ZSKF

nemzetközi gazdálkodási

(Megj.: 2 évre, Európai
Uniós üzleti szakirány
nélkül)

Fs53

DE

pénzügy és számvitel

2013/1/III/8/2.

pénzügy és számvitel

2013/1/III/8/4.

pénzügy és számvitel

2013/1/III/8/5.

pénzügy és számvitel

2013/1/III/8/6.

pénzügy és számvitel

2013/1/III/8/7.

2013/1/III/7/17.

Fs86
Fs198
Fs9
Fs67

KRF
ME
NYME
PE

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

Fs140

SZIE

pénzügy és számvitel

2013/1/III/8/10.

Fs172

TPF

pénzügy és számvitel

2013/1/III/8/12.

turizmus-vendéglátás

2013/1/III/9/1.

Fs114

BGF

Fs56

DE

Fs46

EDUTUS turizmus-vendéglátás

Fs44

EKF

Fs103

KJF

turizmus-vendéglátás

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/9/3.
(Megj.: 2 évre, vendéglátó szakirány nélkül)

2013/1/III/9/4.
(Megj.: 2 évre, szhk.
képzés nélkül)

turizmus-vendéglátás

2013/1/III/9/5.

turizmus-vendéglátás

2013/1/III/9/6.

Fs89

KRF

turizmus-vendéglátás

Fs96

NYF

turizmus-vendéglátás

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/9/7.
(Megj.: 2 évre, vendéglátó szakirány nélkül)

2013/1/III/9/8.
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/9/10.

Fs78

PE

turizmus-vendéglátás

Fs108

SZF

turizmus-vendéglátás

2013/1/III/9/12.

gazdaságinformatikus

2013/1/III/10/1.

Fs111
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(Megj.: 2 évre, vendéglátó szakirány nélkül)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
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Kód
Fs98

Benyújtó
DF

Kérelem címe
gazdaságinformatikus

Fs123

GDF

gazdaságinformatikus

Fs85

KRF

gazdaságinformatikus

Határozatszám
2013/1/III/10/2.
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/10/4.
(Megj.: 2 évre, távoktatás
nélkül)

2013/1/III/10/5.
(Megj.: 2 évre)

2013/1/III/10/10.

Fs102

DF

mérnökinformatikus

(Megj.: 2 évre, távoktatás
nélkül)

Fs124

GDF

mérnökinformatikus

(Megj.: 2 évre, távoktatás
nélkül)

Fs83

SZE

mérnökinformatikus

2013/1/III/10/15.

Fs185

NYF

programtervezı informatikus

2013/1/III/10/19.

jogi

2013/1/III/11/3.

jogi

2013/1/III/11/4.

jogi

2013/1/III/11/5.

színházi rendezıasszisztens

2013/1/III/13/2.

televíziós mősorkészítı

2013/1/III/13/4.

televíziós mősorkészítı

2013/1/III/13/8.

Fs117
Fs161
Fs157
Fs209
Fs121
Fs225

ME
PTE
SZTE
SZFE
DF
KJF

Fs162

PTE

Fs183

KF

Fs38
Fs109
Fs21
Fs36
Fs69
Fs104
Fs4

KRE
BGF
DRHE
KE
KJF
NYF
NYME

2013/1/III/10/11.

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosz- 2013/1/III/14/1.
(Megj.: 2 évre)
tikai analitikus
2013/1/III/15/4.
csecsemı- és kisgyermeknevelı
(Megj.: 2 évre)

csecsemı- és kisgyermeknevelı

2013/1/III/15/5.

kommunikáció és média

2013/1/III/16/1.

kommunikáció és média

2013/1/III/16/5.

kommunikáció és média

2013/1/III/16/7.

kommunikáció és média

2013/1/III/16/8.

kommunikáció és média

2013/1/III/16/10.

kommunikáció és média

2013/1/III/16/11.

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
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Kód
Fs187
Fs54
Fs94

Benyújtó
SZTE
DE
NYF

Kérelem címe
kommunikáció és média

Határozatszám
2013/1/III/16/14.

szociális munka

2013/1/III/17/1.

szociális munka

2013/1/III/17/8.
2013/1/III/17/11.

Fs42

SZE

szociális munka

Fs228
Fs232
Fs196
Fs226
Fs227

AVKF
EJF
ME
PTE
PTE

Fs214

SZIE

Fs238

NYME

szociális munka
csecsemı- és kisgyermeknevelı
turizmus-vendéglátás
mérnökinformatikus
televíziós mősorkészítı
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
gazdaságinformatikus

Fs239

AVKF

csecsemı- kisgyermeknevelı

(Fs234)

(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)
(Megj.: 2 évre)

2013/2/VII/1.
2013/2/VII/2.
2013/2/VII/4.
2013/2/VII/5.
2013/2/VII/6.
2013/2/VII/7.
2013/7/VIII/33.
2013/10/XII/9.
(megjegyzéssel támogatva)

Nem támogatott felsıoktatási szakképzés indítási kérelmek
Kód
Fs132
Fs184
Fs156
Fs153
Fs24
Fs88
Fs136
Fs143
Fs155
Fs175
Fs90
Fs150
Fs186
Fs41
Fs138
Fs139
Fs87
Fs146
Fs105
136

Benyújtó Kérelem címe
PE
állattenyésztı mérnök
SZIE
állattenyésztı mérnök
SZTE
állattenyésztı mérnök
SZIE
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
BCE
kertészmérnök
KRF
kertészmérnök
PE
kertészmérnök
SZIE
kertészmérnök
SZTE
kertészmérnök
KF
környezetgazdálkodási agrármérnök
KRF
környezetgazdálkodási agrármérnök
SZTE
környezetgazdálkodási agrármérnök
SZTE
környezetgazdálkodási agrármérnök
KRF
mezıgazdasági mérnök
SZTE
mezıgazdasági mérnök
PE
növénytermesztı mérnök
KRF
szılész-borász mérnök
SZIE
természetvédelmi mérnök
BGF
emberi erıforrások

Határozatszám
2013/1/III/1/4.
2013/1/III/1/5.
2013/1/III/1/6.
2013/1/III/1/15.
2013/1/III/1/17.
2013/1/III/1/19.
2013/1/III/1/20.
2013/1/III/1/21.
2013/1/III/1/22.
2013/1/III/2/2.
2013/1/III/2/3.
2013/1/III/2/7.
2013/1/III/2/8.
2013/1/III/3/3.
2013/1/III/3/8.
2013/1/III/3/12.
2013/1/III/3/14.
2013/1/III/3/18.
2013/1/III/4/1.
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Kód
Fs165
Fs224
Fs149
Fs17
Fs59
Fs70
FsFi74
Fs205
Fs212
Fs221
Fs217
Fs39
Fs8
Fs207
Fs122
Fs191
Fs27
Fs3
Fs52
Fs116
Fs222
Fs68
Fs115
Fs66
Fs204
Fs106
Fs193
Fs29
Fs168
Fs223
Fs16
Fs203
Fs142
Fs81
Fs75
Fs82
Fs216
Fs166
Fs128
Fs200

Benyújtó Kérelem címe
ZSKF
emberi erıforrások
BKF
emberi erıforrások
AVF
gazdálkodási és menedzsment
DE
gazdálkodási és menedzsment
EKF
gazdálkodási és menedzsment
KJF
gazdálkodási és menedzsment
PE
gazdálkodási és menedzsment
PTE
gazdálkodási és menedzsment
SZTE
gazdálkodási és menedzsment
BKF
kereskedelem és marketing
KRE
kereskedelem és marketing
KRF
kereskedelem és marketing
NYME kereskedelem és marketing
PTE
kereskedelem és marketing
SZIE
kereskedelem és marketing
SZTE
kereskedelem és marketing
WSUF kereskedelem és marketing
NYME közszolgálati közgazdász
SZE
közszolgálati közgazdász
BGF
nemzetközi gazdálkodási
BKF
nemzetközi gazdálkodási
PE
nemzetközi gazdálkodási
BGF
pénzügy és számvitel
KE
pénzügy és számvitel
PTE
pénzügy és számvitel
SZF
pénzügy és számvitel
SZTE
pénzügy és számvitel
WSUF pénzügy és számvitel
ZSKF
pénzügy és számvitel
BKF
turizmus-vendéglátás
NYME turizmus-vendéglátás
PTE
turizmus-vendéglátás
SZIE
turizmus-vendéglátás
EKF
gazdaságinformatikus
PE
gazdaságinformatikus
SZE
gazdaságinformatikus
SZTE
gazdaságinformatikus
ZSKF
gazdaságinformatikus
KF
mérnökinformatikus
OE
mérnökinformatikus

Határozatszám
2013/1/III/4/3.
2013/1/III/4/4.
2013/1/III/5/1.
2013/1/III/5/4.
2013/1/III/5/7.
2013/1/III/5/9.
2013/1/III/5/15.
2013/1/III/5/16.
2013/1/III/5/19.
2013/1/III/6/2.
2013/1/III/6/6.
2013/1/III/6/7.
2013/1/III/6/9.
2013/1/III/6/11.
2013/1/III/6/14.
2013/1/III/6/15.
2013/1/III/6/16.
2013/1/III/7/4.
2013/1/III/7/5.
2013/1/III/7/7.
2013/1/III/7/8.
2013/1/III/7/13.
2013/1/III/8/1.
2013/1/III/8/3.
2013/1/III/8/8.
2013/1/III/8/9.
2013/1/III/8/11.
2013/1/III/8/13.
2013/1/III/8/14.
2013/1/III/9/2.
2013/1/III/9/9.
2013/1/III/9/11.
2013/1/III/9/13.
2013/1/III/10/3.
2013/1/III/10/6.
2013/1/III/10/7.
2013/1/III/10/8.
2013/1/III/10/9.
2013/1/III/10/12.
2013/1/III/10/13.
137
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Kód
Fs76
Fs188
Fs79
Fs129
Fs73
Fs189
Fs25
Fs177
Fs120
Fs127
Fs77
Fs84
Fs208
Fs218
Fs45
Fs34
Fs118
Fs192
Fs49
Fs80
Fs33
Fs92
Fs5
Fs206
Fs210
Fs220
Fs19
Fs99
Fs97
Fs164
Fs160
Fs154
Fs182
Fs20
Fs64
Fs176
Fs71
Fs178
Fs199
Fs11
138

Benyújtó Kérelem címe
PE
mérnökinformatikus
SZTE
mérnökinformatikus
EKF
programtervezı informatikus
KF
programtervezı informatikus
PE
programtervezı informatikus
SZTE
programtervezı informatikus
DE
jogi
KRE
jogi
DF
anyagmérnök
KF
anyagmérnök
PE
villamosmérnök
SZE
villamosmérnök
SZFE
gyártásszervezı
BKF
televíziós mősorkészítı
EKF
televíziós mősorkészítı
KE
televíziós mősorkészítı
KRE
televíziós mősorkészítı
SZTE
televíziós mősorkészítı
DE
csecsemı- és kisgyermeknevelı
EKF
csecsemı- és kisgyermeknevelı
KE
csecsemı- és kisgyermeknevelı
NYF
csecsemı- és kisgyermeknevelı
NYME csecsemı- és kisgyermeknevelı
PTE
csecsemı- és kisgyermeknevelı
SZIE
csecsemı- és kisgyermeknevelı
BKF
kommunikáció és média
DE
kommunikáció és média
DF
kommunikáció és média
EKF
kommunikáció és média
KRE
kommunikáció és média
PTE
kommunikáció és média
SZIE
kommunikáció és média
ZSKF
kommunikáció és média
DRHE szociális munka
KE
szociális munka
KF
szociális munka
KJF
szociális munka
KRE
szociális munka
ME
szociális munka
NYME szociális munka

Határozatszám
2013/1/III/10/14.
2013/1/III/10/16.
2013/1/III/10/17.
2013/1/III/10/18.
2013/1/III/10/20.
2013/1/III/10/21.
2013/1/III/11/1.
2013/1/III/11/2.
2013/1/III/12/1.
2013/1/III/12/2.
2013/1/III/12/3.
2013/1/III/12/4.
2013/1/III/13/1.
2013/1/III/13/3.
2013/1/III/13/5.
2013/1/III/13/6.
2013/1/III/13/7.
2013/1/III/13/9.
2013/1/III/15/1.
2013/1/III/15/2.
2013/1/III/15/3.
2013/1/III/15/6.
2013/1/III/15/7.
2013/1/III/15/8.
2013/1/III/15/9.
2013/1/III/16/2.
2013/1/III/16/3.
2013/1/III/16/4.
2013/1/III/16/6.
2013/1/III/16/9.
2013/1/III/16/12.
2013/1/III/16/13.
2013/1/III/16/15.
2013/1/III/17/2.
2013/1/III/17/3.
2013/1/III/17/4.
2013/1/III/17/5.
2013/1/III/17/6.
2013/1/III/17/7.
2013/1/III/17/9.
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Kód
Fs159
Fs213
Fs179
Fs119
Fs233
Fs211
Fs230
Fs28
Fs167
Fs234
Fs236
Fs237
Fs240
(Fs230)

Benyújtó Kérelem címe
PTE
szociális munka
SZIE
szociális munka
SZIE
szociális munka
VHF
szociális munka
EJF
szociális munka
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztiSZTE
kai analitikus
SZTE
szociális munka
WSUF nemzetközi gazdálkodási
ZSKF
gazdálkodási és menedzsment
AVKF csecsemı- és kisgyermeknevelı
ELTE
szociális munka (ifjúságsegítı szakirány)
SZTE
turizmus-vendéglátás
szociális és ifjúsági munka (szociális munka,
SZTE
ifjúságsegítı szakirányok)

Határozatszám
2013/1/III/17/10.
2013/1/III/17/12.
2013/1/III/17/13.
2013/1/III/17/14.
2013/2/VII/3.
2013/2/VII/8.
2013/2/VII/9.
2013/2/VII/10.
2013/2/VII/11.
2013/4/IX/1.
2013/4/IX/2.
2013/4/IX/4.
2013/10/XII/10.
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A Felülvizsgálati Bizottság határozatai 2013-ben
Határozat
száma

MABkód

Int.

FVB 1/2013

Ms1422

ELTE

FVB 2/2013/1
FVB 2/2013/2
FVB 2/2013/3
FVB 2/2013/4
FVB 2/2013/5
FVB 2/2013/6
FVB 2/2013/7
FVB 2/2013/8
FVB 2/2013/9
FVB 2/2013/10
FVB 2/2013/11
FVB 2/2013/12
FVB 2/2013/13
FVB 3/2013

E2616
KE
E2617
KE
E2538
ME
E2550
NYME
E2548
NYME
E2512
SZTE
E2611
BCE
E2609
BCE
E2554
NYME
E2571
PTE
E2567
PTE
E2601
SZE
E2619
SZIE
Ms1429 ELTE

FVB 4/2013

Bs1282

FVB 5/2013/1.
FVB 5/2013/2.
FVB 5/2013/3.
FVB 5/2013/4.
FVB 5/2013/5.
FVB 5/2013/6.
FVB 5/2013/7.
FVB 5/2013/8.
FVB 5/2013/9.
FVB 5/2013/10
FVB 5/2013/11
FVB 5/2013/12
FVB 5/2013/13
FVB 5/2013/14
FVB 5/2013/15
FVB 5/2013/16
FVB 6/2013/1.
FVB 6/2013/2.

EF2744
EF2745
EF2748
EF2751
EF2752
EF2753
EF2755
EF2757
EF2786
EF2787
EF2788
EF2733
EF2720
EF2736
EF2708
EF2707
EF2784
EF2798
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EF
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
KE
KE
KE
KRE
ME
NYME
SE
SE
BCE
SZE

Tárgy

Döntés

nyelvtudomány (funkcionális nyelvészet,
dimenzionális nyelvészet szakirányok)
Szakály Zoltán
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
egyetemi tanári pályázó
Farkasné dr. Fekete Mária
Latin-Amerika tanulmányok
energetikai mérnöki (megújuló energiák szakirány)
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
Kaló Zoltán
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
Sütı Zoltán
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
egyetemi tanári pályázat
Harsányi László
Pánczél Pál
Mohácsiné dr. Farkas Csilla
Horváth Zoltán

NT
T
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
T
NT
NT
NT
NT
NT
NT
T
NT
T
NT
NT
T
T
T
T
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Intézmények kódjai
Állami egyetemek
Kód

Intézmény neve

BCE

Budapesti Corvinus Egyetem1

BME

Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem

Kód
ÉTK
GTK
KERTK
KTK
TÁJK
TK
ÉMK
ÉPK
GPK
GTK
KJK
TTK
VBK
VIK

DE

Debreceni Egyetem

ÁJK
ÁOK
BTK
EK
FOK
GVK
GYFK
GYTK
IK

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

1

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

Intézmény neve

Kód
KTK
MÉK
MK
NK
TTK
ZK
ÁJK
BGGYK

ELTE

Eötvös Loránd Tudományegyetem

BTK
IK
PPK
TÁTK
TÓK
TTK
TKK
ÁTK

KE

LFZE

Kaposvári Egyetem

GTK
MK
PK
Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
ÁJK
BBZI
BTK
CTFK

ME

Miskolci Egyetem

EK
GÉIK
GTK
MAK
MFK

142

Karok
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Mőszaki Kar
Népegészségügyi Kar
Természettudományi és
Technológiai Kar
Zenemővészeti Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Bölcsészettudományi Kar
Informatikai Kar
Pedagógiai és Pszichológiai
Kar
Társadalomtudományi Kar
Tanító- és Óvóképzı Kar
Természettudományi Kar
Tanárképzı Központ
Agrár- és Környezettudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Mővészeti Kar
Pedagógiai Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Bartók Béla Zenemővészeti
Intézete
Bölcsészettudományi Kar
Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar
Egészségügyi Kar
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságtudományi Kar
Mőszaki Anyagtudományi
Kar
Mőszaki Földtudományi Kar
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Kód
Intézmény neve
Kód
Magyar Képzımővészeti Egyetem
MKE
MOME Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem
NKE

Nemzeti Közszolgálati
Egyetem2

HHK
KTK
RTK
AK
BPK
EMK
SKK

NYME

Nyugat-magyarországi
Egyetem

GEO
KTK
MÉK
TTK
BDPK3
BGK

OE

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

KGK
KVK
NIK
RKK

PE

Pannon Egyetem

GK
GTK

Karok

Hadtudomány és Honvédtisztképzı kar
Közigazgatástudományi Kar
Rendészettudományi Kar
Apáczai Csere János Kar
(Gyır)
Benedek Elek Pedagógiai Kar
(Sopron)
Erdımérnöki Kar (Sopron)
Simonyi Károly Mőszaki,
Faanyagtudományi és Mővészeti Kar (Sopron)
Geoinformatikai Kar
(Székesfehérvár)
Közgazdaságtudományi Kar
(Sopron)
Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
(Mosonmagyaróvár)
Természettudományi Kar
(Szombathely)
Berzsenyi Dániel Pedagógusképzı Kar (Szombathely)
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnök Kar
Keleti Károly Gazdasági Kar
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Neumann János Informatikai
Kar
Rejtı Sándor Könnyőipari és
Környezetmérnöki Kar
Georgikon Kar (Keszthely)
Gazdaságtudományi Kar

2

Az Országgyőlés 2011. március 16-i döntése nyomán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jétıl a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), a Rendırtiszti Fıiskola (RTF) és a Budapesti Corvinus Egyetembıl kiváló Közigazgatás-tudományi Kar (BCE KIK) integrációjával jött létre.
3
A BTK, valamint az MNSK karok 2013. augusztus 1-jével történt összevonása után jött létre
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Kód

Intézmény neve

Kód
MFTK
MIK
MK
ÁJK
ÁJK KAP
ÁOK
BTK
ETK

PTE

Pécsi Tudományegyetem

FEEK
IGYK
KTK
MK
PMMIK
TTK
TI
ÁOK
EKK

SE

Semmelweis Egyetem

ETK
FOK
GYTK
TSK
ÁJK
ESZI

SZE

Széchenyi István Egyetem

GK
MTK
ZMI

SZFE

144

Színház és Filmmővészeti Egyetem

Karok
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Mőszaki Informatikai Kar
Mérnöki Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
(Pécs, Kaposvár)
Általános Orvostudományi
Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségtudományi Kar
Felnıttképzési és Emberi
Erıforrás Fejlesztési Kar
Illyés Gyula Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Mővészeti Kar
Pollack Mihály Mőszaki és
Informatikai Kar
Természettudományi Kar
Tanárképzı Intézet
Általános Orvostudományi
Kar
Egészségügyi Közszolgálati
Kar
Egészségtudományi Kar
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Testnevelési és Sporttudományi Kar
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Petz Lajos Egészségügyi és
Szociális Intézet
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Mőszaki Tudományi Kar
Varga Tibor Zenemővészeti
Intézet
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Kód

Intézmény neve

Kód
ÁOTK
ABPK
EKI
GÉK
GAEK

SZIE

Szent István Egyetem
GTK

VATI

MKK
YMÉK
ÁJK
ÁOK
BTK
ETSZK

SZTE

Szegedi Tudományegyetem

FOK
GTK
GYTK
JGYPK
MGK
MK
TTIK
ZMK
TKK

Karok
Állatorvos-tudományi Kar
Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Kar (Szarvas)
Egészségtudományi és
Környezetegészségügyi Intézet (Gyula)
Gépészmérnöki Kar
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (Békéscsaba)
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalkozási
Akadémia és Továbbképzı
Intézet (Budapest)
Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar
Ybl Miklós Építéstudományi
Kar (Budapest)
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi
Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Fogorvostudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar
Mezıgazdasági Kar (Hódmezıvásárhely)
Mérnöki Kar
Természettudományi és Informatikai Kar
Zenemővészeti Kar
Tanárképzı Központ
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Nem állami egyetemek
Kód

Kód
Karok
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
Károli Gáspár ReBTK Bölcsészettudományi Kar
KRE
formátus Egyetem
HTK Hittudományi Kar
TFK Tanítóképzı Fıiskolai Kar (Nagykırös)
ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
DRHE
Evangélikus Hittudományi Egyetem
EHE
KEE
Közép-európai Egyetem
(CEU)
OR-ZSE Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem
Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba,
BTK
Esztergom)
JÁK Jog- és Államtudományi Kar
Pázmány Péter KatoHTK Hittudományi Kar
PPKE
likus Egyetem
Információs Technológiai és Bionikai
ITK
Kar
Kánonjogi Posztgraduális (Karközi)
KJPI
Intézet

Kód

BGF

DF
EJF
EKF

146

Intézmény neve

Állami fıiskolák
Fıiskola neve
Kód
Kar
KKK Külkereskedelmi Kar
PSZK- Pénzügyi és Számviteli Kar (BudaBP
pest)
PSZK- Pénzügyi és Számviteli Kar - SalgóBudapesti Gazdasági
SA
tarjáni Intézet
Fıiskola
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
GKZ
(Zalaegerszeg)
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
KVIK
Idegenforgalmi Kar
Dunaújvárosi Fıiskola
Mőszaki és Közgazdaságtudományi
MKK
Kar
Eötvös József Fıiskola
NTK
Neveléstudományi Kar
Eszterházy Károly
BTK
Bölcsészettudományi Kar
Fıiskola
CK
Comenius Fıiskolai Kar (Sárospatak)
Gazdaság- és Társadalomtudományi
GTK
Kar
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Kód

Fıiskola neve

Kód

Kar
Tanárképzési és Tudástechnológiai
TKTK
Kar
TTK
Természettudományi Kar
Gépipari és Automatizálási Mőszaki
GAMFK
Fıiskolai Kar
KFK
Kertészeti Fıiskolai Kar
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar

KF

Kecskeméti Fıiskola

KRF
MTF
NYF
SZF

Károly Róbert Fıiskola
Magyar Táncmővészeti Fıiskola
Nyíregyházi Fıiskola
Szolnoki Fıiskola
Nem állami fıiskolák

Kód
ATF
ÁVF
AVKF
BHF
BKF

BKTF
BTA
EDUTUS
EGHF
EHE
ESZHF
GDF
GFF
GTF
GYHF
IBS
KJF
MPANNI
PHF
PRTA
PTF
SRTA
SSTF

Fıiskola neve
Adventista Teológiai Fıiskola
Általános Vállalkozási Fıiskola
Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola
Heller Farkas Turisztikai és GazBudapesti Kommunikáci- HFTGK
dasági Kar
ós és Üzleti Fıiskola
KMK Kommunikációs és Mővészeti Kar
Budapest Kortárstánc Fıiskola
Baptista Teológiai Akadémia
Edutus Fıiskola (Tatabánya)
Egri Hittudományi Fıiskola
Evangélikus Hittudományi Egyetem
Esztergomi Hittudományi Fıiskola
Gábor Dénes Fıiskola
Gál Ferenc Fıiskola
Golgota Teológiai Fıiskola
Gyıri Hittudományi Fıiskola
IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola
Kodolányi János Fıiskola
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete
Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola
Pápai Református Teológiai Akadémia
Pünkösdi Teológiai Fıiskola
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Sola Scriptura Teológiai Fıiskola
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Kód
SSZHF
SZAGKHF
SZBHF
SZPA
TKBF
TPF
VHF
WJLF
WSÜF
ZSKF

Fıiskola neve
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola
Szent Bernát Hittudományi Fıiskola
Szent Pál Akadémia
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola
Tomori Pál Fıiskola
Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola
Wesley János Lelkészképzı Fıiskola
Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola
Zsigmond Király Fıiskola

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

MAB kiadványok 2013-ban
Akkreditációs Értesítı, 2013/1, 2013/2, 2013/3.
Akkreditáció Magyarországon 23. (Évkönyv a MAB 2012. évi mőködésérıl)
20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (Jubileumi kiadvány)

MAB kiadványok
A MAB honlapján értesítette partnereit (www.mab.hu, Friss hírek menüpont 2013. november 5.) hogy a MAB kiadványai (Akkreditációs Értesítı, Évkönyv)
2014-re is megrendelhetık. Kérjük régi és új megrendelıinket, hogy megrendelési
szándékukat a honlapról letölthetı megrendelı kitöltésével és Titkárságunkra
(titkarsag@mab.hu) való megküldésével jelezzék.
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