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Tisztelt Államtitkár Úr!
A MAB Magyar Tanácsadó Testületének (MTT) tagjai meghívást kaptak a MAB Nemzetközi
Tanácsadó Testületének (NTT) 2013. október 25-iki ülésére. Az ülésen megjelent MTT tagok eszmecserét
folytattak az NTT tagjaival, s megvitatták a MAB nemzetközi külsı értékelésének állását, különös
tekintettel az ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) elnökének 2013.
október 23-án kelt levelére, mely kérdéseket tesz fel a MAB függetlensége és finanszírozása tárgyában. A
külsı értékelés e két vonatkozásban jelentıs problémákat tárt fel, melyek meghiusíthatják a MAB teljes
jogú ENQA tagságának megújítását. Amennyiben az ENQA Board a MAB jelenlegi mőködését az ENQA
tagsági követelményeknek, s így a felsıoktatási minıségbiztosítás európai normáinak (ESG – Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education) nem megfelelınek ítéli, az
nemcsak a MAB teljes jogú ENQA tagságának elvesztésével jár, de a magyar felsıoktatás minıségével
kapcsolatban indokolatlan kétséget ébreszt, s veszélyezteti a magyar diplomák nemzetközi elismerését.
Egy ilyen fejlemény nemcsak a magyar felsıoktatásra, de magyar gazdaság magas hozzáadott értékő
ágazatainak (pl. ICT) exportképességére is tragikus hatással lehetne.
A MAB Magyar Tanácsadó Testületét aggodalommal tölti el e lehetıség, ezért a Minisztérium
sürgıs intézkedését kéri, az alábbiak szerint:
1. Javasoljuk a Nemzeti felsıoktatási törvény módosítását a MAB tagjainak delegálását illetıen, a
kiegyensúlyozottabb delegálási összetétel (függetlenség) érdekében, úgy, hogy a miniszteri kvóta,
valamint az MTA és az MRK által delegált személyek száma 3-3 fı legyen, továbbá kerüljenek be a
felhasználói szféra (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Innovációs Szövetség)
képviselıi (2 fı), valamint a felsıoktatási intézményeket fenntartó egyházak képviselıi (2 fı), a
MMA, HÖOK, a DOSZ és az ENQA (lehetıleg magyarul beszélı) delegáltjai (1-1 fı) is a MAB
testületébe, összesen 17 fı.
2. Javasoljuk a 19/2012. (II.22.) Kormány rendelet a felsıoktatási minıségértékelés és -fejlesztés egyes
kérdéseirıl 11.§ (1) bekezdés módosítását, hogy egyértelmő legyen, mely esetekben kezdeményezheti
a delegáló szervezet a MAB tag felmentését, s a felmentési javaslatot indokolnia kelljen.
3. Javasoljuk, hogy a fenti kormányrendeletnek megfelelıen a MAB mőködéséhez szükséges pénzügyi
fedezetet az EMMI költségvetésében elkülönítetten, külön soron szerepeltessék.
4. Javasoljuk, hogy a Minisztérium biztosítsa a jogszabályi garanciát, hogy a MAB valóban és idıben
jusson hozzá a mőködéséhez szükséges pénzügyi forráshoz.
Kérjük Államtitkár urat, hogy az ügy fontosságára és sürgısségére tekintettel mielıbb
kezdeményezze a szükséges jogszabályi módosításokat.
Budapest, 2013. október 31.
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A MAB Magyar Tanácsadó Testületének tagjai:
Bojár Gábor elnök, Graphisoft
Búvár Géza vezérigazgató, KITE Zrt. Nádudvar
Ginsztler János elnök, Magyar Mérnökakadémia
Greiner István kutatási igazgató helyettes, Richter Gedeon Nyrt.
Huszti Péter egyetemi tanár, Színház- és Filmmővészeti Egyetem
Magyari Tivadar egyetemi tanár, Babes Bolyai Tudományegyetem
Makara Gábor kutató professzor, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Závodszky Péter elnök, Magyar Innovációs Alapítvány
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