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A gazdaságtudományi képzések párhuzamos programakkreditációjában előírt követő eljárások 

A MAB a 2016. január 29. testületi ülésén zárta le a 209 képzést érintő, gazdaságtudományi képzési 

területen lefolytatott párhuzamos programakkreditációt.  

Az eljárás eredményeként 68 képzés esetében döntött a testület arról, hogy az adott intézmény az érintett 

szak vonatkozásában az akkreditációs jelentésben foglaltakra reagáló intézkedési tervet készítésen 2016 

márciusáig (néhány esetben 2016  decemberéig) és döntött arról, hogy a MAB jelentésben megfogalmazott 

hiányosságok kiküszöbölésének ellenőrzésére 2017 szeptemberében induló követő eljárások indulnak, 

egy képzés kivételével: a vizsgálat idején még Szolnoki Főiskola (ma Pallasz Athéné Egyetem) nemzetközi 

és gazdálkodási alapszakjának monitor eljárása 2018-ban lesz a 2016. évi MAB határozat szerint. 

 

A MAB 2017.02.24-i testületi ülésen elfogadott akkreditációs ütemezésre figyelemmel a Debreceni 

Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola esetében az idén lezajló 

intézményakkreditációs eljárás befejezésével egy időben hoz határozatot a 3 intézmény 5 képzéséről. 

Ezeknek az intézményeknek változatlanul 2017. szeptember 15-ig kell a tájékoztató anyagot a MAB 

részére megküldeni.  

A MAB 2017.02.24-i ülésen elfogadott akkreditációs ütemezésre figyelemmel az 

intézményakkreditációs eljárással összehangolva, 2018-ban fogja vizsgálni a Budapesti 

Gazdaságtudományi Egyetem 10 monitorral érintett képzését. E monitor eljáráshoz az intézmény a 

tájékoztató anyagot 2018. január 31-ig küldi meg. 

 

Határozatszám 

(Monitort 

elrendelő MAB 

határozat) 

Int. Képzés Monitor 

Intézkedésekről szóló 

tájékoztató megküldésének 

határideje 

2017/3/IX/1/1 

(2016/1/VII/2/2) 

BGE 

emberi erőforrások BA 

2018 2018. január 31 

2017/3/IX/1/2 

(2016/1/VII/2/12) 
gazdálkodási és menedzsment BA 

2017/3/IX/1/3 

(2016/1/VII/3/2) 
kereskedelem és marketing BA 

2017/3/IX/1/4 

(2016/1/VII/3/40) 
marketing MA 

2017/3/IX/1/5 

(2016/1/VII/3/19) 
turizmus-vendéglátás BA 

2017/3/IX/1/6 

2016/1/VII/3/49) 
turizmus-menedzsment MA 

2017/3/IX/1/7 

(2016/1/VII/3/31) 
üzleti szakoktató BA 

2017/3/IX/1/8 

(2016/1/VII/4/6) 
nemzetközi gazdálkodás BA 

2017/3/IX/1/9 

(2016/1/VII/5/2) 
pénzügy és számvitel BA 

2017/3/IX/1/10 

(2016/1/VII/5/20) 
pénzügy MA 

 

 

Az intézkedési tervek alapján 29 képzés esetében látható, hogy az intézmény korrigálta az 

akkreditációs jelentésben kifogásoltakat az adott képzés vonatkozásában, így a 2017 szeptemberére 

tervezett monitor eljárás elhagyható, és a korábban hozott határozat alapján a szak 2021. január 31-

ig hatályos akkreditációja megerősíthető: 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11455
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11456
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11457
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11458
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11459
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11460
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11461
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11462
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11463
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11464
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MAB határozat Int. MAB kód Képzés 

2017/3/IX/2/1 

(2016/1/VII/2/1) 
BCE P18/1 emberi erőforrások BA 

2017/3/IX/2/2 

(2016/1/VII/2/35) 
BCE P18/35 MBA MA 

2017/3/IX/2/3 

(2016/1/VII/2/42) 
BCE P18/42 regionális és környezeti gazdaságtan MA 

2017/3/IX/2/4 

(2016/1/VII/5/26) 
BCE P21/26 számvitel MA 

2017/3/IX/2/5 

(2016/1/VII/3/41) 
BME P19/41 marketing MA 

2017/3/IX/2/6 

(2016/1/VII/2/17) 
EDUTUS P18/17 gazdálkodási és menedzsment BA 

2017/3/IX/2/7 

(2016/1/VII/3/5) 
EDUTUS P19/5 kereskedelem és marketing BA 

2017/3/IX/2/8 

(2016/1/VII/3/54) 
EDUTUS P19/54 kereskedelem és marketing BA (Székelyudvarhely) 

2017/3/IX/2/9 

(2016/1/VII/3/42) 
EDUTUS P19/42 marketing MA 

2017/3/IX/2/10 

(2016/1/VII/4/9) 
EDUTUS P20/9 nemzetközi gazdálkodás BA 

2017/3/IX/2/12 

(2016/1/VII/2/62) 
EKE P18/62 vezetés és szervezés MA 

2017/3/IX/2/13 

(2016/1/VII/3/24) 
EKE P19/24 turizmus-vendéglátás BA 

2017/3/IX/2/14 

(2016/1/VII/3/51) 
EKE P19/51 turizmus-menedzsment MA 

2017/3/IX/2/15 

(2016/1/VII/2/44) 
KE P18/44 regionális és környezeti gazdaságtan MA 

2017/3/IX/2/16 

(2016/1/VII/3/6) 
KE P19/6 kereskedelem és marketing BA 

2017/3/IX/2/17 

(2016/1/VII/5/5) 
KE P21/5 pénzügy és számvitel BA 

2017/3/IX/2/18 

(2016/1/VII/5/22) 
KE P21/22 pénzügy MA 

2017/3/IX/2/19 

(2016/1/VII/2/38) 
ME P18/38 MBA MA 

2017/3/IX/2/20 

(2016/1/VII/3/43) 
ME P19/43 marketing MA 

2017/3/IX/2/21 

(2016/1/VII/4/2) 
ME P20/2 nemzetközi gazdálkodás BA 

2017/3/IX/2/22 

(2016/1/VII/3/3) 
METU P19/38 kereskedelem és marketing BA 

2017/3/IX/2/23 

(2016/1/VII/3/20) 
METU P19/20 turizmus-vendéglátás BA 

2017/3/IX/2/24 

(2016/1/VII/4/7) 
METU P20/7 nemzetközi gazdálkodás BA 

2017/3/IX/2/25 

(2016/1/VII/1/14) 
PPKE P17/14 közszolgálati BA 

2017/3/IX/2/26 

(2016/1/VII/2/66) 
PTE P18/66 vezetés és szervezés MA 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11465
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11466
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11467
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11468
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11469
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11470
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11471
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11472
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11473
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11474
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11476
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11477
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11478
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11479
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11480
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11481
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11482
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11483
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11484
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11485
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11486
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11487
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11488
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11489
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11490


3 

 

MAB határozat Int. MAB kód Képzés 

2017/3/IX/2/27 

(2016/1/VII/3/28) 
PTE P19/28 turizmus-vendéglátás BA 

2017/3/IX/2/28 

(2016/1/VII/4/21) 
SZE P20/21 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA 

2017/3/IX/2/29 

(2016/1/VII/3/38) 
SZIE P19/38 logisztikai menedzsment MA 

2017/3/IX/2/30 

(2016/1/VII/5/13) 
SZIE P21/13 pénzügy és számvitel BA 

 

Az Eszterházy Károly Egyetem mint a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola jogutód intézménye nem 

kíván az emberi erőforrások alapszakon képzést indítani a gyöngyösi képzési helyen, így okafogyottá vált 

a gyöngyösi képzés monitor eljárása. Az intézmény által megküldött tájékoztatás alapján a MAB a 

monitor eljárástól eltekint:  

 

MAB határozat Int. MAB kód Szak 

2017/3/IX/2/11 

(2016/1/VII/2/4) 
EKE P18/4 emberi erőforrások BA 

 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11491
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11492
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11493
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11494
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11475

