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Beszámolók 

 

Elnöki beszámoló a MAB 2014. évi tevékenységéről 
 

Elfogadta a MAB plénuma a 2015/2/IV. sz. határozattal (2015.02.27.) 
 

Jelen elnöki beszámoló alapul veszi a korábbi rendszeres évi beszámolók felépíté-

sét, ismétli a munka folyamatosságát tükröző eddigi szerkezetet. A plénum, folya-

matos munkavégzés mellett a korábbi évekkel azonos szellemben, folytatja a felső-

oktatás minőségbiztosító tevékenységét. 

A 2014. évi MAB tevékenység fontos elemei a következők voltak: 

1. A törvényben meghatározott feladatok: intézmény- és párhuzamos program-

akkreditáció, felsőoktatási szakképzés indítási, szaklétesítési és szakindítási 

kérelmek véleményezése, doktori iskola létesítési beadványok, egyetemi ta-

nári pályázatok szakértői véleményezése. 

2. A 2014. végén lejáró akkreditációjú doktori iskolák értékelése (149 DI). 

3. Jogszabálytervezetek (Nftv. módosítás) és EMMI stratégiai dokumentumok 

véleményezése. 

4. Az ENQA monitor értékelés előkészítése, az önértékelés összeállítása, majd 

a 2015. januári látogatás megszervezése. 

5. A MAB finanszírozási helyzete 

6. Kapcsolatrendszer. 

Tevékenységünkről most is két, egymást kiegészítő és együtt olvasandó beszámoló 

ad tájékoztatást: az elnöki és a főtitkári. A főtitkári beszámoló pontos, hiteles, ada-

tokkal alátámasztott képet ad a MAB testületének és titkárságának működéséről. 

Kiemelendő, hogy a MAB következetesen törekszik működésének teljes átlátható-

ságára. A személyiségi jogokat tiszteletben tartva, minden MAB döntés a folyama-

tosan fejlesztett honlapunkon elérhető. 

1. A törvényben meghatározott feladatok ellátása 

Tovább folytattuk a benyújtott szaklétesítések, szakindítási kérelmek, doktori isko-

lalétesítések, egyetemi tanári pályázatok véleményezését, melyben továbbra is 

építettünk az immár több mint kétezer fős szakértői bázisunk lelkes és önfeláldozó 

munkájára. Folyamatos feladat e szakértői névsor frissítése. 

Feltétlen megemlítendő itt, hogy a szakértői véleményeinkre 2014-ben mindössze-

sen 17 esetben kértek a MAB FvB-től felülvizsgálati szakvéleményt. Megelégedés-

sel fogadhattuk, hogy a 17 felülvizsgálati eset közül csak 4-ben (23%) volt eltérő 

(támogató) az FvB véleménye a MAB véleményétől. Hozzá kell tenni, hogy a je-

lenleg 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 
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megkérdezése nélkül dönthet. 2014-ben 6 szakindítás, 1 FSZ, 4 egyetemi tanári 

pályázat esetében volt a MAB – és az ET pályázatok esetében az FvB – nem támo-

gató véleménye ellenében pozitív EMMI döntés.  

A MAB működésében az előző évben meghatározott prioritást szem előtt tartva 

végeztük munkánkat, mely területeken kiemelten fontosnak tartom a minőségbizto-

sítás következetes végrehajtását, nevezetesen a doktori iskolákat, a doktori képzést, 

valamint az egyetemi tanári pályázatok véleményezését. E prioritásokat a testület 

továbbra is támogatta. 

Az egyetemi tanári pályázatok véleményezésében sor került a módosított pontozá-

sos útmutató alkalmazására, és az adott pontokat továbbra is szöveges értékeléssel 

alátámasztó értékelési metódust alkalmazzuk. A tudományos, alkotói tevékenység 

mennyisége mögötti tartalmi elemzés lehetővé tesz egy véleményem szerint jobban 

a kiválóságra koncentráló értékelést. Ne feledjük el, hogy a professzori kar minő-

sége az egyetem minőségbiztosításának elengedhetetlen feltétele. Sajnálattal kellett 

azonban megállapítanunk, hogy a MAB elutasító állásfoglalását megerősítő Felül-

vizsgálati Bizottság szakvéleménye ellenére, a törvényben megfogalmazottakra 

hivatkozva Miniszter úr több esetben 2014-ben is élt a kinevezésre felterjesztéssel. 

Ez felveti a MAB szakvélemények figyelmen kívül hagyásának kérdését. 

Az év folyamán elvégeztük a következő intézmények akkreditációját a korábbi 

törvényi előírásoknak és a MAB vonatkozó ütemezésének megfelelően:  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Miskolci Egyetem, Széchenyi 

István Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Kodolányi 

János Főiskola, Adventista Teológiai Főiskola, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 

Baptista Teológiai Akadémia, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Pünkösdi 

Teológiai Főiskola, Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Szent Pál Akadémia, 

Wesley János Lelkészképző Főiskola. 

A Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémia akkreditációs jelentései a plénum 2015. februári ülésén kerülnek tárgya-

lásra. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetem látogatása is megtörtént, a jelentések még készülnek. 

Tevékenységünket számszerűen az alábbi adatok összegzik (döntések száma): 

Ügytípus Tárgyalt Támogatott Nem támogatott 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Felsőoktatási szakképzés 0 237 4 0 125 3 0 112 1 

Alapszak létesítés 5 3 4 4 1 1 1 2 3 

Alapszak indítás 44 31 40 17 10 17 27 21 23 

Mesterszak létesítés 14 10 20 8 2 9 6 8 11 

Mesterszak indítás 84 49 51 49 26 27 35 23 24 

Doktori iskola létesítés 4 5 1 3 3 1 1 2 - 

Egyetemi tanári pályázat 125 107 153 93 80 114 32 27 39 
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További tevékenységek 2014-ben: 

Szakmonitorozás (alap- és mesterszakok) 8 (3 nem támogatás, 5 

támogatás) 

3. körös intézményakkreditáció (int+karok) 4. szakasz 18 intézmény (23 kar) 

Párhuzamos programakkreditáció (orvos, fogorvos, 

gyógyszerész, sport- és egészségtudományi képzések) 

24 szak, 11 intézmény, 20 

képzőhely, 14 város, 89 

képzés 

Párhuzamos programakkreditáció következő szakaszának 

előkészítése és indítása (gazdaságtudományi képzések) 

24 szak, 31 intézmény, 41 

képzőhely, 29 város, 193 

képzés 

Felülvizsgálati ügyek (döntések száma) 17 (ebből 4 támogatott) 

Doktori iskola akkreditációs értékelés (DI + törzstag) 149 DI, 1791 törzstag 

Az ENQA által kifogásoltakra való tekintettel a törvénymódosítás értelmében, 

valamint személyi változások miatt új MAB tagok lettek delegálva 2014-ben: 

Fejérdy Pál (miniszteri delegált), Kovács L. Gábor (MRK delegált) és Kutnyánszky 

Csaba (miniszteri delegált), mindhárman 2014.02.01-től, Csiszár Imre 

(2014.09.01-től, Bojárszky András helyett, akinek két éves mandátuma 2014. feb-

ruár végén lejárt), Bérczi István (MKIK delegált) és Gulyás Tibor (HÖOK delegált) 

mindketten 2014.10.16-tól. A MAB tagok száma az utóbbi két fővel 18-ról 20-ra 

emelkedett. 

2. A 2014. végén lejáró akkreditációjú doktori iskolák értékelése 

Fontosságánál fogva ezt a tevékenységet külön is kiemelem. A doktori iskolákat 

illetően szoros együttműködésben az Országos Doktori Tanáccsal, kidolgoztuk az 

iskolák minőségbiztosításának modus operandi-ját mely alapján elkezdtük az isko-

lák formai ellenőrzését. A kiadott új doktori kormányrendelet értelmében néhány 

doktori iskola akkreditációját meghosszabbítottuk, míg a törvényben előírtaknak 

megfelelően sor került a 2014-ben lejáró akkreditációjú doktori iskolák teljes körű 

minőségi értékelésére. Összesen 149 doktori iskola és mintegy 1800 törzstag rész-

letes értékelését végeztük el. 17 doktori iskola nem kapott akkreditációt, 39 iskola 

monitor vizsgálatra lett utalva. Ezúton is köszönöm a külső bírálóknak, a szakbi-

zottságok és a MAB tagjainak az e tárgyban végzett alapos munkáját. 

Továbbra is építünk a doktori adatbázisra, s azt összekapcsoljuk az MTMT már 

egyre jobban működő, de még mindig számos ellentmondással terhelt adatbázisá-

val. Továbbra is gondot jelent, hogy számos esetben az egyetemek a doktori iskolá-

ikban szükséges személyi változtatásokat nem, vagy csak felszólításra teszik meg. 

Nota bene egy-egy doktori iskola esetében a minőségbiztosítási kérdéssel kapcsola-

tos levelünk válaszára fél évet is várhatunk. A doktori iskolák értékelésével kap-

csolatos tapasztalatainkat 2015 év első negyedében tudjuk érdemben összegezni. 
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3. Jogszabálytervezetek és EMMI stratégiai dokumentumok véleményezése 

2014-ben is véleményeztük az EMMI által előkészített különböző jogszabályterve-

zeteket, melyek közül kiemelhető az Nftv. módosítás tervezete. Ennek kapcsán a 

MAB állásfoglalást is közzétett, „A magas szintű felsőoktatás a nemzet kincse” 

címmel, különös tekintettel az egyetemi tanári kinevezések tekintetében végrehaj-

tott változtatásokra (a művészetek, sporttudomány területén), valamint a MAB 

ENQA tagsági követelményeknek való megfelelésére. (A közleményt lásd honla-

punkon, az Állásfoglalások menüpontban.) 

Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy az októberben vitára indított Felsőokta-

tási stratégia munkaanyagát az MRK-n keresztülvéleményezhettük és ahhoz 

javaslatokat tehettünk. Mivel észrevételeink jelentős része nem került beépí-

tésre, így azokat (a stratégiai koncepció második tervezetéhez küldtük) – itt is 

idézem:  

A jelen észrevételek a felsőoktatási stratégia minőséget érintő elemeire reflektál-

nak. A MAB üdvözli a stratégia újabb változatának elkészültét, s örömmel nyugtáz-

za, hogy korábbi javaslatai részben meghallgatásra találtak. 

1. Fenntartva az egyetemek, főiskolák és közösségi főiskolák közötti intézményhá-

lózati megkülönböztetéseket, a MAB javasolja, hogy az egyetemek között ne le-

gyen további szervezeti jellegű kategorizálás. 

2. A MAB fenntartja a korábbi javaslatát az egyetemi, illetve főiskolai tanárokkal 

szembeni követelmények különbözőségére vonatkozóan. [Az egyetemi tanárnak 

folyamatos, nemzetközi mutatókkal igazolt tudományos teljesítményt kell pro-

dukálnia. A főiskolai tanároktól (docensektől, adjunktusoktól) elsősorban a 

gyakorlati célú oktatási feladatok magas szintű 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 kül-

földi szakértők is vegyenek részt. (A nemzetközi dimenzió sajnálatosan hiányzik 

az egész anyagból.) 

4. A MAB nem ért egyet azzal, hogy az intézmények tudományos és kutatási tá-

mogatásának egy része a doktori iskolai törzstagok számának figyelembevéte-

lével legyen meghatározva. Ez óhatatlanul egyfajta „törzstag vadászathoz” ve-

zetne, sok esetben az így bevont törzstagoknak a doktori képzésben való tényle-

ges részvétele nélkül. A pusztán mennyiségi mutatókkal szemben a MAB az in-

tézmények tudományos és alkotó tevékenységének minőségi értékelését tartja 

kívánatosnak. A felsőoktatási intézmények tényleges tudományos teljesítménye 

legyen a meghatározó az ilyen források elosztásánál. (Meg kell nézni pl., hogy 

a tudományos közlemények szerzői mely munkahelyet jelölik meg sajátjukként.) 
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5. A MAB fontosnak tartja a tudományos diákköri tevékenységet, de nem ért egyet 

azzal, hogy az intézmények tudományos és kutatási támogatásának egyharma-

da (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 jelen-

tős torzulást okozhat a finanszírozásban. Különösen káros lehet, hogy a díjak – 

nem ritkán szubjektív – odaítélése anyagi következményekkel járna. A TDK te-

vékenység pozitív hatása tükröződik a doktori iskolák eredményességében. 

6. A MAB továbbra is javasolja, hogy alap- és mesterképzésekre kizárólag emelt 

szintű érettségivel lehessen bekerülni. Az emelt szintű érettségi felmenő rend-

szerben várható el, azaz a szabályozás életbe lépése előtt érettségizett szemé-

lyeknek nem kellene új (emelt szintű) érettségi vizsgát tenniük a felsőoktatásba 

bekerüléshez. 

7. A felsőoktatás tömegessé válásának időszakában különösen fontos, hogy legye-

nek kiemelkedő minőségű „elitszakok”, magas belépési és diplomaszerzési kö-

vetelményekkel. 

8. A szakstruktúra felülvizsgálata kapcsán élvezzenek prioritást a műszaki és ter-

mészettudományos szakok. 

9. A MAB kívánatosnak tartja, hogy továbbra se lehessen diplomát szerezni ide-

gen nyelvből tett nyelvvizsga nélkül. (A nyelvi felkészítés elsődleges műhelye a 

középfokú oktatás kell legyen, s így az egy idegen nyelvből szerzett nyelvvizsga 

már bemeneti feltételként elvárható volna.) 

 

A MAB elnökeként a Nemzeti Bologna Bizottság munkáját is figyelemmel kísé-

rem, s itt beemelem összegző véleményünket a Bolognai folyamat jövőjéről.  

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleménye a Bologna folyamat 

jövőjéről 

(MAB plénum állásfoglalás, 2014 július 4.) 

Általában probléma a Bologna folyamattal, hogy bár a harmonizált Európai Fel-

sőoktatási Térség minden tagország számára előnyös lenne, a nemzeti felsőoktatási 

rendszerek ehhez szükséges átalakítása nagyon eltérő szintig valósult meg. Két 

problémát kiemelünk: 

(1) Egyetem  főiskola 

Az azonos alapképzés folytatása nem jelenti azt, hogy az egyetem és a főiskola sze-

repe is azonos! Sőt, az "azonos" alapképzés is csak a vonatkozó jogszabályi előírás 

(KKK) keretein belül kell, hogy azonos legyen. Nem csak Magyarországon van a 

felsőoktatási intézményekben bizonytalanság a jövőt illetően, hanem Európa szá-

mos egyéb (akár fejlettebb) országában is. Ezért az egyetemek főiskolai, a főiskolák 
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egyetemi feladatokat is próbálnak maguknak megszerezni. Ezt a rossz gyakorlatot 

jó lenne megszüntetni. 

(2) Elitképzés  tömegképzés 

Bármennyire szeretnénk is elitképzést tartani, valójában ma Európában a tömeg-

képzés dominál. Lehet, hogy ez is fontos tényező abban, hogy az észak-amerikai és 

az ázsiai felsőoktatás mögött az európai csak harmadik a rangsorban. (Egy ebben 

a témában tartott előadás a "hallgatót vonzó képesség" alapján rangsorolta a föld-

részeket.) Erre áldozni kell, a megtérülés már középtávon garantált. 

 

1. A bolognai célkitűzések megvalósulásának értékelése. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Bologna-folyamat NEM érte el a kitűzött 

célokat. (Ezért is csak harmadik az európai felsőoktatás a világban.) Jobb lenne 

szerényebb célokat kitűzni, de azokat keményebben megkövetelni. A nemzeti sajá-

tosságok nem hagyhatók figyelmen kívül. 

Jól működik a "best practice propagation", de ez végképp nem hatékony. 

– két fő ciklus (undergraduate, graduate) 

A műszaki és informatikai területen sikeresnek bizonyult a kétciklusú képzés hazai 

bevezetése. Ezzel együtt javasolható, hogy legyen "elitképzési" jelleggel egyciklusú 

képzés az informatikában, villamosmérnöki területen stb. is, elsősorban, ahol erős 

a matematikai modellek használata. 

– kreditrendszer 

A kreditrendszert Magyarországon még nem mindenhol alkalmazzák megfelelően. 

Különösen problematikus az előtanulmányi rend kialakítása és következetes betar-

tása. A sebességen lehet változtatni, de a tanterv szakmai logikáján nem! 

Megjegyzendő még, hogy a kreditek a teljes hallgatói munkára vonatkoznak, tehát 

a tanóra + egyéni hallgatói munkaórára! Egyes tudományterületeken a valóságban 

jóval kisebb munka áll a kreditek mögött, máshol jóval nagyobb. Ezt egységesíteni 

kell, a gyenge követelmények megemelésével. 

– mobilitás előmozdítása 

A mobilitás fő akadálya a nyelvtudás hiánya. Már a közoktatás szintjén bele kell 

nyúlni es legalább az angoltudást egységesen magas szintre emelni. Nincs olyan 

ember, aki "nyelvi antitalentum", csak olyan, aki túl későn es rossz módszerrel 

tanulta az idegen nyelvet! 

A másik probléma a más kultúrák iránti nyitottság hiánya. A más kultúrák, más 

szokások, kommunikációs elemek megismerése a kétoldalú mobilitás növelésével 

adódik, ehhez természetesen az oktatók körében is jelentősen növelni kell a mobili-

tást, így a tényleges nyelvtudást és mobilitást szükség esetén ki kell kényszeríteni. 
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– együttműködés a minőségbiztosításban 

Egyetértünk azzal, hogy "accreditation decisions are not portable yet and the issue 

of trans-border quality assurance is not really touched upon."  

Az egyes nemzeti minőségbiztosítási rendszerekben alkalmazott kritériumok és 

módszerek össze-hasonlíthatóságát nagyban segíti az ESG. Támogatjuk ennek 

harmonizációs szerepét, az európai sztenderdek és irányelvek EHEA országokban 

való tényleges alkalmazását, mind a felsőoktatási intézmények, mind a minőségbiz-

tosítási ügynökségek esetében. Az ESG sztenderdek szerinti értékeléseknek a külső 

minőségértékelési jelentésekben való megjelenése nagyban elősegíthetné a külön-

böző ügynökségek által készített értékelések, jelentések összehasonlíthatóságát, s 

ennek révén a minőségértékelési és akkreditációs döntések nemzetközi átvitelét, 

kölcsönös elismerhetőségét. 

– hallgatóközpontú tanulás 

Tegyük a hallgatók körében a tanulást, a tudást értekké, alakítsuk ki úgy az egyes 

tantárgyak programját, hogy a hallgatók számára öröm legyen a tanulás.  

– kellő mértékű, stabil finanszírozás 

A mai hazai felsőoktatási finanszírozási rendszer katasztrofális. Fel kell ismernie a 

politikusoknak, hogy a jövő, a gazdaság fejlődésének záloga a felsőoktatás és kuta-

tás támogatása.  

2. További kiemelt célok 

A MAB nem látja szükségét további kiemelt Bologna-célok megfogalmazásának, 

ellenkezőleg, az eddigieknél kevesebb, ám határozottabban érvényesített, kiemelt 

célt kell kitűzni, s azok nemzeti megvalósulását következetesebben kell szorgal-

mazni és – kölcsönös nemzetközi támogatás és értékelés mellett – nyomon követni. 

3. Egyéb (magyar) problémák 

Az egyetemek vezetésében a hallgatói jogosítványok jelenlegi rendszere megnehe-

zíti a stratégiai elképzelések keresztülvitelét. A rövidtávú és partikuláris érdekek 

indokolatlanul nagy súlyt kaphatnak. A hallgatók olyan kérdésekben is magas 

arányban szavaznak, amelynek a megítéléséhez nem rendelkeznek elegendő infor-

mációval és tapasztalattal: például ki legyen egyetemi tanár, dékán, rektor. 

4. Az ENQA monitor értékelés tapasztalatai és a levont következtetéseink 

Az ENQA igen magas színvonalú, és egyre szigorodó értékelésére készülvén ma-

gunk is aggodalommal vártuk mind az önértékelésünk fogadtatását mind pedig a 

látogatás alatti megbeszéléseket. A 2013-as értékelést követő döntésről, 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 kielégítőnek a MAB működését, mindkettő a MAB illetékességén 

kívül esik, ezek a finanszírozás és a függetlenség kérdései. Mindkét kifogásolt pont 
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kapcsán kezdeményeztük, kértük a jogalkotót a megfelelő és főleg kielégítő kor-

rekciókra melyek tekintetében számos kérdésben elfogadásra kerültek alapvetően 

fontos módosítások. A 2014. július 15-től kinevezett felsőoktatási államtitkár hiva-

talba lépése után fogadott a főtitkárral és a külügyi referenssel. Ez alkalommal 

konkrét tájékoztatást adtunk az ENQA-val kapcsolatos kérdésekről, s hogy az új 

államtitkár jelentős mértékben számít a MAB munkájára annak bizonyítékát láttuk, 

hogy személyesen kezdeményezte az ENQA elnökével és igazgatójával való talál-

kozást a kormány álláspontjának ismertetésére. Ez az ENQA zágrábi, október 

16/17-i közgyűlésén megtörtént, mely alkalommal a megbeszélésen az államtitkár 

helyettese és a Magyar Rektori Konferencia alelnöke, Szabó Gábor úr, a SZTE 

rektora is jelen volt. A megbeszélés alapvető eredménye véleményem szerint az 

volt, hogy mindkét fél megismerhette egymás álláspontját és meggyőződhetett az 

ENQA „full membership” fontosságáról. Novemberben tájékoztatást kaptunk, hogy 

az új ESG szerinti vizsgálatokat az ENQA 2015 májusa után kívánja elkezdeni 

bírálati rendszerében. Ezért ha még a régi metódushoz alkalmazkodva kérjük a 

monitor eljárást, akkor azt még az elmúlt év végéig kezdeményeznünk kell, ennek 

alapján még december közepéig elkészítettük és benyújtottuk a két kifogásolt kér-

désre fókuszáló önértékelésünket. Egyben tájékoztatást kaptunk, hogy 2015 január-

jában várható a nyomon követési eljárás látogatása, s az értékelő panel tagjai 

Thierry Malan elnök, Franciaország; Norma Ryan Írország, Fazekas Éva Réka 

Magyarország (hallgatói tag). A látogatás január 20-án megtörtént, bizakodva vár-

juk a szakértői panel jelentésének tervezetét. 

5. A MAB finanszírozási helyzete 

A MAB költségvetése és gazdálkodása a 2014. évben stabilizálódott, s tudta bizto-

sítani a szervezet működését. A 2014. évre az előző évivel azonos támogatást kap-

tunk. Segítséget jelentett a működéshez az eljárási díjak előző évi emelése. Az 

orvos-, egészség- és sporttudományi párhuzamos akkreditáció elindításához a láto-

gató 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 elfogu-

latlanabb értékeléseket kapjunk.(Sajnálatos módon később egészségi okokra való 

tekintettel Frühling professzor nem tudott részt venni az eljárásban). Erre a feladat-

ra, kérésemre, Miniszter úr külön keretéből 3 MFt – szintén utófinanszírozásos – 

többlettámogatást kaptunk, mely feladat végrehajtása elhúzódott így a többletforrás 

elszámolása 2014-re maradt. Jelentős előrelépést jelentett, hogy a tanárképzéssel 

kapcsolatosan részt vehetünk az OFI által kiírt pályázati szakértői munkában, mely 

szerződést közel 20 millió Ft értékben még az év vége előtt aláírtunk. 

6. Kapcsolatrendszer 

A Magyar Tanácsadó Testülettel a MAB plénum kötetlen beszélgetés keretében 

2014. február 28-án folytatta le évi eszmecseréjét, és bátran mondhatjuk, hogy igen 
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aktív és konstruktív javaslatokat kaptunk. Az ülésen megfogalmazott javaslat az 

emelt szintű érettségi elvárás általános bevezetése tárgyában elérhető a MAB hon-

lapján. Az MTT részletesen megvitatta az ENQA értékeléssel kapcsolatos fontos 

kérdéseket és támogatta a MAB kezdeményezéseit a törvénymódosítás érdekében. 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete is igen fontosnak tartja, sőt prioritásnak 

tekinti a MAB nemzetközi jelenlétét az európai és tengerentúli felsőoktatási minő-

ségbiztosításban. Ennek szellemében ülésezett 2014. október 31. - november 1. 

között. A megjelent NTT tagok nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a MAB 

plénum részvevő tagjaival, s jó tanácsokat adtak a MAB testületnek, melyeket ez-

úton is köszönök. Elismeréssel szóltak arról is, hogy ezen az ülésen ismételten a 

MAB testület több tagjával személyesen is találkozhattak és eszmecserét folytat-

hattak. Ajánlásaikat az ENQA közelgő nyomon követési eljárásával kapcsolatosan 

az alábbiakban idézem be. 

 

MEETING SUMMARY AND RECOMMENDATIONS 

 

Meeting Summary 

The annual meeting of the HAC International Advisory Board took place on Fri-

day, 31 October and Saturday, 1 November. As has become a tradition in the past 

few years, the Friday meeting took place following the plenary meeting of the 

HAC, and several HAC members stayed on for the discussion with the Board. The 

item on the agenda was the coming monitoring review by an ENQA panel in order 

to check for the HAC’s compliance with the ESG. The Saturday meeting focused on 

the work of the HAC in the past year.  

The meeting on both days was chaired by HAC President Ervin Balázs. Board 

members present were, Stanislaw Chwirot, Achim Hopbach, Jürgen Kohler, and 

Liudvika Leisyte. Jasmina Havranek and Christian Thune sent regrets. HAC mem-

bers Gyula Bakacsi, István Bérczi, Ferenc Gazdag, Gábor Gerber, Ákos Jobbágy, 

Katalin É. Kiss, and Gábor L. Kovács. Gábor Szabó represented the Hungarian 

Rectors’ Conference and Gergely Bohátka the Ministry of Human Resources, 

department of Higher Education. From the HAC staff, 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 meeting documents included, in addition to the HAC Self-Evaluation Report 

and the ENQA review report that the participants had received last year, the 

ENQA letter with its decision to grant the HAC “full membership under review” 

status for the Friday session, and the HAC Annual Report and its Follow-up Re-

port on the Board Recommendations of 2013 for the Saturday discussion.  
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Recommendations of the HAC’s International Advisory Board 

Preamble 

The Board was once again pleased to meet HAC members during the Friday meet-

ing and appreciated the background on the HAC’s current situation. The insight it 

gained into recent developments at HAC and the national legal framework helped 

the Board to formulate its Recommendations.  

Recommendations 

1. HAC Strategy 

The Board was informed that a national higher education strategy is currently 

being discussed by the Ministry and higher education stakeholders.  

The Board recommends that the HAC use this window of opportunity to take a 

proactive role in shaping the strategy in order to ensure that the quality as 

well as the quality assurance of higher education become one of the strate-

gy’s cornerstones. HAC is well placed to advocate that “consistent with the 

principle of institutional autonomy, the primary responsibility for quality as-

surance in higher education lies with each institution itself”, a concept that 

Hungary has committed to by signing the Berlin Communiqué.  

In order to ensure the viability of the HAC’s external quality assurance that 

supports the internal institutional processes, the HAC should clarify its own 

position within the national concept and the Bologna commitments internally 

and then discuss it with the Ministry and higher education stakeholders. 

In reconsidering its internal strategy, the HAC must have a vision for the de-

velopment of higher education quality and the agency’s role in the process. In 

aligning its own strategy with the national one, the HAC should be aware of 

its quality enhancement and supporting role. In this light, it might reconsider 

its current tasks and tailor its future processes to the state of development of 

internal quality assurance of individual higher education institutions. The 

goal would be to prevent quality assurance from becoming a repetitive rou-

tine essentially based on checking compliance with defined standards and 

instead moving more decisively towards the promotion of an internalised 

quality culture in the institutional stakeholders, thus enabling and testing 

higher education institutions’ capability to take responsibilities for steering 

their quality-oriented processes and criteria themselves. In addition, it could 

optimise the HAC’s resources to focus on essential actions. 

2. HAC Internal Quality Assurance 

The Board takes note of the internal quality assurance mechanisms practiced 

by the HAC, such as the annual surveys following institutional evaluations. In 

order to safeguard the quality of its operations and to optimise its resources, 

the HAC should also take steps to ensure the consistent quality of its experts, 

both for ex ante and ex post evaluations, especially in view of its large expert 
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pool. Experts, and particularly team leaders, must be trained periodically. In 

order to do so effectively and efficiently, the HAC may need to reconsider the 

size of its expert pool. 

The Board recommends further, that the HAC ensure that all disciplinary 

fields are evaluated equally. The system must be aligned to cover the full 

range of programmes, but should take into consideration, and indeed promote 

through tailored quality assurance processes, the degree of maturity of the in-

ternal quality assurance mechanisms at individual higher education institu-

tions.  

3. HAC Independence 

From the documents received and its discussion with the HAC in the past 

years, the Board is of the impression that the HAC operates independently and 

its members are not influenced by external parties in their decision-making. 

The Board takes note of the positive developments in the legislation, with two 

additional HAC members not delegated by the Minister (and two more such 

members expected in the near future), and by declaring that members may not 

be repealed without explanation.  

The Board believes, nevertheless, that independence must be safeguarded as 

much as possible by procedural means in order to ensure independence in 

times of conflict, should these arise. The Board still sees a need to definitely 

securing enhanced safeguards by explicitly stating the grounds for possible 

repeal of membership, and repeats its recommendation from 2013, that mem-

bers “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”.  

The Board would be reassured of the HAC’s long-term independence if the 

number of HAC members delegated by the Minister would constitute no more 

than one third of all members.  

4. Balance of Disciplinary Areas in HAC Member Appointments 

Given that the Minister delegates the largest single group of HAC members, 

the Board notes the opportunity in this process to seek a balance of discipli-

nary fields represented in the HAC. The Board also recommends that the 

whole of the all delegating bodies consult with each other in order to ensure 

an academic balance and quality assurance experience among the HAC ap-

pointments before appointments are actually made.  

5. HAC Funding 

The Board has taken note of the recent actions by the Ministry to alleviate the 

lack of proper funding for HAC experienced in 2012 by having raised the 

2013 budget to what HAC reports to be an operable level and by providing the 
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same amount for 2014. It may be expected that the 2015 budget will be calcu-

late including the expenses for the additionally added HAC members. The 

Ministry has also raised the amount of fees the HAC may charge for specified 

services and has provided one-time funding for inviting foreign experts.  

Still, the Board believes that funding should follow from the HAC’s opera-

tional tasks. To support the political process for funding, the Board recom-

mends that the HAC review its current tasks as a whole and item by item, and 

consider how they are fit for its strategy and the new national strategy. In 

light of the outlined strategic development of quality assurance, the HAC 

could identify also specific quality assurance projects to be carried out for the 

next period, such as the review of doctoral schools, and request special fund-

ing for them.  

6. Appeals 

The Board took note of the legal remit of the HAC Appeals Board to refer to 

professorial appointments.  

In light of the ESG (old: Standard 3.7, new: Standard 2.7 where the guidelines 

explain that “A complaints procedure allows an institution to state its dissatis-

faction about the conduct of the process or those carrying it out”) and to en-

sure that the HAC fully meets this standard, the Board recommends that the 

HAC establish an Appeals Board of its own design to deal with its quality as-

surance concerning institutions and programmes. This could be the existing 

Appeals Board, which is currently limited to appeals in university professor 

appointments, but it may be given an additional remit directly by the HAC. 

There could also be a separate Board to be set up in order to match appeals 

tasks better which are concerned with non-staff related quality issues. HAC is 

entitled and must define the composition of such a Board and set down the 

terms of reference on what issues it is to consider, within which substantive 

limits appeals are admissible, and what decisions it may take (such as refer-

ring applications back to the HAC for reconsideration). 

Az NTT javaslatait a minisztériumnak is továbbítottuk.  

A MAB az eddigiekhez hasonlóan szoros kapcsolatot tartott 2014-ben is az MRK, 

az FTT, az ODT szervezetekkel, valamint a Nemzeti Bologna Bizottsággal. A MAB 

testület tagjai rendszeresen részt vesznek az egyetemek, főiskolák rendezvényein a 

MAB képviseletében. A MAB plénum üléseire az említett szervezetek képviselői 

állandó meghívottak, csakúgy, mint az FvB és FB tagjai is. Állandó meghívott 

továbbá az OH elnöke, valamint a mindenkori felsőoktatási államtitkár illetve a 

helyettes államtitkár is. A felsőoktatás minőségi kérdéseiről 2014-ban előadást 

tartottam, az MTA évi közgyűléséhez kapcsolódó tudományos konferencián az 

egyetemi rangsorokról, mely előadás nyomtatott formában megjelent az Educatio 

folyóiratban (2014 tél) „Tömegoktatás, elitoktatás és a minőség” címen, pp 550-

554. 
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Nemzetközi kapcsolatainkat illetően 2014. folyamán szeptember 17-én Malajzia 

nagykövetét, Mr. M. Sadik Gany és Ms. Maslina Ngah Mamud követségi taná-

csost fogadtam a MAB-ban, Szántó Tibor főtitkár és Rozsnyai Krisztina nemzet-

közi referens jelenlétében. A vendégek Malajzia és Magyarország oktatási 

együttműködési lehetőségei kapcsán tájékozódtak a MAB munkájáról. 

2014. október 20-án René Ramírez miniszter úr vezetésével ecuadori delegáció 

látogatott a MAB-ba. A delegációt Jaime Barberis nagykövet úr is elkísérte.  

A MAB rendszeresen kap felkérést, hogy szakértőt küldjön más államok akkreditá-

ciós munkájában való részvételre, mely szintén a MAB nemzetközi elismerésének 

egyik kiváló példája. Így, vagy közvetlen felkérésre magyar szakértők végeztek 

akkreditációs munkát Litvániában, Lengyelországban, Kazahsztánban, Németor-

szágban, Romániában. Itt említendő meg, hogy az ENQA Board Rozsnyai Kriszti-

nát kooptálta egy évre a Board tagjai közé, Szántó Tibort pedig 2014 júliusától két 

évre az EQAR Register Committee tagjává választották.  

A MAB elnökeként fontosnak tartom, hogy a szűkös anyagi kereteink ellenére 

alkalmanként vegyünk részt az ENQA ülésein, így részt vettem a 2014. október 16-

17 között a Zágrábban tartott ENQA közgyűlésen főtitkár úrral együtt, valamint 

főtitkár úr részt vett áprilisban az ENQA Members’ Forum-on Szentpéterváron. A 

MAB nemzetközi elismerését kiemelten szolgálja Rozsnyai Krisztina aktív nem-

zetközi részvétele a CEENQA főtitkáraként és több más külföldi szervezet munká-

jában. Négyesi Judit szakreferens novemberben egy ENQA szakértői értekezleten 

vett részt, Londonban. 

Összegzésként azzal a jóleső érzéssel zárom az elnöki beszámolót, hogy a testület 

az elmúlt évben is nagyon konstruktív viták során érlelte ki döntéseit, adta meg 

szakértői véleményét, mely záloga a jövő sikeres együttműködésének és jó alapul 

szolgál a felsőoktatás minőségének önzetlen szolgálatához. 

Budapest, 2015. február 20. 

Balázs Ervin 
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Főtitkári beszámoló 

A MAB titkárság 2014. évi munkájáról 

 

 

Elfogadta a MAB plénuma a 2015/2/V. sz. határozattal (2015.02.27.) 

 
A MAB Titkárság tevékenysége 2014-ben 

 

A titkárság tevékenységének döntő részét 2014-ben is, természetes módon, a MAB 

testületének feladatai és munkája határozták meg. A titkárság szokásos rendszeres 

feladatait e vonatkozásban a felsőoktatási intézmények által készített beadványok 

formai ellenőrzése, a bírálók felkérésének intézése, a különböző bizottsági és plé-

numülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra előkészítése, majd 

a plénumhatározatokról értesítő és egyéb levelek írása, s az információk nyilvános-

ságra hozatala (honlap), és persze az általános adminisztráció, iktatás, postázás, 

valamint információ szolgáltatás jelentette.  

A titkárság munkájából 2014-re vonatkozóan a következőket emelhetjük ki. 

 

1. Munkafeladatok 

 

1.1  Intézményakkreditáció 

A harmadik intézményakkreditációs kör negyedik, 2013/14-es szakaszának 

döntő része az érintett intézményeknek küldött eljárás indító levelek 2013-as ki-

küldése, intézmények felkészítő ülése (2013. december 2.), önértékelések beérke-

zése után, 2014-ben zajlott (LB felkészítő ülés február 10-én, helyszíni látogatások 

március-áprilisban, jelentések írása, plénumhatározatok, intézmények kiértesítése). 

Az e szakaszban vizsgált 18 intézményből 14 intézmény (köztük 8 egyházi fenntar-

tású) akkreditációs jelentését 2014 őszén fogadta el a plénum, 4 egyházi intézmény 

jelentése 2015-ben kerül a Testület elé.  

Az intézményakkreditációs eljárás munkálataiból a titkárság a szokásos módon 

vette ki részét szervezéssel, az anyagok előkészítésével, a helyszíni látogatásokon 

háttértámogató részvétellel, a jelentések írásához, formába öntéséhez nyújtott segít-

séggel, határozat-tervezetek készítésével, a plénum levelek írásával. 2014-ben is 

különös figyelmet fordítottunk az akkreditációs jelentések gondozására, végső 

kialakítására, mely a formai elemeken kívül egyes tartalmi vonatkozások ellenőrzé-

sére is kiterjedt, a jelentések viszonylagos egységességének biztosítását elősegíten-

dő, a MAB elnökével való gyakori konzultáció mellett. A különböző LB-k által 

készített jelentések koherenciáját biztosítani szándékozó titkársági szerkesztő mun-

ka a formán túl óhatatlanul az egyes jelentések tartalmát is érinti, s ezért különös 

figyelmet kell fordítani az érintett LB elnökével, tagjaival erről való konzultációra. 

Az intézménynek minden esetben az LB által jóváhagyott jelentéstervezet kerül 

észrevételezési kiküldésre. Külön is meg kell említeni az egyházi intézmények LB 
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jelentéseit, melyekben a hitéleti képzésekről is részletes értékelések készülnek, 

ezen jelentések összeállításában még nagyobb szerepet játszottak a titkársági mun-

katársak. Utóbbi jelentések koherenciáját az is segítette, hogy 2014. május 20-án 

egy a plénum által erre a célra felkért ad hoc bizottság alakította ki a több intéz-

ményt érintően felmerült problémás kérdések egységes kezelési módját, értékelési 

szempontjait. 

A titkárság végezte a 2014/15-ös, ötödik (a harmadik körben utolsó) szakasz elő-

készítését, az intézményakkreditációs értékelési szempontok és az önértékelési 

útmutató frissítését is beleértve. Ehhez a munkához felhasználtuk a 2012/13-as 

szakaszról az érintett intézményektől és látogató bizottsági tagoktól kért és kapott 

visszajelzéseket. (Ez utóbbi kérdőíves felmérést is a titkárság végezte a Survey 

Monkey internetes rendszer útján, ahogy az már több éve szokásos.) 

 

1.2  Párhuzamos vizsgálatok 

A 2013-as előkészítés után 2014-ben az orvos-, egészség-, és sporttudományi 

terület alap- és mesterszakjainak párhuzamos akkreditációs vizsgálata zajlott. A 

vizsgálat lebonyolítása a titkárság részéről igen jelentős munkát igényelt. Összesen 

89 képzés értékelésére került sor, 42 látogató bizottsági tag, köztük két külföldi 

szakértő részvételével. Az egyes képzések önértékelései a TIR adatbázisba feltöltve 

álltak a szakértők rendelkezésére. A látogatások szervezése, utazások, szállások 

biztosítása igen összetett logisztikai feladat volt, de még ezt is meghaladta a mun-

katerhelést illetően az akkreditációs jelentések összeállítása, mely a szokásos szer-

kesztési munkán felül jelentős tartalmi odafigyelést, hiánypótlásokat, kiegészítése-

ket, s ezek kapcsán az illető LB tagokkal egyeztetéseket igényelt. E munkát párat-

lan odaadással, számolatlan túlórával, rendszeresen estébe-éjszakába nyúlóan Ruff 

Éva főtitkár-helyettes végezte, melyért ezúton is köszönetet mondok! Az orvos, 

fogorvos, gyógyszerész, valamint a sporttudományi képzések akkreditációs jelenté-

seit a plénum 2014 őszén elfogadta, az egészségtudományi képzések jelentései 

2015-ben kerülnek a Testület elé. 

A párhuzamos programakkreditációs vizsgálatok következő területe még nagyobb 

feladat, az OH-EMMI-vel történt egyeztetéseknek megfelelően a gazdaságtudo-

mányi képzési terület képzései kerülnek a következő szakaszban értékelésre. Közel 

200 képzésről van szó, 31 intézményt érintően, több mint 60 látogató bizottsági tag 

felkérésével. A titkársági munkát Négyesi Judit koordinálja, s oroszlánrészét maga 

végzi. 2014-ben megtörtént a szükséges útmutatók előkészítése, az érintett intéz-

mények kiértesítése, az önértékelések bekérése, a látogató bizottsági tagok felkéré-

se, s megkezdődtek a tartalmi és logisztikai egyeztetések, melyek keretében nap, 

mint nap számos telefonos és elektronikus érdeklődést kell kezelnünk, megvála-

szolnunk. Felkészítő-tájékoztató értekezletet tartottunk az intézmények képviselői-

nek (szeptember 12.), s a látogató bizottsági tagoknak (2015. január 22.) 

 



Akkreditáció Magyarországon  27 

 22 

1.3  Nyomon követési (monitoring) vizsgálatok 

A titkárság a monitoring vizsgálatra utalt képzések összeállított listája alapján elké-

szítette a vizsgálati kiértesítő leveleket a 2014-ben vizsgálatra kerülő szakok, in-

tézmények vezetői számára, a korábban feltárt hiányosságok, s az ezek miatt szük-

séges intézményi tennivalók feltüntetésével. A beérkező válaszokat az illetékes 

szakbizottságokhoz továbbítottuk, alkalmasint külső szakértők felkérése is szüksé-

ges volt, majd az ügyeket a bizottsági véleményekkel döntéshozatalra a plénum elé 

tártuk. 

 

1.4 Szaklétesítések, szakindítások 

A magyar felsőoktatás Bologna-nyilatkozat szerinti képzési szerkezeti átalakítása 

lezajlott, ennek kapcsán a szaklétesítési és szakindítási MAB véleményezési hul-

lámhegy csúcsa 2008-ban volt. A szaklétesítési és szakindítási ügyszám előző 

évekbeli csökkenése azonban 2014-re megállt, sőt, 2013-hoz képest némileg növe-

kedett az ügyszám, úgy a szaklétesítések, mint a szakindítások tekintetében. (A 

részletes adatokat lásd a MAB 2014. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámoló-

ban.) Számos esetben ebben az évben is hiánypótlást kezdeményezett a MAB tit-

kárság az OH felé, általában – időnyerés céljából – az érintett intézmény illetékesét 

is értesítve. 

 

1.5  Egyetemi tanári ügyek 

Az egyetemi tanári pályázatok immár megszokottan alapos formai ellenőrzése, a 

hiánypótlást kérő levelek írása, bírálók felkérése és az anyagok szakbizottságok, az 

ED kollégium, majd a plénum elé segítése, valamint plénum határozatok után az 

érintett intézmények rektorait értesítő levelek írása a múlt évben is rendben lezaj-

lott. Az ügyszám itt jelentősebben emelkedett (a 2013-as 107-ről 153-ra). 

 

1.6  Doktori iskolák akkreditációja, új doktori iskolák létesítése 

A működő doktori iskolák 2013-as megfelelőségi értékelése után 2014 őszén-telén 

került sor a 2014 végén lejáró akkreditációjú doktori iskolák akkreditációs értéke-

lésére. Ez igen nagy munkát jelentett – a külső szakértők és a Testület mellett – a 

titkárság számára is. Az akkreditációs elvárások plénum általi pontosítása után 

elvégeztük, illetve elvégeztettük a szükséges programozási módosításokat a doktori 

adatbázisban, kialakítottuk az eljárás lebonyolítási logisztikáját, s a formai-

adminisztratív tevékenységek mellett néhány esetben alkotó módon közreműköd-

tünk a felmerült tartalmi, jogszabály-értelmezési kérdés megvitatásában is. 

Az értékelések elvégzésének segítése az adminisztratív és technikai háttértámoga-

táson túl most is magában foglalta az iskolánkénti és törzstagonkénti részletes érté-

kelések szövegezésének ellenőrzését, javítását, szerkesztését, az értesítő levelek 

elkészítését (149 doktori iskola és mintegy 1800 törzstag szöveges értékeléséről 
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van szó). A titkárság továbbá a szokásos munkát végezte a 2014-ben kezdeménye-

zett 1 doktori iskola létesítés véleményezési eljárásában. 

 

1.7 Felsőoktatási szakképzések véleményezése  

2014-ben 4 FSZ beadvány szakértői véleményezését segítette a titkárság a szokásos 

módon (bírálatok beszerzése, bizottság, majd plénum elé előkészítés, döntésről 

értesítő levelek). 

 

1.8 Felülvizsgálati bizottság 

A MAB Felülvizsgálati bizottságának (FvB) megalakulása óta (2006. július) a bi-

zottság munkáját, a szakbizottságokhoz hasonlóan, a titkárság segíti. Ez a munka a 

szervezési, logisztikai, adminisztratív feladatokon túl, melyeket a titkárság szoká-

sos munkarendjében és munkamegosztásában látunk el, a bizottság referensének 

jogi szakismereteit is igényli, különös tekintettel az ügyek FvB elé tárására, s az 

FvB határozatok szövegezésére, formába öntésére. 2014-ben összesen 17 felülvizs-

gálati ügyben döntött az FvB.  

 

1.9 Felügyelő bizottság 

A MAB Felügyelő bizottság (FB) munkájának háttértámogatását szintén a titkárság 

végzi. E bizottság feladatai a MAB működésének és gazdálkodásának törvényessé-

gi ellenőrzésére koncentrálódnak. Legfontosabb feladataként a MAB mérlegbe-

számolóját és éves közhasznúsági jelentését véleményezi. 2014 áprilisában az FB a 

MAB 2013-as mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentés tervezetét tárgyalta 

meg, s terjesztette támogatólag a plénum elé. 

 

1.10 További feladatok 

 

További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak: 

a) A titkárság 2014-ben is szokásosan részt vett a plénum elé kerülő különböző 

általánosabb működési, elvi anyagok előkészítésében. 2014-ben közreműköd-

tünk a doktori iskolák véleményezési szempontjait tartalmazó dokumentum 

frissítésében, a gazdaságtudományi képzések párhuzamos programakkreditáci-

ós dokumentációjának előkészítésében (önértékelési útmutató, eljárás és érté-

kelési szempontok). Ismét sor került a MAB szervezeti és működési szabályza-

tának frissítésére, több ízben is, s az EMMI-OH észrevételeket is figyelembe 

vevő titkársági előkészítés után ezt a dokumentumot a 2015. január 30-i plé-

num tárgyalta meg és fogadta el. 

b) Ugyancsak részt vett a titkárság a MAB részére megküldött jogszabályterve-

zetek és más dokumentumok véleményezésében (a nemzeti felsőoktatási 

törvény és a minőségügyi kormányrendelet módosítása, az Nftv. végrehajtási 
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rendelet tervezete), s a technikai-adminisztratív teendők mellett tartalmilag is 

hozzájárultunk az új felsőoktatási stratégiai koncepció két szövegváltozatának 

MAB véleményezéséhez. 

c) Jelentős titkársági munkával járt 2014-ben a MAB nemzetközi (ENQA) moni-

tor értékelése. Az önértékelés tervezetének elkészítése mellett a titkárság vé-

gezte a szakértői panel látogatásának előkészítését és aktívan részt vettünk a 

2015. január 20-i látogatás lebonyolításában, a különböző megbeszélések meg-

szervezésében.  

d) A MAB Magyar Tanácsadó Testület ülését 2014. február 28-án tartotta. Az 

ülés szervezését a titkárság végezte, az ülésről emlékeztetőt készítettünk. 

e) A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 2014. évi ülését október 31. – nov-

ember 1-én tartotta. A korábbi évek távolmaradása után ebben az évben az 

EMMI a felsőoktatási főosztály akkori vezetőjével képviseltette magát, s az 

MRK egyik elnökségi tagja is részt vett az ülésen, ahol döntően a MAB ESG-

nek és az ENQA tagsági követelményeknek való megfelelési kérdései voltak 

terítéken. Az NTT ülést, ahogy szokásosan, 2014-ben is a titkárság szervezte, s 

közreműködött az NTT ajánlásainak elkészítésében. 

f) A MAB kiadványok sorában megjelent a 2013. évi MAB tevékenységet be-

mutató Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítő 2014/1, 2014/2 és – 2015. 

elején – 2014/3 száma. Ezek összeállítását, szerkesztését, nyomdai kivitelezte-

tését a titkárság végezte. 

g) A titkárság feladata volt 2014-ben is a MAB honlapjának működtetése, kar-

bantartása és rendszeres frissítése.  

h) A TIR-t, a MAB 2009-ben létrehozott adatbázis alapú információs rendsze-

rét (http://tir.mab.hu) 2014-ben informatikusunk tovább bővítette, fejlesztette. 

A TIR-ben elérhetők a MAB testületének (plénum + bizottságok) és titkársá-

gának listái, a felsőoktatási intézmények és karaik alapvető adatai, a MAB ha-

tározatok tára, a MAB szakértői-személyi adatbázis (már mintegy 2700 sze-

méllyel), a szaklétesítési és szakindítási, FSZ beadványok, az egyetemi tanári 

pályázatok szűkített változatai, s ezen túlmenően a beadványokról készült 

egyéni szakértői vélemények is bekerülnek a TIR-be. Ugyancsak elérhetőek itt 

a bizottsági és plénumülések emlékeztetői, s a szakbizottsági és a plénumülé-

sek lebonyolítását is segíti a rendszer (napirend, mellékletek, gépi szavazás). A 

MAB véleményezés teljes folyamata a TIR-ben valósul meg a szaklétesítések, 

szakindítások, felsőoktatási szakképzések és az egyetemi tanári pályázatok te-

kintetében, s az LB jelentések írását, összeállítását leszámítva a TIR-ben zajlik 

az intézmény- és a párhuzamos programakkreditáció adminisztratív folyamata 

is. 

http://tir.mab.hu/
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i) A korábbi évekhez hasonlóan folyt 2014-ben az „általános” titkársági, segítő 

és adminisztrációs munka, mely a posta és iktatás, az elnök, a főtitkár és a fő-

titkár-helyettes mindenkori segítése, a központi telefon- és e-mail-kezelés mel-

lett táblázatok, listák, statisztikák összeállítására irányult. 2014-ben folytató-

dott a régi beadványok, s a kapcsolódó dokumentáció levéltári leadásra való 

előkészítése, ez igen jelentős válogatási, összerendezési munkával jár, mely 

szükséges ahhoz, hogy a 15 évesnél régebbi papír alapú dokumentumokat idő-

ről-időre átadjuk az Országos Levéltárnak.  

j) Az eddigiekhez hasonlóan végezte a titkárság a személyes ügyfélforgalommal 

és a telefonos és elektronikus levelezéses kommunikációval kapcsolatos mun-

kát, a tájékoztatást, a MAB szabályok és eljárások között való eligazodás segí-

tését, partnereink információval való ellátását. 

 

2. Titkársági működés 

 

2.1  Munkatársi állomány, munkaszervezés 

A titkársági munkatársi állomány 2014 szeptemberében egy fővel bővült, egy fiatal 

kolléganőt, Karanyicz Tímeát vettük fel a gazdaságtudományi képzések értékelésé-

nek titkársági munkáit segítendő. December 31-én az alkalmazottak teljes munka-

idős foglalkoztatottban kifejezett létszáma 14,63 fő volt. Létszámunk így 3 teljes 

munkaidős fővel volt kevesebb, mint 2010-ben. Ez a csökkentett létszám az óhatat-

lanul előforduló (gyermek)betegségek, s a szabadságok miatti helyettesítések okán 

jelent alkalmasint nem kis problémát a titkárság működésében.  

A titkársági munkaelosztás 2014-ben nem változott. 

 

2.2  Gazdálkodás  

A főtitkári beszámolókban 2009 óta évről évre azt kellett megállapítanom, 

hogy a MAB finanszírozási helyzete az előző évhez képest jelentősen romlott. 

2013-ban javult a helyzet, s ez 2014-ben is így maradt: az éves támogatási 

összeg 155 millió Ft volt, azonosan a 2013. évivel. A támogatás első részlete 

2014-ben június 13-án érkezett számlánkra, ez előrelépés a 2013-as augusztus 

5-höz képest. Könnyebbség volt továbbá, hogy a támogatás folyósításának 

módja változott, a 2013-as utófinan-szírozás és negyedévenkénti elszámolási 

kötelezettség helyett visszaállhattunk az egyszeri éves beszámolóra, s a 

támogatási részösszegeket a szerződés szerinti ütemezésben, az adott 

negyedévben megkaptuk. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 2015. 

január végén vittük be az EMMI-be. 

Szakindítási véleményezési bevételeink 2014-ben növekedtek, részben a 

némileg növekvő ügyszám, részben pedig a vonatkozó kormányrendeletben 

rögzített szakértői díj 2013 áprilisától hatályos emelése következtében. Az 
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egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért az intézmények által fizetett 

szakértői véleménye-zési díjat 2014-ben sem emeltük. Az ügyszám emelkedése 

miatt azonban ezen a soron is a bevétel növekedését könyvelhettük el 2014-

ben. 

Bevételeinkkel egyidejűleg a kiadásaink is nőttek. E növekedés főbb összetevői 

úgy a személyi, mint a dologi költségek között jelentkeztek (MAB tagok és 

titkárság létszámának növekedése, felkért bírálók és látogató bizottsági tagok 

számának növekedése, látogatásokkal összefüggő dologi költségek, 

irodabérleti díj emelkedése a forint árfolyamának számunkra kedvezőtlen 

alakulása miatt). Felhalmozási kiadásaink is voltak, döntően a szükségesség 

okán (lásd alább). 

Fentiek nyomán – és a már megszokott gazdálkodási fegyelem fenntartásával 

– 2013 után a 2014-es pénzügyi évet is várhatóan nyereséggel zárjuk, bár jóval 

szerényebb mértékűvel, mint a 2013-as 56,4 MFt volt. (A pontos gazdálkodási 

és eredmény adatokat a később elkészülő mérleg és eredménykimutatás, a 

közhasz-núsági beszámoló fogja tartalmazni, mely a Felügyelő bizottság 

véleményezése után a MAB plénuma elé fog kerülni.) 

 

2.3  Fejlesztés 

2014-ben A Microsoft fejlesztési-karbantartási támogatás világméretű 

megszün-tetése miatt a régi XP operációs rendszerünket Windows 8.1-re, ezzel 

járóan az XP-s Office 2007 szoftvereket Office 2013-ra cseréltük. 

Tönkremenetel, illetve avulás miatt tíz új asztali számítógépet és két 

nyomtatót szereztünk be, s négy notebook-ot is vásároltunk, meghibásodások 

miatt, illetve a két fővel megnöve-kedett MAB taglétszám kiszolgálása 

céljából. 

 

2.4  Belső minőségbiztosítás  

Az intézményakkreditáció 2013/14-es szakaszának lezárása után az érintett intéz-

mények vezetőit, valamint a vizsgálatokban részvevő látogató bizottsági tagokat 

2014-ben is visszacsatoló kérdőív kitöltésére kértük. Az előző évekhez hasonlóan 

ezúttal sem papíron bonyolítottuk le e felvételt, hanem az internet nyújtotta lehető-

séget használtuk (Survey Monkey). Az eredményeket összesítettük, s azokat a 2015. 

január 30-i MAB plénum elé tártuk, s honlapunkon a MAB minősége menüpontban 

közzétettük. Belső visszacsatolásként – a személyes, szűkebb körű megbeszélések 

mellett – a titkársági munkaértekezletek szolgáltak. 

Kevéssé látványos, ám igen lényeges eleme a MAB belső minőségbiztosításának a 

folyamatokba épített titkársági és vezetői ellenőrzés. Ha egy véleményezési 

folyamatban bármelyik titkársági munkatárs bármilyen szabály- vagy rendellenes-

séget észlel, akkor azt jelzi titkársági referens kollégájának, illetve a főtitkár-
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helyettesnek, a főtitkárnak. 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 elég-

telen, hiányos vagy elfogult szakmai bírálatról, látogató bizottsági részanyagról, 

plénum elé szánt döntési előterjesztésről, indoklásról.  

3. Kapcsolatok 

A titkárság külső kapcsolatai 2014-ben is a már hosszú évek óta szokásos intenzitá-

súak voltak, úgy a felsőoktatási intézményekkel (intézményakkreditáció, párhu-

zamos vizsgálatok, doktori iskolák értékelése, szakindítások, egyetemi tanári pá-

lyázatok stb. kapcsán), mint az EMMI-vel (MAB határozatokról tájékoztatás, 

KKK-k, finanszírozási beszámoló, selejtezés-leltár), s az Oktatási Hivatallal is. 

Néhány esetben – a MAB elnökének megbízásából – magam vagy egy-egy titkár-

sági kollégám vett részt különböző hazai rendezvényeken, konferenciákon, egyez-

tetéseken a MAB képviseletében (pl. a Magyar Képesítési Keretrendszer – MKKR 

– kidolgozását érintően). 

Nemzetközi kapcsolataink változatlanul erősek. Rozsnyai Krisztina nemzetközi 

referens továbbra is a közép- és kelet európai minőségbiztosítási ügynökségi háló-

zat, a CEENQA főtitkára, az ezzel járó nem kis koordináló-szervező munkát vé-

gezve. Tagja továbbá az osztrák nemzeti felsőoktatási minőségbiztosítási ügynök-

ség, az AQAA Board-jának. Emellett az EUA intézményértékelési programjában, 

valamint az ENQA minőségbiztosítási ügynökségeket értékelő munkájában is pa-

nel tagként vagy titkárként rendszeresen részt vesz. 2014 novemberében pedig az 

ENQA Board egy évre kooptálta tagjai sorába. Személyemet 2014 júliusától két 

évre a European Quality Assurance Register (EQAR) Register Committee tagjává 

választották. (Ez a 11 tagú bizottság dönt az ügynökségek Európai Regiszter listára 

való kerüléséről, az európai sztenderdeknek – ESG – való megfelelésük alapján.)  

Az ENQA finanszírozásában Négyesi Judit kolléganőnk 2014 novemberében részt 

vett egy ENQA szakértői fórumon, a határokon átnyúló felsőoktatási programok 

minőségbiztosítása tárgyában. A MAB-ba látogató indonéz illetve ecuadori delegá-

cióval folytatott megbeszéléseken – a MAB elnökének társaságában – Rozsnyai 

Krisztina és jómagam is részt vettünk. 

 

 

Budapest, 2015. február 20. 

 

Szántó Tibor 



Akkreditáció Magyarországon  27 

 28 

Hazai események, dokumentumok 

 

A MAB ülései 2014-ben 

 

1. 2014. január 27. 

A rendkívüli ülés a januárban döntési szakaszba ért szakindítási véleményezési 

ügyeket tárgyalta, abból a célból, hogy a támogatást kapó szakindítások bekerül-

hessenek a január 31-én elektronikusan megjelenő Felvételi tájékoztatóba. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

A zárt ülés-rész témái: 

III. Személyi ügyek 

1. Agrártudományi bizottság: felmentés és új tag 

2. ODT Felügyelő Bizottságba MAB delegált 

3. MÖB-be MAB delegált 

4. 2013/14 intézményakkreditációs LB-k kiegészítése 

IV. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (17 ügy) 

 

2. 2014. január 31. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

IV. A doktori iskolák 2013-as értékelésének tapasztalatai 

V. A Tanárképzési bizottság KKK módosítási javaslata 

VI. Egyebek 

1. Az ENQA Board döntése a MAB ENQA tagságának tárgyában 

2. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi vál-

toztatások megtételéről (Ms1484) 

A zárt ülés-rész témái 

VII. Intézményakkreditáció 

1. Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

2. Egri Hittudományi Főiskola 

3. Esztergomi Hittudományi Főiskola 

4. Gál Ferenc Főiskola 

5. Győri Hittudományi Főiskola 

6. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 

7. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

VIII. Az Egyetemi tanári és Doktori Kollégium előterjesztései 

1. Egyetemi tanári pályázatok (E2809 – E2813)  

2. A DE D197 és D198 doktori iskolák akkreditációjának meghosszabbítása 

3. Új DI létesítése (D221), doktori iskolák új tudományágai (D123, D200) 

4. Doktori iskolák megfelelőségi értékelése 
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3. 2014. február 28. 
I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Beszámolók a MAB 2013. évi tevékenységéről 

1. Elnöki beszámoló 2013. 

2. Főtitkári beszámoló 2013. 

IV. A 2012/13-as intézményakkreditációs eljárás kérdőíves visszacsatolása 

V. Egyebek 

1. Intézményakkreditációs LB-k felkészítő ülése (2014. február 10.) 

2. Megbeszélés Klinghammer Istvánnal (2014. február 11.) 

3. Megbeszélés a HÖOK vezetőivel (2014. február 18.) 

4. MAB – MTT – FvB – FB együttes ülés (2014. február 28.) 

A zárt ülés-rész témái 

VI. Intézményakkreditáció 

1. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 

2. Veszprémi Hittudományi Főiskola 

3. MPANNI monitor vizsgálat 

VII. Személyi ügyek 

1. A Tanárképzési bizottság új tagjai 

2. A Tanárképzési bizottság állandó elnöke 

3. Intézményakkreditációs LB-ket érintő személycsere (HÖOK delegáltak) 

4. A Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai 2014-2016 

VIII. Felsőoktatási szakképzési bizottság előterjesztése: FSZ indítás (1 ügy) 

IX. Agrártudományi bizottság előterjesztései: szakos monitor ügyek (2 ügy) 

 

4. 2014. március 28. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. MAB SZMSZ módosítása 

IV. Doktori iskolák bírálati szempontjainak módosítása 

V. Egyebek  1. MAB – MTT – FvB – FB együttes ülés (2014. február 28.) 

2. ODT ülés (2014. március 7.) 

3. Erasmus+ nyitókonferencia (2014. március 12.) 

A zárt ülés-rész témái 

VI. Személyi ügyek 

1. Változások a Művészeti bizottságban 

2. Változások az Orvostudományi bizottságban 

3. Változások a Tanárképzési bizottságban 

4. Változás a Természettudományi bizottságban 

5. Az EDK új tagja 

VII. DI akkreditációjának hosszabbítása (D193 BCE Gazdaságinformatikai DI) 

VIII. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (31 db) 

IX. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (20 ügy) 



Akkreditáció Magyarországon  27 

 30 

5. 2014. április 25. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. MAB SZMSZ módosítása 

IV. Doktori iskola törzstagok bírálati szempontjainak módosítása 

V. A MAB gazdálkodása 

1. A MAB 2013. évi közhasznú beszámolója 

2. A MAB 2014. évi költségterve 

VI. Egyebek: 20 éves az ODT, jubileumi ülés (2014. április 22.) 

A zárt ülés-rész témái 

VII.  Intézményakkreditációs monitor vizsgálatok 

1. Eötvös József Főiskola monitor vizsgálat (intézkedési terv) 

2. EKF Comenius Kar monitorvizsgálat (intézkedési terv) 

3. MPANNI intézményakkreditációs monitor vizsgálat 

VIII. Személyi ügyek 

1. Művészeti bizottság új tagjai 

2. MPANNI intézményakkreditációs monitor vizsgálat látogató bizottsága 

3. Egyházi intézmények akkreditációs kérdései ad hoc bizottság 

IX. Doktori iskola létesítése (D222 KRE Állam- és jogtudományi DI) 

X. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (108 db) 

XI. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (21 ügy) 

 

6. 2014. május 30. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. MAB SZMSZ módosítása 

IV. Doktori iskola törzstagok bírálati szempontjainak pontosítása 

V. Egyebek 

1. ENQA Forum (Szentpétervár, 2014. április 24-25.) 

2. Professzorok Batthyány Köre közleménye (2014. május 8.) 

3. MTA IX. osztály konferencia, felsőoktatás versenyképessége (május 14.) 

4. Tempus konferencia, FOI-k nemzetköziesítési értékelése (2014. 05. 20.) 

5. CEENQA közgyűlés (Prishtina, 2014. május 23-24.) 

A zárt ülés-rész témái 

VI. Személyi ügyek - Agrártudományi bizottság új tagja 

VII. Egyetemi tanári pályázat véleményezése (1 db) 

VIII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (13 ügy)  

 

7. 2014. július 4. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Nemzeti felsőoktatási törvény módosítása 

IV. A MAB véleménye a bolognai folyamat jövőjéről 
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V. ET pályázatok bírálati szempontjainak kiegészítése 

VI. Doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak kiegészítése 

1. Tudományágak – mesterszakok megfeleltetése 

2. A MAB által elfogadott MTMT publikációs kategóriák 

VII. Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditáció 

1. Önértékelési útmutató 

2. Eljárás ütemezése 

VIII. Szakok képzési területi átsorolása 

1. Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak 

2. Tájépítész mérnöki mesterképzési szak 

IX. Egyebek 

1. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi vál-

toztatások megtételéről (Ms1521, MsT1522, Mi13 angol nyelvű képzés) 

2. MKKR képzési területi értekezletek és szakmai munkacsoport ülés (június) 

A zárt ülés-rész témái 

X. Kodolányi János Főiskola intézményakkreditációs jelentés 

XI. Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditáció látogató bizottsága 

XII. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (13 db) 

XIII. Doktori Iskolákról MAB határozatok módosítása 

1. D123 doktori iskola (4 tudományág) MAB határozat módosítása 

2. D222 DI akkreditálását nem támogató 2014/5/IX/1/2/714. MAB hat. mó-

dosítása 

XIV. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (19 ügy) 

 

8. 2014. szeptember 26. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) tájékoztató 

IV. Módosított jogszabályok (Nftv., minőségügyi korm.rend.) 

V. MAB SZMSZ módosítása 

VI. Harmadik körös intézményakkreditáció – problémafelvetések 

VII. Egyebek 

1. Megbeszélések az EMMI-ben (2014. július 25., szeptember 15.) 

2. Tájékoztatók az MTMT adminisztrátorok részére (2014. szept. 10., 12.) 

3. Párhuzamos programakkreditációs tájékoztató az érintett intézményeknek 

(gazdaságtudományi képzések 2014. szeptember 12.) 

4. Intézményakkreditációs tájékoztató az érintett intézményeknek (szept. 15.) 

5. Tájékoztatás DI létesítéskor tett MAB javaslatokra történt intézkedésekről 

(D212) 

6. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi 

változtatások megtételéről (Bs1337) 

7. Tájékoztatás MAB és FvB nem támogatás ellenére történt egyetemi tanári 

kinevezésekről 
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A zárt ülés-rész témái 

VIII. Nyomon követési (monitor) eljárások 

1. ANNYE intézményakkreditációs monitor eljárás 

2. BGF intézményakkreditációs monitor eljárás 

3. DF gazdálkodási és menedzsment alapszak monitor eljárás 

IX. Intézményakkreditáció 

1. Dunaújvárosi Főiskola 

2. Miskolci Egyetem 

3. Adventista Teológiai Főiskola 

4. Baptista Teológiai Akadémia 

5. Pünkösdi Teológiai Főiskola 

6. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 

7. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 

X. Személyi javaslat: Tanárképzési bizottság új tagja 

XI. Doktori iskola akkreditáció hosszabbítása (D193 BCE Gazdaságinformatika) 

XII. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (11 db) 

XIII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (30 ügy) 

XIV. Intézménylétesítés (Schola Europa Interkulturális Főiskola) 

 

9. 2014. október 31. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Nftv végrehajtási rendelet tervezete 

IV. Felsőoktatási stratégia 

V. A MAB Nftv módosítási javaslata (egyetemi kari elvárások) 

VI. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi változ-

tatásokról (Ms1511, Mi1514, Ms1527). 

VII. Egyebek 

1. EMMI megbeszélés a duális képzésről (2014. szeptember 29.) 

2. MTMT Bibliográfiai szakbizottság ülése (2014. szeptember 30.) 

3. Nemzetközi minőségügyi konferencia (Tempus, 2014. október 1-2.) 

4. ENQA közgyűlés (Zágráb, 2014. október 16-17.) 

5. ESG átdolgozott változat (2015. májusi miniszteri értekezletre) 

6. Elismerés és minőség – Országos Felsőoktatási Fórum (2014. október 16.) 

7. Ecuadori delegáció látogatása a MAB-ban (2014. október 20.) 

A zárt ülés-rész témái 

VIII. Intézményakkreditáció 

1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

2. Széchenyi István Egyetem 

3. Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

4. Szent Pál Akadémia 

5. Wesley János Lelkészképző Főiskola 

IX. Nyomon követési (monitor) eljárás, SZTE Fogorvostudományi Kar 
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X. Párhuzamos programakkreditáció 

1. Fogorvos képzések 

2. Gyógyszerész képzések 

XI. Személyi javaslatok 

1. Intézményakkreditáció látogató bizottságai 2014/15 (1. rész)  

2. Tanárképzési bizottság társelnöke 

XII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (17 ügy) 

 

10. 2014. december 12. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Felsőoktatás stratégiai koncepció(2) és MAB észrevételek 

IV. A DOSZ javaslatai (doktori képzés, Nftv. módosítás) 

V. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület ajánlásai 

VI. A MAB külső értékelése: önértékelés 

VII. Karelnevezések: Bölcsész-, Bölcsészettudományi Kar 

VIII. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intéz-

kedésekről: (Bs134, Bs1343) 

IX. Egyebek 1. A MAB külső értékelése (ENQA panel látogatása 2015. jan. 20.) 

2. ODT ülés (2014. november 14.) 

3. Megbeszélés az EMMI-ben (2014. december 2.) 

4. TÁMOP pályázat elnyerése (tanárképzés) 

5. Nemzetközi közös képzések európai értékelése (2015. májusi mi-

niszteri értekezletre) 

A zárt ülés-rész témái 

X. Nyomon követési (monitor) eljárások 

1. Intézményakkreditációs monitor eljárás (MPANNI/PAF) 

2. Programakkreditációs monitoreljárás (EKF tanító, óvodapedagógus BA-k) 

3. Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: KE 

4. Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: KF 

XI. Intézményakkreditáció 

1. Eszterházy Károly Főiskola 

2. Wesley János Lelkészképző Főiskola 

XII. Párhuzamos programakkreditáció 

1. Általános orvos képzések 

2. Sporttudományi képzések 

XIII. Személyi javaslatok 

1. Intézményakkreditáció látogató bizottságai 2014/15 (2. rész) 

2. Természettudományi bizottság új tagjai 

XIV. Az Egyetemi tanári és Doktori Kollégium előterjesztései 

1. Egyetemi tanári pályázat  

2. Működő doktori iskolák akkreditációja  

XV. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (15 ügy) 
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Az ENQA Board döntése a MAB ENQA tagságának tárgyában 

(ENQA elnökének levele) 

Balázs Ervin a testület január 31-i ülésén elmondta, hogy az ENQA értékelés 

eredményeként a MAB teljes jogú tagságát nem szüntették meg, de monitor eljárást 

kell lefolytatni két éven belül. A két fő ok egyike a MAB függetlensége (döntések 

OH-EMMI felülírása; tagok indoklás nélküli visszahívhatósága; a plénum tagjainak 

kinevezésében 18-ból 9-et a miniszter terjeszt föl, ez kormányzatfüggővé teszi a 

testületet), a másik a MAB finanszírozásának kérdése. A túl sok szervezet általi 

tagjelölés sem jó megoldás. A MAB hiányzó tagjai pótlására 1 MRK és 2 miniszte-

ri jelöltet várt a Bizottság. Sajnos mindig személyben és nem szakterületben gon-

dolkodik a delegáló szerv. A funkciót kellene nézni, de jelenleg nálunk nem ez 

történik. A MAB-nak e hiányosságok megoldására nincs lehetősége, a testület ha-

táskörén kívül eső jogszabályi környezet megváltoztatása szükséges a nemzetközi 

szervezeti tagságnak való megfeleléshez. Az ENQA levele a MAB honlapján ol-

vasható, publikus, a minisztériumnak is megküldte a testület. 

 

Az ENQA elnökének levele 

Prof. Ervin Balázs President Hungarian Accreditation Committee (HAC) 

Dublin, 17 January 2014 

Subject: External review of HAC and decision on membership 

Dear Professor Balázs, 

I am writing to inform you of the decision taken by the ENQA Board on 29 Novem-

ber 2013 regarding the membership of HAC in ENQA.  

As you know, the Board had already discussed the report of the review panel at its 

meeting of 28 October 2013 and I would like to thank you for the additional infor-

mation you kindly provided regarding the criteria on resources and independence.  

From your explanations, the Board came to the conclusion that, while the other 

criteria can be deemed as satisfactorily met, the level of compliance of criterion 3 

(resources) and 5 (independence) is significantly lower.  

Indeed, the financial instability (the budget allocation for the second half of the 

year had not been transferred yet at the beginning of November) and the fact that 

the Educational Authority might overturn a decision of HAC and grant pro-

grammes or institutions a licence to operate without HAC accreditation are a 

cause of concern for the Board.  

In addition, the outcome of the discussion with the Secretary of State for Higher 

Education regarding the delegation and appointment of HAC members is still un-

certain.  

As substantial compliance with the membership criteria is required for full mem-

bership of ENQA, the Board cannot renew HAC’s full membership at this moment. 

HAC will thus be designated as “ENQA Full member under review” for a period of 
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two years from the 29th November 2013  and will need to undergo a new review 

process at the end of this period, or sooner, if HAC wishes.  

If HAC is dissatisfied with the decision of the ENQA Board not to reconfirm mem-

bership, it may file an appeal according to the procedures outlined in article 38 of 

the Statutes of ENQA. 

I would like to conclude by emphasising that the report confirmed the high profes-

sionalism of the Agency and its staff in conducting evaluation procedures. Since 

HAC has been a Full member for over 10 years, we hope that the two major 

aforementioned shortcomings identified in the review will be addressed and sub-

stantially resolved in the next two years.  

Yours sincerely, 

Padraig Walsh, President of ENQA 
 
 

A 2012/13-as intézményakkreditációs eljárás kérdőíves visszacsatolása 

(Érintett intézmények - LB tagok) 

A válaszarány magas, 85-90%-os volt, köszönjük a visszajelzéseket, a MAB mun-

kájának segítését. Az összesített kérdőívek a MAB honlapján, a MAB minősége 

menüpontban olvashatók. 
 

 

Intézményakkreditációs LB-k felkészítő ülése 

(2014. február 10.) 

Az LB tagoknak Bodorkós László tartott előadást (a MAB honlapján a Publikációk 

menüpontban olvasható). A megjelent LB tagok továbbá tájékoztatást kaptak a 

szervezési, logisztikai kérdésekről, a TIR adatbázisban elérhetővé tett dokumentu-

mokról. Ezek alapján készülnek fel a látogatásokra. Előre is megköszöntük a látoga-

tó bizottsági tagságot vállaló szakemberek munkáját. 
 

 

Megbeszélés Klinghammer Istvánnal 

(2014. február 11.) 

Balázs Ervin elnök úr személyes konzultáción találkozott államtitkár úrral, kérte a 

jogszabályi változás előkészítését és a MAB financiális hátterének a rendezését. A 

választások miatt pár hónapig még nem várható érdemi változás, aláírt támogatási 

szerződés. Ez ismét anyagi bizonytalanságban tartja a MAB-ot. Az először ígért 

165M helyett most 155MFt-ról van tudomásunk.  

Michelberger Pál, a MAB korábbi elnöke javasolta korábban, hogy a felhasználó-

kat, gyakorlati szakembereket, akik az egyetemeken is részt vesznek az oktatásban, 

és érdemesek rá, professzori kinevezést kaphassanak. Egyetemi tanárként jelenleg 

nem jöhetnek szóba, a címzetes egyetemi tanári cím pedig lejáratott lett, sok eset-

ben érdemtelenül osztogatott cím. Balázs Ervin egy-egy szakmai kiválóságról el-
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nevezett egyetemi tanári címet javasolt a műszaki, az agrár és a gazdálkodástudo-

mány területeken, amit az MTA elnök, a MAB elnöke és a szakbizottsági elnökök 

javaslatára, elbírálás után adományozna a köztársasági elnök. 

Az előterjesztést Balázs Ervin a Pannon Egyetem rektorával, Friedler Ferenccel 

közösen írásban nyújtotta be az államtitkárnak.  
 

 

Megbeszélés a HÖOK vezetőivel 

(2014. február 18.) 

Balázs Ervin kezdeményezte a találkozót. A HÖOK az ENQA döntés felől érdek-

lődött, tájékoztatást kértek a hallgatók jövőjét érintő kérdésekben. Az elnök igye-

kezett őket megnyugtatni, a minőségi felsőoktatás a tanulni vágyó hallgatók számá-

ra a magyar intézményekben továbbra is elérhető kell legyen, a MAB is e cél eléré-

sét szolgálja. 
 

 

MAB – MTT – FvB – FB együttes ülés 

(2014. február 28.) 

A MAB tagok, a Magyar Tanácsadó Testület, a Felülvizsgálati Bizottság és a Felü-

gyelő Bizottság együttes megbeszélésére a plénumülés után, 15 órától került sor.  

Balázs Ervin röviden ismertette a MAB 2013. évi tevékenységét, kiemelve az FSZ 

képzések indításának véleményezését (az OH a MAB által nem támogatott képzé-

seket is engedélyezte), a MAB ENQA általi értékelését és az értékelés eredményét. 

Az ENQA két ponton látott problémát a tagsági követelmények teljesítése tekinte-

tében, ezek a függetlenség és a finanszírozás. Mindkét pont kívül áll a MAB hatás-

körén, jogszabály módosítást igényelnek, bízunk benne, hogy ez a választások után 

meg fog történni. A függetlenség tekintetében az elnök nem az esetleges politikai 

befolyásolást látja veszélynek, hanem a MAB szakértőinek függetlenségét, az elfo-

gulatlan véleményalkotás biztosításának nehézségeit. Említette még, hogy 2013-

ban ünnepeltük a MAB 20 éves fennállását. 

A napirendként kiküldött vázlatra, kérdésekre a következő észrevételek hangzottak 

el a jelenlévők részéről: 

A szakértői munkáért nem jár díjazás külföldön és a külföldi szakértő sem feltétle-

nül elfogulatlan. A MAB kérhetne bírálókat a külföldi társügynökségektől, kölcsö-

nösségi alapon, akár díjmentesen is. Egyetemi tanári pályázatok angol nyelven való 

bekérését és külföldi szakértőkkel való bíráltatását megfontolja a testület. 

Fontos, hogy legyen az érintett intézménynek jogorvoslati lehetősége. 

A MAB delegálási rendszerét meg kellene változtatni.  

A MAB vállaljon kevesebb, de komolyabb feladatot. 

A problémák gyökere az egyetemek és főiskolák közötti különbségek elfakulásá-

ban van. Nem azonos a feladatuk, nem azonos feltételeknek kell megfeleljenek. A 

felsőoktatás minőségi lényege a doktori képzés és az egyetemi tanári színvonal. Az 

egyetemen pedig kutatás kell legyen. Tudomásul kell venni, hogy nem minden 
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hallgató alkalmas felsőoktatási képzésre. A felsőoktatást át kell alakítani, legyenek 

elhatárolva a különböző funkciók, képzési szintek, legyenek csak FSZ képzést 

folytató közösségi főiskolák. Rendszerszintű átalakításra van szükség. 

Ha a miniszter a MAB és az FvB nem támogatása ellenében dönt, akkor alapos 

indoklással tegye ezt, s kapja meg a MAB az indoklást. 

A magyar felsőoktatás nemzetközi összevetésben még mindig nem rossz, de a ho-

lisztikus szemlélet hiányzik, ezt erősíteni kell. 

Elveszett a jó technikus, a jó technikum, az igazi gyakorlati főiskolai képzés. A 

szakmai nívó a felsőoktatásban drasztikusan csökkent. Az idegen nyelven folyó 

képzés komoly lehetőség, de komoly erőforrásokat is kíván, infrastruktúrában és 

személyi állományban egyaránt. 

A felsőoktatásba belépő hallgatók nyelvi, műveltségi felkészültsége nagyon gyen-

ge. Egész Európa csúszik lefelé e tekintetben, szemben pl. Kelet-Ázsiával. De 

nemcsak a hallgatókkal van baj, baj van az intézményi menedzsmenttel, az okta-

tókkal is. Kitörési lehetőség lehet a hálózat építés, a nemzetközi közös képzésekbe, 

együttműködésekbe való intenzív bekapcsolódás, valamint a minőségi szűrés az 

intézmények, szakok között. 

A felsőoktatás és a MAB is 10-20 évvel előre kell lásson, hogy a jövő szakember 

szükségletének kielégítését szolgálja. A tananyagoknak is a jövőre kell orientálód-

ni. Egyes tudományterületek rohamos léptékben fejlődnek. 

A kulcs a felsőoktatásban az oktatók felkészültsége. Az akkreditációnak tehát a 

személyekre és persze az idegen-nyelvűségre, az idegennyelvű képzésekre kell 

koncentrálnia. 

Az is probléma, hogy az egyetemi szenátusok tagjainak jó része maga nem maga-

san kvalifikált, minősített ember, és ők szavaznak arról, hogy ki legyen az egyete-

men egyetemi tanár. 

Egy másik probléma, hogy a felsőoktatás súlyos alulfinanszírozottsága miatt az 

intézmények érdekeltek a kevésbé tehetséges, de jól fizető hallgatók felvételében, 

benntartásában. 

A felsőoktatásba belépők felkészültségének javítására lehet egy eszköz a mindenki-

től elvárt emelt szintű érettségi. E tárgyban a jelenlévők az alábbi javaslatot fogal-

mazták meg: 
 

Javaslat egy tárgyból emelt szintű érettségi elvárásáról 

A MAB feladata a felsőoktatásban folyó képzések minőségének értékelése. A 

képzések értékelése során szerzett tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy a felsőok-

tatás hatékonysága jelentős mértékben függ a képzést elkezdő hallgatók felkészült-

ségétől. A nem megfelelő előképzettséggel érkező új belépők az oktatás eredmé-

nyességét rontják, körükben magas a lemorzsolódás is. A felsőoktatási intézmények 

felzárkóztató kurzusok keretében próbálják meg a hallgatók tudásában meglevő 

hiányosságokat pótolni. 

A képzések minőségét emelné, ha a felsőoktatásba való bekerüléshez – a mű-

vészeti felsőoktatás kivételével – legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségire 
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lenne szükség.1 Ez a tudás szintjének emelésén kívül azt az üzenetet is hordozná, 

hogy a felsőfokú tanulmányokra fel kell készülni. Ez is növelné a képzés hatékony-

ságát: jobban értékeljük, amire sok energiát fordítunk. 

A MAB Plénuma, Magyar Tanácsadó Testülete, Felügyelő Bizottsága és Felül-

vizsgálati Bizottsága javasolja, hogy a felsőfokú tanulmányok megkezdésének le-

gyen feltétele legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi letétele. 
 

A mai hallgatók között is vannak tehetségesek, de számuk, arányuk nem nőtt a 

hallgatói létszámnövekedéssel. Viszont sokkal magasabb ma a felsőoktatásba beke-

rülők száma. 

A felsőoktatásban a hangsúly átkerült a szóbeli vizsgákról, beszámolókról az írás-

beli tesztekre, ez is rontja a nyelvi színvonalat. Másrészt az oktatás is egy szakma, 

tanári készségeket igényel, nem elég csak a szűkebb tudományági hozzáértés. 

Sok helyen mérik az oktatói teljesítményt, hallgatói értékeléssel, s ennek követ-

kezményei vannak. A nyilvánosság nagyon jó serkentő erő. Külföldön ez számos 

helyen nagyon jól működik. Magyarországon sajnos még nem tud jól működni egy 

ilyen rendszer, gellert kapnak a jó kezdeményezések a visszaélési lehetőségek, 

manipulációk miatt. 

Balázs Ervin megköszönte a részvételt, hasznosnak, előremutatónak ítélte az el-

hangzott észrevételeket, javaslatokat, s kérte a jelenlévőket, hogy javaslataikat a 

MAB számára egyénileg is, kérés nélkül is bármikor tegyék meg. 

A négy testület közös ülésének emlékeztetőjét a plénumtagok megkapták. Javaslat-

ként elhangzott, az egyetemi tanári pályázatok angol nyelven történő beadása, leg-

alább néhány területen, valamint az, hogy emeltszintű érettségi legyen az előírás 

legalább egy tárgyból, minden szakon (a művészetet kivéve). Elküldtük az emlékez-

tetőt a javaslatokkal az EMMI-be is, államtitkár és helyettes államtitkár uraknak. 
 
 

Maruzsa Zoltán a MAB plénum március 28-i ülésén 

Maruzsa Zoltán felsőoktatási helyettes államtitkár, a plénumülések állandó meghí-

vottjaként részt vett a testület március 28-i ülésén, ahol a felsőoktatási intézmények 

alulfinanszírozottságára vonatkozó nézetek kapcsán adatokkal szemléltette, hogy 

összességében nincs csökkenés. A felsőoktatási intézmények összbevétele 2011-

ben 477,8 md Ft volt, 2013-ban pedig 489,5 md Ft. Az állami támogatás 2012-ben 

és 2013-ban is 169 md Ft. A központi támogatás mértéke nem csökkent, néhol 

növekedés is kimutatható. Némely állami intézmény esetében a saját bevétel meg-

közelíti az állami finanszírozás mértékét. A bevételek és kiadások különbözeteként 

összesen 8 md Ft nyereséggel zárt tavaly a szektor. A felsőoktatás finanszírozásá-

nak javulását reméli a továbbiakban is. 

                                                           
1 Az emelt szintű érettségi akkor tehető a teljes magyar felsőoktatásban kötelezővé, ha a bevezetés 

előtt legalább két évvel megszületik az ezt előíró törvény. Így a középiskolások időben el tudják 

dönteni, mely tantárgyból készüljenek erre. A korábban érettségizettek és az FSZ képzésre jelentke-

zők esetében célszerű átmeneti rendelkezést alkalmazni. 
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MAB elnöki jegyzet 

 

Tisztelt Plénum, Szakbizottsági Elnökök és Tagok, MAB Szakértők, Kedves Kollé-

gák! 
 

A MAB TIR adatbázisában immár több mint 1.600 szakértő szerepel. E szakértők 

munkája van minden egyes MAB szakvélemény, plénumhatározat mögött. Ismere-

tes, hogy a MAB számára végzett szakértői munka nem arról híres, hogy azt mi-

lyen jól megfizeti a szervezet. Ez a munka alapvetően az akadémiai szférában 

nemzetközileg megszokott feladatvállaláson alapul, mondhatni hozzátartozik a 

széles értelemben vett akadémiai-felsőoktatási pályafutáshoz, akkor is, ha nem jár 

érte fizetség (pl. a MAB szakbizottsági tagság), vagy éppen csak jelzésértékű a 

bírálati, látogató bizottsági munkáért fizetett honorárium. Ezért az önzetlen munká-

ért minden megszólított Kollégának ezúton is köszönetet mondok. 
 

Arra is emlékeztetnem kell azonban, hogy a MAB szakértői státus nem „kötelező”, 

de ha vállalja valaki, akkor az bizonyos kötelezettségekkel jár. Írásos bírálat készí-

tése, bizottsági tagság, üléseken való (aktív) részvétel, elektronikus levelezés, je-

lentések, előterjesztések írása. Az utóbbi időben sajnos egyre több nehézséget okoz 

a MAB működésében a bírálati munkára való felkérések elhárítása, visszamondása, 

a különböző üléseken való részvétel lemondása, netán értesítés nélküli meg nem 

jelenés. Ezek nemcsak megnehezítik, de egyenesen lehetetlenné teszik a szervezeti 

munkát, amikor pl. részvétel hiány, határozatképtelenség miatt el kell halasztani 

egy-egy ülést. A felkéréseket nem vállaló, üléseken meg nem jelenő személyek 

joggal váltják ki az áldozatosan dolgozó, olykor vidékről hiába a fővárosba utazó 

kollégák rosszallását. Hasonlóképpen, az egy-egy mondatos vagy igen rövid, rész-

letes és érdemi értékelés nélküli bírálati vélemények – legyen szó szakindításról 

vagy egyetemi tanári pályázatról – nem használhatók a MAB számára és, tegyük 

hozzá, a beadványt, pályázatot készítőkkel szemben is méltánytalanok, még támo-

gató vélemény esetén is. 
 

Tisztelettel ám nyomatékosan kérem ezért, hogy a MAB szakértői státust vállaló 

kollégák érezzék át a vállalásukkal járó felelősséget, s annak megfelelően járjanak 

el, az üléseken való részvételükkel, tartalmas bírálatok készítésével segítsék a 

MAB munkáját, a magyar felsőoktatás előbbre jutásának, minőségének ügyét. 
 

 

Budapest, 2014. április 16. 
 

Üdvözlettel 

 Balázs Ervin s.k. 

a MAB elnöke 
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20 éves az ODT, jubileumi ülés 

(2014. április 22.) 

Az Országos Doktori Tanács megalakulásának 20 éves évfordulójára rendezett ülés 

a Magyar Tudományos Akadémián került megrendezésre. A jubileumi rendezvé-

nyen Pálinkás József MTA elnök megnyitója után az OD(H)T korábbi elnökei 

közül Bazsa György, Zalai Ernő, Mihály György és a jelenlegi elnök, Csernoch 

László tartottak előadást. Az előadások az ODT honlapján megtekinthetők 

(www.doktori.hu). Az ülésen a MAB alapító elnöke, Róna-Tas András mellett a 

jelenlegi MAB részéről Bakacsi Gyula testületi tag és Szántó Tibor főtitkár vettek 

részt. A MAB továbbra is számít az ODT-vel való szoros együttműködésre. 
 

 

MTA IX. osztály konferencia, a felsőoktatás versenyképessége 

(2014. május 14.) 

A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya konferenciáján Balázs Ervin MAB 

elnök is tartott előadást a (az előadás a MAB honlapján a Publikációk menüpont-

ban elérhető). A visszajelzések nagyon pozitívak, ezért a konferencián elhangzott 

előadások kiadását tervezi az Akadémia. 
 
 

Tempus konferencia, FOI-k nemzetköziesítési értékelése 

(2014. május 20.) 

A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése tárgyában folyó Tempus projekt 

konferenciáján Szántó Tibor főtitkár vett részt. A nemzet-köziesítési értékelés kere-

tében eddig 2 intézményi pilot értékelés történt, külföldi szakértők bevonásával. Az 

értékelő jelentések javító szándékú helyzetértékelések a tárgyban, és ajánlásokat, 

javaslatokat fogalmaznak meg az intézmények számára. A két most értékelt intéz-

mény (BGF, SZTE) üdvözölte a lehetőséget, s a hazai és külföldi értékelő szakér-

tők is hasznos tapasztalatokról számoltak be. További intézmények vizsgálatára is 

sor kerül a közeljövőben a projekt keretében. 
 

 

Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv) módosítás 

(2014. július 4.) 

A törvénymódosítási javaslat sürgősséggel lett június 16-án a Parlamentnek be-

nyújtva, egyeztetés ezután, nem a szokásos módon történt. A MAB elnöke és főtit-

kára pár napot kapott rátekintésre, észrevételeit a MAB elnöke megtette. A módosí-

tás szerint a MAB testület 2 taggal bővül, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) és HÖOK egy-egy delegáltjával, azaz 20 tagú lesz. Így valamivel 50 % alá 

esik a testületben a miniszteri delegáltak száma, de ez várhatóan nem lesz elég az 

ENQA és az ESG által támasztott függetlenségi elvárások teljesítéséhez, további 

http://www.doktori.hu/
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változások szükségesek a jogi szabályozásban. Az EMMI előirányzaton belüli költ-

ségvetés tervezést remélhetően el fogjuk tudni fogadtatni az ENQA-val. 

Módosul még az egyetemi tanári kinevezések eljárása is, a kinevezésre eztán javas-

latot tehet a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia és a 

Magyar Olimpiai Bizottság is. Kérdéses, hogy e kinevezési javaslatok bekerülnek-e 

majd a MAB elé véleményezésre, erről a törvénymódosítás nem rendelkezik. 

Július 4-én több előterjesztést tárgyalt a Parlament, köztük az Nftv. módosítást is. A módosí-

tást a Parlament megszavazta, az július 16-án kihirdetésre került, július 24-én hatályba lépett. 

(Az MTA elnöke úgy nyilatkozott, hogy az MTA nem kíván élni az egyetemi taná-

ri kinevezési javaslattételi jogával.) 
 

 

MKKR képzési területi értekezletek és szakmai munkacsoport ülés 

(2014. június 26.) 

A Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozása kapcsán június folyamán felsőok-

tatási képzési területi értekezletek voltak és ülésezett a szakmai munkacsoport, 

utóbbin a MAB részéről Szántó Tibor főtitkár vett részt. A levezető elnök Maruzsa 

Zoltán helyettes államtitkár távollétében Rádli Katalin volt. Az ülés az MKKR 

kialakításáról készített országjelentés tervezetét tárgyalta, ősszel kell a végleges 

anyagot Brüsszelbe küldeni. Az MKKR felsőoktatási részének kidolgozását koor-

dináló OFI munkatársai várhatóan a szeptemberi plénumon a MAB tagjait részlete-

sen tájékoztatni fogják a munka állásáról, az eredményekről. 
 

 

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) tájékoztató 

(2014. szeptember 26.) 

A MAB szeptember 26-i plenáris ülésének vendégei voltak: Derényi András projektve-

zető (OH Projektigazgatóság, TÁMOP-4.1.3), Vámos Ágnes kulcsszakértő (ELTE). 

Derényi András ppt előadásában mutatta be az MKKR főbb vonásait. 140 ország-

ban alakítottak ki ilyen keretrendszert, vannak régiós keretrendszerek is. A referen-

cia az EKKR (európai rendszer). A kialakított szintek száma eltérő az egyes orszá-

gokban (horvát 7, skót 12, magyar 8 stb.) Kimenet-orientált és tanuló-orientált a 

rendszer. Az európai keretrendszert 2006-ban fogadta el a parlament. A keretrend-

szer egy fordító (konvertáló) eszköz. A képesítések szintekbe besorolása megtör-

tént Magyarországon, kormányhatározatok rendelkeznek a munkafolyamatról. 8 

hónap alatt 5 nagy munkacsoport dolgozott, munkájukba referencia intézményeket 

is bevontak. A diszciplínák kimeneti jellemzését leírták, megvitatták. 

„A tanulási eredmény fogalma, alkalmazása” diánál Vámos Ágnes vette át a szót. 

Perspektívaváltás, ismeretanyag a szakmai elvárások, tartalmak tükrében. A „Fel-

sőoktatás minőségbiztosítás”-tól ismét Derényi András. „Lyukak” a rendszerben; 

régóta működő szakok képzési és kimeneti követelményei nincsenek felülvizsgál-

va, valamint a doktori képzés a kimeneti elvárások vonatkozásában nincs szabá-

lyozva. 
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Módosított jogszabályok 

(Nftv., Minőségügyi Kormányrendelet – 2014. július, augusztus) 

Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása (2014. évi 

XXXVI. törvény egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról) 

MAB-ot érintő fontosabb változások: 

 A MAB tagok száma 18-ról 20-ra nő. A HÖOK (2 évre) és az MKIK delegál 1-1 tagot. 

 Doktori iskola megszűnésével kapcsolatos ügyekben az OH már nem köteles 

beszerezni a MAB véleményét. 

 ET véleményezési eljárásban a MAB a jogszabályban foglaltakon túl értékeli a 

pályázó oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi eredményeit. 

 A MAB éves finanszírozási támogatását, amely a szakértői testület várható 

egyéb éves bevételére is tekintettel a törvényes, megfelelő színvonalú mű-

ködést biztosítja, a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében elő-

irányzatként kell megtervezni. (Ez korábban kormányrendeletben szerepelt.) 

 Intézmény átalakulását (beolvadás, szétválás kiválás) követően az új intézmény 

létesítésére vonatkozó eljárást le kell folytatni, azzal, hogy amennyiben az alap-

tevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi működés 

körülményei nem változnak, a működés engedélyezésére szakértői vélemény 

nélkül kerül sor. 

 A szakértői tevékenység ellátásához a FIR-ből továbbítható a MAB-nak min-

den olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsőoktatási in-

tézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét. 

További fontosabb változások: 

 A művészeti felsőoktatásban a törvényben előírt alkalmazási, foglalkoztatási, 

képesítési feltétel teljesítése szempontjából a doktori fokozattal egyenértékű a 

jogszabály alapján adományozott díj annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, 

feltéve hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. 

Hatályon kívül helyezve: A művészeti felsőoktatásban 2018. december 31-ig a 

foglalkoztatási követelményrendszer alkalmazásával, a felsőoktatási intézmény 

működési engedélyével összefüggésben a doktori fokozattal egyenértékű a Kos-

suth-díj, valamint a kormányrendelet vagy miniszteri rendelet alapján adomá-

nyozott művészeti díj, annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, feltéve, hogy az 

érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. E rendelkezés 

kizárólag a művészeti felsőoktatásban létesített foglalkoztatásra irányuló jogvi-

szony alapján 2014. június 30-án már betöltött oktatói munkakör megtartása te-

kintetében alkalmazható. Doktori fokozat hiányában 2019. január 1-jétől kez-

dődően megszűnik az e bekezdés alapján betöltött munkakörhöz szükséges 

munkaköri cím használatának a joga. 

 A sporttudományi felsőoktatásban a törvényben előírt alkalmazási, foglalkoz-

tatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából a doktori fokozattal egyen-

értékű a jogszabály alapján adományozott díj, a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
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ság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián elért 1-3. helyezés annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, 

illetve aki a helyezést elérte, feltéve hogy az érintett legalább alapképzésben 

szerzett oklevéllel rendelkezik. 

 Állami felsőoktatási intézményben az intézmény működtetését kancellár végzi. 

 A duális képzés fogalmának bevezetése: a műszaki, informatika, agrár, termé-

szettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlat-

igényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési 

szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti 

követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, 

a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi ren-

delkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési 

Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik. 

 Új – állami fenntartású – intézmények: Testnevelési Egyetem (TE), Pető And-

rás Főiskola PAF). A TE eltérhet az egyetemmel szemben támasztott feltéte-

lektől (szakok száma, karok száma stb.) 

A felsőoktatási minőségértékelés és –fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. 

(II.22) kormányrendelet módosítása (A Kormány 220/2014. (VIII. 29.) rendelete 

egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról) 

MAB-ot érintő változások 

 Hatályon kívül helyezve: A MAB működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 

miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségve-

tésében elkülönítetten kell megtervezni. Részben átkerült a törvénybe: lásd fent. 

Az „elkülönítetten” jelző viszont elmaradt.  

 A MAB gazdálkodásának alapjául a miniszter által megállapított támogatás 

szolgál, amelyen kívül a MAB-nak egyéb bevételei is lehetnek. Hatályon kívül 

helyezve: A MAB gazdálkodásának alapjául az Nftv. 84. § (2) bekezdés b)-d) 

pontjaiban meghatározott jogcímen biztosított támogatások összegére te-

kintettel a miniszter által megállapított - a MAB jogszerű működését biztosító - 

támogatás szolgál, amelyen kívül a MAB-nak egyéb bevételei is lehetnek. 

 MAB tagság megszűnése: 

- A tag felmentésének kezdeményezése esetén, ha – a miniszter indokolással 

ellátott javaslatára – a miniszterelnök a tag megbízatását visszavonja. 

- A tag felmentését a delegáló testület, illetve szervezet is kezdeményezheti. A 

felmentésre irányuló kezdeményezést indokolással kell ellátni.   

 Felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor (létesítés) a MAB nem 

lesz jogosult külön szakértői díjra. 

További fontosabb változások: 

Duális Képzési Tanács: az oktatási miniszter véleményező, javaslattevő szerve: 

Kidolgozza az alap- és mesterképzési szak tantervének azon a képzési és kimeneti 

követelményekhez illeszkedő általános, képzési területre jellemző szakmai és mi-
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nősítési, értékelési követelményeit, továbbá a gyakorlati képzésben részt vevő 

szervezettel, valamint a szervezet részéről a gyakorlati képzésben résztvevő szak-

emberrel szemben támasztott szakmai és minősítési követelményeket, amelyek 

teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény az Nftv.-ben meghatározott képzési 

terület adott alapképzési szakán, illetve mesterképzési szakán folytatott képzését az 

Oktatási Hivatal által nyilvántartott duális képzési formában is indíthatja. 

A miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére egyedi szakértői véleményt ad, 

és az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez. 
 

 

Megbeszélések az EMMI-ben és Zágrábban 

(2014. július 25., szeptember 15., december 2., október 16.) 

Palkovics László, Maruzsa Zoltán, Balázs Ervin, Szántó Tibor és Rozsnyai Kriszti-

na júliusi találkozóját követően Balázs Ervin MAB elnök szeptemberben és dec-

emberben is egyeztetett az EMMI-ben, elsősorban a MAB ENQA tagságával kap-

csolatos kérdésekről volt szó. A MAB ESG megfelelőségéhez további törvénymó-

dosításra lenne szükség, az eddigi módosítás nem tűnik elégségesnek. Államtitkár 

úr írt az ENQA elnökének, személyes találkozót kért az ügy megtárgyalására. Erre 

a beszélgetésre Zágrábban került sor, az ENQA közgyűlés (október 16-17.) idején. 

Az október 16-i hivatalos program után a MAB ENQA általi közelgő monitor érté-

keléséről tárgyalt a magyar delegáció (Palkovics László, Maruzsa Zoltán, Szabó 

Gábor SZTE rektor az MRK képviseletében, Balázs Ervin) az ENQA elnökével 

(Padraig Walsh) és igazgatójával (Maria Kelo). 

A megbeszélésen az EMMI képviselői ismertették az eddigi jogszabályi változtatá-

sokat, s ígéretet tettek, hogy a szakokat illetően a minőség hitelesítését a MAB logó 

feltüntetésével jelezni fogják a felvételi tájékoztatóban, így látszani fognak az akkre-

ditáció nélkül meghirdetett szakok. Jelezték, hogy megfontolják, a MAB további két 

taggal 22 főre bővítését, a miniszteri delegáltak arányának továbbcsökkentésére. 
 
 

Tájékoztatók az MTMT adminisztrátorok részére 

(2014. szeptember 10., 12.) 

Szeptember 10-én Balázs Ervin MAB elnök, Szántó Tibor főtitkár, Spányik János 

informatikus, szeptember 12-én Szántó Tibor tartott tájékoztatót a doktori iskolák 

MAB véleményezésről az MTMT adminisztrátoroknak az MTA Könyvtárában. 
 

 

Párhuzamos programakkreditációs tájékoztató intézményeknek 

(gazdaságtudományi képzések – 2014. szeptember 12.) 

A gazdaságtudományi képzéseket folytató intézmények képviselői számára a Bu-

dapesti Corvinus Egyetemen tartott a MAB programakkreditációs tájékoztatót. Az 

elhangzott, s a MAB honlapján közzétett információk segítik az intézményeket az 

önértékelések elkészítésében és az intézményi látogatások előkészítésében. 
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Intézményakkreditációs tájékoztató az érintett intézményeknek 

(2014. szeptember 15.) 

A MAB a 3. intézményakkreditációs értékelési kör 5. szakaszában sorra kerülő 

intézmények számára 2014. szeptember 15-én tájékoztatót tartott a MAB székhe-

lyén. A tájékoztatón elhangzott, s a MAB honlapján közzétett információk segítik 

az intézményeket az önértékelések elkészítésében és az intézményi látogatások 

előkészítésében. 
 
 

Tájékoztatás MAB és FvB nem támogatás ellenére történt egyetemi tanári 

kinevezésekről 

A MAB nehezményezi, hogy a szeptember elején közzétett listán [321/2014. (VIII. 

26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekről MK 115] több olyan kinevezés 

olvasható, amelyet a MAB és az FvB sem támogatott. Az FvB független, nem tá-

mogatást megerősítő véleménye utáni kinevezés érthetetlen. Balázs Ervin MAB 

elnök levelet írt Balog Zoltán miniszternek. A 97 idén kinevezettből 6 személyt a 

MAB nem támogatott (6%). Az egyetemi tanári kinevezés nem oktatáspolitika. Az 

EMMI válasz – Palkovics Lászlótól – szeptember 29-i dátummal október 2-án 

érkezett, de nem tartalmazott érdemi indoklást. A miniszter nincs kötve a MAB 

véleményhez, írja, továbbá: „Ezen döntéseit a MAB szempontrendszerében foglal-

tak figyelembe vételével hozza meg.” 
 

 

MTMT Bibliográfiai szakbizottság ülése 

(2014. szeptember 30.) 

A Bibliográfiai szakbizottság ülésén a felsőoktatási intézmények, az ODT, a MAB 

(Szántó Tibor főtitkár) képviselői vettek részt, az MTMT részéről Makara Gábor, 

Holl András, Vasvári Lilian és Wolf György. A szakmai párbeszéd eredményeként 

az ODT, a MAB, valamint az MTMT az elhangzottak figyelembevételével közös 

állásfoglalást készít a disszertációk MTMT-ben szereplő adataival, címleírásával 

kapcsolatban. 
 

 

Nemzetközi minőségügyi konferencia 

(Tempus, 2014. október 1-2.) 

Szántó Tibor főtitkár vett részt és előadást tartott a kétnapos konferencián, amely-

nek két külföldi résztvevője is volt. A belső minőségbiztosítás a minőségügyi fele-

lősök elmondása szerint kötelezőnek tekintett, de gyakran visszhang nélkül marad 

az intézményekben. 
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ESG átdolgozott változat 

Az átdolgozott ESG dokumentum BFUG (Bologna Follow-Up Group) által elfo-

gadott változata egy új sztenderdet is tartalmaz (hallgatóközpontú tanítás-tanulás-

értékelés). Továbbá frissült a dokumentum szerkezete, pontosabban vannak meg-

fogalmazva a sztenderdek, világosabbak a sztenderdek és irányelvek közötti kü-

lönbségek. A dokumentumot a 2015. májusi jereváni miniszteri értekezlet fogja 

elfogadni: http://revisionesg.wordpress.com/  

 

 

Elismerés és minőség – Országos Felsőoktatási Fórum 

(2014. október 16.) 

Az OFI által Elismerés és minőség címmel megrendezett Országos Felsőoktatási 

Fórumon Dávid Zsófia szakreferens vett részt a MAB képviseletében. A fórum köz-

ponti témája a felsőoktatási tanulás-tanítás minőségének javítása volt. Maruzsa Zol-

tán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár tartott rövid bevezető előadást az 

MKKR bevezetéséről és ezzel összefüggésben a KKK-k felülvizsgálatának kérdései-

ről. A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) 8 éves tapasztalatai és az MKKR elő-

rehaladott állapota szükségessé teszi a szakszerkezet felülvizsgálatát. Ezt többször 

tervezték már, nem valósult meg, de túl korai is lett volna, mára viszont már elég 

tapasztalat áll rendelkezésre az újragondoláshoz. Új kormányrendelet és miniszteri 

rendelet készül a korábbiak helyett. Az előadások után 4 szekcióban folyt tovább a 

beszélgetés. A „Megújuló ESG és a felsőoktatás minősége” szekcióban általános 

vélemény volt, hogy a jogszabályok és a kormányzati intézkedések nem segítik azt a 

minőségi szemléletet, amit az ESG közvetít. Szóba került a MAB helyzete (ENQA 

tagság) is. Az előadások az OFI honlapján: http://www.ofi.hu/hir/felsooktatasi-forumot-tartott-az-ofi 

 

 

Nagykövet látogatása a MAB-ban 

(2014. szeptember 17.) 

Szeptember 17-én Malajzia nagykövetét, Mr. M. Sadik Gany és Ms. Maslina Ngah 

Mamud követségi tanácsost fogadta a MAB-ban Balázs Ervin elnök, Szántó Tibor 

főtitkár és Rozsnyai Krisztina nemzetközi referens. A vendégek Malajzia és Magyaror-

szág oktatási együttműködési lehetőségei kapcsán tájékozódtak a MAB munkájáról. 

 

 

Ecuadori delegáció látogatása a MAB-ban 

(2014. október 20.) 

Az ecuadori felsőoktatást most alakítják át, ezért tájékozódnak más országok gya-

korlata felől. Különösen a művészeti felsőoktatás magyarországi minőségbiztosí-

tásról érdeklődött a MAB-nál látogatást tett delegáció, amely a magyar kormány-

zattal még aznap aláírt egy hallgatói csere-megállapodást az EMMI-ben. 
 

http://revisionesg.wordpress.com/
http://www.ofi.hu/hir/felsooktatasi-forumot-tartott-az-ofi
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A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése 

(2014. október 31.) 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (NTT) éves ülését 2014. október 31 és 

november 1-én tartotta a MAB üléstermében. A pénteki megbeszélésen, a MAB 

rendes plénumülését követően, 7 MAB-tag és Szabó Gábor, a Magyar Rektori 

Konferencia, valamint Bohátka Gergely, az EMMI képviseletében vett részt. Ba-

lázs Ervin, a MAB elnöke ismertette a MAB teljes jogú ENQA tagságának megújí-

tása szempontjából lényeges, a MAB-ot érintő jogi változásokat. 

 

 
Külföldi események 

ENQA Forum 
(Szentpétervár, 2014. április 24-25.) 

Szántó Tibor, a MAB főtitkára vett részt a fórumon. Az egyik fő téma az ENQA 

jövője, stratégiája volt. Az ENQA megkereste tagügynökségeit, hogy jelezzék, me-

lyik az öt legfontosabb előttük álló stratégiai kihívás a következő öt évre. A MAB – a 

titkárság által készített, az elnökkel egyeztetett – válasza a következő volt: 

1. ENQA / ESG megfelelés (függetlenség és finanszírozás, jogszabályi környezet). 

2. A MAB tagjainak és szakértőinek minőségbiztosítási felkészültsége, motiváltsága. 

3. HR: titkársági munkatársi állomány fejlesztése (bővítés, fiatalítás, nyelvtudás). 

4. Nemzetköziesítés, külföldi szakértők bevonása. 

5. Eljárások és bírálati szempontok frissítése (hatékonyság, egyszerűsítés, lényegi 

minőségelemek). 
 

 

CEENQA közgyűlés 

(Pristina, 2014. május 23-24.) 

Rozsnyai Krisztina, a szervezet főtitkára tájékoztatta a MAB plénumot a közgyűlésről. 

Koszovó és a szerb ügynökség nem volt jelen az ülésen. A közgyűlés előtti workshop 

témája: Mitől sikeres az akkreditáció otthon és nemzetközi szinten? A közgyűlésen a 7 

tagú elnökségbe 4 új tagot választottak. A CEENQA-ban nincs tagsági kritérium, 2000 

óta beszélgető fórumokon találkoznak az ügynökségek képviselői. 
 
 

ENQA közgyűlés 

(Zágráb, 2014. október 16-17.) 

Balázs Ervin és Szántó Tibor vett részt az ENQA zágrábi közgyűlésén, ahol egyik 

fő téma az ENQA 2015-19-es stratégiájának tervezete volt. A szokásos tagújítás 

eredményeként, a vezetőségben Padraig Walsh elnököt újraválasztották. Közép-

Kelet Európából nem került be új tag a vezetőségbe a titkos szavazás során, ezért 

az új Board 2014. november 26-i ülésén Rozsnyai Krisztinát egy évre a Board ko-

optált tagjává választotta. 



Akkreditáció Magyarországon  27 

 48 

Személyi hírek 
 

Személyi változás szakbizottságokban 
 

Agrártudományi Bizottság: felmentés és új tag 
 

2014/1/III/1. sz. MAB határozat (2014.01.27.) 

A MAB SZMSZ 34. § (4) a. pontja alapján a szakbizottság elnökének javaslatára a 

MAB 2014. február 1-től felmenti Salgó András egyetemi tanárt (BME) az Agrár-

tudományi bizottsági tagság alól, mivel egy éven belül a bizottsági ülések több mint 

felén nem tudott részt venni. A bizottság új tagja: Varga László egyetemi tanár, 

Nyugat-magyarországi Egyetem. 
 

 

A Tanárképzési Bizottság új tagjai 
 

2014/3/VII/1/1-5. MAB határozat (2014.02.28.) 

A jelenleg 9 tagú Tanárképzési Bizottság a következő tagokkal egészült ki: 

Bagdy Emőke professor emerita, Károli Gáspár Református Egyetem [március 

elején jelezte, hogy nem tudja vállalni a bizottsági tagságot] 

Benedek András egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Károly Krisztina egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Podráczky Judit egyetemi docens, Kaposvári Egyetem 

Sass Miklós egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

 

A Tanárképzési Bizottság állandó elnöke 
 

2014/3/VII/2. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 

Klinghammer István korábbi bizottsági elnök 2013. márciusi államtitkári kinevezé-

se és MAB tagságának megszűnése óta a Tanárképzési Bizottságot megbízott elnök-

ként Font Márta (egyetemi tanár, PTE) vezeti. Mivel az elmúlt évben kivált szemé-

lyek helyére a MAB új tagjainak kinevezésére sajnálatosan még mindig nem került 

sor, ezért indokolt, hogy a MAB Testület döntsön a bizottság állandó elnökéről. A 

Tanárképzési bizottság állandó elnöke Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára: 

Font Márta egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem. 
 
 

A Művészeti Bizottság új elnöke  
 

2014/4/VI/1. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 

A Művészeti Bizottság elnöki pozíciója Vigh Andrea 2013. novemberi rektori kine-

vezésével és MAB tagságának megszűnésével megüresedett. Ferencz István társel-

nök mellett a bizottság vezetését Farkas Ádám látja el, szintén társelnöki minőség-

ben. 2014. február 1-vel Vigh Andrea helyére Kutnyánszky Csaba lett MAB tagként 
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kinevezve. A Művészeti Bizottság új elnöke – Balázs Ervin, a MAB elnöke javasla-

tára – Kutnyánszky Csaba DLA, egyetemi docens, LFZE. 
 
 

Változások az Orvostudományi Bizottságban 
 

2014/4/VI/2. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 

Fülöp Ferenc, az Orvostudományi Bizottság eddigi elnöke a jövőben másik bizott-

ságban folytatja munkáját. Az Orvostudományi bizottság új elnöke – Balázs Ervin, 

a MAB elnöke javaslatára – Kovács L. Gábor az MTA r. tagja, egyetemi tanár, 

Pécsi Tudományegyetem ÁOK. Az Orvostudományi bizottság új tagja (MAB tagsá-

gából kifolyólag): Fejérdy Pál egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem FOK 
 

 

Változások a Tanárképzési Bizottságban 
 

2014/4/VI/3. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 

A Tanárképzési Bizottság egyik új tagjaként 2014. február 28-án megválasztott 

Bagdy Emőke nem vállalta a bizottsági tagságot. A Tanárképzési bizottság javasolt 

új tagja – Font Márta, a Tanárképzési Bizottság elnöke javaslatára – Révész 

György egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem 
 

 

Változás a Természettudományi Bizottságban 
 

2014/4/VI/4. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 

A Természettudományi Bizottság új tagja (MAB tagként) Fülöp Ferenc az MTA r. 

tagja, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem GYTK 
 
 

Az EDK új tagja 
 

2014/4/VI/5. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 

Az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tagjai azon MAB tagok, akik az MTA 

rendes vagy levelező tagjai, vagy doktorai. Ennek értelmében az EDK új tagja Ko-

vács L. Gábor az MTA r. tagja, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem ÁOK. 
 
 

A Művészeti Bizottság új tagjai 
 

2014/5/VIII/1. MAB határozat (2014.04.25.) 

A Művészeti Bizottság két tagja lemondott bizottsági tagságról: M. Tóth Géza 

2014. március 3-tól az SZFE rektora, Meláth Andrea szakmai elfoglaltságai miatt 

nem tudja vállalni a bizottsági tagsággal járó feladatokat, ezért 2014. április 1-

jével kérte felmentését. A bizottság szakterületi lefedettségének biztosítására a bi-

zottság új tagjai: 

Balázs Gábor (DLA), hangmérnök, SZFE Film- és Média Intézet vezetője, mb. tszv. 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8731&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8732&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8733&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8734&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
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Dobszay Ágnes (DLA), Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, tszv. egyetemi docens 

Radnai Annamária (DLA), dramaturg, műfordító, SZFE Színházművészeti Intézet 

vezető. 
 

 

Az Agrártudományi Bizottság új tagja 
 

2014/6/VI. sz. MAB határozat (2014.05.30.) 

A MAB SZMSZ 34. § (3) c. pontjában foglaltak szerint Péntek-Zakar Erika (DOSZ 

delegált) kérte az Agrártudományi bizottsági tagság alóli felmentését 2014. május 

31-től, mivel nyilvános doktori védését követően 2014. május 5-től doktorjelölti 

jogviszonya megszűnik. Az Agrártudományi Bizottság új tagja a DOSZ képviseleté-

ben: Gór Arnold PhD hallgató (PE), DOSZ Agrártudományi Osztály elnöke. 
 

 

A Tanárképzési Bizottság új tagja 
 

2014/8/X. sz. MAB határozat (2014.09.26.) Szajbély Mihály a dékáni kinevezése 

miatt a Tanárképzési bizottság munkájában 2014. szeptember 1-től nem tud részt 

venni. Továbbra is tagja marad a Bölcsészettudományi Bizottságnak. A Tanárkép-

zési bizottság új tagja – Font Márta, a bizottság elnöke javaslatára – Kőfalvi Ta-

más PhD, egyetemi docens, SZTE BTK, Történeti segédtudományok Tsz. 
 

 

A Tanárképzési Bizottság társelnöke 
 

2014/9/XI/2. MAB határozat (2014.10.31.) 

A Tanárképzési bizottság társelnöke – Font Márta, a Tanárképzési Bizottság elnö-

ke javaslatára – Benedek András egyetemi tanár, BME, a bizottság tagja. 
 

 

A Műszaki tudományi Bizottság új tagja 
 

2014/9/XI/3. sz. MAB határozat (2014.10.31.) 

MAB taggá kinevezése (MKIK delegálás) folytán Balázs Ervin, a MAB elnöke ja-

vaslatára a Műszaki tudományi Bizottság új tagja Bérczi István, a Miskolci Egye-

tem professor emeritusa, a MOL Rt. vezérigazgatói tanácsadója. 
 

 

A Társadalomtudományi Bizottság új tagja 
 

2014/9/XI/4. sz. MAB határozat (2014.10.31.) 

MAB taggá kinevezése (HÖOK delegálás) folytán Balázs Ervin, a MAB elnöke 

javaslatára a Társadalomtudományi Bizottság új tagja Gulyás Tibor, a Pécsi Tu-

dományegyetem hallgatója, a HÖOK alelnöke. 
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A Természettudományi Bizottság új tagjai 
 

2014/10/XIII/2. sz. MAB határozat (2014.12.12) 

A Természettudományi Bizottság új tagjai a képzési ági lefedettség biztosítására, 

Hebling János, a Természettudományi Bizottság elnöke javaslatára: Böddi Béla 

DSc, egyetemi tanár, biológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Boros 

Imre DSc, egyetemi tanár, biológus, Szegedi Tudományegyetem, TTIK 
 

 

MPANNI intézményakkreditációs monitor vizsgálat Látogató Bizottsága 
 

A MAB monitor eljárás keretében véleményezte a 2013. december 10-i rektori 

tájékoztatásban foglaltakat az elvégzett feladatokról és az intézmény 2015. év vé-

géig szóló intézkedési tervéről. Az információk áttekintése alapján helyszíni moni-

tor látogatás javasolt az intézmény működésében 2011. óta történt változások és a 

jelenlegi működési feltételek áttekintésére, különös tekintettel az intézményi veze-

tésre és minőségbiztosításra. 

2014/5/VIII/2. MAB határozat (2014.04.25.) 

A Látogató Bizottság tagjai: 

LB elnök: Hauser Zoltán (PhD) főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, 

Balogh Zoltán (PhD) főiskolai docens, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
 

 

Egyházi intézmények akkreditációs kérdései ad hoc bizottság 
 

2014/5/VIII/3. MAB határozat (2014.04.25.) 

A jelenleg futó intézményakkreditációs eljárások során néhány egyházi intézmény 

vonatkozásában olyan hiányosságok (törvényi előírásoknak, illetve MAB elvárá-

soknak való meg nem felelések) kerültek felszínre, melyek akkreditációs kezelése 

egységes MAB álláspont kialakítását igényli, lehetőleg még a vonatkozó látogató 

bizottsági jelentések megfogalmazása, illetve véglegesítése előtt. A kérdéskör meg-

vitatására és a MAB számára a döntéshozatalban alkalmazható javaslatok megfo-

galmazására a MAB ad hoc bizottságot kér fel: 

Elnök: 

Fodor György (PhD) egyetemi tanár, PPKE, MAB Hittudományi Bizottság elnök 

Tagok: 

Kováts Gergely (PhD) adjunktus, BCE, min.ügyi szakértő, DRHE, SRTA LB tag, 

Kustár Zoltán (PhD) egyetemi tanár, DRHE, SSTF, SZPA és WJLF LB elnöke, 

Korányi András (PhD) egyetemi tanár, EHE, a MAB Hittudományi bizottság társ-

elnöke, DRHE, SRTA LB tag, Kránitz Mihály (PhD) egyetemi tanár, PPKE, BHF 

és TKBF LB elnök, Lukács László (PhD) prof. emeritus, SSZHF, DRHE, EHE, 

PRTA LB tag, SRTA LB elnöke, Racs Csaba (PhD) adjunktus, EHF, a MAB Hittu-

dományi Bizottság tagja. 
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Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditációs LB-k 2014/15 
 

2014/7/XI. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

A testület a gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditáció látogató bizott-

sága személyi összetételét elfogadta az alábbiak szerint: 

[Néhány változás történt e határozat elfogadása után, a határozatot ezekkel módo-

sítva közöljük, a 2015. március 13-iki állapot szerint] 

24 szak, 31 intézmény, 41 képzőhely, 29 város, 193 képzés: 
 

1. P17 Közgazdaságtudományok képzési ági LB (innen törölve a jobb szélső 

oszlop, a bizt. és pü. matek)  

LB elnök: 

1. Kovács Árpád PhD, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem 

Tagok: 

2. Hajdu Ottó DSc, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem 

3. Kőrösi Gábor DSc, visiting professor, Közép-európai Egyetem 

4. Paul Marer PhD, visiting professor, Közép-európai Egyetem 

5. Mellár Tamás DSc, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 

6. Mihályi Péter DSc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

7. Pete Péter PhD, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, IBS Nem-

zetközi Üzleti Főiskola 

8. Kőmíves Péter Miklós HÖOK delegált tag* 

9. Szabó Gábor HÖOK delegált tag* 

szak 

Int. 

alkalmazott 

közgazdaságtan 

BA 

gazdaság- és 

pénzügy- 

matematikai 

elemzés BA 

közszolgálati 

BA 

közgazdasági 

elemző 

MA 

közgazdálkodás 

és közpolitika 

MA 

gazdaság- 

matematikai 

elemző 

MA 

BCE x x x x x x 

BKF   x    

BME x   x   

CEU    x   

ELTE x   x   

NYME     x  

PE x   x   

PPKE   x    

PTE x   x   

SZE   x    

SZIE  x     

SZTE     x  

Összesen: 12 intézmény, 21 képzés 

 

2. P18 Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „A” csoport 

LB elnök: 

10. Temesi József egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

Tagok: 

11. Csath Magdolna DSc, egyetemi tanár, Szent István Egyetem 
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12. Gadócziné Fekete Éva CSc, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem 

13. Dobák Miklós CSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

14. Gaál Zoltán CSc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

15. Inzelt Annamária DSc, Pénzügykutató Intézet 

16. Kerekes Sándor DSc, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem 

17. Kocziszky György CSc, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem 

18. Koltai Tamás CSc, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

19. Lengyel Imre DSc, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem 

20. Noszkay Erzsébet főiskolai tanár, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola* 

21. Poór József DSc, egyetemi tanár, Szent István Egyetem 

22. Popp József DSc, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem 

23. Szanyi Miklós DSc, egyetemi tanár, MTA KRTK Világgazdasági Intézet 

24. Székely Csaba DSc, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem 

25. Szerb László DSc, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem  

26. Szintay István CSc, nyugdíjas, korábban egyetemi tanár, Miskolci Egyetem 

27. Szlávik János DSc, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola 

28. Vörös József MTA lev.tag, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 

29. Balogh Judit HÖOK delegált tag* 

30. Pász Mátyás HÖOK delegált tag* 

szak 

Int. 

gazdálkodási 

és menedzsment 

BA 

emberi erőforrás 

BA 

vállalkozás- 

fejlesztés 

MA 

MBA 

MA 

regionális és 

környezeti 

gazdaságtan MA 

vezetés és 

szervezés 

MA 

ÁVF x  x    

BCE x x x x x x Bp, Csíkszereda 

BGF x Zalaegerszeg is x     

BKF x     x 

BME x   x x x 

DE x angolul is  x x angolul is  x 

DF x angolul is      

EF x      

EJF x      

EKF x x     

GDF x      

KE     x  

KJF x      

KRF x x x   x 

ME x  x x x x 

NYF x Beregszász is      

NYME x  x  x x 

ÓE x  x    

PE x x  x  x 

PTE x x  x x x 

SZE x    x x 

SZIE x angolul is x   x angolul is x angolul is 

SZTE x    x  

TPF x      

WSUF  x     

ZSKF x x     

Összesen: 26 intézmény, 66 képzés 
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3. P19 Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „B” csoport 

LB elnök:  

31. Berács József DSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

Tagok: 

32. Czeglédi József CSc, ny. egyetemi docens, Pannon Egyetem 

33. Hetesi Erzsébet PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 

34. Józsa László CSc, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem 

35. Kandikó József CSc, főiskolai tanár, Edutus Főiskola  

36. Kárpáti László PhD, egyetemi docens 

37. Könyves Erika PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem 

38. Lehota József DSc, egyetemi tanár, Szent István Egyetem 

39. Michalkó Gábor DSc, egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola 

40. Nemes Andrea PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem 

41. Piskóti István CSc, docens, Miskolci Egyetem 

42. Totth Gedeon CSc, főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola 

43. Törőcsik Mária CSc, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 

44. Lengyel Diána HÖOK delegált tag* 

45. Tóth Barbara HÖOK delegált tag* 

szak 

Int. 

kereskedelem 

és marketing 

BA 

turizmus- 

vendéglátás 

BA 

üzleti 

szakoktató 

BA 

marketing 

MA 

logisztikai 

menedzs- 

ment MA 

turizmus- 

menedzsment 

MA 

BCE x x  x x x 

BGF x x x x  x 

BKF x x Bp, Hódmezővásárhely    x 

BME     x   

DE x x   x  

EF x Székelyudvarhelyen is x  x   

EKF  x     

KE x      

KJF  x     

KRF x x    x 

ME x x  x x  

NYME x x     

ÓE x      

PE  x angolul is   x x angolul is 

PTE x x  x  x 

SZE x   x x  

SZF x x angolul is     

SZIE x x  x angolul is x angolul is  

SZTE x   x   

WSUF x      

Összesen: 20 intézmény, 52 képzés 

 

4. P20 Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „C” csoport 

LB elnök:  

46. Török Ádám MTA r. tag, egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

Tagok: 
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47. Deli-Gray Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, ESSCA Magyarország Alapítvány 

48. Erdey László PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem 

49. Halmai Péter DSc, egyetemi tanár, Pannon Egyetem  

50. Julius Horváth PhD, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem 

51. Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem 

52. Muraközy László DSc, kutatóprofesszor, Szent István Egyetem 

53. Palánkai Tibor prof. emer., Budapesti Corvinus Egyetem 

54. Sipos Zoltán CSc, főiskolai tanár, Zsigmond Király Főiskola* 

55. Rácz Margit CSc, MTA Világgazdasági Kut. Intézet; főisk. tanár, Szolnoki Főiskola 

56. Makkai Bianka HÖOK delegált tag* 

57. Németh Gergő HÖOK delegált tag* 

szak 

Intézmény nemzetközi gazdálkodás BA 

nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás MA 

ANNYE  x 

BCE x x 

BGF x  

BKF x  

BME x x 

DE x x 

EF x  

ME x x 

NYME x x 

PE x x 

SZE  x 

SZF x angolul is  

SZIE  x angolul is 

SZTE  x 

TPF x  

WSUF x  

ZSKF x x 

Összesen: 17 intézmény, 24 képzés 

 

5. P21 Gazdálkodás- és szervezéstudományok képzési ági LB „D” csoport 

LB elnök: 

58. Bélyácz Iván MTA r. tag, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 

Tagok: 

59. Barabás Béla PhD, ny. egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetem 

60. Botos Katalin DSc, prof. emer., Szegedi Tudományegyetem, Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem 

61. Dimény Erzsébet CSc, ny. egyetemi docens, Pannon Egyetem 

62. Kovács György PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 

63. Lakatos Vilmos CSc, főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola* 

64. Lukács János CSc, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem 
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65. Ormos Mihály PhD, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem 

66. Pál Tibor CSc, egyetemi docens, Miskolci Egyetem 

67. Száz János CSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem  

68. Sztanó Imre főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Főiskola* 

69. Tarafás Imre DSc, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

70. Bács Bence András HÖOK delegált tag*  

71. Bognár István Ádám HÖOK delegált tag* 

szak 

Intézmény 

pénzügy és számvitel 

BA 

pénzügy 

MA 

számvitel 

MA 

biztosítási 

és pénzügyi 

matematika 

MA 

BCE x x x x 

BGF x Bp, Zalaegerszeg x Bp, Zalaegerszeg x  

BME  x x  

DE x  x  

ELTE    x 

KE x x   

KRF x    

ME x  x  

NYME x  x  

PE x  x  

PTE x x   

SZF x    

SZIE x x   

SZTE x x   

TPF x    

ZSKF x    

Összesen: 17 intézmény, 30 képzés 

 

 

MAB delegált az Országos Doktori Tanár (ODT) Felügyelő Bizottságába 
 

2014/1/III/2. sz. MAB határozat (2014.01.27.) 

Az ODT FB három tagja közül egyet a MAB delegál. Az eddigi MAB delegált, 

Kóczy T. László, a Széchenyi Egyetemen EDT elnök lett, s így az ODT-ben az SZE 

képviselője, ezért nem lehet a továbbiakban az FB tagja. Az ODT FB MAB által 

delegált új tagja: Bakacsi Gyula egyetemi docens, Semmelweis Egyetem. 

 

 

MAB delegált a Magyar Ösztöndíj Bizottságba (MÖB) 
 

2014/1/III/3. sz. MAB határozat (2013.10.25.)  

A MÖB tagjainak sorába egy személyt a MAB delegál. Az EMMI miniszter felkérte 

a MAB elnökét, hogy a MAB a MÖB 2014-től kezdődő ciklusára egy tagot delegál-

jon. A MÖB MAB által delegált új tagja Kóczy T. László egyetemi tanár, Széchenyi 

Egyetem. 
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2013/14 intézményakkreditációs Látogató Bizottságok kiegészítése 

 

2014/1/III/4. sz. MAB határozat (2004.01.27.)2 
Intézmény / karok LB 

6. Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem 

+ 5 hitéleti szak 

elnök: Lukács László PhD, prof. emeritus (SSZHF) 

tagok: Veres Sándor CSc, egyetemi tanár (BTA) 

Korányi András PhD, egy. tanár (EHE) 

Kováts Gergely PhD, adjunktus (BCE), min.ügy 

Kőmíves Péter Miklós (HÖOK, DE) 

MAB referens: Czilli Máté 

7. Sárospataki Református Teológiai 

Akadémia (Beregszász) 

+ 3 hitéleti szak + 1 szhk. 

8. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

+ 5 hitéleti szak  

elnök: Lukács László PhD, prof. emeritus (SSZHF) 

tagok: 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 főtanácsos (NYME) 

Kiss Dávid (HÖOK, BCE) 

MAB referens: Czilli Máté 

9. Pápai Református Teológiai Aka-

démia 

+ 2 hitéleti szak 

11. Adventista Teológiai Főiskola 

+ 1 hitéleti szak 

elnök: Csepregi Zoltán PhD, egyetemi tanár (EHE), 

tagok: 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 

12. Baptista Teológiai Akadémia 

+ 3 hitéleti szak 

13. Pünkösdi Teológiai Főiskola 

+ 2 hitéleti szak 

15. Szent Pál Akadémia  

+ 1 hitéleti szak 

elnök: Kustár Zoltán PhD, egyetemi tanár (DRHE), 

tagok: Béres Tamás PhD, egyetemi tanár (EHE) 

Tokics Imre PhD, főiskolai tanár (ATF) 

Vilmányi Márton PhD, egy. docens (SZTE) 

Vámosi Péter (HÖOK, SE) 

MAB referens: Bátovszky Marianna, Dávid Zs. 
16. Wesley János Lelkészképző Főiskola  

+ 2 hitéleti szak 

14. Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

+ 2 hitéleti szak 

elnök: Kustár Zoltán PhD, egyetemi tanár (DRHE), 

tagok: ua., mint a WJLF-nél, Tokics Imre nélkül 

MAB referens: Bátovszky Marianna (Dávid Zs.) 

17. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 

+ 2 hitéleti szak 

elnök: Kránitz Mihály PhD, egyetemi tanár (PPKE), 

Fajcsák Györgyi PhD, igazgató (Hopp Ferenc 

Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum), 

Dezső Csaba PhD, adjunktus (ELTE) 

Kovács Árpád ny. főisk. docens, minőségügy, 

Gulyás Tibor (HÖOK, PTE) 

MAB referens: Bátovszky Marianna, Szántó Tibor 

18. Bhaktivedanta Hittudományi 

Főiskola 

+ 3 hitéleti szak + szhk (Helsinki) 

 

 

                                                           
2 A 2013/10/X. sz. határozathoz képest történt kiegészítések vastag betűvel 
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Intézményakkreditációs LB-ket érintő személycsere (HÖOK delegáltak) 

 

2014/3/VII/3. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 

Adventista Teológiai Főiskola, Baptista Teológia Akadémia, Pünkösdi Teológiai 

Főiskola látogató bizottsági tagjaként Pálffy Dorottya (ELTE) HÖOK delegált 

vesz részt, míg a Széchenyi István Egyetem esetében Nagy Dániel (SZIE) HÖOK 

delegált hallgatói képviselő az LB tagja. A HÖOK által kért hallgatói csere ellen 

az érintett intézmények nem emeltek kifogást. 

 

 

A Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai 2014-2016 

 

2014/3/VII/4/1-3. MAB határozat (2014.02.28.) 

Eddigi NTT tagok, akik elfogadják újraválasztásukat: 

1. Stanislaw Chwirot, LENGYELORSZÁG, fizikus, a CEE Hálózat Steering 

Committee tagja volt, a lengyel University Accreditation Commission exelnöke. 

2. Jasmina Havranek, HORVÁTORSZÁG, mezőgazdaság/élelmiszertudományok, a 

horvát Agency for Science and Higher Education igazgatója, a Zágrábi Egye-

tem Mezőgazdasági Kar volt dékánja, jelenleg is ott tanít.  

3. Jürgen Kohler, NÉMETORSZÁG, jogász, 1994-2000 között a greifswaldi egye-

tem rektora, 2005-2007-ig a német Akkreditierungsrat elnöke, a német FIBAA 

és ZEvA intézmény-akkreditációs bizottságainak tagja, az EUA Intézményérté-

kelő Program szakértője, az EUA Quality Culture projekt koordinálója, a Eu-

ropean Quality Assurance Register (EQAR) Felülvizsgálati bizottságának el-

nöke, az Erfurti Tudományos Akadémia tagja.  

4. Christian Thune, DÁNIA, politológus, a dán Minőségértékelő Intézet (EVA) 

igazgatója 2006 végéig, azóta a dán Akkreditációs Tanács alelnöke, 2000-2005 

között az ENQA első elnöke, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 

1999-2000-ben elvégezte a MAB külső értékelését.  

Új tagok: 

5. Achim Hopbach, AUSZTRIA, történész, az Agentur für Qualitätssicherung 

Austria ügyvezető igazgatója, előtte a német Akkreditierungsrat ügyvezető 

igazgatója, 2009-13 között az ENQA elnöke. 

6. Lieudvika Leisyte, NÉMETORSZÁG, közigazgatástudományok, a Dortmundi 

Egyetem Center for Higher Education egyetemi tanára, korábban tíz évig a 

hollandiai Twente Egyetem Center for Higher Education Policy Studies 

(CHEPS) kutatója volt. 
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Intézményakkreditáció Látogató Bizottságai 2014/15 
 

2014/9/XI/1. számú MAB határozat (2014.10.31.) és kiegészítése: 2014/10/XIII/1. 

(2014.12.12.)* 

Intézmény / karok LB  
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(8 kar) 

elnök: Bazsa György DSc, prof. em. DE 

tagok: Csapó Benő DSc, egyetemi tanár SZTE 

Cseh Sándor PhD, főisk. tanár NYME 

Imre László MTA r. tag, prof. em. DE 

Kengyel Miklós DSc, egy. tanár PTE 

Rudas Imre DSc, egyetemi tanár ÓE 

Bodorkós László ny. egy. főtan. NYME 

Pausits Péter ÓE, HÖOK* 

2. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elnök: Droppa Judit DLA, egy. t. BKF 

tagok: Duffek Mihály DLA, egy. t. DE 

Solti Péter főtitkár ÓE** 

Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc, ft. KJF 

Horváth Dávid HÖOK* 

3. Magyar Képzőművészeti Egyetem elnök: Droppa Judit DLA, egy. t. BKF 

tagok: Zwickl András PhD, e. doc. MOME* 

Solti Péter, főtitkár (ÓE)** 

Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc, ft. KJF 

Kádasi Éva DLA, e. docens MOME* 

Horváth Dávid, HÖOK*** 

4. Semmelweis Egyetem 

(5 kar) 

elnök: Fésüs László MTA r. tag, e. t. DE 

tagok: Boncz Imre PhD, egy. t. PTE 

Fülöp Ferenc MTA lev. tag, e. t. SZTE 

Veresné Somosi Mariann CSc, e. d. ME 

Raposa Bence PTE, HÖOK* 

5. Színház- és Filmművészeti Egyetem elnök: Batta András PhD, egy. tanár LFZE 

tagok: Eszenyi Enikő színházigazgató  

Gábor József nyugalmazott államtitkár 

Topár József adjunktus BME 

Dr. Kömíves Péter Miklós DE, HÖOK* 

6. Magyar Táncművészeti Főiskola elnök: Jákfalvi Magdolna PhD, et. SZFE 

tagok: Szegedy-Maszák Zoltán DLA, e. t. MKE 

Abonyi János minőségügyi szakértő PE 

Kiss Dávid HÖOK* 

7. Tomori Pál Főiskola (Kalocsa) elnök: Kapronczai István PhD, főig. AKI 

tagok: Takács István PhD, e. doc. KRF 

Vilmányi Márton PhD, dékán SZTE 

Kaizinger Tamás (BCE), HÖOK* 

8. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola elnök: Kapronczai István PhD, főig. AKI 

tagok: Takács György Katalin CSc, et. KRF 

Mikáczó Andrea PhD, egy. docens SZIE 

Tompos Balázs (BGE), HÖOK* 
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Intézmény / karok LB  
9. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

 

elnök: Bán András PhD, egy. tanár ME 

tagok: Szegedy-Maszák Zoltán DLA, e. t. MKE 

Abonyi János DSc, e.t., minőségügy PE 

Kiss Dávid HÖOK 

10. Károli Gáspár Református Egyetem 

(4 kar) 

(Budapest, Nagykőrös) 

elnök: Fabiny Tamás PhD, egy. t. EHE 

tagok: Cseh Sándor PhD, f. tanár NYME 

Lukács László SchP, PhD, prof. em. SSZHF 

Kováts Gergely adjunktus, min.ügy BCE 

Romsics Ignác MTA r. tag, egy. tanár EKF 

Szalayné Sándor Erzsébet PhD, egy.t. NKE 

Garbai Ádám ELTE, HÖOK 

11. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(4 kar) 

 

elnök: Réthelyi Miklós egy. tanár SE 

tagok: Charaf Hassan PhD, egy. doc. BME 

Homoki-Nagy Mária PhD, egy. t. SZTE 

Korányi András PhD, egy. tanár EHE 

Kovács Zsolt CSc, egy. t., minügy NYME 

Orosz Magdolna DSc, egy. tanár ELTE 

Vámosi Péter SE, HÖOK 

12. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem elnök: Kustár Zoltán PhD, egy. t. DRHE 

tagok: Béres Tamás PhD, egy. tanár EHE 

Kovács Árpád L. minőségügyi sz. PTE 

Szegeda Miklós PPKE, HÖOK 

13. Budapest Kortárstánc Főiskola elnök: Kiss János, Győri Balett igazgató 

tagok: Szegedy-Maszák Zoltán DLA, egy. t. MKE 

Abonyi János minőségügy PE 

Horváth Dávid HÖOK 

14. Golgota Teológiai Főiskola (Vajta) elnök: Kustár Zoltán PhD, egy. t. DRHE 

tagok: Béres Tamás PhD, egy. tanár EHE 

Kováts Gergely adjunktus, min.ügy BCE 

Németh Gergő (SZIE), HÖOK) 

**Visszalépése miatt Sárközi-Kerezsi Marica (BCE) lett helyette. 

***Intézményi kifogás miatt Fábián Pál (PTE) lép helyébe. 
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Határozatok 

 

Elvi határozatok, javaslatok 

 

KKK módosítási indítvány osztatlan tanárképzésben anyanyelvi követelmé-

nyek szabályozására 
 

Az osztatlan tanárszakokon a rendeletben előírt anyanyelvi ismeretek teljesítése 

kritérium jellegű követelmény, így azokhoz kredit nem rendelhető. A Tanárképzési 

bizottság javaslata, hogy ez változzék meg, mivel mindenütt komoly nyelvi hiá-

nyosságok tapasztalhatók. A plénum alábbi határozatában megerősítette a javasla-

tot és megküldte az EMMI-nek. 

2014/2/V. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

A tanári felkészítés 100 kredites modulja terhére, 4 kredit értékben kerüljön az 

„anyanyelvi ismeretek” a képzési terv pedagógiai-pszichológiai ismereteket átadó 

részébe, lehetőleg a képzés első két félévében, de mindenképpen a tanítási gyakor-

latot megelőzően két szemeszterben heti 2-2 órás szeminárium (gyakorlat) formá-

jában. A teljesítésért a tanárképzésért felelős intézményi szervezeti egység legyen 

felelős, (ha az intézményben működik) a magyar nyelvészeti szaktanszékkel együtt-

működve.  

EMMI válasz (2014. március): (…) 
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A MAB véleménye a bolognai folyamat jövőjéről 
 

2014/7/IV. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

Általában probléma a Bologna folyamattal, hogy bár a harmonizált Európai Felső-

oktatási Térség minden tagország számára előnyös lenne, a nemzeti felsőoktatási 

rendszerek ehhez szükséges átalakítása nagyon eltérő szintig valósult meg. Két 

problémát kiemelünk: 

(1) Egyetem  főiskola 

Az azonos alapképzés folytatása nem jelenti azt, hogy az egyetem és a főiskola 

szerepe is azonos! Sőt, az "azonos" alapképzés is csak a vonatkozó jogszabályi 

előírás (KKK) keretein belül kell, hogy azonos legyen. Nem csak Magyarországon 

van a felsőoktatási intézményekben bizonytalanság a jövőt illetően, hanem Európa 

számos egyéb (akár fejlettebb) országában is. Ezért az egyetemek főiskolai, a főis-

kolák egyetemi feladatokat is próbálnak maguknak megszerezni. Ezt a rossz gya-

korlatot jó lenne megszüntetni. 

(2) Elitképzés  tömegképzés 

Bármennyire szeretnénk is elitképzést tartani, valójában ma Európában a tömeg-

képzés dominál. Lehet, hogy ez is fontos tényező abban, hogy az észak-amerikai és 

az ázsiai felsőoktatás mögött az európai csak harmadik a rangsorban. (Egy ebben a 

témában tartott előadás a "hallgatót vonzó képesség" alapján rangsorolta a földré-

szeket.) Erre áldozni kell, a megtérülés már középtávon garantált. 

 

1. A bolognai célkitűzések megvalósulásának értékelése. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Bologna-folyamat NEM érte el a kitű-

zött célokat. (Ezért is csak harmadik az európai felsőoktatás a világban.) Jobb 

lenne szerényebb célokat kitűzni, de azokat keményebben megkövetelni. A nemze-

ti sajátosságok nem hagyhatók figyelmen kívül. 

Jól működik a "best practice propagation", de ez végképp nem hatékony. 

– könnyen érthető és összehasonlítható diplomák 

(Értékelés) 

– két fő ciklus (undergraduate, graduate) 

A műszaki és informatikai területen sikeresnek bizonyult a kétciklusú képzés hazai 

bevezetése. Ezzel együtt javasolható, hogy legyen "elitképzési" jelleggel egyciklu-

sú képzés az informatikában, villamosmérnöki területen stb. is, elsősorban, ahol 

erős a matematikai modellek használata. 

– kreditrendszer 

A kreditrendszert Magyarországon még nem mindenhol alkalmazzák megfelelően. 

Különösen problematikus az előtanulmányi rend kialakítása és következetes betar-

tása. A sebességen lehet változtatni, de a tanterv szakmai logikáján nem! 

Megjegyzendő még, hogy a kreditek a teljes hallgatói munkára vonatkoznak, tehát 

a tanóra + egyéni hallgatói munkaórára! Egyes tudományterületeken a valóságban 

jóval kisebb munka áll a kreditek mögött, máshol jóval nagyobb. Ezt egységesíteni 

kell, a gyenge követelmények megemelésével. 
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– mobilitás előmozdítása 

A mobilitás fő akadálya a nyelvtudás hiánya. Már a közoktatás szintjén bele kell 

nyúlni es legalább az angoltudást egységesen magas szintre emelni. Nincs olyan 

ember, aki "nyelvi antitalentum", csak olyan, aki túl későn es rossz módszerrel 

tanulta az idegen nyelvet! 

A másik probléma a más kultúrák iránti nyitottság hiánya. A más kultúrák, más 

szokások, kommunikációs elemek megismerése a kétoldalú mobilitás növelésével 

adódik, ehhez természetesen az oktatók körében is jelentősen növelni kell a mobili-

tást, így a tényleges nyelvtudást és mobilitást szükség esetén ki kell kényszeríteni. 

– együttműködés a minőségbiztosításban 

Egyetértünk azzal, hogy "accreditation decisions are not portable yet and the issue 

of trans-border quality assurance is not really touched upon."  

Az egyes nemzeti minőségbiztosítási rendszerekben alkalmazott kritériumok és 

módszerek össze-hasonlíthatóságát nagyban segíti az ESG. Támogatjuk ennek 

harmonizációs szerepét, az európai sztenderdek és irányelvek EHEA országokban 

való tényleges alkalmazását, mind a felsőoktatási intézmények, mind a minőség-

biztosítási ügynökségek esetében. Az ESG sztenderdek szerinti értékeléseknek a 

külső minőségértékelési jelentésekben való megjelenése nagyban elősegíthetné a 

különböző ügynökségek által készített értékelések, jelentések összehasonlíthatósá-

gát, s ennek révén a minőségértékelési és akkreditációs döntések nemzetközi átvi-

telét, kölcsönös elismerhetőségét. 

– európai dimenziójú intézményközi együttműködés 

(Értékelés) 

– intézményi sokféleség („diverzitás”) 

(Értékelés) 

– hallgatóközpontú tanulás 

Tegyük a hallgatók körében a tanulást, a tudást értekké, alakítsuk ki úgy az egyes 

tantárgyak programját, hogy a hallgatók számára öröm legyen a tanulás.  

– szociális hátrányok kiküszöbölése („social dimension”) 

(Értékelés) 

– diplomák automatikus elismerése 

(Értékelés) 

– kellő mértékű, stabil finanszírozás 

A mai hazai felsőoktatási finanszírozási rendszer katasztrofális. Fel kell ismernie a 

politikusoknak, hogy a jövő, a gazdaság fejlődésének záloga a felsőoktatás és kuta-

tás támogatása. 

 

2. További kiemelt célok. 

A MAB nem látja szükségét további kiemelt Bologna-célok megfogalmazásának, 

ellenkezőleg, az eddigieknél kevesebb, ám határozottabban érvényesített, kiemelt 

célt kell kitűzni, s azok nemzeti megvalósulását következetesebben kell szorgal-

mazni és – kölcsönös nemzetközi támogatás és értékelés mellett – nyomon követ-

ni. 
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3. Egyéb (magyar) problémák. 

Az egyetemek vezetésében a hallgatói jogosítványok jelenlegi rendszere megne-

hezíti a stratégiai elképzelések keresztülvitelét. A rövidtávú és partikuláris érdekek 

indokolatlanul nagy súlyt kaphatnak. A hallgatók olyan kérdésekben is magas 

arányban szavaznak, amelynek a megítéléséhez nem rendelkeznek elegendő in-

formációval és tapasztalattal: például ki legyen egyetemi tanár, dékán, rektor. 

Budapest, 2014. július 4. 
 
 

MAB közlemény: A magas szintű felsőoktatás a nemzet kincse 
 

Felsőoktatásunk átgondolatlan törvénymódosításokkal és PPP beruházásokkal, a 

demográfiai adatokat figyelembe nem vevő oktatáspolitika nyomán nehéz helyzet-

be került. A helyi érdekeket előtérbe helyező támogatások a források szétaprózását, 

a képzések színvonalcsökkenését eredményezték. Nem halogatható a felsőoktatás 

szervezetének, finanszírozásának átgondolása, minden érdekelt fél bevonásával 

történő alapos megvitatás után egy koherens felsőoktatási törvény elfogadása. 

A legutóbbi módosítás olyan paragrafusokat emelt a törvénybe, melyek az egyete-

mi tanárok presztízsét megkérdőjelezik. Indokolt, hogy egyes területeken alkotói 

eredmény alapján legyen a kiváló szakember professzor, ám a művészetek, sport-

tudomány területén is csak azok váljanak egyetemi tanárrá, akik kiváló oktatók és 

nem csak neves művészek, sportolók. Utóbbiak számára megfontolandó speciális 

egyetemi tanári cím adása, szigorú minőségbiztosítási eljárással. 

A MAB a jelenlegi jogszabályi keretekben nem tudja teljesíteni az európai szten-

derdeknek való megfelelést. A sebtében végrehajtott törvénymódosítás, az egyete-

mi tanári kinevezések megengedő volta, a MAB minőségi kifogásainak figyelmen 

kívül hagyása miatt kétséges a közelgő értékelésnél a MAB ENQA tagságnak való 

megfelelése. Az esetleges kudarc hatalmas erkölcsi és anyagi károkat okozhat a 

magyar felsőoktatásnak. A MAB elvárja a Parlamenttől, hogy megfontolt, a minő-

séget garantáló felsőoktatási törvényt fogadjon el. 
 

2014. augusztus 1. 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

 

 

Szakok képzési területi átsorolása 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem két, az agrár képzési területhez tartozó szaknak a 

műszaki képzési területhez történő átsorolását kezdeményezte: tájrendező és 

kertépítő mérnöki alapképzési szak, tájépítész mérnöki mesterképzési szak. 

A szakok képzési és kimeneti követelményeiben a műszaki tartalom (~65%, illetve 

~70%) – ezen belül az építészmérnöki szakterülethez tartozó ismeretkörök – aránya 

jelentős, ezért az átsorolásukat az Agrártudományi bizottság és a Műszaki tudomá-



Akkreditáció Magyarországon  27 

 65 

nyi bizottság egyaránt támogatta. Hasonló tartalmú külföldi képzések az építész-

mérnöki területhez kapcsolódóan indulnak, részben ennek okán is az intézmény 

által javasolt új képzési ág (tájépítészeti) létesítését a Műszaki tudományi bizottság 

nem tartotta indokoltnak, az alapszakot az építészmérnöki képzési ághoz javasolta 

besorolni. 

2014/7/VIII/1. MAB határozat (2014.07.04.) 

A MAB támogatja a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak átsorolását 

az agrár képzési területről a műszaki képzési területhez. A MAB új képzési ág (táj-

építészeti) létesítését nem tartja indokoltnak, az alapszakot az építészmérnöki kép-

zési ághoz javasolja besorolni. (A felsőoktatási képzési rendszer tervezett áttekinté-

se során a szak képzési és kimeneti követelményeiben az ismeretkörök részletesebb 

felsorolása, pontosítása szükséges.) 

2014/7/VIII/2. MAB határozat (2014.07.04.) 

A MAB támogatja a tájépítész mérnöki mesterképzési szak átsorolását az agrár 

képzési területről a műszaki képzési területhez. (A felsőoktatási képzési rendszer 

tervezett áttekintése során a szak képzési és kimeneti követelményeiben az ismeret-

körök részletesebb felsorolása, pontosítása szükséges.) 
 
 

Nftv. végrehajtási rendelet tervezete – MAB véleményezés 
 

2014/9/III. sz. MAB határozat (2014.10.31.) 

A MAB plénuma elfogadta állásfoglalását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról c. kormányrendelet tervezet-

re vonatkozóan. A dokumentumot megküldi a véleményt kérő EMMI-nek. 

A határozat, illetve alábbi állásfoglalás a MAB honlapján is olvasható az Állásfog-

lalások menüpontban. 

 

A MAB álláspontja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról c. kormányrendelet tervezet tárgyában 
 

A MAB a rendelettervezettel a jelen formájában nem ért egyet, különös tekintettel 

a felsőoktatási intézmények működési engedélyezési és működési engedély felül-

vizsgálati eljárásának szabályozását érintő ellentmondásokra és hiányos szabályo-

zási javaslatra. Megjegyezzük továbbá, hogy rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy 

a jogszabálytervezet előkészítése során a kidolgozó nem kereste meg a MAB-ot a 

felsőoktatás minőségét közvetlenül érintő kérdések előzetes egyeztetésére, hiszen 

akkor már az előkészítő szakaszban felhívhattuk volna a figyelmet azokra az el-

lentmondásokra és szabályozási hézagokra, amelyek javítása a jelen munkasza-

kaszban már sokkal nehezebb, mint az előkészítés első szakaszában lett volna. 

Alább közöljük a részletes észrevételeket.  
 

javascript:openWindow('index.php?pid=605&pop=9049&6pc3CMRMwcAux48krdwtu0','pop1',600,400,70,140);
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1. Felsőoktatási intézmény létesítése (1–4. §) 

A) 3. § (5) Az oktatási hivatal a feltételek meglétének vizsgálatát és az Nftv. 67. § 

(4) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény beszerzését követően, a 

nyilvántartásba vételről szóló határozatában foglalt feltételek teljesítése esetén 

adja ki a működési engedélyt. 

A működés engedélyezése viszont akkor kérelmezhető, ha a kérelmező igazolta, 

hogy a működési helyen legalább az Nftv. 6. § (2) bekezdésében meghatározott 

számú és fajtájú nyilvántartásba vett szakkal rendelkezik. [3. § (3)–(4) bekez-

dés] Ezt akkor tudja igazolni, ha a szakokat a MAB már véleményezte és az OH 

már nyilvántartásba vette. Nem világos ezek után, hogy a MAB az (5) bekezdés 

szerinti szakvéleményben miről fog pontosan véleményt mondani, különös te-

kintettel arra, hogy az 1. számú mellékletben foglalt, nyilvántartásba vételi fel-

tételeket csak az OH vizsgálja. [1. § (1) bekezdés].  

B) 3. § (7) Az oktatási hivatal felsőoktatási intézmény létesítésekor kiadott működé-

si engedélye tartalmazza a szak indításának, egyetem esetén a doktori iskola lé-

tesítésének nyilvántartásba vételéről szóló döntést is. 

Ez szintén ellentmond annak, hogy a működési engedélyezési kérelemhez már 

mellékelni kell a szakok nyilvántartásba vételének igazolását.  

Szükséges volna, hogy világosan és egyértelműen (ne csak áttételesen) sze-

repeljen a jogszabályban, hogy a MAB a szakok mellett az intézmény léte-

sítési (működési engedélyezési) feltételeinek meglétéről is véleményt kell 

mondjon, és pontosan meg kell határozni, hogy a MAB ezen belül miről ad 

szakértői véleményt. Ez nyilvánvalóan nem csak a képzések véleményezését 

jelenti, így szükséges volna külön jogszabályban megnyugtatóan rendezni a 

véleményezésért járó díjazást is. 

C) 4. § (4) új székhelyen, telephelyen, székhelyen kívüli képzési helyen (a további-

akban együtt: képzési hely) történő működés nyilvántartásba vétele / új képzési 

hely létesítése / új képzési helyen való működés engedélyezése  

A MAB támogatja, hogy új képzési helyen való működés megkezdésére (képzés 

meghirdetésére) a telephely tekintetében is csak működési engedélyezést köve-

tően kerülhessen sor, ha az intézmény bizonyítja, hogy az adott képzési helyen a 

végezni kívánt tevékenység feltételei biztosítottak. A szövegben azonban a fenti 

három megfogalmazás (nyilvántartásba vétel / létesítés / működési engedélye-

zés) keveredik, ezért nem világos az, hogy mi is az eljárás, és annak hogyan kell 

majd zajlania. Az aggályos lenne, ha ezek tekintetében az OH-nak nem kellene 

beszereznie a MAB szakértői véleményét, erről ugyanis utalásszerűen sem szól 

a jelenlegi szövegtervezet. 
 

2. Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezé-

se (7. §) 

Nem világos, hogy milyen esetekben tagadható meg a működési engedély ki-

adása valamint az sem, hogy milyen esetekben kell a MAB szakértői vélemé-

nyét kérni. 
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Szükséges volna egyértelműen meghatározni a MAB szerepét a külföldi in-

tézmények Magyarországi működésének engedélyezési eljárása során. Mi-

vel az Nftv. 67. §-ában nincs külön nevesítve a külföldi intézményekre vo-

natkozó eljárás, ezért nyilván az Nftv. 67. § (3) bekezdés a) és c) pontja vo-

natkozik ezen eljárásokra, melyek esetén ki kell kérni a MAB szakvélemé-

nyét. Ezt szükséges volna világosan leírni, mert a jelenlegi szöveg nem egy-

értelmű. 
 

3. A működési engedély felülvizsgálata (8–10. §) 

A) 8. § (2) A felsőoktatási intézménytől adat kérhető:  

a) a felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételének, létesítésének és működé-

sének minimális (kötelező) feltételei, 

b) a felsőoktatási intézmény működése engedélyezésének, maximális hallgatói 

létszáma meghatározásának feltételei, 

c) a kollégium működésének minimális (kötelező) feltételei, 

d) a szakkollégiumnak a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 

5.) Korm. rendelet 19–21. §-ában foglaltak, 

e) a gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás feltételei, 

f) az alap-, mester- valamint doktori képzés folytatásának tárgyi és személyi fel-

tételei, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés folytatásával 

összefüggő akkreditációs szempontok tekintetében előírtak igazolására.  

(3) Az oktatási hivatal a (2) bekezdés f) pontja vonatkozásában beszerzi a Ma-

gyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. Az oktatási hi-

vatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményéhez a 

doktori iskola működése feltételei fennállásának tekintetében kötve van. 

(5) Ha a felsőoktatási intézmény a nyilvántartásban szereplő valamely szakját 

vagy felsőoktatási szakképzését öt egymást követő évben nem indította, azt az 

oktatási hivatal a működési engedély felülvizsgálata során hivatalból törli a 

nyilvántartásból. 

A (3) bekezdés hiányos, hiszen az Nftv. szerint a rendelettervezet 8. § (2) be-

kezdés b) pont első rendelkezése tekintetében is ki kell kérni a MAB szakértői 

véleményét. Ezt a törvény is előírja ráadásul a következő szakasz egyes rendel-

kezései is ennek részleteit rendezik.  

Az (5) bekezdéssel összefüggésben a MAB már korábban is több alkalommal 

kérte a több éven át nem indított képzések nyilvántartásból való törlésének 

(vagy legalább újraindítás előtti felülvizsgálatának) jogszabályi rögzítését, a ja-

vasolt időhatárt azonban túl hosszúnak tartjuk. E tekintetben az egy képzési cik-

lust vagy konkrét évszám meghatározása esetén a 3 évet tartjuk reálisnak. 

B) 9. § A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) az 

Nftv. 8. § (2) bekezdése alapján indult felülvizsgálati eljárásban adott szakértői 

véleményében tájékoztatást ad az Oktatási Hivatalnak 
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a) a felsőoktatási intézmény képzéseinek legutolsó MAB általi értékelése óta 

bekövetkezett, a személyi és tárgyi feltételeket, illetve a képzést érintő válto-

zások értékeléséről,  

b) arról, hogy a felsőoktatási intézmény hatályos képzési programja összhang-

ban van-e a képzési és kimeneti követelményekkel, a szakképzettség szakmai 

kompetenciái megfelelnek-e a képzési és kimeneti követelményekben megha-

tározott kompetencia területek szerinti követelményeknek, a szakmai gyakor-

lat szervezésének követelményei megfelelnek-e a szakképzettség feladatpro-

filjának, 

c) arról, hogy a felsőoktatási intézmény által kidolgozott tanterv biztosítja-e a 

kimeneti kompetenciák hallgatók általi elsajátítását, bemutatja-e a tanulás-

támogatás intézményi eszközrendszerét, módszertanát és 

d) a felsőoktatási intézménynek a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Educati-

on Area, a továbbiakban: ESG) való megfeleléséről.  

A szövegből nem derül ki, hogy a d) pontban meghatározott vélemény megal-

kotásához a MAB honnan kapja meg a szükséges adatokat, az ugyanis nem sze-

repel az előző szakaszban.  

A képzési program komplex dokumentum, amely összességében nem tud a kép-

zési és kimeneti követelményekkel összhangban lenni, ezért a b) pont esetében 

a szöveg pontosítása szükséges: „arról, hogy a felsőoktatási intézmény hatá-

lyos képzési programjában a képzések tantervei, tantárgyi programjai össz-

hangban vannak-e a képzési és kimeneti követelményekkel”. 

A működési engedély felülvizsgálatának szabályozását ilyen formában a 

MAB nem tudja támogatni, mert egyrészt kivitelezhetetlen, másrészt nincs 

összhangban a korábbi egyeztetésekkel. A MAB jelenlegi kapacitása nem 

teszi lehetővé, hogy ötévente az intézmények valamennyi képzése tekinteté-

ben a fentiek szerinti részletezettségű és naprakész frissességű szakértői vé-

leményt adjon. A közel tizenegyezer – a különböző képzési és finanszírozási 

formákat nem számolva is mintegy két és fél - háromezer – képzés ilyen ér-

tékelése még öt évre elosztva is évente legalább 5-600 szakértékelést jelen-

tene, ez a MAB átlagos éves ügyszámának (szakindítás, doktori iskola, 

egyetemi tanári véleményezés, stb.) másfélszerese. Azaz 2015-től a MAB a 

teljesítményét – a jelenlegit 100-nak véve – 250 %-ra kellene, növelje. Ez a 

MAB kapacitásait, személyi és finanszírozási hátterét tekintve irreális cél-

kitűzés. 

Lényeges elem továbbá, hogy a korábban folytatott egyeztetések (OH-

MAB-EMMI) értelmében a MAB – az Nftv. hatályba lépése után – ütem-

terve szerint folytatta az intézmény- és párhuzamos programakkreditációt, 

s a megbeszéltek szerint tájékoztatta az intézményeket arról, hogy ezen el-

járások eredményeit fogja a működési engedély felülvizsgálati eljárásokban 

az OH felé felhasználni, újabb értékelésekre nem lesz szükség. Ennek tuda-

tában kérték az intézmények az eljárások lefolytatását. 
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C) A 10. § vonatkozásában a 7. §-hoz hasonlóan nem jelenik meg világosan a 

MAB szerepe, s szükséges volna meghatározni azokat az eseteket, amikor a 

szakértői vélemény beszerzése az Nftv.-ből levezethetően kötelező. (Ld. 2. 

pont) 
 

4. A képzés indításának eljárásai (18–22. §) 

A) 18. § (1) Alap- és mesterképzési szak indítását, új szakirányának indítását, dok-

tori iskola létesítését az oktatási hivatalnál a felsőoktatási intézmény rektora ké-

relmezi. Az alap-, illetve mesterképzés indításának és a karok létesítésének tár-

gyi és személyi feltételeit az 5. melléklet határozza meg. 

Mivel a képzések minősége szempontjából aggályos volna, ha a MAB nem tarthat-

ná meg a képzésekkel kapcsolatos akkreditációs bírálati szempontjait, ezért a MAB 

a következő – a jelenlegi melléklet-tervezet átfogalmazását kiküszöbölő – javasla-

tot teszi: A MAB bírálati szempontrendszere ennél magasabb szintű követelmé-

nyeket is meghatározhat. 

A 18. § (4) bekezdés felsorolásából hiányzik a kompetenciák elsajátíttatási rend-

szerének és a kimeneti oldalnak a bemutatása. 

B) Az 5. melléklet 1. pontjának  

i) c) alpontjában javasoljuk kihúzni a „személye” szót, és a második sor elején 

az „oktató” szót „oktatója” szóra cserélni, különben értelmetlen a mondat.  

ii) h) alpontjában a „felelőseinek” szót javasoljuk „felelősei” szóra cserélni, kü-

lönben értelmetlen a mondat. 

iii) f) pontja túlzottan enyhe elvárás, amely a képzés minőségét veszélyezteti (a 

differenciált szakmai ismereteken és a szabadon választható ismereteken kí-

vül minden ismeretkör felelősétől el kellene várni a tudományos fokozat 

meglétét) mellette további tudományos fokozattal nem rendelkező oktatók is 

részt vehetnének az oktatásban; emellett a további ismeretköröknél is jó vol-

na, ha a felelős rendelkezne tudományos fokozattal). 

iv) j) alpontjában nem világos, hogy a „vezetőinek” a gyakorlat felelősét vagy 

az alá tartozó oktatókat jelenti, akik egyenként gyakorlati foglalkozásokat 

vezetnek. 

C) Az 5. melléklet 2. pontjának c) alpontjában javasoljuk kihúzni a „személye” 

szót.  

D) Az 5. melléklet 4. és 5. pontja karalapításról, majd kar létesítéséről szól. A ter-

minológiát célszerű lenne egységesíteni. Nem segíti a jogalkalmazást a szino-

nimák használata a jogszabályon belül ugyanazon jogintézményre, ahogyan arra 

az előbbiekben más jogintézmények kapcsán már utaltunk. 

E) Az 5. melléklet 5. pontjának c) és d) alpontja már a korábbi szabályozásban is 

szerepelt, de megtartása több intézmény számára problémás, továbbá nem segíti 

a minőségi képzést, a nem tömeges képzést, amely pl. egy kutató kar sajátja le-

het. Emellett pl. egy művészeti vagy egy bölcsészettudományi kar számára is 

gondot jelenthet a szakonkénti 80 fős átlagos hallgatói létszám elérése. Ezek a 

határszámok a minőség romlását eredményezhetik. Ez a rendelkezés nyilván 
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gazdaságossági megfontolásból került bele már a korábbi szabályozásba is, de 

ennek eldöntését az intézményekre kellene bízni, ahol a szakmai szükségletet és 

a gazdasági racionalitást egyszerre tudják mérlegelni. 

F) A jó minőségű és hatékony oktatást segíti az oktatási együttműködés egy egye-

tem/főiskola karai között. Előfordul, hogy ez jelentős mértékben megváltoztatja 

egy kar saját hallgatóira és saját oktatóira számított hányadosát. Ennek figye-

lembe vételét célszerűnek tartjuk a végrehajtási rendeletbe beilleszteni. Az Nftv. 

108. § 13. pontja definiálja az egyetemi karral szemben támasztott követelmé-

nyeket. Az Nftv. végrehajtásáról szóló kormányrendelet 5. mellékletének 5. e) 

pontját javasoljuk kiegészíteni: a kar megfelel az Nftv. 108. § 13. pontjában 

foglaltaknak, figyelembe véve a más karok által történő beoktatást.  

G) A MAB álláspontja szerint az 5. melléklet 4. és 5. pontjában foglalt feltételek 

meglétének mérlegelése (karlétesítés) szakértő bevonását igényli, mint azt az 

Nftv. eredeti verziója is tartalmazta. 

H) A 19–20. § szabályozza a közös képzéseket. A szövegben keveredik az együtt-

működésben folyó képzés és a közös képzés szóhasználata. 

A 20. §-ban a szövegből nem tűnik ki az, hogy a magyar fél szakindítási jogo-

sultságának hiányában is kezdeményezhető közvetlenül az OH-nál a közös kép-

zés közvetlen nyilvántartásba vétele (tkp. szakindítási eljárás keretében). Ez na-

gyon fontos akkor, ha a kormányzat továbbra is azt szeretné, hogy ne legyen 

adminisztratív akadálya az EU-támogatásra pályázó joint degree együttműködé-

seknek. 

A (7) bekezdés a) pontja nem értelmezhető, mert nem feltétlenül a kérelmező 

intézmény dolgozta ki a szak KKK-ját, illetve a bevezetendő rendszerben a 

szaklétesítés elválni látszik a szakindítástól. 

I) A 21. §-ban a felsőoktatási szakképzések indításának nyilvántartásba vételére 

irányuló eljárásban benyújtandó mellékletek közül hiányzik a felsőoktatási in-

tézmény nyilatkozata a szak, szakirány jellemző értékelési és ellenőrzési mód-

szereiről, eljárásairól és a képzés alapvető szabályairól valamint a kompetenciák 

elsajátíttatásának és a kimeneti oldal bemutatásának dokumentációja. 
 

5. A felsőoktatási tevékenység ellenőrzése 23–24. § 

Hiányzik a szövegből, hogy amennyiben olyan tárgyban vizsgálódik az OH, 

amelyben rendes ügymenetben a MAB szakértői véleményét ki kell kérnie, ak-

kor a törvényességi ellenőrzés során is ki kell kérnie a MAB szakértői vélemé-

nyét. 
 

6. További megjegyzések: 

A) A tervezet 31. § (2) bekezdése szerint: „Az oktatási hivatal a FIR útján félévre 

vonatkozóan tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket a hallgatóik által igény-

be vett államilag támogatott, illetve állami (rész)ösztöndíjas félévek számáról. 

[…]” Célszerű volna ezt a rendelkezést kiegészíteni az adatszolgáltatásra vonat-

kozó olyan határidőkkel – az új beiratkozók és már az intézménnyel hallgatói 
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jogviszonyban állókra – amelyek biztosítják, hogy a felsőoktatási intézmény az 

esetlegesen szükségessé váló átsorolási döntést a rendeletben, illetve a törvény-

ben meghatározott határidőkön belül teljesíthesse – összhangban a jelen tervezet 

61. § (1) bekezdésének, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. § 

(2) bekezdésének rendelkezéseivel. 

B) A tervezet 35. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a hallgatói adatkezelési nyilatko-

zat kötelezően használt irat, amely tartalmazza, hogy a hallgató hozzájárul-e, 

hogy az intézmény továbbítsa a telefonszámát és e-mail címét a FIR-nek. Ez 

aránytalan munkát jelent az intézményeknek, célszerűbb lenne ezt a kérdést 

másképpen rendezni. 

C) A tervezet 51. §-a objektív határidőt szab a hallgató bejelentkezésének vissza-

vonására. Célszerű volna kiegészíteni ezt a rendelkezést azzal, hogy hogyan vi-

szonyul az Nftv szülés, baleset vagy egyéb váratlan okból szükségessé váló fél-

év passziválást lehetővé tevő – 45. §-ában foglalt – rendelkezéséhez. 

D) A tervezet 52. § (2) bekezdése szerint „Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási 

intézmény az átvételről szóló határozatát megküldi az elbocsátó felsőoktatási in-

tézmény és a hallgató részére. A fogadó felsőoktatási intézmény az átvétel nap-

ját, az elbocsátó intézmény nevét és a hallgató korábbi képzését a FIR-be beje-

lenti, a hallgató az elbocsátó intézményben, az elbocsátó intézmény a FIR-ben a 

jogviszony megszűnése indokaként az átvételt jelöli meg.” A leírás alapján a 

hallgató jogviszony lezárása, és az új jogviszony létrejötte (azaz az átvételi hatá-

rozat alapján történő tényleges beiratkozás) között szünet jön létre, ami a hallga-

tó szempontjából hátrányokkal járhat. A tervezet nem ad megoldást arra az eset-

re sem, ha a hallgatót előbb bocsátja el tanulmányi okból az intézménye, mint 

hogy megérkezik a másik intézményből az átvételi határozat. Ennek megoldásá-

ra javasolt a bekezdés alábbi kibővítése: „Amennyiben az elbocsátó intézmény 

az átvételi határozat kézhez vétele előtt már tanulmányi okból megszüntette az 

átvett hallgató jogviszonyát, haladéktalanul értesíti erről a fogadó intézményt, 

aki érvényteleníti az átvételi határozatot, és az átvett hallgató esetleges beirat-

kozását is.” 

E) A tervezet 53. § (3) bekezdése szerint, „Az intézményi tájékoztatónak a képzé-

sekre vonatkozó tudnivalókat tartalmazó részét úgy kell összeállítani, hogy a 

hallgató az ajánlott tantervéhez kapcsolódóan az adott félévi tárgyfelvételt 

megelőző szorgalmi időszak befejezése előtt legalább három héttel megismer-

hesse belőle: 

a) a tantárgyak mindegyikére vonatkozóan: (…) 

ae) a tantárgy órarendi beosztását” 

Nem tűnik indokoltnak ezen adatok határidejének ilyen mértékű előrehozatala. 

Elégséges megoldás az előző szorgalmi időszak végéig megadni a kérdéses in-

formációkat. 

F) A tervezet 54. § (2) bekezdésének utolsó mondatában nem világos, hogy a „fel-

sőoktatási intézmények által meghirdetett tárgyak” mely felsőoktatási intézmé-

nyekre vonatkozik: bármely, akár külföldi felsőoktatási intézményre is, vagy 
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csak a magyar intézményekre, vagy csak az adott képzést folytató intézményre 

(közös képzés esetén intézményekre).  

G) A tervezet 54. § (8) bekezdése a kreditelismerést az ezek alapjául szolgáló isme-

retek összevetéséhez köti. („Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizáró-

lag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével törté-

nik.”) Ez a helyes fogalmazás, de ez ellentmond az Nftv. 49. § (5)-nek, ahol a 

„tudás összevetése” van előírva. A tudás csak mérést (vizsgát) követően vethető 

össze. Az Nftv. szövegét is módosítani szükséges. 

H) A tervezet 57. § (1) bekezdése szerint: „A hallgató az oklevél megszerzéséhez 

szükséges krediteket a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

képzési időnél rövidebb vagy hosszabb idő alatt is megszerezheti. A rövidebb 

idő – az Nftv. 49. § (7) bekezdésében szabályozottak kivételével – alapképzés 

esetén legfeljebb egy félévvel, osztatlan képzés esetén legfeljebb két félévvel le-

het kevesebb, mint a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kép-

zési idő.” A hivatkozott rendelkezés második mondata szerinti megszorítás gya-

korlati alkalmazása problémákat vethet fel, mivel abban az esetben, ha – az in-

tézményi tárgykínálat szerint – a hallgató a kreditrendszer lehetőségeivel élve 

rövidebb idő alatt teljesíti az oklevél megszerzésének feltételeit, úgy számára az 

oklevél nem adható ki ez alapján a rendelkezés alapján, csak ha úgy aktivál ta-

nulmányi féléveket, hogy azok során vagy nem folytat tényleges tanulmányo-

kat, vagy csak az oklevél megszerzéséhez számára egyébként nem szükséges 

tantárgyakat végez, feleslegesen használva ezzel adott esetben az állami ösztön-

díjat, és az intézmény erőforrásait, illetve bizonyos mértéken felül többlet-

díjfizetésre kötelezve saját magát. Nem egyértelmű tehát az a cél, melyet a jog-

alkotó az említett megszorítással elérni szándékozik. A tervezett rendelkezés 

nem támogatja a kiemelkedő képességű hallgatókat. 

I) A tervezet 61. § (5) bekezdése szerint „Az önköltséges hallgató csak magyar 

állami (rész)ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak állami-

lag támogatott képzési formára kérheti átvételét. Az államilag támogatott képzé-

si formára átsorolt költségtérítéses hallgatók aránya nem lehet nagyobb, mint az 

állami (rész)ösztöndíjas képzési formára átsorolt önköltséges hallgatók aránya.” 

A bekezdés első mondata alap-vetően szétválasztja a két említett formát, azaz 

két külön futó átsorolási rendszerről van szó. Ebben az esetben azonban nem ér-

telmezhető az arányok összevetése. A problémát megoldaná a második mondat 

kivétele a tervezetből. 

J) A tervezet 61. § (6) bekezdése szerint „A költségviselési forma változásáról 

szóló határozatban – a felsőoktatási intézménynek a hallgató Nftv. 47. § (3) be-

kezdése szerint rendelkezésre álló támogatási idejének egyidejű megvizsgálásá-

val – meg kell határoznia, hogy átvételt követően adott szakon maximálisan 

hány félév támogatott időt tud igénybe venni.” Ez a bekezdés alapvetően félre-

érthető, mivel az átvétel elnevezést alkalmazza az átsorolás helyett, valamint a 

támogatási időt a FIR tartja nyilván. Ennek tükrében kívánatos a bekezdés törlé-

se. 
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K) A rendelettervezet nem tartalmazza az újrafelvételi lehetőség szűkítését. Az 

újrafelvételi lehetőség az oktatás minőségét rontja. Az újrafelvétellel az Nftv. 

több rendelkezése is kijátszható. Ilyen például az 59. § (4) „A felsőoktatási in-

tézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói 

jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő ja-

vító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.” Vannak olyan hallgatók, akik a 

fennálló hallgatói jogviszonyuk alatt újabb jelentkezést nyújtanak be ugyanarra 

a szakra. A felvétel a középiskolás teljesítmény alapján újra sikeres lesz, így a 

hallgató ismét tehet „azonos tanegységből” még öt vizsgát. Van olyan hallgató, 

akit már másodszor is „újra felvettek”, „azonos tanegységből már több mint ti-

zenkét elégtelennel rendelkezik”, mégis megvan a hallgatói jogviszonya! Akit 

egy szakról elbocsátanak, az ugyanannak az intézménynek ugyanarra a szakára 

egy éven belül ne legyen felvehető. 

L) A tervezet 71. §-ában nehezen értelmezhető, hogy az a), a d) és az e) pont miért 

szerepel külön, a d) és az e) pont ebben a formában értelmetlen is. 
 

 

Felsőoktatási stratégia – MAB észrevételek 
 

2014/9/IV. sz. MAB határozat (2014.10.31.) 

A MAB plénuma elfogadta észrevételeit a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című 

stratégiai koncepció 2014. október 21-i változatához. A dokumentumot megküldi az 

MRK-nak, EMMI-nek, FTT-nek, és honlapján közzéteszi. 
 

 

A MAB észrevételei a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiai 

koncepció 2014. október 21-i változatához 
 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a 2014. október 31-i ülésén meg-

tárgyalta a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című felsőoktatás stratégiai koncep-

ciót. A MAB üdvözli, hogy egy újabb stratégiai szándékú és perspektívájú tervezet 

készült, s bízik abban, hogy a még formálódó szöveg véglegesítése után elfogadás-

ra kerül, s a stratégia célkitűzései meg is fognak valósulni. A tervezet további ala-

kításában, a stratégia kidolgozásában a MAB teljes szakértői gárdájával szívesen 

részt vesz. Az alábbi észrevételek döntően a koncepció azon elemeire vonatkoznak, 

melyek a felsőoktatás minőségét és minőségbiztosítását érintik. 

1. A tervezet helyesen fogalmazza meg, hogy „minden stratégia pontosan annyit ér, 

amennyire sikeres az implementálása”. (15.o.) Hozzá kell ehhez tegyük, hogy a 

stratégia értékét, s a majdani végrehajtás sikerességét az is meghatározza, hogy 

mennyire reálisak, megvalósíthatók a benne foglalt célkitűzések. E tekintetben a 

jelen szövegtervezet helyenként talán túlságosan ambiciózus, elszakad a realitások-

tól, pl.: „Minden intézmény világszínvonalú abban az egy-két diszciplínában, amely 

a saját kiemelt területe”. (9.o.) „Valamennyi képzésben elő kell írni az idegen nyel-
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ven is meghirdetendő kreditek mennyiségét, minimális célérték a kreditek 10%-a” 

(20.o.), továbbá lásd még a K+F+I teljesítménymutatók célértékeit a 31-32. oldalon. 

2. Javasoljuk, hogy – a megvalósíthatóságra is figyelemmel – a stratégia ne egy-

szerre próbáljon sokat markolni. Az összesen 50 célkitűzés túl soknak tűnik (ki-

vált, hogy még vannak kidolgozandó, illetve hiányzó területek). Szükségesnek 

tartjuk a nemzetgazdasági stratégiához illeszkedően kijelölt célok közötti sze-

lektálást és rangsorolást, a majdani implementáció időtervének és egyes lépé-

seinek kidolgozását. Az implementáció átgondolása ugyanis visszahat a célok 

kijelölésére, a célok közötti viszonyok, fontossági vonatkozások tisztázására. 

3. Általános irányultságát tekintve a tervezet erősen természettudományos és mű-

szaki beállítódású. Hiányoljuk, hogy nem esik említés olyan jelentős területek-

ről, mint a bölcsészet- és társadalomtudomány, még ha a stratégia megvalósí-

tásának későbbi fázisában kerülnek is előtérbe. 

4. A képzési és kimeneti követelmények megújítása (21.o.) kapcsán megjegyez-

zük, hogy azok a legtöbb szak esetében rendkívül általánosak, pontosítandók. 

Különösen igaz ez az elsajátítandó kompetenciák vonatkozásában. A jelenlegi 

KKK-k alapján nem lehet kellő biztonsággal megítélni egy-egy szakindítási ter-

vezet, illetve működő szak megfelelőségét. 

5. Támogatjuk a duális képzések bevezetését. (22.o.) Javasoljuk azonban, hogy ez ne 

sietve, egy lépésben, hanem kellő körültekintéssel, kidolgozottsággal valósuljon meg, 

olyan területeken, ahol ezt a fogadó ipari vállalatok is igénylik, erősen támaszkodva 

az ilyen képzéseket működtető országok (pl. Németország) tapasztalataira, megvaló-

sult jó gyakorlatára és az eddigi hazai tapasztalatokra (Audi, Mercedes stb). Felhívjuk 

a figyelmet arra is, hogy ipari szakembereknek az egyetemi oktatásba való bevonásá-

hoz át kell tekinteni a vonatkozó tudományos minősítési követelményeket is. 

6. Egyetértünk az oktatók teljesítményközpontú előmeneteli rendszerének álta-

lános bevezetésével, s ezen belül azzal is, hogy szükséges az egyetemi tanárok 

kinevezését követő oktatói-kutatói munka minőségértékelése, ennek rendszeré-

nek kidolgozása. (23.o.) Fontosnak tartjuk azonban annak kiemelését, hogy az 

egyetemi tanároknak és a főiskolai tanároknak más-más vonatkozásokban 

kell kiemelkedőknek lenniük, velük szemben nem lehetnek azonosak a kineve-

zési, kiválósági szempontok. 

7. Messzemenően egyetértünk az emelt szintű érettségi elvárásával. (19. o.: „az 

emelt szintű érettségi (…) a továbbtanulás feltételeként a középtávú elképzelések 

részét képezi”, 23.o.: „középtávon elő kell írni az emelt szintű érettségi(t)”) A 

24. oldalon levő megfogalmazás  szerint – az anyagban korábban írtaktól elté-

rően – azonban erre csak bizonyos szakokon, és csak 2020-tól kerülne sor. Ál-

láspontunk szerint az emelt szintű érettségit minden szakon, s minél előbb, leg-

később 2017-től meg kell követelni a felsőoktatásba való belépéshez (FSZ kép-

zés kivételével). Javasoljuk a 24. oldalon levő megfogalmazást módosítani. 

8. A tervezet egy önálló célkitűzést fogalmaz meg a MAB szerepének újraértelme-

zésére vonatkozóan. (24.o.) Az anyagban ugyanakkor több helyen is előfordul-
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nak a MAB-ot közelebbről érintő elemek. Javasoljuk, hogy ezek integráltabban 

jelenjenek meg egy általánosabb, minőségbiztosítási fejezetben.  

9. A minőségbiztosítási fejezetben mindenekelőtt meg kell fogalmazni a magyar felső-

oktatás minőségbiztosításának alapvető célkitűzéseit, tartalmi elemeit, eszközeit. 

10. A minőségbiztosítási fejezet kidolgozásában, a fent jelzettek és további vonat-

kozó célkitűzések meghatározásában a MAB szívesen részt vesz. Igen lényeges 

további célkitűzésnek tartjuk pl. az Európai Felsőoktatási Térség országai által 

elfogadott dokumentumok hazai implementálását, a magyar felsőoktatás e do-

kumentumoknak megfelelő működtetését, különös tekintettel a felsőoktatási 

minőségbiztosítás európai sztenderdjeire és irányelveire (ESG, átdolgozott 

változat elfogadása 2015-ben).  

11. Ugyancsak lényeges feladat, hogy a felsőoktatási intézmények és programok 

minőségértékelése, akkreditációja és engedélyezése (licensing) közötti vi-

szonyt, valamint az érintett szervezetek hatáskörét és felelősségét stratégiai 

szinten is egyértelműsítsük és ennek megfelelő kommunikációját biztosítsuk. 

12. Egyetértünk azzal, hogy az ipari, üzleti, gyakorlati szakemberek felsőoktatásba 

való nagyobb mértékű bevonása érdekében átdolgozásra kerüljenek az okta-

tókkal szembeni akkreditációs elvárások. (24.o.) A MAB kész bírálati szem-

pontrendszerét ennek megfelelően átgondolni, módosítani. 

13. Nem értjük a MAB-ra vonatkozó célkitűzés negyedik akcióját: „A fenntartó 

saját hatáskörében rendszeresen ellenőrizze az intézmények belső minőségbiz-

tosítási rendszerét és annak működtetési gyakorlatát.” (24.o.) Ez minden fenn-

tartóra vonatkozna? S milyen módon, milyen szakértői bázison látná el ezt a 

feladatot a fenntartó? Ha ebben a MAB játszana szakértői szerepet, akkor azt 

egyértelműen szerepeltetni kell a megfogalmazásban. 

14. A fenntartói ellenőrzés tárgyalása (akció) előtt indokoltnak tartjuk, hogy az 

intézmények ellenőrizendő belső minőségbiztosítására vonatkozóan is elvárás-

sal és útmutatással szolgáljon az anyag (összefüggésben a fent javasolt minő-

ségbiztosítási fejezet általános részével). 

15. Az intézmények profiljának differenciálása (39.o.) kapcsán megjegyezzük, hogy 

nem tartjuk szükségesnek a tudományegyetemi kategória kiemelését. Minden 

egyetem egyik alapvető feladata a kutatás, a tudomány alkotó művelése. 

16. Meglepődéssel olvastuk a tervezetben a közösségi főiskola intézménytípus 

értelmezését, mely szerint nem a meglévő intézmények közül válna néhány a 

profiltisztítás és specializáció révén közösségi főiskolává, hanem ezek új intéz-

mények, illetve más intézmények új képzési helyszínei lennének. (39-40.o.) Ez 

lényegében a korábban megszüntetett, magyarországi székhelyen kívüli képzé-

sek lehetőségének visszaállítása lenne, mellyel nem értünk egyet. A képzések 

minősége szempontjából kifejezetten aggasztónak tartjuk az inter-city profesz-

szorok, utazó oktatók számának ennek kapcsán várható emelkedését. („A közös-

ségi főiskola nem rendelkezik saját maga által foglalkoztatott oktatókkal”. 39.o.) 

17. Nem értünk egyet azzal a célkitűzéssel, hogy a felsőoktatási intézmények egy-

más infrastruktúráját használva közös képzéseket indítsanak, melyeknek a 
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minőségi feltételei az intézményben, a képzés helyszínén nem állnak rendelke-

zésre. (21.o.) Hozzátesszük, hogy ez a célkitűzés ellentétben áll a koncepció 

több más célkitűzésével, így a képzések számának csökkentése (25.o.), illetve a 

profiltisztítás és specializáció általános célkitűzésekkel (3.1. fejezet). 

18. Az anyagban további ellentmondások is vannak az egyes célkitűzések között, 

pl. hallgatói hozzáférés és regionális kínálat növelése (22.o.) – képzések számá-

nak 15%-os csökkentése. (25.o.) 

19. Egyetértünk azzal, hogy a hallgatók komolyabb, intenzívebb egyéni munkát 

végezzenek az intézményben hallgatott kontaktórákon túl. (51.o.) Felhívjuk 

azonban a figyelmet arra, hogy ez nem feltétlenül csökkentené az oktatók okta-

tói terhelését. Sőt, az egyéni hallgatói munka vezetése, külön-külön tutorálása 

általában többletmunkát igényelne az oktatóktól. („A felsőoktatásban újra álta-

lános lesz a mester-tanítvány viszony”. 8.o.) 

Budapest, 2014. október 31. 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
 

A Felsőoktatási Kerekasztal december 5-én megtárgyalta és elfogadta a felsőoktatás 

stratégiai koncepció második (2014. december 1.) változatát. A MAB ehhez a válto-

zathoz is küldött észrevételeket, jelentős részben a fentiekkel azonos tartalommal.  

 

 

A MAB Nftv módosítási javaslata (egyetemi kari elvárások) 

 

2014/9/V. sz. MAB határozat (2014.10.31.) 

A MAB plénuma elfogadta javaslatait az egyetemi karral szemben támasztott tör-

vényi (Nftv) előírások pontosítására. A dokumentumot megküldte az EMMI-nek. 
 

A Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) megváltoztatta az egyetemmel és főiskolá-

val szemben támasztott követelményeket [9. § (3) és (4) bekezdés], továbbá az 

egyetemi és a főiskolai karra vonatkozóan új elvárásokat fogalmazott meg (108. § 

13. pont). A MAB intézményakkreditációs eljárásai során a törvény alkalmazását 

nehezíti, hogy nem készült hozzá átfogó végrehajtási rendelet. Ennek hiányában a 

törvényi megfogalmazás az alábbi okokból pontosításra szorul: 

1. Az Nftv.-ben csak az az elvárás, hogy az egyetemi kar három teljes állású 

oktatója doktori iskola törzstagja legyen. Kari oktató azonban olyan doktori 

iskolában is lehet törzstag, amelynek tevékenysége a karhoz nem kötődik. 

Nincs előírás a karon folytatandó doktori képzésre, pedig ez egy egyetemi ka-

ron kell, hogy legyen. 

2. A jó minőségű és hatékony oktatást segíti az oktatási együttműködés egy 

egyetem/főiskola karai között. Előfordul, hogy ez jelentős mértékben megvál-

toztatja egy kar saját hallgatóira és saját oktatóira számított hányadosát. Több 

kar által kiszolgált képzések esetén hogyan számítandó a „kari hallgató”? 

Nincs előírás arra, hogyan kell számítani az aktív/passzív hallgatókat, ponto-
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san melyik időpontban kell a létszámokat meghatározni. Az oktatás minőségét 

rontaná, ha az Nftv. hallgató/oktató arányra tett előírásának való megfelelés 

érdekében a karok közti oktatási együttműködés megszűnne. 

3. Nincs előírás arra, hogyan ellenőrzendő a tudományos fokozattal rendelkező 

oktatók rendszeres kutató tevékenysége. 

4. Nincs előírás arra, honnan kell beszerezni az ellenőrzéshez szükséges adato-

kat, és az sincs megadva, ezek pontosan melyik időpontban mérendők. A je-

lenlegi gyakorlat szerint a MAB az intézményektől kér adatokat, amelyeket 

nem könnyű ellenőrizni. 
 

Javasolt Nftv. módosítások, aláhúzással jelölve 

108. § 13.  

a) egyetemi kar az a szervezeti egység, amelyen a felsőoktatási információs rend-

szerben (FIR-ben) nyilvántartott adatok alapján 

aa) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 főt 

ab) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelke-

zik tudományos fokozattal; a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rend-

szeres kutató tevékenységet folytatnak, amelyet a Magyar Tudományos Mű-

vek Tárában (a továbbiakban MTMT) szereplő publikációk, művészeti tevé-

kenység esetén az MTMT-ben és a doktori adatbázisban szereplő adatok iga-

zolnak  

ac) az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező 

oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben részt vevő, aktív hallgatók száma 

– figyelembe véve a más karok által történő beoktatást – nem haladja meg a 

35 főt 

ad) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három 

az egyetemnek a kar oktatási, kutatási tevékenységéhez kapcsolódó tudo-

mányterületen működő doktori iskolájának a törzstagja 

ae) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók témavezetésével doktori képzés-

ben részt vevő hallgatók összlétszáma – az ellenőrzést megelőző három évben 

az októberi statisztika szerint – legalább öt fő (a nem teljes idejű doktori kép-

zésben részt vevő hallgatók számát 0,5-szeres szorzóval kell figyelembe ven-

ni) 

(…) 

c) A hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény tekintetében az egyetemi kar 

minimális hallgatói és doktorandusz létszámára vonatkozó rendelkezést nem 

kell alkalmazni. 

 

 

Budapest, 2014. október 31. 

 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
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Működési határozatok 
 

Elnöki beszámoló a MAB testület 2013 évi munkájáról 

 

2014/3/III/1. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 

A plénum a 2013-as évről készült elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2013-as működését bemutató Évkönyvben olvasható. 
 

 

Főtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2013 évi munkájáról 
 

2014/3/III/2. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 

A plénum a 2013-as évről készült főtitkári beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2013-as működését bemutató Évkönyvben olvasható. 
 

 

Doktori iskolák bírálati szempontjainak módosítása 
 

A doktori iskolákról szóló Korm. rendelet szabályozza a doktori iskola működését 

és a törzstagokkal szembeni elvárásokat. A MAB a „tükörtartásoknál” igyekezett 

szigorúan értékelni. A jogszabályok alapján történő megfelelőséghez a MAB mi-

nimumkövetelményeket határoz meg, ezek teljesítése szükséges, de nem elégséges. 

A tudománymetriai mutatók esetében vannak még kérdések. Ezek értékelése nem 

algoritmizálható, területenként eltérő a megítélés. Az adatbázis feltöltése, frissítése 

nem mindig történik meg, emiatt méltatlankodnak többször, de a MAB nem tud 

változó információkat véleményezni, határidőt kell szabjon. A TT munkaviszony-

ban foglalkoztatásáért a rektor vállal felelősséget. 

2014/4/IV. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 

A plénum elfogadta „A MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai 

(ABSz) doktori iskolák véleményezésében” c. dokumentum módosított változatát. A 

dokumentumot a MAB a honlapján teszi közzé. 
 

 

A MAB gazdálkodása 
 

A MAB 2013. évi közhasznú beszámolója kapcsán Máthé Gábor, a MAB Felügye-

lő Bizottságának (FB) tagja tájékoztatta a plénumot, hogy a bizottság a 70-30% 

költségvetés/saját bevétel arányt elfogadhatónak tartja, de csak akkor, ha a költség-

vetési szerződés már aláírásra került. A MAB auditált mérlegét és közhasznú be-

számolóját megfelelőnek ítélte és a testületnek elfogadásra javasolja az FB, az 

megküldhető az EMMI-nek, illetve közzé tehető a MAB honlapján.  

Maruzsa Zoltán felsőoktatási helyettes államtitkár a MAB április 25-i ülésén meg-

hívott vendégként kért szót a közhasznú beszámoló tárgyalásakor. Fontosnak tar-

totta a negyedéves utófinanszírozás okainak pontosítását a testület számára: ezt a 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8729&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
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módot – a megkeresett költségvetési szervek közül egyedül – a MAB vezetés vá-

lasztotta. [Más mód, negyedévenkénti előre megadott fix összeg, annak felhaszná-

lásáról elszámolás, esetleges különbözet elvesztése, a MAB működési mechaniz-

musában előnytelennek, vállalhatatlannak tűnt.] A továbbiakban a támogatás pon-

tos megérkezését Maruzsa Zoltán személyesen garantálja. 

Máthé Gábor reagálva az államtitkár szavaira, hozzátette, hogy bár tények állnak 

szemben tényekkel, elfogadja a bizottság az EMMI garanciát, nem tehet mást, de 

fontos hangsúlyozni, hogy csak a kifizetések időbeni teljesülése esetén, megbízható 

finanszírozás mellett végezhető el az elvárt minőségi munka. Ezt a bizonytalansá-

got kifogásolta többek között az ENQA is. 

Maruzsa Zoltán 2012 őszén érkezett a helyettes államtitkári posztra, elmondása 

szerint rögtön lépéseket tett, hogy a MAB elérje a kért támogatási szintet. Kérte a 

MAB testülettől, hogy ez a bizalom legyen kölcsönös és erős a jövőben is. 

2014/5/V/1. sz. MAB határozat (2014.04.25.) 

A testület a MAB 2013. évi közhasznú beszámolóját az előterjesztés során elhang-

zott tájékoztatók után elfogadta. 

2014/5/V/2. sz. MAB határozat (2014.04.25.) 

A testület a MAB 2014. évi költségtervét az előterjesztés során elhangzott tájékoz-

tatók után elfogadta. 
 
 

A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (tervezet) 
 

2014/2/III. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

A testület a MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási tervezetét 

egyhangúlag elfogadta. E határozat a MAB 2012/6/III. sz. határozatával elfoga-

dott, az emberi erőforrások minisztere által 2012. július 26-án jóváhagyott SZMSZ 

módosítása. A tervezetet a testület megküldte az EMMI-be miniszteri jóváhagyásra. 
 

 

A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

A MAB SZMSZ módosítását a testület április 25-én, majd május 30-i ülésén ismét 

tárgyalta. 

Az EMMI írásos észrevételei és a 2014. április 14-én Maruzsa Zoltán helyettes 

államtitkár úrnál tartott egyeztetés, majd pedig a MAB 2014. április 25-i ülésén 

elhangzott észrevételek, javaslatok alapján – néhány technikai jellegű mellett – az 

alábbi fontosabb tartalmi módosítások történtek a MAB SZMSZ tervezetében.  

2. § (3) bekezdés: A működési engedély felülvizsgálati eljárásban a MAB nemcsak 

az intézményről, hanem annak egyes képzéseiről korábban készített szakvéle-

ményeit, akkreditációs jelentéseit is felhasználhatja. 

7. § A DI létesítés mellett a MAB a DI új tudományágának nyilvántartásba vételi 

eljárásában is szakértői véleményt ad az OH számára. 
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20. § (9a) bekezdés: A MAB szakértői testület tagjai tiszteletdíjukért munkát vé-

geznek. 

25. § (2) bekezdés: Kizárólag a MAB testülete által határozat formájában hozott 

döntések és indoklásuk tekinthetők a MAB szakértői véleményének. 

43. § (3) és (4) bekezdés: A bírálók a MAB számára munkát végeznek. A szakértők 

díjazásának mértéke az SZMSZ-be került, 3. mellékletként. 

43. § (5) bekezdés: Törlésre került, hogy az egyéni bírálói vélemények az érintett 

rektor számára a Testület döntése után kiadhatók. 

51. § (14) és (15a) bekezdés: A Felülvizsgálati Bizottság tagjai a MAB szakértői, 

díjazásukért munkát végeznek. 

52. § (7a) bekezdés: A Felügyelő Bizottság tagjai a MAB szakértői, díjazásukért 

munkát végeznek. 

53. § (3) bekezdés: plénum ülésen új napirend felvétele a jelenlévő tagok egyhangú 

támogatásával lehetséges. 

66/A. § Az ET pályázatokat magyarul és – meghatározott részeit – angol nyelven 

kell benyújtani. 

67. § (1) bekezdés: Az ET pályázatról a MAB – lehetőség szerint – külföldi szakér-

tő véleményét is beszerzi. 

71. § (4) A DI TT 10 publikációjának adatait az MTMT-ből kell átvenni, a teljes 

lista az MTMT-ben legyen elérhető. 

90/A § A MAB eljárási díjairól, (2) bekezdés: ET pályázat véleményezési díja 

190.000 Ft. 

3. sz. melléklet: A MAB szakértőinek díjazása. 

2014/6/III. sz. MAB határozat (2014.05.30) 

A testület a MAB módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. A do-

kumentum az EMMI miniszter általi elfogadása után lép hatályba. 

[A 2014. július 24-én hatályba lépett Nftv. módosítás érinti a MAB szervezetét is, 

ezért a fentiek szerint módosított SZMSZ-t egyelőre nem küldtük meg a minisz-

ternek jóváhagyásra, mivel a szöveg további módosítása szükséges.] 
 
 

A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

2014/8/V. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a testület egyhangúlag elfogadta, 

s megküldi az EMMI-nek, a miniszter általi elfogadásra. 
 

 

Egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontjainak kiegészítése 
 

2014/7/V. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

A testület az egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontjainak kiegészítését – a 

szenátusi határozatra és a pályázatok angol nyelven való benyújtására vonatkozó-

an – elfogadta. A módosítások azután lépnek hatályba, hogy az EMMI miniszter 
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elfogadja a MAB új SZMSZ-ét. Ha ez még 2014-ben megtörténik, akkor a hatályba 

lépés 2015. január 1. (A dokumentum felkerül a MAB honlapjára.) 

1. Az idegen nyelv meghatározása egyetemi tanári pályázat beadásához 

Az egyetemi tanári pályázatot a MAB magyar, valamint annak a vonatkozó út-

mutatóban meghatározott egyes elemeit angol nyelven kéri véleményezésre be-

nyújtani. (MAB SZMSZ módosítás) 

2. A pályázat következő részeit kell benyújtani magyarul és angolul is:  

- a tartalomjegyzéket (Útmutató 5. sor) 

- a pályázó válaszát a pályázati kiírásra (Útmutató 2. pont) 

- a szakmai önéletrajzot (Útmutató 3. pontból) 

- szakmai portfolió (művészeti területen, ahol értelmezhető) 

3. Csak magyar nyelven kell benyújtani:  

- az intézmény vezetőjének kísérőlevelét (Útmutató 4. sor) 

- a pályázati kiírást (Útmutató 1. pont) 

- a mellékletként benyújtandó publikációs listát (Útmutató 3. a) pontból) 

- a tudományág megnevezését (Útmutató 4. pont) 

- a személyes dokumentumok másolatait (Útmutató 5. pont) 

- a szenátus ülésének a pályázat támogatását dokumentáló jegyzőkönyvi kivo-

natát vagy az intézmény vezetőjének a pályázat kísérőlevelében (Útmutató 4. 

sor) a szenátusi ülés dátumát tartalmazó, a támogatásról szóló nyilatkozatát 

4. Az Útmutatónak a személyes dokumentumok másolatairól szóló 5. pontja kie-

gészül a külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolatával [Nftv. 

105.§(5)]. 

5. A MAB az intézmény szenátusa által a pályázat MAB-hoz való benyújtása előtt 

legfeljebb 3 hónappal támogatott egyetemi tanári pályázatot véleményez. 

Eljárás: 

1. A MAB a kiegészített bírálati szempontokat és a bírálati űrlapokat angol nyel-

ven is közzéteszi. 

2. A két nyelven benyújtott pályázatnak legalább az egyik bírálója magyar. 

 

 

Doktori iskola törzstagok bírálati szempontjainak módosítása 

 

A MAB a külső (doktori iskoláktól és törzstagoktól érkező) visszajelzések nyomán 

a doktori iskolák törzstagjaival szemben elvárt publikációs minimumkövetelmé-

nyeket az eddigieknél részletesebben meghatározta, az egyes szakbizottságok elő-

terjesztése szerint. 

2014/5/IV. sz. MAB határozat (2014.04.25.) (2014/4/ IV. sz. határozat módosítása) 

A testület a doktori iskola törzstagi bírálati szempontok módosítását a szakterüle-

tenként elvárt publikációs minimumkövetelmények vonatkozásában elfogadta. 

(A módosított dokumentum a MAB honlapján elérhető.) 
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Doktori iskola törzstagok bírálati szempontjainak pontosítása 
 

A Bölcsészettudományi, valamint a Társadalomtudományi bizottság által elvárt DI 

törzstagi publikációs követelmények pontosításra kerültek. 

2014/6/IV. sz. MAB határozat (2014.05.30.) 

A testület a doktori iskola törzstagi bírálati szempontok pontosítását elfogadta. 

(A pontosított dokumentum a MAB honlapján elérhető.) 
 

 

Tudományágak – mesterszakok megfeleltetése 

(Doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak kiegészítése) 
 

Doktori iskola abban a tudományágban vagy művészeti ágban létesíthető, amely-

nek megfelelő tudományterületen a felsőoktatási intézmény mesterképzést folytat. 

A mesterképzést folytató intézménynek abban a tudományágban lesz lehetősége a 

PhD fokozat kiadására, amelyik tudományágba a mesterszak tartozik. Ennek érde-

kében alakította ki a MAB a tudományágak és mesterképzési szakok kölcsönös 

megfeleltetési rendszerét. 

2014/7/VI/1. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

(A doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjairól szóló 2014/6/IV. sz. MAB 

határozat kiegészítése) 

A testület a tudományágak – mesterszakok megfeleltetési listájának frissítését – a 

2012 óta létesített mesterszakok felvételével –elfogadta. 

(A kiegészített lista a doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak 2. sz. 

mellékleteként felkerül a MAB honlapjára.) 

 

 

A MAB által elfogadott MTMT publikációs kategóriák 
 

2014/7/VI/2. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

(A doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjairól szóló 2014/6/IV. sz. MAB 

határozat kiegészítése - 3. melléklet) 

A testület a MAB által elfogadott MTMT publikációs kategóriák c. összeállítást 

elfogadta.  

(A dokumentum a doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak 3. sz. mel-

lékleteként felkerül a MAB honlapjára.) 
 

 

Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditációs eljárás 2014/15 – 

Önértékelési útmutató 
 

2014/7/VII/1. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

A testület a gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditációs eljárás 

2014/15 önértékelési útmutatóját egyhangúlag elfogadta. 

(A dokumentum felkerül a MAB honlapjára.) 
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Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditációs eljárás 2014/15 – 

Eljárás ütemezése 
 

2014/7/VII/2. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

A testület a gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditációs eljárás 

2014/15 ütemtervét egyhangúlag elfogadta. 

(A dokumentum felkerül a MAB honlapjára.) 

esemény határidő tennivaló 

Eljárás indítása  2014. május 31. A MAB elnöke megküldi az eljárást indító 

levelét az érintett intézmények vezetőinek, 

ebben értesíti őket a javasolt látogató bizott-

ságok (LB) összetételéről. 

FOI-k válaszlevelei 2014. június 27. Az intézmények összeférhetetlenségi kifogást 

emelhetnek az LB tagja(i) ellen. 

LB felkérése 2014. júliusi 
plénumot követően. 

Az érintett intézmények által nem kifogásolt 

LB-ket a plénum jóváhagyja, a MAB elnöke 

felkéri az LB-k tagjait a feladatra. 

Önértékelések kérése 2014. júliusi 
plénumot követően. 

A MAB elnöke levélben kéri az intézményeket 

a képzésenkénti önértékelések elkészítésére.  

Intézményi tájékoztató  2014. szeptember 

12. 

A MAB tájékoztatót tart a 2014/15-ös párhu-

zamos programakkreditációban érintett in-

tézmények számára. 

Önértékelések elkészítése 2014. december 

15. 

Az intézmények a MAB honlapján (www.mab.hu) 

elérhető Útmutató önértékelés elkészítéséhez a 

párhuzamos programakkreditációs eljárásban 

(2014/7/VII/1. sz. MAB határozat) dokumentum 

alapján az érintett képzéseikre vonatkozóan 

önértékeléseket készítenek, s a papíralapú be-

nyújtás mellett feltöltik a MAB TIR adatbázisba. 

LB felkészítő ülése 2015. január A MAB felkészítő tájékoztatót tart az LB-tagok 

számára. 

LB-k munka-

megbeszélése 
2015. január – 

február 

Az LB-k a MAB honlapján elérhető A párhuza-

mos programakkreditációs eljárás és értékelési 

szempontok (2013/8/V. sz. MAB határozat) és 

az adott szakok önértékelésének ismeretében 

munkatervet és látogatási ütemtervet alakítanak 

ki. Az LB elnök – ha annak szükségét látja – 

előlátogatást tehet az intézmény(ek)ben. 

LB látogatások  2015. február – 

május 

A rész-LB az intézmény vezetésével egyeztetett 

időpontban (max. 2 napos) látogatást tesz az 

intézményben.  

LB jelentés készítése és 

leadása 

legkésőbb 

2015. június 30. 

Az LB-k a látogatást követő 5-7 héten belül 

(MAB titkársági segítséggel) összeállítják az LB 

jelentést. A MAB elnöke a jelentés tervezetéhez 

észrevételeket tehet, az LB-től kiegészítő infor-

mációkat kérhet. 

http://www.mab.hu/
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esemény határidő tennivaló 

Intézményi megjegyzések 

az LB jelentéshez 

Az LB jelentés 

megküldését 

követő 30 napon 

belül 

A MAB elnöke az LB jelentését (az adott intéz-

mény képzéseire vonatkozó részét) megküldi az 

intézmény vezetőjének. Az intézmény megteszi 

az esetleges tárgyi tévedésekre vonatkozó észre-

vételeit. 

A szakterületi MAB 

bizottság (Társadalomtu-

dományi bizottság) ülése 

Intézményi vá-

laszlevelek beér-

kezése és LB-vel 

való egyeztetése 

után 

A szakbizottság az intézményi megjegyzéseket 

figyelembe véve megvitatja az LB jelentését, 

esetleg módosítási javaslatot tesz, majd a jelentést 

határozati javaslatként a plénum elé terjeszti. A 

szakbizottsági ülésre az LB-k elnökei is meghí-

vást kapnak. 

Plénum-vita A szakbizottsági 

ülést követő 

plénum 

A plénum a szakbizottság elnökének előterjeszté-

sében megvitatja az akkreditációs jelentést. A 

plénumvitára az LB-k elnökei meghívást kapnak. 

A plénum határozatot hoz. 

Jelentés nyilvánosságra 

hozatala 

A plénum-

határozatot köve-

tően 

A MAB elnöke az akkreditációs jelentést elfogadó 

plénum-határozatot követően az érintett intéz-

ményvezetők egyidejű tájékoztatása mellett a 

jelentést közzéteszi a MAB honlapján, s a határo-

zathozatalról tájékoztatja az EMMI minisztert is. 

 

 

Bölcsészkar, Bölcsészettudományi kar elnevezés 

 

2014/10/VII. sz. MAB határozat (2014.12.12.) A MAB akkreditációs elvárásai:  

- Bölcsészkar elnevezéssel kar akkor akkreditálható, ha az adott intézmény ma-

gyar, történelem és filológia képzési ágak mindegyikén folytat alapszakon, vagy 

ezekhez kapcsolható osztatlan tanári mesterszakon (akár csak általános iskolai 

tanár szakképzettséghez vezető) képzést – a MAB által támogatva. 

- Bölcsészettudományi Kar elnevezéssel kar akkor akkreditálható, ha az intéz-

mény a magyar, történelem, filológia, szabad bölcsészet képzési ágak mindegyi-

kének valamely alapszakjához kapcsolható mesterszakon, vagy ezekhez kap-

csolható osztatlan tanári mesterszakon középiskolai tanári szakképzettséghez 

(is) vezető képzést folytat – a MAB által támogatva. (Az osztatlan tanári mester-

szakon az általános iskolai tanári szakképzettség nem, csak a középiskolai taná-

ri szakképzettség tekinthető egyenértékűnek a diszciplináris mesterképzéssel.) 
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Intézményakkreditáció 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/2/VII/1. sz. MAB határozat (2014.01.31.)  

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárá-

soknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása a főiskola akkredi-

tációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőség-

biztosítás európai sztenderdjeinek (ESG). 

A MAB az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakját  

 kántor alapképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2018. december 31.  

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem felelés miatt a MAB az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola alábbi hitéleti szakjainak akkreditációját megvonja: 
 katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, 

 tanári mesterképzési szak hittanár-nevelő tanár szakképzettség. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

Az intézményakkreditációs jelentés1 a határozat melléklete. 
 

 

Az Egri Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/2/VII/2. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

Az Egri Hittudományi Főiskola intézmény-akkreditációs vizsgálata eredményeként 

a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minő-ségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB az Egri Hittudományi Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakjait:  

 teológia osztatlan mesterképzési szak, 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, 

 tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség  

akkreditálja. 

Az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2018. december 31-ig hatályos, 2016. szeptemberében indítandó követő (moni-

tor) vizsgálat közbeiktatásával. 

                                                           
1 Az intézményakkreditációs határozatok és jelentések elérhetőek a MAB honlapján a Határozatok / 

Intézményakkreditáció / Harmadik körös jelentések menüpontban. 

http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=524&lang=hu
http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=614&lang=hu
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Az Esztergomi Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/2/VII/3. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvá-

rásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkredi-

tációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőség-

biztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB az Esztergomi Hittudományi Főiskolát, valamint annak hitéleti szakjait:  

 teológia osztatlan mesterképzési szak, 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2018. december 31-ig hatályos, 2016. szeptemberében indítandó követő (moni-

tor) vizsgálat közbeiktatásával. 

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 
 
 

A Gál Ferenc Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/2/VII/4. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

A Gál Ferenc Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, ame-

lyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja feltéte-

lének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás euró-

pai sztenderdjeinek (ESG). 

A MAB a Gál Ferenc Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakjait:  

 katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak, 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, 

 tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség (Szeged, Ka-

posvár), 

 pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szak (Szeged, Me-

zőtúr), 

 keresztény egyház- és művelődéstörténet mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2018. december 31-ig hatályos, 2016. szeptemberében indítandó követő (moni-

tor) vizsgálat közbeiktatásával.  

A MAB a Gál Ferenc Főiskola karait nem akkreditálja: 

 Teológiai Kar, 

 Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar. 

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem felelés miatt a MAB a Gál Ferenc 

Főiskola kántor hitéleti alapképzési szak szakjának akkreditációját megvonja. 

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 
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A Győri Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/2/VII/5. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

A Győri Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként 

a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Győri Hittudományi Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakjait:  

 katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (Győr, Szombathely) 

 tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség (Győr, Szom-

bathely) 

akkreditálja. 

Az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2018. december 31-ig hatályos, 2016. szeptemberében indítandó követő (moni-

tor) vizsgálat közbeiktatásával. 

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 

 

 

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/2/VII/6. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata ered-

ményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi 

elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akk-

reditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minő-

ségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti 

szakjait:  

 teológia osztatlan mesterképzési szak 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2018. december 31-ig hatályos, 2016. szeptemberében indítandó követő (moni-

tor) vizsgálat közbeiktatásával. 

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 
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A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/2/VII/7. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata 

eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minősé-

gi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása a főiskola 

akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási 

minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát, valamint annak alábbi 

hitéleti szakjait  

 teológia osztatlan mesterképzési szak 

 katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

 tanári mesterképzési szak hittanár-nevelő tanár szakképzettség 

 pasztorális tanácsadás mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2018. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 

 

 

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola intézményakkreditá-

ciós jelentése 

 

2014/3/VI/1. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs 

vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak 

a minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása 

főiskola akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőok-

tatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolát, valamint annak 

hitéleti szakjait  

 teológia osztatlan mesterképzési szak, 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, 

 kántor alapképzési szak, 

 tanári mesterképzési szak hittanár-nevelő tanár szakképzettség 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2018. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 
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A Veszprémi Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/3/VI/2. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata 

eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minősé-

gi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola 

akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási 

minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolát és annak hitéleti szakjait  

 teológia osztatlan mesterképzési szak, 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (Veszprém, Kaposvár), 

 tanári mesterképzési szak hittanár-nevelő tanár szakképzettség 

akkreditálja.  

A főiskola, valamint a teológia osztatlan mesterképzési szak akkreditációja 2018. 

december 31-ig hatályos. 

A katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (Veszprém, Kaposvár), va-

lamint a tanári mesterképzési szak hittanár-nevelő tanár szakképzettség akkreditá-

ciója 2018. december 31-ig hatályos, 2016. szeptemberben indítandó követő (mo-

nitor) vizsgálat közbeiktatásával.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 

 

 

A Kodolányi János Főiskola intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/7/X. sz. MAB határozat (2014.07.04.) 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény, a vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akk-

reditációs elvárásai és a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei 

(Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG) alapján 

értékelte a Kodolányi János Főiskolán folyó képzés, tudományos kutatás feltétele-

it. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, sze-

mélyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását, s a jelen ha-

tározati javaslatot hozta. 

A Kodolányi János Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a hatályos felsőoktatási törvény szellemében a MAB állásfoglalása főis-

kola akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatá-

si minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG). A MAB a Kodolányi János 

Főiskolát akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelés esetén – 2019. december 31.  

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 
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A Dunaújvárosi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/8/IX/1. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A Dunaújvárosi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, ame-

lyeket a hatályos felsőoktatási törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola 

akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási 

minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Dunaújvárosi Főiskolát akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akk-

reditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2019. december 31. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2016. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.  

MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a határozat melléklete. 
 

 

A Miskolci Egyetem intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/8/IX/2. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A Miskolci Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, ame-

lyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltéte-

lének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás eu-

rópai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Miskolci Egyetemet, valamint annak alábbi karait: 

 Állam- és Jogtudományi Kar 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Gazdaságtudományi Kar 

 Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

 Műszaki Anyagtudományi Kar 

 Műszaki Földtudományi Kar 

egyetemi karként akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2016. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.  

Az Egészségügyi Kar akkreditációja 2019. december 31-ig hatályos, 2015. szept-

emberben induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

A MAB a monitor vizsgálat eredményének függvényében 

a) a követő (monitor) vizsgálat indokául jelzett hiányosság (egyetemi karral szem-

ben támasztott jogszabályi (számszerű) előírás jelenlegi nem teljesülése) meg-

szűnése esetén egyetemi kari akkreditációt ad, fenntartva az akkreditáció 2019. 

december 31-ig szóló hatályát, 
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b) a fent jelzett feltételnek a törvény adta határidőig való nem teljesülése esetén, 

egyetemi kari akkreditációt (az adott karnak) nem adhat. Megállapíthatja, hogy 

a főiskolai karral szemben támasztott jogszabályi elvárások teljesülnek, és 

ilyenként az akkreditáció hatálya szintén 2019. december 31. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 

 

 

Az Adventista Teológiai Főiskola intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/8/IX/3. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

Az Adventista Teológiai Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként 

a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB az Adventista Teológiai Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakját 

 teológia alapképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31., a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 

2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, és 2015 szeptemberében induló 

követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 

 

 

A Baptista Teológiai Akadémia intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/8/IX/4. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A Baptista Teológiai Akadémia intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Baptista Teológiai Akadémiát, valamint annak alábbi hitéleti szakjait 

 teológia alapképzési szak 

 teológia mesterképzési szak 

 kántor alapképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31., a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 

2016. március 31-ig történő benyújtása mellett, és 2016 szeptemberében induló 

követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával.  

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
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A Pünkösdi Teológiai Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/8/IX/5. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A Pünkösdi Teológiai Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Pünkösdi Teológiai Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakját  

 teológia alapképzési szak 

akkreditálja.  

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31., a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 

2016. március 31-ig történő benyújtása mellett, és 2016. szeptemberében induló 

követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával.  

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
 
 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/8/IX/6. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárá-

soknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditá-

ciója feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiz-

tosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB A Tan Kapuja Buddhista Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakjait 

 buddhista tanító alapképzési szak 

 buddhista tanító mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31., a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 

2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, és 2015 szeptemberében induló 

követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
 

 

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/8/IX/7. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata ered-

ményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi 

elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akk-
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reditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőség-

biztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti 

szakjait 

 vaisnava teológia alapképzési szak, székhelyen folyó képzés (Budapest) 

 vaisnava jógamester mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31., a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 

2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, és 2015 szeptemberében induló 

követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem felelés miatt a MAB a Bhaktivedanta 

Hittudományi Főiskola alábbi hitéleti képzésének akkreditációját megvonja: 

 vaisnava teológia alapképzési szak, székhelyen kívüli képzés (Helsinki). 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézményakkreditációs 

jelentése 
 

2014/9/VIII/1. sz MAB határozat (2014.10.31.) 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézményakkreditációs 

vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy az egyetem megfelel azok-

nak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfogla-

lása egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ugyanakkor az egyetem intézményi 

szinten nem rendelkezik önálló minőségpolitikával, minőségbiztosítási stratégiával 

és –szabályzattal, továbbá a minőségbiztosítási és –fejlesztési folyamatai egyetemi 

szinten nem koherensek. 

A MAB a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet akkreditálja, az 

akkreditáció 2019. december 31-ig hatályos, 2016 szeptemberében induló követő 

(monitor) vizsgálat közbeiktatásával.  

A MAB a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alábbi karait 

 Építészmérnöki Kar 

 Építőmérnöki Kar 

 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

 Természettudományi Kar 

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

 Villamosmérnöki Kar 

egyetemi karként akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31.  
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Az intézmény vezetése a fenti karok esetében az akkreditációs jelentésben szereplő 

javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről 2016. december 31-ig írásban tájékoz-

tassa a MAB-ot.  

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki Kar akk-

reditációja 2019. december 31-ig hatályos, 2016 szeptemberében induló követő 

(monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A MAB a monitor vizsgálat eredményének 

függvényében 

a) a követő (monitor) vizsgálat indokául jelzett hiányosság (egyetemi karral szem-

ben támasztott jogszabályi (számszerű) előírás jelenlegi nem teljesülése) meg-

szűnése esetén egyetemi kari akkreditációt ad, fenntartva az akkreditáció 2019. 

december 31-ig szóló hatályát, 

b) a fent jelzett feltételnek a törvény adta határidőig való nem teljesülése esetén, 

egyetemi kari akkreditációt (az adott karnak) nem adhat. Megállapíthatja, hogy 

a főiskolai karral szemben támasztott jogszabályi elvárások teljesülnek, és így 

az akkreditáció hatálya szintén 2019. december 31. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
 

 

A Széchenyi István Egyetem intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/9/VIII/2. sz. MAB határozat (2014.10.31) 

A Széchenyi István Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Széchenyi István Egyetemet, valamint annak karait 

 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar  

 Műszaki Tudományi Kar 
akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31., a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 

2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, ill. két kara esetében (MTK, GK) 

2015 szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
 

 

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (SSTF) intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/9/VIII/3. sz MAB határozat (2014.10.31.) 

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy a főiskola – amennyiben a jelentésben megjelölt 

hiányosságokat orvosolja – megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket 
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a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja feltételének 

tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Sola Scriptura Teológiai Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti szakját 

 teológia alapképzési szak 

akkreditálja.  

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2015. december 31. 

Az intézmény a jelentésben megjelölt hiányosságok megszüntetésére hozott intézke-

dések és az aktuális tartalmi, személyi, valamint tárgyi-infrastrukturális feltételek 

részletes bemutatását tartalmazó önértékelés 2015. szeptember 15-ig történő be-

nyújtásával kezdeményezze a hitéleti képzés és az intézmény új akkreditációs érté-

kelését. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
 
 

A Szent Pál Akadémia (SZPA) intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/9/VIII/4. sz MAB határozat (2014.10.31.) 

A Szent Pál Akadémia intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, ame-

lyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja feltéte-

lének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás euró-

pai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Szent Pál Akadémiát, valamint annak alábbi hitéleti szakját 

 teológia osztatlan mesterképzési szak 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyama-

tos megfelelés esetén – 2019. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2016. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola intézményakkreditációs jelentése 
 

2014/10/XI/1. sz. MAB határozat (2014.12.12.) 

Az Eszterházy Károly Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül az főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG). 

A MAB az Eszterházy Károly Főiskolát, valamint annak következő karait 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
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 Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 

 Természettudományi Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyama-

tos megfelelés esetén – 2019. december 31. 

A MAB az Eszterházy Károly Főiskola  

 Comenius Karát 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya 2016. december 31., a megjelölt hiányossá-

gokra reagáló intézkedési terv 2015. november 30-ig történő rektori tájékoztatás 

benyújtása és 2016 januárjában induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásá-

val.  

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 

 

 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola intézményakkreditációs jelentése 

 

2014/10/XI/2. sz. MAB határozat (2014.12.12.) 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy a főiskola – amennyiben a jelentésben megje-

lölt hiányosságokat pótolja – megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket 

a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja feltételének 

tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Wesley János Lelkészképző Főiskolát, valamint annak alábbi hitéleti 

szakjait 

 teológia [lelkész szakirány] osztatlan mesterképzési szak 

 hittanár-nevelő tanár mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2019. december 31, a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 

2015. március 31-ig történő benyújtása mellett, és 2015 szeptemberben induló 

követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

Az intézményakkreditációs jelentés a határozat melléklete. 
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Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 
 

MAB-kód Intézmény Tárgy (NT esetén tudományág) Határozatszám 

E2810 NKE állam- és jogtudományok 2014/2/VIII/1/1. 

E2809 NKE állam- és jogtudományok 2014/2/VIII/1/2. 

E2811 CEU matematika- és számítástudományok 2014/2/VIII/2/1. 

E2812 CEU matematika- és számítástudományok 2014/2/VIII/2/2. 

E2813 SZIE földtudományok 2014/2/VIII/2/3. 

E3086 BCE Hegedüs Attila 2014/5/X/1/1. 

E3096 KE Lanszki József 2014/5/X/1/2. 

E3088 SZIE Németh Tibor 2014/5/X/1/3. 

E3092 SZIE Penksza Károly 2014/5/X/1/4. 

E3091 SZIE Posta Katalin 2014/5/X/1/5. 

E3044 BME Láng Benedek 2014/5/X/2/1. 

E3058 DE Rácz István 2014/5/X/2/2. 

E3103 ELTE Kulcsár-Szabó Zoltán 2014/5/X/2/4. 

E3108 ELTE Ullmann Tamás 2014/5/X/2/7. 

E3013 ME Kürti László 2014/5/X/2/9. 

E3066 PTE Hajdu Péter 2014/5/X/2/12. 

E3028 SZTE Deák Ágnes 2014/5/X/2/13. 

E3027 SZTE Papp Sándor 2014/5/X/2/14. 

E3016 BKF Szabó Gábor 2014/5/X/3/1. 

E3095 KE Deli Ágnes 2014/5/X/3/2. 

E3017 LFZE Fekete Gyula 2014/5/X/3/3. 

E3018 LFZE Kutnyánszky Csaba 2014/5/X/3/4. 

E3009 ME Sándor Zoltán 2014/5/X/3/5. 

E3071 PTE Drahos Béla 2014/5/X/3/6. 

E3077 PTE Kistelegdi István 2014/5/X/3/7. 

E3072 PTE Lakner Tamás 2014/5/X/3/8. 

E3076 PTE Zoboki Gábor 2014/5/X/3/10. 

E3082 BCE Dobos Imre 2014/5/X/4/1. 

E3085 BCE Elekes Zsuzsanna 2014/5/X/4/2. 

E3083 BCE Hideg Éva 2014/5/X/4/3. 

E3080 BCE Medvedev Péter 2014/5/X/4/4. 

E3084 BCE Városiné Demeter Krisztina 2014/5/X/4/5. 

E3081 BCE Vincze János 2014/5/X/4/6. 

E3107 ELTE Tausz Katalin 2014/5/X/4/8. 

E3012 ME Veresné Somosi Mariann 2014/5/X/4/11. 

E3007 PPKE Belovics Ervin 2014/5/X/4/13. 

E3005 PPKE El Beheiri Nadja 2014/5/X/4/14. 

E3006 PPKE Frivaldszky János 2014/5/X/4/15. 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=5&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=7&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=8&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=2&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1405&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8697&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1406&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8698&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1407&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8699&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1408&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8700&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1409&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8701&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1519&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8783&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1525&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8784&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1563&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8785&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1566&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8786&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1565&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8787&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1512&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8788&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1556&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8789&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1580&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8791&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1581&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8794&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1478&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8796&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1534&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8799&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1500&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8800&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1499&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8801&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1502&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8802&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1529&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8803&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1514&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8804&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1513&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8805&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1480&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8806&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1540&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8807&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1546&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8808&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1541&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8809&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1545&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8811&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1517&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8812&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1522&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8813&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1518&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8814&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1521&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8815&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1516&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8816&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1520&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8817&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1578&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8819&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1479&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8822&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1489&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8824&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1492&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8825&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1490&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8826&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
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MAB-kód Intézmény Tárgy (NT esetén tudományág) Határozatszám 

E3004 PPKE Harsági Viktória 2014/5/X/4/16. 

E3063 PTE Herke Csongor 2014/5/X/4/17. 

E3062 PTE Nochta Tibor 2014/5/X/4/18. 

E3070 PTE Rappai Gábor 2014/5/X/4/19. 

E3053 SE Bakacsi Gyula 2014/5/X/4/21. 

E3051 SE Pethesné Dávid Beáta 2014/5/X/4/22. 

E3052 SE Széman Zsuzsanna 2014/5/X/4/23. 

E3030 SZTE Hetesi Erzsébet 2014/5/X/4/26. 

E3029 SZTE Farkas Beáta 2014/5/X/4/27. 

E3019 SZTE Karsai Krisztina 2014/5/X/4/28. 

E3038 BME Augusztinovicz Gusztáv Fülöp 2014/5/X/5/1. 

E3039 BME Benyó Balázs 2014/5/X/5/2. 

E3037 BME Jakab László Csaba 2014/5/X/5/3. 

E3035 BME Szabó Péter János 2014/5/X/5/4. 

E3036 BME Vad János Gábor 2014/5/X/5/5. 

E3040 BME Várady Tamás László 2014/5/X/5/6. 

E3041 BME Varró Dániel 2014/5/X/5/7. 

E3010 ME Vadászné Bognár Gabriella 2014/5/X/5/8. 

E3074 PTE Csébfalvi Anikó 2014/5/X/5/10. 

E3043 BME Kornai András 2014/5/X/6/1. 

E3042 BME Takács Gábor 2014/5/X/6/2. 

E3059 DE Kun Ferenc 2014/5/X/6/3. 

E3060 DE Magura Tibor 2014/5/X/6/4. 

E3101 ELTE Fridli Sándor 2014/5/X/6/6. 

E3102 ELTE Jánosi Imre 2014/5/X/6/7. 

E3105 ELTE Simon Péter 2014/5/X/6/8. 

E3093 KE Altbacker Vilmos 2014/5/X/6/9. 

E3079 PTE Fialowski Alice 2014/5/X/6/11. 

E3078 PTE Lóczy Dénes 2014/5/X/6/12. 

E3033 SZTE Hopp Béla 2014/5/X/6/13. 

E3024 SZTE Janáky Tamás 2014/5/X/6/14. 

E3031 SZTE Martinek Tamás 2014/5/X/6/15. 

E3034 SZTE Sipos Pál 2014/5/X/6/16. 

E3032 SZTE Tóth Ágota 2014/5/X/6/17. 

E3054 DE Altorjay István 2014/5/X/7/1. 

E3055 DE Bíró Tamás 2014/5/X/7/2. 

E3056 DE Korponay-Szabó Ilma Rita 2014/5/X/7/3. 

E3057 DE Páll Dénes 2014/5/X/7/4. 

E3109 ELTE Vokó Zoltán 2014/5/X/7/5. 

E3064 PTE Cziráki Attila 2014/5/X/7/6. 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=5&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=7&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=8&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=2&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1486&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8827&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1531&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8828&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1530&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8829&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1538&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8830&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1571&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8832&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1568&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8833&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1570&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8834&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1497&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8837&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1498&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8838&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1481&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8839&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1506&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8841&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1508&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8842&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1505&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8843&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1503&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8844&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1504&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8845&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1507&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8846&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1509&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8847&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1476&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8848&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1543&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8850&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1511&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8852&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1510&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8853&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1554&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8854&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1555&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8855&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1470&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8857&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1576&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8858&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1471&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8859&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1526&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8860&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1549&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8862&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1548&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8863&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1493&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8864&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1487&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8865&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1496&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8866&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1495&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8867&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1494&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8868&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1539&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8869&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1547&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8870&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1550&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8871&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1552&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8872&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1577&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8873&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1532&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8874&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
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E3067 PTE Salamonné Toldy Erzsébet 2014/5/X/7/8. 

E3065 PTE Than Péter 2014/5/X/7/9. 

E3050 SE Blázovics Anna 2014/5/X/7/10. 

E3046 SE Kolev Kraszimir 2014/5/X/7/11. 

E3048 SE Müller Veronika 2014/5/X/7/12. 

E3049 SE Szabolcs Szilárd Zoltán 2014/5/X/7/13. 

E3045 SE Várnai Péter 2014/5/X/7/14. 

E3047 SE Wikonkál Norbert 2014/5/X/7/15. 

E3021 SZTE Czakó László 2014/5/X/7/16. 

E3023 SZTE Klivényi Péter 2014/5/X/7/17. 

E3022 SZTE Molnár Tamás 2014/5/X/7/18. 

E3020 SZTE Nógrádi Antal 2014/5/X/7/19. 

E3110 DE Balázs István 2014/6/VII. 

E3117 PE Polgár Zsolt Géza 2014/7/XII/1/2. 

E3115 NKE Kerezsi Klára 2014/7/XII/4/1. 

E3116 PE Nagy Szabolcs Tamás 2014/7/XII/1/1. 

E3111 SE Szabó Attila 2014/7/XII/3/1. 

E3114 PE Navracsics Judit 2014/7/XII/2/7. 

E3113 PE Vincent Johan Jacobus Petrus van Heuven 2014/7/XII/2/6. 

E3112 PE Cornelis Laurentius Joseph de Bot 2014/7/XII/2/5. 

E3123 DE Szirák Péter 2014/7/XII/2/4. 

E3121 DE Pozsony Ferenc 2014/7/XII/2/3. 

E3119 CEU Kovács M. Mária 2014/7/XII/2/1. 

E3098 EJF történelemtudományok 2014/5/X/2/3. 

E3104 ELTE művészet- és művelődéstörténeti tudományok 2014/5/X/2/5. 

E3106 ELTE filozófiai tudományok 2014/5/X/2/6. 

E3061 MTF neveléstudományok 2014/5/X/2/8. 

E3001 OE neveléstudományok 2014/5/X/2/10. 

E3008 PPKE történelemtudományok 2014/5/X/2/11. 

E3073 PTE képzőművészet 2014/5/X/3/9. 

E3015 BKF média- és kommunikációs tudományok 2014/5/X/4/7. 

E3094 KE közgazdaságtudományok 2014/5/X/4/9. 

E3097 KE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2014/5/X/4/10. 

E3002 OE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2014/5/X/4/12. 

E3069 PTE média- és kommunikációs tudományok 2014/5/X/4/20. 

E3089 SZIE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2014/5/X/4/24. 

E3090 SZIE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2014/5/X/4/25. 

E3014 WSUF 
állam- és jogtudományok, szociológiai 

tudományok 
2014/5/X/4/29. 

E3003 OE informatikai tudományok 2014/5/X/5/9. 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=5&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=7&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=8&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=2&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1535&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8876&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1533&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8877&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1558&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8878&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1564&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8879&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1560&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8880&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1561&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8881&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1562&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8882&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1559&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8883&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1483&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8884&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1485&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8885&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1484&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8886&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1482&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8887&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1605&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1627&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8943&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1616&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8953&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1626&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8942&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1617&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8952&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1624&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8951&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1623&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8950&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1622&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8949&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1646&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8948&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1638&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8947&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1631&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8945&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1557&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8790&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1583&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8792&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1579&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8793&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1572&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8795&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1451&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8797&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1515&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8798&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1542&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8810&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1501&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8818&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1527&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8820&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1528&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8821&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1450&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8823&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1537&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8831&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1569&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8835&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1567&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8836&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1469&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8840&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1449&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8849&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
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E3075 PTE informatikai tudományok 2014/5/X/5/11. 

E3087 EKF földtudományok 2014/5/X/6/5. 

E3011 ME matematika- és számítástudományok 2014/5/X/6/10. 

E3068 PTE klinikai orvostudományok 2014/5/X/7/7. 

E3026 SZTE klinikai orvostudományok 2014/5/X/7/20. 

E3025 SZTE klinikai orvostudományok 2014/5/X/7/21. 

E3118 PE 
növénytermesztési és kertészeti tudomá-

nyok 
2014/7/XII/1/3. 

E3120 DE történelemtudományok 2014/7/XII/2/2. 

E3122 NKE 
szociológiai tudományok, történelemtu-

dományok 
2014/7/XII/4/2. 

E3132 CEU Kontler László 2014/8/XII/1/1. 

E3133 CEU Pető Andrea 2014/8/XII/1/2. 

E3124 KRE Fehér Bence 2014/8/XII/1/4. 

E3134 CEU Verspoor Marjolijn Henriette 2014/8/XII/1/5. 

E3128 BCE Benczes István Zsolt 2014/8/XII/2/1. 

E3127 BCE Gajduschek György 2014/8/XII/2/2. 

E3126 BCE Hajnal György 2014/8/XII/2/3. 

E3130 PE Boda Dezső 2014/8/XII/3/1. 

E3129 PE Szalai István 2014/8/XII/3/2. 

E3125 PPKE Ulbert István 2014/8/XII/3/3. 

E3131 KRE történelemtudományok 2014/8/XII/1/3. 

E3135 SZE Papp Ferenc 2014/10/XVI/1. 

 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=5&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=7&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=8&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=2&ord=asc&off=0&eF0jTKf2aypaNCqL1KDdQ4GOFX9
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1544&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8851&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1573&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8856&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1477&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8861&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1536&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8875&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1491&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8888&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1488&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8889&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1628&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8944&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1637&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8946&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1639&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8954&uZ,CaEvizktyOk2,rRIX70
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1745&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9243&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
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Doktori iskolákról született döntések, határozatok 

 
D197 DE Idegtudományi doktori iskola akkreditációjának meghosszabbítása 

 

2014/2/IX/1/2/710. határozat (2014.01.31.) 

A Debreceni Egyetem 197 azonosítószámú elméleti orvostudományok, klinikai 

orvostudományok besorolású doktori iskola a 2013. október 7-i állapot szerint 

megfelel a doktori iskolákkal szemben támasztott jogszabályi és akkreditációs el-

várásoknak, ezért a doktori iskola akkreditációját a MAB – a működési feltételek 

folyamatos biztosítása esetén – 2014. december 31-ig meghosszabbítja.  

Indoklás: 

A doktori iskola dokumentumai megfelelőek. Önértékelést és C-SWOT analízist 

csak 2014-ben kell készíteniük. 

A doktori iskola a klinikai és elméleti orvostudományok ágakban fejt ki kutatási és 

képzési tevékenységet. A törzstagok publikációi alapján élő együttműködések van-

nak az iskolán belül. A neuroanatómia, a klinikai neurológia, a pszichofarma-

kológia és az idegrendszeri képalkotás egymást jól kiegészítő, koherens területek. 

Az elméleti és klinikai témák között egészséges egyensúlyt alakítottak ki. Dinamiku-

san nő a hallgatói létszám, eddig már 7 eredményes védés történt. 

A DI vezetője Antal Miklós egyetemi tanár, nemzetközileg elismert tudós, 

neuroanatómus. A formai és tartalmi elvárások tekintetében mindenben megfelelő 

vezetője az iskolának. A tudományos utánpótlás-nevelésben is változatlanul aktív és 

sikeres. A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

 Antal Miklós iskolavezető (elméleti orvostudományok)  

 Berényi Ervin (elméleti orvostudományok)  

 Birinyi András (elméleti orvostudományok)  

 Csiba László (klinikai orvostudományok)  

 Fekete István (klinikai orvostudományok)  

 Frecska Ede (klinikai orvostudományok)  

 Fülesdi Béla (klinikai orvostudományok)  

 Kisvárday Zoltán (elméleti orvostudományok) 

 Molnár Péter Pál (elméleti orvostudományok)  

 Székely György (elméleti orvostudományok) 

 Sziklai István (klinikai orvostudományok) 
 
 

D198 DE Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Isko-

la akkreditációjának meghosszabbítása 
 

2014/2/IX/2/2/711. határozat (2014.01.31.) 

A Debreceni Egyetem 198 azonosítószámú klinikai orvostudományok besorolású 

doktori iskola akkreditációját a MAB 2014. december 31-ig meghosszabbítja. A 

doktori iskolára vonatkozó előző MAB határozat indoklását a jelen határozat nem 

változtatja. 
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D221 PTE klinikai orvostudományok doktori iskola létesítése 
 

2014/2/X/1/2/663. határozat (2014.01.31.) 

A MAB támogatja a Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola létesítését a Pécsi 

Tudományegyetemen.  

Indoklás: 

A doktori iskola működési szabályzata általánosan megfogalmazott a PTE Általá-

nos Orvostudományi Karára. Az iskola frissített képzési terve a meghirdetett téma-

kiírások bemutatásával – a hiánypótlás után – immár megfelelő. A minőségbiztosí-

tási terv kari szinten egységes. A DI honlapja körülményesen, de – elérhető. 

Komoly Sámuel, a Klinikai Orvostudományi DI-ből (melynek vezetője volt) kiválás-

sal alakult új doktori iskola vezetője, nemzetközi elismertségű egyetemi tanár. Ki-

váló oktató és kutató, vezetői-szervezői képessége (a Neurológiai Klinika igazgató-

ja) bizonyított, az új iskola vezetésére minden tekintetben megfelelő személy.  

Az ebben az összeállításban most induló doktori iskola a klinikai idegtudományok 

területén tervezi működését. A törzstagok közötti együttműködést a korábbi publi-

kációs tevékenység jól dokumentálja. A javasolt törzstagok száma, az egyetemi 

tanárok aránya az előírtaknak megfelelő.  A tematikai koherencia egyértelmű, iga-

zolható. A törzstagok között vannak alapkutatási tapasztalattal rendelkezők is, a 

klinikai irányultságot a klinikai neurológiai, biológiai, pszichiátriai és a központi 

idegrendszeri képalkotó területen végzett kutatások bizonyítják. 
 
 

D123 MOME designkultúra-tudományi, művészettudományi tudományágak 
 

2014/2/XI/1/2/664. határozat (2014.01.31.) 

A MAB nem támogatja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola design-

kultúra-tudományi, művészettudományi tudományágai létesítését a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetemen. 

Indoklás: 

A MAB vonatkozó 2013/6/III/1. sz. határozatának 1. melléklete: A tudományterüle-

tekhez tartozó tudományágak listája nem tartalmaz designkultúra-tudományi tudo-

mányágat. Új tudomány / művészeti ág létrehozását célzó kezdeményezésével az 

egyetem a MAB elnökéhez fordulhat. 

A doktori iskola négy tudomány/művészeti ágat nevez meg szakterületeként: építőmű-

vészet, iparművészet, multimédia-művészet, művészettudomány. A multidiszciplinari-

tást indokolja, hogy a négyből három területet régóta oktatnak az egyetemen, s nem-

rég a negyedik típusú mesterképzés is elindult. A három művészeti ág közötti átfedé-

sek, kapcsolatok egyértelműek, amit a törzstagok munkássága, illetve a számos közös 

témavezetés is igazol. Ugyanakkor épp az (erőltetett) differenciálódás következtében 

a doktori iskola nem tud kiállítani mind a négy tudományág/művészeti ágban kellő 

számú, a törzstagi követelményeknek minden tekintetben megfelelő szakembert. A 

művészettudomány tudományágban releváns három törzstag-jelölt között nincs a 

387/2012.(XII.19.) Korm. rendelet 2.§(2)-ben előírt két egyetemi tanár. 
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D200 ÓE matematika tudományág 
 

2014/2/XI/2/2/665. határozat (2014.01.31.) 

A MAB támogatja az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola matematika- és 

számítástudományok tudományága létesítését az Óbudai Egyetemen.  

Indoklás: 

A korábban kizárólag az informatikai tudományok tudományágban működő doktori 

iskola törzstag-állományát kiegészítették hét, a matematika- és számítástudományok 

tudományágban, elsősorban a matematikai alkalmazások területén tevékenykedő törzs-

taggal. A két tudományág sajátosságaiból adódóan a szakterületek szorosan összefo-

nódnak, koherens képzési programot alkotnak. A kutatásokhoz biztosított a megfelelő 

informatikai, műszaki és matematikai személyi háttér. A törzstagi megfelelés kritériu-

mait az informatikai tudományok tudományágban nyolc törzstag teljesíti, közülük hat 

fő egyetemi tanár, a matematika- és számítástudományok tudományágban megfelelt 

hét törzstag között öt egyetemi tanár szerepel. A törzstagok kutatási területe, közlemé-

nyei, illetve a DI képzési terve és a témahirdetések között megfelelő a koherencia. 
 
 

D183 DE elméleti orvostudományok doktori iskola új törzstagjai 
 

2014/2/XII/18/2/705 határozat (2014.01.31.) 

A Debreceni Egyetem 183 azonosítószámú elméleti orvostudományok besorolású 

doktori iskola a 2013. október 7-i állapot szerint megfelel a doktori iskolákkal 

szemben támasztott jogszabályi és akkreditációs elvárásoknak, ezért a doktori isko-

la akkreditációját a MAB 2014. december 31-ig megerősíti.  

Indoklás: 

A doktori iskola dokumentumai megfelelők, tartalmasak, informatívak. 

A törzstagok kutatási területei és a doktori iskola képzési terve illetve témahirdeté-

sei között koherencia van. Kiváló kutatók, kellő tapasztalattal, a doktori iskola 

minden eleme koherens. Fésüs László, a doktori iskola vezetője megfelel az előírt 

feltételeknek. A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

 Fésüs László iskolavezető (elméleti orvostudományok, 2008.02.29)  

 Bíró Sándor (elméleti orvostudományok, 2011.12.02)  

 Fuxreiter Mónika (elméleti orvostudományok, 2014.01.31)  

 Korponay-Szabó Ilma (elméleti orvostudományok, 2010.03.26)  

 Lányi Árpád (elméleti orvostudományok, 2010.03.26)  

 Nagy László (elméleti orvostudományok, 2008.02.29)  

 Rajnavölgyi Éva (elméleti orvostudományok, 2008.02.29)  

 Rühl Ralph (elméleti orvostudományok, 2014.01.31)  

 Szabó Gábor (elméleti orvostudományok, 2008.02.29)  

 Takács László (elméleti orvostudományok, 2011.12.02)  

 Tőzsér József (elméleti orvostudományok, 2008.02.29) 

A szakértői értékelés alapján nem megfelelt törzstag: 

 Balajthy Zoltán (elméleti orvostudományok, 2014.01.31) 

javascript:openWindow('index.php?pid=605&pop=7876&','pop1',600,400,70,140);
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D193 BCE gazdálkodás- és szervezéstudományok, informatikai tudományok 

besorolású doktori iskola akkreditációjának meghosszabbítása 
 

2014/4/VII/2/713. határozat (2014.03.28.) 

A MAB a Kovács Erzsébet vezette doktori iskola akkreditációját – a működési felté-

telek folyamatos biztosítása esetén – 2014 december 31-ig meghosszabbítja. 
 
 

D222 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi doktori 

iskola létesítése 
 

2014/5/IX/1/2/714. sz. határozat (2014.04.25.) 

A MAB nem támogatja az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola létesítését a 

Károli Gáspár Református Egyetemen. 
Indoklás: 

Mivel a doktori iskolának nincs négy, az állam-és jogtudományt művelő alkalmas 

egyetemi tanár törzstagja, a doktori iskola tudományági jellege és a törzstag-

jelöltek munkássága közötti koherencia sem igazolható. 

Teljesülő feltételek: 

Az iskola dokumentumai jórészt megfelelőek: működési szabályzata követi a jog-

szabályi változásokat, képzési terve elvileg átgondolt, a tantárgyi programokból is 

kiderül, hogy jelentős számú egyetemen belüli közreműködőt vettek számításba. 

Minőségbiztosítási terve illeszkedik az egyetem általános szabályzataihoz. A hon-

lap pontosításra, kiegészítésre szorul. 

A doktori iskola vezetője Miskolczi Bodnár Péter, ismert hazai szakember, jelentős 

egyetemi és azon kívüli szakmai munkássággal. A nemzetközi kapcsolatai igazoltak. 

Támogatott törzstag-jelöltek: Bruhács János, Domokos Andrea, Miskolczi Bodnár 

Péter, Nótári Tamás, Rixer Ádám, Szalma József 

Nem támogatott törzstag-jelölt: Vargha András. 
 
 

D222 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi doktori 

iskola létesítését nem támogató 2014/5/IX/1/2/714. sz. határozat módosítása 
 

Az Oktatási Hivatal 2014. július 1-jén érkezett, FF/37-13/2014. sz. végzésével, 

2014. július 31. határidőig kérte a KRE D222 állam- és jogtudomány tudományági 

doktori iskola (újra) létesítését 2014. április 25-én nem támogató MAB szakértői 

vélemény kiegészítését, szükség esetén módosítását.  

A MAB szakértői vélemény indoklásának az volt a lényege, hogy „a doktori isko-

lának nincs négy, az állam- és jogtudományt művelő alkalmas egyetemi tanár 

törzstagja”. A www.doktori.hu adatbázisban a véleményezéskor az intézmény által 

megadott módon (Trencsényiné) Domokos Andrea egyetemi docensként, oktató-

ként szerepelt, egyetemi tanári kinevezéséről (181/2014.(IV.30). KE határozat, 

hatály: 2014. május 1.) a MAB-nak nem volt tudomása. Domokos Andrea egyete-

http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8910&gtA2h2iqDzbYxfMIsomUY3
http://www.doktori.hu/
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mi tanári pályázatát a MAB sem 2013-ban, sem a véleményezést követő felülvizs-

gálati eljárásban nem támogatta.  

2014/7/XIII/2/2/. MAB határozat (2014.07.04.) (A 2014/5/IX/1/2/714. sz. határozat 

módosítása az intézmény által módosított adatok alapján.) 

A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem 222 azonosítószámú állam- és jogtu-

dományok besorolású, Miskolczi Bodnár Péter vezette doktori iskola létesítését - a 

működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2018. január 9-ig támogatja, mert 

• a törzstagok minimális létszámának: megfelel 

• az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel 

• honlapja, képzési terve, működési szabályzata, minőségbiztosítási terve: megfelel 

• a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel 

• a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve s a témakiírá-

sok, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel 

• mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel 

• a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel 

• a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel 

• a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel 

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga 

kiterjed a következő tudományágra: állam- és jogtudományok.  

Megjegyzések 

1. Szalma József egyetemi tanár 1948-ban született. A doktori iskola véleményezé-

sének indításakor, 2013 decemberében megfelelt a 387/2012. (XII.19.) sz. 

Korm. rendelet 3.§ a) pontnak: „A törzstagnak a) legalább egy képzési ciklus-

ban és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás időtartamára meg kell felelnie 

a 2. §-ban foglaltaknak”. Jelenleg azonban 66 éves, a MAB 2014/6/IV. sz. hatá-

rozata V.1. pontja alapján csak 2018. január 9-ig lehet figyelembe venni egye-

temi tanár törzstagként. Ezért a doktori iskola létesítése csak 2018. január 9-ig 

támogatható.  

2. A MAB a www.doktori.hu adatbázisba feltöltött adatok alapján véleményez. 

Ebben az adatbázisban 2014. július 2-án (csakúgy, mint a doktori iskola véle-

ményezésének indításakor, 2013 decemberében) Domokos Andrea még mindig 

egyetemi docensként, oktatóként szerepel. Míg fel nem tünteti a www.doktori.hu-

ban, hogy egyetemi tanár, addig a MAB határozat az adatbázisban nem módo-

sítható. 
 
 

D123 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori iskola (4 tudományág) MAB 

határozat módosítása 
 

Az Oktatási Hivatal 2013. szeptember 24-én érkezett, FF/1895-2/2013. sz. végzé-

sével kérte a MOME D123 (építőművészet – iparművészet – multimédia-művészet 

tudományágakban működő doktori iskola) művészet-tudomány tudományág akk-

reditációjával való kiegészítését. 

http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu-ban/
http://www.doktori.hu-ban/
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A MAB a 2014/2/XI/1/2/664. sz. határozatával nem támogatta ezt, mert a DI nem 

tudott bemutatni a művészet-tudomány tudományágban két egyetemi tanár törzs-

tagot. 

A www.doktori.hu adatbázisban a véleményezéskor az intézmény által megadott 

módon Tillmann József egyetemi docensként, oktatóként szerepelt, egyetemi 

tanári kinevezéséről (2012) a MAB-nak nem volt tudomása. Tillmann József egye-

temi tanári pályázatát a MAB sem 2009-ben, sem 2011-ben, sem a 2011-es MAB 

véleményezést követő felülvizsgálati eljárásban nem támogatta. 

2014/7/XIII/1/2/175. határozat (2014.07.04.) 

(A 2014/2/XI/1/2/664. sz. MAB határozat módosítása az intézmény által módosí-

tott adatok alapján) 

A MAB e határozatával a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 123 azonosítószámú 

építőművészet, iparművészet, multimédia-művészet, művészet-tudomány besorolá-

sú, Ferencz István vezette doktori iskolájának akkreditációját – a működési feltéte-

lek folyamatos biztosítása esetén – 2014. december 31-ig megerősíti, mert 

• a törzstagok minimális létszámának: megfelel 

• az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel 

• honlapja, képzési terve, működési szabályzata, minőségbiztosítási terve: megfelel 

• a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel 

• a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve s a témakiírá-

sok, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel 

• mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel 

• a tartalmas és informatív önértékelés kritériumának: megfelel 

• a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel 

• a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel 

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az Egyetem fokozatadási joga 

kiterjed a következő tudományágakra: építőművészet, iparművészet, multimédia-

művészet, művészet-tudomány. 

Megjegyzések, figyelmeztetések 

Az Oktatási Hivatal által elrendelt szakvélemény-kiegészítésre irányuló eljárás 

idején a MAB a doktori iskolának a 2014/2/XI/1/2/664. sz. határozatban értékelt 

állapotához képest változásokat észlelt, melyekre az alábbiakban hívja fel az intéz-

mény figyelmét, hogy a 2014. december 31-én lejáró MAB akkreditáció előtt, 2014 

őszén sorra kerülő értékeléshez időben frissítse a törzstagok adatait és a doktori 

iskola dokumentumait a www.doktori.hu adatbázisban.  

 Nem felel meg a fent említett kormányrendelet 4.§(1) pontjának, hogy a DI 

vezetője professor emeritus. 

 Építőművészet művészeti ág 

Ferencz István professor emeritus a MAB követelményeinek eleget tesz, az építő-

művészet művészeti ágban megfelelt két egyetemi tanár – Nagy Tamás és Turányi 

Gábor – törzstag mellett ő a fent említett kormányrendelet szerint figyelembe vehe-

tő (harmadik) törzstag. 

http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu/
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 Iparművészet művészeti ág 

A www.doktori.hu adatbázisban elérhető adatok szerint Ernyey Gyula professor 

emeritus és Bánfalvi András egyetemi oktató 2008 óta nem írtak ki doktori témát, 

és doktorandusz hallgatóknak sem témavezetői. Ez a fent hivatkozott kormányren-

delet 3. § (b) pontjának nem felel meg. MAB-értékelés esetén így az iparművészet 

művészeti ágban a két „megfelel” minősítésű egyetemi tanár – Péter Vladimir és 

Scherer József – mellett nem lenne harmadik figyelembe vehető törzstag.  

 Multimédia művészeti ág 

A művészeti ágat képviselő törzstagok valamennyien „megfelel” minősítésű egye-

temi tanárok. Szirtes János a MAB 2013-as közbülső értékelésekor „megfelel” 

minősítést kapott, Kopek Gáborról azonban az alábbiakat állapította meg a MAB:  

„A törzstag a minőségi és folyamatossági szakmai kritériumoknak feltehetően meg-

felel, ez azonban nem ellenőrizhető a doktori.hu alapján. A kiemelt 10 tétel leírása 

(médiainstalláció, interdiszciplináris program) kevés ahhoz, hogy az alkotások 

jelentősége érdemben megítélhető legyen. Ebben segíthetne a "saját honlap" link, 

ami viszont nem nyílik ki. Bár a "saját közlemény és idézőlista" link a saját honlap-

ra vezet, azon viszont az egyes tételek, elemek, alkotások továbbra is nehezen, illet-

ve alig beazonosíthatóak, a látványelemek elfedik a tartalmat. 

Zsótér Lászlóról ugyanekkor az alábbiakat állapította meg a MAB: 

„Zsótér László aktív és eredményes tervezőművész, munkássága meghatározó a 

vizuális kommunikáció, a design és a látványtervezés területén. Alkotásainak a 

www.doktori.hu-ban elérhető 10 tételes listája alapján a törzstag számos komoly 

alkotást hozott létre a múltban, és szakmailag elismert munkásságot tud maga mö-

gött. Az utóbbi öt évben azonban – az elérhető anyag alapján – szinte semmi nem 

született. Saját honlap nincs, a "saját közlemény és idézőlista" link nem nyílik ki.” 
 

 

D193 BCE gazdaságinformatika doktori iskola akkreditációjának meghosszabbítása 
 

2014/8/XI/2. sz. MAB határozat (2014.09.26.) 

A MAB a D193 BCE gazdaságinformatika doktori iskola akkreditációját 2015. 

március 31-ig meghosszabbítja. 

A következő értékelésre 2015. február-március folyamán kerül sor. Ehhez a doktori 

iskola adatait a www.doktori.hu adatbázisban 2015. január 31-ig lehet frissíteni. 

A következő szakértői értékelés alkalmával a MAB megvizsgálja: teljes mértékben 

megfelel-e a doktori iskola a két tudományágban működő doktori iskolára vonat-

kozó jogszabályi követelményeknek és a MAB bírálati szempontjainak, és meg-

hosszabbítható-e a doktori iskola akkreditációja további 5 évre. A doktori adatbá-

zisban jelenleg elérhető adatok szerint nemcsak a megfelelő számú, fokozatot szer-

zett hallgató hiánya tűnik kritikusnak, hanem az informatika tudományágban a 

megfelelő számú (3) egyetemi tanár törzstag hiánya is. 

(Fenti határozatok elérhetőek a MAB TIR adatbázisában és a www.doktori.hu in-

ternetes oldalon is.) 

http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu-ban/
http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu/
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Szaklétesítések 

Támogatott alapképzési szak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó 
Kérelem címe 

Határozat-

szám 

Bk182 NYME mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki 
2014/5/XI/1. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Nem támogatott alapképzési szak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bk181 SZTE ifjúságsegítő 2014/5/XI/2. 

Bk183 
(Előzmény: 

Bk177) 
SZIE építéskivitelezési mérnök 2014/7/XIV/1. 

Bk184 
(Előzmény: 

Bk178) 
SZIE 

tűzvédelmi és iparbiztonsági mérnök (tűz-

védelmi szakirány) 
2014/7/XIV/2. 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk567 PPKE Kelet-Ázsia tanulmányok 2014/1/IV/5. 

Mk568 BME jövőtudatos településfejlesztés 2014/4/IX/6. 

Mk569 
(Előzmény: 

Mk564) 

PPKE kreatív írás és művészeti kritika 2014/4/IX/8. 

Mk570 SZTE Amerika-közi tanulmányok 2014/4/IX/9. 

Mk575 ELTE európai emberi jogi LLM 2014/5/XI/7. 

Mk574 SZTE 
nemzetközi és európai kereskedelmi és 

befektetési jogi 
2014/6/VIII/5. 

Mk582 
(Előzmények: 
Mk445 

Mk522) 

BCE 

politikai gazdaságtan (klasszikus politikai 

gazdaságtan, Közép- és Kelet-Európa poli-

tikai gazdaságtana, az Európai Unió politi-

kai gazdaságtana, Nemzetközi politikai 

gazdaságtan specializációk) 

2014/8/XIII/14. 

Mk581 ELTE Balkán-tanulmányok 2014/8/XIII/16. 

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk566 KE komplex művészeti nevelés 2014/1/IV/4. 

Mk571 
Előzmény: 

ELTE angolnyelv-oktató 2014/4/IX/7. 

javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1551&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8890&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1523&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8891&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1618&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8959&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1620&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8960&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1400&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8673&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1413&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8741&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1453&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8743&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1460&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8744&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1588&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8896&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1585&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8922&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1658&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9015&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1650&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9017&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1373&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8672&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1467&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8742&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
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Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 
Mki557 

Mk573 DE jogvédelmi szakértő 2014/5/XI/6. 

Mk576 EKF 
pedagógiai rendszertervező (digitális tan-

anyagfejlesztés szakirány) 
2014/5/XI/8. 

Mk572 PTE migrációs egészségügy 2014/5/XI/9. 

Mk577 EKF 
információtechnológia (webtechnológia 

szakirány) 
2014/6/VIII/4. 

Mk578 BCE 

kertészeti fejlesztőmérnöki (biotechnológiai 

fejlesztések a kertészetben, kertészeti tech-

nológia- és gazdaságfejlesztés, vetőmag- és 

szaporítóanyag-termesztés szakirányok) 

2014/7/XIV/9. 

Mk583 DE sportközgazdász 2014/8/XIII/15. 

Mk579 SZIE 

agrármérnök (állattenyésztési, növény- és 

vetőmagter-mesztési, mezőgazdasági vízgaz-

dálkodási szakirányok) 

2014/8/XIII/17. 

Mk584 ME hulladékgazdálkodási mérnöki 2014/9/XII/6. 

Mki586kzk DE 
geriátriai ápoló (joint degree képzés DE, 

SBU, DEU) 
2014/10/XV/3. 

Mk585 PPKE 
közjogi (általános közigazgatási jogi; nemzet-

közi jogi; pénzügyi jogi; alapjogi szakirányok) 
2014/10/XV/4. 

 

 

javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1462&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8895&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1590&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8897&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1457&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8898&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1592&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8921&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1629&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8967&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1674&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9016&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1633&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9018&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1685&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9076&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1722&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9230&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1723&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9231&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
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Szakindítások 

Támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1338 DE 
közigazgatás-szervező (általános igazgatási, 

nemzetközi közigazgatási szakirányok) 

2014/1/IV/1. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1337 
(Előzmény: 
Bs1207) 

KE csecsemő- és kisgyermeknevelő 
2014/1/IV/2. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 
Bs1343 
(Előzmények: 

Bs1159, 

Bs1217, 
Bs1273) 

EJF csecsemő- és kisgyermeknevelő 
2014/4/IX/1. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bi1340kzk 
IBS, 

ELTE 

alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelvű 

közös képzés) 

2014/4/IX/2. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1342 ME 
közigazgatás-szervező (általános igazgatá-

si szakirány) 

2014/4/IX/3. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1336 NKE 
közigazgatás-szervező (általános igazgatá-

si, nemzetközi közigazgatási szakirányok) 
2014/1/IV/3. 

Bs1339 SZE 
közigazgatás-szervező (általános igazgatá-

si, nemzetközi közigazgatási szakirányok) 
2014/4/IX/4. 

Bs1348 KRE gazdálkodási és menedzsment 
2014/6/VIII/2. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs49szhk OE 

könnyűipari mérnöki (nyomda és média, 

divattermék technológia szakirányok) szék-

helyen kívül: Székelyudvarhely, Románia) 

2014/6/VIII/3. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1349 NYME gépészmérnöki 
2014/7/XIV/4. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

Bs1363 
(Bs1331) 

BME pénzügy és számvitel 2014/8/XIII/1. 

Bs1357 DE 
társadalmi tanulmányok (romaügyi specia-

lizáció) 
2014/8/XIII/3. 

Bs1354 IBS emberi erőforrások 2014/8/XIII/6. 

Bs1366 
(Bs185 

Bs1190 

Bs1285) 

PE kereskedelem és marketing 2014/8/XIII/13. 

Bi1369 
(Bs462) 

DE építőmérnöki (angol nyelven) 
2014/9/XII/1. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

Bs1370 SZTE 
mechatronikai mérnöki (automatizálási 

specializáció) 

2014/9/XII/4. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1412&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8669&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1399&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8670&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1452&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8736&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1418&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8737&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1464&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8738&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1389&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8671&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1417&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8739&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1594&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8919&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1602&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8920&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1609&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8962&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1678&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9002&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1670&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9004&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1661&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9007&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1703&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9014&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1712&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9071&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1709&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9074&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
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Nem támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bs1341 
(Bs1334) 

SZF szociális munka 2014/4/IX/5. 

BsBi1347 NYME 
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (ma-

gyar és angol nyelven; Mosonmagyaróvár) 
2014/5/XI/3. 

Bs1344 
(Bs1156, Bs1184, 

Bs1311) 

SZTE környezetgazdálkodási agrármérnöki 2014/5/XI/4. 

Bs1346 SZTE ifjúságsegítő 2014/5/XI/5. 

Bs1345 
(Bs1299, Bs1325) 

BKF 
pénzügy és számvitel (pénzügy, számvitel 

szakirányok) 
2014/6/VIII/1. 

Bs1352 NYF óvodapedagógus 2014/7/XIV/3. 

Bs339szakir1 SZTE ápolás és betegellátás (szülésznő szakirány) 2014/7/XIV/5. 

Bs339szakir2 SZTE ápolás és betegellátás (mentőtiszt szakirány) 2014/7/XIV/6. 

Bs1350 
(Bs1315) 

SZIE építéskivitelezési mérnök 2014/7/XIV/7. 

Bs1351 
(Bs1316) 

SZIE 
tűzvédelmi és iparbiztonsági mérnök (tűz-

védelmi szakirány) 
2014/7/XIV/8. 

Bs1364 
(Bs724,Bs1332) 

BME kereskedelem és marketing 2014/8/XIII/2. 

Bs1358 DE 
rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

(rekreáció-szervezés specializáció) 
2014/8/XIII/4. 

BsBi1356 

(Bs1280) 
ELTE 

mozgóképkultúra és médiaismeret (mozgó-

képkészítő specializáció) 
2014/8/XIII/5. 

Bi1353 IBS képzőművészet-elmélet (angol nyelven) 2014/8/XIII/7. 

Bs1355 IBS üzleti szakoktató (ügyviteli szakirány) 2014/8/XIII/8. 

Bs1359 
(Bs1304, Bs1330) 

SEIF 
andragógia (művelődésszervező, személy-

ügyi szervező specializációk) 
2014/8/XIII/9. 

Bs1360 
(Bs1302 
Bs1329) 

SEIF emberi erőforrások 2014/8/XIII/10. 

Bs1361 
(Bs1322) 

SEIF magyar (nyelvmentor, ügyvitel specializációk) 2014/8/XIII/11. 

Bs1362 
(Bs1301, 
Bs1321) 

SEIF szociális munka 2014/8/XIII/12. 

Bs1368 
(Bs1228) 

KF csecsemő- és kisgyermeknevelő 2014/9/XII/2. 

Bs1365 
(Bs1216) 

PTE szőlész-borász mérnöki 2014/9/XII/3. 

Bs1367 SZTE csecsemő- és kisgyermeknevelő 2014/10/XV/1. 

Bi474szakir3 
szhk 
(Bi474szakirszhk) 

SE 
ápolás és betegellátás (dietetikus szakirány, 

Lugano, olasz nyelven) 
2014/10/XV/2. 
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Ms1529 NKE 

közigazgatási (közigazgatás-tudományi, 

közigazgatási vezető, európai és nemzetközi 

közigazgatási szakirányok) 

2014/1/IV/7. 

Ms1534kzk 
PPKE, 

BCE 
Kelet-Ázsia tanulmányok (közös képzés) 2014/1/IV/9. 

MsT1535 DE 
zeneművész-tanár (zeneelmélet-tanár szak-

irány) osztatlan mesterszak 
2014/1/IV/10. 

MsT1536 DE 
zeneművész-tanár (kóruskarnagymű-vész-

tanár szakirány) osztatlan mesterszak 
2014/1/IV/11. 

MsT1537 LFZE 
zeneművész-tanár (népzeneelmélet-tanár 

szakirány) osztatlan mesterszak 
2014/1/IV/12. 

MsT1531 EKF könyvtárostanár osztatlan mesterszak 2014/1/IV/13. 

MsT1532 EKF közösségi művelődés tanár osztatlan mesterszak 2014/1/IV/14. 

MsMi1541 BME jövőtudatos településfejlesztés 2014/4/IX/10. 

Ms1542 
(Ms1510) 

PPKE kreatív írás és művészeti kritika 2014/4/IX/12. 

MsMi1543 SZTE Amerika-közi tanulmányok 2014/4/IX/15. 

Ms1556 ELTE beszédtudomány 
2014/5/XI/12. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

MsT1539a PE tanár – kémiatanár (általános iskolai) 
2014/5/XI/17. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

Ms1559 NYME turizmus-menedzsment 2014/6/VIII/8 

Ms686szhk OE 
mechatronikai mérnöki (székhelyen kívül: 

Szabadka) 

2014/6/VIII/9. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mi1550 PTE 
biotechnológia (gyógyszer-biotechnológia, 

orvosi-biotechnológia szakirányok) angolul 

2014/6/VIII/10. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1551 SZTE 
info-bionika mérnöki (bio-nano mérőeszkö-

zök és képalkotók szakirány) 

2014/6/VIII/11. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mi1552 SZTE 
nemzetközi és európai kereskedelmi és 

befektetési jogi 
2014/6/VIII/12 

Mi1493szhk DE 
európai és nemzetközi üzleti jog (székhe-

lyen kívül: Kolozsvár) 
2014/6/VIII/6. 

MsT1563 
(MsT1290) 

PTE tanár – képzőművész-tanár 
2014/7/XIV/16. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

MsT1564 PTE tanár – design- és vizuálisművészet-tanár 2014/7/XIV/17. 

Ms1575 BCE 
politikai gazdaságtan (Közép-és Kelet-Európa 

politikai gazdaságtana specializáció) 
2014/8/XIII/18. 
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Ms1580 BGF vállalkozásfejlesztés 
2014/8/XIII/19. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1581 BGF nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
2014/8/XIII/20. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1571 BKF 
formatervező művész (formatervező speci-

alizáció) 

2014/8/XIII/21. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1574 ELTE Balkán-tanulmányok 2014/8/XIII/24. 

Ms1570 SZIE ökológiai gazdálkodási mérnöki 2014/8/XIII/26. 

MsT1582 PHF hittanár-nevelőtanár osztatlan 
2014/8/XIII/28. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

MsT1583 DE erkölcstan- és etikatanár osztatlan 
2014/9/XII/15. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

MsT1590 KRE magyartanár (középiskolai) osztatlan 
2014/9/XII/16. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

MsT1592 KRE 
média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

osztatlan 

2014/9/XII/17. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mki580 ME szénhidrogénkutató földtudományi mérnöki 2014/9/XII/5 

Mi1461 

(Ms1461) 
DE mechatronikai mérnöki (angol nyelven) 2014/9/XII/8. 

Ms1577 
(Ms960 

Ms1106 
MF1106) 

DE 
vegyészmérnöki (gyógyszeripari műanyag-

ipari szakirány) 
2014/9/XII/9. 

Mi1572 ME 
szénhidrogénkutató földtudományi mérnöki 

(angolul) 
2014/9/XII/12. 

Mi84 
(Ms84) 

DE 
egészségügyi szociális munka (angol nyel-

ven) 

2014/9/XII/7. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1586 
(Ms1558) 

SZTE élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki 
2014/9/XII/14. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

Mi1593 
(Mi1553) 

ELTE európai emberi jogi 
2014/10/XV/6. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1342szak

ir6 
SZTE 

klasszikus hangszerművész (harsona szak-

irány) 
2014/10/XV/11. 

MsT1596 DE közösségi művelődés tanár osztatlan 2014/10/XV/12. 

MsT1594 PTE közösségi művelődés tanár osztatlan 2014/10/XV/13. 
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http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9238&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
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Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1528 KE komplex művészeti nevelés 2014/1/IV/6. 

Ms1530 
(Ms1425) 

PE humánökológia 2014/1/IV/8. 

Mi1544 
(Mi1487) 

ELTE angolnyelv-oktató 2014/4/IX/11. 

Ms1547 
(Ms364) 

PTE kóruskarnagy 2014/4/IX/13. 

Ms1548 
(Ms365) 

PTE 
egyházzene-művész (egyházzene-

kóruskarnagy szakirány) 
2014/4/IX/14. 

MsT1538 PE 
erkölcstan és etikatanár osztatlan mester-

szak 
2014/4/IX/16. 

Ms1546 DE jogvédelmi szakértő 2014/5/XI/10. 

Ms1557 ELTE 

újgörög nyelv, irodalom és kultúra (filoló-

giai, politikai-társadalomtudományi szak-

irányok) 

2014/5/XI/11. 

Mi1553 ELTE európai emberi jogi LLM 2014/5/XI/13. 

MsMi1554 EKF 
pedagógiai rendszertervező (digitális tan-

anyagfejlesztés szakirány) 
2014/5/XI/14. 

MsMi1545 PTE 
migrációs egészségügy (magyar és angol 

nyelven) 
2014/5/XI/15. 

MsT1549 
(MsT1509) 

NYF tanár - népzene- és népikultúra tanár 2014/5/XI/16. 

MsT1539b PE tanár - kémiatanár (középiskolai) 2014/5/XI/18. 

MsT1540a PE tanár - matematikatanár (általános iskolai) 2014/5/XI/19. 

MsT1540b PE tanár - matematikatanár (középiskolai) 2014/5/XI/20. 

MsMi1555 EKF 
információtechnológia (webtechnológia 

szakirány) 
2014/6/VIII/7. 

Ms1558 SZTE élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnöki 2014/6/VIII/13. 

Ms1566 BCE 

kertészeti fejlesztőmérnöki (biotechnológiai 

fejlesztések a kertészetben, kertészeti techno-

lógia- és gazdaságfejlesztés, vetőmag- és 

szaporítóanyag-termesztés szakirányok) 

2014/7/XIV/10. 

Ms1562 BKF televíziós műsorkészítő művész 2014/7/XIV/11. 

Ms1561 
(Előzmények: 
Ms1352 

Ms1457 
Ms1482) 

ME egészségügyi menedzser 2014/7/XIV/12. 

Ms1567 PPKE 
régészet (római provinciák régészete; kö-

zépkori régészet specializációk) 
2014/7/XIV/13. 

javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1380&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8674&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1394&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8676&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1468&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8746&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1465&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8748&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1466&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8749&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1422&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8751&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1463&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8899&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1596&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8900&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1589&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8902&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1591&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8903&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1458&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8904&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1474&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8905&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1448&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8907&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1420&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8908&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1447&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8909&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1593&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8924&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1600&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8930&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1630&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8968&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1615&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8969&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1610&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8970&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1632&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8971&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

MsT1560 TKBF tanár - hittanár-nevelő 2014/7/XIV/14. 

MsT1565 NYME tanár - erkölcstan- és etikatanár 2014/7/XIV/15. 

Ms1569 DE 

agrármérnök (állattenyésztési, növény- és 

vetőmag-termesztési, mezőgazdasági víz-

gazdálkodási szakirányok) osztatlan 

2014/8/XIII/23. 

Ms1568 SZIE 

agrármérnök (állattenyésztési, növény- és 

vetőmag-termesztési, mezőgazdasági víz-

gazdálkodási szakirányok) osztatlan 

2014/8/XIII/25. 

MsT1573 NYF 
angol nyelv és kultúra tanára (ált. iskolai) 

osztatlan 
2014/8/XIII/27. 

Ms1578 DE sportközgazdász 2014/8/XIII/22. 

Ms1584 ELTE 
kulturális örökség tanulmányok (kulturális 

örökség elmélete szakirány) 
2014/9/XII/10. 

Ms1589 KE agrármérnöki 2014/9/XII/11. 

MsMi1579
kzk 

ME hulladékgazdálkodási mérnöki 2014/9/XII/13. 

Ms1591 ELTE 
nyelvtudomány (dimenzionális nyelvészet, 

funkcionális nyelvészet specializációk) 
2014/10/XV/5. 

Ms1587kzk DE geriátriai ápoló 2014/10/XV/7. 

Ms1585 PPKE 

közjogi (általános közigazgatási jogi; 

nemzetközi jogi; pénzügyi jogi; alapjogi 

szakirányok) 

2014/10/XV/8. 

Mi1588szhk 
(Mi1326, 

Mi1362) 

PTE 
általános orvos (német nyelven, székhe-

lyen kívül - Bielefeld, Münster) osztatlan 
2014/10/XV/9. 

Ms1342szaki

r5 

(Ms1342szakir1) 

SZTE 
klasszikus hangszerművész (fuvola szak-

irány) 
2014/10/XV/10. 

MsT1576sza

kir1 
SZTE 

zeneművész-tanár (kóruskarnagy-művész 

szakirány) osztatlan 
2014/10/XV/14. 

MsT1576sza

kir2 
SZTE 

zeneművész-tanár (zeneelmélet szakirány) 

osztatlan 
2014/10/XV/15. 

Támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs242 
(Előzmény: 
Fs236) 

ELTE szociális munka (ifjúságsegítő szakirány) 
2014/3/VIII. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Fs241 ELTE 
kommunikáció- és média (moderátor 

szakirány) 
2014/7/XIV/18. 

Fs243 SZF gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 
2014/8/XIII/29. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1607&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8972&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1625&I1GKpvfcvCCO6PfZXouqC2','pop1',600,400,70,140);
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javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1694&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
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javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1715&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9081&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1684&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
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javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1668&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1668&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003','pop1',600,400,70,140);
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javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1662&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003','pop1',600,400,70,140);
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javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1416&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
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Nem támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Fs244 SZTE csecsemő- és kisgyermeknevelő 2014/8/XIII/30. 

Tájékoztatás szaklétesítés és szakindítás megjegyzéses támogatását követő in-

tézményi változtatások megtételéről, azok elfogadásáról 

Kód Benyújtó A kérelem címe Dátum 

Ms1521 PTE kulturális örökség tanulmányok mesterszak 2014.07.04. 

MsT1522 PTE olasz nyelv és kultúra tanár mesterszak 2014.07.04. 

Mi13 SZTE 
programtervező informatikus mesterszak - 

angol nyelven 
2014.07.04. 

Bs1337 KE 
csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzé-

si szak 
2014.09.26. 

Ms1511 SZE gépészmérnök mesterszak 2014.10.31. 

Mi1514 ANNYE Közép-Európa tanulmányok mesterszak 2014.10.31. 

Ms1527 BKF design- és művészetelmélet mesterszak 2014.10.31. 

Bs1342 ME közigazgatásszervező alapképzési szak 2014.12.12. 

Bs1343 EJF 
csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési 

szak 
2014.12.12. 

A Felülvizsgálati Bizottság határozatai 2014-ben 

MAB-kód Kérelmező Tárgy Döntés Határozatszám 

E2807 KRE 
egyetemi tanári pályázó állam- és 

jogtudományok 
NT FVB 1/2014 

Bs298monit BCE 
környezetgazdálkodási agrármér-

nöki 
T FVB 2/2014. 

Bs281monit BCE 
gazdaság- és vidékfejlesztési ag-

rármérnöki 
NT FVB 3/2014. 

E3094 KE egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/1. 

E3003 OE egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/2. 

E3001 OE egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/3. 

E3002 OE egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/4. 

E3025 SZTE egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/5. 

E3026 SZTE egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/6. 

E3011 ME egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/7. 

E3097 KE egyetemi tanári pályázó NT FVB 4/2014/8. 

E2813 SZIE egyetemi tanári pályázó NT FVB 5/2014/1. 

E3015 BKF Németh Erzsébet T FVB 5/2014/2. 

E3104 ELTE Rényi András T FVB 5/2014/3. 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=5&ord=asc&off=0&I98zm5moeNG1dvOiVGC5lT9P9-e
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=7&ord=asc&off=0&I98zm5moeNG1dvOiVGC5lT9P9-e
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=8&ord=asc&off=0&I98zm5moeNG1dvOiVGC5lT9P9-e
http://tir.mab.hu/index.php?pid=601&tid=601&idx=2&ord=asc&off=0&I98zm5moeNG1dvOiVGC5lT9P9-e
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1666&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9031&0MzAB6o32OwFr3uQvgixD3
javascript:openWindow('index.php?pid=505&pop=1314&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8771&NiXfMWE9p8zXjS-8o39aZ3
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-2-2014.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-3-2014.pdf
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MAB-kód Kérelmező Tárgy Döntés Határozatszám 

E3106 ELTE egyetemi tanári pályázó NT FVB 5/2014/4. 

E3061 MTF egyetemi tanári pályázó NT FVB 6/2014/1. 

E3120 DE Bárány Attila Pál T FVB 6/2014/2. 

Nyomon követési (monitor) eljárások eredménye 

Kód Benyújtó A kérelem címe Döntés Határozatszám 

Bs1131szaki

rmonit 
PTE 

alkotóművészet és muzikológia 

(elektronikus zenei alkotóművész) 

alapszakon szakirány indítás 

T 2014/1/IV/15. 

Ms1323mo

nit 
EKF geográfus MA T 2014/1/IV/16. 

Mi970monit SZTE 
nemzetközi tanulmányok (francia 

nyelven) MA 
NT 2014/1/IV/17. 

Bs298monit BCE 
környezetgazdálkodási agrármér-

nöki 
T FVB 2/2014. 

Bs281monit BCE 
gazdaság- és vidékfejlesztési 

agrármérnöki alapszak indítás 
NT FVB 3/2014. 

Bs26monit 
(Bs26) 

DE kertészmérnöki alapszak indítás T 2014/3/IX/1. 

Bs39monit KRF kertészmérnöki alapszak indítás T 2014/3/IX/2. 

BsBi507mo

nit 
DF 

gazdálkodási és menedzsment 

alapszak indítás 
NT 2014/8/VIII/3. 

Párhuzamos program/szakakkreditációs eljárásban hozott határozatok1 

MAB-kód Intézmény Szak Döntés Határozatszám 

P14b 
 

fogorvos képzések osztatlan mes-

terszak 
A 2014/9/X/1. 

P14b/5 DE fogorvos (magyar, angol)  A 2014/9/X/1/1. 

P14b/6 PTE fogorvos (magyar, angol, német)  A 2014/9/X/1/2. 

P14b/7 SE fogorvos (magyar, angol, német)  A 2014/9/X/1/3. 

P14b/8 SZTE fogorvos (magyar, angol)  A 2014/9/X/1/4. 

P14c 
 

gyógyszerész képzések osztatlan 

mesterszak 
A 2014/9/X/2. 

P14c/9 DE gyógyszerész (magyar és angol)  A 2014/9/X/2/1/1. 

P14c/10 PTE gyógyszerész (magyar és angol)  A 2014/9/X/2/1/2. 

P14c/11 SE 
gyógyszerész (magyar, angol, 

német nyelvű képzés)  
A 2014/9/X/2/1/3. 

P14c/12 SZTE gyógyszerész (magyar és angol) A 2014/9/X/2/1/4. 

                                                           
1 A jelentések elérhetőek a MAB honlapján a Határozatok/Párhuzamos programakkreditáció menüpontban. 
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http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=8683&lAUvIHPcvAe4,Cx3KE9S31
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http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9062&4f14iH7FcLfx7Yc8KnOkg3
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9063&4f14iH7FcLfx7Yc8KnOkg3
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http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=524&lang=hu
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MAB-kód Intézmény Szak Döntés Határozatszám 

P14a 
 

általános orvos képzések osztat-

lan mesterszak 
A 2014/10/XII/1. 

P14a/1 DE általános orvos  A 2014/10/XII/1/1. 

P14a/2 PTE általános orvos  A 2014/10/XII/1/2. 

P14a/3 SE általános orvos  A 2014/10/XII/1/3. 

P14a/4 SZTE általános orvos  A 2014/10/XII/1/4. 

P16 

 
sporttudományi képzések A 2014/10/XII/2. 

P16/1 SE humánkineziológia alapképzési szak A 2014/10/XII/2/1. 

P16/20 SE humánkineziológia mesterszak A 2014/10/XII/2/2. 

P16/2 ELTE 
rekreációszervezés és egészségfej-

lesztés alapszak 
A 2014/10/XII/2/3. 

P16/3 NYME 
rekreációszervezés és egészségfej-

lesztés (Győr) alapképzési szak 
A 2014/10/XII/2/4. 

P16/4 NYME 
rekreációszervezés és egészségfej-

lesztés alapszak 
A 2014/10/XII/2/5. 

P16/5 PTE 
rekreációszervezés és egészségfej-

lesztés alapszak 
A 2014/10/XII/2/6. 

P16/6 SE 
rekreációszervezés és egészségfej-

lesztés alapszak 
A 2014/10/XII/2/7. 

P16/7 SZTE 
rekreációszervezés és egészségfej-

lesztés 
A 2014/10/XII/2/8. 

P16/21 NYME 
rekreáció (Győr, Szombathely) mes-

terszak 
A 2014/10/XII/2/9. 

P16/22 PTE rekreáció mesterszak A 2014/10/XII/2/10. 

P16/23 SE rekreáció mesterszak A 2014/10/XII/2/11. 

P16/8 EKF sportszervező alapképzési szak A 2014/10/XII/2/12. 

P16/9 ELTE sportszervező alapképzési szak NA 2014/10/XII/2/13. 

P16/10 NYF sportszervező alapképzési szak A 2014/10/XII/2/14. 

P16/11 NYME sportszervező (Szombathely) alapszak A 2014/10/XII/2/15. 

P16/12 PTE sportszervező alapképzési szak A 2014/10/XII/2/16. 

P16/13 SE sportszervező alapképzési szak A 2014/10/XII/2/17. 

P16/24 SE sportmenedzser mesterszak A 2014/10/XII/2/18. 

P16/14 EKF testnevelő-edző alapképzési szak A 2014/10/XII/2/19. 

P16/15 NYF testnevelő-edző alapképzési szak A 2014/10/XII/2/20. 

P16/16 NYME testnevelő-edző (Szombathely) alapszak A 2014/10/XII/2/21. 

P16/17 PTE testnevelő-edző alapképzési szak A 2014/10/XII/2/22. 

P16/18 SE testnevelő-edző alapképzési szak A 2014/10/XII/2/23. 

P16/19 SZTE testnevelő-edző alapképzési szak A 2014/10/XII/2/24. 

P16/25 SE szakedző mesterszak A 2014/10/XII/2/25. 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9182&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9183&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9184&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
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javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1358&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003','pop1',600,400,70,140);
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http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9196&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9190&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9191&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9192&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9193&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9194&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9195&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9197&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9198&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9199&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9201&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9202&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9203&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9204&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9205&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9206&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9208&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9207&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9209&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9210&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9211&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9212&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9213&HxVhWkRbTCP1-G-RIQC003
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Intézmények kódjai 

Állami egyetemek 

Kód Intézmény neve Kód Karok 

BCE 
Budapesti Corvinus 

Egyetem 

ÉTK Élelmiszertudományi Kar 

GTK Gazdálkodástudományi Kar 

KERTK Kertészettudományi Kar 

KTK Közgazdaságtudományi Kar 

TÁJK Tájépítészeti Kar 

TK Társadalomtudományi Kar 

BME 

Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi 

Egyetem 

ÉMK Építőmérnöki Kar 

ÉPK Építészmérnöki Kar 

GPK Gépészmérnöki Kar 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

KJK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

TTK Természettudományi Kar 

VBK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

DE Debreceni Egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

EK 
Egészségügyi Kar (telephely: Nyíregy-

háza) 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GTK Gazdálkodástudományi Kar 

GYFK 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

(telephely: Hajdúböszörmény) 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

IK Informatikai Kar 

MÉK 
Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi 

és Környezetgazdálkodási Kar 

MK Műszaki Kar 

NK Népegészségügyi Kar 

TTK Természettudományi és Technológiai Kar 

ZK Zeneművészeti Kar 

ELTE 
Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BGGYK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

IK Informatikai Kar 

PPK Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

TÁTK Társadalomtudományi Kar 



Akkreditáció Magyarországon  27 

 120 

Kód Intézmény neve Kód Karok 

TÓK Tanító- és Óvóképző Kar 

TTK Természettudományi Kar 

TKK Tanárképző Központ 

KE Kaposvári Egyetem 

AKK Agrár- és Környezettudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MK Művészeti Kar 

PK Pedagógiai Kar 

LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

ME Miskolci Egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BBZI Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

EK Egészségügyi Kar 

GÉIK Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MAK Műszaki Anyagtudományi Kar 

MFK Műszaki Földtudományi Kar 

MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem 

MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

NKE 
Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

HHK Hadtudomány és Honvédtisztképző Kar 

KTK Közigazgatástudományi Kar 

NETK Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar2 

RTK Rendészettudományi Kar 

NYME 

Nyugat-

magyarországi Egye-

tem 

AK 
Apáczai Csere János Kar (telephely: 

Győr) 

BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sopron) 

EMK Erdőmérnöki Kar (Sopron) 

SKK 
Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtu-

dományi és Művészeti Kar (Sopron) 

KTK Közgazdaságtudományi Kar (Sopron) 

MÉK 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudomá-

nyi Kar (Mosonmagyaróvár) 

TTK Természettudományi Kar (Szombathely) 

BDPK 
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Kar (Szombathely) 

OE Óbudai Egyetem 

AMK 
Alba Regia Műszaki Kar (telephely: 

Székesfehérvár) 

BGK 
Bánki Donát Gépész és Biztonság-

technikai Mérnök Kar 

                                                           
2 2015. február 1-én alakult kar. 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 

KGK Keleti Károly Gazdasági Kar 

KVK Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

NIK Neumann János Informatikai Kar 

RKK 
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környe-

zetmérnöki Kar 

PE Pannon Egyetem 

GK Georgikon Kar (Keszthely) 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MFTK 
Modern Filológiai és Társadalomtudo-

mányi Kar 

MIK Műszaki Informatikai Kar 

MK Mérnöki Kar 

PTE 
Pécsi Tudomány-

egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar (Pécs) 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

ETK Egészségtudományi Kar 

FEEK 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Kar 

IGYK Illyés Gyula Kar (Szekszárd) 

KTK Közgazdaságtudományi Kar 

MK Művészeti Kar 

PMMIK 
Pollack Mihály Műszaki és Informati-

kai Kar 

TTK Természettudományi Kar 

SE Semmelweis Egyetem 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

EKK Egészségügyi Közszolgálati Kar 

ETK Egészségtudományi Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

SZE 
Széchenyi István 

Egyetem 

ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

GK Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

MTK Műszaki Tudományi Kar 

PLI 
Petz Lajos Egészségügyi és Szociális 

Intézet 

ZMI Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 

SZFE Színház és Filmművészeti Egyetem 

SZIE Szent István Egyetem 

ÁOTK Állatorvos-tudományi Kar 

ABPK 
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógi-

ai Kar (Szarvas) 

GÉK Gépészmérnöki Kar 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 

GAEK 
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudomá-

nyi Kar (Békéscsaba) 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

MKK 
Mezőgazdaság- és Környezettudomá-

nyi Kar 

YMÉK Ybl Miklós Építéstudományi Kar (Bp) 

SZTE 
Szegedi Tudomány-

egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

ETSZK 
Egészségtudományi és Szociális Kép-

zési Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

JGYPK Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

MGK Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely) 

MK Mérnöki Kar 

TTIK Természettudományi és Informatikai Kar 

ZMK Zeneművészeti Kar 

TKK Tanárképző Központ 

Nem állami egyetemek 

Kód Intézmény neve Kód Karok 

KRE 
Károli Gáspár Re-

formátus Egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

HTK Hittudományi Kar 

TFK Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrös) 

ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 

DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem 

KEE Közép-európai Egyetem 

OR-ZSE Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem 

PPKE 
Pázmány Péter Kato-

likus Egyetem  

BTK Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba) 

JÁK Jog- és Államtudományi Kar 

HTK Hittudományi Kar 

ITK 
Információs Technológiai és Bionikai 

Kar 
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Állami főiskolák 

Kód Főiskola neve Kód Kar 

BGF 
Budapesti Gazdasági 

Főiskola 

KKK Külkereskedelmi Kar 

PSZK Pénzügyi és Számviteli Kar  

GKZ Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

KVIK 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

DF Dunaújvárosi Főiskola 

EJF Eötvös József Főiskola 
MKK Műszaki és Közgazdaságtud. Kar 

NTK Neveléstudományi Kar 

EKF 
Eszterházy Károly 

Főiskola 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

CK Comenius Főiskolai Kar (Sárospatak) 

GTK Gazdaság- és Társadalomtud. Kar 

TKTK Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 

TTK Természettudományi Kar 

KF Kecskeméti Főiskola 

GAMFK 
Gépipari és Automatizálási Műszaki 

Főiskolai Kar 

KFK Kertészeti Főiskolai Kar 

TFK Tanítóképző Főiskolai Kar 

KRF Károly Róbert Főiskola 

MTF Magyar Táncművészeti Főiskola 

NYF Nyíregyházi Főiskola 

SZF Szolnoki Főiskola 

Nem állami főiskolák 

Kód Főiskola neve 

ATF Adventista Teológiai Főiskola 

AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 

BKF 
Budapesti Kommunikációs 

és Üzleti Főiskola 

HFTGK 
Heller Farkas Turisztikai és Gaz-

dasági Kar 

KMK Kommunikációs és Művészeti Kar 

BKTF Budapest Kortárstánc Főiskola 

BTA Baptista Teológiai Akadémia 

EDUTUS Edutus Főiskola (Tatabánya) 

EGHF Egri Hittudományi Főiskola 

EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem 

ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola 

GDF Gábor Dénes Főiskola 

GFF Gál Ferenc Főiskola 
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Kód Főiskola neve 

GTF Golgota Teológiai Főiskola 

GYHF Győri Hittudományi Főiskola 

IBS IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

KJF Kodolányi János Főiskola 

MPANNI Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete 

PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 

PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia 

PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola 

SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia 

SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 

SZBHF Szent Bernát Hittudományi Főiskola 

SZPA Szent Pál Akadémia 

TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 

TPF Tomori Pál Főiskola 

VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola 

WSÜF Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

ZSKF Zsigmond Király Főiskola 
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MAB kiadványok 

 

A MAB honlapján értesítette partnereit (www.mab.hu, Friss hírek menüpont - 

hogy a MAB kiadványai (Akkreditációs Értesítő, Évkönyv) 2015-re is megrendel-

hetők. Kérjük régi és új megrendelőinket, hogy megrendelési szándékukat a hon-

lapról letölthető megrendelő kitöltésével és titkárságunkra (titkarsag@mab.hu) 

megküldésével jelezzék. 

http://www.mab.hu/

