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Tiszta MAB lap! 

A felsıoktatási törvény szerint [109. § (1) bekezdés] „A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs 

Bizottság a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység 

minıségének értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési rendszer mőködésének 

vizsgálatára létrehozott független, országos szakértıi testület.” A MAB tevékenységének 

alapjait a törvény, a rá vonatkozó kormányrendelet, s ezekre alapozva saját szervezeti és 

mőködési szabályzata határozza meg. A MAB elsıdleges törekvése, mőködésének etikai 

alapelve, hogy az értékelések, a vizsgálatok, a szakértıi vélemények kialakításában szabály- 

és szakszerően, tárgyilagosan, elfogulatlanul járjon el. Ennek érdekében kizárja az adott 

ügyben érintettek közvetlen részvételét az értékelési eljárásban és természetesen törekszik a 

közvetett érintettség hatásainak kiküszöbölésére is. Ugyanezt a célt szolgálja a törvényileg 

biztosított MAB felülvizsgálati eljárás intézménye is. 

A MAB azonban nem mechanikusan mőködı mérımőszer. Bár meghatározó módon 

adatokra, tényekre, számokra, konkrét információkra támaszkodik, ezek értékelésében 

szükségszerően megjelenik a bíráló(k), a döntést hozó(k) egyedi szakértelme, speciális 

felkészültsége, saját felfogása, szakmai egyénisége – és ez így van rendjén, ezt nem szabad és 

egy határig nem is kell kizárni. Nem csak lemérünk, hanem mérlegelünk és értékelünk is! 

Mutatis mutandis ugyanez elmondható a másik oldalról, a különbözı beadványok készítıirıl 

vagy alanyairól. Az ı igényük és érzékenységük az objektivitásra – ha lehet – még nagyobb a 

MAB-énál. Ezért alkalmasint, természetesen elsısorban a nem támogatott esetekben, 

felmerülhet bennük az elfogultság, az ellenérdekeltség, a szubjektivizmus érzete. Rosszabb 

esetben a MAB eljárásának tisztasága is megkérdıjelezıdik. Ennek formái változatosak – a 

nyílt és névvel leírt panasztól a hangosan kimondani nem vállalt suttogó információig, olykor 

a retorziótól való félelemre hivatkozva. 

A MAB elnöke – a plénum támogatását bírva – úgy döntött, nyit egy „tisztaMABlap” e-mail 

postafiókot. Ebben lehetıséget nyújt bárkinek, hogy a MAB eljárásainak, egyedi vagy 

általános döntéseinek tárgyilagosságával, objektivitásával vagy éppen szubjektivitásával 

kapcsolatos véleményét, ha tetszik, panaszát, etikai észrevételeit megírja. A postafiókot 

szigorúan csak a MAB elnöke olvassa, s vállalja, hogy az abban megfogalmazottakkal 

érdemben foglalkozik, és azokra válaszol. Ennek feltétele, hogy a levél írója azonosítható 

legyen, ezzel együtt viszont az elnök garanciát ad arra, hogy a levélíró személyét senkinek 

nem fedi fel. A levélíró lehetısége, hogy a levélváltást késıbb, de csak névvel és rövidítés 

nélkül, a MAB elnök egyidejő tájékoztatásával együtt, nyilvánosságra hozhatja. Ha ez név 

nélkül történne, akkor azt a MAB elnöke teszi meg. 

A MAB (elnöke) biztos abban, hogy tevékenysége csak elenyészı számú ilyen esetre ad okot. 

Mégis hasznosnak és a MAB mőködés tisztasága érdekében is fontosnak szánja ezt a 

kezdeményezést. A magyar felsıoktatás – és társadalom – közös érdeke, hogy a MAB ne csak 

tiszta lappal mőködjön, hanem ez a mőködés tisztának is látszódjon. 

A postafiók címe: tisztaMABlap@mab.hu 

 

Budapest, 2008. január 25. 

 

Bazsa György sk. 

a MAB elnöke 


