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Elıszó 

 Az  Akkreditáció Magyarországon címő kiadványunk 7. kötetét 
tartja kezében az Olvasó. A kötet terjedelme és a tartalma egyaránt jelzi a 
Magyar Akkreditációs Bizottság 1999-ben jelentısen megnövekedett 
teljesítményét. Az integráció és a felsıoktatási törvény módosításai új feladatokat 
jelentett, és reméljük, hogy az Olvasó megítélése szerint a MAB megfelelt a 
kihívásoknak. 

K.P. 
        

 

A MAB ülései 1999-ben 

 
1999. január 15. (rendkívüli ülés) 
1999. január 29. 
1999. február 6. 
1999. március 26. 
1999. április 30. 
1999. május 28. 
1999. június 25. 
1999. szeptember 24. 
1999. október 15. (kibıvített elnökségi ülés) 
1999. október 29-30. 
1999. november 26. 
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Beszámoló a Magyar Akkreditációs Bizottság 1999. évi mőködésérıl 

 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 1999. évi mőködését elsısorban az alábbiak 

határozták meg: 
 
⇒ a felsıoktatási intézmények integrációja, 
⇒ a felsıoktatási intézmények minıségbiztosításának kialakítása, 
⇒ a felsıoktatási törvény módosításából eredı egyéb feladatok, pl. a szakirányú 

továbbképzéssel és az akkreditációs iskolarendszerő felsıfokú szakképzéssel 
kapcsolatos új feladatok, a felsıoktatási  

⇒ intézmények elsı akkreditációs eljárásának befejezése. 
 

A felsorolt tényezık természetesen egymással sok tekintetben 
összefüggenek, de ezek a feladatok a korábbi és folyamatban lévı mindennapos 
teendık (PhD programok, szakalapítási/szakindítási kérelmek, az eljárási rend 
módosulása, stb.) mellett mégis prioritást kaptak. 

 
A felsıoktatási intézmények integrációját a módosított Felsıoktatási törvény 

hagyta jóvá és ennek elıkészítésében a Magyar Akkreditációs Bizottság fontos 
szerepet töltött be. 1999 januárjában rendkívüli plenáris ülés fogadta el az 
integrációval kapcsolatos ajánlásokat. Ezt követıen az újonnan megalakult 
intézmények kari tagozódását kellett véleményezni, amelyre az év második 
felében kibıvített elnökségi ülés keretében került sor. 

 
A folyamatos minıségbiztosítás megszervezése érdekében 1999 ıszén a 

dékánok illetve a fıigazgatók számára egy-egy egész napos ankétot szerveztünk. 
Korábban már kidolgoztuk a szükséges irányelveket, és „pilot project”-et 
szerveztünk. Megbeszéltük a gyakorlati tennivalókat és ennek eredményeként a 
2000. év folyamán megindulhat a törvényben is megfogalmazott éves jelentések 
rendszere. A Titkárság felkészült arra, hogy az intézmények minıségbiztosítási 
felelıseivel személyes kapcsolatot alakítson ki és feldolgozza, valamint értékelje 
a beérkezı jelentéseket.  

 
A módosított Felsıoktatási törvény értelmében a Magyar Akkreditációs 

Bizottság a jövıben az egyetem doktori iskoláit akkreditálja. A Bizottság az 
Országos Doktori és Habilitációs Tanáccsal egyetértésben kidolgozta a szükséges 
eljárási rendet. Könnyítést jelent, hogy a jövıben csak az új szakirányú 
továbbképzési szakok képesítési követelményeit kell véleményezni, míg az 
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indítást nem. Ennek elıfeltételeként meg kellett meghatározni, hogy az egyes 
felsıoktatási intézmények milyen tudományágban indíthatnak szakirányú 
továbbképzést. A Plénum határozatot hosszas titkársági munka és intézményi 
egyeztetés elızte meg.  

 
Az elsı akkreditációs eljárási kör 1999. december végéig 90%-ban 

befejezıdött, a hátralévı néhány alapítványi és egyházi intézmény akkreditációs 
eljárása már 1999-ben megkezdıdött és 2000-ben lezárható lesz. Evvel a Magyar 
Akkreditációs Bizottság eleget tesz a törvényi elıírásnak. A hazai felsıoktatási 
intézmények akkreditációja elsı körben hamarosan befejezıdik. Kedvezı 
alkalmat jelent ez arra, hogy a MAB eddigi tevékenységét a fenti kihívások 
szellemében értékelje. Az önvizsgálat persze eddig is jelen volt 
tevékenységünkben. 1999 tavaszán-nyarán azonban továbbléptünk, 
tevékenységünkrıl a felsıoktatási intézmények körében átfogó, kérdıíves 
felvételt készítettünk. A feldolgozás megtörtént, eredményeit több fórumon 
ismertettük, s hamarosan publikáljuk. 

 
Az eljárási rend keretében elkészült a távoktatás akkreditációs útmutatója. A 

távoktatás próbaakkreditációja jól vizsgázott és az ebben részt vevı külföldi 
szakértık is elismerték az eljárás hatékonyságát. A jövı feladata az új, integrált 
intézmények, továbbá a székhelyen kívüli képzés akkreditálása. 

 
A MAB külföldi kapcsolatai 1999-ben tovább gyarapodtak. Májusban került 

sor a Nemzetközi Tanácsadó Testület soros ülésére. Decemberben megkezdıdött 
a MAB külsı értékelése, melyet szintén nemzetközi testület végez. Ennek 
keretében elkészítettük önértékelı jelentésünket, amelynek elsı változatát a 
Plénum novemberi ülése hagyta jóvá. A bonyolult és sokrétő elıkészítı munka, 
majd 2000. február utolsó hetében sorra kerülı egy hetes látogatás a Világbank 
finanszírozása alapján történik.  

 
A MAB gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, errıl a Plénum több 

alkalommal részletes tájékoztatást kapott. 
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Tevékenységünk a számok tükrében: 

 
 1998 1999 
Intézményi akkreditáció 29 21 
PhD ügyek 32 22 
Állami elismerés 4 3 
Karlétesítés 1 39 
Szakindítás 179 70 
Képesítési követelmények 9 27 
Akkreditált iskolarendszerő képzés 48 50 

 
 
2000. június 30-án lejár a Magyar Akkreditációs Bizottság mandátuma. A 

lezáruló periódus végén átfogó beszámolót készítünk az Oktatási Minisztérium, 
az Országgyőlés, valamint a szélesebb nyilvánosság számára az intézményi 
akkreditáció tapasztalatiról és a Bizottság munkájáról. Ez a magyarázata annak, 
hogy jelen beszámoló a MAB 2000. januári plénumának határozata alapján a 
szokottnál rövidebb terjedelmő. 

 
Budapest, 2000. január 
 
      Róna-Tas András 
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I. Véleményezések 

I. 1. PhD és DLA programok 

Elfogadott PhD programok 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Programve
zetı 

A program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
PATE 

Mezıgazda-
ság 
tudomány 

 
420 

Kuroli 
Géza DSc 

Preciziós 
növénykezelés 

 
A 

99. 01. 
29. 

 
POTE 

Biológia 421 Kilár 
Ferenc DSc 

Bioanalitika  
A 

99. 02. 
26. 

 
SOTE 

 
Orvos-
tudomány 

 
422 

 
DeChâtel 
Rudolf DSc 

Klinikai endo-
krinológia és 
experimentális 
vonatkozásai 

 
A 

 
99. 04. 
30. 

 
BKE 

Politika- 
tudomány 

423 Ágh Attila 
DSc 

Alkalmazott 
politika-
tudomány 

 
A 

99. 04. 
30. 

JATE Nyelv- 
tudomány 

435/ 
22c 

Szalamin 
Edit CSc 

Orosz leíró 
nyelvészet 

B 99. 05. 
28. 

 
JATE 

Fizika 
tudomány 

437/ 
19 

Bergou 
János DSc 

Kvantumoptika  
B 

99. 05. 
28. 

 
POTE 

 
Biológia 
tudomány 

 
449/
129 

 
Melegh 
Béla DSc 

Molekuláris, 
biokémiai és 
funkcionális 
sajátosságok 
kapcsolata 
genetikai 
betegségekben 

 
 
B 

 
99. 10. 
29. 

Átalakult PhD program 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Program
vezetı 

A program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
ELTE 

 
Biológia 

44/ 
237 

Kukorelli 
Tibor 
CSc 

A viselkedés 
neurobiológiája 

 
B 

99. 01. 
29. 
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Visszavont PhD pályázat 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Idı-
pont 

JATE Nyelv-
tudomány 

394 Kontra 
Miklós CSc 

Angol leíró és 
alkalmazott nyelvészet 

99. 04. 
30. 

 
ZMNE 

Had-
tudomány 

 
418 

Szabó János 
DSc 

A védelmi szektor 
társadalmi 
kapcsolatrendszere 

99. 04. 
30. 

 
DATE 

Mezıgazda-
ság 
tudomány 

425 Nagy János 
DSc 

A talaj, a víz és a 
környezet közötti 
kölcsönhatások 

99. 04. 
30. 

 

PhD program vezetıjének változása 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Programvezetı A program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
BME 

 
Közlekedés 
tudomány 

 
161 

Borotvás Elemér 
DSc helyett 
Kovácsné Gilicze 
Éva DSc 

 
Közlekedés 
tudomány 

A 99. 01. 
29. 

ELTE Történet-
tudomány 

73/7
493/
94 

Urbán Aladár DSc 
helyett: Gergely 
Jenı DSc 

Történettudomá-
nyi doktori 
iskola 

A 99. 02. 
26. 

 
 
KLTE 

 
Pszicholó-
gia 

 
 
246 

 
Mészáros István 
DSc helyett: 
Czigler István 
DSc 

Személyközi 
kapcsolatok 
pszichofiziológi-
ai és pszicholó-
giai jelenség 
szinteken 

 
 
A 

 
99.02.
28. 

 
KLTE 

 
Nyelvtudom
ány 

 
267/
k 

Sebestyén Árpád 
CSc helyett: 
Nyirkos István 
DSc 

 
Magyar 
nyelvtudomány 

 
A 

 
99. 02. 
26. 

 
KLTE 

Irodalom-
tudomány 

244/ 
326k 

Lıkös István CSc 
helyett: Hajnády 
Zoltán CSc 

Klasszikus orosz 
irodalom 

 
B 

99. 02. 
26. 

 
DATE 

Mezıgazda-
ság 
tudomány 

 
287 

Veress László 
DSc helyett: 
Bánszki Tamás 
DSc 

Regionális 
forrásokra épülı 
környezetbarát 
állattartás 

 
A 

99. 03. 
26. 
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ME 

Állam- és 
jog 
tudomány 

 
187 

Zlinszky János 
DSc helyett: 
Lamm Vanda DSc 

A magyar állam- 
és jogrendszer 
továbbfejlesz-
tése 

 
A 

99. 04. 
30. 

 

PhD program bıvülése új alprogrammal 

Egye-
tem 

Tudomány
ág 

Kód Alprogram
vezetı 

Az alprogram  
címe 

Idı-
pont 

 
PATE 

Mezı-
gazdaság 
tudomány 

426/ 
27 

Várnagy 
László DSc 

Növényvédıszerek és más 
vegyi anyagok környezet-
technológiai megítélése 

99. 03. 
26. 

SE Mezı-
gazdaság 

432/
217 

Kıhalmy 
Tamás DSc 

Vadgazdálkodás 99. 03. 
26. 

 
SOTE 

Orvos- 
tudomány 

436/ 
351 

Mőzes 
Gyöngyi 
CSc 

Gastrointestinalis 
immunológia 

99. 04. 
30. 

KLTE Matematika 
tudomány 

424c/
243 

Losonczi 
László DSc 

Matematika-didaktika 99. 04. 
30. 

 
 

I. 2. Állami elismerés 

Támogatott fıiskola létesítési kérelem 

Kód-
szám 

Kérelmezı Létesítendı 
intézmény 

Idıpont 

 
L46 

 
Heller Farkas Fıiskola 

Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Szolgáltatások 
Fıiskolája 

 
99. 06. 26. 

Nem támogatott fıiskola létesítési kérelem 

Kód-
szám 

Kérelmezı Létesítendı 
intézmény 

Idıpont 

L45 Nagykanizsa város Kanizsa Fıiskola 99. 01. 29. 
L47 Európai Gazdasági Fıiskola Fıiskola 99. 10. 29. 
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 15

 

Támogatott karlétesítési kérelem 

Benyújtó intézmény Létesítendı kar A kar 
szintje 

Idıpont 

Debreceni Egyetem Vidékfejlesztési és 
agrárökonómiai Kar 

egyetemi 99. 10. 29. 

Nyugat-Magyarországi  
Egyetem (Sopron) 

Közgazdaságtudományi 
Kar 

egyetemi 99. 10. 29. 

Nyugat-Magyarországi  
Egyetem (Sopron) 

Élelmiszertudományi 
Kar 

egyetemi 99. 10. 29. 

Szent István Egyetem 
(Gödöllı) 

Mezıgazdasági Kar  
(Gyöngyös) 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Szent István Egyetem 
(Gödöllı) 

Gazdálkodási Kar  
(Gyöngyös) 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Budapesti Mőszaki Fıiskola Bánki Donát 
Gépészmérnöki 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán  
Villamosmérnöki 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Budapesti Mőszaki Fıiskola Rejtı Sándor 
Könnyőipari mérnöki 
Kar 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Budapesti Mőszaki Fıiskola Gazdasági Kar fıiskolai 99. 10. 29. 

Budapesti Mőszaki Fıiskola Neumann János Infor-
matikai Kar 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Nyíregyházi Fıiskola Bölcsész- és Mővészeti  
Kar  

fıiskolai 99. 10. 29. 

Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági- és 
Társadalom-ismereti Kar 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Nyíregyházi Fıiskola Mőszaki- és 
mezıgazdasági 
Kar 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Nyíregyházi Fıiskola Természetismereti Kar fıiskolai 99. 10. 29. 

Eszterházy Károly Fıiskola Bölcsész és Társada-
lomismereti Kar 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Eszterházy Károly Fıiskola  Természetismereti Kar fıiskolai 99. 10. 29. 
Berzsenyi Dániel Fıiskola Bölcsész Kar fıiskolai 99. 10. 29. 
Berzsenyi Dániel Fıiskola Természetismereti Kar fıiskolai 99. 10. 29. 
Berzsenyi Dániel Fıiskola Mővészeti és 

Testnevelési Kar 
fıiskolai 99. 10. 29. 
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Széchenyi István Fıiskola Építészeti és Környezet 
mérnöki Kar 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Széchenyi István Fıiskola Informatikai és Villa-
mosmérnöki  Kar 

fıiskolai 99. 10. 29. 

Széchenyi István Fıiskola Közgazdasági  Kar fıiskolai 99. 10. 29. 
Széchenyi István Fıiskola Közlekedési és Gépész 

mérnöki Kar  
fıiskolai 99. 10. 29. 

Nem támogatott karlétesítési kérelem 

Benyújtó intézmény Létesítendı kar A kar 
szintje 

Idıpont 

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi  egyetemi 99. 10. 29. 
Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi  egyetemi 99. 10. 29. 
Debreceni Egyetem Népegészségügyi  egyetemi 99. 10. 29. 
Debreceni Egyetem Matematikai, 

informatikai és fizikai  
egyetemi 99. 10. 29. 

Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi egyetemi 99. 10. 29. 

Veszprémi Egyetem Mőszaki informatikai egyetemi 99. 10. 29. 
Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi és 

humánfejlesztési 
egyetemi 99. 10. 29. 

Kecskeméti Fıiskola Mőszaki informatikai fıiskolai 99. 10. 29. 
Tessedik Sámuel 
 Fıiskola  

Gazdasági (Békéscsaba) fıiskolai 99. 10. 29. 

Tessedik Sámuel  
Fıiskola  

Pedagógiai (Szarvas, 
Békéscsaba)  

fıiskolai 99. 10. 29. 

Eszterházy Károly Fıiskola Gazdasági- és  
társadalomtudományi  

fıiskolai 99. 10. 29. 

Széchenyi István  
Fıiskola 

Egészségtudományi fıiskolai 99. 10. 29. 

Széchenyi István  
Fıiskola 

Mővészeti fıiskolai 99. 10. 29. 
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I. 3. Szaklétesítés/szakindítás 

Támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek1 

Kód-
szám  

Benyújtó   A kérelem címe Idıpont 

sz398 BTF Fotóriporter fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz557 ELTE Pszichológia fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz484 SE Földügyi informatikus szakmérnök 

szakirányú továbbképzési szak 
99. 01. 29 

sz519 PPKE Európa tanulmányok szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 03. 26. 

 
sz159 

KLTE/ 
DOTE/ 
DATE 

Molekuláris biológus 
(az OM felkérésére ismételt jóváhagyás) 

99. 05. 28. 

Nem támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek 

Kód-
szám 

Benyújtó A kérelem címe Idıpont 

sz376 ÁVF Politikai szervezı fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz525 SE Könnyőipari mérnök egyetemi szak 99. 01. 29. 
sz537 CSVMTF Roma társadalomismeret szakirányú 

továbbképzési szak 
99. 01. 29. 

sz540 ELTE  Múzeum pedagógia szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 01. 29. 

sz542 ELTE Gyermek- és ifjúságvédelem 
szakirányú továbbképzési szak 

99. 01. 29. 

sz517 MTE Rekreáció egyetemi ill. fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz451 ELTE Kelet-nyugati gazdasági tanulmányok 

egyetemi szak 
99. 02. 26. 

sz504 JPTE Romológia egyetemi szak 99. 03. 26. 

sz527 HIETE/ 
VE 

Egészségügyi informatikus 
egyetemi szak 

99. 03. 26. 

sz562 ELTE Drámajáték-vezetıi ismeretek 
szakirányú továbbképzési szak 

99. 04. 30. 

sz574 DATE Hulladékgazdálkodási mérnök 
fıiskolai szak 

99. 04. 30. 

 

                                                      
1 A szaklétesítés elfogadása egyúttal a képesítési követelmények elfogadását is jelenti. 
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Visszavont szaklétesítési/szakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó  A kérelem címe Idıpont 
sz566 JPTE Szociális munkás egyetemi szak 99. 01. 29. 

Szaklétesítési/szakindítási kérelem tárgyalásának felfüggesztése 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat 
sz381 JATE Családvédelmi fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz581 VE Francia nyelv és irodalom egyetemi 

szak 
99. 09. 24. 

sz609 KGRE Német nyelv és irodalom egyetemi 
szak 

99. 11. 26. 

Támogatott szakindítási kérelmek 

Kód-
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Idıpont 

sz538   GATE Gépészmérnök egyetemi szak 99. 01. 29. 

sz529 JPTE Környzettan-tanár egyetemi szak 99. 01. 29. 
sz551 KJF Német nyelv és irodalomtanár fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz552 KJF Francia nyelv és irodalomtanár fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz553 KJF Angol nyelv és irodalomtanár fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz533 ACSJF Óvodapedagógusi, tanítói gyógy-testnevelés 

szakirányú továbbképzési szak 
99. 01. 29 

sz535 ELTE Állampolgári ismeretek és készségek 
szakirányú továbbképzési szak 

99. 01. 29 

sz564 WIPF Óvodapedagógus fejlesztési szakirányon 
szakirányú továbbképzési szak 

99. 01. 29 

sz558 ME Közoktatási vezetı szakirányú továbbképzési 
szak 

99. 02. 26. 

sz530 JATE Fizikus informatikus egyetemi szak 99. 03. 26. 
sz528 JATE Európa politika szakirányú továbbképzési szak 99. 03. 26. 
sz568 ME Társasági szakjogász szakirányú továbbképzési 

szak 
99. 04. 30. 

sz569 ME Gazdasági büntetıjogi szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 04. 30. 

sz570 ME Jogi szakokleveles közgazdász szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 04. 30. 

sz571 ME Jogi szakokleveles mérnök szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 04. 30. 
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Kód-
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Idıpont 

sz572 ME Jogi szakokleveles orvos szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 04. 30. 

sz565 HWIPF Nyelv- és beszédfejlesztı pedagógus 
szakirányú továbbképzési szak 

99. 04. 30. 

sz598 KLTE  Vegyészmérnök fıiskolai szak 99. 06. 25. 
sz586a JATE  Pszichológia egyetemi szak 99. 06. 25. 
sz581 VE Francia nyelvtanár fıiskolai szak 99. 09. 24. 
sz583 EGF Gazdálkodási alapképzési szak 99. 10. 29. 
sz600 PSZF Humánerıforrás menedzser fıiskolai 

alapképzés 
99. 11. 26. 

sz619 ELTE Alkalmazott fizikus fıiskolai szak 99. 11. 26. 
sz627 PPKE Lengyel, egyetemi bölcsész alapképzés 2 99. 11. 26. 

Nem támogatott szakindítási kérelmek 

Kód-
szám  

Benyújtó  A kérelem címe 
 

Idıpont 

sz532 ACSJF Kommunikáció fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz448 BTA Történelem fıiskolai szak 99. 01. 29. 
sz539 BDMF Gépészmérnök egyetemi szak 99. 01. 29. 
sz512 ELTE Történelmi társadalom- és emberismeret 

oktatása szakirányú továbbképzési szak 
99. 01. 29. 

sz545 Kanizsa 
Fıiskola 

Angol nyelvtanár fıiskolai szak 99. 01. 29. 

sz546 Kanizsa 
Fıiskola 

Német nyelvtanár fıiskolai szak 99. 01. 29. 

sz547 Kanizsa 
Fıiskola 

Vizuális kommunikációtanár fıiskolai szak 99. 01. 29. 

sz548 Kanizsa 
Fıiskola 

Idegenforgalmi és szállodai fıiskolai szak 99. 01. 29. 

sz549 Kanizsa 
Fıiskola 

Mőszaki informatikai fıiskolai szak 99. 01. 29. 

sz550 Kanizsa 
Fıiskola 

Településmérnök fıiskolai szak 99. 01. 29. 

sz567 PATE Növényvédelmi szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 03. 26. 

sz563 BTA Zeneelmélet és szolfézstanár, karvezetés 
fıiskolai szak 

99. 04. 30. 

 
                                                      
2 Két évre engedélyezve 
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Kód-
szám  

Benyújtó  A kérelem címe 
 

Idıpont 

sz58 NÜF Szervezetfejlesztı-tanácsadó szupervizor  
szakirányú továbbképzési szak 

99. 05. 28. 

sz615 DATE Mezıgazdasági mérnök fıiskolai alapszak 99. 09. 24. 
sz605 DATE Élelmiszer minıségbiztosító agrármérnök 

egyetemi alapszak 
99. 09. 24. 

sz584 EGF Idegenforgalmi szállodai közgazdász tanár 99. 09. 24. 
sz601 PSZF Vállalkozásszervezı fıiskolai alapképzés 99. 11. 26. 
sz617 MTE Sportmenedzser egyetemi alapképzés 99. 11. 26. 
sz590 KGRE Angol nyelv és irodalom egyetemi alapképzés 99. 11. 26. 
sz611 BME Okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár 

egyetemi alapképzés 
99. 11. 26. 

sz616 BDTF Háztartásökonómia-életvitel fıiskolai szak 99. 11. 26. 
sz620 JATE Régi zene egyetemi alapképzés 99. 11. 26. 
sz624 KGRE Japán egyetemi alapképzés 99. 11. 26. 
sz578 ME Tanár-közgazdász szakirányú továbbképzés 99. 11. 26. 
sz604 PSZF Gazdasági informatika fıiskolai alapképzés 99. 11. 26. 
sz613 VE Ember- és erkölcstan szakirányú továbbképzési 

szak 
99. 11. 26. 

I. 4. Képesítési követelmények 

Támogatott képesítési követelmények 

Kód- 
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

 Idıpont 

sz512 ELTE Történelmi társadalom- és 
emberismeret oktatása 
szakirányú továbbképzési 
szak 

 99. 01. 29. 

k32 JATE Vallástudomány egyetemi 
alapképzés 

 99. 02. 26. 

 OM A jogtudományi felsıoktatási 
alapképzési szakjainak 
képesítési követelményei 

 99. 04. 30. 

k33 OM Molekuláris biológus  99. 05. 28. 
sz612 PATE Növényvédelmi szakmérnök 

szakir. továbbképzési szak 
 99. 09. 24. 
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Kód- 
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Tudományág3 Idıpont 

sz602 CSVM
F 

A roma társadalom ismerete 
szakirányú továbbképzési 
szak 

Nevelés- 
tudomány 

99. 11. 26. 

sz622 BTF Hagyományismeret oktató 
szakir. továbbképzési szak 

Nevelés- 
tudomány 

99. 11. 26. 

 

Nem támogatott képesítési követelmények 

Kódszám  Benyújtó  A kérelem címe Idıpont 
k31 OM A szociális felsıoktatás alapképzési 

szakjainak képesítési követelményei 
(módosítás) 

99. 03. 26. 

sz528 JATE Európa politika szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 03. 26. 

 

I. 5. Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 

Támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 
Kód-szám Benyújtó 

intézmény 
A kérelem címe Idıpont 

a84 POTE Felsıfokú szülésznı 99. 01. 29. 
a61 JATE Felületvédelmi technológus 99. 01. 29. 
a62 JATE Környezetvédelmi technológus 99. 01. 29. 
a63 JATE Hulladékhasznosító technológus 99. 01. 29. 
a64 JATE Vegyipari mérés technológus 99. 01. 29. 
a65 JATE Mőszaki optikus 99. 01. 29. 
a66 JATE Természetvédelmi technológus 99. 01. 29. 
a93 GATE Mezıgazdasági menedzserasszisztens 99. 04. 30. 
a98 GATE Agrárkereskedelmi menedzser 99. 04. 30. 
a115 BTE Ifjúsági tanácsadó 99. 04. 30. 
a97  JATE Jogi asszisztens 99. 06. 26. 
a113 BTF Csecsemı- és kisgyermek nevelı-gondozó 99. 06. 26. 
a109 ÁVF Reklámszervezı 99. 11. 26. 
a110 ÁVF Üzletszervezı 99. 11. 26. 

                                                      
3 A Ftv módosítása után kötelezı besorolás 
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Nem támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 

Kód- Benyújtó  A kérelem címe Határozat  
a75 DATE Állati termék elıállító technológus 99. 01. 29. 
a92 PPKE Biztosítási szakügyintézı 99. 04. 30. 
a96 SOTE Hospice szakápoló és koordinátor 99. 04. 30. 
a134 GATE Mezıgazdasági mőszaki menedzser 

asszisztens 
99. 11. 26. 

 

Támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési 
programindítások 

Kód Benyújtó A kérelem címe Idıpont 

a94 
KVIF — Eötvös József 
Alapítvány szakközépiskola 
Békéscsaba 

Idegenfogalmi 
szakmenedzser 

99. 01. 29. 

a95 KVIF — Eötvös József 
Alapítvány szakközépiskola 
Békéscsaba 

Kereskedelmi 
szakmenedzser 

99. 01. 29. 

a99 JATE — Újhelyi Imre Tejipari 
Középiskola Csermajor 

Élelmiszeripari menedzser 99. 04. 30. 

a100 JATE — Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Középiskola 
Nagykırös 

Élelmiszeripari menedzser 99. 04. 30. 

a101 JATE — Mezıgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképzı 
Intézet Szabadkígyós 

Élelmiszeripari menedzser 99. 04. 30. 

a106 JATE — Szent István 
Mezıgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképzı Iskola 
Székesfehérvár 

Élelmiszeripari menedzser 99. 04. 30. 

a102 JATE — Média az Oktatásért 
Alapítvány Médiatudományi 
Szakközépiskola Budapest 

Intézményi kommunikátor 99. 04. 30. 

a103 JATE — Média az Oktatásért 
Alapítvány Médiatudományi 
Szakközépiskola Budapest 

Sajtótechnikus 99. 04. 30. 

a104 JATE — Média az Oktatásért 
Alapítvány Médiatudományi 
Szakközépiskola Budapest 

Moderátor 99. 04. 30. 
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a105 JATE — Média az Oktatásért 
Alapítvány Médiatudományi 
Szakközépiskola Budapest 

Sportkommunikátor 99. 04. 30. 

a107 KVIF — Széchenyi István 
Gyakorló Kereskedelmi 
Szakközépiskola Budapest 

Kereskedelmi 
szakmenedzser 

99. 04. 30. 

a108 KVIF — Xántus János 
Idegenforgalmi Középiskola 
Budapest 

Idegenforgalmi 
szakmenedzser 

99. 04. 30. 

a111 PATE  —  SZÁMALK 
Szakközépiskola Budapest 

Informatikai statisztikus és 
gazdasági tervezı 

99. 04. 30. 

a112 DATE — Szent István 
Mezıgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképzı Iskola 
Székesfehérvár 

Hulladékgazdálkodási 
technológus 

99. 04. 30. 

a114 DATE — Bethlen Gábor 
Szakképzı Iskola Gyomaendrıd 

Hulladékgazdálkodási 
technológus 

99. 04. 30. 

a116 VE — Petrik Lajos Vegyipari 
Szakközépiskola Budapest 

Vegyész mérnökasszisztens 99. 04. 30. 

a117 KKMF — Adu Csepel 
Vállalkozói Szakközépiskola 

Villamos 
mérnökasszisztens 

99. 06. 25. 

a118 ME — Wigner Jenı Mőszaki 
Informatikai Szakközépiskola 
Eger 

Villamos 
mérnökasszisztens 

99. 06. 25. 

a119 VE — Irinyi János Gimnázium 
és Vegyipari Mőszaki 
Szakközépiskola Nyergesújfalu 

Vegyész mérnökasszisztens 99. 06. 25. 

a120 KKMF — Munkácsy Mihály 
Ipari Szakközépiskola 
Zalaegerszeg 

Villamos 
mérnökasszisztens 

99. 06. 25. 

a121 DOTE Egészségügyi Fıiskolai 
Kar 

Orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi technológus 

99. 06. 25. 

a122 JATE ÉFK — Irinyi János 
Élelmiszeripari Középiskola  és 
Gimnázium Debrecen 

Élelmiszeripari menedzser 99. 06. 25. 

a123 PSZF — Szombathelyi 
Közgazdasági Szakközépiskola 

Számviteli szakügyintézı 99. 06. 25. 

a124  PSZF — Széchenyi István 
Közgazdasági Szakközépiskola 
Nyíregyháza 

Számviteli szakügyintézı 99. 06. 25. 
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a125 PSZF — Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola 
Kaposvár 

Számviteli szakügyintézı 99. 06. 25. 

a126 PSZF — Radnóti Miklós 
Közgazdasági Szakközépiskola 
Pécs 

Pénzügyi szakintézı 99. 06. 25. 

a127 PSZF — Egri Közgazdasági 
Szakiskola Eger 

Pénzügyi szakintézı 99. 06. 25. 

a128 KVF — Sipkay Barna 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola, Nyíregyháza 

Kereskedelmi 
szakmenedzser 

99. 06. 25. 

a130 SZOTE Fıiskolai Kar Képi diagnosztikai és 
intervenciós asszisztens 

99. 06. 25. 

a131 DATE FK — Építészeti, Faipari 
és Környezetgazdálkodási 
Szakiskola Szolnok 

Hulladékgazdálkodási 
technológus 

99. 06. 25. 

a132 PATE — Idegennyelvi 
Titkárnıképzı Magániskola és 
Kéttannyelvő Szakközépiskola 
Budapest 

Informatikai statisztikus és 
gazdasági tervezı 

99. 06. 25. 

I. 6. Minisztériumi jóváhagyás 

Támogatott szaklétesítési/szakalapítási kérelmek minisztériumi jóváhagyása 
Szám Benyújtó Cím Az elfogadás 

idıpontja 
Megjelenés a 
Közlönyben 

sz132 KLTE Környezettudományi szak 
egyetemi szak 

96. 02. 02. 99. 01. 22. 

sz365 JATE Környezettudományi szak 
egyetemi szak 

97. 12. 19. 99. 01. 22. 

sz292 VE Környezettudományi szak 
egyetemi szak 

97. 03. 28. 99. 01. 22. 

sz440 KGRE Magyar nyelv ér irodalom szak 
egyetemi szint 

98. 06. 26. 99. 02. 12. 

sz454 DOTE Fı- 
iskolai Kar 

Gyógytornász fıiskolai szak 98. 06. 26. 99. 02. 12. 

sz523 BME Környezetmérnök alapképzési 
egyetemi szak 

98. 06. 26. 99. 02. 12. 

sz450 SZIF Nemzetközi kapcsolatok 
fıiskolai szak 

98. 05. 08. 99. 04. 06. 
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sz284 BGGYP 
TF 

Hallássérült gyermekek korai 
fejlesztı gyógypedagógusa 
szakirányú továbbképzési szak 

 
98. 02. 27. 

 
99. 04. 22. 

sz288 BGGYP 
TF 

Rehabilitációs úszóoktató 
szakirányú továbbképzési szak 

97. 06. 27. 99. 04. 22. 

sz514 NÜF Vállalkozás szervezı fıiskolai 
szak 

98. 11. 27. 99. 04. 22. 

sz382 ELTE Közoktatási vezetı szakirányú 
továbbképzési szak 

98. 02. 27. 99. 04. 22. 

sz543 ELTE Tehetségfejlesztı szakirányú 
továbbképzési szak 

98. 11. 27. 99. 04. 22. 

sz518 GDMF Gazdasági informatikus 98. 11. 27.  99. 04. 22. 
sz399 BDTF Gyermektáncoktató szakirányú 

továbbképzési szak 
98. 06. 26.. 99. 05. 07. 

sz416 BGYTF Ukrán nyelv és irodalom 
egyetemi szak 

98. 06. 26. 99. 05. 07. 

sz564 HWIPF Óvodapedagógus, fejlesztési 
szakirányú továbbképzési szak 

99. 01. 29. 99. 05. 07. 

sz533 ACSJTF Óvodapedagógusi, tanítói 
gyógytestnevelés szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 01. 29. 99. 05. 07. 

sz495 CSVMTF Mővelıdésszervezı fıiskolai 
szak 

98. 06. 26. 99. 05. 10. 

sz177 JATE 
KLTE 

Alkalmazott fizikus, fıiskolai 
alapképzési szak 

96. 05. 31. 99. 05. 10. 

sz339 KLTE 
JATE 

Vegyész-fizikus laboratóriumi 
operátor fıiskolai alapképzési 
szak 

97. 12. 19. 99. 05. 10. 

sz538 GATE Gépészmérnök egyetemi szak 99. 01. 29. 99. 05. 10. 
sz238 BME Energetikai mérnök egyetemi 

szak 
97. 06. 27. 99. 05. 10. 

sz263 EKTF Tanulási és pályatanácsadás 
szakirányú továbbképzési szak 

98. 02. 27. 99. 05. 10. 

sz259 EKTF Természetismeret és 
környezetkultúra szakirányú 
továbbképzési szak 

98. 03. 27. 99. 05. 10. 

sz487 CSVMTF Tanulásban akadályozottak 
pedagógiája fıiskolai szak 

98. 06. 26. 99. 05. 18. 

sz494 KTF Nyelv- és beszédfejlesztı 
pedagógus szakirányú tovább-
képzési szak 

98. 10, 30. 99. 05. 18. 
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k23a JATE Pedagógiai értékelés szakirányú 
továbbképzési szak 

98. 05. 08. 99. 05. 18. 

k23bb JATE Tantervfejlesztés szakirányú 
továbbképzési szak 

98. 05. 08. 99. 05. 18. 

sz464 JPTE Politológia egyetemi szak 98. 06. 26. 99. 06. 30. 
sz446 PPKE  Cseh nyelv és irodalom egyetemi 

szak 
98. 05. 29. 99. 06. 30. 

sz409 PPKE  Esztétika egyetemi szak 98. 06. 26. 99. 06. 30. 
sz348 BDTF Kommunikáció fıiskolai szak 98. 10. 30. 99. 06. 30. 
sz519 PPKE Európa tanulmányok szakirányú 

továbbképzési szak 
99. 03. 26. 99. 06. 30. 

sz528 JATE*/ Európa tanulmányok szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 03. 26. 99. 06. 30. 

sz258 EKTF Társadalom és állampolgári 
ismeret szakirányú továbbképzési 
szak 

98. 06. 26. 99. 06. 30. 

sz265 BDTF Társadalom és állampolgári 
ismeret szakirányú továbbképzési 
szak 

98. 06. 26. 99. 06. 30. 

sz267 BDTF Tánc- és drámapedagógiai 
szakirányú továbbképzési szak 

98. 03. 27. 99. 06. 30. 

sz568 ME Közoktatási vezetı szakirányú 
továbbképzési szak 

99. 04. 30. 99. 06. 30. 

sz252 GATE Pályaorientációs tanár szakirányú 
továbbképzési szak 

98. 06. 26. 99. 06. 30. 

sz529 JPTE Környezettan-tanár 99. 01. 29. 99. 07. 15. 
sz226 ELTE Észt nyelv egyetemi szak 97. 02. 28. 99. 07. 20. 
sz496 KöF Közgazdász gazdálkodási 

fıiskolai szak 
98. 06. 26. 99. 07. 22. 

sz552 KJF Francia nyelv és irodalom 
fıiskolai szak 

99. 01. 29. 99. 08. 25. 

sz553 KJF Angol nyelv és irodalom 99. 01. 29. 99. 08. 25. 
sz364 PPKE  Francia nyelv és irodalom 

fıiskolai szak 
98. 06. 26. 99. 08. 25. 

sz444 KLTE Nederlandisztika egyetemi szak 98. 10. 30. 99. 08. 25. 
sz516 KLTE  Villamosmérnök fıiskolai szak 98. 10. 30. 99. 08. 30.  
 
sz278 

 
KF 

Gazdaságdiplomácia és 
nemzetközi menedzser  
fıiskolai szak 

 
97. 11. 07. 

 
99. 08. 30. 

                                                      
*/ Az Oktatási Közlönyben Janus Pannonius Tudományegyetem szerepel, a szak indítását 
a József Attila Tudományegyetem kezdeményezte 
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sz66 

BME/ 
ÁOTE/ 
SOTE 

Orvosbiológiai mérnök egyetemi 
szak 

 
95. 06. 09. 

 
99. 08. 30. 

sz598 KLTE  Vegyészmérnök fıiskolai szak 99. 06. 25. 99. 09. 27. 
sz162 JPTE Általános és alkalmazott 

nyelvészet egyetemi szak 
96. 12. 17. 99. 11. 26. 

sz439 MTF Néptánc-színházi tánc fıiskolai 
alapképzési szak 

98. 05.29. 99. 11. 26. 

sz586a JATE Pszichológia egyetemi szak 99. 06. 25. 99. 12. 31. 

Támogatott iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 
minisztériumi jóváhagyása 

Sz. Benyújtó Cím Az elfogadás 
idıpontja 

Megjelenés a 
Közlönyben   

a45 KKMF Villamosmérnök asszisztens 98. 01. 31. 99. 01. 22. 
a44 DATE Hulladékgazdálkodási 

technológus 
98. 03. 27. 99. 05. 07. 

a88 JATE Élelmiszeripari menedzser 98. 11. 27. 99. 05. 07. 
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Támogatott iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok indításának 
minisztériumi jóváhagyása 

Sz. Benyújtó Cím Az elfogadás 
idıpontja 

Megjelenés a 
Közlönyben   

a94 KıF─ Eötvös József 
Szakközépiskola 
Békéscsaba 

Kereskedelmi 
szakmenedzser 

99. 01. 29. 99. 06. 02. 

a95 KıF─ Eötvös József 
Szakközépiskola 
Békéscsaba 

Idegenforgalmi 
szakmenedzser 

99. 01. 29. 99. 06. 02. 

a99 JATE─Újhelyi I.mre 
Tejipari Középiskola 
Vitnyéd 

Élelmiszeripari 
menedzser 

98. 11. 27. 99. 07. 20. 

a107 KVIF─Széchenyi István 
Gyakorló Kereskedelmi 
Szakközépiskola Bp. 

Kereskedelmi 
szakmenedzser 

98. 11. 27. 99. 07. 20. 

a111 PATE─SZÁMALK 
Szakközépiskola Bp. 

Informatikai statisztikus 98. 11. 27. 99. 07. 20. 

a100 JATE─Toldi Miklós 
Élelmiszeripari 
Szakközépiskola Cegléd 

Élelmiszeripari 
menedzser 

98. 11. 27. 99. 07. 20. 

a101 JATE─—Mezıgazd. 
és Élelmiszeripari 
Szakképzı Intézet 
Szabadkígyós 

Élelmiszeripari 
menedzser 

98. 11. 27. 99. 07. 20. 

a106 JATE─Szent István 
Mezıgazd.Élelmiszerip. 
Szakközépiskola 
Székesfehérvér 

Élelmiszeripari 
menedzser 

98. 11. 27. 99. 07. 20. 

a114 DATEFI — Bethlen 
Gábor Szakképzı 
Iskola Gyomaendrıd 

Hulladékgazdálkodási 
technológus 

99. 04. 30. 99. 07. 20. 

a112 DATEFI─Szent István 
Mezıgazd.Élelmiszerip. 
Szakközépiskola 
Székesfehérvér 

Hulladékgazdálkodási 
technológus 

98. 11. 27. 99. 08. 06. 
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II. Nemzetközi kapcsolatok 

A Magyar Akkreditációs Bizottság Nemzetközi Tanácsadó Testületének 
ülése 

1999. május 8-9. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság Nemzetközi Tanácsadó Testületének, 
szokásos, évenkénti ülésén jelen voltak: Suzy Halimi, Josef Jařab, Inge Jonsson, 
Robin Middlehurst, John W. Ryan, Virgilio Meira Soares és Don F. 
Westerheijden. A MAB plénumát Kiefer Ferenc, Somlyódy László alelnökök, 
Szabó Gábor plénum tag képviselte. Résztvett még Veress Gábor a MAB 
Minıségbiztosítási tanácsadó bizottságának elnöke Szántó Tibor a Titkárság 
munkatársa és Rozsnyai Krisztina a nemzetközi kapcsolatokért felelıs referens. 
Az ülést Róna-Tas András a MAB elnöke vezette. 
 
A Tanácsadó Testület a megbeszélés alapján az alábbi ajánlásokat tette: 
1. A Tanácsadó Testület megkapta a MAB 1998. év mőködésérıl szóló 

jelentést, amelyet részletesnek, jól áttekinthetınek és átfogónak tartott. A 
jelentés jól mutatta, hogy az elmúlt év során jelentısen bıvültek a MAB 
nemzetközi kapcsolatai, és ezek eredményei sikeresen integrálódtak a 
szervezet mőködésébe. Ugyancsak kedvezıen ítélte meg a Testület, hogy a 
MAB és az illetékes minisztérium kapcsolatában korábban kialakult 
bizonytalanság jelentısen enyhült és a MAB mőködését a felsıoktatás 
közremőködıi elfogadták. További haladást jelent, hogy a múlt évi 
javaslatoknak megfelelıen bıvült a Titkárság és a Magyar Akkreditációs 
Bizottság a tavalyi ajánlások 5-9. pontjában szereplı javaslatokat végre tudta 
hajtani. Ez lehetıvé teszi, hogy az újabb, kiterjedt feladatoknak eleget 
lehessen tenni.  

2. A Tanácsadó Testület elégedetten vette tudomásul a felsıoktatási 
intézmények integrációs folyamatának elırehaladását. Véleményük szerint a 
MAB-nak elegendı idıt kell biztosítani az integrálódó intézményeknek, 
mielıtt a végsı értékelésre kerül sor. 

3. Ugyancsak elégedetten vette tudomásul a Testület, hogy a múlt évi ajánlás 
10. pontja értelmében kezdeményezés történt MAB külsı értékelésére és 
elfogadta a MAB Elnökének a folyamatra vonatkozó beszámolóját. A 
Testület ajánlja, különbözı tapasztalatokkal rendelkezı értékelı személyek 
felkérését, valamint az értékelhetı nemzetközi tapasztalatok felhasználását. 
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A Testület jól tudja, hogy az értékelés elsısorban az eddig elért 
eredményekrıl és folyamatokról fog szólni, mégis fontos, hogy a beszámoló 
a jövı lehetıségeivel és feladataival is foglalkozzon. 

4. Fontos, hogy a megítélésben az anyagi lehetıségeket és az oktatás minıségét 
továbbra is egymástól függetlenül bírálják. 

5. Ajánlatos, hogy a felsıoktatási intézmények belsı minıség ellenırzési 
folyamatát érdekében a MAB ruházza át az intézményekre és maga csak a 
koordinálást és az ellenırzést végezze. A Testület ismeri azt a törvényi 
rendelkezést, mely szerint az intézmények évente egyszer rövid jelentést 
kötelesek benyújtani. A minıségbiztosítás szempontjából elegendınek 
látszik a ciklusok közepén (4 évente) készített beszámoló. Továbbmenve, az 
intézmények vezetısége támogassa a folyamatos, belülrıl jövı, rendszeres 
kezdeményezéseket ezen a területen.  

6. A Testület ajánlja, hogy fordítsanak folyamatosan figyelmet a 
kezdeményezések minél szélesebb körő felhasználására. 

7. Továbbra is figyelmet kell fordítani a MAB és a felsıoktatási intézmények 
közötti hatékony kommunikációra. 

8. A Testület tájékozódott arról is, hogy a programok értékelését végzı 
szakértık neve kerüljön-e nyilvánosságra. A Testület véleménye szerint 
jelenleg a szakértık anonimitását fenn kell tartani. 

9. A Testület tájékozódott azokról a nehézségekrıl, amelyek az egyes 
programok elbírálásának elhúzódásából adódnak, és errıl hosszabb vitát is 
folytattak. A tudományágak jelenlegi, a Magyar Tudományos Akadémia által 
történı besorolása is sok nehézséget okoz. A Testület elégedetten vette 
tudomásul, hogy a MAB mindkét említett területen erıfeszítéseket tesz a 
problémák megoldása érdekében.  

10. A MAB elnöke tájékoztatta a Testületet a távoktatás akkreditációs 
eljárásának alakulásáról. Az irányelvek ismeretében a jövı évi testületi ülés 
foglalkozik evvel a kérdéssel. 

11. A Testület tisztában avval, hogy a következı évben a MAB-nak új tagjai 
lesznek. Hasonlóan az 1997-es állásfoglaláshoz, a Testület megismétli, hogy 
a MAB mőködésének és fenntartásának fontos tényezıje a folyamatosság. 
Külföldön a folyamatosságot megfelelı határozatokkal biztosítják.  
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III. Személyi hírek 

1999/1/IV/3/1. sz. határozat  
 
a 3020 Fizikai szakbizottság új tagjai  
Lendvai János DSc ELTE Általános Fizikai Tanszék 
Trócsányi Zoltán CSc KLTE Kísérleti Fizikai Tanszék 
 
1999/1/IV/3/2. sz. határozat  
 
A Modern információtechnikával és a távoktatás minıségellenırzésével 
foglalkozó bizottság társelnöke Kocsis Károly CSc GATE 
 
1999/1/IV/3/3. sz. határozat  
 
az Európa-tanulmányok interdiszciplináris bizottság új tagjai:  
Granasztói György CSc 
Inotai András DSc MTA  
Miszlivetz Ferenc CSc BDTF 
Palánkai Tibor, az MTA rendes tagja. 
 
1999/3/III/2. sz. határozat 
 
Lemondás 
Nyíri J. Kristóf az MTA levelezı tagja 1999. március 9-én a Magyar 
Akkreditációs Bizottságban viselt tisztségeirıl lemondott. A lemondást a Plénum 
tudomásul vette. 
 
1999/3/III/3 sz. határozat 
 
A Távoktatási Bizottság új elnöke: 
Bedı Zoltán DSc 
 
1999/3/III/6 
 
Környzettudományi interdiszciplináris bizottság 
Lemondott: Bácsy Ernı 
Új tag: Pintér Alán CSc Országos Közegészségügyi Intézet 
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1999/5/IV/2 sz. határozat 
Villamosmérnöki és Mőszaki Informatikai Bizottság 
Lemondott: Pethı Attila DSc DOTE 
 
1999/5/VIII/4. sz. határozat  
 
Kovács Attila festımővész, külföldi mővészeti elismerései alapján - a 
Felsıoktatási törvény 123.§ (8) bekezdésében rögzítettek szerint – a hazai 
díjakkal való egyenértékőséget a MAB megállapítja és megadja az ezzel járó 
kedvezményeket. 
 
1999/6/NE/2. sz. határozat 
 
A Felsıoktatási és Tudományos Tanács döntését, mely szerint Bor Zsolt 
tanácskozási jogú plénumtag helyett Dobozy Attilát delegálja a Magyar 
Akkreditációs Bizottság plénumüléseire, a Plénum tudomásul vette. 
 
1999/6/IV/1. sz. határozat  
 
A Plénum elfogadta Szekér Istvánné, Halmay Nóra titkárságvezetıi illetve 
fıtitkári felmentés iránti kérelmét.  
A Magyar Akkreditációs Bizottság Plénuma köszönetét és elismerését fejezi ki 
Halmay Nórának a magyar felsıoktatás minıségének biztosítása érdekében 
végzett kiváló munkájáért, és a segítségért, amit a Plénum számára az elmúlt 
évben fıtitkári mőködése során nyújtott. Egyben javasolja az oktatási 
miniszternek, hogy a felmentést miniszteri elismerésének egyidejő kifejezésével 
fogadja el.  
 
1999/6/IV/2. sz. határozat  
 
A Plénum felhatalmazta a MAB elnökét, annak elıterjesztésére, hogy 1999. 
szeptember 1-jei hatállyal, az oktatási miniszter bízza meg Homonnay Györgyné 
dr.-t (PhD) fıtitkári teendık ellátásával. 
 
1999/6/IV/3. sz. határozat 
 
a Magyar Testnevelési Egyetem Humanitárius és pasztorális lelkigondozó 
szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének elbírálásához 
felállítandó ad hoc bizottság összetétele: 
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Elnök: 
Bugán Antal KLTE 
Tagok: 
Varga István teológus VHE 
Ritoók Pálné, ELTE 
Hegyesi Gábor BGGYTF 
Szekeres Júlia POTE 
 
1999/6/IV/5. sz. határozat 
Minıségbiztosítási tanácsadó bizottság  
Új tag 
Kemény Sándor DSc (BME) 
 
1999/7/III/1. sz. határozat  
 
Interdiszciplináris ad hoc bizottság 
A Magyar Testnevelési Egyetem által benyújtott, az sz606 kódszámú, 
Humanitárius és pasztorális lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak, 
valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem által benyújtott sz618 kódszámú, Pasztorálpszichológia 
szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmek elbírálásához 
felállított (módosított) interdiszciplináris ad hoc bizottság  
Elnök: 
Szekeres Júlia DSc POTE  
Tagok: 
Varga István PhD VHF  
Ritoók Pálné CSc ELTE  
Tringer László CSc SOTE 
Hegyesi Gábor CSc BGGYTF  
 
1999/7/III/2. sz. határozat 
 
A Szervezéstudományi interdiszciplináris bizottság tagjai:  
Elnök 
Palánkai Tibor 
Tagok 
Iványi Károly 
Magda Sándor 
Simonovits András 
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1999/7/III/3 
Trócsányi Zoltán a Fizika szakbizottsági tagsága megszőnt.  

IV. 1. INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓ 1999 

 
1999/1/I/1 sz. határozat 

A Magyar Testnevelési Egyetem akkreditációja 

 
A Magyar Testnevelési Egyetem képzési és kutatási tevékenysége a MAB által 
az akkreditáció feltételéül szabott minıségi követelményrendszernek eleget tesz, 
kivéve az Ftv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában támasztottakat, mert az 
Egyetem csak egy tudományterületen– a társadalomtudományok területén és egy 
tudományágban a neveléstudományban - folytat képzést és tudományos kutatási 
tevékenységet. A MAB Plénuma - az Ftv. 122.§ (2) bekezdésére való 
hivatkozással a Magyar Testnevelési Egyetem 2000. június 30-ig szóló 
akkreditációját javasolja. 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB az Egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 
Alapképzés szakjai 
Testnevelı tanári szak egyetemi alapképzés, nappali 8 félév  
kiegészítı alapképzés, levelezı 4 félév 
Kihelyezett kiegészítı alapképzés: Eger, Szombathely 
Gyógytestnevelı tanár szak egyetemi alapképzés, nappali 8 félév  
kiegészítı alapképzés, levelezı 4 félév 
Kihelyezett kiegészítı alapképzés: Székesfehérvár 
Humán kineziológia szak egyetemi alapképzés, nappali 8 félév  
Edzıi szak fıiskolai alapképzés nappali 6 félév, levelezı 8 félév 
testnevelı tanári szakra épített szakképzés 4 félév 
Sportmenedzser szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév 
 
Szakirányú továbbképzési szak  
Mentálhigienés szak egyetemi és fıiskolai szakirányú továbbképzés, levelezı 4 
félév kihelyezett képzés Szegeden. 
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 
 
A következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 
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Testnevelı tanár szak kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév Eger, 
Szombathely 
Gyógytestnevelı tanár kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév, 
Székesfehérvár 
Humán kineziológia egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
Sportmendzser szak fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
Mentálhigienés szakirányú továbbképzés kihelyezett képzés Szeged, levelezı 
tagozat 4 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
 
A MAB felhívja az OM figyelmét arra, hogy  
A gyógytestnevelı tanári szak egyetemi alapképzés helyzete jogilag 
rendezetlen, testnevelı tanári szakból elágaztatott, 4+4 féléves képzés a hatályos 
Ftv. elıírásainak nem felel meg.  
Kiegészítı alapképzés oklevélhez vezetı képzési forma nincs összhangban a Ftv. 
képzésre vonatkozó elıírásaival. (Kiegészítı alapképzés fıiskolai szintő 
végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon szerzett 
egyetemi végzettség és szakképzettség.) 
Edzıi szak szakképzés 4 féléves, a testnevelı tanár szakhoz kapcsolódó képzés 
nem felel meg a Ftv. önálló szakkal szemben támasztott követelményeknek. 
 
1999/1/II/2. sz. határozat  

A Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola akkreditációja  

A Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola képzési és kutatási 
tevékenysége a MAB által az akkreditáció feltételéül szabott minıségi 
követelményrendszernek eleget tesz, de nem felel meg az akkreditációs eljárás 
idején hatályos 1996. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXX: 
Felsıoktatási törvény 4. § (1) a) és b) bekezdésben foglaltaknak, mert csak egy 
tudományterületen folytat oktatást és fejlesztést. Ennek értelmében a MAB 
Plénuma a Gépipari és Automatizálási Mőszaki akkreditációját az Ftv 122. § (2) 
bekezdésre való hivatkozással 2000. június 30-ig javasolja.  
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Gépészmérnöki szak  
fıiskolai alapképzés nappali 6 félév 
fıiskolai alapképzés levelezı 8 félév  
fıiskolai alapképzés levelezı 8 félév, kihelyezett tagozat Eger 
kiegészitı alapképzés nappali 2 félév. A képzés 1996-ban befejezıdött. 
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Mőszaki szakoktató szak  
fıiskolai alapképzés nappali 6 félév. A képzés 1995-ben befejezıdött 
fıiskolai alapképzés levelezı 6 félév a képzés 1999-ben befejezıdik 
Mőszaki informatikai szak fıiskolai alapképzés nappali 6 félév 
Mőszaki menedzser szak fıiskolai alapképzés nappali 7 félév 
Mérnöktanári szak  
fıiskolai alapképzés nappali 8 félév. Megjegyzés: gépészmérnöki szakkal együtt 
fıiskolai alapképzés levelezı 8 félév kihelyezett tagozat Szolnok. Megjegyzés: 
gépészmérnöki szakkal együtt 
fıiskolai alapképzés nappali 8 félév. Megjegyzés: mőszaki informatika szakkal 
együtt 
kiegészítı alapképzés nappali 2 félév. Megjegyzés: gépészmérnöki szakkal 
együtt, szüneteltetett szak 
kiegészítı alapképzés nappali 2 félév. Megjegyzés: mőszaki informatika szakkal 
együtt, szüneteltetett szak 
Integrált mérnök szak fıiskolai alapképzés nappali 6 félév 
megjegyzés: angol nyelvő képzés, az oklevél megnevezése hiányzik. 
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai (közbülsı eljárásra 
javasolt szakok): 
Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat 8 félév, kihelyezett 
tagozat Eger 
Mőszaki menedzser szak fıiskolai alapképzés, nappali 7 félév 
Mérnöktanári szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév, és kihelyezett tagozat 

Szolnok 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még végzıs évfolyam. 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság Plénuma felhívja az OM figyelmét, hogy az 
alábbi szak nem rendelkezik érvényes szakindítási engedéllyel, illetve e szak 
képesítési követelményeinek kormányrendelete nem jelent meg.  
A szak elnevezése Az oklevél elnevezése 
Integrált mérnök Az oklevél elnevezése nem szerepelt az 

akkreditációs beadványban 
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1999/1/II/3. sz. határozat  

Az Egri Érseki Hittudományi Fıiskola akkreditációja  

 
Az Egri Érseki Hittudományi Fıiskola 2001. június 30-ig akkreditálható, mert 
képzési és kutatási tevékenysége akkor felel meg a hatályos Felsıoktatási 
törvény 4. §-ában és a 114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató 
fıiskolával szemben támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a 
minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi 
fıiskola akkreditációjának feltételéül szab, ha a Fıiskola kinevezett tanárai 
legkésıbb 2001. június 30-ig doktori fokozattal rendelkeznek. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Teológus szak  fıiskolai szintő nappali tagozat, 12 félév  
elsı oklevél 1996 
Hittanár szak fıiskolai szintő nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 1995 (1997-ig az EKTF adta ki az oklevelet) 
Hittanár szak fıiskolai szintő levelezı tagozat, 8 félév (váci kihelyezett szak) 
elsı oklevél 1998 (a látogatásig még nem történt oklevélkiadás) 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
Az Intézmény vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai közbülsı eljárás 
lefolytatására: 
Az Egri Érseki Hittudományi Fıiskola tanárai tudományos minısítésének 
felülvizsgálata 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB a személyi feltételekben 
hiányokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai (közbülsı eljárásra 
javasolt szakok): 
Hittanár szak fıiskolai, alapképzés, levelezı, 8 félév (váci kihelyezett szak) 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még végzett évfolyam; az 
oktatói háttér hiányosságai miatt minıségi kifogás is felmerült 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
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1999/1/II/4. sz. határozat  

A Szent Pál Akadémia akkreditációja  

A Szent Pál Akadémia akkreditálható, mert képzési és kutatási tevékenysége 
megfelel a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-ban és a 114. §-ban foglalt, a 
hittudományi képzést folytató fıiskolával szemben támasztott 
követelményrendszernek, továbbá azoknak a minıségi követelményeknek, 
amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi fıiskola akkreditációjának 
feltételéül szab. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Teológia szak  
A szak képzési formái: 
fıiskolai alapképzés, nappali, 8 félév 
fıiskolai alapképzés, levelezı, 10 félév 
 
1999/1/II/5.sz. határozat  

A Rendırtiszti Fıiskola akkreditációja  

A Rendırtiszti Fıiskola akkreditálható, mivel képzési és kutatási tevékenysége 
a MAB által az akkreditáció feltételéül szabott minıségi 
követelményrendszernek egészében véve eleget tesz, kivéve az Ftv. 4. § (1) 
bekezdésben támasztottakat, amennyiben a Fıiskola nem több tudományágban 
folytat képzést, valamint kutatási, illetve fejlesztési tevékenységet. Ezért a MAB 
Plénuma - az Ftv. 122.§ (2) bekezdésére való hivatkozással - a Rendırtiszti 
Fıiskola 2000 június 30-ig érvényes akkreditációját javasolja. 2000. június 30.-
át követıen a törvényi megfelelés vizsgálatán túl, a képzés személyi feltételeire, a 
tudományos kutatás minıségi szintjére, valamint a tudományos utánpótlás 
javítandó helyzetére tekintettel indokoltnak tartja közbülsı eljárás lefolytatását. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK: 
Bőnügyi szak  
nappali tagozat, 6 félév, elsı oklevél 1988 (1974) 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1988 (1994) 
ezen belül: “másoddiplomás“ képzés: 6 félév (levelezı), 
elsı oklevél 1989 (1985), (kifutott 1997-ben) 
Büntetés-végrehajtási szak, fõiskolai szintő 
nappali tagozat, 6 félév, elsı oklevél 1988 (1975) 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1988 (1980) 
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Határrendészeti szak,  
nappali tagozat, 6 félév, elsı oklevél 1994 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1995 
ezen belül: “másoddiplomás“ képzés: 
levelezı tagozat,4 ill. 6 félév; elsı oklevél 1995, (kifutott 1997-ben) 
Igazgatásrendészeti szak 
nappali tagozat, 6 félév, elsı oklevél 1988 (1974) 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1988 (1979) 
ezen belül: “másoddiplomás“ képzés: 
levelezı tagozat, 6 félév; elsı oklevél 1989 (1985), (kifutott 1997-ben) 
Közlekedésrendészeti szak 
nappali tagozat, 6 félév, elsı oklevél 1993 (1974) 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1979 (1994)  
ezen belül: “másoddiplomás“ képzés: 
levelezı tagozat, 6 félév; elsı oklevél 1993, (kifutott 1997-ben) 
Közrendvédelmi szak  
nappali tagozat, 6 félév, elsı oklevél 1993 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1994  
ezen belül: “másoddiplomás“ képzés: 
levelezı tagozat, 6 félév; elsı oklevél 1994 (kifutott 1997-ben) 
Vámigazgatási szak 
nappali tagozat, 6 félév, elsı oklevél 1994 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1995  
Vámnyomozói 
levelezı tagozat, 8 félév, elsı oklevél 1991  

A Plénum felhívja az OM figyelmét arra, hogy a látogatás lefolytatásáig 
szakindítási engedély bemutatására egyik szak esetében sem került sor. 

Az intézmény vizsgálata alapján a MAB Plénuma javasolja a Rendırtiszti 
Fıiskola képzési és kutatási tevékenységének vizsgálata céljából 2000. június 30-
át követıen közbülsı eljárás lefolytatását. 
A közbülsı eljárás indoka:  
A Ftv. 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak való meg nem felelés 
Javítandó hiányosságok a képzés személyi feltételeiben 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénuma a következı szakok alább 
megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás lefolytatását javasolja: 
Közlekedésrendészeti szak, 
elsı alapképzés, 
nappali tagozat, 6 félév, 
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levelezı tagozat, 8 félév 
Igazgatásrendészeti szak, 
elsı alapképzés, 
nappali tagozat, 6 félév, 
levelezı tagozat, 8 félév 
Közrendvédelmi szak, 
elsı alapképzés, 
nappali tagozat, 6 félév, 
levelezı tagozat, 8 félév 
Határrendészeti szak, 
elsı alapképzés, 
levelezı tagozat, 8 félév 
Vámigazgatási szak, 
elsı alapképzés, 
levelezı tagozat, 8 félév 
Vámnyomozói szak, 
elsı alapképzés, 
levelezı tagozat, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka:  Javítható hiányosságok 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
A MAB Plénum felhívja az OM figyelmét, hogy az elfogadott akkreditációs 
jelentés az alábbi megfontolásra érdemes javaslatot fogalmazta meg:  
Amennyiben a megjelenés elıtt álló, “A rendvédelmi felsıoktatás alapképzési 
szakjainak képesítési követelményeirıl “ szóló Kormányrendelet az egyes 
fıiskolai szakok megfelelı oklevél-megnevezéseiben az eddigiektıl eltérıen nem 
tiszt, hanem tisztviselı vagy szaknyomozó elnevezést rögzít, indokoltnak  
tőnik a Rendırtiszti Fıiskola elnevezésnek Rendvédelmi Fıiskola elnevezésre 
történı megváltoztatása. 

A Rendırtiszti Fıiskola akkreditációval kapcsolatos állásfoglalása  

A Rendırtiszti Fıiskolán folyó képzés fıbb tanulmányi területeinek közel 85%-a 
− tudományági besorolásalapján − a társadalomtudományhoz tartozik (állam- és 
jogtudomány, neveléstudomány, pszichológia-tudomány, politikatudomány, 
szociológia-tudomány), ezért kifogásolható a szakok mőszaki és élettelen 
természettudományos tudomány területi besorolása. A fıiskolán tanuló 
hallgatókat az intézmény elsısorban a rendvédelem területén jogalkalmazói 
munkakörök ellátására készíti fel, ezért a hadtudományi besorolás azt a képzetet 
keltheti, hogy a Rendırtiszti Fıiskola, illetve a rendvédelmi szervek 
szemléletében nem nyert átütı teret a civil társadalom szolgálatának gondolata. 
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A Rendırtiszti Fıiskola oktatói kara és a rendvédelmi tudományos közvélemény 
tisztában van a tudományági besorolás követelményeivel, azonban 
kötelességének érzi annak hangot adni, hogy a rendvédelmi tudományok 
sajnálatos rendszertani hiánya nem konzerválhat a XXI. Század küszöbén egy 
olyan helyzetet, amely megnevezésében anakronisztikusnak tekinthetı. Bízunk 
abban, hogy a tudományterületek napirenden lévı új definiálása és besorolása 
kiszabadítja a rendvédelmi tudományt a hadtudományok módszertani fogságából.  
Meggyızıdésünk, hogy a MAB akkreditációs jelentésében foglalt felzárkóztatási 
és fejlesztései kötelezettségeinek a Rendırtiszti Fıiskola a kényszerő besorolás 
mellett is eleget fog tenni. 
 
1999/2/II/2. sz. határozat  

A Miskolci Egyetem akkreditációja 

A felsıoktatásról szóló hatályos törvény (Ftv.) 81.§ (4) és a 122. §-ban foglaltak 
értelmében az Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében az érintett 
kérésére értékelte a Miskolci Egyetemen folyó képzés és a tudományos kutatás 
színvonalát. A vizsgálat eredményét a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 
plénuma megtárgyalta és az 1999/2/II/2.sz. határozatában megállapította, hogy: 
A MISKOLCI EGYETEM képzési és kutatási tevékenysége megfelel a hatályos Ftv. 
Követelményrendszerének, továbbá azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket 
a MAB elvi állásfoglalása az intézményi akkreditáció feltételéül szab.  
Az ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR, a BÁNYAMÉRNÖKI KAR, a 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, a GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR, a 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR és a KOHÓMÉRNÖKI KAR képzési és kutatási tevékenysége 
megfelel az Ftv. karral szemben támasztott követelményrendszerének, továbbá 
azoknak a minõségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása 
egyetemi kar akkreditációjának feltételéül szab. 
A DUNAÚJVÁROSI FİISKOLAI KAR képzési és kutatási tevékenysége megfelel az 
Ftv. karral szemben támasztott követelményrendszerének, továbbá azoknak a 
minõségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása fıiskolai kar 
akkreditációjának feltételéül szab. 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB az Egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Jogász szak egyetemi alapképzés: nappali 10 félév levelezı 10 félév 
Bányamérnöki Kar 
Bánya- és geotechnikai szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Elıkészítéstechnikai szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév. 
Geográfus szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
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Környezetmérnöki szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Mőszaki földtudományi szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Olaj- és gázmérnöki szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Bölcsészettudományi Kar 
Angol nyelvtanár szak fıiskolai alapképzés, nappali, levelezı: 6 félév  
Filozófia szak egyetemi alapképzés, nappali: 8 félév (filozófia szakos bölcsész), 
nappali: 10 félév (filozófia szakos bölcsész és középiskolai tanár) 
Kulturális antropológia szak egyetemi alapképzés nappali: 8 félév (okleveles 
kulturális antropológia szakos bölcsész), nappali: 10 félév (okleveles kulturális 
antropológia szakos bölcsész és középiskolai tanár) 
Magyar nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés nappali: 8 félév (okleveles 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész), nappali: 10 félév (okleveles magyar 
nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár) ; kiegészítı alapképzés 
levelezı: 4 félév 
Német nyelvtanár fıiskolai alapképzés nappali, levelezı: 6 félév 
Politológia szak egyetemi alapképzés nappali, 9 félév (okleveles politológia 
szakos bölcsész), nappali: 10 félév (okleveles politológia szakos bölcsész és 
középiskolai tanár) 
Szociológia szak egyetemi alapképzés nappali, 10 félév (okleveles szociológia 
szakos bölcsész , ill. okleveles szociológia szakos bölcsész és középiskolai tanár) 
Történelem szak egyetemi alapképzés nappali, 8 félév (okleveles történelem 
szakos bölcsész) nappali, 10 félév (okleveles történelem szakos bölcsész és 
középiskolai tanár); kiegészítı alapképzés levelezı, 4 félév 
Gazdaságtudományi Kar 
Gazdálkodási szak fıiskolai és egyetemi alapképzés nappali 6+4 félév, levelezı 
fıiskolai alapképzés 8 félév, egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı:  5 félév 
Gépészmérnöki Kar 
Gépészmérnöki szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali 6 félév, levelezı 7 félév 
Mőszaki Informatikai szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Mőszaki menedzser szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Mőszaki szakoktató szak fıiskolai alapképzés levelezı 6 félév 
Villamosmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali 6 félév 
Kohómérnöki Kar 
Kohómérnöki szak egyetemi alapképzés nappali  10  félév,  
egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı  4 félév 
Anyagmérnöki szak egyetemi alapképzés nappali  10  félév 
Mérnök-fizikus szak egyetemi alapképzés nappali  10  félév 
DUNAÚJVÁROSI FİISKOLAI KAR 
Anyagmérnöki szak  fıiskolai alapképzés nappali 6+1 félév 
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Gazdálkodási szak  fıiskolai alapképzés, nappali: 6+1 félév, levelezı: 8 félév 
Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés, nappali: 6+1 félév, levelezı: 8 félév 
Kohómérnöki szak fıiskolai alapképzés,  nappali 6+1 félév 
Mérnöktanári szak fıiskolai alapképzés és kiegészítı alapképzés nappali 8 
félév, levelezı: 4 félév (kiegészítı alapképzés) 
Mőszaki informatika szak fıiskolai alapképzés nappali: 6+1félév, levelezı: 8 
félév 
Mőszaki menedzser szak fıiskolai alapképzés nappali 6+1 félév 
Mőszaki szakoktató szak fıiskolai alapképzés levelezı 6 félév 
A MAB Plénuma a szakok vizsgálata alapján az alábbi szakok megadott képzési 
formáin 2001. december 31-ig lefolytatandó közbülsõ eljárás beiktatását 
javasolja: 
Bányamérnöki Kar 
Geográfus szak egyetemi alapképzés nappali  
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam. 
Bölcsészettudományi Kar 
Kulturális antropológia szak egyetemi alapképzés nappali 
Politológia szak egyetemi alapképzés nappali 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzõs évfolyam. 
Gazdaságtudományi Kar 
Gazdálkodási szak egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 
A közbülsı eljárások indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
szakokon a vizsgálat idején nem volt még végzõs évfolyam. 
Gépészmérnöki Kar 
Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali, levelezı  
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés során a MAB javítható és 
javítandó minıségi kifogásokat talált. 
Mőszaki Informatikai szak egyetemi alapképzés nappali  
Mőszaki menedzser szak egyetemi alapképzés nappali  
Villamosmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali  
A közbülsı eljárások indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
szakokon a vizsgálat idején nem volt még végzõs évfolyam. 
Mőszaki szakoktató szak fıiskolai alapképzés levelezı  
A közbülsı eljárás indoka: amennyiben a szak engedélyezésének törvényi 
akadálya nincs, a Plénum javasolja 2001. december 31-ig a szak teljes 
értékelését közbülsı eljárás keretében lefolytatni. 
DUNAÚJVÁROSI FİISKOLAI KAR 
Gazdálkodási szak levelezı: 8 félév 
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A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam. 
A Plénum felhívja a miniszter figyelmét, hogy 

1. a Gépészmérnöki Karon, illetve a Dunaújvárosi Fıiskolai Karon a mőszaki 
szakoktató szakon a képzés a 3/1972.(IV.27) MM rendeletre hivatkozással 
folyik. Ugyanakkor a mőszaki és gazdasági tanárok, valamint a mőszaki és 
gazdasági szakoktatók képzésérıl szóló 8/1982.(VI.1.) MM rendelet 6. § 
(1)-ben kimondja, hogy a mőszaki tanárok és a mőszaki szakoktatók 
képzésérıl szóló 3/1972.(IV.27) MM rendelet hatályát veszti; 

2. a Miskolci Egyetem és az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (Budapest) 
közös mérnök-fizikus szakának akkreditációs értékelése az ELTE 
akkreditációs vizsgálata során fejezıdhet csak be. A Plénum a közös 
képzéső szak akkreditációs minısítésének tárgyában az ELTE TTK 
akkreditációjáról szóló plénumhatározat meghozatalakor foglal majd állást. 

 
1999/2/III. sz. határozat  

A Janus Pannonius Tudományegyetem Felnıttképzési és Emberi Erıforrás 
Fejlesztési Intézete szakjainak különeljárás keretében lefolytatott akkreditációs 
értékelése  

 
A JPTE Felnıttoktatási és Emberi Erıforrás Fejlesztési Intézete (továbbiakban: 
FEEFI) által készített Akkreditációs Beadvány alapján Budapest VOFA, 
Budapest TANORG, Debrecen, Dunaújváros, Gyır, Salgótarján, Sopron, 
Székesfehérvár, Szeged, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg konzultációs 
központokban  
személyügyi szervezı (AL) mővelıdésszervezı (AL) 
humánszervezı (DL) mővelıdés- (és felnıttképzési) menedzser (KL) 
humánszervezı (KL) mővelıdés- (és felnıttképzési) menedzser (DL) 
megnevezéső szakok közül egy vagy több szakon folyik képzés.  
Rövidítések magyarázata: AL: „Alapképzés Levelezı”, KL: „Kiegészítı alapképzés 
Levelezı”, DL: „Diplomás Levelezı” 
 
A MAB Plénuma a fent felsorolt konzultációs központok szakjainak differenciált 
értékelését szolgáló „akkreditációs külön-eljárás” keretében szakértıi ad hoc 
bizottságot (Látogató Bizottságot) jelölt ki, mely bizottság jelentését a MAB 
Társadalomtudományi Intézményi Szakbizottsága vitatta meg. Az Intézményi 
Szakbizottság a Plénum számára határozati javaslatot fogalmazott meg. 
A Társadalomtudományi Intézményi Szakbizottság a JPTE konzultációs 
központjaiban folyó levelezı képzés kiegészítı akkreditációs értékelésével 
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kapcsolatos állásfoglalását a Látogató Bizottság által benyújtott jelentés, az LB 
elnökének és jelenlévı tagjainak tájékoztatása, valamint az Egyetem rektorával 
történt megbeszélés alapján alakította ki.  
 
A Plénum egyetért a Társadalomtudományi Intézményi Szakbizottság 
akkreditációs értékelésének a képzés minıségét érintı kifogásaival (tanterv és 
megvalósítása, oktatói állomány aránytalanul nagy igénybevétele, ellenırzés, 
számonkérés technikája, stb. lásd alább: Akkreditációs jelentés). Egyetért 
továbbá a Társadalomtudományi Intézményi Szakbizottság azon 
megállapításával is, miszerint az operatív ügyintézés önmagában nem indokolja a 
Felnıttoktatási és Emberi Erıforrás Fejlesztési Intézetnek a JPTE önálló oktatási 
egységeként történı mőködését, mivel olyan alapvetı tartalmi kritériumoknak 
nem felel meg - különös tekintettel az oktatás minıségének biztosítására és 
ellenırzésére -, melyeket egy felsıoktatási intézmény/kar a vonatkozó érvényes 
rendelkezések alapján ellát.  
 
A Plénum megállapítása szerint a JPTE Felnıttoktatási és Emberi Erıforrás 
Fejlesztési Intézete által megadott szakok levelezı képzési formái esetén, a 
konzultációs központok egyikénél sem biztosítottak a fıiskolai, illetve az 
egyetemi képzési szintnek megfelelı feltételek. A MAB Plénuma tudatában van 
annak, hogy az eljárás keretében vizsgált képzésre valós társadalmi igény van. 
Fenntartja azonban azt a véleményét, miszerint a kialakult forma nem ad a 
szóban forgó szakok nappali tagozatán szerezhetı tudásanyaggal ekvivalens 
képzést. 
 
 

A Janus Pannonius Tudományegyetem Felnıttképzési és Emberi Erıforrás 
Fejlesztési Intézete (FEEFI) által szervezett kihelyezett tagozatokon folyó 
képzések akkreditációs jelentése 

 
1. A JPTE FEEFI-BEN FOLYÓ KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG AKKREDITÁCIÓS 

ÉRTÉKELÉSÉNEK ELİZMÉNYEI 
 
1.1. A JPTE akkreditációs értékelésének lezárását követıen Magyar Bálint 
mővelıdési és közoktatási miniszter kiegészítı értékelésre kérte fel a Magyar 
Akkreditációs Bizottságot. A MAB Plénuma 1998/4/IV/2. sz. határozatában a 
"Külön-eljárás a JPTE konzultációs központjaiban folyó levelezı képzés 
kiegészítı akkreditációs értékeléséhez” címő elıterjesztést elfogadta.  
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1.2. A JPTE FEEFI 1998. szeptember 21-re elkészítette a külön-eljáráshoz 
kért akkreditációs beadványt. 
1.3. A Plénum által kijelölt Látogató Bizottság 1998. novemberben-
decemberben végiglátogatta az Egyetem által megjelölt 12 konzultációs 
központot. 1999 januárban záróvizsgákat látogatott, és szakdolgozatokat nézett 
meg Pécsett. 
 
2. A MAB RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMOK 
2.1. A JPTE FEEFI akkreditációs beadványa 
2.1.1. Szakleírások  
Mővelıdésszervezı AL: 
Mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser KL  
Mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser DL 
Személyügyi szervezı AL 
Humánszervezı KL 
Humánszervezı DL 
2.1.2. Szakleírások mellékletei 
Szakindítási engedélyek és oklevélmásolatok; 
Szakdolgozati, ill. záróvizsga követelmények, TDK munka; infrastruktúra leírás. 
 
2.1.3. Képzési formák leírása képzési helyenként  
 
Budapest, TANORG és VOFA 
személyügyi szervezı (AL); 
humánszervezı (DL); 
humánszervezı (KL) 
mővelıdésszervezı (AL) 
mővelıdés- (és felnıttképzési) menedzser (KL) 
mővelıdés- (és felnıttképzési) menedzser (DL) 
Debrecen 
személyügyi szervezı (AL); 
mővelıdésszervezı (AL) 
Dunaújváros 
személyügyi szervezı (AL); 
Gyır 
mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser (DL); 
Salgótarján 
személyügyi szervezı (AL); 
humánszervezı (DL); 
mővelıdésszervezı (AL) 
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Sopron 
személyügyi szervezı (AL); 
Székesfehérvár 
személyügyi szervezı (AL); 
humánszervezı (DL); 
Szeged 
személyügyi szervezı (AL); 
Szolnok 
személyügyi szervezı (AL) 
Szombathely 
személyügyi szervezı (AL) 
mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser (DL) 
Zalaegerszeg 
személyügyi szervezı (AL); 
mővelıdésszervezı (AL); 
2.2. Egyéb, a beadók által fontosnak ítélt anyagok (A JPTE FEEFI-nél 
megjelent tájékoztató kiadványok) 
2.3. Az 1998/99-es tanév ıszi félévének órarendje képzési helyenként 
2.4. A látogatások során kért és kapott dokumentumok 
3. A LÁTOGATÓ BIZOTTSÁG AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE 
Formai megjegyzések 
(A) Mint ahogy Gönczöl Katalin 1998. április 30-án kelt OBH jelentése4 is 
megállapítja, a JPTE Szenátusa által létrehozott Felnıttképzési és Emberi 
Erıforrás Fejlesztési Intézet mintegy karként mőködı, önálló adminisztrációval 
rendelkezı, más karoktól független  szervezeti egység. Az OBH jelentés 
megállapítása szerint „ahhoz az Egyetemnek joga van, hogy az oktatást más 
karhoz szervezze át, a bejegyzést viszont nem változtathatja meg olyan módon, 
hogy abban a kormányrendeletben karként nem szereplı szervezeti egység 
szerepeljen.”  
A JPTE FEEFI által beadott dokumentumok szerint az 1997/98-as tanévben 
végzett hallgatók oklevelébe kerülı bejegyzés: “....a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Intézetében 
fıiskolai /egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett”. A Látogató 
Bizottság az 1999 januári államvizsgákon tett látogatása során azt tapasztalta, 
hogy a hallgatók leckekönyvének hivatalos rovatába „A JPTE Felnıttképzési és 
Emberi Erıforrás Fejlesztési Intézete a kar rovatokból törölve” megjegyzés 

                                                      
4 Az állampolgári jogok országgyőlési biztosának JELENTÉSE az OBH 1965/1998. 
számú ügyben 
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került be. Az 1999. évi januári záróvizsgák eredményeként kiállított okleveleket 
a Látogató Bizottság nem látta.  
 
B) A vizsgálat tárgyát képezı szakok és azok képzési formáit tartalmazza az 
alábbi táblázat a FEEFI által megadott jellemzıikkel együtt. Felhívjuk a 
figyelmet az egyes képzési formákhoz főzött megjegyzésekre.  
 
Szak megnevezése és jellemzıi  
(a szakleírás-kötetek alapján) 
SZEMÉLYÜGYI SZERVEZİ (AL) 
fıiskolai alapképzés 
engedély: (56.399/1992. XIII.) 
a képzési forma indítását engedélyezı ET hat. szám: NINCS 
bemenet: érettségi 
képzési idı: 6 félév levelezı 
okl. megnevezése: személyügyi szervezı  
Megjegyzés: 
A konzultációs központokhoz tartozó képzési formák leírásában ( Akkreditációs 
Beadvány A.1-es táblák) a képzési forma felelısei által megadott jellemzık: 
„oklevél szintje: fıiskolai” 
„oklevél megnevezése: okleveles személyügyi szervezı” 
(a szakleírás kötetben helyesen szerepel az oklevél megnevezése) 
 
HUMÁNSZERVEZİ (KL) 
egyetemi kiegészítı alapképzés 
engedély: (56.399/1992. XIII.) 
a képzési forma indítását engedélyezı ET hat. szám: NINCS 
bemenet:személyügyi szervezı oklevél 
képzési idı:  4 félév levelezı 
okl. megnevezése: okleveles humánszervezı 
 
HUMÁNSZERVEZİ (DL) 
egyetemi alapképzés 
engedély: (56.399/1992. XIII.) 
a képzési forma indítását engedélyezı ET hat. szám: NINCS 
bemenet: felsıokt.-i int.-ben szerzett oklevél 
képzési idı: 6 félév 
okl. megnevezése: okleveles humánszervezı 
Megjegyzés: 
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JPTE FEEFI-ben alapképzésre szóló szakindítási engedély alapján  mőködı 
szakon 3 éves képzéssel egyetemi oklevél szerezhetı. (Az Akkreditációs 
Beadvány vonatkozó szakleírásának 3. oldalán adott magyarázat ellenére ez 
ellentmond a hatályos Ftv. 85. §-ának.) 
MŐVELİDÉSSZERVEZİ  (AL)  
fıiskolai alapképzés  
engedély: (60.989/1993.XIV.) 
a képzési forma indítását engedélyezı ET hat. szám: nincs 
bemenet: érettségi 
képzési idı: 6 félév (levelezı) 
okl. megnevezése: mővelıdésszervezı 
Megjegyzés: 
A hivatkozott szakindítási engedély 8 féléves képzést ír elı. 
A konzultációs központokhoz tartozó képzési formák leírásában (Akkreditációs 
Beadvány A.1-es táblák) a képzési forma felelısei által megadott jellemzık: 
„oklevél szintje: fıiskolai” 
„oklevél megnevezése: okleveles mővelıdés-szervezı” (a szakleírás kötetben 
helyesen szerepel az oklevél megnevezése 
 
MŐVELİDÉSI (ÉS FELNİTTKÉPZÉSI) MENEDZSER (DL) 
egyetemi alapképzés 
engedély: 56001/92. XIII. 
a képzési forma indítását engedélyezı ET hat. szám: NINCS 
bemenet: “egyéb” felsıfokú végzettséggel rendelkezık részére (felsıoktatási 
intézetben szerzett oklevél) 
képzési idı: 6 félév (levelezı) 
okl. megnevezése: okleveles mővelıdési és felnıttképzési menedzser 
Megjegyzés: 
JPTE FEEFI-ben alapképzésre szóló szakindítási engedély alapján mőködı 
szakon 3 éves képzéssel egyetemi oklevél szerezhetı. 
 
MŐVELİDÉSI (ÉS FELNİTTKÉPZÉSI) MENEDZSER (KL) 
egyetemi kiegészítı alapképzés 
engedély: 56001/92. XIII. 
a képzési forma indítását engedélyezı ET hat. szám: NINCS 
bemenet: mővelıdésszervezı oklevéllel rendelkezık részére 
képzési idı: 4 félév  
okl. megnevezése: okleveles mővelıdési és felnıttképzési menedzser 
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Megjegyzés: 
Idézet a szakleírás 9. oldaláról: “A diplomás levelezı (DL) és a kiegészítı 
levelezı (KL) tagozatok elkülönülnek a JPTE FEEFI-ben, a társintézményben 
anyagi okok miatt a két képzési forma összeolvad.”  
 
Vö.: képzési idık - az egyéni beszámítás lehetısége teljes évfolyamoknak (!?) 
 

3.1. Tartalmi értékelés 
Tanterv 
a) A szakleírásokban bemutatott hálótervektıl az egyes konzultációs központok 
lebontott órarendjei eltérnek. Az egyes helyszíneken a hálótervtıl és egymástól is 
eltérı a tantárgyi beosztás. Az óraszámok alacsonyabbak a központilag 
megadottaknál, a tantárgyak egymásra épülése nem követi a hálótervben 
elıírtakat (L.: háttéranyag 1. sz. melléklete: Összesített táblázat a tantervi háló és 
a képzési helyek órarendjei közötti eltérésekrıl). A tantervekben leírt hatalmas 
anyag – legalábbis egyes tantárgyak tekintetében - az órarendekben szereplı 
alacsony óraszámok mellett gyakorlatilag elvégezhetetlen (pl. Általános 
szociológia keretében 16 óra alatt kellene megismertetni a szociológia 
valamennyi alapfogalmát, hagyományait, kutatási eredményeit). 
b) A tantervben megadott óraszámok eleve kevésnek bizonyulnak a képzési 
célban megfogalmazottak elsajátításához, ráadásul 2-4 alkalomra sőrítve 
kerülnek elıadásra. 
c) Mind az oktatók mind a hallgatók számára megerıltetı és gyakorlatilag 
elvégezhetetlen a tantervben elıírt napi 12 órás koncentrált figyelmet követelı 
foglalkozás. Szegedi látogatásunkkor (november 20.) az egyébként szakmailag 
megfelelı oktató, aki reggel kezdte óráit, késı délutánra igen kimerültnek tőnt, és 
az este 8 óráig tartott órák után másnap délelıtt is voltak még órái. Egy másik 
képzési helyen (VOFA, Budapest, december 11.) 16 órát tömörítettek egy napra, 
ráadásul a meghirdetett 8 óra helyett a különben igen jó nevő elıadó 9.45-kor 
kezdte óráját. Tapasztaltuk, hogy különbözı szakok, tanulmányi csoportok, 
évfolyamok tanrendben külön-külön meghirdetett órái lettek összevonva 
(TANORG, Budapest, december 4.). 
 
Oktatói háttér 
 
a) A levelezı képzésben a szakleírások tanúsága szerint résztvevı oktatók 
kétségkívül magas szakmai színvonala ilyen terhelés mellett önmagában nem 
biztosítja a levelezı képzés megfelelı szintjét. Már a JPTE akkreditációja során 
is a karok hangot adtak annak, hogy a levelezı képzésben résztvevı oktatók 
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túlzott leterheltsége elıbb-utóbb a nappali képzésben is érzékeltetheti negatív 
hatását. Egyetlen példa az oktatók irreális terhelésére: ugyanaz az oktató három 
képzési formánál, összesen 19 helyen látja el a szakfelelısi teendıket (L.: 
háttéranyag 2. sz. melléklete:  Oktatók és konzultációs központok táblázat). Az 
1998 tavaszán készített akkreditációs beadványban feltüntetett, valamint az 
1998/99-es tanév ıszi félévére összeállított órarendekben feltüntetett oktatói 
nevek között 30-40%-os eltérés tapasztalható. Emellett az órarendben 
tervezetthez képest is jelentıs módosulásokra engednek következtetni azok az - a 
hallgatókat óraelmaradásról, illetve más által megtartandó órákról tájékoztató - 
értesítések, amelyeket a bizottság a látogatások során az egyes helyszínek 
hirdetıtábláin láthatott.  
b) A Látogató Bizottság tagjai több ízben tapasztalták, hogy az órarendben 
meghirdetett idıpontban tett látogatáskor a tantárgy megjelölt oktatója nem volt 
jelen, ıt más sem helyettesítette, a foglalkozás elmaradásáról a hallgatók – az LB 
tagokkal egyidejőleg – az óra meghirdetett idıpontjában értesültek. 
{Dunaújváros: 1998. december 2. 8.00-15.30 (8 óra), Pénzügyi ismeretek, 
Személyügyi szervezı alapképzés III. évf.}. Más esetben, a Látogató Bizottság 
tagja az elızetes egyeztetés ellenére sem találta ott sem a hallgatókat, sem az 
elıadót az órarend szerint megadott idıpontban. {Sopron, 1998. december 7. 
8.00-18.00 (10 óra), Munkajog illetve Humánstratégia, Személyügyi szervezı 
alapképzés 2. és 3. évfolyam}. Ehhez kapcsolódó tapasztalat volt az is, hogy az 
órarendben megadott idıpontban más elıadó tartott más jellegő foglalkozást: 
korábban elmaradt óráját pótolta (Debrecen, 1998. december 4. 8.00-18.00, /10 
óra/, Munkaügyi praxis, Személyügyi szervezı, alapképzés III. évf.). 
 
A hallgatók tanulmányi elıképzettsége 
 
1. A hallgatók által kitöltött kérdıívekbıl egyértelmően kiderült, hogy a 
felvételi vizsga, amennyiben volt ilyen, mindössze elbeszélgetésbıl állt: kapott 
pontszámukat sokan nem ismerték. Ez azért is elgondolkodtató, mert a 
kérdıíveket kitöltı kb. 700 hallgató 48.5%-a szakközépiskolában szerezte – az 
indexek tanulsága szerint zömmel közepes, nem ritkán elégséges eredményő - 
képesítését. 
2. Mővelıdésszervezı szakon a szakindítási engedélytıl eltérıen a felvett 
hallgatók csupán 6 féléves fıiskolai képzésben részesülnek, ami a fentebb 
említett, kielégítınek biztosan nem nevezhetı középiskolai elıtanulmányaik után 
különösen kevésnek minısíthetı. 
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Ellenırzés, számonkérés 
 
a) A lehetetlenségig túlzsúfoltak a vizsganapok: elképzelhetetlen, hogyan lehet 

egy oktatónak egy napon 50 hallgatót(!) kollokváltatni (Szeged) illetve egy 
bizottságnak 33 hallgató záróvizsgáját lebonyolítani (Pécs). 

b) A záróvizsgákon utólag megtekintett szakdolgozatokon kívül 11, 
szúrópróbaként kiválasztott szakdolgozatot alaposabban megvizsgáltunk: 
inkább leíró, mintsem elemzı jellegőek, témáik nem mindig kötıdnek a 
választott szakhoz (humánszervezı szakos pl. egy község történelmérıl ír), 
az általában eléggé alapos bírálatokból, értékelésekbıl is érzıdik a szükséges 
konzultációk hiánya, a szakdolgozatok minısítése nem ritkán felülértékelt. A 
záróvizsgák tételeit (és nem témaköreit) kapják elızetesen kézhez a 
hallgatók, egyes tételek irreálisan elnagyoltak (pl.: “A nemzeti kultúra Szent 
Istvántól napjainkig”). 

 
Infrastruktúra, tárgyi feltételek 
 
a) A konzultációs központok infrastrukturális felszereltsége jónak mondható. 
Ugyanakkor a külsı körülményekben is érzékelhetı, hogy az oktatás nem 
felsıfokú oktatási intézményen belül, hanem a FEEFI-vel szerzıdött kft-k által 
rendelkezésre bocsátott helyiségekben történik. A tantermi ellátottság nem 
mindig megfelelı: elıfordult, hogy a hallgatók olyannyira összezsúfolódni 
kényszerültek, hogy jegyzetelésre nem igen nyílhatott módjuk (Székesfehérvár). 
b) A tankönyvek döntı többségét a FEEFI szervezésében vehetik meg a 
hallgatók. (A kérdıívekbıl kitőnik, hogy a hallgatók a tankönyv és a kötelezı 
irodalom közti különbséget általában nem ismerik:) A megkövetelt irodalom a 
vizsgához elegendı ugyan, komolyabb szakmai kitekintésre azonban nem. Jól 
érzékelhetı volt ez a szakdolgozatok bibliográfiáinak megtekintése során: inkább 
ismeretterjesztı, mintsem tudományos mőveket használtak fel, a szerepeltetett 
mővek leírása hiányzik, vagy nem megfelelı. A felsıoktatási környezet hiánya itt 
is érzékelteti hatását: nehezebben jutnak el – ha egyáltalán eljutnak – a megfelelı 
könyvtárakig. Mindez arra utal, hogy nem a megfelelı szintő felsıfokú 
oktatásban való tevékeny részvétel, hanem a felsıfokú diploma (viszonylag 
könnyő) megszerzése a cél, illetve az eredmény. 
c) A konzultációs központok szervezettsége, adminisztrációja, kapcsolattartása 
a FEEFI-vel igen jónak mondható. 
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A Janus Pannonius Tudományegyetem észrevételei 

a JPTE Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Intézet  
konzultációs központjaiban folyó képzés  
akkreditációs külön-eljárás keretében történt értékeléséhez 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) 1999/2/III. számú 
határozatával, valamint annak indokolásával (az akkreditációs jelentéssel) 
kapcsolatos véleményünket, a 66/1997. (IV.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 21.§ szerinti nyilvánosságra hozatal szándékával az alábbiakban 
közöljük. Egyúttal jelezzük, hogy a határozatra, valamint az azt megelızı 
eljárásra, illetve az eljárás során keletkezett - általunk ismert dokumentumokra 
vonatkozó részletezı észrevételeinket és kifogásainkat külön is eljuttatjuk a 
Magyar Akkreditációs Bizottsághoz, valamint az Oktatási Miniszterhez. 
 
A MAB az 1998/99-es tanév elsı félévében lefolytatott külön eljárásban kívánta 
megvizsgálni, hogy a kihelyezett (nem az egyetem székhelyén lévı) konzultációs 
központokban folyó képzés minısége azonos-e az intézmény székhelyén folyó 
levelezı képzésével. A MAB összegezett véleménye szerint a kihelyezett 
képzések színvonala nem azonos a pécsi székhelyen folyó képzésekével. 
 
Megítélésünk szerint az állásfoglalás megalapozatlan, annak kialakítása során a 
MAB súlyosan megsértette a rendeletben foglalt alapvetı, garanciális természető 
eljárási szabályokat (csaknem valamennyit), valamint a tárgyilagos minıségi 
értékelés elemi etikai és szakmai követelményeit. Szembeötlı, hogy a látogató 
bizottság(ok) összetételére vonatkozó, egyébként alapvetı kifogásait az 
egyetemnek nem állt módjában megtenni, valamint az, hogy a bizottságok tagjai 
egy részének szakmai kompetenciája - különösen a humán szervezı és 
személyügyi szervezı szakok esetében - erısen megkérdıjelezhetı. Utóbbiak 
esetében kézenfekvı lett volna külsı szakemberek bevonása, miként azt a 
rendelet is lehetıvé teszi. 
 
Súlyosan aggályos, hogy az eljárás során nem voltak ismertek a levelezı jellegő 
képzésre és a konzultációs központokra vonatkozó, a Felsıoktatásról szóló 
törvény illetve a rendelet rendelkezései szerint a MAB által elıre közzéteendı 
szempontok. 
 
A MAB funkciójával alapvetıen ellentétesnek tartjuk továbbá azt, hogy az 
akkreditációs jelentés alapjául szolgáló ún. háttéranyag, azaz az értékelést 
tartalmilag alátámasztó dokumentáció - a MAB elnökének kifejezett írásbeli 
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nyilatkozata ellenére - lényegében nem volt megismerhetı. Összességében úgy 
véljük, hogy a MAB a magyar felsıoktatás korszerősítésének igényével 
alapvetıen ellentétes szemléletben járt el és hozott határozatot, feltételezhetıen 
azzal a szándékkal, hogy szerepet vállaljon az egyre inkább piaci - gazdasági 
szempontokat is megjelenítı felsıoktatási ágazat mőködésének szabályozásában, 
az oktatási piac újrafelosztásában. E kétségkívül súlyos minısítést annak ellenére 
fenntartjuk, hogy nem vitatjuk a MAB Látogató Bizottsága egyes tagjainak 
felkészültségét és az eljárás során megnyilvánult alaposságát. 
 
Alapvetı észrevételünk az, hogy az általunk ismert háttéranyag, illetve jelentés 
és a határozat tartalma között nincs érdemi összefüggés, azaz az indokolás nem 
szolgálhatott a határozat alapjául. Az eljárás során az egyetem által benyújtott 
dokumentumok MAB általi elemzése statikus, napi állapotot tükröz, az egyes 
konzultációs központok tekintetébeni differenciált értékelést az eljárás során nem 
sikerült megvalósítani. 
 
A MAB véleményét minden bizonnyal azokra az eltérésekre is alapozta, 
amelyeket az egyes központokra és képzésekre érvényes tantervi háló és az 
aktuális (tanulmányi félévi) órarendek összevetésével kapott. Feldolgozás-
módszertani észrevételünk, a dokumentum-elemzés alapvetı követelményei 
szerint a teljes dokumentáció (adott esetben az órarendek és tantervek mellett az 
anyakönyvek áttekintése) adott volna korrekt tájékoztatást a képzés tartalmáról. 
A MAB nem volt képes megfelelıen kezelni azt a jelenséget, hogy a 
tanrendekben, illetve a képzés folyamatában - az adott szakképzési kereteit, 
illetve képesítési követelményeit meg nem haladó - változtatásokat tapasztalt. 
Úgy véljük, hogy a tantervek permanens fejlesztésének igénye ismert 
tantervelméleti követelmény, aminek az egyetem meg kívánt és meg kíván 
felelni. A tudományok fejlıdése, a képzéssel kapcsolatos társadalmi igények és 
elvárások változása, valamint a tananyag didaktikai-logikai felépítése is 
szükségessé tesz változtatásokat, különösen az értékeléssel érintett szakok 
esetében. 
 
A MAB határozatából is kitőnik, hogy a szóban lévı képzésekre valós társadalmi 
igény van. Ennek minél magasabb szintő kielégítését a felsıoktatás rendszerében 
közremőködıknek közösen kellene elısegíteni. A MAB szemmel láthatóan nem 
ennek érdekében járt el. Annak ellenére, hogy megállapítja, hogy a konzultációs 
központok infrastrukturális felszereltsége jónak mondható, az oktatók magas 
szakmai színvonalúak, a konzultációs központok szervezettsége, 
adminisztrációja, kapcsolattartása az Intézettel igen jónak mondható, e 
kétségtelenül korszerő, és egyetemünk által igen komoly áldozatokkal 
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kifejlesztett képzési rendszer megszüntetése mellett foglal állást. 
 
A MAB állásfoglalását e fentiek miatt nem tartjuk elfogadhatónak, mert több 
ezer hallgatónak és oktatónak aránytalanul és indokolatlanul súlyos 
érdeksérelmet okoz. 
 
Pécsett 1999. április 7. 
 
Dr. Tóth Károly 
rektor 
 

A MAB közleménye 

Rektor Úr, 
 
1999. április 7-én kelt levelét és annak mellékletét megkaptam. A szöveget 
természetesen betőhíven közölni fogjuk. 
Ugyanakkor sajnálatomat kell kifejeznem az irat hangneme kapcsán. A magam 
részérıl nem kívánom elısegíteni, hogy ez a hangnem a magyar felsıoktatás 
vezetı köreiben eluralkodjék, ezért nem kívánok az alaptalan és az ügyben eljáró 
kollégáim becsületébe vágó megjegyzéseire válaszolni. 
Egyúttal jelezni kívánom, hogy készséggel rendelkezésre állok, hogy egy 
higgadtabb és tárgyilagosabb stílusban egy késıbbi idıben folytassuk a kiút 
közös keresését. 
 
Budapest, 1999. április 21. 
 
Róna-Tas András 
a MAB elnöke 
 
1999/3/II.sz. határozat  

A Pannonhalmi Szent Gellért Fıiskola akkreditációja  

A Pannonhalmi Szent Gellért Fıiskola akkreditálható, mert képzési és kutatási 
tevékenysége megfelel a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-ában és a 114. §-ban 
foglalt, a hittudományi képzést folytató fıiskolával szemben támasztott 
követelményrendszernek, továbbá azoknak a minıségi követelményeknek, 
amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi fıiskola akkreditációjának 
feltételéül szab. 
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Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Szakpasztorációs szak fıiskolai szintő, nappli tagozat, 10 félév (Budapestre 
kihelyezett szak) 
elsı oklevél 1998 (az elsı végzısök 8 félévet hallgattak, és oklevelükbe 
„hitoktató és lelkipásztori kisegítı” megnevezés került) 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai (közbülsı eljárásra 
javasolt szak): 
Szakpasztorációs szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 10 félév (budapesti 
kihelyezett szak) 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
 
1999/4/II/1. sz. határozat  

A Kalazantinum Piarista Hittudományi és Tanárképzı Fıiskola akkreditációja 

A Piarista Hittudományi és Tanárképzı Fıiskola akkreditálható, mert képzési 
és kutatási tevékenysége megfelel a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-ában és a 
114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató fıiskolával szemben 
támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a minıségi 
követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi fıiskola 
akkreditációjának feltételéül szab. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Teológus szak  fıiskolai szintő, nappali tagozat, 12 félév  
elsı oklevél 1997 (elıtte abszolutórium) 
Hittanár szak fıiskolai szintő, nappali tagozat, 12 félév 
elsı oklevél 1997 (elıtte tartományfınöki igazolás) 
 
1999/4/II/2. sz. határozat  

A Ferences Hittudományi Fıiskola akkreditációja 

A Ferences Hittudományi Fıiskola 2001. december 31-éig akkreditálható, mert 
képzési és kutatási tevékenysége akkor felel meg a hatályos Felsıoktatási 
törvény 4. §-ában és a 114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató 
fıiskolával szemben támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a 
minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi 
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fıiskola akkreditációjának feltételéül szab, ha a Fıiskola 2001. június 30-áig 
kiküszöböli a tapasztalt, javítható hiányosságokat. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Teológus szak  fıiskolai szintő, nappali tagozat, 12 félév  
elsı oklevél 1760 
Az intézmény és a szak vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai 
(közbülsı eljárásra vonatkozó javaslatok): 
A Ferences Hittudományi Fıiskola egészének újbóli vizsgálata 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
Teológus szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 12 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
 
1999/5/II/1. sz. határozat   

A Budapesti Mőszaki Egyetem akkreditációja  

A BUDAPESTI MŐSZAKI EGYETEM képzési és kutatási tevékenysége megfelel a 
hatályos Ftv. követelményrendszerének, továbbá azoknak a minıségi 
elvárásoknak, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása az intézményi akkreditáció 
feltételéül szab. 
Az Építészmérnöki Kar, az Építımérnöki Kar, a Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar, a Gépészmérnöki Kar, a Közlekedésmérnöki Kar, a 
Természettudományi Kar, a Vegyészmérnöki Kar, a Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar, képzési és kutatási tevékenysége megfelel az Ftv. karral 
szemben támasztott követelményrendszerének, továbbá azoknak a minıségi 
követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása egyetemi kar 
akkreditációjának feltételéül szab.  
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB az Egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 
 
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 
Építészmérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: levelezı, 7 félév 
Építıipari gazdasági mérnöki 
szakirányú továbbképzési szak, egyetemi, levelezı, 4 félév 
Mőemlékvédelmi  
szakirányú továbbképzési szak egyetemi, levelezı, 4 félév 
Városépítés-városgazdaság 
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szakirányú továbbképzési szak egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Épületfelújítási és -fenntartási  
szakirányú továbbképzési szak egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Épületszigetelı 
szakirányú továbbképzési szak egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Színdinamikai  
szakirányú továbbképzési szak egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
 
ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR 
Építımérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés:levelezı, 6 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: levelezı, 8 félév (kifutóban lévı szak); 
Földmérı és térinformatikai szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: levelezı, 6 félév; 
egyetemi kiegészítı alapképzés: levelezı, 8 félév (kifutóban lévı szak); 
Földmérı és térinformatikai 
szakirányú továbbképzési szak egyetemi/fıiskolai levelezı, 4 félév 
Építıipari igazságügyi  
szakirányú továbbképzési szak egyetemi/fıiskolai, levelezı, 5 félév 
Ingatlanszakértı szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Közlekedésépítı szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Szerkezetépítı szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Vízépítı szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
 
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 
Mérnöktanár szak 
egyetemi alapképzés: nappali, 8 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: 
levelezı, 4 félév;  
fıiskolai kiegészítı alapképzés: levelezı, 4 félév 
Mőszaki menedzser szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév;  
Mőszaki menedzser szak  
fıiskolai alapképzés: nappali, 7 félév; 
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Mőszaki szakoktató szak 
fıiskolai alapképzés: levelezı, 6 félév;  
Bankinformatikus szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 5 félév 
Ipariforma-tervezési szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 5 félév 
Közoktatási vezetı szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, távoktatás, 4 félév 
Master of Business Administration szakirányú továbbképzési szak 
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4/5 félév 
Menedzser gazdasági mérnök szakirányú továbbképzési szak 
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 5 félév 
Minıségmenedzsment szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Munka-és szervezetpszichológia szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi, levelezı, 5 félév 
 
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 
Gépészmérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: nappali, 6 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: levelezı, 7 félév 
Gépészmérnöki szak  
fıiskolai alapképzés: nappali, 6 félév;  
Ipari termék- és formatervezı szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév 
Energetikai mérnök szak  
fıiskolai alapképzés: nappali, 6 félév; 
Hegesztı szakirányú továbbképzési szak 
egyetemi, levelezı, 5 félév 
 
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR 
Közlekedésmérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: levelezı, 8 félév 
Gépészmérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév;  
egyetemi kiegészítı alapképzés: 
levelezı, 8 félév 
Jármőgépész szakirányú továbbképzési szak  
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egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Közlekedési menedzser gazdasági mérnök szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4/5 félév 
Közlekedés mőszaki szakértı szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi, levelezı, 4 félév 
Munkavédelmi szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Mőszaki diagnosztikai szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
Mérnök fizikus szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév 
Matematikus szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév 
Reaktortechnika szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi, levelezı, 4 félév 
 
VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR 
Biomérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév 
Vegyészmérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév 
Korróziós szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Környezetvédelmi szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi/fıiskolai, levelezı, 4 félév 
Analitikai kémiai szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi, levelezı, 4 félév 
 
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 
Villamosmérnöki szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév 
Mőszaki informatika szak  
egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév 
Irányítástechnikai informatika szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi, levelezı, 4 félév 
Orvosbiológiai mérnöki szakirányú továbbképzési szak  
egyetemi, levelezı, 6 félév 
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A MAB Plénuma a szakok vizsgálata alapján az alábbi szakok megadott képzési 
formáin közbülsı eljárás beiktatását javasolja: 
 
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR: 
Építıipari gazdasági mérnöki szakirányú továbbképzési szak, egyetemi, 
levelezı. 
Épületszigetelı szakirányú továbbképzési szak, egyetemi, levelezı. 
A közbülsı eljárás indoka: a szakok 1991 óta szünetelnek, 1999-ben kívánják 
újra indítani, módosított tantervvel. Határidı: 2002. december 31. 
Épületfelújítási és -fenntartási szakirányú továbbképzési szak, 
egyetemi/fıiskolai, levelezı. 
A közbülsı eljárás indoka: ez idáig csak egy végzıs évfolyam volt (1996-ban), 
késıbb kívánják újra indítani. Határidı: az elsı diplomák kiadása után egy évvel. 
 
ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR: 
Építımérnöki szak, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı. 
Földmérı és térinformatikai szak, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı. 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején még nem volt végzıs évfolyam. Határidı: 2001. december 31. 
 
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR: 
Mőszaki menedzser szak, egyetemi alapképzés, nappali. 
Mőszaki menedzser szak, fıiskolai alapképzés, nappali. 
Bankinformatika szakirányú továbbképzési szak, egyetemi/fıiskolai levelezı 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején még nem volt végzıs évfolyam. Határidı: 2002. június 30. 
 
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 
Ipari termék- és formatervezı szak, egyetemi alapképzés, nappali. 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején még nem volt végzıs évfolyam. Határidı: 2002. december 31. 
 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR: 
Matematikus szak, egyetemi alapképzés, nappali. 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején még nem volt végzıs évfolyam. Határidı: 2001. december 31. 
 
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR: 
Orvosbiológiai mérnöki szakirányú továbbképzési szak, egyetemi, levelezı 
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A közbülsı eljárás indoka: a szaknak nincsenek engedélyezett képesítési 
követelményei, ugyanakkor ellentmondások találhatók az engedélyezési okirat, a 
szak akkreditációs kötete, a Dékáni kötet adatai és az LB által szerzett 
információk között. Határidı: 2000. december 31. 
 
A plénum határozatában a szakirányú továbbképzési szakok szak- illetve oklevél 
megnevezései a BME akkreditációs anyagában megadott módon szerepelnek. A 
Plénum felhívja a miniszter és a BME figyelmét arra, hogy ezek több esetben 
eltérést mutathatnak „A mőszaki felsıoktatásban folyó szakirányú továbbképzési 
szakok képesítési követelményeirıl” szóló 8/1999. (II.1.) OM rendelet adataihoz 
képest, minthogy ez a rendelet a BME akkreditációjának befejezı szakaszában 
jelent meg. 
 
1999/6/II/1. sz. határozat  

Az Adventista Teológiai Fıiskola intézményi akkreditációja 

Az Adventista Teológiai Fıiskola 2001 december 31-ig akkreditálható, mert 
képzési és kutatási tevékenysége akkor felel meg a hatályos Felsıoktatási 
törvény 4. §-ában és a 114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató 
fıiskolával szemben támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a 
minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi 
fıiskola akkreditációjának feltételéül szab, ha a Fıiskola 2001. június 30-áig 
kiküszöböli a tapasztalt, javítható hiányosságokat. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Teológus szak fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 2002  
Teológus szak fıiskolai szintő, levelezı tagozat, 8 félév 
elsı oklevél 1993 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
Az intézmény és a szak vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai 
(közbülsı eljárásra vonatkozó javaslatok): 
Az Adventista Teológiai Fıiskola egészének újbóli vizsgálata 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31. 
Teológus szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még végzett évfolyam. 
Emellett az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat is talált. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31. 
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Teológus szak fıiskolai, alapképzés, levelezı, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31. 
 
1999/6/II/2. sz. határozat  

A Pünkösdi Teológiai Fıiskola intézményi akkreditációja  

A Pünkösdi Teológiai Fıiskola 2001 december 31-ig akkreditálható, mert 
képzési és kutatási tevékenysége akkor felel meg a hatályos Felsıoktatási 
törvény 4. §-ában és a 114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató 
fıiskolával szemben támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a 
minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi 
fıiskola akkreditációjának feltételéül szab, ha a Fıiskola 2001. június 30-áig 
kiküszöböli a tapasztalt, javítható hiányosságokat. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Teológus szak  fıiskolai szintő 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 1995  
Teológus szak fıiskolai szintő 
a szak képzési formája: levelezı tagozat, 10 félév 
elsı oklevél 1999. 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
Az intézmény és a szak vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai 
(közbülsı eljárásra vonatkozó javaslatok): 
A Pünkösdi Teológiai Fıiskola egészének újbóli vizsgálata 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált. 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
Teológus szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált. 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
Teológus szak fıiskolai, alapképzés, levelezı, 10 félév 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még végzett évfolyam. 
Emellett az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat is talált. 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31 
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1999/6/II/3. sz. határozat  

A Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola intézményi akkreditációja  

A Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola akkreditálható, mert képzési és 
kutatási tevékenysége megfelel a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-ában és a 
114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató fıiskolával szemben 
támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a minıségi 
követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi fıiskola 
akkreditációjának feltételéül szab. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Teológus szak  fıiskolai szintő 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 12 félév  
elsı oklevél 1996  
Hittanár szak fıiskolai szintő 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 10 félév 
elsı oklevél 1995 
Hitoktató szak fıiskolai szintő 
a szak képzési formája: Szekszárdra kihelyezett esti tagozat, 6 félév 
elsı oklevél 1995. 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai (közbülsı eljárásra 
javasolt szak): 
Hitoktató szak fıiskolai, alapképzés, esti, 6 félév (Szekszárdra kihelyezett szak) 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
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1999/7/II/1. sz. határozat  

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkreditációja 

A hatályos Felsıoktatási törvény 81.§ (4), a 122. §, továbbá az egyházi 
felsıoktatási intézményekre vonatkozó 114. §-ban foglaltak értelmében a Magyar 
Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében értékelte a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen folyó képzés és a tudományos kutatás színvonalát. 
Megállapította, hogy: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkreditálható, 
mert képzési és kutatási tevékenysége megfelel a hatályos Felsıoktatási törvény 
3. §-ában és az 1999 évi LII. törvény 32. §-ban foglaltaknak, továbbá azoknak a 
minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása az 
akkreditáció feltételéül szabott. 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
alábbi szakjait vizsgálta: 
 
Bölcsészettudományi Kar 
Angol nyelv és irodalom szak egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 féléves 
elsı oklevél: 1998 
Angol nyelvtanár szak fıiskolai szintő nappali tagozat, 6 féléves 
elsı oklevél: 1997 
Arab szak egyetemi szintő nappali tagozat, 10 féléves 
elsı oklevél: 1997 
Hebraisztika szak egyetemi szintő nappali tagozat, 10 féléves 
elsı oklevél: 1999 
Kommunikáció szak egyetemi szintő nappali tagozat, 8féléves 
elsı oklevél: 1997 
Latin nyelv és irodalom szak egyetemi szintő nappali, 10 féléves 
elsı oklevél: 1998 
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Magyar nyelv és irodalom szak egyetemi szintő, nappali, 10 féléves 
elsı oklevél: 1997 
Mővészettörténet szak egyetemi szintő, nappali, 10 féléves 
elsı oklevél: 2000 
Német nyelv és irodalom szak egyetemi szintő nappali, 10 féléves 
elsı oklevél: 1998 
Német nyelvtanár szak fıiskolai szintő  nappali, 6 féléves 
elsı oklevél: 1998 
Ógörög szak egyetemi szint nappali, 10 féléves 
elsı oklevél: 1998 
Olasz nyelv és irodalom szak egyetemi szintő nappali , 10 féléves 
elsı oklevél: 2000 
Szociológia szak egyetemi szintő nappali, 10 féléves 
elsı oklevél: 1998 
Történelem szak egyetemi szintő nappali, 10 féléves 
elsı oklevél: 1997 
 
Hittudományi Kar: 
Hittanár szak egyetemi szintő nappali tagozat, 10 féléves  
elsı oklevél: 1997  
Hittanár szak fıiskolai szintő levelezı tagozat, 8 féléves 
elsı oklevél: 1994  
Kánonjog szak egyetemi szintő nappali tagozat, 2 féléves 
elsı oklevél: 1997  
Megjegyzés: a szak a Karon belül, a Jog és Államtudományi Karral 
együttmőködve egyházjogi kiegészítı alapképzést ad az apostoli Szentszék 
közvetlen felügyelete alatt. 
Teológus szak  egyetemi szintő nappali tagozat, 10 féléves  
elsı oklevél: 1635 
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Jog- és Államtudományi Kar: 
Jogász szak egyetemi szintő nappali tagozat, 10 féléves 
elsı oklevél: 2000 
levelezı tagozat, 10 féléves 
elsı oklevél: 2000 
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai (közbülsı eljárásra 
javasolt szak): 
Bölcsészettudományi Kar: 
Hebraisztika szak: egyetemi, alapképzés, nappali, 10 féléves 
Mővészettörténet szak: egyetemi, alapképzés, nappali, 10 féléves 
Olasz nyelv és irodalom szak: egyetemi alapképzés, nappali, 10 féléves 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében még nem adott ki oklevelet 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
Kommunikáció szak: egyetemi, alapképzés, nappali, 8 féléves 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
 
Jog- és Államtudományi Kar: 
Jogász szak: egyetemi, alapképzés, nappali, 10 féléves 
levelezı, 10 féléves 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében még nem adott ki oklevelet.  
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
 
Az alábbi szakok esetében a MAB felhívja a figyelmet a szakindítási 
engedélyben megjelölt és az intézet által használt oklevél megnevezések közötti 
eltérésre: 
Arab szak 
Hebraisztika szak 
Mővészettörténet szak 
Olasz nyelv és irodalom szak 
 
1999/7/II/2. sz. határozat  

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola akkreditációjának felfüggesztése 

Indok: az akkreditácós értékelés során olyan tartalmi körülményre derült fény, 
mely rendkívüli lépések megtételét igényli. A Plénum felfüggesztette az eljárást 
és megbízta a MAB elnökségét, hogy dolgozza ki a további teendıkre vonatkozó 
javaslatát. 
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1999/8/IV/3. sz. határozat  

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Általános szociális munkás szak újbóli 
vizsgálata  

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy 
◊ a szociális munkás szak minden tagozatára érvényesnek tekintendı-e a 

látogató bizottsági jelentés szakra vonatkozó akkreditációs értékelése,  
◊ a jelenlegi tanterv és az oktatási gyakorlat a képesítési követelményekben 

elıírtaknak eleget tesz-e,  
◊ a szak oktatói állományában bekövetkezett személyi változások okoznak-e, s 

ha igen milyen mértékő változást okoznak a képzés minıségében. 
A kiküldendı Látogató Bizottság összetétele: 
elnöke:  Ludassy Mária DSc ELTE,  
tagjai:  Ferge Zsuzsa DSc  ELTE,  
Kovács I. Gábor CSc ELTE,  
Hegyesi Gábor CSc   BGGyTF. 
 
1999/7/II/3. sz. határozat 
 
Az Esztergomi Hittudományi Fıiskola akkreditációja 
A hatályos Felsıoktatási törvény 81.§ (3), a 122. §, továbbá az egyházi 
felsıoktatási intézményekre vonatkozó 114. §-ban foglaltak értelmében a Magyar 
Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében az érintett kérésére 
értékelte az Esztergomi Hittudományi Fıiskolán folyó képzés és a tudományos 
kutatás színvonalát. A vizsgálat eredményét a MAB plénuma megtárgyalta és az 
megállapította, hogy: az Esztergomi Hittudományi Fıiskola akkreditálható, 
mert képzési és kutatási tevékenysége akkor felel meg a hatályos Felsıoktatási 
törvény 4. §-ában és a 114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató 
fıiskolával szemben támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a 
minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi 
fıiskola akkreditációjának feltételéül szab, ha a Fıiskola kinevezett tanárai 2001. 
június 30-ig doktori fokozattal (PhD) rendelkeznek. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Teológus szak  fıiskolai nappali tagozat, 12 féléves  
elsı oklevél 1996. június 30. 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
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Az intézmény és a szak vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslata közbülsı 
eljárásra: 
Intézmény egésze, valamint 
Teológus szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 12 félév  
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
 
1999/7/II/4. sz. határozat  

A Körös Fıiskola akkreditációja 

A Brunszvik Teréz Óvóképzı Fıiskola és a Kırösi Csoma Sándor Fıiskola 
integrációjával  az 1997. évi CXXVII. Tv. 1. § 1-2 pontja alapján 1998. január 1-
jével létrehozott Kırös Fıiskola képzési és kutatási tevékenysége megfelel a 
felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény, egységes szerkezetben az 
Országgyőlés 1996. július 3-i ülésnapján elfogadott törvény 4. § (1) bekezdés a) 
és c) pontjában fıiskolával szemben támasztott követelményrendszerének, 
továbbá azoknak a minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi 
állásfoglalása a fıiskolai akkreditáció feltételéül szab.  
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Nemzetiségi (román) tanító szak fıiskolai, nappali tagozat, 8 félév 
Nemzetiségi (szlovák) tanító szak fıiskolai, nappali tagozat, 8 félév  
Óvodapedagógus szak fıiskolai, nappali tagozat, 6 félév 
fıiskolai, levelezı tagozat, 6 félév  
fıiskolai, kihelyezett levelezı tagozat, 6 félév  
fıiskolai szint, levelezı tagozat, 3 féléves képzési idı; 
Pénzügyi szak fıiskolai, nappali tagozat, 6 félév 
fıiskolai, levelezı tagozat, 8 félév 
Román nemzetiségi óvodapedagógus szak fıiskolai, nappali tagozat, 6 félév  
Személyügyi szervezı szak, nappali tagozat, 6 félév  
(kifutó szak, az utolsó évfolyam 1997/98-ban végzett); 
Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus szak, nappali tagozat, 6 félév  
levelezı tagozat, 3 félév  
Tanító szak, nappali tagozat, 8 félév 
fıiskolai, kihelyezett levelezı tagozat, 8 félév 
fıiskolai, távoktatási forma (határon túli), 8 félév  
fıiskolai, levelezı, 4 félév 
 
A szakok  vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 
A  következõ szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 
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Óvodapedagógus szak kihelyezett levelezı tagozat, 6 félév  
Pénzügyi szak levelezı tagozat, 8 félév  
Személyügyi szervezı szak nappali, 6 félév  
Tanító szak nappali, 8 félév 
kihelyezett levelezı, 8 félév  
távoktatási forma (határon túli), 8 félév  
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzõs évfolyam. 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. december 31. 
A következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén az oklevélkiadás 
jogának felfüggesztését javasolja: 
Óvodapedagógus szak levelezı, 3 féléves képzési idı 
Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus szak levelezı, 3 féléves képzési idı 
Tanító szak levelezı tagozat, 4 féléves képzési idı 
A javaslat indoka: a fenti képzési formákban végzett oktatás nem illeszkedik a 
hatályos Ftv 124E§-ában szereplı szint-kategóriákba (alapképzés illetve 
kiegészítı alapképzés). 
 
1999/8/IV/.1. sz. határozat 
 

A Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola akkreditációja 

A hatályos felsıoktatási törvény (Ftv.) 81.§ (4) és a 122. § (1)-ban foglaltak 
értelmében az Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében értékelte a 
Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolán folyó képzés és a tudományos kutatás 
színvonalát. A vizsgálat megállapította, hogy a Fıiskola képzési és kutatási 
tevékenysége megfelel a hatályos Ftv. követelményrendszerének, továbbá 
azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása az 
intézményi akkreditáció feltételéül szab.  
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Villamosmérnöki szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév; levelezı 8 féléves 
A szak tudományága: mőszaki 
Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév; levelezı 8 féléves 
A szak tudományága: mőszaki 
Közlekedésmérnöki szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév; levelezı 8 
féléves 
A szak tudományága: mőszaki 
Vegyészmérnöki szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév 
A szak tudományága: mőszaki 
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Mőszaki Informatika szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév 
A szak tudományága: mőszaki 
Biztonságtechnika szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév; levelezı 8 féléves 
A szak tudományága: mőszaki 
Gazdálkodási szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév; levelezı 8 féléves 
A szak tudományága: közgazdaság 
(kifutóban lévı szak, utolsó oklevél: pénzügyi közgazdász 1999-ben,  
az új szak oklevél megnevezése: közgazdász gazdálkodási szakon, elsı okl.: 
2000.) 
Pénzügyi szak fıiskolai alapképzés: nappali 8 félév; levelezı 8 féléves 
A szak tudományága: közgazdaság 
(kifutóban lévı szak, utolsó oklevél: pénzügyi közgazdász 1999-ben, 
az új szak oklevél megnevezése: közgazdász pénzügyi szakon, elsı okl.: 2000.) 
 
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 
 
Budapesti Politechnikum (Bánki Donát Mőszaki Fıiskola, Kandó Kálmán 
Mőszaki Fıiskola, Könnyőipari Mőszaki Fıiskola, Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola, 
Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola) szervezésében folyó Biztonságtechnikai 
mérnök szak akkreditációs értékelésének lezárása elıtt a MAB elnöke Kiss Ádám 
helyettes államtitkár állásfoglalását kérte, az egyes intézmények 
oklevélkiadásának jogának kérdésében, ugyanis a szakindítást engedélyezı 
határozat (57.007/1992.XIII.) ebben a kérdésben nem ad eligazítást.  
 
A  következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 
Villamosmérnöki szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév 
Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév 
Közlekedésmérnöki szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév 
Biztonságtechnikai szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév 
Gazdálkodási szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév 
Pénzügyi szak fıiskolai alapképzés, levelezı 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam. Határidı: 2002. június 30. 
 
 
1999/9/II/1.sz. határozat  

A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola  akkreditációja  
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A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola akkreditálható, mert képzési és kutatási 
tevékenysége akkor felel meg a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-ában és a 
114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató fıiskolával szemben 
támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a minıségi 
követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi fıiskola 
akkreditációjának feltételéül szab, ha a Fıiskola a 122.§ (2) bekezdésének 
megfelelıen 2002. június 30-ig kiküszöböli a tapasztalt, javítandó 
hiányosságokat. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Buddhista tanító szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 1995. június 30. 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
Az intézmény és a szak vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslata közbülsı 
eljárásra: 
Intézmény egésze  
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
Buddhista Tanító szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév  
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
 
1999/9/II/2. sz. határozat  

A Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája  akkreditációja  

A Modern Üzleti Tudományok Fıiskolájának képzési és kutatási tevékenysége 
jelenleg nem felel meg a hatályos Ftv. 4.§ (1)-ben foglaltaknak és a MAB által az 
akkreditáció feltételéül szabott követelményrendszernek, minthogy még csak egy 
minısíthetı szakkal rendelkezik. A Ftv. 122. § (2) bekezdése értelmében ezt a 
hiányt a Fıiskola 2002. június 30-ig pótolhatja. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Kereskedelmi szak  fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 8 félév, levelezı 
tagozat 8 félév, kihelyezett nappali tagozat 8 félév, kihelyezett esti tagozat 8 
félév 
eng. sz.: 56.154/92. 
kép. köv.: 4/1996. (I.18) Korm.rend. 
a szak tudományága: közgazdaság-tudomány 
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A szakon a Plénum közbülsı eljárás lefolytatását javasolja. Ennek indoka:  
néhány módszertani tárgy és üzemgazdasági témakör csak a megkívánható 
minimális szinten van képviselve a tananyagban. A képzés színvonalának 
további emelése szükségessé teszi ezek súlyának növelését. Ennek a törekvésnek 
már a 2001/2002. tanév tanterveiben meg kell jelennie. Ennek ellenırzése 
közbülsı eljárás keretében 2001. december 31-ig történjék meg. 
Ezen túlmenıleg a kihelyezett nappali és esti tagozaton a közbülsı eljárást az is 
indokolja, hogy ezeken még nem adtak ki oklevelet. 
A Fıiskolán mőködı további szakok: 
Gazdálkodási szak  fıiskolai alapképzés; nappali tagozat 8 félév, levelezı 
tagozat 8 félév, kihelyezett nappali tagozat 8 félév, 
eng. sz.: 37.005/98 
kép. köv.: 4/1996. (I.18) Korm.rend. 
szak tudományága: közgazdaság-tudomány 
A szakon közbülsı eljárás javasolt, mert a vizsgákat idıpontjában még nem volt 
végzıs évfolyam.A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
Euromenedzser szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat 4 félév 
eng. sz.: 4/1995. 
kép. köv.: 7/1999.(II.1.)OM 
a szak tudományága: közgazdaság-tudomány 
A szakon közbülsı eljárás javasolt, mert az akkreditációs beadvány készítésékor 
érvényben volt  Ftv. és Akkreditációs útmutató értelmében a Fıiskola nem 
készítette el a szak leírását. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30.    
Marketingvezetı szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat 4 félév 
eng. sz.: 4/1995. 
kép. köv.: 7/1999.(II.1.)OM 
a szak tudományága: közgazdaság-tudomány 
A szakon közbülsı eljárás javasolt, mert az akkreditációs beadvány készítésékor 
érvényben volt           Ftv. és Akkreditációs útmutató értelmében a Fıiskola nem 
készítette el a szak leírását. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30.    

A Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája akkreditációval kapcsolatos 
állásfoglalása 

A MAB Plénuma a közbülsı eljárás lefolytatását azzal indokolja, hogy néhány 
módszertani tárgy és üzemgazdasági témakör csak a megkívánható minimális 
szinten van képviselve a tananyagban. 
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A Látogató Bizottság kizárólag az operációkutatás tantárgy és annak módszertani 
szigorlatba való belépésének hiányát kifogásolta, a jogos észrevételt már az 
1999/2000 tanév tantervi programjában korrigáltuk. 
Az üzemgazdasági témakörök nem kellı tantervi képviselete számunkra nem 
értelmezhetı: ugyanis a képesítési követelményekben meghatározott valamennyi 
tantárgy helyet kap a tantervben. Ezen túlmenıen a féléves szakmai gyakorlat, a 
szemináriumi foglalkozások ez részének vállalati környezetben történı 
megszervezése, a vállalati esettanulmányok hallgatói feldolgozása szintén az 
üzemgazdasági ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítását szolgálják, amirıl 
a vállalati instruktorok visszajelzései, valamint a hazai és külföldi vállaltvezetıi 
értékelı levelek egyaránt tanúskodnak. 
 
1999/9/II/3. sz. határozat 

Az Általános Vállalkozási Fıiskola  akkreditációja 

Az Általános Vállalkozási Fıiskola képzési és kutatási tevékenysége jelenleg 
nem felel meg a hatályos Ftv. 4.§ (1)-ben foglaltaknak és a MAB által az 
akkreditáció feltételéül szabott követelményrendszernek, minthogy még csak egy 
alapképzési szakon folyik képzés. A Ftv. 122. § (2) bekezdése értelmében ezt a 
hiányt a Fıiskola 2002. június 30-ig pótolhatja. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Vállalkozásszervezı szak fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 7 félév, levelezı 
tagozat 8 félév, távoktatási tagozat 8 félév 
eng. sz.: 1996.VII.11.MKM 
kép. köv.: 4/1996. (I.18) Korm.rend. 
a szak tudományága: közgazdaság-tudomány 
A szak vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslata: 
A szak valamennyi tagozatán közbülsı eljárás lefolytatására van szükség. 
Indokolás: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a vizsgálat idején még  
nem volt végzıs évfolyam. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
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IV. 2. Eljárási határozatok 

1999/1/V/1. sz. határozat  

Kiegészítések a távoktatási tagozatok akkreditációs értékelésének eljárási 
rendjéhez  

5. A távoktatási tagozat akkreditációs értékelésének eljárási rendje: 
5.1 Már mőködı távoktatási tagozat akkreditációs értékelésének eljárási rendje 

5.1.1 Mőködı távoktatási tagozat akkreditációs értékelésére a Felsõoktatási 
törvény értelmében folyó intézményi akkreditációs eljárás keretében kerülhet 
sor. Az intézmény a felhívásra adott válaszában jelzi, hogy valamely szakon 
csak távoktatási tagozaton, vagy más (nappali, levelezı) tagozaton is folytat 
képzést  

5.1.2 Amennyiben a MAB értesül a távoktatási formában történõ képzésrõl, 
értesíti az intézmény vezetõjét, hogy a tagozat akkreditációs értékelését a 
távoktatási tagozatokra elfogadott eljárási rend szerint végzi. Az értesítéssel 
egyidıben postázza az Akkreditációs Útmutató 5. sz. mellékletét. 

5.1.3 A FI elkészíti a távoktatási tagozat Akkreditációs Beadványát. A 
beadványhoz mellékeli: 

• azt az ábrát, amelyen bemutatja a távoktatási tagozat helyét az 
Intézmény szervezeti felépítésében és oktatási tevékenységében; 

• a távoktatási tagozat(ok)on folyó képzés(ek) felsorolását; 
• a tagozat akkreditációs felelõsének nevét/telefonszámát; 
• ha a tagozaton már történt akkreditációs értékelés más szervezet 

részérõl, úgy annak eredményérõl a nyilvánosságra hozható 
anyagot; 

• a tagozaton készített távoktatási tananyagcsomagokat: a 
tananyagcsomagokat minden esetben az adott FI teljes oktatási 
rendszerének összefüggésében kell vizsgálni; a tagozaton a 
képzéshez használt minden csomagból egy példányt be kell 
mutatni 

 A távoktatási tananyagcsomagok minıségellenırzése az 
Akkreditációs Beadványban közölt információkkal való egybevetéssel 
illetve a tananyagcsomagok szúrópróbaszerően (a csomagok 25%-ára 
kiterjedıen) történõ ellenırzésével történik meg.  

      5.1.4 A távoktatási tagozatot érintı egyéb területek vizsgálata: 
 Oktatók: 
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 5.1.4.1 A tananyagok szúrópróbaszerû ellenırzését a tagozat felelıs 
oktatójával (oktatóival) lefolytatott személyes beszélgetések egészítik ki. 
Ezekre az írásban benyújtott anyagok ismeretében, elõzetesen egyeztetett 
idõpontban kerül sor. A megbeszéléseket úgy kell idızíteni, hogy azok 
illeszkedjenek az intézménynél zajló akkreditációs értékelı eljáráshoz, és az 
értékelés elkészülését ne késleltessék. 
 5.1.4.2 A megbeszélések során fel kell tárni, megtörtént-e és hogyan a 
távoktatási tagozaton oktató munkatársak felkészítése a képzési forma 
sajátosságaiból adódó problémák megoldására. 

 Távoktatási tananyagcsomagok: 
 5.1.4.3 Az értékelés során vizsgálni kell a tananyagok szerzıi jogával 
kapcsolatos kérdéseit: meg kell gyızıdni arról, rendelkezik-e a FI a 
tananyagok adaptálási/felhasználási/kiadási jogaival? 

 Hallgatók: 
 Az intézmény megfelelı formában tájékoztatta-e a hallgatókat a 
távoktatási tagozat sajátosságairól? Kötött-e az intézmény képzési szerzıdést 
a hallgatóval? 

 Számonkérés: 
 Kellı információt kell szerezni az ellenırzés-értékelés rendszerérıl: 
hogyan történik, hol történik, hogyan történik az eljárás ellenırzése, stb. 

5.2. Az Akkreditációs Jelentés: A távoktatási tagozatról készült akkreditációs jelentést 
a látogatást végzõ bizottság a FI intézményi/kari Akkreditációs Jelentéséhez csatolja. 
Továbbiakban az eljárás (határidõk, ISZB-k, visszacsatolás, tájékoztatás) megegyezik 
a nappali/levelezõ tagozatokra már elfogadott eljárással. 
5.3 Távoktatási tagozaton tervezett szaklétesítési/-indítási kérelem: 
A kérelemnek a nappali/levelezı tagozatokhoz szükséges adatokon kívül 
(tantervi/oktatói háttér/infrastruktúra - távoktatásnál figyelembe veendı szempontok 
szerint történı bemutatás!) tartalmaznia kell: 

• (a) az indítandó szak teljes tantervi anyagának bemutatását; 
• (b) szakonként egy fıtárgy teljes (valamennyi félévre kiterjedõ) anyagának 

bemutatását;  
• (c) az indítandó szak(ok) elsı évfolyamon oktatásra kerülõ tantárgyainak 

teljes tancsomaggal történı bemutatását. 
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1999/1/V/2. sz. határozat 

A közbülsı eljárások halasztásáról 

Az 1999. április közepére tervezett, az új intézményi hálózatot kimondó 
parlamenti határozat megszületéséig ne kerüljön sor az egyes intézmények 
akkreditációs plénumhatározatában elıírt közbülsı eljárások megindítására. 
Ugyanakkor a Plénum dolgoztassa ki és vitassa meg azt az eljárást, amely 
lehetıvé teszi az integrációval létrejövı intézmények akkreditációja kapcsán az 
egyes tagintézmények közbülsı eljárásaiban a számukra elıírt szükséges 
intézkedések végrehajtásának ellenırzését. 
 
1999/1/V/3. sz. határozat  

Új alapképzési szak indítása 

Az alapképzési szakok számának további növekedésének megakadályozására a 
új alapképzési szakot csak akkor lehessen létesíteni, ha az új és a már meglévı 
hasonló szak között az oktatott anyagban legalább 40 % eltérés van. 
 
1999/2/VIII/2 sz. határozat 

A Gábor Dénes Fıiskola akkreditációs értékelésének idıpontja 

az 1999/2000 tanév ıszi szemeszteri idıszakában kerül sorra. Indok: a 
távoktatási tagozatok próbaakkreditációja várhatóan az 1998/99-es tanév tavaszi 
szemeszterének végéig tart. Ennek tapasztalatai beépülnek az eljárási rendbe.  
 
1999/4/X/2. sz. határozat  

A mővészeti egyetemeken folyó habilitációs eljárások határideje  

A Felsıoktatási törvény 123. §-a lehetıvé teszi, hogy a mővészeti egyetemeken 
folyó habilitációs eljárásban a DLA fokozatot a „teljes intézményi akkreditáció 
lefolytatásáig” a törvényben meghatározott mővészeti díjak helyettesítsék. A Ftv. 
122. §-a az intézményi akkreditáció elsı periódusának lezárását 2000. június 30-
ában jelöli meg. A Plénum véleménye szerint ezt a határidıt kell a habilitációs 
eljárásoknál is figyelembe venni azért, mert a MAB Plénuma által megfelelınek 
minısített DLA programok nagy részénél az elsı DLA fokozatokat 2000 elıtt 
nem lehet megszerezni. 
A mővészeti egyetemi tanárok habilitációjánál 2000. június 30-ig szóló 
kedvezménnyel élhetnek az egyetemek. 
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Határozatok habilitációs és doktori szabályzatokról 

1999/4/X/3/1. sz. határozat  
A Színház és Filmmővészeti Fıiskola DLA Szabályzatának módosítása a 
Felsıoktatási törvényben és az azt kiegészítı rendeletekben (legutóbb a 
XIV/1997.sz. kormányrendeletben) foglaltaknak megfelel. 
 
1999/4/X/3/2. sz. határozat  
Az Állatorvostudományi Egyetem Habilitációs Szabályzata és Doktori 
Szabályzata a Felsıoktatási törvényben és az azt kiegészítı rendeletekben 
(legutóbb a XIV/1997.sz. kormányrendeletben) foglaltaknak megfelel. 
 
1999/4/X/3/3. sz. határozat  
A Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskola mesterképzésrıl és fokozatszerzésrıl 
szóló DLA Szabályzata a Felsıoktatási törvényben és az azt kiegészítı 
rendeletekben (legutóbb a XIV/1997.sz. kormányrendeletben) foglaltaknak 
megfelel. 
 
1999/7/VI sz. határozat 
A Soproni Egyetem Doktori Szabályzata a Felsıoktatási törvényben és az azt 
kiegészítı rendeletekben (legutóbb a XIV/1997.sz. kormányrendeletben) 
foglaltaknak megfelel. 
 
1999/5II/2 sz. határozat  

A Janus Pannonius Tudományegyetem Pedagógia szakos kiegészítı képzésérıl  

JPTE rektorhelyettese 1999. április 9-én levélben fordult a MAB elnökéhez, 
kérve, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság az intézmény akkreditációja során 
szakirányú továbbképzésként feltüntetett pedagógia szakos képzést pedagógia 
szakos egyetemi szintő alapképzésként hitelesítse. Kérése indokául az egyetemen 
elkövetett adminisztrációs tévedést említ: az 1997-ben beadott akkreditációs 
anyagban a pedagógia szakos képzést szakirányú továbbképzésként jelölték, noha 
akkor is kiegészítı alapképzést folytattak. 
 
Kiegészítı alapképzés valamely szak fıiskolai szintjének ugyanazon a szakon 
történı egyetemi szintő kiegészítését jelenti (ld. Ftv. 124/E §), a JPTE pedagógia 
szakos képzése – a bemeneti feltételeket nem teljesítve – ennek a kritériumnak 
nem felel meg. Ezért a bizottság a képzés felfüggesztését javasolta úgy, hogy – a 
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már felvett hallgatókra való tekintettel – a három felmenı évfolyam hallgatói 
vizsgáikat Pécsen tehessék le, oklevelüket a JPTE állítsa ki a rektor aláírásával. 
Vélelmezhetıen a törvénnyel ellentétes beiskolázással más intézményeknél is 
folyik pedagógia szakos kiegészítı alapképzés. Az egységes eljárás érdekében a 
bizottság javasolta, hogy az Oktatási Minisztérium minden pedagógia szakos 
képzést folytató intézményben vizsgálja meg, hogy jogszerően folynak-e a 
képzések. 
 
1999/5/V/1. sz. határozat  

Az Intézkedési terv elıírásának feltételrendszere és tartalma  

Amennyiben egy felsıoktatási intézmény, illetve kar fenntartására, illetve 
valamely szak mőködtetésére nincsenek meg a MAB vonatkozó 
követelményrendszerének elıírt minimális feltételei, azonban valószínősíthetı, 
hogy meghatározott idın belül a feltételek teljesítése megvalósítható, akkor a 
MAB az érintett szakbizottság(ok) és a kollégium(ok) véleményének 
figyelembevételével mérlegeli azt, hogy egy ún. intézkedési terv elıírásával 
segítse az intézményt. 
Az intézkedési terv tartalmazza: 
 a MAB követelményeinek teljesítésére vonatkozó és az intézmény 
vezetése által vállalt feladatok elvégzését és azokat az ellenırzési pontokat, 
amelyeket a MAB külön-eljárásban évenként ellenıriz;  
 az intézkedések idıarányos nem-teljesülése esetén a hallgatók 
jogbiztonságának fenntartása érdekében milyen szerzıdést kíván kötni az 
intézmény. 
Az intézkedési terv érvényének idejére a szóbanforgó intézmény / kar, illetve 
szak határozott idıre szóló akkreditációt kaphat.  
A fentiek figyelembevételével a MAB Titkársága eljárási rendet dolgoz ki. 
 
1999/6/V/1.sz. határozat  

Az Intézkedési tervvel kapcsolatos különeljárás  

INTÉZKEDÉSI TERV: a MAB 1999/5/V/1.sz. határozata értelmében 
amennyiben egy felsıoktatási intézmény, illetve kar fenntartására, illetve 
valamely szak mőködtetésére nincsenek meg a MAB vonatkozó 
követelményrendszerének elıírt minimális feltételei, azonban 
valószínősíthetı, hogy meghatározott idın belül a feltételek teljesítése 
megvalósítható, akkor a MAB az érintett szakbizottság(ok) és a 
kollégium(ok) véleményének figyelembevételével mérlegeli azt, hogy egy 
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ún. intézkedési terv elıírásával segítse az intézményt. Az intézkedési terv 
tartalmazza a MAB követelményeinek teljesítésére vonatkozó és az 
intézmény vezetése által vállalt feladatok határidıre történı elvégzését. 
I.    Intézkedési terv elıírására szakbizottságok, látogató bizottságok, 

kollégiumok, intézményi szakbizottságok az alábbi esetekben tehetnek 
javaslatot: 

1.  intézmény, kar létesítési kérelmének, illetve szak létesítési / indítási 
kérelmének véleményezési eljárása során; 

2.  intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként. 
II.    Az intézkedési terv elıírására  tett javaslat tartalmazza  

1.  a MAB által elvárt követelményeket, 
2.  határidıt, ezen belül idıponthoz kötött ellenırzési pontokat, 
3.  azokat az intézkedési részfeladatokat, amelyeket a MAB megadott 

határidın belül ellenıriz. 
III.    Az intézkedési terv elıírására tett javaslatot az illetékes kollégium, 

illetve intézményi szakbizottság elnöke eljuttatja a MAB elnökéhez. 
IV.    A MAB elnöke értesíti az intézmény vezetıjét egy intézkedési terv 

készítésének lehetıségérıl. A levél tartalmazza:  
1.  a MAB által elvárt követelményeket; 
2.  az intézkedési terv elkészítésének határidejét. 
3.  a követelmények teljesítésének határidejét, az ellenırzési pontokkal 

összefüggı részhatáridıkkel; 
V.    A MAB elnöke felhívja az intézmény vezetıjének a figyelmet arra, hogy 

az intézkedési tervnek tartalmaznia kell azt is, hogy az intézkedések 
idıarányos nem-teljesülése esetén a hallgatók jogbiztonságának 
fenntartása érdekében milyen lépéseket tesz illetve szabályokat hoz az 
intézmény. Ezek között kell szerepelnie annak a szerzıdésnek, amelyet az 
intézmény köt más intézménnyel a hallgatók jogbiztonságának fenntartása 
érdekében. 

VI.    Az intézmény intézkedési tervének a MAB titkárságra történt eljuttatását 
követıen a MAB elnöksége illetékes plénumtag(ok) bevonásával 
határozati javaslatot fogalmaz meg a Plénum számára. 

VII.    Ha a Plénum nem támogatja az intézkedési terv elfogadását, akkor a 
véleményezési / intézményakkreditációs ügyben határozatot hoz, és errıl a 
szokásos módon tájékoztatja az érintett intézményt, illetve az oktatási 
minisztert. 

VIII.    Ha a  Plénum támogatja az intézkedési terv elfogadását, akkor az oktatási 
miniszter számára javaslatot tehet  
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1.  intézmény, kar létesítési kérelme, illetve szak létesítési / indítási 
kérelme esetén a Plénum által támogatott intézkedési terv 
érvényének idejére szóló feltételes akkreditációra;  

2.  intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a szükséges 
intézkedések végrehajtásának meghatározott idın belüli 
ellenırzésére (meghatározott idı: a Plénum által támogatott 
intézkedési terv érvényének ideje). 

IX.    Az intézkedési tervben elfogadott határidıkhöz kötött teljesítés 
ellenırzését a Plénum által kijelölt bizottság végzi. 

X.     A Bizottság jelentést terjeszt a Plénum elé.  
1.  Amennyiben az idıarányos rész érdemi nem-teljesítését állapítja 

meg, javaslatot tesz a Plénumnak a megfelelı intézkedésekre.  
2.  Pozitív vélemény esetén a jelentést a Plénum tudomásul veszi és 

errıl az intézményt írásban értesíti. 
XI.    Amennyiben az intézkedési terv határideje lejárt, akkor a Plénum a 

véleményezési / intézményakkreditációs ügyben végleges határozatot hoz, 
és errıl a szokásos módon tájékoztatja az érintett intézményt, illetve az 
oktatási minisztert.  

 
 
1999/5/V/4. sz. határozat  

Létesítendı kar elıakkreditációja  

(a véleményezési eljárás 2. pontjának módosítása) - az eljárás gyorsítása 
érdekében. 
III. A véleményezési eljárás 
1. Az OM-hez benyújtott, a formai követelményeknek mindenben 

megfelelı karalapítási kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
2. Kar létesítési kérelem elbírálása ügyében a MAB kibıvített elnöksége jár 

el. Kibıvített elnökség: elnök, alelnökök, felkért plénumtagok. (Az 
elnökség a véleményezésben való részvételre a kérelmet benyújtó 
intézmény, illetve a létesítendı kar(ok) típusa alapján illetékes 
plénumtag(ok)at kér fel.) 
a/ Ha megállapítást nyer, hogy a korábban  akkreditációban résztvevı  
intézmény szakjain folyó képzés minıségét érdemben nem érintı 
intézményszervezési kérdésrıl van szó, akkor a kibıvített elnökség  
állást foglal abban, hogy az intézmény által folytatott, illetve folytatni 
kívánt képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari szervezıdést, 
dönt a kérelem Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz 
meg. 
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b/ Ha a kérelem szakalapítás / szakindítási kérelmet is tartalmaz, akkor a 
megnevezett szak(ok) tudományági hovatartozása alapján a szakalapítás / 
szakindítási kérelmet az elnökség véleményezésre átadja az illetékes 
szakbizottság(ok)nak. A szakbizottság(ok) állásfoglalását a szakbizottság 
elnöke(i) az elnökséghez továbbítja/(ják). Az elnökség foglal állást abban 
a kérdésben, hogy az intézmény által folytatott, illetve folytatni kívánt 
képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari szervezıdést, dönt a 
kérelem Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz meg. 

3. A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
4. A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásáról és annak indoklásáról 

a MAB elnöke egyidıben tájékoztatja 
a) a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
b) a véleményezésre felkérı OM-et. 

 

Az 1999-es Ftv. módosítás intézményakkreditációs eljárást érintı vonatkozásai 

Az Országgyőlés 1999. június 1-i ülésnapján elfogadott, a felsıoktatási 
intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsıoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény életbelépésével az 
elfogadott törvényszöveg ismeretében a MAB 1999/1/V/2.sz. határozata5 
módosításra szorul. A módosított Ftv. ugyanis az átalakulással létesülı 
intézmények számára nem ír elı „akkreditációs vizsgálatot”.  
 
Az alábbiakban a hatályos felsıoktatási törvény intézményakkreditációt, illetve 
ezzel szoros összefüggésben az intézmények minıségbiztosítását érintı 
vonatkozásait győjtöttük egybe: 
 

• 2000. június 30-ig az összes felsıoktatási intézmény elsı 
akkreditációs értékelését be kell fejezni (hatályos Ftv. 122. §); 

• a felsıoktatási intézmények (ezen belül az alapképzés, a szakirányú 
továbbképzés, az akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés 

                                                      
5 Az 1999. április közepére tervezett, az új intézményi hálózatot kimondó 
parlamenti határozat megszületéséig ne kerüljön sor az egyes intézmények 
akkreditációs plénumhatározatában elıírt közbülsı eljárások megindítására. 
Ugyanakkor a Plénum dolgoztassa  ki és vitassa meg azt az eljárást, amely 
lehetıvé teszi az integrációval létrejövı intézmények akkreditációja kapcsán az 
egyes tagintézmények közbülsı eljárásaiban a számukra elıírt szükséges 
intézkedések végrehajtásának ellenırzését 
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szakjainak, a doktori iskola) rendszeres, de legalább 8 évenkénti 
akkreditációs értékelését  el kell végezni (hatályos Ftv. 81. § (4) ); 

• a legutóbbi akkreditációs értékelés során megfogalmazott szükséges 
intézkedések végrehajtását meghatározott idın belül ellenırizni kell 
(hatályos Ftv. 81. § (4) c)), azaz az akkreditációs plénumhatározatokban 
megjelölt idıpontokig (2002-2003-ig) az elıírt közbülsı eljárásokat le 
kell folytatni; 

• elıírja a törvény a felsıoktatásban a minıségbiztosítás bevezetését 
és támogatását, a rendszer mőködésének folyamatos ellenırzését 
[(hatályos Ftv. 80. § (1), 59. § (1)-(3), 81. § (5)]. 

 
1999/6/V/2. sz. határozat  

Az  Akkreditációs Útmutató módosítása 

1) A MAB intézményakkreditációs eljárásához készített Akkreditációs 
Útmutató az 1999. évi LII. törvénnyel módosított felsıoktatási törvény új 
elemeit figyelembe vevı átdolgozás koncepciója készüljön el. A 
törvénymódosításból következı eljárás-módosítás során nyomatékosan 
kapjon hangsúlyt 
• a minıségbiztosítás bevezetésének és folyamatos minıség-ellenırzés 

mőködésének ténye; 
• a MAB munkájának megítélését szolgáló felmérés. 
Határidı: 1999. október 29.  

2) A közbülsı eljárások során kért szakleírás az átdolgozásra kerülı 
Akkreditációs Útmutató koncepciójába illı szakleírás legyen.  

3) Az elsı akkreditációs értékelés során elıírt közbülsı eljárások 1999. 
novembere elıtt nem  kezdıdnek el. 

4) Az új intézményhálózat intézményeit integrálódó intézmények, ill. nem 
integrálódó intézmények csoportjára osztva az elsı akkreditációs értékelés 
során elıírt közbülsı eljárásokra elsıként a nem integrálódó intézmények 
csoportjára kerüljön sor. A csoporton belüli sorrendet a MAB ütemezi, 
figyelembe véve az intézmények akkreditációs plénumhatározatában 
szereplı (sok esetben már lejárt ) határidıket. 
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Karlétesítési kérelmek elbírálásához tartozó kiegészítés 

Elızmények: 
1. A felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló LII. törvény 

lehetıséget ad a jogutód intézmény kari tagozódásának módosítására. Ilyen 
irányú kérelmek várhatók. OM-be érkezésük határideje 1999. július 31. 

2. Van már néhány véleményezésre váró karlétesítési kérelem a MAB-nál (a 
kérelmezı intézmények között van önállóan maradó, van integrálódó). 
Ezeket, valamint a július 31-ig beadandó pályázatokat a MAB karlétesítéssel 
kapcsolatos véleményezési elveit és véleményezési eljárását tartalmazó 
1998/3/VI/4F. sz. határozatban megadott elıírásokat követve 
készítették/készítik el. 

3. A MAB a legutóbbi ülésén a karlétesítéssel kapcsolatos véleményezési 
elveket és véleményezési eljárást tartalmazó 1998/3/VI/4F. sz. határozat 
módosításával állást foglalt abban, hogy a szaklétesítési / szakindítási ill. 
PhD kérelmeket nem tartalmazó karlétesítési pályázatokat gyorsított eljárás 
keretében a szakmailag illetékes plénumtagokkal kiegészített elnökség bírálja 
el. 

4. A karlétesítési kérelmek elbírálásának szempontjai (az 1998/3/VI/4F. sz. 
határozatból):  

a) A létesítendı kar megalakulása esetén az intézmény által folytatott, 
illetve folytatni kívánt képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari 
szervezıdést? (Kar /Ftv. 124/E §/: a felsıoktatási intézmény olyan 
oktatási és igazgatási szervezeti egysége, amely az Ftv.-ben biztosított 
hatáskörében eljárva egy vagy több szakmailag összetartozó szakon folyó 
felsıfokú képzés feladatainak ellátását szervezi és biztosítja.) 

b) A létesítendı kar megalakulása esetén fennállnak-e, illetve 
megteremthetık-e az intézményi akkreditáció feltételei: 
Egyetemi kar akkreditálható, ha az elıakkreditációs értékelés legalább 

egy szakot talál, amely esetében az egyetemi alapképzéshez, az 
általános és szakirányú továbbképzéshez, valamint a tudományos 
kutatáshoz szükséges, törvény által elıírt személyi és tárgyi 
feltételek biztosítottak, és ha van olyan szakja a karnak, 
amelynek tudományágában PhD vagy mesterfokozat adható. 

 
Fıiskolai kar akkreditálható, ha az elıakkreditációs értékelés legalább 

egy olyan szakot talál, amely esetében a fıiskolai alapképzéshez, 
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az általános és szakirányú továbbképzéshez, valamint a kutatási, 
fejlesztési tevékenység folytatásához szükséges, törvény által 
elıírt személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 

 
 
1999/6/V/2. sz. határozat  
 
A felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló 1999. évi LII. törvény 
végrehajtása során a MAB általános küldetésének, illetve jogosítványainak 
megfelelıen azt vizsgálja, hogy a tervezett intézkedések során a minıség 
szempontjai megfelelıen érvényesülnek-e. Miután az integráció önmagában nem 
jelenti új kapacitások megjelenését, ezért a kari struktúra átalakítása akkor 
javasolható, ha az a korábbi akkreditációs eljárás során elismert, meglevı 
kapacitások jobb kihasználását célozza. Ennek megfelelıen, a karlétesítési 
pályázatok elbírálására kidolgozott gyorsított eljárás általában azon esetek 
kezelésére szolgál, amikor a jogutód intézmény karainak tervezett száma nem 
haladja meg a jogelıd intézményekben meglevı karok együttes számát. 
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a gyorsított eljárás kivételként, olyan 
esetekben alkalmazható, amikor a pályázó intézmény meggyızıen be tudja 
mutatni, hogy a tervezett átalakítás a minıség szempontjából elınyökkel szolgál 
úgy, hogy az oktatás/kutatás színvonala sem az új, sem a visszamaradó karokon 
nem csökken. Új karok alapítására rendes eljárással a MAB 1998/3/VI/4F 
határozatában foglaltak alapján természetesen továbbra is folyamatosan van 
lehetıség. A fenti általános elveknek megfelelıen a bírálat során a MAB az 
alábbi szempontokra fordít kiemelt figyelmet. 
 
Mérlegelési szempontok: 
Az új kari struktúra biztosítja-e a szellemi erık koncentrációját? 
Vannak-e a létesítendı karnak oklevélhez vezetı alapképzési szakjai és ezeknél 
biztosítottak-e a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek? 
Az 1998/99-es tanévben az összes beiratkozott elsıéves létszámhoz viszonyítva a 
kar tervezett szakjaira beiratkozott elsıéves hallgatók számaránya indokolja-e a 
kari szervezıdést? 
A kar tervezett kutatási tevékenységéhez a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítottak-e?  
 
Az 1998/3/VI/4F. sz. határozatban elıírtak alapján elkészített karlétesítési 
kérelemhez - ha szükséges pótlólag - beadandó adatok: 
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Integrálódó intézmények esetén az Elıkészítı Testületnek a jogutód intézmény 
kari tagozódásának módosítására tett javaslata, melyhez csatolni kell az érintett 
kari, illetve fıiskolai tanácsok véleményét. (1999. évi LII. törvény 5. § (6) d) ) 
Azoktól az integrálódó intézményektıl, akik az IDP-jükben szerepeltették a 
karlétesítési szándékot, kérjük az IDP idevonatkozó részének csatolását. 
Az (integrálódó) intézmény (kari) struktúrájának megváltoztatásának oka, új 
kar(ok) létesítésének indoklása. 1998/3/VI/4F. I. 2.-ben (annak esetleges 
kiegészítéseként) részletesen be kell mutatni, hogy  
mire törekszik maga az intézmény, és hogy ezen belül mi a létesítendı kar 
küldetése, célja, szervezeti jellemzıi, külsı és belsı kapcsolatai, 
miben tér el a létesítendı kar a már mőködı karoktól, 
hogyan kívánja elérni céljait, különös tekintettel az oktató/kutató munka 
színvonalának biztosítására. 
Az 1998/99-es tanévre az alapképzési szakok nappali tagozatára beiratkozott 
elsıévesek száma szakonkénti bontásban kétféle csoportosításban: 
a jelenlegi (kari) struktúra szerint csoportosítva, 
a tervezett kari struktúra szerint csoportosítva. 
Fıállású (teljes munkaidıben foglalkoztatott) vezetı oktatói létszámok 
karonkénti bontásban az intézmény jelenlegi, illetve a tervezett struktúrája 
szerint: 
Az elsı akkreditációs értékelés idıpontjához képest a szakok minısített 
oktatóinak állományában történı jelentıs változás jelzése. 
Az új kar (ok) alapképzési szakjainak oktatására vonatkozó adatok: (A 
létesítendı kar(ok) minden szakjához kérünk egy-egy táblázatot)  
 
Megjegyzések: 
A MAB-hoz eddig már beérkezett, de plénumhatározattal még le nem zárt 
karlétesítési kérelmek ügyében - az 1999. július 31-ig az OM-be érkezı 
kérelmekkel együtt - a MAB illetékes plénumtagokkal kibıvített elnöksége 
véleményez. Határozathozatal a Plénum 1999. évi októberi ülésén várható. 
Már beadott karlétesítési kérelem e határozatban kért kiegészítéseit az OM-be 
kell eljuttatni. 
A karlétesítési kérelmek tartalmi és formai elıírásait tartalmazó 1998/3/VI/4F. 
sz. határozatban leírtak értelemszerően alkalmazandók azokra az esetekre, 
amikor nem egy, hanem egyszerre több kar létrehozását tervezi a (jogutód) 
intézmény. 
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1999/6/V/3. sz. határozat  
Az intézményakkreditációs eljárásához készített Akkreditációs Útmutató az 
1999. évi LII. törvénnyel módosított felsıoktatási törvény új elemeit figyelembe 
vevı átdolgozási koncepciója készüljön el. A törvénymódosításból következı 
módosítás során nyomatékosan kapjon hangsúlyt: 
a minıségbiztosítás bevezetésének és a folyamatos minıség-ellenırzés 
mőködésének ténye; 
a MAB munkájának megítélését szolgáló felmérésben megfogalmazott 
javaslatok. 
Határidı: 1999. október 29. 
A közbülsı eljárások során kért szakleírás az átdolgozásra kerülı Akkreditációs 
Útmutató koncepciójába illı szakleírás legyen.  
Az elsı akkreditációs értékelés során elıírt közbülsı eljárások 1999. novembere 
elıtt nem kezdıdnek el. 
Az új intézményhálózat intézményeit integrálódó intézmények, ill. nem 
integrálódó intézmények csoportjára osztva az elsı akkreditációs értékelés során 
elıírt közbülsı eljárásokra elsıként a nem integrálódó intézmények csoportján 
belül kerüljön sor. A csoporton belüli sorrendet a MAB ütemezi, figyelembe 
véve az intézmények akkreditációs plénumhatározatában szereplı (sok esetben 
már lejárt) határidıket. 
 
az 1998/3/VI/4F. sz. határozat módosítása 

Létesítendı KAR elıakkreditációja 

a MAB véleményezési elvei és a véleményezési eljárása 
I. A kérelemmel szemben támasztott formai követelmények 
I.1 Adatlap 
1. A kérelmezı intézmény neve, címe; 
2. A létesítendı kar megnevezése; 
3. A létesítendı karon tervezett tanszékek (oktatási egységek) száma; 
4. A karon tervezett szakok felsorolása; 
a) amelyeknek van szakindítási engedélye; 
b) amelyeknek szakindítási kérelmét a karalapítási kérelem tartalmazza;  
5. A létrehozni kívánt kar (tervezett) PhD / DLA programjának címe, a 
program (tervek szerinti) vezetıje. 
6. Az intézmény felelıs vezetıjének megnevezése és aláírása; 
7. Dátum; 
8. Melléklet: Az intézményi tanács támogató határozata. 
I.2 A kar alapításának indoklása 
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I.3 Az intézmény valamint a tervezett kar organogramja 
I.4 A kar tervezett tanszékei (oktatási egységei) 
A tervezett tanszékek (oktatási egységek) felsorolása. Tanszékenként kérjük 
megadni a tervek szerint a tanszékhez tartozó, az intézményben határozatlan 
idıre szóló közalkalmazotti jogviszonyban (nem állami intézményekben 
munkaviszonyban), teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatókat a  tudományos 
fokozatuk feltüntetésével. 
I.5 Szaklétesítési / szakindítási kérelmek 
Ha a kérelem tartalmaz szaklétesítési / szakindítási kérelme(ke)t is, akkor arra / 
azokra a szakalapítási / szakindítási kérelmekkel szemben támasztott formai 
követelmények vonatkoznak.  
I.6 A kar tervezett kutatási területe/irövid (legfeljebb 1-3 oldalas) 
összefoglalót kérünk a kar tervezett kutatási területeirıl név szerint felsorolva az 
egyes kutatási terület(ek) felelıs témavezetıit. 
I.7 PhD / DLA pályázat(ok) 
Ha a kérelem tartalmaz PhD / DLA pályázato(ka)t is, akkor arra / azokra a PhD / 
DLA fokozat odaitélésének jogáért beadott pályázatok-kal szemben támasztott 
formai követelmények vonatkoznak 
 
II. A kérelem elbírálásának szempontjai 
 
Kar (Ftv. 124/E (): a felsıoktatási intézmény olyan oktatási és igazgatási 
szervezeti egysége, amely az Ftv.-ben biztosított hatáskörében eljárva egy vagy 
több szakmailag összetartozó szakon folyó felsıfokú képzés feladatainak 
ellátását szervezi és biztosítja. 
 
1. A létesítendı kar megalakulása esetén az intézmény által folytatott, 
illetve folytatni kívánt képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari 
szervezıdést? 
2. A létesítendı kar megalakulása esetén fennállnak-e, illetve 
megteremthetık-e az intézményi akkreditáció feltételei: 
Egyetemi kar akkreditálható, ha az elıakkreditációs értékelés legalább egy szakot 
talál, amely esetében az egyetemi alapképzéshez, az általános és szakirányú 
továbbképzéshez, valamint a tudományos kutatáshoz szükséges, törvény által 
elıírt személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, és ha van olyan szakja a karnak, 
amelynek tudományágában PhD vagy mesterfokozat adható. 
Fıiskolai kar akkreditálható, ha az elıakkreditációs értékelés legalább egy olyan 
szakot talál, amely esetében a fıiskolai alapképzéshez, az általános és szakirányú 
továbbképzéshez, valamint a kutatási, fejlesztési tevékenység folytatásához 
szükséges, törvény által elıírt személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
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3. A kérelemben megnevezett szaklétesítési / szakindítási engedély(ek) 
megadásának minıségi feltételei (a képesítési- és szakmai követelményeknek 
megfelelés) 
a) fennállnak-e, illetve  
b) megteremthetık-e? 
Lásd: Szak  képesítési követelményei, szak indítása kérelem véleményezési elvei 
és a véleményezési eljárás. 
 
III. A véleményezési eljárás 
A MAB Plénuma 1998/VI/4F. sz. határozatában a Létesítendı kar 
elıakkreditációjára véleményezési eljárást fogadott el. (Lásd: MAB SZMSZ III. 
2. 6 pont). A véleményezési eljárás 2. pontjában - az eljárás gyorsítása érdekében 
- a Plénum az 1999. évi 5. rendes ülésén a korábbi szövegrész helyett az alább 
kiemelt szöveget fogadta el.  
1. Az OM-hoz benyújtott, a formai követelményeknek mindenben 
megfelelı karalapítási kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
Kar létesítési kérelem elbírálása ügyében a MAB kibıvített elnöksége jár el. 
Kibıvített elnökség: elnök, alelnökök, felkért plénumtagok. (Az elnökség a 
véleményezésben való részvételre a kérelmet benyújtó intézmény, illetve a 
létesítendı kar(ok) típusa alapján illetékes plénumtag(ok)at kér fel.) 
Ha megállapítást nyer, hogy a korábban akkreditációban résztvevı intézmény 
szakjain folyó képzés minıségét érdemben nem érintı intézményszervezési 
kérdésrıl van szó, akkor a kibıvített elnökség állást foglal abban, hogy az 
intézmény által folytatott, illetve folytatni kívánt képzési és kutatási tevékenység 
indokolja-e a kari szervezıdést, dönt a kérelem Plénum elé kerülésérıl, ill. 
határozati javaslatot fogalmaz meg. 
Ha a kérelem szakalapítás / szakindítási kérelmet is magába foglal, akkor a 
megnevezett szak(ok) tudományági hovatartozása alapján a szakalapítás / 
szakindítási kérelemet az elnökség véleményezésre átadja az illetékes 
szakbizottság(ok)nak. A szakbizottság(ok) részérıl született állásfoglalást a 
szakbizottság elnöke(i) az elnökséghez továbbítja/(ják). Az elnökség foglal állást 
abban a kérdésben, hogy az intézmény által folytatott, illetve folytatni kívánt 
képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari szervezıdést, dönt a kérelem 
Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz meg. 
3. A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
4. A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásáról és annak indoklásáról  
a MAB elnöke egyidıben tájékoztatja 
a) a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
b) a véleményezésre felkérı OM-et. 
III.1.1 Az eljárás felfüggesztése 
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A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti 
a) ha az OM a kérelmet benyújtó intézmény vezetıjének ilyen irányú 
kérését továbbítja a MAB elnökéhez; 
ha a MAB véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi 
hiányosság(ok)ra derül fény, ami a kérelem elbírálhatóságát nem teszi lehetıvé. 
Ez esetben a MAB elnöke errıl az OM-et írásban tájékoztatja. 
 
III.1.2 A kérelem  elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új kérelmét 
bármikor benyújthatja az OM-be. 
 
A kérelem véleményezési eljárásának lezárását követıen a MAB titkársága 
visszajuttatja a kérelem MAB-nál levı példányait (egy példány kivételével) a 
kérelmet benyújtó intézménynek. 
 
 
 
 
1999/7/IV/1. sz. határozat  

A felsıoktatási intézmények kari struktúrájának módosítására vonatkozó 
karlétesítési kérelmek véleményezési eljárása  

a.) A MAB-nál véleményezésre váró karlétesítési kérelmeket az alábbi két 
csoportba soroljuk: 

1. az FTT által támogathatónak ítélt, legalább “B” minısítéső IDP-vel 
rendelkezı kérelmek; 

2. a MAB-nál véleményezésre váró egyéb karlétesítési kérelmek. 
b.) A MAB karlétesítési kérelmek elbírálására vonatkozó, érvényben levı 

véleményezési eljárását alapul véve - mely szerint a karlétesítési kérelem 
elbírálása ügyében eljáró kibıvített elnökség “dönt a kérelem Plénum elé 
kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz meg”-, a Plénum az alábbi 
határozatot hozta: 

A kibıvített elnökség az 1999. október 16-i ülésén a MAB karlétesítési 
kérelmek véleményezésével kapcsolatosan elfogadott eljárási rend szerint 
járjon el úgy, hogy 
• az (1.) csoportba tartozó kérelmek esetén fogalmazzon meg 

határozati javaslatot az októberi plénum számára; 
• a (2.) csoportba tartozó kérelmek esetén dönthet a kérelmek októberi 

plénum elé kerülésérıl. 
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1998/8/II/1. sz. határozat 

Karlétesítési kérelmek alapelvei 

A kibıvített elnökség a karlétesítési pályázatok elbírálására kidolgozott eljárás 
alapján, a korábban már közzétett szempontok figyelembe vételével alakította ki 
állásfoglalását: 

• Az új kari struktúra biztosítja-e a szellemi erık koncentrációját? 
• Vannak-e a létesítendı karnak oklevélhez vezetı alapképzési szakjai és 

ezeknél biztosítottak-e a képzéshez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek? 

• Az 1998/99-es tanévben az összes beiratkozott elsıéves létszámhoz 
viszonyítva a kar tervezett szakjaira beiratkozott elsıéves hallgatók 
számaránya indokolja-e a kari szervezıdést? 

• A kar tervezett kutatási tevékenységéhez a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítottak-e? 

A kérelmek elbírálását segítı általános alapelvek 

1) A MAB kibıvített elnöksége megállapította a kívánatos kari struktúrára 
vonatkozó távlati stratégiai tervek hiányát. Elvi állásfoglalásként 
megfogalmazott irányelvek: 
a) A hagyományos karok további darabolódása nem kívánatos. 

Prognosztizálható ugyanis, hogy a felsıoktatási intézményhálózat 
átalakításával létrejött többkarú nagy egyetemeken a rektor szerepének 
rovására a karok szerepe jelentısen megnı. Ezt a folyamatot feltételezve 
egyértelmően megállapítható, hogy a feldarabolódott, egymástól szinte 
független, önálló életet élı azonos tudományterülethez (netán azonos 
tudományághoz) tartozó karok közötti kapcsolattartás nehézkessége, 
rugalmatlansága akadályozza a képzési és kutatási tevékenység 
összehangolását, a hallgatóság komplex szemléletének kialakulását. 

b) Kívánatos ugyanakkor a nagy egyetemi centrumok közel azonos kari 
struktúrájának kialakítása. A közel azonos kari struktúra elve érvényesül,   
i) ha a már mőködı, hagyományos bölcsészettudományi karok 

komplexen együtt maradnak; 
ii) ha minden régióban van, illetve létesül az egyéb 

társadalomtudományok köré szervezıdı kar (gazdaságtudományi, 
jogtudományi). Így az egyes régiókban közgazdaságtudományi kar 
létrehozása – amennyiben a kar mőködésének feltételei biztosítottak 
– támogatható. 
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c) Követhetı struktúrának tekinthetı a Semmelweis Egyetem 
orvostudományi karainak tagozódása, azaz a regionális központokban 
általános orvostudományi, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi 
karok létesítése – amennyiben a kar mőködésének feltételei biztosítottak 
– támogatható. 

d) Az egészségügyi fıiskolák önállóságának kérdésében a kibıvített 
elnökség határozottan amellett foglalt állást, hogy a fıiskolai képzés 
során jogi garanciák beépítésével biztosítani kell az orvosi egyetemek 
(karok) meghatározó szerepét. A jogi támogatás nélküli, úgymond 
általános szakmai felügyelet  nem elegendı. 

e) Fıiskolák kari tagozódásának kérdése elsısorban oktatáspolitikai kérdés 
(Az egyetemi struktúrát követı kari tagozódás a jövıbeni egyetemmé 
válást készítheti elı).  

Funkcionális és minıségi szempontból a kari tagozódás, illetve 
integrálódott fıiskolák kari struktúrájának módosítása támogatható, 
ha az biztosítja az intézményben folyó képzési tevékenység jól-
szervezettségét, a szakok együttmőködését, az oktatott szakok 
koherenciáját, a képzési kínálat potenciális növekedését, a szellemi 
erık koncentrálását az infrastruktúra megfelelı elosztása mellett.  

2) Állásfoglalás a karok elnevezésének kérdésében: 
a) A létezı és létesítendı karok elnevezésének sokfélesége nem szerencsés. 
b) A fıiskolai karok nevében szerepeljen a „fıiskolai” jelzı. 
c) A fıiskolai karok nevében – a fıiskola alaptevékenységébıl következıen 

– a tudomány szó ne szerepeljen. 
Javasolt elnevezések: 
bölcsész kar, természetismereti kar, társadalomismereti kar, gazdasági kar, 
mezıgazdasági kar, egészségügyi kar, mőszaki kar, mővészeti kar  
3) A fenti szempontok alapján indokoltnak tekinthetı karok létesítését nem 

feltétlenül most, az integrációs átalakulás idején célszerő megvalósítani.  
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1999/8/II/2/13. sz. határozat 

A jogutód karok névváltoztatási kérelmeinek elbírálása 

• OM elıterjesztésében szereplı karmegnevezés kurzívval 
• A MAB javaslatát * jelzi 

 Régi név OM elıterjesztésben 
szereplı név 

MAB javaslat 

---- Vidékfejlesztési és 
Agrárökonómiai Kar 

Vidékfejlesztési és Agrárgazdasági 
Kar* 

 
Debreceni 
Egyetem Egészségügyi 

Fıiskolai Kar  
(DOTE) 

Egészségtudományi Kar Egészségügyi Fıiskolai Kar 

ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagó-
giai  Fıiskola 

Gyógypedagógiai 
Fıiskolai Kar 

Gyógypedagógiai Fıiskolai  
 Kar  

Nyugat-Magy. 
E. Sopron 

Földmérési és 
Földrendezıi 
Fıiskolai Kar 

Geoinformatikai 
Fıiskolai Kar 

Földmérési és Földrendezıi 
Fıiskolai Kar 

Mezıgazda-sági 
Gépész-mérnöki 
Kar  

Gépészmérnöki Kar Mezıgazdasági Gépészmérnöki Kar  

Mezıgazdaságt
udományi Kar  

Mezıgazdasági és 
Környezettudományi Kar 

Mezıgazdaságtudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar 

Jászberényi 
Tanítóképzı 
Fıiskola 

Jászberényi Fıiskolai 
Kar 

Tanítóképzı Fıiskolai Kar 

Kertészeti Kar  
 

Kertészettudományi Kar Kertészettudományi Kar 

 
 
 
 

Szt. István 
Egyetem 
 Gödöllı 

Élelmiszeripari 
Kar  

Élelmiszermérnöki és –
tudományi Kar 

Élelmiszertudományi Kar 

HIETE 
Orvostovább-
képzı Kar 

Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Kar  
Semmelweis 

Egyetem 
Magyar 
Testnevelési 
Egyetem 

Testnevelés és 
Sporttudományi Kar 

Testnevelés- és Sporttudományi 
Kar 

Egészségügyi 
Fıiskolai Kar  

Egészségtudományi Kar Egészségügyi Fıiskolai Kar  
Pécsi  

Tudomány 
Egyetem 

 
Illyés Gyula 
Pedagógiai 
Fıiskola 

 
Illyés Gyula Fıiskolai 
Kar 

 

 
Illyés Gyula Pedagógiai Fıiskolai 
Kar* 
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Bölcsészettudományi és 
Mővészeti  Kar 

Bölcsész és Mővészeti 
Fıiskolai Kar* 

Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Gazdasági és Társadalom-
ismereti Fıiskolai Kar* 

Mőszaki- és 
Agrártudományi Kar 

Mőszaki és Mezıgazdasági 
Fıiskolai Kar* 

 
 
 
Nyíregyházi 
Fıiskola  

Természettudományi Kar Természetismereti Fıiskolai 
Kar* 

Bölcsészettudományi 
Fıiskolai Kar 

Bölcsész és Társadalom-
ismereti Fıiskolai Kar* 

 
Eszterházy Károly 
Fıiskola Természettudományi 

Fıiskolai Kar 
Természetismereti Fıiskolai 
Kar* 

Bölcsészettudományi 
Fıiskolai Kar 

Bölcsész Fıiskolai Kar* 

Természettudományi 
Fıiskolai Kar 

Természetismereti Fıiskolai 
Kar* 

 
 
Berzsenyi Dániel 
Fıiskola 

Testnevelési és Mővészeti 
Fıiskolai Kar 

Mővészeti és Testnevelési 
Fıiskolai Kar * 

 
1999/8/VI/1 sz. határozat 

Felsıoktatási intézmények által folytatott képzések tudományági6 
besorolása 

 
1. Valamely felsıoktatási intézmény szakirányú továbbképzést, illetve 

akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzést az (A) táblában felsorolt 
tudományághoz tartozó szakon indíthat illetve folytathat.  

(A) TÁBLA: a hatályos Ftv.1.sz. mellékletében felsorolt felsıoktatási 
intézményeknél jelenleg mely tudományág(ak)ban (mővészeti területen) vannak 
meg a feltételek a szakirányú továbbképzés, ill. akkreditált iskolai rendszerő 
felsıfokú szakképzés indításához és folytatásához. 
(B) TÁBLA: javaslat a külön rendeletben megjelent képesítési követelményekkel 
rendelkezı szakirányú továbbképzési szakok tudományági besorolására. 
(C) TÁBLA: javaslat a MAB által elfogadott akkreditált iskolai rendszerő 
felsıfokú szakképzési programok tudományági besorolására. 
                                                      
6 tudományág: az MTA minısítési rendszerében alkalmazott felosztás szerinti fogalom 
{Ftv. 124/E § l)} 
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2. Bármely felsıoktatási intézmény a Plénum által elfogadott tudományági, 

mővészeti területi besorolás módosítását kérheti. Ennek eljárási menetét e 
napirend második pontjában részletezett leírás szabályozza. 

 
 
3. Valamely szak tudományági, mővészeti területi hovatartozását a szak 

képesítési követelményeinek MAB által történt tudományági, mővészeti 
területi besorolása határozza meg. A képesítési követelmények MAB általi 
véleményezése során a létesítendı szak tudományági (mővészeti területi) 
besorolását a jövıben meg kell adni. (Interdiszciplináris szakok esetén a 
szakhoz több tudományág tartozhat). A véleményezı bizottságok, illetve a 
Kollégiumok javaslatára a MAB Plénuma dönt. 

 
4. A MAB Plénuma javasolja az intézményeknek, hogy az alapképzési szakjaik 

által meghatározott tudományágakhoz tartozó olyan szakirányú 
továbbképzési szak indítását kezdeményezzék csak, ahol a szak képesítési 
követelményei által meghatározott tartalmi képzéshez valóban megfelelı 
oktatói háttér áll rendelkezésre. (A felsıoktatási törvény módosított 81. §-a 
minden szintő képzés, így a szakirányú továbbképzések színvonalának 
értékelését is elıírja). 

 
     A. táblázat 

Intézmény Mely  tudományágban indítható - folytatható AIFSz, 
ill. szakirányú továbbképzés 

Adventista Teológiai Fıiskola Hittudomány   
Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıisk. Neveléstudomány Irodalomtudomány Szociológia 
Államigazgatási Fıiskola Állam- és jogtud.   

Állatorvostudományi Egyetem Állatorvostud. Biológia tudomány  
Általános Vállalkozási Fıiskola Közgazdaság-tud.   
Baptista Teológiai Fıiskola Hittudomány   
Bánki Donát Mőszaki Fıiskola Közgazdaság-tud. Mőszaki tudomány Neveléstudomány 
Bárczi Gusztáv Gyógyped. Tanárk. F. Neveléstudomány Szociológia  
Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola Neveléstudomány Szociológia  
Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola Irodalomtudomány 

Történelem 
Neveléstudomány Nyelvtudomány 

Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola Irodalomtudomány 
Nyelvtudomány 

Közgazdaság tud. 
Szociológia 

Neveléstudomány 
Politikatudomány 

Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola Közgazdaságtud. Mőszaki tudomány  
Budapesti Közgazdaságtudományi E. Közgazdaságtud. 

Neveléstudomány 
Politikatudomány Szociológia-tud. 

 
Budapesti Mőszaki Egyetem 

Földtudomány 
Mőszaki tudomány 
Közgazdaságtud. 

Neveléstudomány 
Közlekedéstud. 
Fizika tudomány 

Matematika tud. 
Kémia tudomány 
Építımővészet 

Budapesti Tanítóképzı Fıiskola Neveléstudomány Irodalomtudomány  
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Intézmény Mely  tudományágban indítható - folytatható AIFSz, 
ill. szakirányú továbbképzés 

Comenius Tanítóképzı Fıiskola Neveléstudomány   
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı 
Fıiskola 

Neveléstudomány Irodalomtudomány  

Debreceni Agrártudományi Egyetem Földtudomány Közgazdaságtud. Mezıgazdaságtud. 
a különváló MF.K  (Hódmezıvh.) Mezıgazdaságtud.   

MVKF.K (Szarvas) Mezıgazdaságtud.   
Debreceni Orvostudományi Egyetem Biológia tudomány  Orvostudomány Szociológia 
Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem 

Hittudomány   

Egri Hittudományi Fıiskola Hittudomány   
Eötvös József Fıiskola Neveléstudomány Mőszaki tudomány  
 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és jogtud. 
Biológia tudomány 
Filozófia-
tudomány 
Fizika tudomány 
Földtudomány 
 

Irodalomtudomány 
Kémia tudomány 
Matematika tud. 
Mővészettörténet t. 
Neveléstudomány 
 

Néprajztudomány 
Nyelvtudomány 
Politikatudomány 
Pszichológia-tud. 
Szociológia-tud. 
Történelemtud. 

Esztergomi Hittudományi Egyetem Hittudomány   
Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Irodalomtudomány 

Szociológia 
Közgazdaságtud. Neveléstudomány 

Evangélikus Hittudományi Egyetem Hittudomány 

 

 

Ferences Hittudományi Fıiskola Hittudomány   
Gábor Dénes Mőszaki Fıiskola Mőszaki tudomány Közgazdaságtud  
Gépipari és Automatizálási Mőszaki 
Fıiskola 

Mőszaki tudomány Neveléstudomány  

Gödöllıi Agrártudományi Egyetem 
 

Biológia tudomány 
Földtudomány 

Közgazdaságtud. 
Mezıgazdaságtud. 

Mőszaki tudomány 
Neveléstudomány 

a különváló MFK (Mezıtúr) Mezıgazdaságtud. Mőszaki tudomány  
a különváló MFK (Nyíregyháza) Mezıgazdaságtud. Mőszaki tudomány Közgazdaságtud. 
Gyıri Hittudományi Fıiskola Hittudomány   
Hajdúböszörményi W. I. Pedagógiai 
Fıiskola 

Neveléstudomány Szociológia  

Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem 

Orvostudomány   

Illyés Gyula Pedagógiai Fıiskola Neveléstudomány Szociológia  
 
 
 
Janus Pannonius Tudományegyetem 

Alkotó- és 
elıadómővészet 
(képzımővészet és 
zenemővészet) 
Állam- és jogtud. 
Biológia tudomány 
Filozófia-
tudomány. 

Fizika tudomány 
Földtudomány 
Irodalomtudomány 
Közgazdaságtud. 
Mőszaki tudomány 
Mővészettörténet tud. 
Néprajztudomány 

Neveléstudomány 
Nyelvtudomány 
Politikatudomány 
Pszichológia-tud. 
Szociológia-tud. 
Történelemtud 

Jászberényi Tanítóképzı Fıiskola Neveléstudomány Irodalomtudomány Szociológia 
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Intézmény Mely  tudományágban indítható - folytatható AIFSz, 
ill. szakirányú továbbképzés 

 
 
József Attila Tudományegyetem 

Állam- és jogtud. 
Biológia tudomány 
Filozófia-tud. 
Fizika tudomány 
Földtudomány 
Irodalomtudomány. 

Kémia tudomány 
Közgazdaságtud. 
Matematika tud. 
Mezıgazdaságtud. 
Mőszaki tudomány 
Néprajztudomány 

Neveléstudomány 
Nyelvtudomány 
Psziholıgia 
Szociológia-tud. 
Történelemtud. 
Zenemővészet 

Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola Irodalomtudomány Neveléstudomány  
Kalazantinum Piarista Hittudományi és  
Tanítóképzı Fıiskola  

Hittudomány   

Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola Közgazdaságtud. Mőszaki tudomány Neveléstudomány 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudomány 

Irodalomtudomány 
Neveléstudomány 
Nyelvtudomány 

Történelem-
tudomány 

Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola Neveléstudomány   
Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola Közgazdaságtud.   
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Fıiskola  

Közgazdaságtud. Neveléstudomány  

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Kémia tudomány Mezıgazdaság-tud. Mőszaki tudomány 
a különváló Kertészeti Fıiskolai Kar Mezıgazdaság-tud.   
Kodolányi János Fıiskola Irodalomtudomány Közgazdaságtud. Neveléstudomány 
 
 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Állam- és jogtud. 
Biológia tudomány 
Filozófia-tud. 
Fizika tudomány 
Földtudomány 
Irodalomtudomány 

Kémia tudomány. 
Közgazdaság tud. 
Matematika tud. 
Mőszaki tudomány 
Néprajztudomány 
Neveléstudomány 

Nyelvtudomány 
Politikatudomány 
Pszichológia tud. 
Szociológia tud. 
Történelemtud. 
Zenemővészet 

Kölcsey Ferenc Református Tanító-képzı 
Fıiskola 

Neveléstudomány Irodalomtudomány  

Könnyőipari Mőszaki Fıiskola Közgazdaságtud. Mőszaki tudomány  
Kırös Fıiskola Közgazdaságtud. Neveléstudomány  
Külkereskedelmi Fıiskola Közgazdaságtud.   
Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskola Alkotó és elıadómővészet (zenemővészet) 

Zenetudomány 
Neveléstudomány 

Magyar Iparmővészeti Fıiskola Építımővészet Iparmővészet Neveléstudomány 
Magyar Képzımővészeti Fıiskola Alkotó és alkalmazott mővészet 

(képzımőv) 
Neveléstudomány 

Magyar Táncmővészeti Fıiskola Alkotó és elıadó mővészet (táncmővészet) Neveléstudomány 
Magyar Testnevelési Egyetem Neveléstudomány Pszichológia-tud. Biológia tudomány 
 
Miskolci Egyetem 

Állam- és jogtud. 
Filozófia-tud. 
Földtudomány 
Irodalomtudomány 
Közgazdaságtud. 

Mőszaki tudomány 
Néprajztudomány 
Neveléstudomány 
Nyelvtudomány 
Politikatudomány 

Szociológia-tud. 
Történelemtud. 
Zenemővészet 

a különváló Dunaújvárosi Fıiskolai Kar Mőszaki tudomány Közgazdaság-
tudomány 

Neveléstudomány 

Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája Közgazdaságtud.   
Mozgássérültek Petı A. Nevelıképzı  Neveléstudomány   
Nemzetközi Üzleti Fıiskola Közgazdaságtud.   
Országos Rabbiképzı Intézet Hittudomány   
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Intézmény Mely  tudományágban indítható - folytatható AIFSz, 
ill. szakirányú továbbképzés 

PATE ÁTK (Kaposvár ) Mezıgazdaság-tud. Közgazdaságtud. Neveléstudomány 
PATE GMTK (Keszthely) Mezıgazdaság-tud. Közgazdaságtud.  

 
PATE 

PATE MTK (Móvár) Mezıgazdaság-tud. Közgazdaságtud.  
Pannonhalmi Szent Gellért Fıiskola Hittudomány   
Pápai Református Teológiai Akadémia Hittudomány   
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Állam- és jogtud. 
Filozófia-
tudomány 
Hittudomány 

Irodalomtudomány 
Mővészettörténet t. 
Neveléstudomány 

Nyelvtudomány 
Szociológia-tud. 
Történelemtud. 

Pécsi Orvostudományi Egyetem Biológia tudomány 
Orvostudomány 

Szociológia Kémia tudomány 

Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola Hittudomány   
Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Közgazdaságtud.   
Pünkösdi Teológiai Fıiskola Hittudomány   
Rendırtiszti Fıiskola Állam- és jogtud. Hadtudomány  
Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia Hittudomány   
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biológia tudomány Gyógyszerésztud. Orvostudomány 
Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai  
Fıiskola 

Hittudomány   

 
Soproni Egyetem 

Biológia tudomány 
Földtudomány 
Közgazdaságtud. 

Mezıgazdaság tud. 
Mőszaki tudomány 
Neveléstudomány 

Építımővészet 
Iparmővészet 

Szegedi Hittudományi Fıiskola Hittudomány   
Szegedi Orvostudományi Egyetem Biológia tudomány 

Orvostudomány 
Gyógyszerésztud. 
Szociológia 

Kémia tudomány 

Szent Atanáz Görög Kat. Hittud. F. Hittudomány   
Szent Bernát Hittudományi Fıiskola Hittudomány   
Szent Pál Akadémia Hittudomány   
Széchenyi István Fıiskola Közgazdaságtud. 

Mőszaki tudomány 
Neveléstudomány 
Politikatudomány 

Zenemővészet 

Színház és Filmmővészeti Fıiskola Alkotó, alkalm. és elıadómővészet (színház- és mozgóképmőv.) 
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola Hittudomány   
 
Veszprémi Egyetem 

Földtudomány 
Irodalomtudomány 
Kémia tudomány 

Közgazdaságtud. 
Matematika tud. 
Mőszaki tudomány 

Neveléstudomány 
Nyelvtudomány 

Veszprémi Érseki Hittudományi Fıisk. Hittudomány Szociológia  
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı 
Fıiskola 

Neveléstudomány Szociológia Irodalomtudomány 

Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Hittudomány Neveléstudomány  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudomány Mőszaki tudomány Neveléstudomány 
Zsámbéki Katolikus Tanítóképzı Fıisk. Neveléstudomány Szociológia  
Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola Közgazdaságtud. Mőszaki tudomány  

 
B. táblázat 

Képesítési követelményekkel 
rendelkezı szakirányú 

továbbképzési szak megnevezése 

 
Létesítési rendelet száma 

 
Tudományág 

addiktológiai konzulens 14/1997. (II.18.) MKM orvostudomány 
anyagszerkezet szakirányú tanári 21/1999. (VAGY3.) OM fizika tudomány 
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Képesítési követelményekkel 
rendelkezı szakirányú 

továbbképzési szak megnevezése 

 
Létesítési rendelet száma 

 
Tudományág 

család- és gyermekvédelem 
pedagógiája 

33/1999. (VIII. 24.) OM neveléstudomány  

drámapedagógia 8/1998. (XII.1.) OM neveléstudomány vagy 
elıadómővészet 

egészségfejlesztı mentálhigiénikus 6/1998. (III.25.) MKM neveléstudomány 
felnıttoktatási szakértı 12/1997. (II.18.) MKM neveléstudomány 
felsıoktatási diáktanácsadási 30/1997. (X.16.) MKM pszichológia-tudomány 
fogyatékosok együttnevelési 
(integrációs) pedag.-ja 

7/1998. (III.25.) MKM neveléstudomány 

gyakorlatvezetı tanító 28/1999. (VII.6.) OM neveléstudomány 
gyermektáncoktató 13/1997. (II.18.) MKM neveléstudomány 
gyermektáncoktató óvópedagógus 27/1999. (VII.6.) OM neveléstudomány 
gyógypedagógiai rehabilitációs 
konzultáns 

8/1998. (III.25.) MKM neveléstudomány  

hallássérült gyermek korai fejleszt. 
gyógyped. 

5/1999. (II.1.) OM neveléstudomány 

játék- és szabadidı pedagógus 25/1999. (VII.6.) OM neveléstudomány 
kísérleti fizika tanári 21/1999. (VAGY3.) OM fizika tudomány 
környezetfizika szakirányú tanári 21/1999. (VAGY3.) OM fizika tudomány 
közhasznú menedzser 12/1998. (III.25.) MKM szociológia vagy közgazdaságtud. 
közoktatási vezetı 8/1997. (II.18.) MKM neveléstudomány 
mentálhigiénés 9/1997. (II.18.) MKM pszichológia-tudomány 
Montessori-pedagógia 34/1999. (VIII. 24.) OM neveléstudomány 
mozgókép- és médiakultúra 9/1998. (III.25.) MKM irodalomtud. és neveléstud. vagy 

alkalmazott mővészet 
munka- és szervezetpszichológia 5/1998. (IX.29.) OM pszichológia-tudomány és 

közgazdaság-tud. 
múzeumpedagógia 35/1999. (VIII. 24.) OM neveléstudomány 
nyelv- és beszédfejlesztı pedagógus 10/1997. (II.18.) MKM neveléstudomány 
óvodai környezeti nevelı 9/1998. (XII.1.) OM neveléstudomány  
óvodai szakértı 29/1999. (VII. 6.) OM neveléstudomány 
óvodapedagógus, fejlesztési 28/1997. (IX.16.) MKM neveléstudomány 
óvodapedagógusi, tanítói 
gyógytestnevelés 

4/1998. (II.13.) MKM neveléstudomány 

pályaorientációs tanár 19/1999. (IV.21.) OM neveléstudomány 
pedagógiai értékelés 12/1999. (III.8.) OM neveléstudomány 
pedagógiai pszichológia 5/1998. (IX.29.) OM pszichológia-tudomány és 

neveléstudomány  
pedagógus-szakvizsga 41/1999.(X.13.) OM neveléstudomány 
rehabilitációs foglalkoztató terapeuta 10/1998. (III.25.) MKM neveléstudomány  
rehabilitációs úszásoktatás 4/1999. (II.1.) OM neveléstudomány 
statisztikus fizika szakirányú tanári 21/1999. (VAGY3.) OM fizika tudomány 
szociális menedzser 11/1998. (III.25.) MKM szociológia vagy közgazdaság 
szupervizor 13/1998. (III.25.) MKM pszichológia-tudomány 
tanácsadás-pszichológia 5/1998. (IX.29.) OM pszichológia-tudomány 
tánc – drámapedagógia 20/1999. (IV.21.) OM neveléstud. és irodalomtud. 
tanító, fejlesztési (differenciáló) 28/1997. (IX.16.) MKM neveléstudomány 
tantervfejlesztés 12/1999. (III.8.) OM neveléstudomány 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 100 

Képesítési követelményekkel 
rendelkezı szakirányú 

továbbképzési szak megnevezése 

 
Létesítési rendelet száma 

 
Tudományág 

tanulási és pályatanácsadás 3/1999. (II.1.) OM neveléstudomány 
tanügyigazgatási 11/1997. (II.18.) MKM neveléstudomány 
társadalom és állampolgári ismeretek 18/1999. (IV.21.) OM neveléstudomány 
tehetségfejlesztési 29/1997. (IX.16.) MKM neveléstudomány 
természetismeret és környezetkultúra 2/1999. (II.1.) OM neveléstudomány 
vezetı óvopedagógus 13/1997. (II.18.) MKM neveléstudomány 
zenei nevelési 26/1999. (VII.6.) OM neveléstudomány  

jogi és igazgatási felsıoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok 
bankjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
biztosítási szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
családjogi szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
demográfus 6/1999. (II.1.) OM szociológia-tudomány 
Európa jogi szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
gazdasági büntetıjogi szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
igazgatási rendszerszervezı 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
ingatlanforgalmi szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
jogi szakokleveles családvédelmi 
tanácsadó 

6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 

jogi szakokleveles közgazdász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
jogi szakokleveles mérnök 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
jogi szakokleveles orvos 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
költségvetési ellenırzés 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
környezetvédelmi igazgatás 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
környezetvédelmi szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
közlekedési szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
külkereskedelmi szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
munkaügyi kapcsolatok 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
önkormányzati gazdálkodás 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
szakokleveles politológus 6/1999. (II.1.) OM politikatudomány 
személyügyi igazgatás 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
szociális igazgatás 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
társadalombiztosítási 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
társasági szakjogász 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 
vámigazgatás 6/1999. (II.1.) OM állam- és jogtudomány 

közgazdasági felsıoktatásban folyó “egyetemi” szakirányú továbbképzési szakok 
agrárközgazdasági (korábban 
közgazdasági szakokleveles agrár) 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

agrármenedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
aktuárius 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány vagy 

matematikatudomány 
általános menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
bankmenedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
belügyi gazdasági 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
biztosítási 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány vagy 

matematikatudomány 
egészségügyi menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány vagy 

orvostudomány 
elemzı statisztikus 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
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értékelemzı 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
Európa tanulmányok 7/1999. (II. 1.) OM állam- és jogtudomány vagy 

politikatudomány 
fıvállalkozás (projektmenedzsment) 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
gazdálkodástudományi  7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
gazdasági ellenırzı 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
gazdaságpolitika 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
gyártásinformatikai (fıiskolai) 7/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudományok 
gyógyszerügyi menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
humánmenedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány vagy 

szociológia-tudomány 
informatikai menedzser 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
ingatlangazdálkodási 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
iparjogvédelmi 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány vagy 

 állam- és jogtudomány 
jogász- közgazdász 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
jövıkutatás, elırejelzés 
(stratégiaformálás) 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

környezeti menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
közigazgatási gazdálkodás 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
közszolgálati menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
logisztikai menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
marketing 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
Master of Business Administration 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
mérnök- közgazdász 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
nemzetközi gazdasági (és üzleti) 
kapcsolatok- nemzetközi 
vállalkozások 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

nemzetközi reklámmenedzser 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
orvos- közgazdász, gyógyszer- 
közgazdász 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

pénzügy (korábban közgazdasági 
szakokleveles pénzügyi szakosító) 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

pénzügyi vállalkozási 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
politikai szakértı 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány és 

politikatudomány 
személyügyi  7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
terület- és településfejlesztési 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
turizmus 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
üzleti gazdaságtani közgazdásztanár 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány és 

neveléstudomány 
vállalkozás menedzser 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
városmenedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
védelemgazdasági 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
vezetési és szervezési 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

közgazdasági felsıoktatásban folyó “fıiskolai” szakirányú továbbképzési szakok 
áruforgalmi menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
euromenedzser 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
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Európa Unió 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány és 
politikatudomány 

gazdasági informatikai (korábban 
gazdasági informatikai 
rendszerszervezı szakosító) 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

idegenforgalmi és szálloda 
vállalkozási 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

kereskedelmi menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
közgazdász szakmérnök (korábban 
közgazdasági szakokleveles mérnök) 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

külgazdasági pénzügyi menedzsment 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
marketingkommunikáció 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
marketingvezetı 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
nemzetközi marketing 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
nemzetközi szállítmányozási 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
pénzügy adó és pénzügyi ellenırzési 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
pénzügy adó, illeték, vám 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
pénzügy pénzintézeti 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
pénzügy- vállalkozási 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
Public Relations 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
reklám 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
szakdiplomácia 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány és 

politikatudomány 
számvitel- vállalkozási 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
távol-keleti interkulturális 
menedzsment 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

teljes körő minıségbiztosítási 
(TQM) 

7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

vállalkozás- és marketing 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
vállalkozásmenedzser 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
vendéglátó- és szálloda vállalkozási 7/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 

mőszaki felsıoktatásban folyó “egyetemi” szakirányú továbbképzési szakok 
analitikai kémia 8/1999. (II.1.) OM kémiatudomány 
analitikai mérések 
minıségbiztosítása 

8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány vagy kémia 
tudomány 

anyagmozgató gépész 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
anyagtudományi mérnök- fizikus 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
bankinformatikus 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány vagy 

matemetikatudomány és 
közgazdaság-tudomány 

építésgépesítési 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
építıipari gazdasági 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
építıipari- igazságügyi 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
épületfelújítási és fenntartási 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
épületszigetelı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
fényforrások fejlesztése és gyártása 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
finomkémiai mőveleti 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány vagy kémia 

tudomány 
gázipari (egyetemi) 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
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geodéziai és térinformatikai 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
geotechnikai 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
hegesztı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
hidraulika- pneumatika (egyetemi) 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
hıkezelı  8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
ingatlanszakértı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
ipari kemencék 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
ipariforma-tervezési 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
irányítástechnikai informatika 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
jármőgépész 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
jármőipari tervezı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
jármőtechnikai menedzser 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
karbantartási és jármőfenntartási 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
képlékeny hidegalakító 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
kerámiaipari 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
kivitelezı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
kohászati automatizálási 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
korróziós 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
környezetvédelmi 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
közlekedés mőszaki szakértı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
közlekedésépítı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
közlekedési menedzser 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány és közgazdaság-

tudomány 
kutató- fejlesztı  8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
másodnyersanyag-hasznosító 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
menedzser 8/1999. (II.1.) OM közgazdaság-tudomány vagy 

mőszaki tudomány 
minıségmenedzsment 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány  és közgazdaság-

tudomány 
minıségügyi 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány és közgazdaság-

tudomány 
munkavédelmi 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
mőemlékvédelmi 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány és alkalmazott 

mővészet 
mőszaki diagnosztikai 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
mőszeres analitikai  8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
olajipari  8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
petrolkémiai 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány vagy kémia 

tudomány 
reaktortechnika 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
szakfordító - tolmács 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
szerkezetépítı 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
szerszámkészítı és gyártó 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
szilikátipari üzletviteli 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
színdinamika 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány és alkalmazott 

mővészet 
technológia menedzser 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
tribológiai 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
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üvegipari 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
üzemi logisztika 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
városépítés- városgazdaság 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
vegyipari rendszertani 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány vagy kémia 

tudomány 
villamos gépek és hajtások 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
villamosenergetikai gépek és 
berendezések 

8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 

vízépítı  8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
mőszaki felsıoktatásban folyó “fıiskolai” szakirányú továbbképzési szakok 

acélgyártó 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
általános informatikus 8/1999. (II. 1.) OM  mőszaki tudomány 
biztonságszervezı 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
csatornázás- szennyvíztisztítás 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
energiagazdálkodási 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
építésztervezıi 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
építımester 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
épületfenntartási 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
épületgépészet 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
gazdasági menedzser 8/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
gazdasági- szervezı 8/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
gázipari 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
hegesztett szerkezetek 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
hegesztı 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
hengermői gyártmányfejlesztı 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
hidraulika-pneumatika 8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
informatikai menedzser 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
intelligens energetikai monitoring 
rendszerek 

8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 

karbantartó 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
korróziós 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
környezetgazdálkodási 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
környezeti menedzser 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
környezetvédelmi  8/1999. (II.1.) OM mőszaki tudomány 
közmőfenntartási 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
logisztikai és szállítmányozási 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
menedzser 8/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány vagy 

mőszaki tudomány 
mikrohullámú PCM hírközlés  8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
minıségügyi 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány és közgazdaság-

tudomány 
mőszaki informatika 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
mőszaki környezeti 8/1999. (II. 1.) OM  mőszaki tudomány 
szakipari 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
számítógép- hálózati 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
számítógépek az automatizálásban 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
szervezı 8/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
településfenntartási- és igazgatási 8/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
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termékfejlesztı 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
tervezı 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
üzemfenntartó 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
vállalkozási 8/1999. (II. 1.) OM közgazdaság-tudomány 
világítástechnikai 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
villamos gépek számítógéppel 
segített tervezése, szerkesztése és 
mérése 

8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 

vízellátás- víztisztítás 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
vízépítési  8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
vízgazdálkodási menedzser 8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 
vízrendezési  8/1999. (II. 1.) OM mőszaki tudomány 

 
C. táblázat 

 
Az akkreditált iskolai rendszerő 
felsıfokú szakképzési szak neve 

A szak 
tudományága 

Kereskedelmi szakmenedzser közgazdaságtudomány 
Vendéglátóipari szakmenedzser közgazdaságtudomány 
Idegenforgalmi szakmenedzser közgazdaságtudomány 
Pénzügyi szakügyintézı közgazdaságtudomány 
Számviteli szakügyintézı közgazdaságtudomány 
Banki szakügyintézı közgazdaságtudomány 
Energetikai mérnök-asszisztens mőszaki tudomány 
Vegyipari gépészmérnök-asszisztens  mőszaki tudomány 
Intézményi kommunikátor irodalomtudomány 
Sajtótechnikus irodalomtudomány 
Sportkommunikátor irodalomtudomány 
Moderátor irodalomtudomány 
Képdiagnosztikai asszisztens orvostudomány 
Élelmiszeripari menedzser mezıgazdaságtudomány 
Vegyész mérnökasszisztens mőszaki tudomány 
Logisztikai mőszaki 
menedzserasszisztens 

mőszaki tudomány 

Hulladékgazdálkodási technológus mezıgazdaságtudomány 
Villamosmérnök-asszisztens mőszaki tudomány 
Informatikai statisztikus és gazd. 
tervezı 

közgazdaságtudomány 

Gazdasági idegennyelvi levelezı közgazdaságtudomány 
Orvosdiagnosztikai labor. 
technológus 

orvostudomány 

Titkárságvezetı közgazdaságtudomány 
Felületvédelmi technológus kémia tudomány 
Környezetvédelmi technológus kémia tudomány 
Hulladékhasznosító technológus kémia tudomány 
Vegyipari méréstechnológus kémia tudomány 
Mőszaki optikus fizika tudomány 
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Terméktervezı mősz. 
menedzserasszisztens 

mőszaki tudomány 

Gépipari mérnökasszisztens mőszaki tudomány 
Felsıfokú szülésznı orvostudomány 
Mőszaki informatikai asszisztens mőszaki tudomány 
Épített környezet mérnökasszisztens mőszaki tudomány 
Mezıgazdasági menedzser-
asszisztens 

mezıgazdaságtudomány 

Jogi asszisztens állam-és jogtudomány 
Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

mezıgazdaságtudomány 

Reklámszervezı közgazdaságtudomány 
Üzletszervezı közgazdaságtudomány 
Csecsemı- és kisgyermeknevelı-
gondozó 

neveléstudomány 

Ifjúságsegítı neveléstudomány 
Faipari termelésszervezı 
menedzserasszisztens 

mőszaki tudomány 

Mezıgazdasági mőszaki 
menedzserasszisztens 

mezıgazdaságtudomány 

3 éves iskolarendszerő felsıfokú 
ápolóképzés 

orvostudomány 

 
1999/8/VI/2. sz. határozat  

A tudományági, mővészeti területi besorolás módosításának elvei módszerei  

A VI/1. sz. határozatban jóváhagyott (A), (B) vagy  (C) tábláiban megadott listák 
módosítására sor kerülhet  
a) ha az Ftvagy intézményhálózat intézményeinek felsorolását tartalmazó 2. 

sz. melléklete megváltozik – (A) módosul; 
b) ha valamely intézmény az (A) listában eddig nem szereplı 

tudományágba tartozó alapképzési szak indítására kap engedélyt – (A) 
módosul; 

c) ha új szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményei külön 
rendeletben megjelennek, illetve új akkreditált iskolai rendszerő 
felsıfokú szakképzési programok OKJ jegyzékbe kerülnek - (B) vagy 
(C) módosul; 

d) ha a besorolással való egyet nem értés esetén valamely intézmény 
módosítást kér. Ez - a MAB támogató állásfoglalása esetén - az érintett 
tábla módosítását eredményezi. 

e) az intézményakkreditációs értékelés eredményeként a MAB a lista 
módosítását javasolja. 
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A besorolást módosító kérelmek véleményezési eljárása 

 
1. Az elbírálás szempontjai  
a) Intézmény tudományági besorolásának kiegészítése esetén az adott 
intézményben biztosítottak-e a személyi és tárgyi feltételek a kért 
tudományághoz tartozó szakirányú továbbképzési szakokon folyó képzéshez. 
b) Képesítési követelmények tudományági besorolásának módosítását a fıbb 
tanulmányi területek aránya indokolja-e. 
2. A kérelem tartalma 
A kérelmezı intézmény neve 
a) A kérelem tárgya: melyik listában és mely tudományág/mővészeti terület 

felvételét / elhagyást kéri. 
b) A kérelem indoklása, mely kitér: 
i) A kért tudományághoz tartozó alapképzési szak(ok) megnevezésére; 
ii) A kért tudományágban minısítést szerzett, az intézményben teljes 

munkaidıben foglalkoztatott oktatók / kutatók név szerinti felsorolására 
a fokozatuk feltüntetésével; 

iii) A felsorolt oktatók / kutatók utóbbi 10 évben megjelent, legfontosabbnak 
tartott maximum 10, az alábbi jellemzıkkel megadott publikációinak 
felsorolása: szerzı(k), cím; megjelenés helye és éve. 

c) A kérelmezı intézmény vezetıjének cégszerő aláírása. 
 
3. A  kérelem címzettje: a MAB elnöke (MAB Titkárság, 1146. Ajtósi Dürer             
sor 19/21). A kérelmet 3 példányban kérjük beküldeni. 

 

4. A véleményezési eljárás 
      a) A kérelemben megjelölt tudományág szerint illetékes szakbizottság     
véleményez. A javaslatot a bizottsági elnök az illetékes kollégium elé terjeszti:                      
a) Támogatási javaslatról a bizottsági elnök önállóan dönthet  
b) Elutasítási javaslathoz bizottsági állásfoglalás szükséges. (A kérelem 

elutasításra kerül, ha nem tartalmazza a véleményezéshez szükséges lényegi 
információkat).  

c) Az illetékes kollégium határozati javaslatot terjeszt a Plénum elé. 
d) A Plénum dönt a kérelem ügyében. 
e) A döntésrıl a MAB elnöke tájékoztatja a kérelmezıt és a helyettes 

államtitkárt. 
Véleményezési határidı: A Plénumnak a kérelem Titkárságra beérkezési dátumát 
követı második rendes ülése. 
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1999/8/VII/1/1.sz. határozat  

Az akkreditáció hatályának módosítása 

Az alábbi  intézményeknél a vonatkozó törvényi elıírás alapján az akkreditáció 
hatálya az akkreditációs értékelésrıl szóló plénumhatározat dátumától számított 
8 év 
1. Apáczai csere János Tanítóképzı Fıiskola 
2. Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola 
3. Benedek Elek pedagógiai Fıiskola 
4. Budapesti Tanítóképzı Fıiskola 
5. Comenius Tanítóképzı Fıiskola 
6. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola 
7. Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola 
8. Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola 
9. Jászberényi Tanítóképzı Fıiskola 
10. Juhász gyula Tanárképzı Fıiskola 
11. Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola 
12. Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola 
13. Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola 
14. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskola 
15. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola 
16. Könnyőipari Mőszaki Fıiskola 
17. Külkereskedelmi Fıiskola 
18. Pénzügyi és Számviteli Fıiskola 
19. Rendırtiszti Fıiskola 
20. Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola 
21. Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola 
22. Magyar Táncmővészeti Fıiskola 
23. Magyar Képzımővészeti Fıiskola 
24. Színház- és Filmmővészeti Fıiskola 
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1999/8/VII/1/2. sz. határozat  

Az akkreditáció hatályának változása 

Az alább felsorolt intézmények továbbra sem felelnek meg a Ftv 3. vagy 4.§-
ában foglaltaknak, de a hiányosságok pótlására nyitva álló határidı megváltozott: 
az akkreditáció hatálya 2002. június 30. 
1. Állatorvostudományi Egyetem 
2. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
3. Debreceni Agrártudományi Egyetem 
4. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
5. Magyar Testnevelési Egyetem 
6. Pannon Agrártudományi Egyetem 
7. Pécsi Orvostudományi Egyetem 
8. Soproni Egyetem 
9. Szent-Györgyi Albert orvostudományi Egyetem 
10. Adventista Teológiai Fıiskola 
11. Egri Érseki Hittudományi Fıiskola 
12. Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
13. Ferences hittudományi Fıiskola 
14. Pünkösdi Teológiai Fıiskola 
15. Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 
16. Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Fıiskola 
 
1999/8/VII/2. sz. határozat  

A második akkreditációs értékelés eljárásának elıkészítése  

A 2000. január 1-tıl életbe lépı új intézményhálózat intézményei esetén  
1.1. A nem integrálódó intézmények második akkreditációs értékelését a 

MAB kezdeményezi az akkreditációs felhívás kiküldésével. A felhívás 
kiküldésének idıpontja: az elsı értékelésrıl szóló plénumhatározat 
dátuma + (max.) 8 évagy 

1.2. Az átalakulással létrejött integrált intézmények akkreditációs értékelése 
2002-ben kezdıdjék. Az ütemezés sorrendjét és a felhívás kiküldésének 
idıpontját a MAB határozza meg. 

2. A MAB a második akkreditációs értékelés során az Akkreditációs Útmutató 
tervezett új kiadásában megadott minıségértékelési rendszer és eljárás 
szerint jár el. Az új kiadás a korábbi változat átdolgozása. Az átdolgozást 
szükségessé tevı tényezıket, valamint a MAB minıségértékelési 
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szempontrendszerét az ülés elıtt kézhez vett és ott jóváhagyott VII/2.sz. 
melléklet tartalmazza. 

 
1999/8/VII/3.sz. határozat  

A távoktatási tagozatok akkreditációs értékelése  

Az Akkreditációs Útmutató 5. sz. melléklete tartalmazza a minıségbiztosítási 
szempontokat. Az akkreditált tagozat a nappali tagozattal egyenértékő diploma 
kiadására jogosít. 
  
1999/8/VII/4.sz. határozat 

A székhelyen kívüli képzés akkreditációs értékelése  

Székhelyen kívüli képzési forma akkreditálható 
• ha a szaknak van szakindítási engedélye; 
• ha az intézményben vagy annak valamely karán nappali képzés keretében 

már folyik a szakon képzés; 
• ha a székhelyen kívüli képzés a MAB minıségi elıírásokat tartalmazó szak-

akkreditációs követelményrendszerének eleget tesz. 
•  

Akkreditációs eljárás 
Szakképzés székhelyen kívüli indítása  
1. Az OM-hez benyújtott indítási kérelem tartalmi és formai elıírásait az OM–

MAB–FTT megállapodás vonatkozó melléklete tartalmazza. 
2. A MAB véleményezési eljárása a szakindítási kérelmek véleményezési elvei 

és eljárási rendje szerint történik. 
Már mőködı székhelyen kívüli képzés  akkreditációja  
A már mőködı képzési forma akkreditációs értékelésére az alábbi okokból 
kerülhet sor: 
1. Miután 2002. június 30. után már csak miniszteri engedéllyel rendelkezı 

székhelyen kívüli képzések folytathatók, a miniszteri engedély megszerzése 
érdekében az intézmények akkreditációs eljárást kezdeményezhetnek.  

2. Valamely intézmény elsı akkreditációs értékelésének plénum-határozata 
székhelyen kívüli képzés közbülsı eljárás során történı értékelését írta elı. 
(Az eljárás szabályait a MAB 1998/3/VI/4H. sz. határozata írja elı.) 

3. A soron következı (második) akkreditációs értékelés részeként minden 
képzési forma, így a székhelyen kívüli képzések akkreditációs értékelésére 
sor kerül. (Az eljárás szabályait az akkreditációs értékelés általános eljárási 
rendjét tartalmazó Akkreditációs Útmutató írja elı.) 
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Ha az 1. vagy a 2. pontban említett ok miatt kerül sor egy székhelyen kívül 
folyó képzés akkreditációs értékelésére, az értékelés szempontjait és az 
eljárás menetét tekintve nincs különbség.  

Az intézmények által kezdeményezett székhelyen kívüli képzések akkreditációs 
értékelése a MAB közbülsı eljárások lefolytatására kidolgozott eljárási rendje 
szerint történik (1999/8/VII/5. sz. határozat). 
 
1999/8/VII/5.sz. határozat  

A véleményezési elvek és a közbülsı eljárás rendjének módosítása  

az 1998/3/VI/4H sz. határozat módosítása 
Közbülsı eljárás: az akkreditációs eljárás 8 évenként esedékes akkreditációs 
értékelései közé beiktatható részeljárás. 

I. A MAB közbülsı eljárás beiktatását javasolja 
1. Ha a felsıoktatási intézmény akkreditációs értékelésekor valamely 

egység (intézmény, kar, szak) tevékenységének minıségi vizsgálata 
során 
a) olyan hiányosságot talál, amelyeket adott határidın belül  

javítandónak és javíthatónak ítél;   
b) valamely szakon a vizsgálat idején még nem volt végzıs 

évfolyam. 
2. Ha székhelyen kívüli képzés további mőködésének engedélyezése 

céljából az akkreditációs értékelés elvégzését a miniszter kezdeményezi; 
3. Ha távoktatás formájában mőködı képzés akkreditációs értékelését az 

intézmény vagy a miniszter kezdeményezi. 
II. Eljárási rend 

1. A MAB elnöke tájékoztatja az Intézmény vezetıjét a közbülsı eljárás 
megindításának tervérıl, az eljárás megindításának okáról és az eljárás 
menetérıl, valamint az eljárás megindításának idıpontjáról. 

2. Az Intézmény és a MAB elıkészíti a közbülsı akkreditációs értékelést: 
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a) Az Intézmény a MAB-tól kapott útmutató alapján a tájékoztató 
levélben az eljárás megindításának idıpontjaként rögzített 
határidıre elkészíti a közbülsı eljáráshoz szükséges írásbeli 
anyagokat.  

b) A Plénum látogató bizottságot (LB), illetve az LB jelentést 
megvitató illetékes ISZB-t jelöl ki. 
i) Az LB elnökének és tagjainak kiválasztási és elfogadási 

eljárása az intézményakkreditációs eljárás szabályai 
szerint történik. (Az LB elnöke lehetıleg az elsı 
akkreditációs értékelést végzı LB elnöke vagy tagja 
legyen) 

ii) Az illetékes ISZB kijelölése az intézményakkreditációs 
eljárás szabályai szerint történik. 

3. Az LB lefolytatja a vizsgálatot 
a) Elızetes munkamegbeszélést tart(hat). 
b) Szükség esetén - elıre egyeztetett idıpontban - látogatást tesz az 

Intézménynél. 
c) Jelentés-egyeztetı munkaértekezletet tart(hat). 
d) Jelentést készít, melyet az LB elnöke eljuttat az ISZB elnökének. 

4. Az LB jelentést az ISZB megvitatja és javaslatot tesz a Plénum elé 
terjesztendı jelentés, az ún. ISZB jelentés szövegére. 

5. A MAB elnöke az ISZB jelentést megküldi az intézmény vezetıjének. 
Az intézményvezetı 14 napos határidın belül írásos megjegyzéseket 
főzhet a jelentéshez. 

6. A Plénum az ISZB jelentés és az Intézményvezetı esetleges 
megjegyzései ismeretében állást foglal.  

7. A MAB elnöke a plénum-határozatról tájékoztatja az intézményt és a 
minisztert. 

A közbülsı eljárás lefolytatásának határideje: az intézményt tájékoztató levélben 
az eljárás megindításának idıpontjaként rögzített idıponttól számított 6 hónap. 

III. Közbülsı eljárás felfüggesztése 
1. A MAB Plénuma az akkreditációs értékelés eljárását felfüggesztheti, ha 

az intézmény vezetıje indoklással ellátott ilyen irányú kéréssel fordul a 
MAB elnökéhez. 

2. A MAB Plénuma az akkreditációs eljárást felfüggeszti, ha az 
akkreditációs értékelés során olyan formai és/vagy tartalmi körülményre 
derül fény, mely rendkívüli lépések megtételét igényli.  Az eljárás 
további menetérıl a MAB Plénuma dönt. 
IV. A MAB elmarasztaló állásfoglalásának következményei 
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Ha a MAB a közbülsı eljárás során azt állapítja meg, hogy a képzés színvonala 
miatt a felsıoktatási intézmény vagy annak bizonyos szakjai nem felelnek meg a 
képzési célnak, javaslatot tesz 
1. az adott szakon (szakokon) a záróvizsgáztatási és oklevél-kiadási jog 

gyakorlásának meghatározott idıre történı 
a) felfüggesztésére vagy  
b) visszavonására, illetve 
c) nem állami intézmények esetében az állami elismerés 

visszavonására; 
2. a felsıoktatási intézmény 

a) megszüntetésére vagy 
b) az állami elismerés visszavonására; 

3. a szükséges intézkedések végrehajtásának - meghatározott idın belüli 
ellenırzésére.  
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1999/8/VII/1/1. sz. határozat  

Az akkreditáció hatályának módosulása a felsıoktatási törvény módosítása 
következtében 

Az akkreditáció hatálya a plénum határozattól számított 8 év 
 
1. Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola 
2. Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola 
3. Benedek Elek pedagógiai Fıiskola 
4. Budapesti Tanítóképzı Fıiskola 
5. Comenius Tanítóképzı Fıiskola 
6. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola 
7. Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola 
8. Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola 
9. Jászberényi Tanítóképzı Fıiskola 
10. Juhász gyula Tanárképzı Fıiskola 
11. Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola 
12. Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola 
13. Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola 
14. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskola 
15. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola 
16. Könnyőipari Mőszaki Fıiskola 
17. Külkereskedelmi Fıiskola 
18. Pénzügyi és Számviteli Fıiskola 
19. Rendırtiszti Fıiskola 
20. Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola 
21. Vitéz János Római katolikus Tanítóképzı Fıiskola 
22. Magyar Táncmővészeti Fıiskola 
23. Magyar Képzımővészeti Fıiskola 
24. Színház- és Filmmővészeti Fıiskola 
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1999/8/VII/1/2.sz. határozat  

Az akkreditáció hatályának kiterjesztése a Ftv 3. vagy 4. § -ban foglaltak 
szerint 

Az akkreditáció hatálya 2002. június 30. 
1. Állatorvostudományi Egyetem 
2. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
3. Debreceni Agrártudományi Egyetem 
4. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
5. Magyar Testnevelési Egyetem 
6. Pannon Agrártudományi Egyetem 
7. Pécsi Orvostudományi Egyetem 
8. Soproni Egyetem 
9. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
10. Adventista Teológiai Fıiskola 
11. Egri érseki Hittudományi Fıiskola 
12. Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
13. Ferences Hittudományi Fıiskola 
14. Pünkösdi Teológiai Fıiskola 
15. Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 
16. Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Fıiskola 
 
1999/6/V/7 sz. határozat 
 

Szakmai irányelvek 

A szaklétesítési / szakindítási és a PhD pályázatok részletes irányelvei 

Szociológiai szakbizottság 

Definíció: 
A szociológia szak alapvetı (alapozó) tantárgyai: szociológia történet, 
szociológia elmélet, társadalmi struktúra, társadalmi mobilitás, szociológia 
módszertana, társadalomtörténet, szociálpszichológia, demográfia fıbb 
folyamatai, szociálpolitika, közgazdaságtan, kulturális antropológia. 
A szakma további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: a szociológia 
tudományág bevett kutatási és oktatási részterületébıl legalább 10 tantárgy, 
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amely nem az alapozó és nem az értelmiségi feladatokra felkészítı tárgyak 
körébe tartozik. 
A szociológia, szociálpolitika körülhatárolható kutatási területeit a fenti 
tantárgyak alapjául szolgáló diszciplínák alkotják 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4B. sz. határozata tartalmazza. A Szociológiai Szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként 
kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A Szociológiai Szakbizottság kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, 
amelyeknek a nevében a szociológia és a szociálpolitika tudományág szó 
valamilyen formában szerepel, továbbá azok, amelyekben a vonatkozó 
tantárgyak szakmai tanulmányi munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai 
tanulmányi munkaegység-követelményének 30%-át meghaladja. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
vonatkozó felsıoktatási szakok képesítési követelményeirıl már közreadott 
kormányrendeletek (4/1996 ill. 6/1996 (I.18.)) és miniszteri rendeletek, vagy 
ezután születı kormány-ill. miniszteri rendeletek illetve módosítások 
szabályozzák, meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét és a 
szakképzettséget, a diploma megnevezését, a képzési idıt, a képzés fı 
tanulmányi területeit és az ismeretek ellenırzési rendszerét. Ilyenek hiányában az 
intézmény által kidolgozott és beadott vagy beadandó követelményeket kell 
összehasonlítani a már mőködı intézmények hasonló képesítési 
követelményeivel. 
 
2. Személyi feltételek: 
2. 1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 50%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes munkaidıben 
foglalkoztatott közalkalmazotti (vagy nem állami intézményben annak 
megfelelı) jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási 
intézmény olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, akinek 
munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan 
fennmarad. 
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2. 2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse tudományos fokozattal rendelkezı, önálló szakmai munkára 
alkalmas, teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, kivételes esetben 
egyetemi docens, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és az alapvetı és a további fı tantárgyak valamelyikét 
ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei, egyetemi tanárok, vagy 
docensek. Az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen egyetemi 
tanárok vagy habilitált docensek tartják. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse egyetemi tanár, fıiskolai tanár, vagy habilitált egyetemi docens, 
kivételes esetben fıiskolai docens. Az alap tantárgyak felelıse ı, aki ténylegesen 
oktat. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei, tudományos fokozattal 
rendelkeznek. 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1.Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén legyen a szak területén nemzetközileg elismert 
(hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı (lehetıleg akadémiai doktor 
vagy habilitált) oktató (kutató), és körülötte kialakult tudományos iskola. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén legyen a szak területén elismert (hivatkozott), tudományos 
fokozattal rendelkezı (lehetıleg akadémiai doktor vagy habilitált) oktató 
(kutató), és körülötte kialakult (legalább három fıs) tudományos iskola. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök megléte és megfelelı felszereltsége illetve idıarányos 
kialakítása. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben a releváns 
folyóiratok és szakkönyvek is megtalálhatók, valamint a szak oktatásához 
szükséges számítástechnikai háttér. 
3.2. Fıiskolai szak 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök megléte és megfelelı felszereltsége illetve idıarányos 
kialakítása. Tanszéki, kari vagy intézményi könyvtár, amelyben a releváns 
folyóiratok és szakkönyvek  is megtalálhatók. 
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II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı lehetıleg a legmagasabb tudományos fokozattal rendelkezı, 
nemzetközileg elismert (hivatkozott), habilitált egyetemi tanár (docens) legyen. 
A tanulmányág fıbb kutatási területei a programban lehetıleg al- vagy 
részprogramként jelenjenek meg. Alprogram vezetıje nemzetközileg elismert, 
habilitált oktató legyen Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos 
folyóiratokban. 
Az oktatók 70%-a, de legalább a fele, habilitált doktor legyen és a programot 
benyújtó egyetem teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatója legyen.  
 

Közgazdasági- és gazdaságtudományi szakbizottság 

Definíció: 
A Szakbizottság 1996-ban kidolgozta a közgazdaságtudomány szakági 
felépítését, az ebben felsorolt al- és szakágazatok képezik a tudományág körét.  
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben 
 
A közgazdasági felsıoktatás alapképzési szakágainak képesítési 
követelményeirıl a kormányrendelet intézkedik (4/1996), ezért e tekintetben a 
Szakbizottságnak nincs tennivalója.  
A kormányrendelet szintenként (egyetem - fıiskola) intézkedik a tanulmányi 
területek arányairól és szakonként az elıírt tantárgyakról. A kormányrendelet 
meglehetısen nagyszámú szakról rendelkezik, nevezetesen: 
Egyetemi szint:  
Gazdálkodási 
Közgazdasági 
Szociológus-közgazdász 
Szociálpolitikus-közgazdász 
Politológus-közgazdász 
Nemzetközi kapcsolatok 
Gazdálkodási szakos közgazdász tanári 
Közgazdasági szakos közgazdász tanári 
 

Fıiskolai szint:  
Kereskedelmi 
Vendéglátó és szálloda 
Pénzügyi 
Számviteli 
Gazdasági informatikai 
Külgazdasági  
Nemzetközi kommunikáció 
Vállalkozásszervezı 
Kereskedelmi közgazdász tanár 
Vendéglátó-szállodai közgazdász tanár 
Idegenforgalmi-szállodai közgazdász 
tanár 
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E szakok tekintetében a kormányrendelet meghatározza a képzés célját, a 
végzettség szintjét és a szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi 
területeit és az ismeretek ellenırzési rendszerét. 
 
1. Képesítési követelmények 
A közgazdaság-tudományág területén találkozunk a kormányrendeletben fel nem 
sorolt szakokra vonatkozó indítási kérelmekkel. Ha ez szakalapítás, úgy a 
pályázatnak tartalmaznia kell a képesítési követelményeket. Elıírandó, hogy e 
követelményeknek tartalmukban, felépítésükben és részletezettségükben a 
kormányrendeletet kell követniük. 
 
2. Személyi feltételek 
2.1. Személyi adatok a pályázatban 
Jelenleg a pályázatokban több helyen találhatók személyi adatok, amelyekbıl 
nagyon nehéz a követelmények teljesítését ellenırizni. Rendszerint ez a 
szétszórtság teszi lehetıvé, hogy a pályázók elrejtsék a hiányosságokat. Ezért 
szükséges, hogy a pályázatokban egy helyen és egységes rendszerben 
szerepeljenek a szakon oktatók adatai, nevezetesen 
melyik tárgy felelıse, 
melyik tárgyat oktatja 
munkaviszonya a tanintézettel, 
fıállású intézmény megnevezése, 
iskolai végzettsége (hol, milyen diplomát szerzett), 
tudományos fokozata, 
a fokozat tudományága. 
2.2. Az oktatók jogviszonya 
Az oktatók legalább 65%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
oktatási intézmény olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, 
akinek munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási periódusára garantáltan 
fennmarad. 
A személyekkel szemben támasztott szakmai feltételek 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse közgazdasági tudományos fokozattal (ide a továbbiakban nem 
értendı bele az egyetemi doktori - "kisdoktori" - fokozat) rendelkezı, teljes 
munkaidıben foglalkoztatott oktató, aki a fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és ezt ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı tantárgyak tárgyfelelısei a tantárgynak megfelelı tudományos 
fokozattal rendelkezı oktatók. 
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A teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatóknak legalább 40%-a rendelkezzék 
tudományos minısítéssel, legalább 30%-a a közgazdaságtudományok területén. 
Szakvezetı közgazdász DSc fokozattal rendelkezzen, legyen az intézettel teljes 
munkaidıben foglalkoztatott munkaviszonyban és legalább tíz éves gyakorlata 
legyen. 
A szigorlati tantárgyak felelıse tanár, vagy docens 75%-ban legyen az intézettel 
teljes munkaidıben foglalkoztatott munkaviszonyban. 
A Záróvizsga és szigorlati tárgyak felelıse tanár, vagy docens 60%-ban legyen 
az intézettel teljes munkaidıben foglalkoztatott munkaviszonyban a tantárgy 
felelıs rendelkezzék tudományos minısítéssel, a nem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatók is és legalább 5 éves gyakorlata legyen. 
Az oktatók tudományos és oktatói pályája valamint publikációs tevékenysége 
feleljen meg az oktatott tárgynak. 
A szakhoz kapcsolódó tudományterületen mőködjön országos jelentıségő, 
nemzetközileg elismert kutatás. 
A teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók 40%-arendelkezzék tudományos 
fokozattal, intézményi, szervezett szakhoz kapcsolódó disciplinák kutatásában 
vegyen részt. A kutatásvezetık rendelkezzenek tudományos fokozattal (legalább 
DSc) 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse közgazdasági tudományos fokozattal rendelkezı, teljes 
munkaidıben foglalkoztatott oktató, aki a fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és ezt ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı tantárgyak tárgyfelelısei a tantárgynak megfelelı tudományos 
fokozattal rendelkezı oktatók. 
A teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatóknak legalább 15%-a rendelkezzék 
tudományos minısítéssel, legalább 10%-a a közgazdaságtudományok területén. 
A szigorlati tantárgyak felelıse tanár, vagy docens 80%-ban legyen az intézettel 
teljes munkaidıben foglalkoztatott munkaviszonyban. 
A Záróvizsga és szigorlati tárgyak felelıse tanár, vagy docens 60%-ban legyen 
az intézettel teljes munkaidıben foglalkoztatott munkaviszonyban a blokk-, vagy 
modulfelelıs rendelkezzék tudományos minısítéssel, legyen ismert gyakorlati 
szakember. 
Az oktatók tudományos és oktatói pályája valamint publikációs tevékenysége 
feleljen meg az oktatott tárgynak. 
 
2.3. Publikációs tevékenység  
Publikációként szakkönyvek, egyetemi (fıiskolai) tankönyvek vehetık 
figyelembe, cikkek tanulmányok közül pedig azok, amelyek rangos hazai vagy 
külföldi tudományos folyóiratban jelentek meg, vagy tudományos konferencián 
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hangzottak el és annak kötetében (proceeding) megjelentek. Napilapokban, 
népszerősítı lapokban megjelent cikkek nem vehetık figyelembe. 
Amennyiben az utolsó publikáció öt évnél régebbi, külön tájékoztatás szükséges 
az oktató közelmúltbeli szakmai tevékenységérıl. 
 
3. Infrastruktúrális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Szükséges a saját kezeléső ingatlan megléte. Legalább 2-3 150-200 fıs 
elıadóterem, 10-15, kb. 20-25 fıs szemináriumi terem, 2-3 szobás tanszékek, 
intézményi hallgatói és kulturális müködéshez szükséges helységek megléte, 
nyomdai, kiadói kapacitás. 
Az oktatáshoz szükséges tantervek, demonstrációs eszközök megléte és 
megfelelı felszereltsége. Számítástechnikai eszközök, PC, szoftver-állomány; 
egyetemi átlagban 10 hallgató/terminál Internettel gyakorlatokon 2 
hallgató/terminál arány szaktárgyakhoz elektronikus anyagok (CD romok), 
dokumentumok. 
Tanszéki, kari vagy egyetemi, legalább 50000 példányos könyvtár, amelyben a 
tudományág oktatásának összes, országos szintő hazai folyóirata, a külföldiek 
közül legalább öt megtalálható, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az 
oktatott fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt 
mővek jelentıs részét, legalább 25 példányban. 
Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének kutatási 
feltételei. 
 
3.2. Fıiskolai szak: 
Szükséges a saját kezeléső ingatlan megléte. Legalább 2 150-200 fıs 
elıadóterem, 10-15, kb. 20-25 fıs szemináriumi terem, és a tanszékek, 
intézményi illetve hallgatói és kulturális mőködéshez szükséges helységek 
megléte, nyomdai, kiadói kapacitás. 
Az oktatáshoz szükséges tantervek, demonstrációs eszközök megléte és 
megfelelı felszereltsége. Számítástechnikai eszközök, PC, szoftver-állomány; 
egyetemi átlagban 10 hallgató/terminál Internettel gyakorlatokon 2 
hallgató/terminál arány szaktárgyakhoz elektronikus anyagok (CD romok), 
dokumentumok. 
Tanszéki, vagy fıiskolai, legalább 30000 példányos könyvtár, amelyben a 
tudományág oktatásának összes, országos szintő hazai folyóirata, a külföldiek 
közül legalább öt megtalálható, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az 
oktatott fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt 
mővek jelentıs részét, legalább 15-20 példányban. 
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Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének kutatási 
feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı és alprogramvezetı csak a tudomány doktora (az MTA doktora) 
szintő tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert 
(hivatkozott) egyetemi tanár lehet.  
A témavezetı tudományos fokozattal rendelkezı, vagy habilitált egyetemi tanár, 
docens vagy kutató lehet. 
A programban résztvevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) vagy tudományos fokozattal (tud. doktora, kandidátus, PhD) 
vagy legalább 50%-ban magas szintő szakmai gyakorlattal. Az oktatók 
részletesen publikáljanak tudományos folyóiratokban és/vagy vegyenek részt 
kutatási programokban. 
Az oktatók 60%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 

Nyelvészeti, klasszika-filológiai és orientalisztikai szakbizottság 

Definíció: 
A nyelvtudomány alapvetı tantárgyai a következık: nyelvelmélet, szintaxis, 
szemantika, fonológia, morfológia, történeti nyelvészet. 
A nyelvtudomány további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: 
szövegnyelvészet, nyelvészeti stilisztika; pragmatikaelmélet; pszicholingvisztika; 
szociolingvisztika; történeti-összehasonlító nyelvészet; alkalmazott nyelvészet; a 
nyelvtudomány története. A nyelvtudományi és irodalomtudományi szakok 
alapozásában szükséges a filológiai bevezetés is. 
A nyelvtudomány körülhatárolt kutatási területeit ezen fenti tantárgyak alapjául 
szolgáló diszciplínák alkotják. 
A klasszika-filológia és az orientalisztika sajátos, komplex jellegének megfelelı 
tárgyakkal rendelkezik. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS  
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. számú határozata tartalmazza. 
A Nyelvészeti, Klasszika-filológiai és Orientalisztikai Szakbizottság a szakmai 
illetékességébe tartozó szakok esetében az alábbiakban részletezett szakmai 
követelmények beillesztését javasolja. Az alábbiakban felsorolt követelményeket 
a már mőködı szakok esetében értelemszerően irányelvként kell alkalmazni. 
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Külön figyelmet kell fordítani valamennyi ide tartozó szak esetében az élı idegen 
nyelvi és a latin nyelvi követelményekre, a szak sajátosságainak 
figyelembevételével. 
 
1. Képesítési követelmények 
A szakbizottság szakmai illetékességi területe: 
A Nyelvtudományi, Klasszika-filológiai és Orientalisztikai Szakbizottság 
kizárólagos szakmai illetékességi körébe tartoznak 
 (a) a kizárólag nyelvtudományi jellegő szakok, 
 (b) a klasszika-filológiai szakok, 
 (c.) az orientalisztikai jellegő szakok  
 (d) a nyelv- és irodalomtudományi szakok, 
 továbbá mindazok a szakok, amelyeket a Magyar Akkreditációs 
Bizottság a  Szakbizottság szakmai illetékességi körébe utal. 
Jelenleg ezek a következık: 
a. Kizárólag nyelvtudományi jellegő szakok: 
Általános és alkalmazott nyelvészet szak; elméleti nyelvészet szak; finnugor 
szak; nyelvtudomány szak; magyar nyelv szak. 
b. Klasszika-filológiai szakok: 
Latin, görög  
c. Orientalisztikai szakok (csak egyetemi szinten): 
Altajisztika szak; arab szak; asszirológia szak; egyiptológia szak; hebraisztika 
szak; indológia szak; iranisztika szak; japán szak; kínai szak; mongol szak; tibeti 
szak, turkológia szak. 
d. Nyelv- és irodalomtudományi szakok: 
 d.1. Egyetemi szintő szakok: 
Magyar nyelv és irodalom szak, magyar, mint idegen nyelv/hungarológia; 
amerikanisztika szak; angol nyelv és irodalom szak; bolgár nyelv és irodalom 
szak; cseh nyelv és irodalom szak; eszperantó szak; észt nyelv és irodalom szak; 
finn nyelv és irodalom szak; francia nyelv és irodalom szak; holland nyelv és 
irodalom (néderlandisztika) szak; horvát nyelv és irodalom szak; lengyel nyelv és 
irodalom szak, német nyelv és irodalom szak, olasz nyelv és irodalom szak; 
orosz nyelv és irodalom szak; portugál nyelv és irodalom szak; román nyelv és 
irodalom szak; skandináv nyelvek és irodalmak (skandinavisztika: svéd, dán, 
norvég) szak; spanyol nyelv és irodalom szak; szerb nyelv és irodalom szak; 
szlovák nyelv és irodalom szak; újgörög nyelv és irodalom szak, ukrán nyelv és 
irodalom szak. 
 d.2. Nemzetiségi szakok: 
Horvát nemzetiségi szak, német nemzetiségi szak, román nemzetiségi szak, szerb 
nemzetiségi szak, szlovák nemzetiségi szak, szlovén nemzetiségi szak. 
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 d.3. Fıiskolai szintő (négy éves) szakok: 
Angol nyelvtanári szak, francia nyelvtanári szak, magyar nyelv és irodalom 
tanári szak, német nyelvtanári szak, olasz nyelvtanári szak, orosz nyelvtanári 
szak, román szakos nyelvtanári szak, ukrán szak 
 d.4. Fıiskolai szintő (három éves) szakok: 
Angol nyelvtanár, francia nyelvtanár, német nyelvtanár, olasz nyelvtanár, orosz 
nyelvtanár, spanyol nyelvtanár. 
Az alapképzésre épülı szakirányú továbbképzési szakok is ide tartoznak. 
Adottnak tekinti a szakbizottság a minimumkövetelmények meglétét, 
amennyiben olyan intézménytıl érkezik a szakirányú továbbképzési szak indítása 
iránti kérelem, amelynél alapszak van. Amennyiben a szakirányú továbbképzési 
szak indítása iránti kérelmet olyan intézmény nyújtja be, amelynél az alapszakot 
nem oktatják, a szakbizottság ezt figyelembe véve teszi meg javaslatát a 
Kollégiumnak. 
 
A szakok létszám szerinti meghatározása: 
Elválasztandók egymástól egyfelıl a nagy létszámú (a továbbiakban „nagy” ) 
szakok és másfelıl a kis létszámú (a továbbiakban � kis� ) szakok személyi 
követelményei. A létszám szerinti megkülönböztetés alapjául az 
évfolyamonkénti legalább kettı szemináriumi csoportnyi (azaz minimálisan kb. 
30 fınyi) hallgatót lehet határszámnak tekinteni. A fenti felsorolásból jelenleg az 
(A), (B) és (D) csoportba tartozó szakok mindegyike, és számos (C) csoportba 
tartozó szak kis szaknak minısül. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Kis és nagy szakok esetén legalább 3, az oktatási intézménnyel teljes - havi 174 
órára kötött - közalkalmazotti munkaviszonyban lévı oktatója legyen a szaknak. 
Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény olyan teljes 
állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási 
periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Az oktatás személyi feltételei: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
Nagy szakok esetében a szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott 
egyetemi tanár, aki az alapvetı vagy további fı irányok valamelyikének felelıse, 
továbbá az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét oktatja. Az 
alapvetı és további fı irányok felelısei egyetemi docensek legyenek. 
Évfolyamonként legalább 30 hallgató esetében törekedni kell arra, hogy az adott 
szak kurzusainak legalább 25%-a választható formában kerüljön meghirdetésre. 
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Kis szakok esetében a szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi 
tanár vagy egyetemi docens, aki az alapvetı vagy további fı irányok 
valamelyikének felelıse, megfelelı szakirányú végzettséggel rendelkezik, 
továbbá az alapvetı vagy a további fı irányok valamelyikét oktatja. Az alapvetı 
és további fı irányok felelısei egyetemi docensek vagy PhD fokozattal 
rendelkezı egyetemi adjunktusok. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, aki az 
alapvetı vagy további fı irányok valamelyikének felelıse. Az alapvetı és 
további fı irányok felelısei fıiskolai docensek. 
Évfolyamonként legalább 30 hallgató esetében törekedni kell arra, hogy az adott 
szak kurzusainak legalább 10%-a választható formában kerüljön meghirdetésre. 
 
2.3. A kutatás személyi feltételei: 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
A nagy szakok esetében legyen legalább három, a szak jellegének megfelelı 
tudományágban nemzetközi szintő kutatás, melyek közül az egyiknek a 
nyelvtudomány körébe kell tartoznia. A kis szakokon legyen legalább egy, a szak 
jellegének megfelelı tudományágban nemzetközi szintő kutatás, amely lehet a 
nyelvtudomány körébe tartozó is. 
Ezzel összhangban, a nagy szakokon legalább három, elismert, tudományos 
fokozattal rendelkezı oktató legyen, akik közül lehetıleg legalább egy 
rendelkezzen az akadémiai doktori fokozattal, és legyen széles körő nemzetközi 
elismertsége valamint körülötte kialakult legalább három fıs tudományos iskola. 
A kis szakokon értelemszerően legyen legalább egy tudományos fokozattal 
rendelkezı oktató. 
 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szakon legalább egy, a szak jellegének megfelelı tudományágban 
legyen országos jelentıségő alap- vagy alkalmazott kutatás, melybe a 
nyelvtudomány is beletartozik. Legyen akár több szak oktatói állományát is 
átfogó tudományos mőhely, amely az érintett szak(ok) jellegének megfelelı 
tudományágban mőködik. 
A fıiskolai szakon legyen legalább egy, tudományos fokozattal rendelkezı 
oktató. 
3. Infrastrukturális feltételek 
A hallgatói létszámnak megfelelıen biztosítani kell: 
3.1. Egyetemi szakon: 
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Az elıadásokhoz szükséges jól felszerelt tantermekhez való garantált 
hozzáférést; a szemináriumokhoz és gyakorlatokhoz szükséges jól felszerelt 
helyiségeket. 
Tanszéki könyvtárat, szakkönyvtárat, kari könyvtárat vagy egyetemi könyvtárat, 
amelyekben együttvéve a szak oktatásának legfontosabb folyóiratai közül 
legalább öt megtalálható, s amelyek szakkönyv-állománya tartalmazza az 
alapvetı és további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt tételek jelentıs részét.  
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai és oktatástechnikai 
hálózatot, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák (szakdolgozatok) 
elkészítésének kutatási feltételei. 
A klasszika-filológia esetében elengedhetetlen bizonyos tudományos igényő 
szótárak (Thesaurus, OLD), kézikönyvek (Real-encyklopedia) illetve a napi 
egyetemi gyakorlatban nem szereplı klasszikus szerzık mőveinek megléte. 
3.2. Fıiskolai szakon 
Az elıadásokhoz szükséges jól felszerelt tantermekhez való garantált 
hozzáférést; a szemináriumokhoz és gyakorlatokhoz szükséges jól felszerelt 
helyiségeket. 
Tanszéki könyvtárat, szakkönyvtárat, kari könyvtárat vagy fıiskolai könyvtárat, 
amelyekben együttvéve a szak oktatásának legfontosabb folyóiratai közül 
legalább öt (a szaktól függıen legalább egy idegen nyelvő,) megtalálható, s 
amelynek szakkönyv-állománya tartalmazza az alapvetı és további fı tantárgyak 
tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt tételek jelentıs részét. 
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai és oktatástechnikai 
hálózatot, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák (szakdolgozatok) 
elkészítésének kutatási feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Az A típusú program vezetıje csak akadémiai doktori fokozatnak megfelelı 
tudományos teljesítménnyel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) 
egyetemi tanár lehet. Nagy területet átfogó  típusú program vezetıje is legyen 
akadémiai doktori fokozatnak megfelelı tudományos teljesítménnyel rendelkezı 
oktató, részterületre vonatkozó B típusú programvezetıje lehet habilitált docens 
is. 
Mind az A, mind pedig a B típusú akkreditációnál feltétel a tudományos mőhely 
megléte. Tudományos mőhelyrıl akkor beszélhetünk, ha a programvezetınek 
megfelelı számú tanítványai vannak, és a tanítványok ösztöndíjak és 
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tudományos fokozatok elnyerésével valamint tudományos publikációkkal 
bizonyították magas szintő kutatásra való rátermettségüket. 
Az oktatók 51%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 
A programvezetınek A típusú program esetén legyen 10-15 nemzetközi és 20-30 
magyar nyelvő hivatkozott publikációja, B típusú program esetében pedig 6-8 
nemzetközi és 15-20 magyar nyelvő hivatkozott publikációja. 
 
Infrastrukturális feltételek 
Megfelelı infrastrukturális feltételeket kell biztosítani a doktorandusz hallgatók 
számára (pl. kabinet). 
A doktoranduszok számára tanársegédi szintő munkakörülmények legyenek 
biztosítva. 
A program méretétıl és a benne résztvevı oktatók és hallgatók létszámától 
függıen megkövetelhetı tanszéki, kari és egyetemi könyvtárban hozzáférhetı 
legalább öt folyóirat legyen megtalálható. 

Irodalom- és néprajztudományi szakbizottság 

Definíció: 
Irodalomtudomány 
Az irodalomtudomány alapvetı témakörei a következık: 
Általános irodalomtudomány (poétika, retorika, stilisztika, irodalmi 
hermeneutika), irodalomtörténet (a magyar és világirodalom története, a modern 
nyelvek irodalmának története, az irodalomtudomány története), összehasonlító 
irodalomtudomány, az irodalom segédtudományai (textológia, filológia, verstan). 
Az irodalomtudomány további szakmai témakörei: 
Mővelıdéstörténet, irodalomszociológia, irodalom-antropológia, 
mentalitástörténet, összehasonlító mővészettudomány (különös tekintettel az 
irodalomtörténetre). 
Néprajz és folklorisztika: 
A néprajztudomány alapvetı témakörei ma Magyarországon a következık: 
folklorisztika, etnográfia, etnológia - vagyis magyar és európai összehasonlító és 
általános néprajz, illetve Európán kívüli népek vizsgálata. 
A néprajztudomány további fıbb (a szakmai törzsanyaghoz tartozó) témakörei: 
kulturális antropológia, szociálantropológia, vizuális antropológia, néprajzi 
muzeológia. Mindezekhez további részterületek és tudományközi tematikák 
kapcsolódnak: történeti antropológia, gazdasági antropológia, vallásetnológia, 
mővészetetnológia, etnomuzikológia, etnopszichológia, etnogeográfia, 
etnogenezis, etnohistória, etnoszociológia, nemzetiségek néprajza, stb. 
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I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben 
 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a 
MAB.1998/6/IV/1.számú határozata tartalmazza. 
Az Irodalom- és Néprajztudományi Szakbizottság a szakmai illetékességébe 
tartozó szakok esetében az alábbiakban részletezett szakmai követelmények 
figyelembevételét javasolja. Az alábbiakban felsorolt követelményeket a már 
mőködı szakok esetében értelemszerően irányelvként kell alkalmazni. 
Külön figyelmet kell fordítani valamennyi ide tartozó szak esetében a nyelvi 
követelményekre: a záróvizsgáig valamennyi hallgatónak rendelkeznie kell 
legalább egy középfokú és egy alapfokú nyelvvizsgával. 
 
1. Képesítési követelmények 
Az Irodalom- és Néprajztudományi Szakbizottság (a továbbiakban INTSz) 
szakmai illetékességi körébe tartoznak: 
a. Kizárólag irodalomtudományi jellegő szakok, 
b. Nyelv- és irodalomtudományi szakok, 
c. Mindazok a szakok, amelyeket a Magyar Akkreditációs Bizottság az INTSz 
illetékességi körébe utal. 
Jelenleg ezek a következık:  
a. Kizárólag irodalomtudományi jellegő szakok: 
Irodalomelmélet 
Magyar irodalom 
Összehasonlító irodalomtudomány 
b. Nyelv és irodalomtudományi szakok 
b.1. Egyetemi szintő szakok:  
Magyar nyelv és irodalom szak, magyar, mint idegen nyelv/hungarológia; 
amerikanisztika szak; angol nyelv és irodalom szak; bolgár nyelv és irodalom 
szak; cseh nyelv és irodalom szak; eszperantó szak; észt nyelv és irodalom szak; 
finn nyelv és irodalom szak; francia nyelv és irodalom szak; görög nyelv és 
irodalom szak; holland nyelv és irodalom (néderlandisztika) szak; horvát nyelv 
és irodalom szak; latin nyelv és irodalom szak; lengyel nyelv és irodalom szak, 
német nyelv és irodalom szak, olasz nyelv és irodalom szak; orosz nyelv és 
irodalom szak; portugál nyelv és irodalom szak; román nyelv és irodalom szak; 
skandináv nyelvek és irodalmak (skandinavisztika: svéd, dán, norvég) szak; 
spanyol nyelv és irodalom szak; szerb nyelv és irodalom szak; szlovák nyelv és 
irodalom szak; újgörög nyelv és irodalom szak, ukrán nyelv és irodalom szak, 
stb. 
b.2. Nemzetiségi szakok: 
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Horvát nemzetiségi szak, német nemzetiségi szak, román nemzetiségi szak, szerb 
nemzetiségi szak, szlovák nemzetiségi szak, szlovén nemzetiségi szak. 
b.3 Fıiskolai szintő (négy éves) szakok: 
Angol nyelvtanári szak, francia nyelvtanári szak, magyar nyelv és irodalom 
tanári szak, német nyelvtanári szak, olasz nyelvtanári szak, orosz nyelvtanári 
szak, román nyelvtanári szak, ukrán nyelvtanári szak 
b.4. Fıiskolai szintő (három éves) szakok: 
Angol nyelvtanár, francia nyelvtanár, német nyelvtanár, olasz nyelvtanár, orosz 
nyelvtanár, spanyol nyelvtanár 
c. Néprajztudományi szakok 
c.1. Egyetemi szintő szakok: 
Etnográfus (néprajz szakos bölcsész), etnográfus muzeológus, néprajz szakos 
tanár, kulturális antropológus, általános antropológus 
c.2. Fıiskolai szintő szakok: 
Zenetörténész (népzenekutató) 
 
Az alapképzésre épülı szakirányú továbbképzési szakok is ide tartoznak. 
Adottnak tekinti a szakbizottság a minimumkövetelmények meglétét, 
amennyiben olyan intézménytıl érkezik a szakirányú továbbképzési szak indítása 
iránti kérelem, amelynél alapszak van. Amennyiben a szakirányú továbbképzési 
szak indítása iránti kérelmet olyan intézmény nyújtja be, amelynél az alapszakot 
nem oktatják, a szakbizottság ezt figyelembe véve teszi meg javaslatát a 
Kollégiumnak. 
 
A szakok létszám szerinti meghatározása: 
Elválasztandó egymástól egyfelıl az  „A” (a továbbiakban: „nagy”) szakok, 
másfelıl a „B” (a továbbiakban: „kis”) szakok személyi követelményei. A 
szakok ilyen elkülönítésére két lehetıség is alkalmazható: 
1. A megkülönböztetés alapja a hallgatói létszám. E szerint nagy szakról akkor 
beszélünk, ha évfolyamonként minimálisan két szemináriumi csoportnyi (azaz 
kb. 30 fınyi) hallgató folytatja tanulmányait. Kis szakról értelemszerően akkor 
beszélnénk, ha a hallgatói létszám nem éri el ezt a határt. 
2. A megkülönböztetés alapja a szakot gondozó tanszékek száma. E szerint nagy 
szaknak minısülne az, amelyet minimálisan két tanszék gondoz. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Nagy szakok esetén az oktatóknak legalább 66%-a legyen az oktatási 
intézménnyel teljes állású munkaviszonyban;  



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 130 

Kis szakok esetén az oktatóknak legalább 51%-a legyen az oktatási intézménnyel 
teljes állású munkaviszonyban; 
Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény olyan teljes 
állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási 
periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Az oktatás személyi feltételei: 
2.2.1) Egyetemi szakon: 
Nagy szakok esetén a szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi 
tanár, aki az alapvetı vagy további fı irányok valamelyikének felelıse, továbbá 
az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét oktatja. Az alapvetı és 
további fı irányok felelısei legalább egyetemi docensek legyenek; 
évfolyamonként legalább 30 hallgató esetében törekedni kell arra, hogy az adott 
szak kurzusainak legalább 25%-t választható formában hirdessék meg; 
Kis szakok esetén a szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi 
tanár vagy egyetemi docens, aki az alapvetı vagy további fı irányok 
valamelyikének felelıse, továbbá az alapvetı vagy a további fı irányok 
valamelyikét oktatja. Az alapvetı és további fı irányok felelısei egyetemi 
docensek vagy PhD fokozattal rendelkezı egyetemi adjunktusok. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, aki az 
alapvetı vagy további fı irányok valamelyikének felelıse. Az alapvetı és 
további fı irányok felelısei fıiskolai docensek; évfolyamonként legalább 30 
hallgató esetében törekedni kell arra, hogy az adott szak kurzusainak legalább 
10%-a választható formában kerüljön meghirdetésre. 
 
2.3. A kutatás személyi feltételei: 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
A nagy szakok esetében legyen legalább három, a szak jellegének megfelelı 
tudományágban nemzetközi szintő kutatás, melyek közül az egyiknek az 
irodalom- vagy néprajztudomány körébe kell tartozni. A kis szakon legyen 
legalább egy, a szak jellegének megfelelı tudományágban nemzetközi szintő 
kutatás. 
Ezzel összhangban, a nagy szakokon legalább három elismert, tudományos 
fokozattal rendelkezı oktató legyen, akik közül lehetıleg legalább egy 
rendelkezzen az akadémiai doktori fokozattal, vagy egyetemi tanár legyen. 
Legyen továbbá széles körő elismertsége. A kis szakokon értelemszerően legyen 
legalább egy tudományos fokozattal rendelkezı oktató. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
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Fıiskolai szakon legalább egy, a szak jellegének megfelelı tudományágban 
legyen országos jelentıségő alap- vagy alkalmazott kutatás. Legyen akár több 
szak oktatói állományát is átfogó tudományos mőhely, amely az érintett szak(ok) 
jellegének megfelelı tudományágban mőködik. A fıiskolai szakokon legyen 
legalább egy, tudományos fokozattal rendelkezı oktató. 
 
3. Infrastrukturális feltételek: 
A hallgatói létszámnak megfelelıen biztosítani kell: 
3.1. Egyetemi szakon: 
Az elıadásokhoz szükséges jól felszerelt tantermeket a szemináriumokhoz és 
gyakorlatokhoz szükséges jól felszerelt helyiségeket, tanszéki könyvtárat, 
szakkönyvtárat, kari könyvtárat vagy egyetemi könyvtárat, amelyekben 
együttvéve a szak oktatásának legfontosabb folyóiratai, évkönyv sorozatai, 
rendszeres évkönyvei közül legalább öt megtalálható, s amelyek szakkönyv, 
periodika és nem hagyományos ismerethordozó állománya tartalmazza az 
alapvetı és további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt tételek jelentıs részét (legalább 70-80%-át), olyan korszerő 
szolgáltatásokat nyújtó informatikai és oktatástechnikai hálózatot, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák (szakdolgozatok) elkészítésének kutatási feltételei, a 
terepmunkához, dokumentáláshoz és archiváláshoz megfelelı eszközök és 
feltételek (fotózás, videózás, hangrögzítés, szövegleírás, stb.). 
3.2. Fıiskolai szakon: 
Az elıadásokhoz szükséges jól felszerelt tantermeket a szemináriumokhoz és 
gyakorlatokhoz szükséges jól felszerelt helyiségeket, 
tanszéki könyvtárat, szakkönyvtárat, kari könyvtárat vagy fıiskolai könyvtárat, 
amelyekben együttvéve a szak oktatásának legfontosabb folyóiratai, évkönyv 
sorozatai közül legalább három megtalálható, s amelynek szakkönyv-állománya 
tartalmazza az alapvetı és további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak 
irodalomjegyzékében felsorolt tételek jelentıs részét, olyan korszerő 
szolgáltatásokat nyújtó informatikai és oktatástechnikai hálózatot, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák (szakdolgozatok) elkészítésének kutatási feltételei,  
a terepmunkához, dokumentáláshoz és archiváláshoz megfelelı eszközök és 
feltételek (fotózás, videózás, hangrögzítés, szövegleírás, stb.). 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
az A típusú program vezetıje csak a tudomány doktora (az MTA doktora) szintő 
tudományos fokozattal rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) 
egyetemi tanár lehet. A B típusú program vezetıje lehet habilitált docens is; 
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Mind az A, mind a B típusú akkreditációnál feltétel a tudományos mőhely 
megléte. Tudományos mőhelyrıl akkor beszélhetünk, ha a programvezetınek 
megfelelı számú tanítványa van, és ezek ösztöndíjak és tudományos fokozatok 
elnyerésével, valamint tudományos publikációkkal bizonyították magas szintő 
kutatásra való rátermettségüket; 
az oktatók 51%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 
 
Infrastrukturális feltételek: 
megfelelı infrastrukturális feltételeket kell biztosítani a doktorandusz hallgatók 
számára; 
a doktoranduszok számára tanársegédi szintő munkakörülmények legyenek 
biztosítva; 
a program méretétıl és a benne résztvevı oktatók és hallgatók létszámától 
függıen megkövetelhetı tanszéki, kari és egyetemi könyvtárban legalább öt 
folyóirat legyen megtalálható; 
etnográfia, kulturális antropológia, folklorisztika, etnomuzikológia 
programokon/szakokon a doktorandusz hallgatók terep- és kutató munkáját, 
belföldi (külföldi) kiszállásait, úti- és szállásköltségeit tekintetbe kell venni a 
mőködési költségek tervezése, felosztása során. 
 
Mővészetelméleti és mesterképzési szakbizottság 
Definíció: 
A bizottság kompetenciája: a 105/1998. (vagy 23) kormányrendelet szerinti, 
valamint egyéb olyan szakok, amelyeknek valamilyen mértékben mővészeti 
tartalma van 
A szak alapvetı (alapozó) tantárgyai: mővészeti áganként megadva 
A szak fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: mővészeti áganként 
megadva 
A szak körülhatárolható alkotói és/vagy elméleti területei: mővészeti áganként 
megadva 
A szak szakirányú továbbképzési területei, mester- és doktori programjai: esetiek 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4.B sz. és 1998/6/IV/1.sz. határozata tartalmazza. A szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alább részletezett specifikus szakmai 
követelmények figyelembe vételét javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén, az intézmény akkreditációja 
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során kell alkalmazni. Tagozatokra (kihelyezett, levelezı, távoktatás stb.) a 
követelmények értelemszerően vonatkoznak. 
 
1. Képesítési követelmények 
A szakbizottság kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, amelyek valamely 
mővészeti területen alkotó vagy elıadó tevékenységre, oktatásra vagy 
tudományos kutatásra képeznek, illetve képesítenek, továbbá azok, amelyeknek 
valamilyen mértékben a mővészettel foglalkozó tartalma van. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
felsıoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeirıl közreadott 
105/1998. (vagy 23.) kormányrendelet szabályozza, meghatározva a képzés 
célját, a végzettség szintjét és a szakképzettséget, a diploma (oklevél) 
megnevezését, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az ismeretek 
ellenırzési rendszerét. Új szak létesítése esetén az intézmény által kidolgozott és 
beadott követelményeket kell összehasonlítani más, hasonló mőködı szakok 
képesítési követelményeivel. Tekintettel a mővészeti felsıoktatási 
intézményeknek a tudományegyetemekétıl eltérı sajátosságaira, célszerő az 
alapozó tárgyak kijelölésében kiemelni a mesterségbeli képzés tárgyainak 
jelentıségét és különbözıségét. Érvényesülnie kell a képzés 
alkotásközpontúságának is. 
 
2. Személyi feltételek 
2.1. Az oktatók jogviszonya 
Az 1998/6/IV/1.sz. határozat B/1 és C/1 bekezdése szerint az oktatók 60 %-a, de 
„kis” szakok esetén legalább 3 fı legyen az oktatási intézménnyel 
közalkalmazotti jogviszonyban. Az oktatók legalább 50%-ának legyen 
tudományos/mővészeti minısítése. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
oktatási intézménynek olyan közalkalmazotti jogviszonyban lévı tanára, aki 
oktatói feladatát teljes egészében ellátja, és akinek munkaviszonya legalább a 
szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Az oktatás személyi feltételei 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse iskolateremtı, alkotó, mővészeti és/vagy tudományos fokozattal 
rendelkezı személyiség, aki oktatási feladatát teljes egészében ellátja, egyetemi 
tanár, kivételes esetben egyetemi docens, aki az alapvetı vagy a fı tantárgyak 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a fı tantárgyak 
valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a fı tantárgyak tantárgyfelelısei egyetemi tanárok vagy habilitált 
docensek, az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen egyetemi 
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tanárok vagy habilitált docensek tartják. Az alapvetı és a további fı tantárgyak 
tantárgyfelelıssége a fenti feltételnek eleget tevı oktatók között oszlik meg. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse fıiskolai tanár, vagy habilitált egyetemi docens, kivételes esetben 
fıiskolai docens, aki az alapvetı vagy a fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen 
oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei mővészeti és/vagy 
tudományos fokozattal rendelkeznek. Az alap és fıtárgyi elıadások legalább 
felét ténylegesen mővészeti és/vagy tudományos fokozattal rendelkezık tartják.  
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelıssége a fenti feltételnek 
eleget tevı oktatók között oszlik meg. 
 
2.3. Alkotói és/vagy kutatói személyi feltételek 
2.3.1.Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén a szaknak több oktatója legyen nemzetközileg elismert, 
mővészeti és/vagy tudományos fokozattal rendelkezı oktató, és körülötte 
alakuljon nemzetközileg mérhetı mővészeti és/vagy tudományos mőhely. Az 
oktatók mővészeti tevékenységük során produkáljanak kiemelkedı értékő 
mővészeti alkotói és/vagy fejlesztési eredményeket, rendszeresen publikáljanak 
mővészeti és/vagy tudományos folyóiratokban. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén a szaknak legalább egy oktatója legyen elismert, mővészeti 
és/vagy tudományos fokozattal rendelkezı oktató. Az oktatók aktív mővészeti 
tevékenység mellett rendszeresen publikáljanak mővészeti és/vagy tudományos, 
oktatási, ismeretterjesztı szakfolyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési, 
alkotói, oktatásfejlesztési eredményeket. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szakon: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök, mőtermek, mőhelyek stb. és megfelelı 
felszereltségük idıarányos kialakítása. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, 
amelyben a tantárgyak és a szak oktatásának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét, 
szakfolyóirat-állománya tartalmazza a szak fıbb kutatási területeinek 
legfontosabb folyóiratait. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai 
hálózat, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
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hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási feltételei és ezek folyamatos fejlesztésének lehetıségei. 
3.2. Fıiskolai szakon: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök, mőtermek, mőhelyek stb. és megfelelı 
felszereltségük idıarányos kialakítása. Tanszéki, kari vagy fıiskolai könyvtár, 
amelyben a tantárgyak és a szak oktatásának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét. 
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének feltételei és ezek folyamatos 
fejlesztésének lehetıségei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak iskolateremtı, alkotó személyiség lehet; legyen -- lehetıleg 
a legmagasabb -- mővészeti illetve tudományos fokozattal, díjjal rendelkezı és 
nemzetközileg elismert egyetemi tanár (kivételesen docens). 
A mővészeti illetve a tudományág fıbb alkotói és/vagy kutatási területei a 
programban lehetıleg al- vagy részprogramként jelenjenek meg. Az alprogram 
vezetıje nemzetközileg elismert, habilitált (általában egyetemi tanár vagy 
docens) oktató, aki körül nemzetközileg mérhetı tudományos illetve mővészeti 
mőhely alakult ki. Általában olyan PhD illetve DLA program fogadható el, 
amely a mővészeti és/vagy tudományág szélesebb területét vonja be. Kivételesen 
különösen kiemelkedı mővészeti és/vagy tudományos program önállóan is 
akkreditálható.  
A programban részt vevı oktatók 50%-a rendelkezzék (általában öt évnél 
régebben szerzett) tudományos és/vagy mesterfokozattal (tudomány doktora, 
kandidátus, PhD, DLA), illetve annak megfelelı mővészeti díjjal. 
Az oktatóknak legalább a fele legyen a programot benyújtó egyetemmel -
legalább a munkaidı 50%-ában - közalkalmazotti jogviszonyban. 
 
III. MŐVÉSZETI DÍJAK FIGYELEMBEVÉTELE MŐVÉSZTANÁROKNÁL 
A Felsıoktatási törvény 123.§ (8) bekezdése alapján a következı mővészeti és 
oktatási díjak közül azokat lehet átmenetileg - a felsıoktatási intézmények elsı 
akkreditációs eljárása végéig, 2000. június 30-ig - a habilitációhoz, egyetemi, 
fıiskolai tanári kinevezéshez, egyetemi docensi kinevezéshez - DLA fokozat 
helyett - figyelembe venni, amelyek a pályázó szakmai területének megfelelıek. 
Az intézménynek - e mővészeti díjak figyelembevételével - habilitált illetve 
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egyetemi, fıiskolai tanárrá, docenssé kinevezett oktatóit új szak indítása és DLA 
pályázat benyújtása esetén mővészeti fokozattal rendelkezınek lehet tekinteni. 
Az 1990 évi XII. törvényben meghatározott Kossuth- és Széchenyi-díjat. 
Az 1991. évi XXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés alapján kiadott 4/1992.(III.6.) 
MKM rendeletben meghatározott mővészeti és oktatási szakmai díjakat: 
- Jászai Mari-díjat (színmővészeti elismerés) 
- József Attila-díjat (irodalmi elismerés) 
- Márai Sándor-díjat (írói életmő elismerése) 
- Balázs Béla-díjat (mozgókép-mővészeti elismerés) 
- Munkácsy Mihály-díjat (képzımővészeti elismerés) 
- Ferenczy Noémi-díjat (iparmővészeti elismerés) 
- Balogh Rudolf-díjat (fotómővészeti elismerés) 
- Erkel Ferenc-díjat (zeneszerzıi, zenetudományi elismerés) 
- Harangozó Gyula-díjat (táncmővészeti elismerés) 
- Liszt Ferenc-díjat (zenemővészeti elismerés) 
- Táncsics Mihály-díjat (újságírói munka elismerés) 
- Hortobágyi Károly-díjat (artistamővészi elismerés) 
- Szent-Györgyi Albert-díjat (iskolateremtı munka elismerése) 
- Apáczai Csere János-díjat (oktatási-nevelési munka elismerése) 
- Kiss Árpád-díjat (neveléstudományi elismerés) 
- Magyar Felsıoktatásért Emlékplakettet (felsıoktatási elismerés) 
- Németh László-díjat (oktató-nevelı munka elismerése) 
- Karácsony Sándor-díjat (tanulók személyiségformálásának elismerése) 
- Éltes Mátyás-díjat (gyógypedagógiai munka elismerése) 
- Brunszvik Teréz-díjat (óvodapedagógiai munka elismerése) 
- Arany Katedra Emlékplakettet (pedagógusi munka elismerése) 
- Pedagógus Szolgálati Emlékérem (nevelési-oktatási munka elismerése). 
A fentieken kívüli díjakat a MAB jelenleg nem veheti figyelembe. E díjak 
figyelembe vétele csak egyetemi vagy fıiskolai oklevéllel rendelkezık esetében 
lehetséges. 
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Pszichológiai szakbizottság 

Definíció: 
A pszichológia szak alapvetı tantárgyai: általános pszichológia, 
személyiségpszichológia, fejlıdéspszichológia és szociálpszichológia. 
A pszichológia tudomány további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: 
a pszichológiai jelenségek biológiai és társadalomtudományi alapjai, a 
pszichológiai adatfeldolgozás statisztikai alapjai, az alkalmazott pszichológiai 
tárgyak: klinikai és egészségügyi pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, 
pedagógiai és iskola pszichológia, tanácsadás pszichológiája. 
A pszichológiai tudomány körülhatárolt kutatási területeit a fenti tantárgyak 
alapjául szolgáló diszciplínák alkotják. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket az MAB 
1996/2/III/2. sz. határozata, valamint a MAB Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata tartalmazza. A Pszichológia Szakbizottság a kompetenciájába 
tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus szakmai 
követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt követelményeket a 
már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A Pszichológiai Szakbizottság kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, 
amelyeknek a nevében a pszichológia tudományág szó valamilyen formában 
szerepel, továbbá azok, amelyekben a vonatkozó tantárgyak szakmai tanulmányi 
munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai tanulmányi munkaegység-
követelményének a 30%-át meghaladja. 
 
2. Személyi feltételek 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes állású 
jogviszonyban, illetve a Felsıoktatási torvényben meghatározott módon társult 
intézményekben. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási 
intézmény olyan teljes állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a 
szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
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A szak felelıse a pszichológia tudományban szerzett doktori fokozattal 
rendelkezı egyetemi tanár lehet. A szakfelelısnek teljes munkaidıs 
közalkalmazotti jogviszonyban kell állnia a szakot alapítani/indítani szándékozó 
felsıoktatási intézménnyel. A szakfelelıs egyúttal az alapvetı, vagy a további fı 
tárgyak valamelyikének a tantárgyfelelıse is.  
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei, egyetemi tanárok, vagy 
docensek, az alap és fıtárgyi elıadásoknak legalább felét ténylegesen 
tudományos fokozattal rendelkezık tartják. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse a pszichológia tudományban szerzett tudományos fokozattal 
rendelkezı egyetemi tanár, fıiskolai tanár, vagy habilitált egyetemi docens lehet. 
A szakfelelısnek teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszonyban kell állnia a 
szakot alapítani/indítani szándékozó felsıoktatási intézménnyel. A szakfelelıs 
egyúttal az alapvetı, vagy a további fı tárgyak valamelyikének a tantárgyfelelıse 
is.  
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei, tudományos fokozattal 
rendelkeznek. Az alap és fıtárgyi elıadásoknak legalább felét ténylegesen 
tudományos fokozattal rendelkezık tartják. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek: 
Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén legalább két fı kutatási területen legyen nemzetközileg 
elismert (hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı (lehetıleg akadémiai 
doktor) oktató és körülötte kialakult tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményeket. Az oktatóknak legalább a fele rendelkezzen a szakterülethez 
kapcsolódó tudományos fokozattal és legalább 10%-uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén legalább egy fı kutatási területen legyen nemzetközileg 
elismert (hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı (lehetıleg akadémiai 
doktor vagy habilitált) oktató és körülötte kialakult tudományos mőhely. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban és/vagy 
produkáljanak fejlesztési eredményeket. Az oktatóknak legalább 40%-a 
rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
Pszichológia szak alapítását/indítását mind egyetemi szakon, mind fıiskolai 
szakon csak olyan intézmény kezdeményezheti, ahol önálló pszichológia tanszék 
mőködik és a tanszéken belül megfelelı felszereltségő pszichológiai 
laboratórium mőködik. Feltétel továbbá olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó 
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informatikai hálózat megléte is, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférnek. 
Pszichológia szakot indítani kívánó intézmény szakkönyvtárának reprezentatív 
pszichológiai tárgyú monográfiával, ezek között angol nyelvő szakmunkával és 
pszichológiai folyóirattal (köztük külföldivel) kell rendelkeznie. 
Pszichológia szakot indítani kívánó intézményben legyenek meg a 
szakdolgozatok elkészítésének a feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Az „A”  típusú program vezetıje csak a pszichológia tudomány doktora 
fokozattal rendelkezı, nemzetközileg elismert egyetemi tanár lehet. A „B” típusú 
program vezetıje lehet habilitált egyetemi tanár, vagy egyetemi docens is. Mind 
az A, mind a B típusú akkreditációnál további feltétel a tudományos mőhely 
megléte is. 
Témavezetı csak tudományos fokozattal rendelkezı, habilitált egyetemi tanár, 
docens vagy kutató lehet. 
A programban részvevı oktatók rendelkezzenek tudományos fokozattal és 
legalább a 20%-uk habilitált doktor legyen. 
A programban résztvevı oktatóknak legalább a fele legyen a programot benyújtó 
egyetem teljes munkaidıben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 
oktatója. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban 
és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. 

Neveléstudományi szakbizottság 

Definíció: 
A Neveléstudományi Szakbizottság kompetenciájába tartoznak az: 
óvodapedagógus, a tanító, a (fıiskolai és egyetemi szintő) tanár, a 
gyógypedagógus képzés, továbbá az ezek keretei között tervezett alap és 
kiegészítı képzések; 
pedagógia szak (fıiskolai és egyetemi szinten önálló szakként); 
továbbképzések, fıbb formái: pedagógus szakképzettségőek pedagógiai jellegő 
(neveléstudományi, pszichológiai stb.) szakirányú továbbképzése; pedagógus 
szakképzettségőek továbbképzése az alapképzés valamilyen területén történı 
kiegészítésével (pl. intézményvezetıi, gazdasági, jogi és más szakértıi 
feladatokra); tanítók, tanárok szakirányú továbbképzése az alapképzésben 
megszerzett mőveltségterületen vagy szaktudományban. 
Külön formája a továbbképzésnek a fıiskolai szintő pedagógia szak alapképzésre 
épülı egyetemi szintő kiegészítése. 
A fenti elsı két esetben említett szakirányú továbbképzést csak olyan intézmény 
indíthat, ahol pedagógus szakok területén alapképzés is folyik: a harmadik 
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esetben ezen kívül olyan intézmények is indíthatnak, amelyek valamely 
mőveltségi területen, illetve a tanárképzéshez kapcsolható valamelyik 
szaktudományi területén alapképzést folytatnak (ilyen esetben szervezeti 
együttmőködéssel meg kell oldani a pedagógiai és pszichológiai tárgyak 
oktatását, a korszerő ismereteknek a képzési idıkeret legalább 20%-ában.) 
a neveléstudományi doktori programok 
valamint más olyan kérelmek elbírálása, melyeknek valamilyen (legalább 20%-
os pedagógiai tartalma van). 
A fenti szakok létesítésére és indítására vonatkozó pályázatok értékelésénél a 
Szakbizottság figyelembe veszi a hatályos felsıoktatási törvény, a 
kormányrendeletek és a megfelelı szakmai képesítési követelmények elıírásait, a 
MAB adott kérdéshez kapcsolódó határozatait és elıírásait. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
Szakok létesítésével és indításával kapcsolatos véleményezési elveket alapvetıen 
a jelenleg még érvényben lévı 111/1997. (VI. 27.) számú kormányrendelet 
valamint a MAB 1998/3/VI./1. sz. határozata szabja meg. 
 
1. Képesítési követelmények: 
A Neveléstudományi Szakbizottság kompetenciájába tartozó területeken 
vizsgálja a kormány, illetve a miniszteri rendeletekben elıírt és a szakmai 
általános és speciális követelményeire vonatkozó elıírások érvényesülését, 
különös tekintettel a képzés célját, a végzettség szintjét, és a szakképzettséget, a 
diploma megnevezését, a képzési idıt, a képzés fıbb tanulmányi területeit, az 
elméleti és gyakorlati képzés arányait, az ismeretek ellenırzési rendszerét. 
Jóváhagyott képesítési követelmények nélküli szak esetében a benyújtó 
intézménynek kell azt is elkészítenie. Ennek értelmében 
 
A szaklétesítés és indítás tartalmi követelményei: 
A beadott pályázat adja meg a következı információkat: 
A szakra vonatkozó valamennyi hatályos szakterületi és pedagógus 
(óvodapedagógus, tanító, tanári) képesítési követelmény alkalmazása, adaptálása 
(ha ilyen nincs kiadva, akkor a felsıoktatási törvény elıírásainak megfelelı 
szerkezetben, önállóan kidolgozott képesítési követelményt kell csatolni). 
 
A szak tudományterületi, diszciplináris alapjai 
A tervezett szak létesítésének illetve indításának indokai, helye, szerepe a hazai 
felsıoktatás rendszerében, az adott régióban és intézményben. 
A képzés eredményeként elnyerhetı, az oklevélben megnevezett képesítés 
(tartalma, jellege, szintje). 
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A képzés célja. 
A szak tantárgyai, azok jellege, óraszámai (lehetıleg kreditben is megadva), 
oktatásuk (felvételük lehetıségeinek) tervezett évfolyamainak (szemesztereinek) 
megjelölése (tantervi háló) segítségével. 
A tantárgyak programjainak körvonalazása (tartalmának, fı témaköreinek 
megjelölése, követelményeinek meghatározása és teljesítésük ellenırzése), a 
feldolgozandó alapvetı szakirodalom, a vezetı és közremőködı oktatók 
megnevezése. 
A tantervben, tantárgyi programokban legyenek megfelelı súllyal, arányban, 
struktúrában képviselve a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleti alapok 
(a nevelı- oktató tevékenység gyakorlatára való felkészítés), a hallgatók 
személyiségfejlesztését szolgáló gyakorlatok (a tantárgypedagógiák, a csoportos 
és egyéni iskolai gyakorlatok) az ehhez szükséges neveléstudományi 
kutatáselméleti és metodológiai alapok. 
A pedagógia szakok esetében a neveléstudomány kutatáselmélete és 
metodológiája. 
Az ellenırzés, értékelés, jellege, típusai a képzés egész folyamatában. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 70%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes munkaidıben 
foglalkoztatott közalkalmazotti (vagy annak megfelelı) jogviszonyban. Szak 
indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény olyan teljes 
munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a 
szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
A szak vezetı oktatója, felelısének lehetıleg neveléstudományból vagy 
pszichológiából tudományos fokozattal (gyógypedagógia szakon 
gyógypedagógiai témakörben) tudományos fokozattal kell rendelkeznie. 
Pedagógia szak esetében a szak felelıse egyetemi szintő képzés esetén 
neveléstudományból szerzett akadémiai doktori fokozattal rendelkezı egyetemi 
tanár, fıiskolai szintő képzés esetén neveléstudományból minısített fıiskolai 
tanár kell legyen. 
További az oktatásban résztvevı és a szakon oktatók közül legalább három 
rendelkezzék tudományos fokozattal (kívánatos, hogy egyikük neveléstudományi 
vagy pszichológiai). 
Az alap és további fıtárgyak felelıs oktatói minısített egyetemi tanárok illetve 
docensek legyenek. 
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A szak felelıse és a tantárgyfelelıs oktatók korábban a szak képzésével azonos, 
vagy azzal azonos képzést folytató más intézményben legalább 5 éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezzenek. 
 
2.3. A szakkal kapcsolatos kutatások személyi feltételei 
A pályázat tartalmazza a szak képzésében részt vevı oktatók rövid tudományos 
életrajzát, az utóbbi 5 évben megjelent legfeljebb 10 legfontosabb publikációját, 
amelyek a szak területéhez kapcsolódnak. 
A pályázat adjon tájékoztatást az intézménynek a pályázott szakhoz kapcsolódó 
kutatási eredményeirıl, terveirıl, személyi feltételeirıl, hazai és nemzetközi 
kapcsolatairól. 
A pályázat terjedjen ki a szak területén mőködı nemzetközi vagy hazai szinten is 
elismert tudományos mőhelyének, kapcsolatainak leírására. 
Egyéb: a pályázat tartalmazza a szak hallgatóinak tervezett létszámát, felvételük 
elıfeltételeire, a létszám esetleges késıbbi változásaira, fejlesztésére vonatkozó 
adatokat. 
 
3. Infrastrukturális feltételek /anyagi, tárgyi/ 
A pályázó intézmény rendelkezzen a szak eredményes oktatásához szükséges 
tantermekkel, oktatási és demonstrációs eszközökkel, megfelelıen felszerelt 
hallgatói laboratóriumokkal. 
A csoportos és egyéni iskolai gyakorlatok elvégzéséhez, irányításához legyen 
kellı számú és minıségő nevelı-oktatómunkát végzı iskola, vezetı pedagógus, 
errıl a pályázó intézmény adjon rövid indoklást és tartalmazó nyilatkozatot. 
A szak képzését tanszéki és/vagy központi könyvtár segítse, amelynek 
szakkönyvi állománya tartalmazza a fı, alapvetı tárgyak programjaiban felsorolt 
klasszikus és modern tankönyvek, szakirodalom jelentıs részét, s szakfolyóiratai 
között legyenek meg a szak legalább három szakterületének legfontosabb 
folyóiratai. 
A képzést korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat segítse, 
amelyhez a hallgatók és oktatók rendszeresen és szervezett formában is 
hozzáférhetnek. 
Legyenek meg a megfelelı feltételek a pedagógiai témával foglalkozó 
diplomamunkák illetve szakdolgozatok elkészítéséhez. 
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4. Szervezeti feltételek: 
Pedagógusképzéshez kapcsolódó szakot csak olyan intézmény indíthat, amelyben 
önállóan vagy összevontan neveléstudományi (pedagógiai) és pszichológiai 
tanszék (intézet)mőködik. 
A szakmódszertan és iskolai gyakorlat oktatásának, a pedagógusképzés 
koordinálásának legyen szervezeti kerete (pl. pedagógusképzı központ, intézet, 
szakmai testület) 
Az intézmény integrációja is biztosítja a tervezett szak képzésének eredményes 
folytatásának feltételeit, szervezeti kereteinek mőködését. 
Ha a szakindítás intézményalapítással együtt történik, engedélyezéskor vizsgálni 
kell a törvényben elıírt egyéb feltételeket is.  
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
A doktori programok akkreditációjára beadott pályázatoknál elsısorban MAB 
1998/3/VI/4A határozatát és elıírásait vesszük figyelembe. A továbbiakban a 
neveléstudományi programokkal kapcsolatos speciális kritériumokat soroljuk fel. 
 
Neveléstudományi doktori program akkreditációját olyan intézmény 
kezdeményezheti, ahol: 
önálló neveléstudományi tanszék (intézet) mőködik, és az intézményben 
pedagógia szakos  alapképzés folyik. 
A neveléstudomány fıbb kutatási szakterületei (de legalább 3) a programban 
lehetıleg al- vagy részprogramként jelenjenek meg. Olyan programot, amely a 
neveléstudomány fıbb kutatási szakterületei közül háromnál kevesebbet 
tartalmaz, csak szoros kivételként, különösen kiemelkedı tudományos 
teljesítmény esetében lehet akkreditálni. 
A program vezetıje legyen a benyújtó egyetemmel a munkaidı legalább 50%-
ában foglalkoztatott, közalkalmazotti vagy annak megfelelı jogviszonyban álló 
egyetemi tanár, aki rendelkezik a tudományok doktora (az Akadémia) doktora 
címmel neveléstudományból; rendszeres publikációs tevékenységet folytat, 6-10 
nemzetközi és 20-30 magyar nyelvő, hivatkozott tudományos publikációt tud 
felmutatni; az alprogramvezetık ill. témavezetık körében még további három fı 
a tudományok akadémiai doktora, illetve valamennyien minısített oktatók, (PhD-
vel vagy CSc-vel rendelkezık) neveléstudományból, témavezetıi szintén az adott 
programterület profiljának megfelelı más tudományágban. 
Az akkreditáció feltétele a pályázó tanszék tudományos mőhelyjellegének 
országos elismertsége. A pályázat utaljon arra, hogy a tervezett programnak 
milyen helye, szerepe lehet az intézmény, a neveléstudomány más, országos 
doktori programjai között. Hogyan tervezik elısegíteni, figyelemmel kísérni a 
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tudományos fokozatot elnyertek késıbbi - a neveléstudomány fejlesztése 
érdekében kifejtett - tevékenységét. 
A pályázat ismertesse a fı és altémákat, ellenırzési és minısítési rendszerét, a 
tanszék (intézet) hazai és nemzetközi kapcsolatait, személyi feltételrendszerét 
(életrajzi adatokkal alátámasztottan). 
A neveléstudományi programot kezdeményezı intézmény könyvtári állománya 
legalább 1000 kötet neveléstudományi kisebb mennyiségben magyar, nagyobb 
mértékben idegennyelvő munkát kell tartalmazzon (beleértve a 
legkorszerőbbeket is). Azon felül legalább 10 magyar és idegennyelvő 
folyóirattal rendelkeznie szükséges. 
A képzéshez szükséges mőhelymunkához megfelelı számú tudományos munkát 
végzı személy, szolgáltatás, korszerő informatikai és technikai-laboratóriumi 
feltételrendszer rendelkezésre kell álljon.  

Történettudományi szakbizottság 

Definíció: 
A történelem alapvetı tantárgyai magyar történelem (magyar ıstörténet, 
Magyarország földjének ıskori és ókori története, középkor, korai újkor, újkor, 
legújabb kor) és egyetemes történelem (ıskor, ókor, középkor, korai újkor, újkor 
és legújabb kor). 
A történelem további tantárgyai: levéltártudomány, muzeológia, történelmi 
segédtudományok, a történettudomány története, gazdaságtörténet, 
társadalomtörténet, eszmetörténet, mővelıdéstörténet, mővészettörténet. 
A régészet hagyományos 4 fı oktatási területe az ıskori, ókori (klasszikus és 
provinciális), népvándorláskori és középkori régészet (beleértve a magyar 
ıstörténet régészetét is), amely elsısorban a magyar (azaz Kárpát-medencei), de 
nem elhanyagolható mértékben az egyetemes (azaz fıként eurázsiai) régészet 
teljes témaválasztékát felöleli. 
A régészet további tantárgyai: az alaptárgyak anyagához kiegészítésképpen 
múzeológia, számítógép- és térképismeret, felmérési és ásatási gyakorlat stb. 
tanítása is szükséges. Mindehhez az egyetemes és magyar történelem oktatása 
biztosítja az általános hátteret, valamint egyéb humán- és természettudományos 
segédtudományok - így éremtan, oklevéltan, pecséttan, írástörténet, továbbá 
néprajz, mővészettörténet, ill. embertan, régészeti állattan és növénytan - 
alapismereteinek elsajátítása is elvárható. 
A régészet körülhatárolható kutatási területei: általában az 2.1 pontban 
kifejtettekkel azonosak, de a jelen gyakorlat szerint a 2.2 pontban érintett 
területekre is kiterjedhetnek. 
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I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
A szakirányú továbbképzés területei azonosak a szak körülhatárolható kutatási 
területeinél felsoroltakkal. 
A szak létesítésével, indításával kapcsolatos véleményeket és elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A MAB Történettudományi 
Szakbizottsága (a továbbiakban SZB) a kompetenciájába tartozó szakok esetén 
az alábbiakban részletezett sajátos szakmai követelmények beépítését javasolja. 
Az alábbiakban felsorolt követelményeket a már mőködı szakok esetén 
értelemszerően irányelvként kell alkalmazni.  
 
1. Képesítési követelmények: 
Az SZB kompetenciájába tartoznak a történelem szakjai, ezek jelenleg: 
egyetemi szintő történész szak, 
egyetemi szintő történelemtanár szak, 
fıiskolai szintő történelemtanár szak, 
továbbá azok, amelyekben a vonatkozó tantárgyak szakmai tanulmányi 
munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai tanulmányi munkaegység-
követelményének 30%-át meghaladja. 
Ilyenek pl.: 
egyetemi szintő levéltáros szak 
egyetemi szintő muzeológus szak 
 
Régészet szak létesítése és indítása kizárólag egyetemi szintő régészet szak 
formájában történhet. A régészet szaknak a nevezett 4 fı régészeti 
tudományterületet (2.1 pont) és a csatlakozó tudományterületeket (2.2 pont) 
egyaránt fel kell ölelnie. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a már 
kidolgozott vagy kidolgozás alatt álló felsıoktatási alapképzési szakok képesítési 
követelményeirıl közreadott vagy születı kormányrendelet-tervezet szabályozza, 
meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét, a szakképzettséget, a képzési 
idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az ismeretek ellenırzési rendszerét. 
Ilyenek hiányában az intézmény által kidolgozott és beadott vagy beadandó 
követelményeket kell összehasonlítani a már mőködı intézmények hasonló 
képesítési követelményeivel. 
Régészeti tárgyak oktatása egyetemi és fıiskolai szintő tanári szakokon, valamint 
egyetemi szintő muzeológiai szakokon is történhet, de régész szakképzettséget 
nem adhat. Általános és sajátos feltételeirıl ld. az elızı bekezdést.  
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2. Személyi feltételek: 
2.1 Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 70%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes állású 
jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény 
olyan teljes állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a szak egy 
teljes oktatási periódusára (4 vagy 5 év) várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Az oktatás személyi feltételei: 
2.2.1 Egyetemi szakon: 
A szak felelıse rendelkezzen tudomány doktora / akadémiai doktor fokozattal, 
legyen teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, aki valamelyik 
fıtantárgyfelelıse és azt oktatja. 
Az alapvetı és a további tantárgyak felelısei tudomány doktora / akadémiai 
doktor fokozattal rendelkezı egyetemi tanárok, vagy habilitált egyetemi 
docensek legyenek. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei, egyetemi tanárok, vagy 
habilitált docensek, az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen 
egyetemi tanárok vagy habilitált docensek tartsák. Az alapvetı és a további fı 
tantárgyak tantárgyfelelıssége legalább három-három, a fenti feltételnek eleget 
tévı oktató között oszlik meg. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse legyen fıiskolai tanár, aki valamelyik tantárgy felelıse és azt 
ténylegesen oktatja. A tantárgyak felelısei rendelkezzenek tudományos 
fokozattal. 
 
2.3. A kutatás személyi feltételei: 
Régészet szak esetén legalább három fı kutatási vagy tudományterületen (vagy a 
kivételesen indított 1-2 tudományterületnek megfelelıen) legyen tudományos, 
lehetıleg tudomány doktora / akadémiai doktori fokozattal rendelkezı egyetemi 
tanár vagy tudományos fokozattal rendelkezı habilitált egyetemi docens továbbá 
megfelelı számú oktatóként tevékenykedı egyetemi adjunktus és egyetemi 
tanársegéd.  
Kívánatos az oktatók rendszeres publikációs tevékenysége, legalább 60-75%-uk 
rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal, végezetül 
legalább 30%-uk legyen habilitált. 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Az oktató legyen tudományos fokozattal, lehetıleg akadémiai doktori fokozattal 
rendelkezı egyetemi tanár, vagy tudományos fokozattal rendelkezı habilitált 
egyetemi docens. Az oktatás folyamatában részt vesznek egyetemi adjunktusok 
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és egyetemi tanársegédek is. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos 
szakfolyóiratokban. Az oktatók legalább 60%-a rendelkezzen a szakterülethez 
kapcsolódó tudományos fokozattal, legalább 30%-uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Az oktatók 40%-a rendelkezzen tudományos fokozattal. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos szakfolyóiratokban. Az oktatók legalább 30%-a 
rendelkezzen tudományos fokozattal, legalább 15%-uk legyen habilitált. 
 
3. Infrastrukturális feltételek: 
3.1. Egyetemi szakon: 
Legyenek meg az egyes tantárgyak oktatásához szükséges tantermek és 
demonstrációs eszközök. Legyen tanszéki vagy az egész szakot felölelı 
szakkönyvtár, amelyben a fontos szakfolyóiratok közül legalább 5 megtalálható, 
továbbá az oktatás során használt tankönyvek, szakkönyvek, forráskiadványok a 
hallgatókhoz mérten kellı számban. Legyen meg az egyetemes történelem 
tanításához a megfelelı szakirodalom. 
Régészeti szakon legyenek meg az egyes tantárgyak oktatásához szükséges 
tantermek és demonstrációs eszközök. Legyen tanszéki szakkönyvtár, amelyben 
a fı hazai szakfolyóiratok mindegyike, a külföldiek elérhetı (megkívánható) 
hányada megtalálható, továbbá az oktatás során használt tankönyvek, 
szakkönyvek, forráskiadványok a hallgatói létszám nagyságának megfelelı 
példányszámban. Legyen lehetıség a 2. pontban felsorolt tudományterületek 
könyv- és folyóiratanyagához való hozzáféréshez is helyben, könyvtárközi 
kölcsönzéssel és fénymásolással. 
Szükséges anyagilag biztosítani munkabérrel és megfelelı felszereléssel a terep- 
és ásatási gyakorlat levezetését, továbbá a feltárt leletanyag ırzésének és 
feldolgozásának múzeumi hátterét. 
Biztosítani kell a számítógépes oktatás gépi és program hátterét, továbbá 
legalább 2 idegen nyelv megfelelı szintő elsajátítását, ugyancsak az oktatás teljes 
infrastruktúrájával. 
3.2. Fıiskolai szakon: 
Legyen, meg az egyes tantárgyak oktatásához szükséges tantermek és 
demonstrációs eszközök. Legyen tanszéki vagy az egész szakot felölelı könyvtár 
az 5 legfontosabb szakfolyóirattal, az oktatás során használt tankönyvek, 
szakkönyvek, forráskiadványok, az egyetemes történelem oktatásához a 
megfelelı, legalább a magyar nyelvő szakirodalom. 
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II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak tudomány doktora / akadémiai doktor szintő fokozattal 
rendelkezı, nemzetközileg elismert, egyetemi tanár (docens) lehet, aki 3-5 
monográfiát publikált. 
Az alprogramok vezetıje csak akadémiai doktor fokozattal rendelkezı egyetemi 
tanár lehet, aki 3-5 monográfiát publikált. 
Az alprogramok oktatóinak legalább 70%-a rendelkezzen tudományos fokozattal, 
legalább 3-5 publikációval. 
Az oktatók 70%-a legyen az illetı intézménnyel teljes munkaidıben 
foglalkoztatottság közalkalmazotti jogviszonyban. 
A PhD kurzusokon azok, akik gazdaság- vagy társadalomtörténetbıl készítenek 
disszertációt, hallgassanak legalább 1-1 félévben közgazdaságtant és 
szociológiát, akik politikatörténetbıl disszertálnak, hallgassanak legalább egy 
félévig politológiát, akik mővelıdéstörténetbıl disszertálnak, hallgassanak 
legalább egy félévig filozófiatörténetet. 
A régészet fıbb kutatási területei a programban lehetıleg al- vagy 
részprogramként jelenjenek meg. Alprogram vezetıje csak habilitált (általában 
egyetemi tanár vagy legalább docens) oktató lehet, aki nemzetközileg elismert (a 
tudományok doktora / akadémiai doktori címnél megkövetelthez hasonló 
mértékben hivatkozott), és aki körül kialakult egy (legalább 3 fıs) tudományos 
iskola. Olyan PhD program, amely a régészet fıbb kutatási területei közül 
háromnál kevesebb al-, ill. részprogramot tartalmaz csak szoros kivételként, 
különösen kiemelkedı tudományos teljesítmény esetén akkreditálható. 
A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek általában 3 évnél régebben 
szerzett tudományos fokozattal (tudomány doktora / akadémiai doktora, 
kandidátus, PhD), és legalább 50%-uk habilitált doktor legyen. Az oktatók 
rendszeresen publikáljanak önálló mővek formájában ill. tudományos 
folyóiratokban. 
Az oktatók 70%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 
 
Kiegészítı rendelkezések 
A fenti követelményrendszer életbe lépését követıen kizárólag ennek megfelelı 
szaklétesítési, ill. szakindítási kérelmek tárgyalhatók. 
Már mőködı szakok esetén 5 év türelmi idı alatt kell az összes követelménynek 
megfelelni. 5 év elteltével a mőködı szak vezetıjének kell az akkreditáció 
felülvizsgálatát kérnie.  
A követelményrendszernek megfelelıen mőködı szakok akkreditációs 
felülvizsgálatára legalább 8 évenként sort kell keríteni. 
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A szakbizottság a fentiekben részletezett szakmai minimumkövetelményeket 
elfogadja, de tisztában van azzal, hogy jelenleg nem teljesíthetık. Ugyanakkor 
szükségesnek tartja, hogy ehhez igazodjanak az intézmények. 

Filozófiai szakbizottság 

Definíció: 
Filozófia szak egyetemen minimálisan akkor legyen indítható, ha olyan 
szakembert képez, aki kellı jártasságot szerzett a filozófiatörténet fı 
korszakaiban - beleértve napjaink fıbb irányzatait -, és a szisztematikus filozófia 
alábbi hagyományos területein: 
Társadalomfilozófia, történelemfilozófia, politikai filozófia, vallásfilozófia, etika, 
esztétika, logika, metafizika, episztemológia, tudományfilozófia, tudatfilozófia, 
nyelvfilozófia. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú tovább-képzésben. 
 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a 
MAB1998/6/IV/1. számú határozata tartalmazza. 
A Filozófiai Szakbizottság a szakmai illetékességébe tartozó szakok esetében az 
alábbiakban részletezett szakmai követelmények figyelembevételét javasolja. Az 
alábbiakban felsorolt követelményeket a már mőködı szakok esetében 
értelemszerően irányelvként kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények: 
A végzettség szintje: MA 
Szakképzettség: filozófia szakos tanár/bölcsész 
Képzési idı: 8 félév szemeszter 
Fıbb tanítási területek: a képzés céljaként meghatározott területek. 
Az ismeretek ellenırzési rendszere: kollokvium: - legalább 16, megfelelı 
korszakolással, elsısorban szóbeli; 
szigorlat/záróvizsga:  
- legalább 2, szóbeli és írásbeli; 
- szóbeli és írásbeli része egyaránt legyen, fıleg a szigorlatnak; 
- az elsı szigorlat a reneszánsz után következzék. 
Egyéb: Idegennyelvő szakszöveg olvasási készség megszerzése az I. szigorlat 
idejére. 
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2. Személyi feltételek: 
Szaklétesítés, szakindítás alapképzésben és szakirányú továbbképzésben: csak ott 
indítható, ahol a filozófia fıbb területeinek oktatására elegendı számú, teljes 
munkaidıben foglalkoztatott, közalkalmazotti munkaviszonyban álló oktató áll 
rendelkezésre. 
A szak megfelelı oktatóival szemben elvárható követelmény a megfelelı szintő 
rendszeres publikációs tevékenység. 
A szak vezetı oktatóival szemben elvárhatók a B típusú PhD program oktatóival 
szemben támasztott publikációs követelmények. 
A hallgatói létszám minimális határa kezdı évfolyamonként: 15 fı. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
Legalább 20.000 kötetes, az egyetem székhelyén elérhetı szakkönyvtár,  
humáninformatikai célokra alkalmas számítógéphálózat. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
A típusú akkreditációnál a doktori program vezetıjétıl elvárható publikációs 
követelmény: 10 rangos, nemzetközi publikáció (könyv, könyvrészlet, 
tudományos folyóiratban publikált cikk); 
B típusú akkreditációnál az alprogram vezetıjétıl elvárható publikációs 
követelmény: 
5 rangos nemzetközi közlemény, vagy 15 rangos hazai publikáció (könyvrészlet, 
elıszó, szakfordítás, tudományos tanulmány, és/vagy filozófiai esszé, a fenti 
kritériumok alapján. 

Jogtudományi és politológiai szakbizottság 

Definíció: 
A jogász szak alapvetı tantárgyai: minden szigorlattal és záróvizsgával végzıdı 
tárgy. 
A politológia szak alapvetı tantárgyai: politikaelmélet-történet (egyetemes és 
magyar), modern politikai filozófiák, modern társadalomelmélet, magyar 
politikarendszer, összehasonlító politika, politikatörténet (egyetemes és magyar), 
alkotmányjog, nemzetközi politika, társadalomtudomány kutatások módszertana. 
A politológia szak további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: a 
politológia tudományág bevett kutatási és oktatási részterületébıl legalább 10 
tantárgy, amely nem az alapozó és nem az értelmiségi feladatokra felkészítı 
tárgyak körébe tartozik. 
A jogász szak és a politológia szak körülhatárolható kutatási területeit a fenti 
tantárgyak alapjául szolgáló diszciplínák alkotják. 
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I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4B. sz. határozata tartalmazza. A szakbizottság a kompetenciájába 
tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus szakmai 
követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt követelményeket a 
létesítendı illetve indítandó szakok esetén idıarányosan, felmenı rendszerben, a 
már mőködı szakok esetén az intézmény akkreditálása során kell alkalmazni. 
Tagozatokra (kihelyezett, levelezı, távoktatási stb.) az alábbiak értelemszerően 
vonatkoznak. 
 
1. Képesítési követelmények 
A szakbizottság kompetenciájába tartoznak a jogász, a politológia és az 
igazgatási szakok, valamint mindazon szakok, amelyek nevében a tudományág 
(jogtudomány, politikatudomány) valamilyen formában szerepel és/vagy a 
vonatkozó tantárgyak szakmai tanulmányi munkaegységeinek összege az illetı 
szak teljes szakmai tanulmányi munkaegység-követelményének 30%-át 
meghaladja.  
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
vonatkozó felsıoktatási szakok képesítési követelményeirıl már közreadott 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek (6/1999. (II.1.) OM), vagy ezután 
születı kormány- ill. miniszteri rendeletek szabályozzák, meghatározva a képzés 
célját, a végzettség szintjét és a szakképzettséget, a diploma megnevezését, a 
képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az ismeretek ellenırzési 
rendszerét. Ilyenek hiányában az intézmény által kidolgozott és beadott vagy 
beadandó követelményeket kell összehasonlítani a már mőködı intézmények 
hasonló képesítési követelményeivel. 
 
2. Személyi feltételek 
2.1. Az oktatók jogviszonya 
Az oktatóknak legalább a fele (50%) legyen az oktatási intézménnyel teljes 
munkaidıben foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban (nem állami 
felsıoktatási intézmények, mint az egyházi, alapítványi stb. intézmények esetén 
annak megfelelı munkaviszonyban), aki oktatási és kutatási feladatát teljes 
egészében ellátja. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási 
intézmény elıbbiek szerint meghatározott alkalmazottja, akinek munkaviszonya 
legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
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2.2. Az oktatás személyi feltételei 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse tudományos fokozattal rendelkezı, az intézményben teljes 
munkaidıben foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban (vagy nem állami 
felsıoktatási intézmények, mint az egyházi, alapítványi stb. intézmények esetén 
annak megfelelı munkaviszonyban) lévı, oktatási és kutatási feladatait teljes 
egészében ellátni képes, lehetıleg egyetemi tanár, aki az alapvetı vagy a további 
fı tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. Az alapvetı és a további fı 
tantárgyak tantárgyfelelısei egyetemi tanárok vagy docensek, az alap- és fıtárgyi 
elıadások legalább felét ténylegesen egyetemi tanárok vagy docensek tartják. 
Feltétel, hogy az adott évben oktatott minden szigorlattal és záróvizsgával 
befejezıdı tárgy oktatásában legalább egy, lehetıleg tudományos minısítéső 
teljes munkaidıben foglalkoztatott oktató vegyen részt. Amennyiben a teljes 
munkaidıben foglalkoztatott oktató nem rendelkezik tudományos fokozattal, 
akkor az adott tárgy oktatásában egy minısített részfoglalkozású oktató is 
mőködjön közre. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse egyetemi tanár, fıiskolai tanár, vagy habilitált egyetemi docens, 
kivételes esetben fıiskolai docens, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikét ténylegesen oktatja. Az alapvetı és a további fı tantárgyak 
tantárgyfelelısei tudományos fokozattal rendelkeznek és lehetıleg fıiskolai 
tanárok. Az alap- és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen tudományos 
fokozattal rendelkezık tartják. 
2.3. A kutatás személyi feltételei 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén legyen a szak területén nemzetközileg elismert 
(hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı (lehetıleg akadémiai doktor) 
oktató, és körülötte kialakult tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményeket. A kinevezett, teljes és részmunkaidıben foglalkoztatott oktatók 
lehetıleg 50 %-a rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos 
fokozattal és kívánatos, hogy 30 %-uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén legyen a szak területén elismert (hivatkozott), tudományos 
fokozattal rendelkezı (lehetıleg akadémiai doktor vagy habilitált) oktató. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos és/vagy oktatási 
szakfolyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési 
eredményeket. A kinevezett, teljes és részmunkaidıben foglalkoztatott 
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oktatóknak lehetıleg 50%-a rendelkezzen tudományos fokozattal és kívánatos, 
hogy 15%-uk legyen habilitált. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szakon: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége, illetve ezek idıarányos kialakítása. Tanszéki, kari vagy egyetemi 
könyvtár, amelyben a tantárgyak és a szakok oktatásának fontosabb folyóiratai 
megtalálhatók, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a 
további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt 
modern tankönyvek jelentıs részét, amelynek szakfolyóirat-állománya 
tartalmazza a szak fıbb kutatási területei közül kutatottként megjelölt terület 
fontosabb folyóiratait. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai 
hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási feltételei és ezek folyamatos fejlesztésének lehetıségei. 
3.2. Fıiskolai szakon: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége illetve ezek idıarányos kialakítása. Könyvtár, amelyben a 
tantárgyak és szakok oktatásának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét. 
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı lehetıleg a tudomány doktora szintő tudományos fokozattal, 
címmel (kivételes esetben PhD fokozattal) rendelkezı, nemzetközileg elismert 
(hivatkozott) egyetemi tanár (kivételes esetben docens) legyen. 
A tudományág fıbb kutatási területei a programban lehetıleg al- vagy 
részprogramként jelenjenek meg. Alprogram vezetıje csak habilitált (általában 
egyetemi tanár vagy kivételes esetben docens) oktató lehet, aki nemzetközileg 
elismert (az akadémiai doktori címnél megkövetelthez hasonló mértékben 
hivatkozott), és aki körül kialakult egy tudományos iskola. Olyan PhD program, 
amely az ágazat fıbb kutatási területei közül háromnál kevesebbet fed le, 
(háromnál kevesebb al- ill. részprogramot tartalmaz) csak szoros kivételként, 
különösen kiemelkedı tudományos teljesítmény esetén akkreditálható.  
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A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tudomány doktora, kandidátus, PhD), 
és legalább 50%-uk habilitált legyen. Az oktatók rendszeresen publikáljanak 
tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. 
Az oktatóknak legalább a fele legyen a programot benyújtó egyetemmel teljes 
munkaidejő, közalkalmazotti jogviszonyban (vagy nem állami felsıoktatási 
intézmények, mint az egyházi, alapítványi stb. intézmények esetén annak 
megfelelı munkaviszonyban), aki kutatási és oktatási feladatát teljes egészében 
ellátja. 

Teológiai és vallástudományi szakbizottság 

Definíció: 
A bizottság kompetenciája: teológus szak, hittanár/vallástanár szak, hitoktató 
szak, vallástudomány szak és egyéb olyan szakok, amelyeknek valamilyen 
mértékben a hitélettel foglalkozó tartalma van. 
A szakok alapvetı tantárgyai: a felsorolt szakok mindegyikében a szigorlati és 
záróvizsgatárgyak. 
A szakok további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: a többi kötelezı 
tárgy. 
A szakok körülhatárolható kutatási területei: teológus és hittanár/vallástanár 
szakokon forráskutatás, történeti ismeret, rendszeres feldolgozás és gyakorlati 
ismeretek. 
A szakirányú továbbképzési területek (doktori programok is): szakirányú 
továbbképzési szak jelenleg nincsen, teológiai doktori programok léteznek. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4.B sz. és az 1998/6/IV/1.sz. határozata tartalmazza. A szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények figyelembe vételét javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a létesítendı illetve indítandó szakok esetén idıarányosan kell 
alkalmazni, már mőködı szakok esetén az intézmény akkreditálásakor kell 
figyelembe venni. Tagozatokra (kihelyezett, levelezı stb.) a követelmények 
értelemszerően vonatkoznak. 
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1. Képesítési követelmények 
A szakbizottság kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, amelyek nevében 
a tudományág (vallástudomány, teológia) valamilyen formában szerepel, továbbá 
azok, amelyeknek valamilyen mértékben a hitélettel foglalkozó tartalma van. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a már 
kidolgozott vagy kidolgozás alatt álló felsıoktatási alapképzési szakok képesítési 
követelményeirıl közreadandó vagy születı kormányrendelet-tervezet 
szabályozza, meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét és a 
szakképzettséget, a diploma (oklevél) megnevezését, a képzési idıt, a képzés fı 
tanulmányi területeit és az ismeretek ellenırzési rendszerét. Ilyenek hiányában az 
intézmény által kidolgozott és beadott vagy beadandó követelményeket kell 
összehasonlítani a már mőködı intézmények hasonló képesítési 
követelményeivel. 
 
2. Személyi feltételek 
2.1. Az oktatók jogviszonya 
Az 1998/6/IV/1.sz. határozat B/1 és C/1 bekezdése szerint az oktatók 60%-a, de - 
kis szakok esetén - legalább 3 fı legyen teljes munkaidıben foglalkoztatott, aki 
oktatási és kutatási feladatát teljes egészében ellátja. Az oktatók legalább 50%-
ának legyen tudományos minısítése. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen 
az oktatási intézmény olyan teljes munkaidejő alkalmazottja, akinek 
munkaviszonya a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
2.2. Az oktatás személyi feltételei 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse tudományos doktori fokozattal rendelkezı, önálló szakmai 
munkára alkalmas, teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, kivételes 
esetben egyetemi docens, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei egyetemi tanárok vagy 
habilitált docensek, az alap- és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen 
egyetemi tanárok vagy habilitált docensek tartják. Az alapvetı és a további fı 
tantárgyak tantárgyfelelıssége a fenti feltételnek eleget tevı oktatók között oszlik 
meg. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse egyetemi tanár, fıiskolai tanár vagy habilitált egyetemi docens, 
kivételes esetben fıiskolai docens, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikét ténylegesen oktatja. 
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Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei lehetıleg tudományos 
fokozattal rendelkezzenek vagy a MAB által elismert, ezzel egyenrangú 
tudományos tevékenységet folytassanak. Az alapvetı és fıtárgyi elıadások 
legalább felét ténylegesen tudományos fokozattal rendelkezık tartják. Az 
alapvetı (a további fı) tantárgyak tantárgyfelelıssége a fenti feltételnek eleget 
tevı oktatók között oszlik meg. 
2.3. A kutatás személyi feltételei 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén legyen a szak területén nemzetközileg elismert 
(hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı oktató, és körülötte kialakult, 
nemzetközileg mérhetı tudományos mőhely. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményeket. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén legyen a szak területén elismert (hivatkozott), lehetıleg 
tudományos fokozattal rendelkezı vagy a MAB által elismert, ezzel egyenrangú 
tudományos tevékenységet folytató oktató. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı 
szakfolyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési 
eredményeket. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szakon: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök megléte és megfelelı felszereltsége, illetve 
idıarányos kialakítása. Tanárszakon szakmódszertani eszközök és oktatói háttér 
megléte illetve idıarányos kialakítása. Nem tanár szakokon a fıbb kutatási 
területek közül a legfontosabb területeken speciális elıadási eszközök, megléte 
illetve idıarányos kialakítása. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben 
a tantárgyak és a szakok oktatásának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, 
amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı 
tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt, modern 
tankönyvek jelentıs részét, amelynek szakfolyóirat-állománya tartalmazza a szak 
fıbb kutatási területei közül kutatottként megjelölt területek fontosabb 
folyóiratait. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte 
illetve idıarányos kialakítása, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási feltételei és ezek folyamatos fejlesztésének lehetıségei. 
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3.2. Fıiskolai szakon: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök megléte és megfelelı felszereltsége, illetve 
idıarányos kialakítása. Tanárszakon szakmódszertani eszközök és oktatói háttér 
megléte illetve idıarányos kialakítása. Nem tanár szakokon a fıbb kutatási 
területek közül a legfontosabb területeken speciális elıadási eszközök, megléte 
illetve idıarányos kialakítása. Tanszéki, kari vagy fıiskolai könyvtár, amelyben a 
tantárgyak és szakok oktatásának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét. 
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte illetve 
idıarányos kialakítása, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének feltételei és ezek folyamatos fejlesztésének lehetıségei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
A programvezetı legyen a benyújtó egyetemmel a munkaidı legalább 50%-ában 
foglalkoztatott, közalkalmazotti vagy annak megfelelı jogviszonyban, 
rendelkezzék tudományok doktora fokozattal vagy annak megfelelı 
teljesítménnyel, legyen nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi tanár. 
A tudományág fıbb kutatási területei a programban lehetıleg al- vagy 
részprogramként jelenjenek meg. Az alprogram vezetıje tudományos minısítéső, 
nemzetközileg elismert, habilitált (általában egyetemi tanár vagy legalább 
docens) oktató, aki körül nemzetközileg mérhetı tudományos mőhely alakult ki. 
A programban részt vevı oktatók 50%-a rendelkezzék (általában öt évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tudomány doktora, kandidátus, PhD), 
és lehetıleg 50%-uk habilitált doktor legyen. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban. A programban tudományos 
minısítéssel nem rendelkezı teológiai doktorok is oktathatnak, akik az elsı 
kurzus végéig megszerzik a PhD fokozatot. 
Az oktatóknak legalább a fele legyen a programot benyújtó egyetemmel - 
legalább a munkaidı 50%-ában közalkalmazotti vagy annak megfelelı 
jogviszonyban. 
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Sajtó és kommunikációs szakbizottság 

Definíció: 
A kommuniációtudomány önálló, interdiszciplináris jellegő 
társadalomtudomány. 
A kommunikáció szak professzióra felkészítı, egyszerre elmélet- és 
gyakorlatorientált képzést adó szak. 
A képzés célja, hogy a szakon diplomát szerzıknek 
legyen áttekintésük a társadalom mibenlétérıl és mőködésérıl, 
legyen áttekintésük a társadalmi kommunikációról, mint társadalmi alrendszerrıl, 
legyen áttekintésük a társadalmi kommunikáció fontosabb intézményeirıl, 
legyen áttekintésük a társadalmi kommunikáció fontosabb színtereirıl, 
legyenek felkészültek a társadalmi kommunikáció empirikus vizsgálatára és/vagy 
legyenek felkészültek a társadalmi kommunikáció alapvetı intézményeiben 
kommunikációs munka végzésére. 
A fentiek figyelembevételével a kommunikáció szak alapvetı diszciplinái, 
illetıleg témakörei a következık: közvetlen emberi kommunikáció, a társadalmi 
kommunikáció intézményei és színterei, a kommunikáció szociálpszichológiája, 
a kommunikáció szociológiája, a kommunikáció kulturális antropológiája, 
kultúraközi kommunikáció, kommunikációs elméletek, a társadalom kutatásának 
különféle empírikus módszerei, kommunikációs technológiák és ezek története, a 
társadalmi kommunikáció gazdaságtana, kommunikáció és politika, 
kommunikáció és jog, kommunikáció és etika. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
A szak létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. számú határozata tartalmazza. 
A Sajtó és kommunikációs szakbizottság a kommunikáció szak esetében az 
elızıekben részletezett szakmai követelmények beillesztését javasolja. Az itt 
megfogalmazott követelményeket a már mőködı szakok esetében is számon kell 
kérni az intézményi akkreditáció során. 
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1. Képesítési követelmények 
A kommunikáció komplex jellegő, képzési rendszere más humán, társadalom-, 
sıt természettudományi tárgyakat is tartalmaz. Hangsúlyosan kell megjelenniük - 
már a bevezetés szintjén - ezen tudományterületek alapismereteinek, például 
szociálpszichológia, szociológia, filozófia, logika, szemiotika, (alkalmazott) 
nyelvészet. 
A kommunikáció szak további fı tantárgyai az egyes specializációs irányoknak - 
mely irányok az egyes képzéseket tekintve természetesen eltérıek lehetnek -  
felelnek meg. Egyetemi képzés esetén legalább két iránynak kell lennie, fıiskolai 
képzés esetén a szak mőködhet egy szakiránnyal is. Ezen szakirányok tartalmi 
meghatározása ehelyütt csak keret-jellegő, hisz nagyon sokfélék lehetnek. 
A lehetséges specializációk (szakirányok) néhány alaptípusba besorolhatók. 
Ezek: 
társadalmi kommmunikáció (egy másik diszciplinával a fókuszban, ami lehet 
akár a szociológia, akár az antropológia, akár a közgazdaságtudomány 
{marketing, PR}),  
intézményes kommmunikáció (ami lehet szociológiai alapon általános 
médiaismereteket adó irány, de ide tartoznak az írott és az elektronikus média 
mőködtetéséhez közvetlenül kapcsolódó képzések is),  
nemzetközi kommunikáció (ami a régiókon, s fıként az államhatárokon áthúzódó 
kommunikációk jogi, gazdasági és kulturális kérdéseivel foglalkozik általában és 
az EU sajátos kommunikációs problémáival különösen), 
a nyílt rendszerek kommunikációja (ami ezen rendszerek társadalmi 
beágyazottságát helyezi a fókuszba és nem csupán specializált informatikai 
ismereteket ad).  
 
Ezen kívül fontosak azok a különféle tárgyak, amelyek az információfeldolgozás 
új technológiáit mutatják be, így például az informatika, vagy adott újságíró-
típusú képzésben - rádiós, TV-s - az elektronika. 
A szakon kiadott diploma megnevezése 
A szakon fıiskolai, illetıleg egyetemi diploma egyaránt kiadható. A szakon 
kiadott diploma tartalmazza a professzió megnevezését, amely: 
kommunikátor vagy 
kommunikációs szakember lehet, 
illetıleg fel kell tüntetni ezen kívül az elvégzett specializációt (szakirányt), és ha 
van, az annak megfelelı képzettség megnevezését (pl. újságíró, kommunikációs 
tanácsadó, kommunikáció-kutató). 
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A képzés struktúrája 
A kommunikáció szak mind egyetemi, mind fıiskolai szinten alapképzés vagy 
szakirányú továbbképzés keretében folyik.  
Mind a fıiskolai, mind pedig az egyetemi képzésben célszerő megkülönböztetni 
egy ún. bevezetı kommunikációs képzést (kb. 2-4 szemeszter) és egy erre 
ráépülı specializációs (szakirányú) képzést (kb. 4-6 szemeszter). Egy ilyen 
képzési struktúra esetén, ha a szak  gazdatanszéke végzi alapvetıen a speciális 
képzést, az szükségképpen különbözni fog más diszciplináris képzésektıl. 
Felhasználja ezen egyéb diszciplinák ismeretrendszerét, metodológiáját és azt 
egy sajátosan kommunikációs szemléletmóddal kiegészíti. Ily módon ezen 
speciális képzések nagyjában-egészében követnek tehát más diszciplináris 
képzéseket, de hangsúlyozottan nem egyeznek meg azokkal. (Tehát például ne 
egyszerően egy három évre rövidített kultúrantropológusi, informatikusi képzést 
adjanak - ha ezek a specializációk -, hanem olyan kultúrantropológusi, 
informatikusi stb. képzést adjanak, amelyben hangsúlyosan jelenik meg több 
kurrens társadalmi kommunikációs probléma vagy kommunikációs perspektíva.) 
A gyakorlati képzés mind az egyetemi, mind a fıiskolai szinten fontos. A 
fıiskolai szintő kommunikáció képzésben a gyakorlati irányultságnak a képzés 
jellegét kell meghatároznia. A gyakorlati képzés semmiképpen sem lehet 
kevesebb egy félévnél. A gyakorlati képzés általánosabb társadalomtudományi 
módszereket kipróbáló (terep)gyakorlat formájában már a bevezetı szakaszban is 
helyet kaphat, de a szorosan vett szakmai gyakorlati képzés a specializációs 
szakasz része kell hogy legyen. Az erre vonatkozó tantárgyi elıírásoknak meg 
kell jelenniük a szak tantervében. Ehhez pedig a képzı intézmény - 
természetszerőleg - vegyen igénybe külsı segítséget (szerkesztıségek, stúdiók, 
közvéleménykutató intézetek, stb.). A képzést végzı intézménynek mindenkor 
rendelkeznie kell olyan érvényes együttmőködési megállapodásokkal, amelyek 
lehetıvé teszik a szak hallgatói számára, hogy az elsajátított, alapvetıen elméleti 
jellegő ismereteket - valamennyi szakirányban - a gyakorlatban is 
alkalmazhassák, azok gyakorlatban való konkrét megvalósulását tesztelhessék. 
Ez a gyakorlati képzés természetesen a kommunikációs képzést folytató 
intézmény egy szervezeti egysége vagy valamely tanszék(ei/é)nek szervezésében 
/ irányításával is folyhat, de akkor igazolni kell, hogy a gyakorlati képzést végzı 
szervezeti egység vagy tanszék rendelkezik mindazokkal a személyi feltételekkel 
és eszközökkel, amelyek a képzéshez szükségesek. 
Szakirányú továbbképzés keretében akkor szerezhetı kommunikáció szakon 
diploma, ha a fıiskolai vagy egyetemi alapképzés olyan szakon folyt, amelynek 
megalapozásában a kommunikáció szerepel. Ilyen például 
a felsıfokú mőszaki képzésben az informatikus szak; 
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a felsıfokú mővészeti képzésben az operatır, a fotográfus, a grafikus, a vizuális 
kommunikáció szak; 
a felsıfokú tanárképzésben: a rajz- és vizuális nevelés tanárszak, 
a felsıfokú bölcsészképzésben az idegennyelv szakok, az irodalom szakok, 
a felsıfokú társadalomtudományi képzésben a jogász, a közgazdász, a 
menedzser. 
 
Minden képzı intézmény maga határozza meg, hogy kommunikációs tanterve 
miként fedje le az elızıekben megfogalmazott célokat és témákat, mind az 
oktatás, mind pedig a kutatás szempontjából. A szakindítási kérelem 
elbírálásakor, illetıleg akkreditációkor a tantárgyak konkrét tartalmát, valamint 
azok egymáshoz való viszonyát a képzés egészében a Sajtó és kommunikációs 
szakbizottság véleményezi, amelyben e célok és témák jelenlétét egyik fı 
szempontként veszi figyelembe. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1.Az oktatók jogviszonya: 
A szaknak - az erıteljesen interdiszciplináris jellegbıl adódóan - viszonylag sok 
oktatóra van szüksége. Ez - a fıbb tárgyakat oktatókon kívül - megoldható 
félállású vagy óraadó tanárokkal is. Ideális esetben a szak oktatásának döntı, 
hangsúlyos részét egy, a kommunikáció szak oktatására szervezett tanszék végzi. 
A tanszéknek saját, fıállású tanárai is kell legyenek (meghatározott idejő - 
többéves - szerzıdéssel, vagy közalkalmazotti munkaviszonyban). A tanszék 
oktatóinak minimális létszáma 3 fı, mely a specializációk számától függıen 
emelkedik. 
 
2.2. Az oktatás személyi feltételei 
A szakon oktatókkal szemben támasztandó minıségi követelményekre 
vonatkozóan a megfelelı MAB határozat irányadó. 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak vezetıje - megfelelı tudományos fokozattal bíró - fıállású egyetemi 
tanár, aki az alapozó képzésnek vagy a specializációk egyikének vezetı oktatója. 
Az alapozó vagy a specializációs irányokért felelıs oktatók megfelelı 
tudományos fokozattal bíró docensek vagy adjunktusok, adott esetben egy oktató 
több területért is felelhet. 
Törekedni kell a kreditrendszerő oktatás mielıbbi bevezetésére. Gondoskodni 
kell arról, hogy a képzés szempontjából fontos, kötelezı tárgyak esetében azok 
hallgatásának feltételei meglegyenek (pl. az órarendben ne ütközzenek ilyen 
alapvetı tárgyakat oktató kurzusok, kellı számú ilyen kurzus legyen mindig, 
stb.). 
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2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse fıállású - megfelelı tudományos fokozattal rendelkezı - 
fıiskolai tanár vagy egyetemi docens, aki az alapozó vagy a speciális irányok 
egyikének vezetı oktatója. Az alapozó és speciális irányok vezetıi megfelelı 
tudományos fokozattal rendelkezı fıiskolai docensek lehetnek.  
A szak felelıse kivételesen, a szakmai minısítési rendszer kidolgozásáig, 
tudományos fokozattal nem rendelkezı, de valamely kommunikációval 
kapcsolatos gyakorlati szakterület országosan elismert mővelıje is lehet.  
Törekedni kell a kreditrendszerő oktatás mielıbbi bevezetésére. A szak 
tantervében gondoskodni kell arról, hogy a képzés szempontjából fontos, 
kötelezı tárgyak esetében azok hallgatásának feltételei meglegyenek. 
 
2.3. A kutatás személyi feltételei 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Folyjon a szakon 2-3, a szak és specializációi jellegének megfelelı 
tudományágban nemzetközi szintő kutatás. Törekedni kell arra, hogy a vezetı 
oktató(k) körül kialakuljon egy karakteres tudományos iskola, mely több tanszék 
vagy szak oktatói állományát is átfoghatja. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Folyjon a szakon legalább egy, a szak és specializációi jellegének megfelelı 
országos jelentıségő kutatóprogram. A tudományos mőhely akár több tanszék 
vagy szak oktatói állományát is átfoghatja. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
A hallgatói létszámnak megfelelıen biztosítani kell: 
3.1. Egyetemi szak: 
A szemináriumokhoz szükséges megfelelı számú, mérető és felszereltségő 
helyiségeket, a diákok számára megfelelı idıben és módon elérhetı 
könyvtár(ak)at (egyetemi vagy kari vagy tanszéki), amely(ek) - együttvéve - a 
szak oktatásának legfontosabb folyóiratai közül legalább ötöt járatnak (köztük 
több idegen nyelvőt). A szakkönyv állomány tartalmazza az alapvetı és további 
fı tantárgyak kurzusaihoz kapcsolódó irodalomjegyzékekben felsorolt - magyar 
és idegen nyelvő - tételek jelentıs részét. Olyan szolgáltatásokat nyújtó 
informatikai és oktatástechnikai hálózatot, amelyhez a hallgatók rendszeresen 
hozzáférhetnek. Legyen meg a diplomamunka (szakdolgozat) elkészítésének és a 
hozzá kapcsolódó kutatásnak valamennyi feltétele. 
3.2.Fıiskolai szak: 
A szemináriumokhoz szükséges megfelelı számú, mérető és felszereltségő 
helyiségeket, a diákok számára megfelelı idıben és módon elérhetı 
könyvtár(ak)at (fıiskolai vagy tanszéki), amely(ek) - együttvéve - a szak 
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oktatásának legfontosabb folyóiratai közül legalább ötöt járatnak (köztük 
legalább egy idegen nyelvőt), s amely(ek) szakkönyv állománya tartalmazza az 
alapvetı és további fı tantárgyak kurzusaihoz kapcsolódó irodalomjegyzékekben 
felsorolt - magyar és idegen nyelvő - tételek jelentıs részét. Olyan 
szolgáltatásokat nyújtó informatikai és oktatástechnikai hálózatot, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen hozzáférhetnek. Legyen meg a diplomamunka 
(szakdolgozat) elkészítésének és a hozzá kapcsolódó kutatásnak valamennyi 
feltétele. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Az A típusú program vezetıje csak akadémiai doktori fokozatnak megfelelı 
tudományos teljesítménnyel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) 
egyetemi tanár lehet. Nagy területet átfogó program vezetıje is akadémiai 
doktori fokozatnak megfelelı tudományos teljesítménnyel rendelkezı oktató 
lehet. Részterületre vonatkozó B típusú programot csak egyetemi tanár vezethet. 
Mind az A, mind a B típusú akkreditációnál feltétel a tudományos mőhely 
megléte. Errıl akkor beszélhetünk, ha a programvezetınek megfelelı számú 
tanítványa van, és ezek tudományos fokozatok és ösztöndíjak elnyerésével, 
valamint publikációikkal bizonyították a kutatásra való rátermettségüket. 
A programvezetınek A típusú program esetén legyen 10 nemzetközi és 20 
magyar nyelvő hivatkozott publikációja, B típusú program esetén 6 nemzetközi 
és 15 magyar nyelvő hivatkozott publikációja. 
3/ Infrastukturális feltételek 
Megfelelı infrastruktúrával rendelkezı terem (kabinet) a doktoranduszok 
számára, 
általános munkakörülményeik tanársegédi szinten legyenek biztosítva, 
olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai és oktatástechnikai hálózat 
álljon rendelkezésükre, amelyet rendszeresen használhatnak. Legyenek meg a 
folyamatos kutatás feltételei. 

Agrártudományi szakbizottság 

Definíció: 
Az agrártudomány számos szakterületet ölel fel (növénytermesztés, kertészet, 
erdészet, állattenyésztés, állatorvos, mg. gépészmérnök, agrárgazdaság, 
élelmiszeripar, környezet- és tájgazdálkodás), amelyeknek oktatása egyetemi és 
fıiskolai szinten folyik. 
A képzés célja: agrárértelmiségi szakemberek képzése, akik a szakjuknak 
megfelelı termelési folyamatok tervezésére, elıkészítésére, üzemeltetésére, 
minıségbiztosítására, változó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodásra, továbbá 
az értelmiségi létbıl fakadó közéleti tevékenységre, szakirányú továbbképzésben 
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való részvételre alkalmasak. Az egyetemi képzettséggel rendelkezı szakemberek 
továbbá képesek a tudomány új eredményeinek megismerésére, felhasználására 
és továbbfejlesztésére, valamint a tudományos kutatásba való bekapcsolódásba. 
A fıiskolai képzés gyakorlatorientált jellegő. 
A képzés fıbb tanulmányi területei: a mezıgazdasági alapozó ismereteken 
(kémia, fizika, matematika, növény- és állattan, mikrobiológia, genetika, 
informatika) kívül a szak sajátosságainak megfelelı alapozó ismeretek oktatása. 
A szakmai törzsanyag a szakhoz kapcsolódó különféle speciális területek 
mőveléseivel összefüggı további tananyag, amely nem csak természettudományi, 
hanem mőszaki, gazdasági és jogi ismereteket is tartalmaz. 
Humán ismereteket, a szak sajátosságai által megszabott humántudományi, 
menedzsment és nyelvi ismereteket is magában foglal. Az agrár-felsıoktatás 
valamennyi szintjén meghatározó a szakmai gyakorlat. A több oldalú alapozó 
képzés lehetıvé teszi a végzett hallgatók elhelyezkedését különbözı területeken 
és az esetenkénti pályamódosítást is. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. Az Agrártudományi Szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként 
kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét az agrár- 
felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl megjelent 
kormányrendelet 146/1998 (IX.9.) szabályozza, meghatározva a képzés célját, a 
végzettség szintjét és a szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi 
területeit és az ismeretek ellenırzési rendszerét. 
Az Agrártudományi Szakbizottság (a továbbiakban ASzB) kompetenciájába 
tartoznak mindazok a szakok amelyeket a 146/1998. sz. kormányrendelet 
tartalmaz, továbbá azok, amelyek nevében a felsorolt agrár szakterületek 
szerepelnek, továbbá azok amelyekben a vonatkozó tantárgyak szakmai 
tanulmányi egységeinek összege a szak teljes szakmai követelménynek 30%-át 
meghaladja.  
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2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya 
Az oktatók legalább 70%-a legyen az oktatási intézménynél teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
oktatási intézmény olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, 
akinek munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan 
fennmarad. 
2.2. Oktatási személyi feltételek 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal rendelkezı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott, habilitált egyetemi tanár, aki az alapozó vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapozó vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. Az alapozó és a további fı 
tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben foglalkoztatott, minısített 
egyetemi tanárok, vagy habilitált docensek, az alap és fıtárgyi elıadások 
legalább felét minısített oktatók tartják. A gyakorlati tárgyak elıadóinak 
megfelelı szakmai gyakorlattal is rendelkezniük kell. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, fıiskolai 
tanár, vagy egyetemi docens, aki az alapozó vagy a fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és az alapozó vagy a fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen 
oktatja. Az alapozó és a fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott 30%-a tudományos fokozattal rendelkezik, legalább egyharmaduk 
habilitált. Az alap és fıtárgyi elıadások meghatározó részét (50%) tudományos 
fokozattal rendelkezık tartják. A gyakorlati tárgyak elıadóinak szakmai 
gyakorlattal kell rendelkezniük. 
 
Kutatási személyi feltételek: 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén az agrártudomány legalább két kutatási területén legyen 
egy-egy nemzetközileg elismert (hivatkozott), akadémiai doktor tudományos 
fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és körülötte kialakult (legalább három fıs) 
tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos 
folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. Az oktatók legalább 
50%-a rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal, 
legalább 30%-uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén az agrártudomány legalább egy fı kutatási területén legyen 
elismert (hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és 
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körülötte kialakult (legalább háromfıs) tudományos iskola. Az oktatók 
rendszeresen publikáljanak tudományos és/vagy ismeretterjesztı 
szakfolyóiratokban. Az oktatók legalább 30%-a rendelkezzen tudományos 
fokozattal, legalább 30% legyen habilitált. 
 
3. Infrastrukturális feltételek: 
3.1. Egyetemi szakon: 
Az alapozó és a fı tantárgyak oktatásához és a gyakorlatok végzéséhez szükséges 
tantermek, demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok és mezıgazdasági 
gyakorló terek (tangazdaságok) és létesítmények megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben az agrár oktatás 
megfelelı szakjának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapozó és a fı tantárgyak tematikájához illı 
modern tankönyveket, amelynek szakfolyóirat állománya tartalmazza az 
agrárkutatás fıbb kutatási területeinek fontosabb folyóiratait. Olyan korszerő 
szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat, amelyhez a hallgatók rendszeresen 
és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és 
szakdolgozatok elkészítésének kutatási feltételei. 
3.2. Fıiskolai szakon: 
Az alapozó és fı tantárgyak gyakorlati orientáltságú oktatásához és gyakorlatok 
tartásához szükséges tantermek, demonstrációs eszközök, hallgatói 
laboratóriumok, megfelelı gyakorlati terek és létesítmények megléte. Tanszéki, 
kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben az agrár oktatásnak fontosabb folyóiratai 
megtalálhatók, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza a tantárgyak 
tematikáinak megfelelı modern tankönyveket. Olyan korszerő szolgáltatásokat 
nyújtó informatikai hálózat, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Az agrárkutatás fı kutatási területén belül (A programok) az egyes szakirányok 
alprogramban (B programok) jelenjenek meg. 
Programvezetı és az alprogramvezetı csak a tudomány doktora (az MTA 
doktora) szintő tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg 
elismert (hivatkozott) egyetemi tanár lehet, aki körül kialakult egy (több fıs) 
tudományos iskola. 
A témavezetı tudományos fokozattal rendelkezı, habilitált egyetemi tanár,  
egyetemi docens vagy kutató lehet. 
A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tud. doktora, kandidátus, PhD) vagy 
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legalább 50%-ban magas szintő szakmai gyakorlattal. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményt. 
Az oktatók 60%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 

Orvos- és gyógyszerésztudományi, egészségügyi bizottság 

Definíció: 
Az orvos és gyógyszerész képzés egyetemi szintő oktatása során általános orvos, 
fogorvos és gyógyszerész képzés folyik. A képzés feltételeit a 36/1996.(III.5.) sz. 
Korm. rendeletben lefektetett képesítési követelmények tartalmazzák. 
Fıiskolai szinten az orvostudományi képzéshez tartozó egyéb területeken 
(diplomás ápoló, védını, dietetikus, gyógytornász, mentıtiszt, optometrista, 
közegészségügyi-járványügyi ellenır, orvosi diagnosztikai analitikus, stb.) folyik 
ugyancsak a fenti rendeletben meghatározott formában képzés. 
Az orvos- és gyógyszerésztudomány fı kutatási területei: alapkutatások 
(biológia, biokémia, mikrobiológia, stb.,) klinikai kutatások (gyógyító eljárások, 
újabb beavatkozások, stb.), gyógyszerészeti kutatások (új gyógyszerek, 
gyógyszertechnológiák) 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
A szakok indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 1998/6/IV/1 sz. 
határozata tartalmazza. A Szakbizottság a kompetenciájába tartozó szakok esetén 
az alábbiakban részletezett specifikus szakmai követelményeket tartja 
szükségesnek. A felsorolt követelményeket a már mőködı szakok esetén 
értelemszerően irányelvként kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A Szakbizottság kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, amelyek nevében 
az orvosi, klinikai, gyógyszerészeti szó valamilyen formában szerepel, továbbá 
azok, amelyekben az egészségüggyel vagy gyógyszerészettel kapcsolatos 
tantárgyak szakmai tanulmányi munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai 
tanulmányi munkaegység-követelményének 30%-át meghaladja.  
Nem tartoznak a bizottság döntési kompetenciájába az olyan szakok, amelyek 
nevében ugyan a fenti szavak szerepelnek, de tartalmukban csak az orvosi, 
klinikai gyógyszerészeti területen történı alkalmazást jelentik (például 
egészségügyi menedzser, klinikai mérnök stb.) Ilyen szakok esetén a bizottság 
véleményezési jogát fenntartja. 
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2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 90 %-a legyen az oktatási intézményben teljes munkaidıben 
foglalkoztatott. Az orvosi és gyógyszerészi szak sajátosságai megkívánják az 
oktató intézmény csaknem teljes körő észvételét, mert az oktatás felelıssége csak 
így vállalható. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény 
olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, akinek munkaviszonya 
legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. Egy oktató 
nem lehet háromnál több szak szakfelelıse. 
 
2.2. Az oktatás személyi feltételei: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, aki az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei, egyetemi tanárok, vagy 
kivételesen habilitált docensek, az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét 
ténylegesen egyetemi tanárok vagy docensek tartják. Az alapvetı és a további fı 
tantárgyak tantárgyfelelıssége legalább három-három, a fenti feltételnek eleget 
tévı oktató között oszlik meg. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, fıiskolai 
tanár, vagy habilitált egyetemi docens, aki az alapvetı vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei rendelkezzenek 
tudományos fokozattal. Az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen 
tudományos fokozattal rendelkezık tartják. Az alapvetı (a további fı) tantárgyak 
tantárgyfelelıssége legalább három (kettı), a fenti feltételnek eleget tévı oktató 
között oszlik meg. 
 
2.3. A kutatás személyi feltételei 
2.3.1. Egyetemi szinten: 
Egyetemi szak esetén az orvostudomány területén legalább három, a 
gyógyszerésztudomány területén legalább 2 fı kutatási területén legyen 
nemzetközileg elismert (hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı 
(lehetıleg akadémiai doktor) oktató, és körülötte kialakult (legalább három fıs) 
tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos 
folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. Az oktatók legalább 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 169

75%-a rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal, 
legalább 30%-uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szinten: 
Fıiskolai szak esetén legalább egy fı kutatási területén legyen elismert 
(hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı (lehetıleg habilitált) oktató 
(kutató), és körülötte kialakult (legalább háromfıs) tudományos mőhely. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és 
ismeretterjesztı szak-folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési és/vagy 
oktatásfejlesztési eredményt. Az oktatók legalább 30%-a rendelkezzen 
tudományos fokozattal, legalább 10%-uk legyen habilitált 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben az adott szak 
oktatásának fontosabb hazai és külföldi folyóiratai megtalálhatók, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét, 
amelynek szakfolyóirat-állománya tartalmazza a fı kutatási területek közül 
kutatottként megjelölt (legalább három) területek fontosabb folyóiratait. Olyan 
korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének kutatási feltételei. Az 
intézmény felelısséggel biztosítsa a megfelelı gyakorló területeken az oktatás 
színvonalát (kórházak, gyógyszertárak, stb.) 
3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, demonstrációs 
eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı felszereltsége. 
Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben a fıiskolán oktatott szakok 
fontosabb folyóiratai közül legalább öt megtalálható, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét. 
Rendelkezzék olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózattal, 
amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. 
Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének feltételei. Az 
intézmény felelısséggel biztosítsa a megfelelı gyakorló területeken az oktatás 
színvonalát (kórházak, járóbeteg ellátási területek, stb.) 
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II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
A programvezetı legalább a tudomány doktora (az MTA doktora) szintő 
tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert 
(hivatkozott) egyetemi tanár lehet. 
Az orvos- ill. gyógyszerésztudomány fıbb kutatási területei a program címében a 
részletek az alprogramban jelenjenek meg.  Alprogram vezetıje csak 
tudományos fokozottal rendelkezı lehetıleg habilitált oktató lehet, aki 
nemzetközileg elismert (az akadémia doktori címnél megkövetelthez hasonló 
mértékben hivatkozott), és aki körül kialakult egy (legalább háromfıs) 
tudományos iskola. Olyan PhD program, amely az orvos- ill-. 
gyógyszerésztudomány fıbb kutatási területei közül háromnál kevesebbet fed le 
(háromnál kevesebb alprogramot tartalmaz) csak kivételesen, különösen 
kiemelkedı tudományos teljesítmény esetén akkreditálható.  
A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tudomány doktora, kandidátus, PhD), 
és legalább 50%-uk habilitált doktor legyen. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményt. 
Az oktatók 50%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója 

Biológiai szakbizottság 

Definíció: 
Alapozó tantárgyak: matematika és biometria, informatika, biofizika, általános és 
szervetlen kémia, szerves kémia fizikai kémia 
Szakmai törzsanyag tárgyai: összehasonlító anatómia, növényszervezettan, 
biokémia, molekuláris sejtbiológia, mikrobiológia, növényélettan, állatélettan, 
genetika, immunológia, növényrendszertan, zootaxonómia, humánbiológia, 
ökológia, biogeográfia, etológia, evolúcióbiológia. 
Kutatási területek: biokémia, biofizika, biometria, elméleti biológia, anatómia, 
antropológia, szövettan, fejlıdésbiológia, fiziológia, endokrinológia, 
neurobiológia, etológia, sejtbiológia, genetika, immunológia, virológia, 
mikrobiológia, biotechnológia, mikrobiális taxonómia, fitotaxonómia, 
zootaxonómia, bioszisztematika, biogeográfia, paleobiológia, evolúcióbiológia, 
ökológia, ökotoxikológia, cönológia, hidrobiológia, talajbiológia. 
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I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A Biológiai Szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként 
kell alkalmazni.  
 
1. Képesítési követelmények 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
természettudományos felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési 
követelményeirıl megjelent kormányrendelet 166/1997 (X.3.) szabályozza, 
meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét és a szakképzettséget, a 
képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az ismeretek ellenırzési 
rendszerét. 
A Biológiai Szakbizottság (a továbbiakban BSzB) kompetenciájába tartoznak 
mindazok a szakok amelyeket a 166/1997. sz. kormányrendelet tartalmaz, 
továbbá azok, amelyek nevében a biológia szó (tudományág) valamilyen 
formában szerepel, továbbá azok, amelyekben a biológia szakmai törzsanyag 
tantárgyai, szakmai tanulmányi munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai 
tanulmányi munkaegység követelményének 30%-át meghaladja.  
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 70%-a legyen az oktatási intézménynél teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
oktatási intézmény olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, 
akinek munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan 
fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal rendelkezı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott, habilitált egyetemi tanár, aki az alapvetı vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
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A fı biológiai tantárgyak (összesen mintegy 14-16 tantárgy) tantárgyfelelısei 
egyetemi tanárok, vagy habilitált docensek, az alap és fıtárgyi elıadások 
legalább felét egyetemi tanárok vagy habilitált docensek tartják. A gyakorlati 
tárgyak elıadóinak megfelelı szakmai gyakorlattal is rendelkezniük kell. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, fıiskolai 
tanár, vagy egyetemi docens, aki az alapozó vagy a fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és az alapozó vagy a fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen 
oktatja. 
A fı biológiai tantárgyak (összesen mintegy 10-12 tantárgy) tantárgyfelelısei 
teljes munkaidıben foglalkoztatott tudományos fokozattal rendelkezı oktatók. 
Az alap és fıtárgyi elıadások meghatározó részét (50%) ténylegesen tudományos 
fokozattal rendelkezık tartják. A gyakorlati tárgyak elıadóinak szakmai 
gyakorlattal kell rendelkezniük. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek: 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén a biológiai tudomány legalább öt, fıtárgyakkal összefüggı  
kutatási területén legyen nemzetközileg elismert (hivatkozott), tudományos 
fokozattal rendelkezı (lehetıleg akadémiai doktor) oktató, és körülötte kialakult 
(legalább három fıs) tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen publikáljanak 
tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. Az 
oktatók legalább 50%-a rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos 
fokozattal, legalább 30%-uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén a biológia tudomány legalább egy, fıtárgyakkal összefüggı 
kutatási területén legyen elismert (hivatkozott), tudományos fokozattal 
rendelkezı oktató (kutató), és körülötte kialakult (legalább három fıs) 
tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos és/vagy 
ismeretterjesztı szakfolyóiratokban. Az oktatók legalább 30%-a rendelkezzen 
tudományos fokozattal, legalább 30% legyen habilitált. 
 
3. Infrastrukturális feltételek: 
3.1. Egyetemi szakon: 
Az alapozó és a fı tantárgyak oktatásához és a gyakorlatok végzéséhez szükséges 
tantermek, demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok és mezıgazdasági 
gyakorló terek (tangazdaságok) és létesítmények megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben a biológia 
megfelelı szakjának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapozó és a fı tantárgyak tematikájához illı 
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modern tankönyveket, amelynek szakfolyóirat állománya tartalmazza a biológia 
fıbb kutatási területeinek fontosabb folyóiratait. Olyan korszerő szolgáltatásokat 
nyújtó informatikai hálózat, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási feltételei. 
 
3.2. Fıiskolai szakon: 
Az alapozó és fı tantárgyak oktatásához és gyakorlatok tartásához szükséges 
tantermek, demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok, megfelelı 
gyakorlati terek és létesítmények megléte. Tanszéki, kari vagy egyetemi 
könyvtár, amelyben a biológiaoktatásnak fontosabb folyóiratai megtalálhatók, 
amelynek szakkönyvállománya tartalmazza a tantárgyak tematikáinak megfelelı 
modern tankönyveket. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai 
hálózat, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
A biológia fı kutatási területén belül (A programok) az egyes specializációk 
alprogramban (B programok) jelenjenek meg. 
Programvezetı és az alprogramvezetı csak a tudomány doktora (az MTA 
doktora) szintő tudományos fokozattal, illetve címmel rendelkezı, vagy 
igazoltan, nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi tanár lehet, aki körül 
kialakult egy (több fıs) tudományos iskola. 
A témavezetı habilitált egyetemi tanár, docens vagy tudományos fokozattal 
rendelkezı kutató lehet. 
A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tud. doktora, kandidátus, PhD) vagy 
legalább 50%-ban magas szintő szakmai gyakorlattal. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményt. 
Az oktatók 60%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 

Kémiai szakbizottság 

Definíció: 
A kémia alapvetı (alapozó) tantárgyai: általános kémia, analitikai kémia, 
szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, kémiai technológia. 
A kémia alapvetı (alapozó) tantárgyai: általános kémia, analitikai kémia, 
szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, kémiai technológia. 
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A kémia további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: anyagszerkezet 
és kvantumelmélet, spektroszkópia, kolloid és makromolekuláris kémia, 
koordinációs és fémorganikus kémia, heterogén reakciók és katalízis, biokémia, 
környezeti kémia. 
A kémia körülhatárolható kutatási területei: elméleti kémia, molekulaszerkezet 
kutatás, analitikai kémia, fizikai kémia, spektroszkópia, reakciókinetika, 
reakciómechanizmus kutatás, katalízis, fotokémia, elektrokémia, szervetlen 
kémia, szilárdtestkémia, magkémia, koordinációs kémia, fémorganikus kémia, 
szerves kémia, gyógyszerkémia, biokémia, élelmiszerkémia, kémiai technológia, 
mőszaki kémia, vegyészmérnöki tudományok, környezeti kémia, kolloidkémia, 
makromolekuláris kémia. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A Kémiai Szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket már mőködı szakok esetén az intézmény akkreditálása során 
értelemszerően irányelvekként kell alkalmazni, létesítendı ill. indítandó szakok 
és újonnan létesült intézmények esetén pedig idıarányosan, felmenı rendszerben 
kell érvényesíteni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A Kémiai Szakbizottság (a továbbiakban KSz) kompetenciájába tartoznak 
mindazon szakok, amelyek nevében a kémia vagy vegyész  szó valamilyen 
formában szerepel, továbbá azok, amelyekben a kémiai tantárgyak szakmai 
tanulmányi munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai tanulmányi 
munkaegység-követelményének 30%-át meghaladja.  
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
természettudományos és a mőszaki felsıoktatás szakjainak képesítési 
követelményeirıl már közreadott kormányrendeletek (157/1996. (X.22.), 
166/1997. (X.3.), módosítás: 8/1999 (II.1.), 152/1998. (IX.18)) és miniszteri 
rendeletek, vagy ezután születı kormány- ill. miniszteri rendeletek illetve 
módosítások szabályozzák, meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét és 
a szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az 
ismeretek ellenırzési rendszerét. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
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Az oktatók legalább 60 %-a legyen az oktatási intézményben teljes munkaidıben 
foglalkoztatott közalkalmazotti (vagy annak megfelelı) jogviszonyban.  Szak 
indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény olyan teljes 
munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a 
szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. E feltételek teljesülését 
folyamatosan biztosítani kell. 
2.2. Az oktatási személyi feltételei: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse tudományos fokozattal és akadémiai doktori címmel rendelkezı, 
teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, aki az alapvetı vagy a további 
fı tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı 
tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. Egy szak felelıs oktatója lehetıleg 
csak egy szakért legyen felelıs.  
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezı oktatók. A kémiai alaptárgyi 
elıadásokat ténylegesen egyetemi tanárok vagy habilitált docensek tartják. A 
további fıtárgyi elıadásoknak legalább a felét ugyancsak egyetemi tanárok vagy 
habilitált docensek tartják. Az alapvetı és a további fı tantárgyak 
tantárgyfelelıssége legalább 3-3, a fenti feltételnek eleget tévı oktató között 
oszlik meg. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, vagy habilitált 
egyetemi docens, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét 
ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatók és legalább 30 %-uk tudományos fokozattal rendelkezik. 
Az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen tudományos fokozattal 
rendelkezık tartják.  Az alapvetı (a további fı) tantárgyak tantárgyfelelıssége 
legalább két, a fenti feltételnek eleget tévı oktató között oszlik meg. 
2.3. A kutatás személyi feltételei: 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén a kémia legalább három fı kutatási területén legyen 
nemzetközileg elismert (hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı 
(lehetıleg akadémiai doktor) oktató, és körülötte kialakult tudományos iskola. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban. Külön elıny, ha 
a tudományos tevékenységet kiemelkedı fejlesztési eredmény (ténylegesen 
alkalmazott ipari eljárás, technológia, új gyógyszer vagy növényvédıszer 
kifejlesztése) egészíti ki. Az oktatók legalább 60 %-a rendelkezzen a kémia 
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szakterületéhez kapcsolódó tudományos fokozattal, továbbá kívánatos ennek az 
aránynak a növelésére törekedni. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén a kémia legalább egy fı kutatási területén legyen elismert 
(hivatkozott), a kémia területén szerzett tudományos fokozattal rendelkezı 
(lehetıleg akadémiai doktor vagy habilitált) oktató (kutató). Az oktatók 
rendszeresen publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı 
szakfolyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési 
eredményt. Az oktatók legalább 40 %-a rendelkezzen a kémia területén szerzett 
tudományos fokozattal. 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges megfelelı 
felszereltségő tantermek, demonstrációs eszközök és hallgatói laboratóriumok. 
Az alapvetı spektroszkópiai módszerek (infravörös-, NMR-, UV-, látható 
spektroszkópia) és elválasztási technikák (gázkromatográfia, HPLC) oktatásához 
szükséges mőszerek létezése. Tanárszakon kémiai szakmódszertani 
laboratóriumok és oktatói háttér.  Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, 
amelyben a kémia szakterületének fontosabb szakfolyóiratai megtalálhatók. A 
könyvtár szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak 
tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt tankönyvek jelentıs részét. 
A hallgatók által rendszeresen és szervezett formában használható korszerő 
informatikai hálózat. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási feltételei. 
3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges megfelelı 
felszereltségő tantermek, demonstrációs eszközök és hallgatói laboratóriumok. 
Az alapvetı spektroszkópiai módszerek (infravörös-, UV-, látható 
spektroszkópia) és elválasztási technikák (gázkromatográfia, HPLC) oktatásához 
szükséges mőszerek létezése. Tanárszakon kémiai szakmódszertani 
laboratóriumok és oktatói háttér.  Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, 
amelyben a kémia szakterületének fontosabb szakfolyóiratai megtalálhatók. A 
könyvtár szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak 
tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt tankönyvek jelentıs részét. 
A hallgatók által rendszeresen és szervezett formában használható korszerő 
informatikai hálózat. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének feltételei. 
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II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak a kémiai tudomány doktora (az MTA doktora) szintő 
tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert 
(hivatkozott) egyetemi tanár lehet. 
A kémia egyes fıbb kutatási területei a programban alprogramként jelenjenek 
meg.  Alprogram vezetıje csak a kémiai tudomány doktora (az MTA doktora) 
szintő tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert 
(hivatkozott) egyetemi tanár lehet. 
A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek tudományos fokozattal (tud. 
doktora, kandidátus, PhD), és legalább 50%-uk habilitált doktor legyen. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy 
eredményesen foglalkozzanak mőszaki fejlesztéssel. 
Az oktatók 60%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója.  

Fizikai szakbizottság 

Definíció: 
A fizika alapvetı (alapozó) tantárgyai: mechanika, termodinamika, 
elektromágnességtan, optika, szilárdtestfizika, kvantumfizika (atom- és 
molekulafizika, magfizika, részecskefizika), csillagászat, matematika. 
A fizika további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: elméleti 
mechanika, elektrodinamika, relativitáselmélet, statisztikus fizika, 
kvantummechanika, atom- és molekulafizika, biofizika, szilárdtestfizika, 
atommagfizika, részecskefizika, térelmélet, asztrofizika, környezetfizika. 
A fizika fı kutatási területei: matematikai fizika, atom- és molekulafizika, optika 
és lézerfizika, biofizika, szilárdtestfizika, statisztikus fizika, atommagfizika, 
részecskefizika, térelmélet, asztrofizika (csillagászat és őrfizika), 
környezetfizika. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A Fizikai Szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként 
kell alkalmazni. 
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1. Képesítési követelmények 
A Fizikai Szakbizottság (a továbbiakban FSz) kompetenciájába tartoznak 
mindazon szakok, amelyek nevében a fizika szó valamilyen formában szerepel, 
továbbá azok, amelyekben a fizika tantárgyak szakmai tanulmányi 
munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai tanulmányi munkaegység-
követelményének 30%-át meghaladja. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
természettudományos felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési 
követelményeirıl közreadott 166/1997. (X.3.) és a mőszaki felsıoktatás 
alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl kiadott 157/1996. (X.22.) sz. 
kormányrendelet tartalmazza, meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét 
és a szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az 
ismeretek ellenırzési rendszerét.  
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60 %-a legyen az oktatási intézménynél teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
oktatási intézmény olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, 
akinek munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan 
fennmarad. Egy oktató nem lehet háromnál több szak szakfelelıse.  
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott akadémiai doktor, egyetemi 
tanár, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének 
tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét 
ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott minısített oktatók. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, aki az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott, minimum 30 %-uk tudományos fokozattal rendelkezı fıiskolai 
tanár. 
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2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén a fizika legalább három fı kutatási területén legyen 
nemzetközileg elismert (hivatkozott), akadémiai doktor tudományos fokozattal 
rendelkezı oktató (kutató), és körülötte kialakult (legalább három fıs) 
tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos 
folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. Legalább 75%-uk 
rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal, legalább 30%-
uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén a fizika legalább egy fı kutatási területén legyen elismert 
(lehetıleg), tudományos fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és körülötte 
kialakult (legalább három fıs) tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı 
szakfolyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési 
eredményt.  
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanárszakon fizikai szakmódszertani laboratóriumok és oktatói 
háttér megléte. Nem tanár szakokon a fizika fıbb kutatási területei közül 
legalább három területen speciális mérési laboratóriumok megléte. Tanszéki, kari 
vagy egyetemi könyvtár, amelyben a fizika oktatásának fontosabb folyóiratai 
közül legalább öt megtalálható, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az 
alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét, amelynek szakfolyóirat-állománya 
tartalmazza a fizika fı kutatási területei közül kutatottként megjelölt (legalább 
három) területek fontosabb folyóiratait. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó 
informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási feltételei. 
3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, demonstrációs 
eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı felszereltsége. 
Tanárszakon fizikai szakmódszertani laboratóriumok és oktatói háttér megléte. . 
Nem tanár szakokon a fizika fıbb kutatási területei közül legalább három 
területen speciális mérési laboratóriumok megléte. Tanszéki, kari vagy egyetemi 
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könyvtár, amelyben a fizika oktatásának fontosabb folyóiratai közül legalább öt 
megtalálható, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a 
további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt 
modern tankönyvek jelentıs részét. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó 
informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének feltételei.  
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak a tudomány doktora (az MTA doktora) szintő tudományos 
fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi 
tanár lehet. 
A fizika fıbb kutatási területei a programban alprogramként jelenjenek meg. 
Alprogram vezetıje csak habilitált (általában egyetemi tanár) oktató lehet, aki 
nemzetközileg elismert (az akadémia doktori címnél megkövetelthez hasonló 
mértékben hivatkozott), és aki körül kialakult egy (legalább három fıs) 
tudományos iskola. Olyan PhD program, amely a fizika fıbb kutatási területei 
közül háromnál kevesebbet fed le (háromnál kevesebb alprogramot tartalmaz) 
csak szoros kivételként, különösen kiemelkedı tudományos teljesítmény esetén 
akkreditálható.  
A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tud. doktora, kandidátus, PhD), és 
legalább 50%-uk habilitált doktor legyen. Az oktatók rendszeresen publikáljanak 
tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. 
Az oktatók 70%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója.  

Villamosmérnöki és mőszaki informatikai szakbizottság 

Definíció: 
A hivatkozott tantervi követelményekben 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4B. sz. határozata tartalmazza. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként 
kell alkalmazni. 
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1. Képesítési követelmények 
A Villamosmérnöki és Mőszaki Informatikai Szakbizottság (a továbbiakban 
VMISz) kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, amelyek nevében a 
"villamosmérnök, a mőszaki informatika, az információtechnika, illetve 
számítástechnika" szó szerepel, kivéve a természettudományi karokon akkreditált 
tanárszakok.  
Jelenleg ezek: 
Egyetemi villamosmérnök szak 
Egyetemi szintő mőszaki informatika szak 
Fıiskolai szintő villamosmérnök szak 
Fıiskolai szintő mőszaki informatika szak 
 
Az 1, 2, 3, 4 szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
mőszaki felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl 
közreadott 157/1996. (X.22.) sz. Kormányrendelet tartalmazza, meghatározva a 
képzés célját, a végzettség szintjét és a szakképzettséget, a képzéséi idıt, a 
képzés fı tanulmányi területeit és az ismeretek ellenırzési rendszerét.  
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
oktatási intézmény olyan teljes állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya 
legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal rendelkezı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanár, aki egy jelentıs szakmai tárgy tantárgyfelelıse, és 
ezt, vagy valamely más szaktárgynak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
A szakmai törzsanyag fıbb tantárgyainak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanárok, vagy tudományos fokozattal rendelkezı 
oktatók-kutatók. A nemzetközi elismertséggel, iskolateremtı képességgel 
rendelkezı professzorok lefedik az oktatás fıbb irányainak nagy részét (min. 4). 
A mesterségbeli tudást, tervezési ismeretet tartalmazó tárgyak oktatói sikeres 
ipari gyakorlattal rendelkeznek. 
Az évfolyamonkénti 50 minimális hallgatói létszám és a kívánatos 8-10 
hallgató/oktató arány mellett az oktatók megoszlása: 
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5-10% egyetemi tanár, ezen kívül 25-40% vezetı oktató, további 20-30%-a PhD 
fokozattal rendelkezı oktató és a megfelelı tudományos fokozatokat, habilitációt 
az adott, tanított témakörben szerezték. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár (egyetemi 
tanár vagy habilitált egyetemi docens), aki egy jelentıs szakmai tárgy 
tantárgyfelelıse, és ezt, vagy valamely más szaktárgynak valamelyikét 
ténylegesen oktatja. A szakmai törzsanyag további tárgyainak min. 30%-át 
tudományos fokozattal rendelkezı személy jegyzi, mint tantárgyfelelıs. A 
mesterségbeli tudást, tervezési ismeretet tartalmazó tárgyak oktatói sikeres ipari 
gyakorlattal rendelkeznek. 
Új szak indításakor a megfelelı paraméterek mindegyike az arányos, már tanított 
évfolyamokra vonatkozik. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén legalább három fı kutatási területen legyen nemzetközileg 
elismert (hivatkozott), akadémiai doktor oktató, és körülötte kialakult (legalább 
három fıs) tudományos iskola, és legalább egy fı kutatási területén legyen tartós 
és eredményes ipari kapcsolat. Az oktatók rendszeresen publikáljanak 
tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén legalább egy fı kutatási területen legyen elismert, 
tudományos fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és nemzetközileg elismert 
kutatási fejlesztési tevékenység. Az oktatók rendszeresen publikáljanak 
tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı szak-folyóiratokban, és/vagy 
produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési eredményt. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
A tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, demonstrációs eszközök, mérési, 
számítástechnikai hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı felszereltsége 
Tanszéki, Kari vagy Egyetemi könyvtár, amelyben az oktatott témakör fontosabb 
folyóiratai közül legalább tizenöt megtalálható, amelynek szakkönyvállománya 
tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt tankönyvekbıl 
tantárgyanként legalább egyet. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó 
informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási, tervezési, mérési feltételei. 
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A hallgatóknak a tananyag begyakorlásához heti 8-10 óra önálló, megfelelı 
eszköz hozzáférésre van minimálisan szükségük (számítógépek, terminálok, 
mőszerek). 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak a tudomány doktora (az MTA doktora) szintő tudományos 
fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi 
tanár lehet. 
A programban résztvevı oktatók-kutatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tud. doktora, kandidátus, PhD), és 
legalább 50%-uk tudomány doktora vagy akadémiai doktor legyen. Az oktatók 
rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak 
fejlesztési eredményt.  
Az oktatók 50%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott dolgozója.  

Gépészeti tudományági szakbizottság 

Definíció: 
A gépészeti tudományág alapvetı (alapozó) tantárgyai: fizika, kémia, mőszaki 
mechanika, áramlástan, termodinamika, elektrotechnika, matematika és 
anyagtudomány. 
A gépészeti tudományág további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: 
gépészeti alapismeretek (gépelemek, gépszerkezettan), informatika, szabályozás 
elmélet, gazdasági és technológiai, környezetvédelmi ismeretek. 
A gépészeti tudományág körülhatárolható kutatási területei: a fent megjelölt 
tantárgyakon kívül egyes objektumokhoz (pl. szerszámgépek, jármővek, 
erımővek), vagy folyamatokhoz (pl. technológiák, energetika, hıellátás, stb.), 
kötött témák. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4B. sz. határozata tartalmazza. A Gépészeti  Tudományági 
Szakbizottság a kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban 
részletezett specifikus szakmai követelmények beépítését javasolja. Az 
alábbiakban felsorolt követelményeket a már mőködı szakok esetén 
értelemszerően irányelvekként kell alkalmazni.  
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1. Képesítési követelmények 
A Gépészeti Szakbizottság (továbbiakban GSz) kompetenciájába tartoznak 
mindazon szakok, amelyek nevében a gépészet szó valamilyen formában 
szerepel, továbbá azok, amelyekben a gépészet tantárgyak szakmai tanulmányi 
munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai tanulmányi munkaegység-
követelményének 30%-át meghaladja. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a mőszaki 
felsıoktatás szakjainak képesítési követelményeirıl már közreadott 
(157/1996.(X.22.), 38/1999.(II.26.))  vagy ezután születı kormány- ill. miniszteri 
rendeletek szabályozzák, meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét és a 
szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az ismeretek 
ellenırzési rendszerét. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes állású 
jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény 
olyan teljes állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a szak egy 
teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.l. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal, kiemelkedı tudományos, vagy ipari 
teljesítménnyel rendelkezı, teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, 
aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és 
az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanárok, vagy docensek, az alap és fıtárgyi elıadások 
legalább felét ténylegesen egyetemi tanárok vagy docensek tartják. Az alapvetı 
és a további fı tantárgyak tantárgyfelelıssége legalább három-három, a fenti 
feltételnek eleget tévı oktató között oszlik meg. A gépészeti képzésben résztvevı 
vezetı oktatók meghatározó részének (legalább 30%-ának) legyen 2 évnél 
hosszabb, megfelelı szintő igazoltan eredményes ipari gyakorlata. Az összes 
oktatóknak legalább 50%-a legyen minısített. 
 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, aki az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
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Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelıseinek meghatározó része 
(legalább 30%-a) tudományos fokozattal rendelkezzék. Az alap és fıtárgyi 
elıadások legalább felét ténylegesen tudományos fokozattal rendelkezık tartják. 
Az alapvetı (a további fı) tantárgyak tantárgyfelelıssége legalább három (kettı), 
a fenti feltételnek eleget tévı oktatók között oszlik meg. Fıiskolai szinten a 
vezetı oktatók legalább fele rendelkezzék 2 évnél hosszabb, megfelelı szintő 
igazoltan eredményes ipari gyakorlattal. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1. Egyetemi szak: 
Egyetemi szak esetén a gépészet legalább három fı kutatási területén legyen 
nemzetközileg elismert (hivatkozott), akadémiai doktor oktató, és körülötte 
kialakult (legalább három fıs) tudományos iskola, és legalább egy fı kutatási 
területén legyen tartós és eredményes ipari kapcsolat. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményt. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén a gépészet legalább egy fı kutatási területén legyen 
elismert, tudományos fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és körülötte kialakult 
(legalább három fıs) tudományos "mester" iskola. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı szak-
folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési 
eredményt. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanárszakon szakmódszertani laboratóriumok és oktatói háttér 
megléte. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben a gépészeti 
oktatásnak fontosabb folyóiratai közül legalább öt megtalálható, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét, 
amelynek szakfolyóirat-állománya tartalmazza a gépészet fıbb kutatási területei 
közül kutatottként megjelölt területek fontosabb folyóiratait. Olyan korszerő 
szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók 
rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyen meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének kutatási feltételei.  
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3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, demonstrációs 
eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı felszereltsége. 
Tanárszakon szakmódszertani laboratóriumok és oktatói háttér megléte. 
Tanszéki, kari vagy fıiskolai könyvtár, amelyben a gépészet oktatásának 
fontosabb folyóiratai közül legalább öt megtalálható, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét. 
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének feltételei.  
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak a tudomány doktora (az MTA doktora) szintő tudományos 
fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi 
tanár lehet. 
A gépészet fıbb kutatási területei a programban alprogramként jelenjenek meg. 
Alprogram vezetıje csak habilitált (általában egyetemi tanár) oktató lehet, aki 
körül kialakult egy (legalább három fıs) tudományos iskola. 
A programban résztvevı oktatók meghatározó része (mintegy fele) habilitált, 
vagy tudomány doktora fokozattal, másik része hosszabb, eredményes ipari 
gyakorlattal rendelkezzék. 
Az oktatók 50%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 

Építı, építész és közlekedési szakbizottság 

Definíció: 
A hivatkozott tantervi követelményekben 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4B. sz. határozata tartalmazza. Az Építı, Építész és Közlekedési 
Szakbizottság a kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban 
részletezett specifikus szakmai követelmények beépítését javasoljuk.  Az 
alábbiakban felsorolt követelményeket a már mőködı szakok esetén 
értelemszerően irányelvekként kell alkalmazni. 
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1. Képesítési követelmények 
Az Építı, Építész és Közlekedési Szakbizottság (a továbbiakban ÉÉKSz) 
kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, amelyek a fenti szakterülethez 
tartoznak. A Kormány157/1996. (X.22.) sz. rendeletében foglaltak a 
Szakbizottság számára elfogadhatóak (annak ellenére, hogy az túlszabályozás 
következtében pontatlanságokat tartalmaz).  
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60%-a legyen az oktatási intézménnyel teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek 
2.2.1. Egyetemi szakon: (kivéve: Építészettudomány tervezési szakirány) 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal rendelkezı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanár, aki egy jelentıs szakmai tárgy tantárgyfelelıse, és 
ezt, vagy valamely más szaktárgynak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
A szakmai törzsanyag fıbb tantárgyainak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanárok, vagy tudományos fokozattal rendelkezı 
oktatók-kutatók. A nemzetközi elismertséggel, iskolateremtı képességgel 
rendelkezı professzorok lefedik az oktatás fıbb irányainak nagy részét. 
2.2.2.Építészettudomány, tervezési szakirány 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott, DLA fokozattal, ill. Kossuth-
díjjal vagy Ybl-díjjal rendelkezı egyetemi tanár, aki egy jelentıs szakmai tárgy 
tantárgyfelelıse, és ezt, vagy valamely más szaktárgynak valamelyikét 
ténylegesen oktatja. 
A tantárgyfelelısök min. 30%-a DLA fokozattal vagy Ybl-díjjal rendelkezı 
oktatók. 
2.2.3. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott habilitált fıiskolai tanár 
(egyetemi tanár vagy habilitált egyetemi docens), aki egy jelentıs szakmai tárgy 
tantárgyfelelıse, és ezt, vagy valamely más szaktárgynak valamelyikét 
ténylegesen oktatja. A szakmai törzsanyag további tárgyainak min. 30%-át 
tudományos fokozattal rendelkezı személy jegyzi, mint tantárgyfelelıs. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
A tudományos tevékenység mérése az alaptárgyak esetében a fentiekkel 
összhangban, a bevett gyakorlat szerint történjék (azaz a Szakbizottság nem 
kíván olyan részletekkel foglalkozni, amelyek túlszabályozáshoz vezetnének). A 
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szaktárgyak esetében a megítélés nehezebb. Az alkotómunka fontossága miatt a 
2.2. pont alatti elvet javasoljuk követni. 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
demonstrációs eszközök, mérési, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanárszakon a szakmódszertani laboratóriumok és az oktatói 
háttér megléte. Tanszéki, Kari vagy Egyetemi könyvtár, amelyben a fontosabb 
folyóiratok megtalálhatóak, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az 
alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét. Olyan korszerő szolgáltatásokat 
nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és 
szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és 
szakdolgozatok elkészítésének kutatási, feltételei. 
3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, demonstrációs 
eszközök, mérési, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı felszereltsége. 
Tanárszakon a szakmódszertani laboratóriumok és az oktatói háttér megléte. 
Tanszéki, Kari vagy Egyetemi könyvtár, amelyben a fontosabb folyóiratok 
megtalálhatóak, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a 
további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt 
modern tankönyvek jelentıs részét. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó 
informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási, feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
A „közalkalmazotti” helyett elégségesnek tartjuk az „alkalmazotti” jogviszonyt; 
A PhD-vel javasoljuk egyenértékőként kezelni a DLA fokozatot; 
Disszerens helyett helyesebb a doktorandusz elnevezés (célszerő lenne egyébként 
az idegen eredető kifejezések túlzott használatának kerülése). 

Matematikai szakbizottság 

Definíció: 
Alapvetı tantárgyak: algebra és számelmélet, analízis, geometria, 
valószínőségszámítás, informatika 
További fı tantárgyak: diszkrét matematika, halmazelmélet és matematikai 
logika, matematika alkalmazásai, matematikai statisztika és alkalmazásai, 
operációkutatás, fizikai matematika, elemi matematika, számítógéptudomány, 
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programozás elmélete és módszertana, alkalmazott informatika, matematikai ill. 
informatikai oktatás szakmódszertana 
Kutatási területek: matematikai logika és halmazelmélet, diszkrét matematika, 
algebra és számelmélet, klasszikus analízis, funkcionálanalízis, 
differenciálegyenletek, irányításelmélet, geometria, topológia, 
valószínőségszámítás, matematikai statisztika és alkalmazása, numerikus 
matematika, operációkutatás, számítógéptudomány, programozás elmélete és 
módszertana, alkalmazott informatika, fizikai matematika, matematika 
alkalmazásai, matematikai ill. informatikai oktatás szakmódszertana. 
Ebben az anyagban az informatika mindannyiszor matematikai informatikát 
jelent. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A Matematikai Szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként 
kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A Matematikai Szakbizottság (a továbbiakban MSz) kompetenciájába tartoznak 
mindazon szakok, amelyek nevében a "matematika" szó (vagy a matematika 
valamelyik alaptárgyának neve), az "informatika" szó, vagy a "számítástechnika" 
szó valamilyen formában szerepel, továbbá azok, amelyekben a matematika 
tantárgyak szakmai tanulmányi munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai 
tanulmányi követelményének 30%-át meghaladja. 
Mőszaki felsıoktatás területéhez kapcsolódó matematika és informatika 
értékelése az MSz véleményének kikérése után a Villamosmérnöki és mőszaki 
informatikai szakbizottság kompetenciájába tartozik. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
természettudományos felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési 
követelményeirıl közreadott 166/1997. (X.3.) sz. Kormányrendelet tartalmazza.  
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 75 %-a legyen az oktatási intézménnyel teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
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oktatási intézmény olyan teljes állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya 
legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.1.  Egyetemi szakon: 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal rendelkezı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanár, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és azok valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott minısített oktatók. A tantárgyak 70%-ának tantárgyfelelıse a 
matematika olyan ágában kutasson, amely az általa irányított tárgynak megfelel. 
Az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen egyetemi tanárok vagy 
habilitált docensek tartják. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott, tudományos fokozattal 
rendelkezı fıiskolai tanár, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és azok valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei minimum  
50 %-a tudományos fokozattal rendelkezı teljes munkaidıben foglalkoztatott 
fıiskolai tanár. Az alap és fıtárgyi elıadások legalább felét ténylegesen 
tudományos fokozattal rendelkezık tartják. 
2.2.3. Tanári szakon: 
A matematika és informatika szakmódszertan tárgyfelelıse legyen az 
intézménynek teljes munkaidıben foglalkoztatott olyan oktatója, aki a 
szakmódszertan országosan elismert szakembere, ezt publikációs tevékenysége, a 
szakterület tudományos közéletében kifejtett szervezı, irányító tevékenysége is 
igazolja, és akinek megfelelı iskolatípusban oktatási gyakorlata van. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetén a matematika vagy informatika legalább három fı kutatási 
területén legyen nemzetközileg elismert (hivatkozott), akadémiai doktor 
tudományos fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és körülötte kialakult 
(legalább három fıs) tudományos iskola. Az oktatók (kutatók) rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban. Legalább 75%-uk rendelkezzen a 
szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal, legalább 30%-uk legyen 
habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén a matematika vagy informatika legalább egy fı kutatási 
területén legyen elismert (hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı oktató 
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(kutató), és körülötte kialakult (legalább három fıs) tudományos iskola. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és 
ismeretterjesztı szakfolyóiratokban. Az oktatók legalább 30%-a rendelkezzen 
tudományos fokozattal. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
oktatástechnikai (számítógépes) eszközök megléte és megfelelı felszereltsége. 
Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben megtalálhatók a matematika, 
vagy informatika oktatásának fontos folyóiratai, amelynek szakkönyvállománya 
tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak 
irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét, amelynek 
szakfolyóirat-állománya tartalmazza a matematika fıbb kutatási területei közül 
kutatottként megjelölt (legalább három) területek fontosabb folyóiratait. Olyan 
korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének kutatási feltételei. 
3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
oktatástechnikai (számítógépes) eszközök megléte és megfelelı felszereltsége. 
Tanszéki, kari vagy fıiskolai könyvtár, amelyben a matematika, vagy 
informatika oktatásának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek és folyóiratok 
jelentıs részét. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat 
megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének feltételei. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak a tudomány doktora (az MTA doktora) szintő tudományos 
fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi 
tanár lehet. 
A szakterületnek megfelelıen több kutatási terület jelenjen meg az alprogramok 
között. Alprogram vezetıje csak habilitált (általában egyetemi tanár) oktató lehet, 
aki nemzetközileg elismert (az akadémia doktori címnél megkövetelthez hasonló 
mértékben hivatkozott), és aki körül kialakult egy (legalább három fıs) 
tudományos iskola. Olyan PhD program, amely a matematika vagy informatika 
fıbb kutatási területei közül háromnál kevesebbet fed le (háromnál kevesebb 
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alprgoramot tartalmaz) csak szoros kivételként, különösen kiemelkedı 
tudományos teljesítmény esetén akkreditálható.  
A programban résztvevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben) az adott tudományterületen szerzett tudományos fokozattal (tud. 
doktora, kandidátus, PhD), és legalább 50%-uk habilitált doktor legyen. Az 
oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban, vegyenek részt 
rangos tudományos konferenciákon.  
Az oktatók 70%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója.  

Földtudományi szakbizottság 

 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A Földtudományi Szakbizottság a 
kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban részletezett specifikus 
szakmai követelmények beépítését javasolja. Az alábbiakban felsorolt 
követelményeket a már mőködı szakok esetén értelemszerően irányelvekként 
kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A Földtudományi Szakbizottság (a továbbiakban FöldSz) kompetenciájába 
tartoznak azok a szakok, amelyek a szilárd Földdel, a légkörrel (atmoszférával) 
és hidroszférával foglalkoznak és amelyeknél a képzésben a szakmai törzsanyag 
a 30%-ot meghaladja. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
természettudományos [166/1997 (X.3.)], agrár [146/1998. IX.9.)] és a mőszaki 
felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl közreadott 
kormányrendelet szabályozza, meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét 
és a szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az 
ismeretek ellenırzési rendszerét. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60%-a legyen az oktatási intézménynél teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az 
oktatási intézmény olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, 
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akinek munkaviszonya legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan 
fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal rendelkezı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanár, aki a szakmai törzsanyag tantárgyai 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és e tantárgyak valamelyikét ténylegesen 
oktatja. 
A szakmai törzsanyagot képezı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott minısített oktatók. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, aki a szakmai 
törzsanyag tantárgyai valamelyikének tantárgyfelelıse, és e tantárgyak 
valamelyikét ténylegesen oktatja. 
A szakmai törzsanyag tantárgyai tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott minimum 30%-a, tudományos fokozattal rendelkezı legyen.  
 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1. Egyetemi szak: 
Egyetemi szak esetén a szakterület legalább három fı kutatási területén legyen 
nemzetközileg elismert (hivatkozott), akadémiai doktor tudományos fokozattal 
rendelkezı oktató (kutató), és körülötte kialakult (legalább három fıs) 
tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos 
folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. Legalább 75%-uk 
rendelkezzen a szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal, legalább 30%-
uk legyen habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén a szakterület legalább egy fı kutatási területén legyen 
elismert lehetıleg tudományos fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és körülötte 
kialakult  
(legalább három fıs) tudományos iskola. Az oktatók rendszeresen publikáljanak  
tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı szakfolyóiratokban, és/vagy 
produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési eredményt.  
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
A szakmai törzsanyagot képezı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok és terepi mérırendszerek 
megléte és megfelelı felszereltsége. Tanárszakon szakmódszertani 
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laboratóriumok és oktatói háttér megléte. Nem tanár szakokon a szakterület fıbb 
kutatási területei közül legalább három területen speciális mérési laboratóriumok, 
illetve terepi mérıfelszerelés megléte. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, 
amelyben a szakterület oktatásának fontosabb folyóiratai közül legalább öt 
megtalálható, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a 
további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt 
modern tankönyvek jelentıs részét, amelynek szakfolyóirat-állománya 
tartalmazza a szakterület fıbb kutatási területei közül kutatottként megjelölt 
(legalább három) területek fontosabb folyóiratait.  Olyan korszerő 
szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók 
rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének kutatási feltételei. 
3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, demonstrációs 
eszközök, hallgatói laboratóriumok és terepi mérırendszerek megléte és 
megfelelı felszereltsége. Tanárszakon földrajz szakmódszertani laboratóriumok 
és oktatói háttér megléte. . Nem tanár szakokon a szakterület fıbb kutatási 
területei közül legalább három területen speciális mérési laboratóriumok, terepi 
mőszerek megléte. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, amelyben a fizika 
oktatásának fontosabb folyóiratai közül legalább öt megtalálható, amelynek 
szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi 
tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét. 
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a 
diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének feltételei  
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak a tudomány doktora (az MTA doktora) szintő tudományos 
fokozattal, ill. címmel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi 
tanár lehet. 
A szakterület fıbb kutatási területei a programban alprogramként jelenjenek 
meg. Alprogram vezetıje csak habilitált (általában egyetemi tanár) oktató lehet, 
aki  nemzetközileg elismert (az akadémia doktori címnél megkövetelthez hasonló 
mértékben hivatkozott), és aki körül kialakult egy (legalább háromfıs) 
tudományos iskola. Olyan PhD program, amely a szakterület fıbb kutatási 
területei közül háromnál kevesebbet fed le (kettınél kevesebb alprogramot 
tartalmaz) csak szoros kivételként, különösen kiemelkedı tudományos 
teljesítmény esetén akkreditálható.  
A programban részt vevı oktatók rendelkezzenek (általában három évnél 
régebben szerzett) tudományos fokozattal (tud. doktora, kandidátus, PhD), és 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 195

legalább 50%-uk habilitált doktor legyen. Az oktatók rendszeresen publikáljanak 
tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. 
Az oktatók 70%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója.  

Hadtudományi szakbizottság 

Definíció: 
A képzés célja: A katonai felsıoktatásnak feleljen meg: 
egyrészt a Magyar Honvédség, a Határırség, a nemzetbiztonsági, a rendvédelmi 
szervek, valamint a védelmi szféra által támasztott követelményeknek; 
másrészt a felsıoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. 
törvényben (a továbbiakban: Ftv) meghatározott feltételeknek. 
A katonai felsıoktatás a képzési célok tekintetében vegye figyelembe a 
NATO-ban elfogadott normatívákat, és törekedjék az azoknak való megfelelésre. 
A végzettség szintje és a szakképzettség: 
A katonai felsıoktatásban egyetemi és fıiskolai végzettség szerezhetı 
A szakképzettség egyrészt feleljen meg a megrendelı -így a Honvédelmi 
Minisztérium, Magyar Honvédség, Belügyminisztérium, a Határırség, a 
nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szervek, valamint a védelmi szféra  
elvárásainak; másrészt megnevezéseiben és tartalmában konvertálható legyen a 
hasonló polgári szakképzettségekkel. 
 
1. Képesítési követelmények 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A Hadtudományi Szakbizottság (a 
továbbiakban HSzB) a kompetenciájába tartozó szakok esetén az alábbiakban 
részletezett specifikus szakmai követelmények beépítését javasoljuk. Az 
alábbiakban felsorolt követelményeket a már mőködı szakok esetén 
értelemszerően irányelvekként kell alkalmazni. 
1. Képesítési követelmények 
A HSzB kompetenciájába tartoznak mindazon szakok, amelyek nevében a 
katona, védelem, biztonság szó valamilyen formában szerepel; továbbá azok, 
amelyekben a hadtudományi, valamint a rendvédelmi jellegő tantárgyak szakmai 
tanulmányi munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai tanulmányi 
munkaegység-követelményének 30%-át meghaladja. 
A bizottság kompetenciájába tartozó szakok általános és sajátos képesítési  
követelményeinek rendszerét a katonai, illetve rendvédelmi felsıoktatás 
szakjainak képesítési követelményeirıl már közreadott kormányrendeletek 
(28/1999. (II.12.) ill. 55/1999. (III.31.)) és miniszteri rendeletek, vagy ezután 
születı kormány- ill. miniszteri rendeletek szabályozzák, meghatározva a képzés 
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célját, a végzettség szintjét és a szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı 
tanulmányi területeit és az ismeretek ellenırzési rendszerét.  
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60 %-a a felsıoktatási intézmény állományába tartozó, teljes 
munkaidıben foglalkoztatott szakember legyen. Szak indítása esetén a szak 
felelıse az oktatási intézmény olyan teljes munkaidıben foglalkoztatott 
alkalmazottja legyen, akinek fıállású munkaviszonya legalább a szak egy teljes 
oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek 
2.2.1.Egyetemi szakon: egyetemi tanár (vagy habilitált egyetemi docens): 1-3 fı; 
egyetemi docens: 2-4 fı; a szakterülethez kapcsolódó doktori fokozatos: 3-5 fı. 
A szak felelıse a szakterülethez kapcsolódó doktori fokozattal rendelkezı, az 
egyetemállományába tartozó, teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár 
legyen, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen 
oktatja. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
fıiskolai tanár: 1-2 fı; 
fıiskolai docens: 2-4 fı; 
a szakterülethez kapcsolódó doktori fokozatos: 1-2 fı. 
A szak felelıse a szakterülethez kapcsolódó doktori fokozattal rendelkezı, teljes 
munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár legyen, aki az alapvetı vagy a 
további fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az egyetemi, valamint a fıiskolai szakok esetében a  tantárgyakért felelıs 
oktatók az intézményben teljes munkaidıben foglalkoztatott, a szakterületükhöz 
kapcsolódó tudományos fokozattal rendelkezı személyek legyenek. 
A kezdı évfolyamok hallgatói létszámát minden évben a Honvédelmi 
Minisztérium - figyelembe véve a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a 
Határırség, a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek igényeit- határozza meg. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1. Egyetemi szak: 
Egyetemi szak esetén a hadtudomány területén elismert (hivatkozott), a 
szakterülethez kapcsolódó doktori fokozattal rendelkezı oktató, és körülötte 
kialakult (legalább három fıs) tudományos iskola legyen. Az oktatók 
rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak 
fejlesztési eredményt.  Az oktatók legalább 60%-a rendelkezzen a szakterülethez 
kapcsolódó doktori fokozattal. 
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2.3.2. Fıiskolai szak: 
Fıiskolai szak esetén a hadtudomány területén elismert (hivatkozott), a 
szakterülethez kapcsolódó doktori fokozattal rendelkezı oktató (kutató), és 
körülötte kialakult (legalább háromfıs) tudományos iskola legyen. Az oktatók 
rendszeresen publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı szak-
folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési és/vagy oktatásfejlesztési 
eredményt.  Az oktatók legalább 50 %-a rendelkezzen doktori fokozattal. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, 
demonstrációs eszközök, szakkabinetek, szükség esetén laboratóriumok és 
gyakorló területek megléte és megfelelı felszereltsége. Tanszéki, kari vagy 
egyetemi könyvtár, amelyben a hadtudomány oktatásának legfontosabb 
folyóiratai megtalálhatók; amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az 
alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét; amelynek szakfolyóirat-állománya 
tartalmazza a tudományág fıbb kutatási területeinek fontosabb folyóiratait.  
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a 
hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek.  Legyenek meg a  
szakdolgozatok elkészítésének kutatási feltételei. 
3. 2. Fıiskolai szak:  
Az alapvetı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, demonstrációs 
eszközök, szakkabinetek, szükség esetén laboratóriumok és gyakorló területek 
megléte és megfelelı felszereltsége. Tanszéki, kari vagy egyetemi könyvtár, 
amelyben a hadtudomány oktatásának fontosabb folyóiratai megtalálhatók, 
amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az alapvetı és a további fı 
tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt modern 
tankönyvek jelentıs részét. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai 
hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
hozzáférhetnek.  Legyenek meg a szakdolgozatok elkészítésének feltételei  
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak doktori fokozattal és habilitációval rendelkezı, az egyetem 
állományába tartozó, teljes munkaidıben foglalkoztatott, elismert (hivatkozott) 
egyetemi tanár lehet. 
Alprogram vezetıje csak doktori fokozattal bíró, habilitált és a szakma által 
elismert (hivatkozott) oktató lehet. 
A programban résztvevı elıadók és/vagy témavezetık a szakterülethez 
kapcsolódó doktori fokozattal rendelkezı egyetemi tanárok és docensek, 
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tudományos fımunkatársak, valamint szakmailag elismert külsı szakemberek 
legyenek. Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban, 
és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt. 
Az oktatók meghatározó része (több mint 50%-a) a programot benyújtó egyetem 
állományába tartozó, teljes munkaidıben foglalkoztatott személy legyen.  

Európa tanulmányok interdiszciplináris bizottság 

Definíció: 
A szakbizottság illetékességi területébe tartozó szakok alapvetı tantárgyai: azon 
tantárgyak, amelyeket ezen alfejezetben részletezett szakok oktatásához a 
képesítési követelmények (képesítési követelmény tervezetek) felsorolnak. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
A szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/3/VI/4A számú határozata tartalmazza. 
Az Európa Tanulmányok interdiszciplináris bizottság a szakmai illetékességébe 
tartozó szakok esetében az alábbiakban részletezett szakmai követelmények 
beillesztését javasolja. Az alábbiakban felsorolt követelményeket a már mőködı 
szakok esetében értelemszerően irányelvként kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
Az Európa tanulmányok interdiszciplináris szakbizottság illetékességi területébe 
tartoznak: 
a modern európai gazdasággal, társadalommal, és kultúrtörténettel foglalkozó 
szakok; 
az európai gondolkodás fejlıdésével foglalkozó szakok; 
az európai integráció történetével, intézményi fejlıdésével, politikai, jogi és 
gazdasági aspektusaival foglalkozó szakok. 
Az alapképzésre épülı szakirányú továbbképzési szakok is ide tartoznak. 
Adottnak tekinti a szakbizottság a minimumkövetelmények meglétét, 
amennyiben olyan intézménytıl érkezik a szakirányú továbbképzési szak indítása 
iránti kérelem, amelynél alapszak van. Amennyiben a szakirányú továbbképzési 
szak indítása iránti kérelmet olyan intézmény nyújtja be, amelynél az alapszakot 
nem oktatják, a szakbizottság ezt figyelembe véve teszi meg javaslatát a 
Kollégiumnak. 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 199

 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Európa tanulmányok szak indítása esetén legalább 3, az oktatási intézménnyel 
teljes - havi 174 órára kötött - közalkalmazotti munkaviszonyban lévı oktatója 
legyen a szaknak. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási 
intézmény olyan teljes állású alkalmazottja, akinek munkaviszonya legalább a 
szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Az oktatás személyi feltételei: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
Egyetemi szak esetében a szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott 
egyetemi tanár, aki az alapvetı vagy további fı irányok valamelyikének felelıse, 
továbbá az alapvetı vagy további fı tantárgyak valamelyikét oktatja, s a 
lehetıségekhez mérten rendszeresen publikál ezen a területen. Az alapvetı és 
további fı irányok felelısei egyetemi docensek legyenek. 
Évfolyamonként legalább 30 hallgató esetében törekedni kell arra, hogy az adott 
szak kurzusainak legalább 25%-a választható formában kerüljön meghirdetésre. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, aki az 
alapvetı vagy további fı irányok valamelyikének felelıse, s a lehetıségekhez 
mérten rendszeresen publikál ezen a területen. Az alapvetı és további fı irányok 
felelısei fıiskolai docensek. 
Évfolyamonként legalább 30 hallgató esetében törekedni kell arra, hogy az adott 
szak kurzusainak legalább 10%-a választható formában kerüljön meghirdetésre. 
 
2.3. A kutatás személyi feltételei: 
2.3.1. Egyetemi szakon: 
Legalább három, a szak jellegének megfelelı tudományágban nemzetközi szintő 
kutatás (lehetıleg nyelvtudomány, jog, szociológia, filozófia, 
közgazdaságtudomány, politológia, történelem, - európai kultúra� , közigazgatás 
körébıl).  
Ezzel összhangban, a szakon legalább három, elismert, tudományos fokozattal 
rendelkezı oktató legyen, akik közül lehetıleg legalább egy rendelkezzen az 
akadémiai doktori fokozattal, és legyen széles körő nemzetközi elismertsége 
valamint körülötte kialakult legalább három fıs tudományos iskola. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szakon legalább egy, a szak jellegének megfelelı tudományágban 
legyen országos jelentıségő alap- vagy alkalmazott kutatás. Legyen akár több 
szak oktatói állományát is átfogó tudományos mőhely, amely az érintett szak(ok) 
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jellegének megfelelı tudományágban mőködik. A fıiskolai szakon legyen 
legalább egy, tudományos fokozattal rendelkezı oktató. 
 
3. Infrastrukturális feltételek 
A hallgatói létszámnak megfelelıen biztosítani kell: 
3.1. Egyetemi szakon: 
Az elıadásokhoz szükséges jól felszerelt tantermekhez való garantált 
hozzáférést; a szemináriumokhoz és gyakorlatokhoz szükséges jól felszerelt 
helyiségeket. 
Tanszéki könyvtárat, szakkönyvtárat, kari könyvtárat vagy egyetemi könyvtárat, 
amelyekben együttvéve a szak oktatásának legfontosabb folyóiratai közül 
legalább öt megtalálható, s amelyek szakkönyv-állománya tartalmazza az 
alapvetı és további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt tételek jelentıs részét.  
Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai és oktatástechnikai 
hálózatot, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 
hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák (szakdolgozatok) 
elkészítésének kutatási feltételei. 
Európai Dokumentációs Központ meglétét, az európai adatbázisokhoz való 
hozzájutás lehetıségét. 
3.2. Fıiskolai szakon: 
Az elıadásokhoz szükséges jól felszerelt tantermekhez való garantált 
hozzáférést; a szemináriumokhoz és gyakorlatokhoz szükséges jól felszerelt 
helyiségeket. Tanszéki könyvtárat, szakkönyvtárat, kari könyvtárat vagy 
fıiskolai könyvtárat, amelyekben együttvéve a szak oktatásának legfontosabb 
folyóiratai közül legalább öt (a szaktól függıen legalább egy idegen nyelvő,) 
megtalálható, s amelynek szakkönyv-állománya tartalmazza az alapvetı és 
további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében felsorolt 
tételek jelentıs részét. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai és 
oktatástechnikai hálózatot, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák (szakdolgozatok) 
elkészítésének kutatási feltételei. 
Európai Dokumentációs Központ meglétét, az európai adatbázisokhoz való 
hozzájutás lehetıségét. 
 
II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Az A típusú program vezetıje csak akadémiai doktori fokozatnak megfelelı 
tudományos teljesítménnyel rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) 
egyetemi tanár lehet. Nagy területet átfogó típusú program vezetıje is legyen 
akadémiai doktori fokozatnak megfelelı tudományos teljesítménnyel rendelkezı 
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oktató, részterületre vonatkozó B típusú programvezetıje lehet habilitált docens 
is. 
Mind az A, mind pedig a B típusú akkreditációnál feltétel a tudományos mőhely 
megléte. Tudományos mőhelyrıl akkor beszélhetünk, ha a programvezetınek 
megfelelı számú tanítványai vannak, és a tanítványok ösztöndíjak és 
tudományos fokozatok elnyerésével valamint tudományos publikációkkal 
bizonyították magas szintő kutatásra való rátermettségüket. 
Az oktatók 51%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatója. 
A programvezetınek A típusú program esetén legyen 10-15 nemzetközi és 20-30 
magyar nyelvő hivatkozott publikációja, B típusú program esetében pedig 6-8 
nemzetközi és 15-20 magyar nyelvő hivatkozott publikációja. 
 
Infrastrukturális feltételek 
Megfelelı infrastrukturális feltételeket kell biztosítani a doktorandusz hallgatók 
számára (pl. kabinet). 
A doktoranduszok számára tanársegédi szintő munkakörülmények legyenek 
biztosítva. 
A program méretétıl és a benne résztvevı oktatók és hallgatók létszámától 
függıen megkövetelhetı tanszéki, kari és egyetemi könyvtárban hozzáférhetı 
legalább öt folyóirat legyen megtalálható. 

Környezettudományi interdiszciplináris bizottság 

Definíció: 
Környezettudományi és tanári szakok 
A környezettudományi szak alapvetı (alapozó) tantárgyai: Földtudományi 
(légkörtani, éghajlattani, geológiai, geofizikai, talajtani, geomorfológiai, 
hidrológiai, természetföldrajzi) alapismeretek, biológiai (növénytani, állattani, 
genetikai, evolucióbiológiai, mikrobiológiai,) alapismeretek, kémiai (szervetlen 
és szerveskémiai biokémiai, fizikai kémiai) alapismeretek, ökológia, természet- 
és környezetvédelem. 
A szak további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: környezeti kémia 
és analitika, méréstechnika, légkörfizika és -kémia, környezeti mikrobiológia, 
talajbiológia, limnológia, cönológia, növény- és állatföldrajz, ökofiziológia, 
ökotoxikológia, környezetminısítés, környezeti jog, környezetgazdálkodás, 
természetvédelmi biológia és populációbiológia. 
A szak körülhatárolható kutatási területei: Légkörfizika- és kémia, környezeti 
kémia és analitika, környezeti biokémia, populációökológia, vegetációtudomány, 
terresztris ökológia, hidrobiológia, környezeti mikrobiológia, ökofiziológia, 
talajbiológia, tájökológia, biodiverzitáskutatás, toxikológia, parazitológia, 
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természetvédelem, környezetvédelem, környezetvédelmi jog, 
természetgazdálkodás, környezetgazdálkodás, környezeti modellezés, 
biogeokémiai körforgalom. 
A szak szakirányú továbbképzési területei (doktori programjai is): Ökológia, 
vegetációtudomány, ökofiziológia, hidrobiológia, környezeti kémia, környezeti 
biokémia, légkörfizika, geofizika, környezetfizika, talajbiológia, 
környezetmodellezés, természetvédelmi biológia, biológiai erıforrás kutatás. 
 
Környezetmérnöki szak 
A szak alapvetı (alapozó) tantárgyai: Matematika, informatika, fizika, szervetlen 
és szerves kémia, fizikai kémia biológia-ökológia, geológia, meteorológia, 
mérnöki alapok, közgazdaságtan, menedzsment, környezet-gazdaságtan, 
környezeti jog. 
A szak további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: A szakhoz 
kapcsolódó természet-és mőszaki tudományok tárgyai, ökológiai tárgyak, 
gépészeti és építészeti ismeretek, földtudományi ismeretek, analitikai kémia, 
környezeti kémia, méréstechnika, természet- és tájvédelem, technológiai 
rendszerek és modellezésük, településfejlesztési és gazdálkodási ismeretek, 
levegıtisztaságvédelem, vízminıségvédelem, vízgazdálkodás, zaj- és 
rezgésvédelem, energetika, biztonságtechnika, térinformatika, kockázatelemzés, 
környezetállapot értékelés, környezeti auditálás, egészségügyi ismeretek, 
hulladékgazdálkodás, környezeti kémiai technológia. 
A szak körülhatárolható kutatási területei: Környezetszennyezés csökkentésének 
technikái és technológiái. Környezetvédelem méréstechnikája, Környezeti 
modellezés. Környezetgazdálkodás, Környezetvédelem (levegıtisztaságvédelem, 
vízminıségvédelem, zaj elleni, táj és talajvédelem), környezetbarát építészet. 
A szak szakirányú továbbképzési területei (doktori programjai is): 
Környezetgazdálkodás technológiái, környezeti modellezés. Környezetvédelmi 
technikák, berendezések, mérıeszközök és méréstechnika, vizsgálati módszerek. 
Környezeti informatika. Környezetállapot felmérése. 
Oklevél megnevezése: környezetmérnök. 
 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szakok 
A szakok alapvetı (alapozó) tantárgyai: természettudományi és mőszaki 
(növény- és állatélettani, kémiai, fizikai, matematikai, számítástechnikai, 
informatikai) alapismeretek, ökológiai, tájökológiai meteorológiai, talajtani, 
vízkészletgazdálokodási, talaj- és biogeográfiai, természet- és tájvédelmi 
alapismeretek, agrártermelési (növénytermesztési, kertészeti, gyepgazdálkodási, 
erdıgazdálkodási, vadgazdálkodási, állattenyésztési, mezıgazdálkodási 
stratégiai, földhasználati) alapismeretek és ezek környezeti összefüggései, 
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gazdaság- és társadalomtudományi (környezetgazdaságtani, szociológiai, agrár-. 
területi és üzemgazdaságtani, gazdasági és környezetvédelmi jogi, számviteli, 
pénzügyi- és kereskedelmi) alapismeretek, környezet elemzési-. tervezési- és 
alakítási (matematikai statisztikai és adatfeldolgozási, térinformatikai, területi 
tervezési, épített környezet tervezési, meliorációs, rekultivációs és 
környezettechnikai) alapismeretek. 
A szakon további fı (szakmai törzsanyaghoz tartozó) tantárgyai: genetika, 
mikrobiológia, géptan, statisztika, globális környezeti problémák, földmővelés, 
növényvédelem, takarmányozás, higiénia, vadbiológia, agrártermelés és 
környezetterhelés, valamint humántudományi (filozófiai, mővelıdéstörténeti, 
kommunikációs, környezetesztétikai, környezetetikai, szaknyelvi) alapismeretek. 
A szakok körülhatárolható kutatási területei: tájökológia, természeti erıforrások 
és rendszerek, agrártermelés és környezet, mezıgazdálkodási, földhasználati 
stratégiák és rendszerek, alkalmazkodó agrárrendszerek,  
környezet-, természet és tájvédelem, monitoring, környezetmérés és elemzés, 
környezeti információs rendszerek, térinformatika, területi gazdaságtan, 
környezetgazdaságtan, térségfejlesztési, vidékfejlesztés, területi (települési, 
térség-regionális) tervezés, birtoktervezés, szakkommunikáció, köztájékoztatás, 
környezetesztétika és etika. 
A szakok szakirányú továbbképzési területei (doktori programjai is): környezet-, 
természet- és tájvédelem, ökológiai mezıgazdálkodás, környezetgazdaságtan, 
természeti erıforrás-ökonómia, területi tervezés és térségfejlesztés, 
kultúrökológia és kommunikáció. 
 
I. SZAKLÉTESÍTÉS ÉS SZAKINDÍTÁS 
alapképzésben és szakirányú továbbképzésben. 
 
Szakok létesítésével, indításával kapcsolatos véleményezési elveket a MAB 
1998/6/IV/1. sz. határozata tartalmazza. A Környezettudományi 
Interdiszciplináris Bizottság a területére tartozó szakok esetén az alábbiakban 
részletezett specifikus szakmai követelmények beépítését javasolja. Az 
alábbiakban felsorolt követelményeket a már mőködı szakok esetén 
értelemszerően irányelvekként kell alkalmazni. 
 
1. Képesítési követelmények 
A Környezettudományi Interdiszciplináris Bizottság (a továbbiakban KIB) 
területére tartoznak mindazon szakok, amelyek nevében a környezettan tanári, 
környezettudományi, környezetmérnöki, környezettechnikai, 
környezetgazdálkodási agrármérnöki, víz és környezetgazdálkodási, 
tájgazdálkodási agrármérnöki vagy az ökológia tudományág valamilyen 
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formában szerepel, továbbá azok, amelyekben a felsorolt tantárgyak szakmai 
tanulmányi munkaegységeinek összege a szak teljes szakmai tanulmányi 
munkaegység-követelményének 30%-át meghaladja. 
A szakok általános és sajátos képesítési követelményeinek rendszerét a 
felsıoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeirıl megjelent mőszaki 
157/1996. (X.22.), természettudományi 166/1997. (X.3.), agrár 146/1998. (IX.9.) 
kormányrendelet szabályozza, meghatározva a képzés célját, a végzettség szintjét 
és a szakképzettséget, a képzési idıt, a képzés fı tanulmányi területeit és az 
ismeretek ellenırzési rendszerét. Ilyenek hiányában az intézmény által 
kidolgozott és beadott vagy beadandó követelményeket kell összehasonlítani a 
már mőködı intézmények hasonló képesítési követelményeivel. 
 
2. Személyi feltételek: 
2.1. Az oktatók jogviszonya: 
Az oktatók legalább 60%-a legyen az oktatási intézménynél teljes munkaidıben 
foglalkoztatott jogviszonyban, beleértve az MTA által támogatott kutatóhelyek 
kutatóit. Szak indítása esetén a szak felelıse legyen az oktatási intézmény olyan 
teljes munkaidıben foglalkoztatott alkalmazottja, akinek munkaviszonya 
legalább a szak egy teljes oktatási periódusára várhatóan fennmarad. 
 
2.2. Oktatási személyi feltételek: 
2.2.1. Egyetemi szakon: 
A szak felelıse akadémiai doktori fokozattal rendelkezı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott egyetemi tanár, aki az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikének tantárgyfelelıse, és az alapvetı vagy a további fı tantárgyak 
valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei teljes munkaidıben 
foglalkozatott tudományos fokozattal rendelkezı oktatók. 
2.2.2. Fıiskolai szakon: 
A szak felelıse teljes munkaidıben foglalkoztatott fıiskolai tanár, aki az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikének tantárgyfelelıse, és az 
alapvetı vagy a további fı tantárgyak valamelyikét ténylegesen oktatja. 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyfelelısei minimum 30%-a 
tudományos fokozattal rendelkezzen. 
 
2.3. Kutatási személyi feltételek 
2.3.1. Egyetemi szak: 
Egyetemi szak esetén legalább három fı kutatási területen legyen nemzetközileg 
elismert (hivatkozott), akadémiai doktor tudományos fokozattal rendelkezı 
oktató (kutató), és körülötte kialakult (legalább három fıs) tudományos iskola. 
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Az oktatók rendszeresen publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy 
produkáljanak fejlesztési eredményt. Az oktatók legalább 75%-a rendelkezzen a 
szakterülethez kapcsolódó tudományos fokozattal, legalább 30%-uk legyen 
habilitált. 
2.3.2. Fıiskolai szakon: 
Fıiskolai szak esetén legalább egy fı kutatási területen legyen elismert 
(hivatkozott), tudományos fokozattal rendelkezı oktató. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos és/vagy oktatási és ismeretterjesztı 
szakfolyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési eredményt.  
 
3. Infrastrukturális feltételek 
3.1. Egyetemi szak: 
Az alapvetı és a további fı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási 
és demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanárszakon szakmódszertani eszközök és oktatói háttér megléte. 
Nem tanár szakokon a fıbb kutatási területek közül a legfontosabb területeken 
speciális elıadási eszközök, laboratóriumok megléte. Tanszéki, kari vagy 
egyetemi könyvtár, amelyben a tantárgyak és a szakok oktatásának fontosabb 
folyóiratai megtalálhatók, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az 
alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt modern tankönyvek jelentıs részét, amelynek szakfolyóirat-állománya 
tartalmazza a szak fıbb kutatási területei közül kutatottként megjelölt (legalább 
három) terület fontosabb folyóiratait. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó 
informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett 
formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok 
elkészítésének kutatási feltételei. 
3.2. Fıiskolai szak: 
Az alapvetı tantárgyak oktatásához szükséges tantermek, oktatási és 
demonstrációs eszközök, hallgatói laboratóriumok megléte és megfelelı 
felszereltsége. Tanárszakon szakmódszertani eszközök és oktatói háttér megléte. 
Nem tanár szakokon a fıbb kutatási területei közül a legfontosabb területeken 
speciális elıadási eszközök, laboratóriumok megléte. Tanszéki, kari vagy 
egyetemi könyvtár, amelyben a tantárgyak és szakok oktatásának fontosabb 
folyóiratai megtalálhatók, amelynek szakkönyvállománya tartalmazza az 
alapvetı és a további fı tantárgyak tantárgyi tematikáinak irodalomjegyzékében 
felsorolt korszerő tankönyvek jelentıs részét. Olyan korszerő szolgáltatásokat 
nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és 
szervezett formában hozzáférhetnek. Legyenek meg a diplomamunkák és 
szakdolgozatok elkészítésének feltételei  
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 206 

II. PhD PROGRAMOK (kiegészítés a MAB 1998/6/IV/1. sz. határozatához) 
Programvezetı csak a tudomány doktora szintő tudományos fokozattal, címmel 
rendelkezı, nemzetközileg elismert (hivatkozott) egyetemi tanár (docens) lehet. 
A tudományág fıbb kutatási területei a programban lehetıleg al- vagy 
részprogramként jelenjenek meg. Alprogram vezetıje csak habilitált (általában 
egyetemi tanár vagy legalább egyetemi docens) oktató lehet, aki nemzetközileg 
elismert (az akadémiai doktori címnél megkövetelthez hasonló mértékben 
hivatkozott), és aki körül kialakult egy (legalább három fıs) tudományos iskola. 
A programban résztvevı oktatók rendelkezzenek tudományok doktora, 
tudományok kandidátusa három évnél régebben szerzett PhD tudományos 
fokozattal és legalább 50%-uk habilitált doktor legyen. Az oktatók rendszeresen 
publikáljanak tudományos folyóiratokban, és/vagy produkáljanak fejlesztési 
eredményt. 
Az oktatók több mint 50%-a legyen a programot benyújtó egyetem teljes 
munkaidıben foglalkoztatott oktatója, beleértve az MTA által támogatott 
kutatóhelyek kutatóit. 

IV/3.  AKKREDITÁCIÓT VÉGZİ LÁTOGATÓ BIZOTTSÁGOK 

 
1999/1/IV/1. sz. határozat  
Az 1999. tavaszán esedékes akkreditációs látogatások látogató bizottsági elnökei 
és tagjai 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Elnök: 
Kengyel Miklós CSc, JPTE 
Tagok: 
Balogh István, DSc Pol. Tud. Int. 
Besenyei Lajos CSc JATE 
Kalas Tibor CSc ME ÁJK 
Lévay Miklós DSc, ME 
Rácz Attila DSc ÁF 
Ruszoly József DSc KLTE 
Külsı szakértı: 
Prof. Hans Georg Heinrich 
Hajdú József, JATE 
 
Bölcsészettudományi Kar 
Elnök: 
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Balázs Mihály DSc, JATE 
Tagok: 
Anthony Oberschall PhD Univ. of North Carolina 
Berta Árpád DSc JATE 
Csúri Károly CSc, JATE 
Fehér Márta DSc BME 
Gorilovics Tivadar CSc KLTE 
Kozma Tamás, DSc KLTE 
Nagy Endre CSc JPTE 
Rozsnyai Bálint CSc JATE 
Szakály Ferenc az MTA lev. tagja MTA TI 
Szépe György CSc JPTE 
Újváry Zoltán DSc KLTE 
 
Természettudományi Kar 
Elnök: 
Somlyódy László, az MTA rendes tagja, BME 
Tagok: 
Antus Sándor DSc KLTE 
Beke Dezsı DSc KLTE 
Berényi Dénes az MTA r. ATOMKI 
Borhidi Attila az MTA l. tagja JPTE 
Friedrich Péter az MTA r. tagja MTA 
Gyıry Kálmán az MTA r. tagja KLTE 
Kuba Attila CSc JATE 
Markó László az MTA r. tagja VE 
Nemecz Ernı az MTA r. tagja VE 
Péceli Gábor DSc BME 
Petz Dénes DSc BME 
Pokol György CSc BME 
Richter Péter DSc BME 
Roska Tamás az MTA r. tagja MTA SzTAKI 
Schweitzer Ferenc DSc MTA 
Szabó Gábor DSc JATE 
Szederkényi Tibor DSc JATE 
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Külsı szakértık: 
Bíró Tamás CSc KFKI 
Daróczy Zoltán az MTA r. tagja KLTE 
Hatvani László DSc JATE 
Móricz Ferenc DSc JATE 
Nyeste László DSc, BME 
Novák Mihály DSc JATE 
Varga Zoltán Sándor DSc KLTE 
 
Tanárképzı Fıiskolai Kar 
Elnök 
Székely Gábor, CSc, BGyTF 
Tagok:: 
Balogh Árpád, CSc, BGYTF 
Domby Józsefné, JGYTF 
Gál János, BDTF 
Kocsis Gábor, BGYTF 
Raisz Rózsa, CSc, EKTF 
 
Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
Elnök:  
Kuminetz Géza, PhD PPKE Hittudományi Kar 
Tag: 
Puskás Attila PhD PPHF 
Póttag: 
Antalóczy P. Márton PhD PPKE ÁJK 
 
Adventista Teológiai Fıiskola 
Elnök:  
Reuss András PhD EHE 
Tagok: 
Szőcs Ferenc PhD KGRE 
Ritoók Magdolna CSc ELTE 
Ralph Enlow USA 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 209

 
Pünkösdi Teológiai Fıiskola 
Elnök: 
Szigeti Jenı CSc, Adventista Teológiai Fıiskola  
Tagok:: 
Benyik György PhD SZHF  
Pásztor János PhD KGRE  
Ralph Enlow USA 
 
Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola 
Elnök: 
Erdı Péter PhD PPKE  
Tagok:: 
Török József PhD PPHF 
Horváth Szabó Katalin CSc PPHF 
 
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
Elnök: Wojtilla Gyula 
 
Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Koordináló elnök: Kocsis Károly CSc GATE 
Vezetés- és szervezéstudományi Kar 
Elnök  
Kocsis Károly CSc, GATE 
Tagok: 
Balaton Károly CSc BKE 
Péceli Gábor, DSc, BME 
Sárkány István CSc RF 
Külsı szakértı: 
Rudolf Hecht Wien Katonai Akadémia 
 
Hadtudományi Kar 
Elnök: 
Berek Lajos CSc BJKMF 
Tagok: 
Király Béla ny. vezérezredes prof. emeritus 
Kovács István, CSc BJKMF 
Szakály Sándor CSc Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Hajma Lajos CSc HM nyugd.  
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Külsı szakértı: 
Armin Steinkamm München Bundeswehr Universität 
 
Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola 
Elnök:  
Tuschák Róbert az MTA r. tagja 
Tagok: 
Boross Zoltán DSc 
Csőrös János CSc 
Kemény Sándor DSc 
Kövesné Gilicze Éva CSc 
Laibl Lajos CSc 
Rudas Imre CSc 
Sima Dezsı CSc KKMF 
Zombory László DSc 
 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Koordináló elnök: Muszbek László az MTA r. tagja 
Általános Orvostudományi Kar 
Elnök: 
Telegdy Gyula SZOTE az MTA r. tagja 
Tagok: 
Balázs György DSc DOTE 
Csanády Miklós DSc SZOTE 
Gönczöl Éva DSc SZOTE 
Hunyadi János DSc DOTE 
Kovács László az MTA lev. tagja DOTE 
Semjén András CSc MTA KKK 
Soltész Gyula DSc POTE 
Szegedi Gyula, az MTA lev. tagja DOTE 
Szolcsányi János, az MTA lev. tagja POTE 
Póttagok: 
Damjanovich Sándor az MTA r. tagja DOTE 
Dési Illés DSc SZOTE 
Papp Gyula, az MTA r. tagja SZOTE 
Penke Botond DSc SZOTE 
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Fogorvostudományi Kar 
Elnök: 
Mari Albert CSc SZOTE 
Tagok: 
Keszthelyi Gusztáv CSc DOTE 
Szabó Gyula CSc POTE 
Rehák Gizella CSc Fıv. Gyermekfogászati és Fogszabályozó Oszt. 
Póttagok: 
Fazekas András CSc SZOTE 
Kovács Ádám CSc SZOTE 
 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Elnök: 
Mezey Géza DSc DOTE 
Falkay György DSc SZOTE 
Antus Sándor DSc DOTE 
Tósaki Árpád CSc 
Tóth László CSc 
 
1999/1/IV/2. sz. határozat  
 
Budapesti Mőszaki Egyetem  
Közoktatási vezetı szak 
Távoktatási tagozat próba akkreditációjának látogató bizottsága 
Elnök: 
Kocsis Károly CSc, GATE 
Tagok:  
Kiss Tóth Lajos CSc EKTF  
Kovács Ilma CSc BKE  
Szakértı: 
Zsoldos Márta BGGyTF  
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1999/2/X/1. sz. határozat  
Változás az 1999. tavaszán esedékes akkreditációs látogatások látogató bizottsági 
elnökök tagok személyében 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Lemondott: 
Csúri Kárply CSc 
Új tagok: 
Gadányi Károly CSc 
Molnár Péter CSc DOTE 
Természettudományi Kar 
Lemondott: 
Nemetz Károly az MTA r. tagja tag 
Hatvani László DSc szakértı 
Új tag:  
Szöır Gyula DSc 
 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Lemondott: 
Balázs György DSc DOTE 
 
Javaslat az 1999 tavaszán esedékes akkreditációs látogatások látogató bizottsági 
tagjainak személyére: 
 
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
Elnök: 
Wojtilla Gyula 
Tagok: 
Birtalan Ágnes CSc 
Hamar Imre CSc 
Prof. Ernst Steinkellner Univ. Wien 
Prof. Lallanji Gopal, Banaras Hindu Univ. 
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Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Orvostovábbképzı Kar 
Elnök: 
Muszbek László az MTA rendes tagja 
Tagok: 
Vécsei László DSc SZOTE 
Horváth Péter Örs DSc POTE 
Molnár Péter CSc DOTE 
 
Egészségügyi Fıiskolai Kar 
Elnök 
Lukácskó Zsolt PhD DOTE  
Tagok: 
Horváth Györgyi PhD SZOTE 
Buda József CSc POTE 
Póttagok 
Góth László CSc 
Horváth Boldizsár CSc POTE Eü. Fıiskolai Kar 
Helembai Kornélia CSc SZOTE Fıiskolai Kar 
 
1999/3/III/5. sz. határozat 
Változás egyes látogató bizottságok összetételében 
 
ELTE ÁJTK 
Lemondott: Rácz Attila DSc  
ELTE BTK 
Lemondott: Csúri Károly CSc JATE 
Új tag: Bernáth Árpád DSc JATE 
 
SOTE 
Általános Orvostudományi Kar 
Új tagok: 
Balogh Ádám DSc SZOTE 
Bódis József DSc Pécs Megyei Kórház 
 
Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
Lemondott: 
Puskás Attila 
Antalóczy P. Márton (póttag) 
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Új tag: 
Székely János PhD PPKE 
 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Új tag: 
Bényei András DSc  BME 
 
1999/3/III/6. sz. határozat 
Budapesti Mőszaki Egyetem  
Közoktatási vezetı szak 
Távoktatási tagozat próbaakkreditációjának látogató bizottsági elnöke és tagjai  
Lemondott:  
Kovács Ilma CSc BKE  
Zsoldos Márta BGGyTF  
Új tag:  
Golnhofer Erzsébet CSc ELTE  
 
1999/4/V/1. sz. határozat 
Az 1999 ıszén esedékes akkreditációs látogatások látogató bizottsági elnökei 
 
EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK: 
Baptista Teológiai Fıiskola 
LB elnök:  
Várszegi Asztrik fıapát, Pannonhalmi Bencés Fıapátság 
Károli Gáspár Református Egyetem  
LB elnök: 
Szabó Lajos EH  
Országos Rabbiképzı Intézet 
LB elnök:  
Gál Botond DRE 
Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola 
LB elnök:  
Török Endre ELTE BTK  
 
MAGÁN ÉS ALAPÍTVÁNYI INTÉZMÉNYEK: 
Kodolányi János Fıiskola  
LB elnök:  
Csizmadia László KVIF 
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Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete  
LB elnök:  
Barna Mária HIETE Fıiskolai Kar 
 
1999/4/V/2. sz. határozat 
Gödöllıi Agrártudományi Egyetem  
Gyöngyösi Fıiskolai Kar  
Távoktatási tagozat látogató bizottsága 
Elnök: 
Bedı Zoltán DSc MTA Martonvásári Kutató Intézet 
Tagok: 
Klement Zoltán az MTA r. tagja MTA Növényvédelmi Kutató Intézet 
Penninger Antal CSc BME 
Udovecz Gábor CSc Agrárgazdsági és Informatikai Kutató Intézet 
Szakértı: 
Chris W. van Seventer Hollandia 
 
1999/5/IV/1. sz. határozat  
 
Az 1999 ıszén esedékes akkreditációs látogatások látogató bizottsági elnökei 
illetve tagjai  
ALAPÍTVÁNYI INTÉZMÉNYEK: 
 
Kodolányi János Fıiskola  
Elnök: Tasnádi József, CSc, BKE  
 
International Business School  
LB elnök: Vörös József, DSc, Janus Pannonius Tudományegyetem 
 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete  
Elnök:  
Barna Mária, CSc, HIETE Fıiskolai Kar 
Tagok:  
Fehér Irén, CSc ACSJTf 
Peja Márta CSc BAZ Megyei Kórház, Miskolc 
Szél Éva CSc SZOTE Fıiskolai Kar, Szeged 
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EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK: 
Baptista Teológiai Fıiskola 
Elnök: Várszegi Asztrik, fıapát, Pannonhalmi Bencés Fıapátság 
Tagok:  
Fekete Károly DRHE 
Kirk E. Lowery, PhD Westminster Theological Seminary, USA 
Póttagok 
Nagy Antal Mihály Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
Roger Capps, PhD Baptist Church of Beaufort 
 
 
Károli Gáspár Református Egyetem  
Koordináló LB elnök:  
Szabó Lajos, EHE  
Hittudományi Kar 
Tagok:  
Reuss András EHE  
Fekete Károly DRH  
Pálhegyi Ferenc CSc BGGYTF  
Bölcsészettudományi kar 
Elnök:  
Kulcsár Szabó Ernı az MTA levelezı tagja ELTE 
Tanítóképzı fıiskolai kar  
Elnök kiválasztása folyamatban van 
 
Országos Rabbiképzı Intézet 
Elnök:  
Gaál Botond DRHE 
Tagok:  
Benyik György Szegedi Katolikus Hittudományi Fıiskola 
Fekete Károly DRHE  
Hegyesi Gábor BGGYTF 
egy külföldi szakértı, valamint egy pedagógus szakértı kiválasztása folyamatban 
van 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 217

 
1999/6/IV/4. sz. határozat  
Az 1999 ıszén esedékes akkreditációs látogatások látogató bizottsági elnökei 
illetve tagjai  
Kodolányi János Fıiskola 
Tagok:  
Józsa László CSc VE 
Piskóti István CSc ME  
Székely Gábor CSc BGYTF  
Póttag 
Barta Árpád CSc KF 
 
Nemzetközi Üzleti Fıiskola 
Elnök:  
Vörös József DSc JPTE 
Tagok: 
Bélyácz Iván DSc JPTE 
Temesi József CSc BKE 
 
Országos Rabbiképzı Intézet 
Elnök:  
Gaál Botond, Debreceni Református Egyetem 
Tag: 
Szabó László Tamás CSc KLTE 
külföldi szakértı kiválasztása folyamatban van 
 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképzı fıiskolai kar  
Elnök:  
Cseh Sándor, Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola 
 
Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola 
Elnök:  
Török Endre, ELTE BTK  
Tagok:  
Szathmáry Sándor Miskolci Bölcsészegyesület  
Martin H. Kobialk Németország 
Póttagok: 
Dr. Jean Michel Martin CUPS Collonges sous Saléve, Franciaország 
Pálhegyi Ferenc CSc BGGYTF 
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Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
Külföldi szakértı:  
Kameshwar Nath Mishra, Central Institute of Higher Tibetian Studies,  
Department of Sanskrit, India 
 
1999/7/III/4. sz. határozat 
Károli Gáspár Református Egyetem  
Hittudományi kar 
Elnök: 
Szabó Lajos EHE 
Tagok:  
Reuss András EHE 
ifj. Fekete Károly DRHE 
Nanszákné, Cserfalvi Ilona KFRTF 
Bölcsészettudományi kar 
Elnök:  
Kulcsár Szabó Ernı, az MTA l. tagja, ELTE 
Tagok:  
Dobos István PhD KLTE 
Kiss Jenı DSc ELTE 
Gyáni Gábor DSc MTATTI 
Beke Katalin PhD KLTE 
Ritoók Pálné CSc ELTE 
Tanítóképzı fıiskolai kar  
Elnök:  
Cseh Sándor 
Tagok:  
Fábiánné, Kocsis Lenke JTF 
ifj. Fekete Károly DRE  
Bálványos Huba BTE 
 

IV/4. Egyéb határozatok 

1999/2/X/2 sz. határozat  
 
A Kırös Fıiskola jogelıd intézménye, a Brunszvik Teréz Óvóképzı Fıiskola 
által 1997-ben kezdeményezett Gyermektánc-oktató szakirányú továbbképzési 
szak indításának ügyében hozott MAB határozat (1998/6/VII/38.sz.) módosítása, 
az alábbiak szerint. 
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A jogelıd intézmény (Brunszvik Teréz Óvóképzı Fıiskola) által beadott kérelem 
elutasításának indokolása okafogyottá vált azáltal, hogy az idıközben 
integrációval létrejött Kırös Fıiskola a hatályos jogszabályok alapján 
rendelkezik a tanító szak oklevél-kiadási jogosultsággal. Ez a tény indokolttá 
teszi a MAB határozat módosítását.  
 
1999/2/X/3. sz. határozat  
 
Az Etikai Összeférhetetlenségi Bizottság állásfoglalása a MAB-tagok 
felsıoktatási intézménnyel polgári jogi (magánjogi) jogviszony létesítési 
rendjérıl  
A jelenlegi hatályos jogszabályok, valamint a MAB szabályzatai a MAB 
tagjának felsıoktatási intézménnyel létesített, illetve létesítendı polgári jogi 
(magánjogi) szerzıdéses jogviszonyára vonatkozóan semmiféle rendelkezést, 
illetve korlátozást nem tartalmaznak. 
Amennyiben a MAB tagja valamely felsıoktatási intézménnyel ellenszolgáltatás 
ellenében vagyoni jog átruházására vonatkozó polgári jogi (magánjogi) 
szerzıdést kötött, illetve kíván kötni, errıl a MAB elnökét tájékoztatnia kell. 
 
1999/2/X/4. sz. határozat 
 
A Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskola Habilitációs Bizottsága saját hatáskörben 
írja elı az átmeneti - 2000. június 30-ig terjedı - idıszakra a DLA képzéshez 
szükséges nyelvvizsgára vonatkozó követelményeket. 
 
1999/2/X/5. sz. határozat  
 
Az elnökség felhatalmazást kapott, hogy a MAB korábbi elvi állásfoglalása 
alapján alakítsa ki a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetemre, valamint a Kaposvári Egyetemre vonatkozó integrációval 
kapcsolatos állásfoglalását és errıl a minisztert tájékoztassa. 
 
 
1999/3/VIII/2 sz. határozat 
 
A MAB elnökségének állásfoglalása 
A felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló 1999. 02. 24.-i 
elıterjesztéssel kapcsolatosan: 
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Egyetemnek minısített intézményhez további karok rendelése esetén a kibıvített 
intézmény továbbra is egyetemnek tekinthetı. 
Az elızı elıterjesztéshez képest nem vagy más összetételben szereplı 
intézmények esetén az intézmény egyetemi státusát érintıen a MAB 
állásfoglalása a következı: 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Az elıterjesztésben jelzett változás nem változtat az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem néven integrációval létrejövı  intézmény egyetemi státusán.  
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest 
Az Államigazgatási Fıiskola és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
integrációjával létrejövı új integrált intézmény nem tesz eleget a hatályos Ftvagy 
3. §-ában az egyetemmel szemben elıírt követelményrendszernek. 
A MAB Plénumának 1999. évi januári rendkívüli ülésének az akkor Budapesti 
Tudományegyetem néven létrehozni tervezett integrált intézménnyel kapcsolatos 
álláspontja szerint - A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem integrációja 
az ELTE-vel problematikus. A minıség az oktatás és a kutatás színvonalára 
gyakorolt hatásának pozitív illetve negatív mérlege nem vonható meg 
egyértelmően. 
 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola és a Pannon Agrártudományi 
Egyetem Állattenyésztési Kar integrációjával létrejövı új integrált intézmény 
nem tesz eleget a hatályos Ftvagy 3. §-ában az egyetemmel szemben elıírt 
követelményrendszernek. Aggályosnak tartja a MAB a korábbi tervezethez 
képest jelentıs változást jelentı Kaposvári Egyetem létrehozását az alábbi 
szempontok mérlegelése alapján is:  
A Pannon Egyetem kaposvári Állattenyésztési Karának és a keszthelyi 
Georgikon Mezıgazdaságtudományi Karának külön egyetemi intézménybe 
történı integrálása szétválasztja az agrároktatás és kutatás két alapvetı ágának, 
az állattenyésztésnek és a növényi tudományoknak együttes koncentrált 
mővelését, mivel az elıbbi Kaposváron, míg az utóbbi Keszthelyen ért el 
nemzetközileg is elismert színvonalat. 
A Pannon Egyetemnek az új javaslatban szereplı szétválasztása inkább 
eredményezhet dezintegrációt az agrártudományok felsıfokú képzésében, mint a 
kormányzati szándék szerinti integrációt. A minıségi kritériumok is az említett 
szándék megvalósítását sugallják, melyhez a jövıben még inkább szükség lenne 
a színvonalas oktatáshoz és kutatáshoz megfelelı kritikus tömeg növelésére és 
nem annak szétforgácsolására. 
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1999/2/IX sz. határozat 

Állásfoglalás a doktori képzésrıl és fokozatszerzésrıl 

 
1. MEGHATÁROZÁSOK 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a doktorképzéssel (PhD, DLA) kapcsolatos 
állásfoglalásában az alábbi fogalmakat az itt meghatározott tartalommal 
használja: 
 
1.1. Iskola, program, képzés, téma 
 
A doktori iskola a felsıoktatási intézmény olyan szervezeti kerete, amelyben a 
doktori fokozat elnyerésére felkészítı képzés folyik. A doktori iskolában 
közremőködhet más felsıoktatási intézmény vagy kutatóintézet is. A doktori 
iskola a feladatait egy vagy több doktori program keretében oldja meg. 
A doktori képzés tudományos fokozat elnyerésére irányuló rendszeres oktatási, 
kutatási és ellenırzési tevékenység, amely a tudományos és oktatói utánpótlást 
szolgálja. 
A doktori iskola tevékenységét egy- vagy több doktori program keretében 
valósítja meg. 
A doktori téma olyan kutatási terület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása 
folyamatában a jelölt - a témavezetı irányításával - elsajátítsa a tudományos 
módszerek alkalmazását, értékelhetı tudományos eredményhez jusson és errıl 
tudományos közlemények, tudományos elıadások és doktori értekezés 
formájában bizonyosságot tegyen. 
 
1.2. Vezetık, oktatók 
 
A doktori iskola vezetıje felelıs az iskola tudományos színvonaláért és oktatási 
munkájáért. 
A doktori iskola alapítói belsı és külsı oktatók illetve kutatók. Mindenki csak 
egy doktoriskolában lehet alapító. Az alapító oktatók helyébe - megfelelı eljárás 
után - azonos feladatokkal-, azonos feltételek megléte esetén új belsı tagok 
léphetnek. 
A doktori iskola vezetıje általában a doktori program vezetıje. Ha a doktori 
iskolán belül több program mőködik a doktori iskola vezetıje vagy az egyik 
program vezetıje, vagy más, a minıségi feltételeknek megfelelı oktató. 
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A doktori téma vezetıje általában a témakörben tudományos minısítéssel 
rendelkezı tudós, aki a doktorjelölt vagy doktorjelöltek tanulmányait, kutatási 
munkáját felelısen irányítja és segíti. 
Alapító belsı tag az a felsıoktatási intézménnyel közalkalmazotti vagy annak 
megfelelı teljes munkaidejő jogviszonyban álló, adott tudományágban 
tudományos fokozattal rendelkezı oktató vagy kutató lehet, akinek a doktori 
iskola alapításakor legalább három éve van a nyugdíjba vonulásig és nincs tartós 
fizetés nélküli szabadságon.  
Alapító külsı tag lehet az, aki az adott tudományágban professzor emeritus, 
minısített oktató, vagy tudományos kutató, akit a doktori iskola vezetıjének 
javaslatára a doktori tanács alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktató és 
kutatómunkára. 
 
1.3. Tanácsok, testületek, szabályzat 
 
A doktori tanács az a testület, amelyet az egyetem tanácsa a doktori képzés 
szervezésére, felügyeletére és rendszeresen értékelésére választ, továbbá amely 
odaítéli a doktori fokozatot.  Ahol ez indokolt, doktori tanács karonként is 
létrehozható.  
A doktori tanács tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben 
döntéseit csak a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet 
megfellebbezni. A fellebbezési ügyekben a rektor dönt. 
A doktori tanács szavazati joggal rendelkezı tagjai egyetemi tanárok, és/vagy az 
MTA rendes illetve levelezı tagjai és doktorai. A doktori tanács tagjainak 
legalább egyharmada külsı személy, aki nem áll munkaviszonyban az 
intézménnyel, továbbá az MTA rendes vagy levelezı tagja illetve doktora. A 
doktori tanácsnak tanácskozási jogú tagja a doktori képzésben részt vevı 
hallgatók által választott legalább egy képviselı is.  
A doktori tanács a doktori cselekményekkel kapcsolatos eljárásokról doktori 
szabályzatot alkot, amely az Egyetemi Tanács jóváhagyása után, a MAB 
egyetértésével léptethetı hatályba. 
Az egyetemi doktori tanácsok és habilitációs bizottságok elnökei és más tudósok 
alkotják az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsot, amelynek feladata a 
doktorképzés és a habilitációs eljárások koordinálása, ajánlások, állásfoglalások 
kidolgozása és közzététele, valamint országos képviselete.  
A doktori iskola vezetıjének munkáját a doktori iskola tanácsa segítheti. Tagjait 
az egyetem doktori tanácsa a doktori iskola vezetıjének javaslatára bízza meg és 
menti fel. 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 223

 
1.4. Képzés, vizsga, oklevél, fokozat 
 
A doktori fokozat tudományos minısítés. A doktori oklevél igazolja, hogy 
tulajdonosa, eddigi teljesítménye alapján tudományos munkára alkalmas. 
A doktori fokozat szervezett képzésben (ez lehet teljes idejő, nappali ösztöndíjas 
vagy önköltséges forma, vagy részidejő, fıállású munkaviszony melletti, eddigi 
helytelen elnevezés szerint levelezı forma), illetve egyéni felkészülés alapján 
szerezhetı meg.  
Az egyéni felkészülés felvételi követelményeit és ellenırzésének módját külön 
kell megállapítani és a doktori szabályzatban, rögzíteni. 
A doktori fokozatszerzési eljárásra bocsátás feltételeit a doktori szabályzat 
tartalmazza. 
Doktori fokozat doktori szigorlat letétele, önálló tudományos munkásság 
bemutatása, két idegen nyelv, tudomány mőveléséhez szükséges ismeretének 
igazolása (az egyik nyelvbıl legalább állami � C�  típusú középfokú, vagy azzal 
egyenértékő nyelvvizsga bizonyítvány) és a doktori értekezés nyilvános védése 
alapján adható. A nyilvánosság kérdésében indokolt, kivételes esetben a MAB 
ettıl eltérıen is dönthet. 
Egy felsıoktatási intézményben, egy tudományágban egy doktori iskola 
mőködhet, indokolt, kivételes esetben a MAB ettıl eltérıen is dönthet.  
 
Tudományterület, tudományág, tudományszak 
 
Tudományterület a tudomány három nagy területe: a társadalom és humán 
tudományok, az élıvilággal foglalkozó tudományok; valamint az élettelen 
világgal foglalkozó tudományok, a mérnöki tudományok, a matematika. A 
teológia és a mővészetek nem sorolhatók be a fenti rendszerbe. 
Tudományág az MTA minısítési rendszerében alkalmazott felosztás szerinti 
fogalom, amelynek felsorolását a melléklet tartalmazza. A tudományágak 
rendszerének módosításához a Magyar Tudományos Akadémia Doktori 
Tanácsának egyetértése szükséges. Ez a feltétel az újabb kormányrendelet 
megjelenéséig érvényes. 
A tudományágak tudományszakokra, ezek témacsoportokra és témákra 
oszthatók. 
Az interdiszciplináris kutatások a tudomány több területéhez, ágához, szakjához, 
tartozhatnak. 
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2. DOKTORI ISKOLÁK ALAPÍTÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 
 
2.1. Általános kérdések 
 
Az egyetem doktori képzésre és a fokozat odaítélésére azon tudományágban 
jogosult, amelyben a doktori iskola létesítését a Magyar Akkreditációs Bizottság 
jóváhagyta. 
 
2.2. Pályázat a doktori iskola létesítésére, feltételek 
 
2.2.1. A doktori iskola létesítésének jóváhagyásáért a MAB-hoz pályázatot kell 
benyújtani. A pályázatot az egyetemi doktori tanács jóváhagyásával, a rektor 
ellenjegyzésével kell a MAB-hoz eljuttatni. A pályázatban foglalt adatok 
hitelességéért az egyetem rektora felel, és az adatok valósságát aláírásával 
igazolja. 
2.2.2. A pályázat melléklete tartalmazza a benyújtó Egyetem doktori 
szabályzatát. 
2.2.3. A MAB akkor tárgyalja a pályázatot, ha az megfelel az alábbi minimális 
követelményeknek: 
A doktori iskola vezetıje alapító belsı tag, a felsıoktatási intézménnyel teljes 
idejő munkaviszonyban álló egyetemi tanár, aki az MTA rendes vagy levelezı 
tagja illetve doktora. A tudományok doktorainak tekintendık az MTA doktorai. 
A doktori iskola tanárai között legalább még két akadémiai doktor van, ezek 
közül egy lehet külsı tag. 
A doktori iskola további tanárai között még négy tudományos fokozattal 
rendelkezı habilitált oktató vagy egyetemi tanár van. Ez utóbbiak közül 
legfeljebb kettı lehet külsı oktató, vagy kutató. 
Az a-c alatt felsoroltak rendszeresen részt vesznek a doktori iskola oktató, kutató 
munkájában és nem tartózkodnak tartósan külföldön. 
A pályázat tartalmazza az oktatók tudományos életrajzát és a beadást megelızı 
öt év tudományos munkásságának bemutatását. 
A pályázat tartalmazza a doktori iskola nemzetközi kapcsolatainak, továbbá a 
képzés és a kutatás minıségbiztosítási elveinek leírását. 
2.2.4. A mővészeti és teológiai képzésben, a doktori iskola akkreditációs 
pályázatánál - az általános követelmények (2.2.2. a. és b. pontjának) 
teljesüléséhez elegendı a DLA, illetve a PhD fokozat. 
2.2.5.Formailag hiányos pályázatot a MAB nem tárgyal, azt a pályázónak 
visszaadja. 
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2.2.6.Amennyiben egy doktori iskolán belül több program van, akkor a 
programoknak külön-külön meg kell felelniük az a és c  alatti követelményeknek, 
kivéve a programvezetı személyére szóló alábbi szabályt: a program vezetıje 
kielégíti az a pont alatti követelményeket és a felsıoktatási intézmény legalább 
50 %-os munkaidıben alkalmazott oktatója, illetve korábbi kinevezésének 
folytatásaként professzor emeritus 
 
2.3. A pályázat elbírálása és értékelése 
 
A MAB a pályázatok elbírálására tudományáganként követelményrendszert 
dolgoz ki, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia illetékes Osztályával és az 
ODHT-val egyeztet. 
A MAB a pályázatokat szakértık és a szakbizottság véleményének 
figyelembevételével értékeli és dönt elfogadásukról vagy elutasításukról. A 
szakértık között indokolt esetben külföldi tudóst is fel kell kérni. A külföldi 
szakértı felkérése a MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének 
közremőködésével történik. 
A MAB plénuma a pályázatot vagy jóváhagyja vagy elutasítja. Elutasított 
pályázó egyetem ugyanabban a tudományágban egy év múlva adhat be újabb 
pályázatot. 
A MAB jóváhagyása csak a szervezett képzésre és egyéni felkészülık fogadására 
szól. Egyéb oktatási formák bevezetését a MAB külön eljárásban vizsgálja meg. 
 
3. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSE 
 
3. 1. Az oktatók megbízása, az oktatás és a vizsgáztatás 
 
3.1.1. A doktori iskola a MAB jóváhagyása után alakul meg. A jóváhagyás 
tartalmazza doktori iskola vezetıjének személyét is. 
3.1.2. A doktori iskola mindenkori vezetıjét a doktori tanács javaslatára a MAB 
egyetértésével a rektor bízza meg. 
A doktori iskola program vezetıit és oktatóit a doktori iskola vezetıjének 
javaslatára az egyetem doktori tanácsa bízza meg. A megbízása visszavonható a 
doktori iskola vezetıjének javaslatára. A megbízás megszőnik, ha a pályázatban 
feltüntetett követelmények valamelyike nem teljesül. 
Témavezetıi megbízást kaphatnak a doktori iskola oktatóin kívül az egyetem 
professzor emeritusai és tudományos kutatók is. 
A doktori képzés kredit rendszerben történik. A részleteket az Intézmény doktori 
szabályzata tartalmazza. 
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A részletes doktori programot, amely tartalmazza az aktuális képzési tervet, a 
témavezetıket és a tematikát a doktori tanács fogadja el. 
A doktori tanulmányok lezárása után, a doktori fokozatszerzési eljárásra 
bocsátásról a doktori tanács dönt. Az egyéni felkészülést követı fokozatszerzési 
eljárás engedélyezésének szabályait a doktori szabályzatban külön kell rögzíteni. 
A doktori fokozatszerzési eljárás további feltételeit tudományáganként egységes 
szempontok alkalmazásával kell meghatározni. 
A doktori szigorlatot szigorlati (vizsga) bizottság elıtt kell letenni. A szigorlati 
bizottságot a doktori tanács doktori fokozattal rendelkezı személyekbıl hozza 
létre. A bizottság legalább egyharmada az egyetemmel közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem álló, s a doktori iskola oktatásában 
részt nem vett külsı szakember.  
Az egyetem köteles jelenteni a MAB-nak a doktori fokozat megszerzését. 
 
3.2. A doktori értekezés és megvédése 
 
A doktori értekezést illetve alkotást bíráló bizottság elıtt nyilvános vitában kell 
megvédeni. A vita nyilvánosságáról az egyetem gondoskodik. A bíráló bizottság 
elnöke az egyetem szakmailag illetékes tanára; a bizottság elnökét és tagjait az 
egyetem doktori tanácsa jelöli ki. A bizottság legalább 1/3-a külsı szakember 
legyen. 
A vitára meg kell hívni a szakma jeles képviselıit, a meghívóhoz mellékelni kell 
az értekezés tárgyát, módszerét és új eredményeit bemutató téziseket. 
A doktori értekezést bemutató tézisfüzetnek tartalmaznia kell a témavezetı, az 
opponensek (közülük is legalább az egyik külsı szakember) és a bírálóbizottság 
tagjainak nevét.  
A doktorjelöltek publikációiban ajánlatos feltüntetni a doktoriskolát és a 
témavezetı nevét. 
 
 
4. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK MINİSÉGELLENİRZÉSE 
 
4.1. Az egyetem feladatai 
 
A doktori tanács folyamatosan figyelemmel kíséri a program(ok) mőködését. 
Munkájához felhasználja a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek 
véleményét, szükség esetén külsı szakértıt kér fel. 
Az egyetem doktori tanácsa rendszeresen jelentést készít az egyetemi tanács 
számára a doktori iskolák mőködésének minıségérıl, és ennek egy példányát az 
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egyetem rektora az egyetemi tanács állásfoglalásával együtt, megküldi a MAB-
nak. 
 
4.2. A Magyar Akkreditációs Bizottság feladatai 
 
A MAB rendszeresen ellenırzi a doktori iskolákban folyó képzés minıségét. 
Ennek érdekében: 
Az egyetemek második intézményi akkreditációjától kezdve megvizsgálja és 
értékeli a doktori iskolák mőködését. 
A MAB külön bizottságot állít fel a doktori iskolák folyamatos ellenırzésére. A 
bizottság rendszeresen vizsgálja a képzést és a doktori értekezések színvonalát. 
A MAB a rendszeres ellenırzés szempontrendszerét és eljárási rendjét 
közzéteszi. 
 
5. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE, 
MEGSZÜNTETÉSE 
 
5.1. Az egyetem kezdeményezése 
 
Az egyetem doktori tanácsa javasolhatja a doktori iskola mőködésének 
felfüggesztését, illetve megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi 
feltételei lényegesen megváltoznak és az oktatás minıségének romlását idézik 
elı. 
Az egyetem rektora a felfüggesztési illetve megszüntetési javaslatát részletes 
indoklással ellátva a MAB-nak megküldi. 
A MAB szakértık és az illetékes szakbizottság(ok) bevonásával a javaslatot 
megvizsgálja és dönt a felfüggesztésrıl illetve megszüntetésrıl. 
A program megszüntetés intézmény jogköre, amelyrıl az egyetem rektora 
tájékoztatja a MAB-ot. 
 
5.2. A MAB kezdeményezése 
 
A MAB erre kijelölt bizottsága az egyes doktori iskolákat folyamatosan ellenırzi 
és minıségi észrevételeit a Plénum elé terjeszti. 
Ha a MAB akár az intézményi akkreditáció, akár a folyamatos ellenırzés során a 
doktori iskola mőködésében a minıséget veszélyeztetı jelenségeket tapasztal, 
javaslatot tesz azok kijavítására, ezt határidıhöz köti, és végrehajtását ellenırzi.  
Ha a MAB a feltételek olyan alapvetı romlását tapasztalja, amely az 5.2.2. pont 
alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket igényel, akkor rendkívüli eljárásban 
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kéri a rektort, hogy kezdeményezze a doktori iskola önértékelését. Ezt az 
egyetem doktori tanácsa véleményezi. 
A fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba indokolt 
esetben külföldi szakértıt kell felkérni. 
A bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma dönt a doktori 
iskola mőködésének felfüggesztésérıl vagy megszüntetésérıl. Az eljárás 
részletes rendjét a MAB közzéteszi. 
 
6. ÁTMENETI ÉS VEGYES INTÉZKEDÉSEK 
 
A doktori iskolák felállításához szükséges törvény- és más jogszabály 
módosításra a MAB tesz javaslatot. 
A doktori iskolák létesítésére pályázatot az új jogszabályokban meghatározott 
idıpontban lehet beadni. 
A jelenleg a MAB jóváhagyásával folyó doktori programok ügyében a 
jogszabályok megváltozásáig a felsıoktatási intézmények csak akkor 
kezdeményezhetnek változást, ha a változással az érintett programok vezetıi 
egyetértenek, és a változás nem sért jelenleg érvényes jogszabályt. 
6.4. A fentieket a szabályozás hatályba lépésétıl felmenı rendszerben, de 
legkésıbb 3 éven belül be kell vezetni. 
 
1999/5/VIII/1. sz. határozat 

Az egyetemi és fıiskolai képzés kapcsolata mőszaki felsıoktatásban 

A Felsıoktatási törvény értelmében fıiskola is szerezhet jogot 5 éves egyetemi 
alapképzésre, illetve egyetem is szerezhet jogot 3 éves fıiskolai alapképzésre. 
Tekintettel arra, hogy a két alapképzés és a kiegészítı alapképzés keretében a 
fıiskolai szintő szakok egyetemi szintő kiegészítése a mőszaki felsıoktatásban 
elég vegyes képet mutat, ezért a MAB ad hoc - Mőszaki Vegyes Bizottsága�  az 
egyetemi és fıiskolai képzés kapcsolatáról az alábbi javaslatot fogadta el: 
Fıiskolai képzést követı kiegészítı egyetemi képzés idıtartama 3 év illetve az 
elıírt kreditpontszám teljesítése. Egyetemi kiegészítı alapképzést  egyetem 
végezhet olyan szakon, amely jóváhagyott PhD programmal vagy a MAB által 
elismert kiemelkedı kutatási tevékenységgel rendelkezik. 
Egyetemi szak 3 év utáni megszakítása nem vezethet fıiskolai diplomához. Ilyen 
esetben - kiegészítı gyakorlati�  képzés szükséges, amelynek idıigénye 1 évre 
tehetı.* 
A mőszaki felsıoktatásra elfogadott elvek nem tekinthetık általános érvényőnek. 
A plénum javasolja, hogy más szakterületekre vonatkozóan is dolgozzanak ki 
hasonló, az egyedi sajátosságokat figyelembevevı állásfoglalást. 
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*Természetesen fıiskolai kimenet esetén a szak fıiskolai szintő képesítési 
követelményei léteznek, és az intézmény fıiskolai szintő oklevél kiadási joggal 
rendelkezik. 
 
1999/5/VIII/2. sz. határozat 

A JPTE Régészet alapképzési szak indításának elutasítása 

A Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara által 
benyújtott Régészet alapképzési szak elutasító MAB határozatra vonatkozó 
fellebbezéssel kapcsolatos állásfoglalás 
A JPTE által korábban már benyújtott, sz506 kódszámú Régészet alapképzési 
szak engedélyezését a MAB korábbi, 1998/6/VII/59. sz. határozatával egyetértve 
ismételten elutasítja.  
Indoklás:  
nem látják biztosítottnak a bemutatott két korszak színvonalas oktatását (a római 
provincia korszak felelıse, egyben a tervezett szak felelıs oktatója 
köztisztviselıi kinevezést kapott, munkaviszonya az intézménynél átmenetileg 
megszőnt, az ıskori régészet oktatója a bemutatott életrajz szerint nem 
rendelkezik tudományos fokozattal); 
az infrastrukturális (könyvtári) háttér nem biztosított. 
 
Az Oktatási Miniszter tájékoztatója a JPTE Régészet alapképzési szak elutasító 
határozatával kapcsolatban. 
Köszönettel vettem a Magyar Akkreditációs Bizottságnak a Janus Pannonius 
Tudományegyetem régészet szakindítási kérelmével kapcsolatos újabb, 
1999/5/VIII/2. számú határozatát, amelyben a Bizottság megerısíti korábbi 
elutasító állásfoglalását. 
Az Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja - a rektor támogatásával - 
azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy ismét hívjam fel a Magyar Akkreditációs 
Bizottságot a szakindítási kérelem újbóli felülvizsgálatára. Indoklásként olyan, a 
képzés minıségét érintı kérdések szerepelnek, amelyek megítélése a Magyar 
Akkredítációs Bizottság kompetenciájába tartozik. 
Tekintettel arra, hogy a Felsıoktatási és Tudományos Tanács 1998. december 8-
9-i ülésén szintén nem támogatta a kérelmet, az Egyetem rektorát értesítettem 
arról, hogy a régészet szak indítását most nem áll módomban engedélyezni. 
Javasoltam, hogy készítsenek újabb kérelmet, amelyben részletesen kifejtik, hogy 
miben és miért nem értenek egyet a két testület határozatával, illetve az azokban 
szereplı indoklással, és bemutatják, hogy milyen változások történtek az elızı 
kérelem benyújtása óta, hiszen errıl természetesen nem a testületnek kellett 
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volna tájékozódnia - amint ez az Egyetem részérıl kifogásként 
megfogalmazódott. 
 Kérem, hogy amennyiben az Egyetem új kérelmet nyújt be, az 
elbíráláskor a Bizottság fordítson fokozott figyelmet az abban foglalt érvekre. 
 
 
1999/5/VIII/5. sz. határozat  

A PATE fıiskolai szakalapítási kérelme  

nem új szaklétesítés, hanem megfelel az Agrárfelsıoktatás alapképzési 
szakjainak képesítési követelményeirıl megjelent 146/1998 (IX.9)sz. 
kormányrendeletben szereplı Növénytermesztési mérnök szak képesítési 
követelményeinek. Így a PATE fıiskolai szakkal kapcsolatos kérelme nem 
szaklétesítés, hanem csak szakindítás. A szak megnevezése Növénytermesztési 
mérnök. 
 
1999/7/VII/1. sz. határozat  

A felsıoktatási intézményhálózat átalakításával kapcsolatos doktori iskolai és 
habilitációs átmeneti feladatok megoldása  

Az Országos Doktori és Habilitációs Tanács állásfoglalásának támogatása 
A jogelıd Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban EDT) és Habilitőácós 
Bizottság (a továbbiakban HB) intézményen belüli vagy intézményközi 
formában, jogosítványait megtartva, 2001. június 30-ig átmeneti EDT ill. HB-
ként tovább mőködik. Ezek az Egyetemi Doktori Tanácsok és Egyetemi 
Habilitációs Bizottságok legkésıbb 2000. december 31-ig fogadhatnak be egyéni 
doktori cselekményekre vonatkozó pályázatokat és 2001. március 31-ig 
habilitációs kérelmeket. Feladatuk a folyamatban lévı fokozatszerzési és 
habilitációs eljárások lebonyolítása a jelzett határidıig. 
Legkésıbb 2000. március 31-ig létre kell hozni az új EDT-okat és EHB-okat, 
amelyek folyamatosan átveszik a korábbi testületektıl a doktorképzéssel és 
habilitációval összefüggı feladatokat, kivéve a már folyamatban lévı eljárásokat. 
Amennyiben az egyetem szintjén nem teremthetı meg a szakmai illetékesség és a 
külsı kontroll, lehetıség van fokozatadományozási és habilitációs minısítési 
hatáskörrel rendelkezı kari vagy tudományági (szakterületi) doktori tanácsok és 
habilitációs bizottságok létrehozására is. Ez esetben az EDT és az EHB az átadott 
döntéseket illetıen csak törvényességi felügyeleti körben illetékes. 
Az állami ösztöndíjas felvételi keret intézmények közötti és egyetemeken belüli 
elosztása 2000-ben még a jelenlegi intézményi beosztásban és az ODHT által 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 231

kezdeményezett, 1999. évben alkalmazott elvek alapján történik. Az új egyetemi 
struktúra szerinti 2001/2002-es tanévtıl érvényes állami ösztöndíjas 
létszámelosztás elveit és algoritmusát 2001. március 31-ig kell kialakítani. E 
tekintetben a javaslattevı továbbra is az ODHT. 
 
1999/9/VII. sz. határozat  

A Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskolán folyó mesterképzési program speciális 
eljárási szabályzata  

A MAB egyetért az autonóm felsıoktatási intézmény döntésével, mely szerint 
egyéni eljárás esetén a doktori ösztöndíjas idıszaknál általában hosszabb 
idıtartamú személyes fejlıdés szükséges ahhoz, hogy a graduális oklevél 
kézhezvétele után a mester fokozatot megszerezze. Ezt nem kell feltétlenül 
életkorhoz kötni. Az elbíráló testületnek legyen joga arra, hogy az egyéni 
eljárásban az „önálló szakmai teljesítményt” az idıhatártól eltérıen is értékelje, 
különös tekintettel a kiemelkedı színvonalú zenei elıadómővészekre. Követhetı 
az a más egyetemek doktori tanácsa által bevett gyakorlat is, amely szerint a 
bizottság a felmutatott publikációs (mővészeti) teljesítmény alapján a kérelem 
benyújtásának lehetıségeirıl elızetes véleményt ad. 
 

IV/5. Költségvetés 

1999/2/VII sz. határozat 

A MAB 1998. évi gazdálkodása 

 
Bevételek 

 Elıirányzat Teljesítés 
Bevétel 2.748.000 2.796.601 
Támogatás 1.200.000.000 1.200.000.000 
Átvett pénz 10.471.000 10.670.238 
Összesen 1.33.382.000 133.630.039 

 
Kiadások 

 Elıirányzat Teljesítés 
Személyi 66.201.000 57.448.633 
Járulékok 24.921.000 21.509.557 
Dologi 33.597.000 31.118.317 
Összesen 133.382.000 118.282.413 
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A MAB Titkársága 1997-ben 82.5 millió forinttal gazdálkodhatott. Ezzel 
szemben az 1998. évi eredeti elıirányzat 120 millió forintot tett ki, valamint 
igénybe vehettük az 1997. évi 20.7 millió forint pénzmaradványt az 1997. évi  
kötelezettségek rendezésére. 
 
Az év során realizált intézményi bevétellel, valamint a Professzorok Háza 
pénzmaradvány átadásával együtt a módosított elıirányzat 133,4 millió forintra 
alakult. Ez lehetıséget teremtett a szakértıi díjak, az LB tagok és MAB tagok 
tiszteletdíjának emelésére. 
 
A Titkárság létszámát az üres állások betöltésével 18.5 fıre emeltük. 
 
Az átgondolt és racionális gazdálkodás ellenére 1998-ban 11,9 millió forint 
pénzmaradvány keletkezett, amelyet 4 millió forint kötelezettség vállalás terhel. 
Ennek értelmében az üres állásokat nagyobb részt az év második felében tudtuk 
betölteni, valamint a mőködéshez szükséges eszközök beszerzése közbeszerzési 
eljárás keretében bonyolítható, ami az átfutási idıt a vártnál jobban növelte.  
 
Pénzügyeink lebonyolítására továbbra is igénybe vesszük a Professzorok Háza 
közremőködését. 
 
1999/3/V sz. határozat 

Az 1999. évi költségvetés 

Eredeti elıirányzat 
 1999. évi összeg 
Személyi juttatások 90.627.000 
Járulékok: tb. és eü. 
hozzájárulás 

31.619.000 

Dologi kiadások (ÁFÁ-val) 
a Nemzetközi Tanácsadó 
Testület és külföldi 
szakértık költségeivel 

 
37.893.000 

Felhalmozás 10.000.000 
Összesen 170.139.000 
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A költségvetési törvényben rögzítetteknek megfelelıen az OM érvényesítette 
zárolási kötelezettségét és a MAB költségvetési elıirányzatát 24 millió forinttal 
csökkentette, ami a következı változásokat okozta: 

 
Módosított elıirányzat 

1999. évi összeg 
Személyi juttatások 80.097.000 
Járulékok: tb. és eü. 
hozzájárulás 

28.149.000 

Dologi kiadások (ÁFÁ-val) a 
Nemzetközi Tanácsadó 
Testület és külföldi szakértık 
költségeivel 

 
27.893.000 

Felhalmozás 10.000.000 
Összesen 146.139.000 

 
Az 1999. évi finanszírozást a módosított elıirányzat szerint végezhetjük. Az 
elvonás ellenére még így is lehetıség van a szakértıi díjak és juttatások kis 
mértékő emelésére. A MAB tagok tiszteletdíja a minimálbér növekedésével 
emelkedik, változatlan szorzószámok mellett. 
 
A 2043/1999. Sz. Korm., r. csökkentését írja elı a költségvetésbıl gazdálkodó 
szervezetek számára, amely a MAB Titkárságát 1 fı létszám csökkentésével 
érinti. Így a Titkárság 1999-ben 21 fı alkalmazotti létszámmal mőködhet. 
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V. A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS 
MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

1998/2/IX/, 1998/5/V/1, 1999/4/X/1 sz. határozatok alapján 
 
A felsıoktatásban a képzés és a tudományos tevékenység színvonalának 
folyamatos ellenırzésére, a minısítés elvégzésére és a minıség-biztosítás 
támogatására a Kormány Magyar Akkreditációs Bizottságot (MAB) hoz létre. 
A MAB 30 tagból álló testület. Tagjainak felét (15 fı) a felsıoktatási 
intézmények, másik felét a tudományos kutatóintézetek (10 fı) és a szakmai 
testületek (5 fı) legalább doktori fokozattal rendelkezı küldöttei alkotják.  
A MAB tagjait és elnökét az oktatási miniszter elıterjesztésére a miniszterelnök 
három évre bízza meg. A megbízás egy ízben meghosszabbítható. 
Valamennyi tudományág képviseletének biztosítása érdekében a MAB 
tanácskozási jogú tagokat kér fel. A Plénum által felkért tanácskozási joggal 
rendelkezı tagok megbízatásának ideje megegyezik a szavazati jogú tagok 
megbízatásának idejével. 
I. A MAB szervezete és mőködési rendje 
I. 1. Plénum 
I. 1. 1. A Plénum tagjai 
1/ A MAB Plénuma a MAB legfelsıbb testülete, melynek mőködésére és tagjaira 
vonatkozó rendelkezéseket a 66/1997. (IV. 18.) Korm. r. 23-26. §-i tartalmazzák. 
2/ A testület tagjai: 
a/ MAB tagok 
b/ tanácskozási jogú tagok. 
3/ A MAB ülésein - tanácskozási joggal - a HÖOK egy küldöttje is részt vesz. 
4/ A MAB ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal 
az FTT és 
az ODHT 
egy-egy képviselıje is részt vesz. 
5/ Tanácskozási joggal vesznek részt a Plénum ülésein a jogszabályok által 
meghatározottakon túl a Plénum által erre felkért személyek, akikre a MAB 
elnöke tesz javaslatot. 
 
I. 1. 2. A Plénum jogköre 
1/ A MAB jogszabályban biztosított jogkörét a Plénum gyakorolja. 
2/ A Plénum - feladat- és jogkörébe tartozó kérdésben:  
állást foglal, 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 235

véleményt nyilvánít, 
dönt, 
doktori programokat hagy jóvá. 
3/ A Plénum egyes jogköreit az elnökre, az elnökségre és a testületekre 
átruházhatja. 
4/ Az át nem ruházható jogkörök a következık: 
az SZMSZ megalkotása, módosítása, 
döntés személyi kérdésekben (kivéve, ha új látogató bizottsági tag kijelölése 
válik szükségessé. Ebben az esetben a Látogató Bizottság elnökének javaslatára 
az új tagot a MAB elnöke kéri fel, és errıl a Plénumot a soron következı ülésen 
tájékoztatja); 
programakkreditációs ügyekben:  
döntés PhD/DLA programokról, 
képesítési követelmények véleményezése, 
akkreditációs állásfoglalás indítani kívánt programokról/szakokról, 
akkreditációs állásfoglalás mőködı programokról/szakokról; 
intézményi akkreditációs ügyekben: 
elıakkreditációs állásfoglalás létesítendı intézményrıl (karról), 
akkreditációs állásfoglalás mőködı intézményrıl; 
a költségvetés tervezetének és a költségvetési beszámolónak az elfogadása. 
5/ Amennyiben bármely személy, vagy testület a Plénum jogkörében jár el, úgy 
az e jogkörben hozott döntésérıl köteles a Plénumot a legközelebbi ülésen 
tájékoztatni. A Plénum jogosult az átruházott jogkörben hozott döntés 
felülvizsgálatára. A határozat csak a Plénum megerısítése után hozható 
nyilvánosságra. 
I. 1. 3. A Plénum ülése 
1/ A Plénum ülését az elnök hívja össze. Az ülés tervezett napirendjét is 
tartalmazó meghívót a tagok az ülést megelızıen legalább hét nappal kézhez kell 
kapják. 
2/ A Plénum üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal kell 
összehívni.  
3/ Az elnök köteles összehívni a Plénum ülését akkor, ha azt - a napirend 
megjelölésével - a szavazati jogú tagok legalább egyharmada írásban 
kezdeményezte. 
4/ A Plénum ülését az elnök - vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt 
alelnök - vezeti. 
5/ Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a határozatképességet, majd 
javaslatot tesz a napirend elfogadására. 
6/ A Plénum határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezı tagok több 
mint a fele jelen van. 
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7/ Bármely tag tehet javaslatot olyan napirendi pont tárgyalására, amely a 
meghívó napirendjében nem szerepel. A napirendi javaslatot az ülés elıtt 
legkésıbb 2 nappal a MAB elnökéhez írásban kell eljuttatni. A javaslat 
napirendre tőzésérıl a Plénum egyszerő többséggel dönt. 
 
I. 1. 4. A határozathozatal 
 
1/ A Plénum határozatait titkos vagy nyílt szavazással, egyszerő többséggel 
hozza meg. A tagok a javaslatokról igen , vagy  nem szavazással foglalnak állást. 
Azonos számú igen és nem esetén 
a/ nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt; 
b/ titkos szavazásnál a szavazás az egyszerő többség kialakulásáig ismétlıdik. 
2/ Minısített többség, azaz a szavazati jogú plénumtagok legalább 
kétharmadának igen szavazata szükséges 
a) az SZMSZ elfogadásához és módosításához; 
b) a fıtitkár felmentéséhez történı hozzájáruláshoz. 
3/ A MAB költségvetés tervezetének és a költségvetési beszámolónak az 
elfogadásához a Plénum tagok több, mint 50%-ának igenlı szavazata szükséges. 
A Plénum titkos szavazással dönt: 
4/ A Plénum titkos szavazással dönt: 
a) a Plénum tagjainak személyét illetı ügyekben, 
b) intézményi akkreditáció ügyében. 
5/ A fentieken túlmenıen kivételesen a Plénum titkos szavazást rendelhet el 
akkor, ha azt az ülésen jelenlevı szavazati jogú tagok legalább egyharmada kéri, 
illetve, ha azt a MAB elnöke kezdeményezi. 
6/ A Plénum listára történı szavazással, egyszerő többséggel dönt a nem plénum-
tagok személyét illetı személyi ügyekben. 
7/ A szavazás eredményét háromtagú szavazatszedı- és számláló bizottság 
állapítja meg. A bizottság elnökére és két tagjára a MAB elnöke tesz javaslatot. 
Megbízásukról a Plénum egyszerő többséggel határoz. A szavazatszedı bizottság 
munkájában a Titkárság közremőködik. 
8/ A MAB-ról szóló 66/1997. (IV.18) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése 
értelmében „a MAB állásfoglalásainak kialakítására vonatkozó döntés 
meghozatalában szavazati joggal nem vehet részt a MAB azon tagja, aki az adott 
ügyben érintett intézménnyel munkaviszonyban vagy más anyagi 
ellenszolgáltatással járó szerzıdéses viszonyban áll, továbbá akitıl bármely más 
oknál fogva az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el. Az ügy tárgyalása 
elıtt ezt az ülést levezetı elnöknek jelezni kell. 
 
I. 1. 5. A plénumtagok tiszteletdíja 
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1/ A Plénum tagjai (MAB tagok és tanácskozási jogú tagok) tiszteletdíjban 
részesülnek, amelynek összegét - az éves költségvetés keretében - a Plénum 
állapítja meg. 
2/ A Plénum számára a tiszteletdíj mértékének megállapításához a folyó évi 
minimálbér szolgál viszonyítási alapul:  
elnök esetében a minimálbér kilencszerese; 
alelnökök esetében a minimálbér négyszerese; 
tagok esetében a minimálbér kétszerese. 
3/ A Plénum tagjai számára havonta tiszteletdíj jár 
a bizottsági elnökként végzett munkájuk elismeréseképpen, 
a konkrét feladatok elvégzésére létrehozott ad hoc bizottságokban való 
közremőködésért. 
4/ A tiszteletdíj kifizetése évenként két alkalommal banki átutalással történik. A 
kifizetés módjáról, részleteirıl a Titkárság Gazdasági Szabályzata rendelkezik. 
Bizonylat: az ülések jelenléti ívei, illetve a szakértıi írásos jelentések. 
5/ Amennyiben a Plénum valamelyik tagja egyéb feladatra kap felkérést 
(részvétel valamely LB munkájában, szakértıi véleményezés, stb.), akkor az 
ezért járó honoráriumról és a kifizetés feltételeirıl a MAB Titkárság gazdasági 
szabályzata külön rendelkezik. 
I. 1. 6. A MAB tagjának felsıoktatási intézménnyel polgári jogi (magánjogi) 
jogviszony létesítési rendje 
 
Amennyiben a MAB tagja valamely felsıoktatási intézménnyel ellenszolgáltatás 
ellenében vagyoni jogi átruházására vonatkozó polgári jogi (magánjogi) 
szerzıdést köt, illetve kötni kíván, errıl a MAB elnökét tájékoztatnia kell.  
I. 2. Elnökség 
I.2.1. Az elnök 
A MAB-ot elnök képviseli. Az elnök összehívja és vezeti a Plénum üléseit, 
ellátja a Kollégiumok és a szakbizottságok, továbbá az egyéb testületek 
tevékenységének koordinációját, irányítja a Titkárság szakmai tevékenységét és 
gyakorolja az Ftv 81.§ (6)-ben meghatározott munkáltatói jogokat. Az elnök 
átruházhatja a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés kivételével - a 
Titkárság vezetıjére.  
Az elnököt - akadályoztatása esetén - az általa esetenként felkért alelnök, illetve 
az alelnökök megállapodása alapján kiválasztott alelnök helyettesíti. 
A MAB elnökét a MAB titkos szavazással, saját tagjai közül választja. 
A MAB elnökének megválasztásához a MAB tagok többségi szavazata 
szükséges. A szavazás második fordulójában csak a legtöbb szavazatot elnyert 
három, a harmadikban pedig két jelölt indul. [MAB Korm. r. 29. § (1) (2)] 
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A MAB elnökét az oktatási miniszter elıterjesztésére a miniszterelnök bízza 
meg. 
 
I. 2. 2. Az alelnökök 
 
1/ A MAB elnökének munkáját három alelnök segíti. Alelnök csak szavazati 
jogú Plénum tag lehet. Kiválasztásuk meghatározó szempontja a 
tudományterületek szerinti munka-megosztás az alábbiak szerint: 
társadalomtudomány, 
élı természettudomány, 
élettelen természet- és mőszaki tudomány. 
2/ Az alelnökök - feladatkörükben eljárva - segítik az elnök munkáját: 
a kollégiumok, szakbizottságok és egyéb testületek tevékenységének 
összehangolásában, 
az intézményi akkreditációval kapcsolatos feladatok koordinációjában, 
a doktori képzés és a habilitációs eljárásokban, 
a MAB szervezetére és mőködésére vonatkozó szabályozási feladatok 
ellátásában. 
3/ Az alelnökök személyére a MAB elnöke tesz javaslatot. 
4/ Az alelnökök megválasztása titkos szavazással, egyszerő többséggel történik. 
5/ Az alelnököket a MAB elnöke kéri fel az alelnöki teendık ellátására. 
I. 3. Kollégiumok 
A MAB tudományterületenként, illetve meghatározott feladatok ellátására 
kollégiumokat mőködtet. A kollégiumokat a MAB elnökének javaslatára a 
Plénum határozattal intézményesíti, és egyidejőleg megválasztja azok tagjait. 
A kollégiumok a MAB javaslattevı-véleményezı, döntés elıkészítı és - 
átruházott jogkörben - döntéshozó testületei. A MAB elnöke a kollégiumokat 
egyéb konkrét feladatok ellátására is felkérheti. 
A kollégiumok elnökei a MAB szavazati jogú tagjai, a kollégiumok tagjai a 
MAB szavazati, illetve tanácskozási jogú tagjai, valamint - a MAB elnökének 
felkérésére választott - külsı szakértık. 
A kollégiumi elnökök személyére a MAB elnöke tesz javaslatot. Megválasztásuk 
titkos szavazással, egyszerő többséggel történik. 
Hivatalból kollégiumi tagok 
a tudományterület szerint illetékes plénum-tagok, valamint  
az intézményi szakbizottságok elnökei. 
A kollégiumok választott tagjai az állandó külsı szakértık. 
A külsı szakértık személyére a kollégiumok elnökei tesznek javaslatot. 
A külsı szakértıket a MAB Plénuma listára történı  szavazással, egyszerő 
többséggel választja meg. 
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A kollégiumok elnökeit és tagjait a MAB elnöke kéri fel a kollégiumok 
munkájában való részvételre. 
A kollégiumok maguk állapítják meg eljárási és mőködési rendjüket, azokat a 
MAB Plénuma hagyja jóvá. 
A MAB kollégiumainak felsorolása megtalálható az - Akkreditáció 
Magyarországon 5, Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 1998. évi 
mőködésérıl c. kiadvány 60-82. oldalain.  
I. 4. Szakbizottságok 
A MAB tudományági, intézményi és egyéb szakbizottságokat mőködtet. 
A szakbizottságok elnökei plénum-tagok, akiket MAB elnökének elıterjesztésére 
a MAB Plénuma titkos szavazással, egyszerő többséggel választ meg. 
A szakbizottságok tagjait a szak-bizottsági elnökök elıterjesztése alapján a MAB 
Plénuma listára történı szavazással, egyszerő többséggel választja meg. 
A szakbizottsági elnököt és tagokat a szakbizottság munkájában való részvételre 
a MAB elnöke kéri fel. 
A szakbizottságok eljárási és mőködési rendjének részletes szabályait a MAB 
által megállapított eljárási rend rögzíti. 
A szakbizottságok tagjai a szak-bizottságok munkájában való részvételért nem 
részesülnek tiszteletdíjban. 
I. 5. Ad hoc bizottságok 
A MAB Plénuma - a döntés-elıkészítéssel összefüggı - konkrét kérések 
megvizsgálására ad hoc bizottságot hozhat létre. 
Ad hoc bizottság létrehozására - a feladat meghatározásával - a MAB bármely 
tagja javaslatot tehet. 
Az ad hoc bizottság elnöke a Plénum tagja, személyére a MAB elnöke tesz 
javaslatot. 
Az ad hoc bizottság elnökének megválasztása titkos szavazással, egyszerő 
többséggel történik. 
Az ad hoc bizottság tagjait a bizottság elnökének javaslatára a MAB Plénuma 
listára történı  szavazással, egyszerő többséggel választja meg. 
Az ad hoc bizottság elnökét és tagjait a bizottság munkájában való részvételre a 
MAB elnöke kéri fel. 
Az ad hoc bizottság eljárási és mőködési rendjére vonatkozóan a szakbizottság 
eljárási rendje az irányadó. 
Az ad hoc bizottság mőködésének eredményérıl a bizottság elnöke jelentést 
terjeszt a Plénum elé. 
Egy-egy konkrét kérdés megvizsgálására létrehozott ad hoc bizottság tagjai a 
feladat elvégzéséért nem részesülnek tiszteletdíjban. 
I. 6. Interdiszciplináris bizottságok 
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A MAB Plénuma az interdiszciplináris jellegő kérelmek elbírálására állandó ún. 
interdiszciplináris bizottságokat állíthat fel. Interdiszciplináris bizottság 
felállításának szükségességérıl a Plénum dönt. 
A bizottság Plénum-tag elnökét a Plénum választja meg. Az elnök személyére a 
MAB elnöke tesz javaslatot. Az elnök megválasztása titkos szavazással, egyszerő 
többséggel történik. 
A bizottság tagjait a bizottság elnökének javaslatára a MAB Plénuma (listára 
történı) nyílt szavazással, egyszerő többséggel választja meg. 
A bizottság elnökét és tagjait a bizottság munkájában való részvételre a MAB 
elnöke kéri fel. 
A bizottság eljárási és mőködési rendjére vonatkozóan az ad hoc bizottság 
eljárási és mőködési rendje az irányadó. A bizottság kompetenciájába tartozó 
kérelmek bírálóit - szükség esetén konzultálva az illetékes tudományági 
bizottság(ok) elnökeivel - az interdiszciplináris  bizottság elnöke kéri fel. 
Kompetencia kérdésében felmerült vita esetén a MAB elnökségének valamely 
tagja dönt. 
A bizottság mőködésének eredményérıl a bizottság elnöke jelentést terjeszt a 
Plénum elé. 
A bizottság tagjai a feladat elvégzéséért nem részesülnek tiszteletdíjban. 
Az interdiszciplináris bizottságok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
I. 7. Tanácsadó bizottságok 
A MAB konkrét feladat-meghatározással tanácsadó bizottságokat mőködtethet. 
Tanácsadó bizottság elnökét a MAB elnökének elıterjesztésére a MAB Plénuma, 
egyszerő többséggel választja meg (plénum-tag esetén titkos szavazással). 
A bizottság tagjait a bizottsági elnök elıterjesztése alapján a MAB Plénuma 
(listára történı) nyílt szavazással, egyszerő többséggel választja meg. 
A bizottsági elnököt és tagokat a bizottság munkájában való részvételre a MAB 
elnöke kéri fel. 
A tanácsadó bizottságok maguk állapítják meg eljárási és mőködési rendjüket, 
azokat a MAB Plénuma hagyja jóvá. 
A bizottság tagjai a bizottság munkájában való részvételért nem részesülnek 
tiszteletdíjban. 
A MAB tanácsadó bizottságainak felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
I. 8 Látogató Bizottságok  
Az intézményi akkreditáció eredményes lefolytatása érdekében a MAB Plénuma 
intézményenként, többkarú intézmények esetében általában karonként, látogató 
bizottságot (a továbbiakban: LB) hoz létre. 
Az LB az intézményi akkreditációra vonatkozó döntés tekintetében a MAB 
döntés-elıkészítı, véleményezı és javaslattevı testülete. 
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Az LB elnökének személyére az illetékes intézményi szakbizottság elnökével 
egyetértésben a MAB elnöke tesz javaslatot. 
Az LB elnökök megválasztása listára történı szavazással, egyszerő többséggel 
történik. 
Az LB tagjaira az LB elnöke tesz javaslatot a Plénumnak, és akkor választhatók 
meg, ha az érdekelt intézmény személyük ellen elızetesen nem emelt kifogást. 
Nem választható meg látogató bizottsági tagnak olyan személy, aki az érintett 
intézménnyel munkaviszonyban, vagy más, anyagi ellenszolgáltatással járó 
szerzıdéses viszonyban áll, továbbá akitıl bármely más oknál fogva az ügy 
tárgyilagos megítélése nem várható el. 
Az LB tagokat a MAB Plénuma listára történı szavazással, egyszerő többséggel 
választja meg. 
A látogató bizottság elnökét és tagjait a bizottság munkájában való részvételre a 
MAB elnöke kéri fel. 
Az LB eljárási és mőködési rendjét a MAB által megállapított eljárási rend 
rögzíti. 
Az LB mőködésének eredményérıl a bizottság elnöke jelentést terjeszt az 
illetékes intézményi szakbizottság (a továbbiakban: ISZB) elé.  
A látogató bizottságok tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek. A 
tiszteletdíjat és a kifizetés feltételeit a MAB Titkárság gazdasági szabályzata 
tartalmazza. 
I. 9. Intézményi szakbizottságok 
Az intézményi szakbizottságok olyan állandó bizottságok, melyek feladata,  
a kompetenciájukba tartozó intézményi/kari látogató bizottságok jelentésének 
megvitatása és határozati javaslat formájában a MAB Plénuma elé terjesztése; 
intézményi elıakkreditációs kérelmek (intézmény / kar létesítés, magyarországi 
mőködésre engedélyt kérés) ügyében állásfoglalás meghozatala és annak 
határozati javaslatként a Plénum elé terjesztése. 
Az ISZB-k elnökei a Plénum tagjai, akiket a MAB elnöke és az ISZB kollégium 
elnöke egyetértésével hozott javaslat alapján a MAB Plénuma titkos szavazással, 
egyszerő többséggel választ meg. 
Az ISZB-k létszáma: 5-9 fı. Az ISZB-k tagjai: az illetékes tudományági 
szakbizottságok elnökei, szükség esetén azok tagjai, illetve külsı szakértık.  A 
tagokat az ISZB elnök javaslata alapján a MAB Plénuma listára történı  
szavazással, egyszerő többséggel választja meg. 
Az ISZB-k munkáját az ISZB-k kollégiuma koordinálja. A kollégium tagjai az 
ISZB elnökök. A kollégium elnöke a MAB elnöke által javasolt, a Plénum által 
elfogadott alelnök. 
Az ISZB-k eljárási és mőködési rendjének részletes szabályait a MAB által 
megállapított eljárási rend rögzíti. 
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A MAB intézményi szakbizottságainak felsorolása megtalálható az 1. sz. 
mellékletben 
 Az intézményi szakbizottság tagjai a szakbizottság munkájában való részvételért 
nem részesülnek tiszteletdíjban. 
I. 10. Különbizottságok 
1/ A különbizottságok a MAB véleményezı, javaslattevı, döntés elıkészítı és 
átruházott jogkörben döntéshozó testületei. 
2/ A különbizottságok elnökei a Plénum-tagjai, személyükre a MAB elnöke tesz 
javaslatot. 
A különbizottságok elnökeinek meg-választása: titkos szavazással, egyszerő 
többséggel történik. 
A különbizottságok tagjait (plénum-tagok és/vagy külsı szakértık) a bizottság 
elnökének javaslatára a MAB Plénuma listára történı szavazással, egyszerő 
többséggel választja meg. 
A különbizottságok elnökeit és tagjait a MAB elnöke kéri fel a bizottság 
munkájában való részvételre. 
A különbizottságok eljárási és mőködési rendjüket maguk állapítják meg, és 
azokat a Plénum hagyja jóvá. 
A MAB különbizottságainak felsorolása megtalálható az 1. sz. mellékletben 
 A különbizottságok tagjai a bizottság munkájában való részvételért nem 
részesülnek tiszteletdíjban. 
I. 11. Nemzetközi Tanácsadó Testület 
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ülését a MAB elnöke vezeti. A 
Testület ajánlások formájában fogalmazza meg álláspontját, azokat a Plénum 
tagjai és a felügyeletet gyakorló miniszter hivatalból megkapják. 
A Testület tagjait a MAB elnökének javaslatára a MAB Plénuma listára történı  
szavazással, egyszerő többséggel választja meg. 
A Testület tagjait a MAB elnöke kéri fel a tanácsadó testület munkájában való 
részvételre. 
A Testület maga állapítja meg eljárási és mőködési rendjét. 
A Testület tagjai munkájukért nem részesülnek tiszteletdíjban. 
I. 12. Külsı szakértık, bírálók 
A továbbiakban külsı szakértı, bíráló: szakértı 
1/ Szakértıt a MAB elnöke/alelnöke valamint szakbizottsági vagy ad hoc 
bizottsági elnök kérhet fel. 
Külföldi szakértıt kell felkérni, ha:  
a PhD/DLA pályázat vezetıje/a kérelmet benyújtó intézmény a kérelemben 
érintett tudományág(ak)at illetıen Magyarországon monopolhelyzetben van, 
magyar szakértıtıl nem várható elfogulatlan vélemény. 
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Külföldi szakértıt lehet felkérni, ha azt - különösen fiatal tudományág esetén - az 
érintett kéri.  
Külföldi szakértıt a MAB elnöke, vagy - meghatalmazása alapján -  valamelyik 
alelnök kérhet fel. 
Külsı szakértık munkájukért tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíjat és a 
kifizetés feltételeit a MAB Titkárság gazdasági szabályzata tartalmazza. 
I. 13 Titkárság 
A Titkárság szervezeti és mőködési rendjét önálló SZMSZ szabályozza. 
II. A testületek eljárási és mőködési rendje 
Alkalmazott rövidítések: 
LB: Látogató Bizottság 
ISZB: Intézményi Szakbizottság 
II. 1. Programakkreditáció javaslat-elıkészítı bizottságai 
 
Szakbizottsági feladatok: 
1/ Kérelmek javaslattevı-véleményezése.  
Kérelem típusok: 
PhD/DLA programok 
képesítési követelmények 
indítani kívánt szakok / programok 
2/ Plénum határozat alapján elıírt egyéb feladatok.  
 
II. 1.1. Szakbizottságok eljárási és mőködési rendje 
 
A kérelmek véleményezése 
 
Ha a kérelem akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzéssel kapcsolatos, 
akkor a kérelmet az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés 
szakbizottsága véleményezi. 
Ha a kérelem egy tudományterületi kollégiumhoz tartozik, akkor minden 
illetékes tudományági szakbizottság véleményez. 
Ha a kérelem több tudományterületi kollégiumhoz tartozik, akkor  
ha van illetékes interdiszciplináris  bizottság, akkor az véleményez,  
ha nincs felállított interdiszciplináris  bizottság, akkor a Plénum vagy ad hoc 
bizottságot jelöl ki  a kérelem véleményezésére, vagy interdiszciplináris  
bizottság felállítását kezdeményezi. 
Bizottsági véleményezés során a bizottsági elnök jogosult: 
a szakértıket felkérni; 
a kérelem ügyében érintett más szakbizottsági elnök véleményét bizottsági 
döntés nélkül kikérni; 
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a kérelem elbírálásához a helyszínen tájékozódni; 
bizottsági ülés keretében bizottsága véleményét kikérni; 
a kérelmezı - bizottság elıtt történı - személyes meghallgatásának 
szükségességérıl dönteni (ilyen esetben a meghallgatást a bizottság elnöke vezeti 
le és arról írásos jegyzıkönyv készül); 
pozitív javaslatot hozni úgy, hogy errıl a bizottságot utólag tájékoztatja . 
A kérelem elutasításához a bizottság többségi egyetértése szükséges. 
A véleményezés során - elnöki jogkörében eljárva - a kérelem ügyében hozott 
javaslatot  
a tudományági szakbizottság elnöke az illetékes Kollégium elé terjeszti, 
az ad hoc, illetve az interdiszciplináris  bizottság elnöke a Plénum elé terjeszti. 
 
Egyéb feladatok 
 
Plénumhatározattal elıírt egyéb szakbizottsági feladatok esetében az eljárás 
módját a szakbizottság elnöke a plénumhatározat elıírásait figyelembe véve 
határozza meg. 
 
Mőködési rend 
 
Szakbizottsági ülést szükség szerint (az ügyek határidejére és számára tekintettel) 
kell összehívni.  
A szakbizottsági ülést a szakbizottság elnöke hívja össze oly módon, hogy a 
tervezett napirendet is tartalmazó meghívót a tagok az ülés elıtt legalább 5 
nappal kézhez vehessék. 
Valamely ügyben érintett szakbizottsági tag a kérdéses napirendi pont 
tárgyalásánál nem lehet jelen. 
A napirenden szereplı ügyek írásos anyagai (a kérelmek és az anonim bírálatok) 
betekintésre a MAB Titkárságon a tagok rendelkezésére állnak.  
A szakbizottsági ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. 
A szakbizottsági ülésen új napirendi pont felvételére bármely szakbizottsági tag 
javaslatot tehet a napirend ismertetésekor. Az új napirendi pont felvételérıl a 
szakbizottság szavaz. 
A szakbizottság állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza 
meg. A szavazás titkos, ha azt legalább egy szakbizottsági tag kéri. A tagok a 
javaslatról igen, vagy nem  szavazással foglalnak állást. 
A szakbizottsági ülésrıl emlékeztetı készül, melyet a szakbizottság elnöke, 
összeférhetetlenség vagy akadályoztatás esetén az általa felkért levezetı elnök 
ellenjegyez. 
II. 1. 2. Kollégiumok 
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A MAB tudományterületenként, illetve meghatározott feladatok ellátására 
kollégiumokat mőködtet. A kollégiumok a MAB javaslattevı-véleményezı, 
döntés-elıkésztı és átruházott jogkörben döntéshozó testületei. A MAB elnöke a 
kollégiumokat egyéb konkrét feladat ellátására is felkérheti. 
 
Az illetékes kollégium adott kérelem ügyében az érintett tudományági 
szakbizottság(ok) elnöke(i) által a kollégium elé terjesztett szakbizottsági 
vélemény(ek) ismeretében nyílt szavazással hozza meg döntését: 
Írásos indokolással új tárgyalásra visszaadhatja az ügyet a szakbizottság(ok)nak.  
Határozati  javaslat formájában a kollégium elnöke a kérelem ügyében hozott 
kollégiumi döntést a Plénum elé terjeszti. 
A MAB elnöke által felkért konkrét feladat ellátása esetén a kollégium elnöke 
határozza meg az eljárás módját. 
Kollégiumi ülést szükség szerint (az ügyek határidejére és számára tekintettel) 
kell összehívni.  
A kollégiumi ülést a Kollégium elnöke hívja össze oly módon, hogy a tervezett 
napirendet is tartalmazó meghívót a tagok az ülés elıtt legalább 5 nappal kézhez 
vehessék. 
Valamely ügyben érintett kollégiumi tag a kérdéses napirendi pont tárgyalásánál 
nem lehet jelen. Ha az érintett tag távollétének következtében az adott szakterület 
képviselet nélkül marad, akkor a kérdéses napirendi pont vitájához meg kell 
hívni az illetékes szakbizottságból azt a tagot, akit  az ügyet tárgyaló 
szakbizottsági ülés levezetı elnöke kijelöl. A kijelölt szakbizottsági képviselınek 
jogában áll a szakbizottság álláspontját - az illetékes alelnök közvetítésével - 
írásban a Plénum elé terjeszteni. 
A napirenden szereplı ügyek írásos anyaga (kérelmek és az anonim bírálatok) 
betekintésre a MAB Titkárságon a tagok rendelkezésére áll. 
A kollégiumi ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. 
A kollégium állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza meg. A 
szavazás titkos, ha azt legalább egy tag kéri. A tagok a javaslatról igen vagy nem 
szavazással foglalnak állást. 
A kollégiumi ülésrıl emlékeztetı készül, melyet a kollégium elnöke, 
összeférhetetlenség vagy akadályoztatása esetén az általa felkért levezetı elnök 
ellenjegyez. 
II. 2. Intézmény-akkreditáció döntéselıkészítı bizottságai 
Intézmény akkreditációs értékelésében közremőködı bizottságok: 
1/ A látogató bizottság egy adott intézmény (elı)akkreditációs értékelésében 
résztvevı ad hoc bizottság, melynek összetételét a vizsgált intézmény / kar 
szakterületi igényei határozzák meg. Az LB az intézmény/kar (elı)akkreditációs 
értékelését akkreditációs jelentésben (a továbbiakban: LB jelentés) összegezi. 
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2/ Az intézményi szakbizottságok (A továbbiakban ISZB) a MAB állandó 
bizottságai. Az LB jelentését az illetékes ISZB(k) véleményezi(k). 
a) egykarú intézmények, illetve karok esetén az LB mellé kijelölt ISZB az 
illetékes;  
b) többkarú intézmények esetén az LB-ket és az illetékes ISZB-ket 
általában karonként jelölik ki; 
c) ha egy vizsgált intézmény / kar tevékenységének több mint fele egyik 
ISZB kompetenciájába sem sorolható, akkor a MAB Plénuma az ISZB 
Kollégium elnökének elıterjesztése alapján az intézmény / kar tevékenységéhez 
legközelebb álló tudományági szakbizottság(ok) tagjaiból állít össze ISZB-t, 
amely a vizsgált intézményhez / karhoz tartozó illetékes ISZB-ként mőködik. 
d) Az intézmény akkreditációs jelentését a Plénum elé 
i) az ISZB elnöke terjeszti, amennyiben az LB jelentést egy ISZB 
véleményezte,  
ii) az ISZB Kollégium elnöke terjeszti, amennyiben az LB jelentést több 
ISZB véleményezte. 
II. 2. 1. Látogató Bizottságok 
1/ LB elnök 
a) A látogató bizottsági elnökök személyére az illetékes intézményi 
szakbizottság elnökével egyetértésben a MAB elnöke tesz javaslatot. (Többkarú 
intézmények esetén a karokhoz külön-külön jelölhetnek LB elnököket.) 
b) Kari LB-k jelölése esetén a Plénum a kari LB elnökök egyikét (lehetıleg 
plénumtagot) felkéri a kari látogató bizottságok munkájának koordinálására 
(koordináló LB elnök). 
c) A Plénum által elfogadott LB elnökö(ke)t a MAB elnöke levélben kéri 
fel az LB elnöki teendık elvégzésére. 
2/ LB tagok 
a) Az LB elnök a felkérı-levelében szereplı idıpontig javaslatot tesz az LB 
tagjaira. Az LB karonként, ill. karral nem rendelkezı intézményenként a vizsgált 
szakok számától függıen 3-6 tagból áll, akik szakterületük elismert, kellı 
szakmai gyakorlattal rendelkezı, minısített szakértıi.  
b) LB tag lehet:  
i) MAB szakbizottsági tag; 
ii) külsı szakember. 
c) Az LB tagja nem lehet olyan személy:  
i) aki az akkreditációs eljárás alá kerülı intézménnyel bármilyen 
munkaviszonyban áll; 
ii) aki ellen az akkreditációs eljárás alá kerülı intézmény vezetıje írásban 
érdemi kifogást emel. 
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d) Az LB elnöke különösen indokolt esetben, a látogatást megelızıen, 
javaslatot tehet külsı szakértı felkérésére, aki speciális részfeladat elvégzésével 
az LB munkáját segíti. A felkérésrıl a MAB elnöke dönt. Az LB külsı szakértıje 
nem lehet olyan személy:  
i) aki az akkreditációs eljárás alá kerülı intézménnyel bármilyen 
munkaviszonyban áll; 
ii) aki ellen az akkreditációs eljárás alá kerülı intézmény vezetıje írásban 
érdemi kifogást emel; 
A részfeladat elvégzésére felkért külsı szakértı az aláírásával hitelesített 
szakértıi véleményét az Akkreditációs Beadvány vonatkozó részei és - szükség 
esetén - lehetıleg a tervezett látogatás idejére esı nap(ok)on tett személyes 
látogatás alapján készíti el. 
3/ A MAB elnöke a Plénum elé terjeszti az LB elnök által javasolt LB tagok 
listáját. A javaslat csak olyan személyeket tartalmazhat, akik az a.) - d.) 
pontokban elıírt feltételeknek eleget tesznek. 
4/ Az LB tagjait, külsı szakértıit a MAB elnöke levélben kéri fel 
közremőködésre a látogató bizottság munkájában. 
5/ A Plénum által jóváhagyott LB tagok névsorát az Intézménynek a látogatást 
megelızıen legalább 30 nappal meg kell küldeni. 
6/ Ha az LB valamely tagja vagy külsı szakértıje, idıközben felmerült 
elháríthatatlan akadályoztatás okán, nem tud a további munkában résztvenni, 
akkor az LB elnöke által javasolt, az intézmény által nem kifogásolt új jelölt 
elfogadásáról a MAB elnöke - a Plénum felhatalmazása alapján - dönthet. 
7/ Ha az LB elnöke, idıközben felmerült elháríthatatlan akadályoztatás okán, 
nem tud a további munkában részt venni, akkor a MAB elnöke tesz a Plénumnak 
javaslatot annak az új elnöknek a személyére, aki a munkát folytatja. 
8/ Az akkreditációs értékelésben résztvevı szakértınek 
alapos ismeretekkel kell rendelkeznie az akkreditálás területén, ideértve a MAB 
vonatkozó mőködési és eljárási szabályait, minısítési módszerére és 
dokumentumaira vonatkozó ismereteket (akkreditációban való jártasság 
kívánalma); 
mentesnek kell lennie minden olyan befolyástól, amely objektív értékelését az 
ügyre nézve károsan befolyásolná (elfogulatlanság elvének kívánalma); 
be kell tartania a bizalmas ügykezelés szabályait (bizalmas ügykezelés 
kívánalma); 
a jártasság megszerzéséhez és a tudása szinten tartásához a MAB Titkárság által 
szervezett felkészítı megbeszélésen kell részt vennie. 
9/ Az LB tagjairól - esetleges további szakértıi munkára történı felkérés céljából 
- a Titkárság nyilvántartást vezet. 
Felkészülés a látogatásra 
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10/ Az LB elnöke az akkreditációs eljárás alá kerülı intézményben 1 napos 
elılátogatást tesz. A kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás céljából tett látogatás 
során az Intézmény vezetıje és az LB elnök megállapodnak: 
a) a legfeljebb 3 napos látogatás idıpontjában; 
b) a látogatás menetrendjében: 
i) intézmény/kar vezetıivel való találkozás(ok); 
ii) tanszéki látogatások ütemezése; 
iii) elıadások, gyakorlatok látogatása; 
iv) tagozatokon folyó képzés látogatásának lehetıségei, ütemezése; 
v) könyvtár, laboratóriumok gyakorló intézmények, képzési helyek, stb. 
meglátogatása; 
vi) hallgatókkal való találkozás. 
c) egyéb tennivalókban; 
11/ Az LB tagok megkapják az Akkreditációs Útmutatót, valamint az 
Akkreditációs Beadvány Rektori-, Dékáni köteteit, ill. a Fıigazgatói kötetet. 
Ezek áttanulmányozására minimum egy hetet kell biztosítani. 
12/ Az LB elnöke összehívja az LB tagjait a látogatás elıkészítése és az LB 
tagok közötti munkamegosztás megbeszélése céljából. A megbeszélés témái: 
a) A minısítés elvei, az intézményi akkreditáció eljárási rendje. 
b) Az LB tagok közötti munkamegosztás; 
szakminısítési feladatok (szakonként) 
kari szintő feladatok 
intézményi szintő feladatok 
egyéb teendık  
a megbeszélt munkamegosztás alapján az LB tagokat illetı szakok 
szakleírásának átadása 
13/ A tagok a felkészítı ülésen (vagy késıbb a vizsgálat során) a MAB 
Titkárságon jelezhetik, ha az Akkreditációs Beadvány Intézménynél levı részeire 
a látogatás elıtt igényt tartanak. A kérést a Titkárság referense az akkreditációs 
felelıshöz továbbítja.  
 
Látogatás és a jelentés elkészítése 
 
14/ A legfeljebb 3 napos látogatás a (kari) LB elnök és az akkreditációs eljárás 
alá kerülı intézmény (kar) vezetıje által egyeztetett menetrend, valamint az LB 
felkészítı ülésén megbeszélt munkamegosztás szerint folyik. A (kari) LB elnök a 
látogatás során az LB tagok részvételével munkamegbeszélés(eke)t hívhat össze. 
15/ A (kari) LB elnök a látogatásról jelentést készít, amely tartalmazza az 
intézmény akkreditációs értékelése során feltárt problémákat, az LB-nek az 
intézményrıl kialakított akkreditációs állásfoglalását, valamint azokat a 
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követelményeket, amelyeket az � akkreditálható� minısítés feltételéül 
javasolnak. A jelentésnek tartalmaznia kell egy javaslatot, amely az akkreditációs 
eljárás további menetét érintı akkreditációs tervre vonatkozik. 
16/ A Látogató Bizottság munkája során a jelentés mellékleteként jegyzıkönyv 
készül. Ez a látogatás elıkészítéséhez szükséges, ill. a látogatáshoz kapcsolódó 
kísérı dokumentumok összessége. 
17/ A jelentés három fı részbıl áll: 
a) Összesítés: az intézmény, kari LB esetén az egyes karok akkreditációs 
minısítése indokolással, a szakok akkreditációs értékelésének összegezése 
(képzési szintenként, ezen belül képzési formákként) indokolással, továbbá az 
intézmény, ill. intézmény és kar akkreditációs eljárásának további menetére 
vonatkozó LB megjegyzések, javaslatok (akkreditációs terv). 
b) Részletes jelentés: az összesítésben összefoglalt akkreditációs értékelés 
tömör indokolását részleteiben tartalmazó leírás, amely minden olyan 
információt tartalmaz, amelyet a Látogató Bizottság a MAB szakbizottságai, a 
Plénum, illetve az Intézmény tudomására kíván hozni. 
c) Mellékletek:  
az LB tagok által készített és az elnökhöz eljuttatott részjelentések, 
a látogatás jegyzıkönyve.  
18/ Az elnök a jelentés egyes fejezeteit az LB tagok által vizsgált területekrıl 
készített rész-jelentésekbıl állítja össze. 
19/ Az LB tagok rész-jelentéseiket a látogatást követı 2 héten belül juttatják el az 
LB elnökéhez. 
20/ A tagok aláírásával hitelesített látogató bizottsági  jelentést a mellékletekkel 
együtt a látogatást követı egy hónapon belül a (kari) LB elnök eljuttatja  a MAB 
Titkárságra. Bármely LB tag különvéleményt fogalmazhat meg a jelentésben 
foglaltakkal kapcsolatosan, mely különvéleményt az elnök a jelentéshez csatol. 
21/ Többkarú intézmények esetén a koordináló LB elnök a kari LB elnökök 
részvételével - legkésıbb a kari LB jelentések ISZB vitára bocsátása elıtt - 
egyeztetı megbeszélést hívhat össze.  
II. 2. 2. Intézményi szakbizottságok (ISZB-k) mőködési rendje 
1/ Az ISZB-k feladata, hogy  
a kompetenciájukba tartozó intézményi/kari látogató bizottságok jelentését 
megvitassák és egyetértésük esetén a MAB Plénuma elé terjesszék; 
intézményi elıakkreditációs kérelmek (intézmény/kar létesítés, magyarországi 
mőködés engedélyezése) esetén a kérelem ügyében állást foglaljanak, és azt 
határozati javaslatként a Plénum elé terjesszék. 
2/ ISZB ülést szükség szerint (az ügyek határidejére és számára tekintettel) kell 
összehívni. 
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3/ Az ISZB ülést a szakbizottság elnöke hívja össze oly módon, hogy a tervezett 
napirendet és az LB jelentés összesítését is tartalmazó meghívót a tagok az ülés 
elıtt legalább 5 nappal kézhez vehessék. 
4/ Valamely ügyben érintett szakbizottsági tag a kérdéses napirendi pont 
tárgyalásánál nem lehet jelen. 
5/ A napirenden szereplı ügyek háttér-anyaga (kérelmek/beadványok, részletes 
jelentések) betekintésre a MAB Titkárságon az ügyben nem érintett tagok 
rendelkezésére áll. 
6/ Az ISZB elnöke elızetesen kérheti valamely tudományági szakbizottság állás-
pontját. 
7/ Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. 
8/ A szakbizottság állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza 
meg. A szavazás titkos, ha azt legalább egy szakbizottsági tag kéri. A tagok a 
javaslatról igen,  vagy  nem  szavazással foglalnak állást. 
9/ Az ülésrıl emlékeztetı készül, melyet a szakbizottság elnöke, 
összeférhetetlenség vagy akadályoztatás esetén az általa felkért levezetı elnök 
ellenjegyez. 
10/ Az ISZB állásfoglalását követıen ki-alakított ISZB jelentést a MAB elnöke 
megküldi az intézmény vezetıjének. 
11/ Az ISZB jelentést az illetékes ISZB elnök vagy - több illetékes ISZB esetén - 
az ISZB Kollégium elnöke terjeszti a Plénum elé. 
 
II. 3. Külsı szakértık, bírálók 
A továbbiakban külsı szakértı, bíráló = szakértı 
Adott kérelem / pályázat elbírálására, a szakbizottsági munka egy 
részfeladatának elvégzésére a MAB elnöke / alelnöke, illetve szakbizottsági vagy 
ad hoc bizottsági elnök szakértıt kérhet fel. 
A szakértıi vélemény elkészítésének határideje 2 naptári hét. 
A szakértı véleménye anoním és ha ehhez hozzájárul, nyilvános. Az iratokon 
csak a szakértı azonosító száma szerepelhet. 
A szakértık véleményét mérlegelni kell, az azonban nem köti a szakbizottságot. 
Jelentıs véleményeltérés esetén harmadik szakértıt kell felkérni. 
A szakértı azonosságának harmadik személy számára történı kiadására csak a 
harmadik személy írás kérelme és ezt követıen a MAB elnökének írásos 
engedélyezése után kerülhet sor. 
III. A MAB feladatkörei és a feladatkörök eljárási rendjei 
III. 1. A MAB feladatkörei 
1/ Akkreditáció: 
a) Programakkreditáció 
döntés PhD / DLA programokról 
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képesítési követelmények véleményezése 
indítani kívánt programok/szakok akkreditációja 
mőködı programok/szakok akkreditációja 
b) Intézmény akkreditáció 
létesítendı integráció, szövetség,  intézmény,  kar elıakkreditációja 
magyarországi mőködésre engedélyt kérı külföldi intézmény elıakkreditációja 
mőködı intézmény akkreditációja 
2/ Egyéb feladatok: 
a) Az Ftv 81. § (1) b) pontja alapján állásfoglalás a hatályos Ftvagy 
végrehajtása során az oktatás minıségét érintı ügyekben: 
az oktatás - ide értve a doktori képzést is - minıségét érintı kérdések 
figyelemmel kísérése és folyamatos vizsgálata; 
doktori és habilitációs ügyek; 
hittudományi és egyházi felsıoktatást érintı ügyek; 
mővészeti felsıoktatást érintı ügyek; 
katonai, rendvédelmi felsıoktatást érintı ügyek; 
egyéb, az oktatás minıségét érintı ügyek. 
b) Véleménynyilvánítás: 
a kreditrendszer alkalmazásának szabályairól; 
az oklevelek honosításáról, illetıleg egyenértékősítésérıl szóló nemzetközi 
egyezmények tervezetérıl. 
III. 2. A Feladatkörök eljárási rendjei 
III. 2. 1. PhD /DLA programok indítási kérelmének elbírálása 
 
A MAB Titkárság formailag ellenırzi a programindítási kérelmet. 
Szakbizottsági véleményezés: 
A kérelem tudományági hovatartozása alapján a kérelem véleményezésre az 
illetékes szakbizottság(ok)hoz kerül. 
Az illetékes szakbizottság(ok) elnöke(i) legalább 2 bírálót kérnek fel. 
A kérelemmel kapcsolatosan a szakbizottság(ok) részérıl állásfoglalás születik, 
melyet a szakbizottság elnöke(i) az illetékes kollégium(ok)hoz továbbít(anak). 
Az illetékes kollégium(ok) állást foglal(nak) a kérelem ügyében, dönt(enek) 
annak Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz(nak) meg. 
A Plénum dönt a kérelem ügyében. 
A kérelem ügyében hozott állásfoglalásról és annak indokolásáról a MAB elnöke 
tájékoztatja a kérelmezı intézmény vezetıjét. 
Határidı: a formailag megfelelı kérelem beérkezésétıl t számított 6 hónapon 
belül. 
III. 2. 2. Alapképzési-, és szakirányú továbbképzési szakok képesítési 
követelményeinek véleményezési eljárása 
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Az OM (a MAB elnökének egyidejő tájékoztatása mellett) értesíti az intézményt, 
hogy az intézmény OM-hoz benyújtott, a formai követelményeknek mindenben 
megfelelı képesítési követelmények véleményezésére vonatkozó kérelmét(eit) az 
OM továbbítja a MAB-hoz. 
Szakbizottsági véleményezés: 
A kérelem tudományági hovatartozása alapján a kérelem véleményezésre az 
illetékes szakbizottság(ok)hoz kerül. 
Az illetékes szakbizottság(ok) elnöke(i) legalább 2 bírálót kérnek fel. 
A kérelemmel kapcsolatosan a szakbizottság(ok) részérıl állásfoglalás születik, 
melyet a szakbizottság elnöke(i) az illetékes kollégium(ok)hoz továbbít(anak). 
Az illetékes kollégium(ok) állást foglal(nak) a kérelem ügyében, dönt(enek) 
annak Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz(nak) meg. 
A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
A kérelem ügyében hozott MAB állás-foglalásról és annak indokolásáról a MAB 
elnöke egy idıben tájékoztatja 
a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
a véleményezést kérı OM-et. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra történı 
beérkezésétıl számított 6 hónapon belül. 
III. 2. 3. Alapképzési-, és szakirányú továbbképzési szakok szakindítási 
kérelmeinek véleményezési és eljárási rendje 
 
Az OM (a MAB elnökének egyidejő tájékoztatása mellett) értesíti az intézményt, 
hogy az intézmény OM-hez benyújtott, a formai követelményeknek mindenben 
megfelelı képesítési követelmények véleményezésére vonatkozó kérelmét 
(kérelmeit) az OM továbbítja a MAB-hoz. 
Szakbizottsági véleményezés: 
A kérelem tudományági hovatartozása alapján a kérelem véleményezésre az 
illetékes szakbizottság(ok)hoz kerül. 
Az illetékes szakbizottság(ok) elnöke(i) legalább 2 bírálót kérnek fel. 
A kérelemmel kapcsolatosan a szakbizottság(ok) részérıl állásfoglalás születik, 
melyet a szakbizottság elnöke(i) az illetékes kollégium(ok)hoz továbbít(anak). 
Az illetékes kollégium(ok) állást foglal(nak) a kérelem ügyében, dönt(enek) 
annak Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz(nak) meg. 
A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
A kérelem ügyében hozott MAB állás-foglalásról és annak indokolásáról a MAB 
elnöke egy idıben tájékoztatja 
a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
a véleményezést kérı OM-et. 
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Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra történı 
beérkezésétıl számított 6 hónapon belül. 
III. 2. 4. Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 
véleményezésének eljárási rendje 
 
1. Akkreditált iskolai rendszerő szakképzési program jóváhagyása és 
nyilvántartásba vétele 
 
A felsıoktatási intézmény a képzési programot benyújtja a MAB-nak (miután a 
szakminiszter a hozzá benyújtott szakmai és vizsgakövetelmények alapján állást 
foglalt arról, hogy a szakképzési programot az Országos Képzési Jegyzékbe (a 
továbbiakban: OKJ (felvette, és a szakmai és vizsgakövetelmények kiadhatók). 
A MAB Titkárság formailag ellenırzi a beadványt. A titkárságvezetı formai 
hiányosságok pótlását kérheti a kérelmezı felsıoktatási intézménytıl. 
A MAB állást foglal a szakképzési program jóváhagyása ügyében. 
Az Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés szakbizottság elnöke 
legalább 2 bírálót kér fel program véleményezésére, majd a kérelemmel 
kapcsolatosan a szakbizottság állást foglal. 
A Plénum véleményt nyilvánít. 
A MAB elnöke az állásfoglalásról tájékoztatja a kérelmezıt és az oktatási 
minisztert. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı képzési program jóváhagyási 
kérelem MAB Titkárságra történı beérkezésétıl számított 6 hónapon belül. 
2. Akkreditált iskolai rendszerő szakképzési program indításának engedélyezése 
 
A felsıoktatási intézmény az OKJ-ba felvett szakképzési program indítási 
kérelmét benyújtja a MAB-hoz. 
A MAB Titkárság formailag ellenırzi a beadványt. A titkárságvezetı formai 
hiányosságok pótlását kérheti a kérelmezı felsıoktatási intézménytıl. 
A MAB véleményt nyilvánít és tájékoztat: 
Az Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés szakbizottsága állást 
foglal az indítási kérelem ügyében, majd a szakbizottsági elnök a szakbizottsági 
véleményt a PAK elé terjeszti. 
A PAK állást foglal a kérelem ügyében, dönt annak Plénum elé kerülésérıl, ill. 
határozati javaslatot fogalmaz meg. 
A Plénum véleményt nyilvánít. 
A MAB elnöke az állásfoglalásról tájékoztatja a kérelmezıt és a véleménnyel 
ellátott kérelmet megküldi az oktatási miniszternek. 
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Határidı: a formailag mindenben megfelelı képzési program jóváhagyási 
kérelem MAB Titkárságra történı beérkezésétıl számított 6 hónapon belül. 
 
III. 2. 5. Létesítendı felsıoktatási intézmény elıakkreditációja 
Az OM-hez benyújtott, a formai követelményeknek mindenben megfelelı 
intézménylétesítési kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
Ha a létesítendı intézmény korábban meghatározó többségében már önállóan 
mőködı intézmények integrációja, akkor a pályázat elbírálásának gyorsítását 
szolgáló külön- eljárás beiktatására van szükség. A külön-eljárás lefolytatásának 
módjáról a MAB elnöke dönt. 
Az intézménylétesítési kérelem a megnevezett intézmény típusához legközelebb 
álló ISZB-hez kerül véleményezésre: 
Ha a kérelem szakalapítás / szakindítási kérelmet is magába foglal, akkor a 
megnevezett szak(ok) tudományági hovatartozása alapján a szaklétesítési / 
szakindítási kérelmet a véleményezı intézményi szakbizottság elnöke - szükség 
esetén kikérve a még illetékes ISZB  elnök(ök) véleményét a szakértık 
kiválasztásában - véleményezésre átadhatja az illetékes szakbizottság(ok)nak. A 
szakbizottság(ok)ban született állásfoglalást a szakbizottság(ok) elnöke(i) a 
véleményezı ISZB-hez továbbítja(ják). 
Látogató Bizottság kijelölése: 
Az LB elnöke 
ha egy ISZB illetékes, akkor annak elnöke, 
ha több ISZB illetékes, akkor az ISZB Kollégium elnökével egyeztetve a MAB 
elnöke által felkért más személy. 
Az LB elnöke az ISZB Kollégium elnökének egyetértésével további 2 látogató 
bizottsági tagot, esetleg szakértıt / szakértıket kérhet fel (lehetıleg a 
szaklétesítési/-indítási kérelmek bírálói közül).  
Látogatás és jelentés készítés. 
Az illetékes ISZB, ha több ISZB illetékes, akkor az intézmény tevékenységéhez 
legközelebb álló, az illetékes tudományági szakbizottság(ok) tagjaiból választott 
póttagokkal kiegészített ISZB az LB jelentés alapján állást foglal a kérelem 
ügyében, dönt annak Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz 
meg. Elıterjesztı az (esetleg póttagokkal kiegészített) illetékes ISZB elnöke. 
A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásról és annak indoklásáról  a MAB 
elnöke egyidıben tájékoztatja 
a létesítendı intézmény vezetıjét; 
a véleményezést kérı OM-et. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra történı 
beérkezésétıl számított 120 napon belül. 
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III. 2. 6. Létesítendı kar elıakkreditációja 
Az OM-hez benyújtott, a formai követelményeknek mindenben megfelelı 
karlétesítési kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
A karalapítási kérelem a megnevezett kar típusa szerinti ISZB-hez kerül 
véleményezésre. 
Ha a kérelem szaklétesítési/szakindítási kérelmet is tartalmaz, akkor a 
megnevezett szak(ok) tudományági hovatartozása alapján a 
szaklétesítési/szakindítási kérelmet az intézményi szakbizottság elnöke 
véleményezésre átadja az illetékes szakbizottság(ok)nak. A szakbizottság(ok) 
állásfoglalását a szakbizottság(ok) elnöke(i) az illetékes ISZB-hez 
továbbítja(ják). 
Az illetékes ISZB állást foglal abban, hogy az intézmény által folytatott, illetve 
folytatni kívánt  képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari szervezıdést, 
dönt a kérelem Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz meg. 
A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásról és annak indokolásáról  a MAB 
elnöke egy idıben tájékoztatja 
a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
a véleményezést kérı OM-et. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra történı 
beérkezésétıl számított 6 hónapon belül. 
 
III. 2. 7. Létesítendı szövetség, integráció elıakkreditációja 
A formai követelményeknek megfelelı integrációs pályázatot az oktatási 
miniszter továbbítja a MAB-hoz.elıakkreditáció céljából. 
A MAB elnöke a pályázat elbírálására legalább két plénum-tagot kér fel 
szakértıként. 
Ha a felkért szakértık úgy ítélik meg, hogy a pályázat összetettsége folytán 
gyorsítást szolgáló különeljárás beiktatására van szükség ahhoz, hogy a soron 
következı plénum-ülésen a MAB állásfoglalást hozzon az integráció 
elıakkreditációjának tárgyában, akkor a felkért szakértık különeljárás beiktatását 
kezdeményezhetik. A különeljárás beiktatásáról, lefolytatásának módjáról a 
MAB elnöke dönt. 
Ha az integrációs kérelem kar intézményi elıakkreditációjának kérelmét is 
tartalmazza, akkor Kar intézményi elıakkreditációja keretében a MAB azt 
vizsgálja, hogy az intézmény által folytatott, illetve folytatni kívánt képzési és 
kutatási tevékenység indokolja-e a kari szervezıdést.  
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A szakértı(k) határozati javaslatot terjesztenek a Plénum elé. A javaslat 
indokolásában ki kell térni az Ftv 12/A. ( (3) bekezdésének b) - c) pontjában 
foglalt feltételek teljesülésére. 
A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
A kérelem ügyében hozott állásfoglalásról és annak indokolásáról  a MAB 
elnöke tájékoztatja a véleményezést kérı OM-et. 
Határidı: Szövetség, integráció elıakkreditációját a MAB rövidített eljárásban 
vizsgálja, és arról a soron következı ülésén meghozza állásfoglalását. 
 
III. 2. 8. Magyarországi mőködésre engedélyt kérı külföldi intézmény 
elıakkreditációja  
Az OM-hez benyújtott, a formai követelményeknek mindenben megfelelı 
elıakkreditációs kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
A véleményezı ISZB kijelölése: 
A kérelem a megnevezett intézmény típusához legközelebb álló ISZB-hez kerül 
véleményezésre. 
Ha a vizsgált intézmény tevékenységének több mint fele egyik ISZB 
kompetenciájába sem sorolható, akkor az ISZB Kollégium elnökének javaslata 
alapján az intézmény tevékenységéhez legközelebb álló ISZB véleményezi a 
vizsgált intézményt. Az ISZB Kollégium elnöke a véleményezı ISZB elnökének 
egyetértésével az ISZB-t kiegészítheti az illetékes tudományági szakbizottság(ok) 
tagjaiból választott póttagokkal. 
A véleményezési eljárás: 
a) A Látogató Bizottság kijelölése: 
Az LB elnöke  
ha egy ISZB illetékes, akkor annak elnöke, 
ha több ISZB illetékes, akkor az ISZB Kollégium elnökével egyeztetve a MAB 
elnöke által felkért más személy. 
Az LB elnöke a MAB elnöke egyetértésével további 2 látogató bizottsági tagot, 
esetleg szakértıt / szakértıket kérhet fel. 
b) Látogatás és jelentéskészítés. 
c) A véleményezı ISZB az LB jelentés alapján állást foglal a kérelem ügyében, 
dönt annak Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz meg. 
Elıterjesztı a véleményezı ISZB elnöke. 
A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
A kérelem ügyében hozott állás-foglalásról és annak indokolásáról a MAB 
elnöke egy idıben tájékoztatja 
a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
a véleményezést kérı OM-et. 
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Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra történı 
beérkezésétıl számított 6 hónapon belül. 
 
III. 2. 9. Mőködı felsıoktatási intézmény akkreditációjának eljárási rendje 
Az akkreditációs értékelés megkezdése: 
a) A MAB felhívást küld az Intézménynek; 
b) Az Intézmény válaszol a MAB fel-hívására. 
Az Intézmény és a MAB elıkészíti az akkreditációs értékelést: 
a) Az Intézmény elkészíti az Akkreditációs Beadványt; 
b) A MAB kijelöli a Látogató Bizottságot. 
Határidı: A felhívás kiküldésétıl számított 3 hónapon belül. 
Az LB felkészül a látogatásra: 
a) A MAB referens formailag ellenırzi az Akkreditációs Beadványt; 
b) Az LB elnöke 1 napos elılátogatást tesz; 
c) Az LB felkészítı ülést tart. 
Az LB látogat és jelentést készít.  
Határidı: a látogatást követı 1 hónapon belül. 
Az illetékes intézményi szakbizottság(ok) megvitatja(ák) az LB jelentését, majd 
az LB jelentés alapján létrejött határozati javaslatot a Plénum elé terjeszti(k): 
Ha egy ISZB illetékes, akkor a határozati javaslatot az ISZB elnöke terjeszti a 
Plénum elé; 
Ha több ISZB illetékes, akkor a határozati javaslatot az ISZB-k Kollégiumának 
elnöke terjeszti Plénum elé. 
A MAB elnöke a határozati javaslatot megküldi az intézmény vezetıjének, aki 
ehhez írásban megjegyzéseket főzhet. 
A MAB Plénuma állást foglal. 
A MAB elnöke a plénum határozatáról tájékoztatja az intézmény vezetıjét, az 
oktatási minisztert és a nyilvánosságot. 
Határidı: A felhívás kiküldésétıl számított 18 hónapon belül. 
 
III. 2. 10. Közbülsı eljárás eljárási rendje 
A MAB elnöke tájékoztatja az Intézmény vezetıjét a közbülsı eljárás 
megkezdésérıl. 
Az Intézmény és a MAB elıkészíti a közbülsı akkreditációs értékelést: 
Az Intézmény elkészíti a közbülsı eljáráshoz szükséges írásbeli anyagokat; 
A Plénum kijelöli a szakértıi ad hoc bizottságot (LB), illetve az LB jelentést 
megvitató illetékes ISZB-t. 
Az LB lefolytatja a vizsgálatot: 
Elızetes munkamegbeszélést tart(hat); 
Szükség esetén látogatást tesz az Intézménynél; 
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Jelentés-egyeztetı munkaértekezletet tart(hat); 
Jelentést készít, amelyet az LB elnöke eljuttat az ISZB elnökének. 
Az ISZB megvitatja az LB jelentést. 
A MAB elnöke a határozati javaslatot megküldi az intézmény vezetıjének, aki 
ehhez írásban megjegyzéseket főzhet. 
A MAB Plénuma állást foglal.  
A MAB elnöke a plénum határozatáról tájékoztatja az intézmény vezetıjét, az 
oktatási minisztert és a nyilvánosságot. 
Határidı: Az az idıpont, amelyrıl a közbülsı eljárás megkezdésérıl tájékoztató 
levélben az Intézmény vezetıjét értesítették. 
 
IV. Vegyes és záró rendelkezések 
 
A MAB állásfoglalásai indokolásának olyan részletezettségőnek kell lennie, hogy 
annak alapján a döntés megalapozottsága megítélhetı legyen. 
A program- és intézményakkreditációs döntés idıpontjáról az érintettet 8 nappal 
korábban értesíteni kell. A kérelmezı intézmény vezetıjét - saját kérelmére - a 
határozati javaslatot a Plénum elé terjesztı bizottsági elnöknek meg kell 
hallgatni. 
Ha a MAB elnöke a MAB határozatának kézhezvételétıl számított 30 napon 
belül tárgyi tévedés ügyében felszólamlást kap, akkor elrendelheti az ügy 
felülvizsgálatát. A tárgyi tévedés ügyében történt felülvizsgálat eljárási rendje: 
a) A MAB elnöke állásfoglalást kér a döntés elıkészítésében részvett 
bizottság(ok)tól. 
b) Ha a bizottságok álláspontja szerint  
a MAB határozata megalapozott, tárgyi tévedés nem történt, akkor a MAB 
elnöke errıl a sérelmezıt értesíti. 
a sérelmezı állítása jogos, azaz tárgyi tévedés történt, akkor az illetékes 
Kollégium(ok) új határozati javaslatot terjeszt(enek) a Plénum elé. 
c) Az ügy felülvizsgálata eredményeként a Plénum a korábbi határozatát 
ha nem módosítja, akkor errıl a MAB elnöke értesíti a sérelmezıt. 
ha módosítja, akkor errıl a MAB elnöke értesíti az oktatási minisztert és a 
sérelmezıt. 
MAB határozat megtámadása esetén az eljárás menete: 
a) A miniszternek címzett és a MAB elnökéhez benyújtott, az eljárási szabályok 
vagy a követelményrendszer be nem tartását sérelmezı beadványt a MAB elnöke 
az oktatási miniszterhez továbbítja. 
b) A sérelmezı beadványnak ki kell terjednie a MAB jogszabálysértésére, azaz 
tartalmaznia kell, hogy a MAB 
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döntéshozatali eljárása a jogszabályok, ill. a MAB SZMSZ-ének mely pontjának 
/ pontjainak nem tett eleget, ill. mennyiben  nem tartotta be a részletes eljárási 
rendet, ill. a követelményrendszert. 
c) Az oktatási miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében felhívást 
küldhet a MAB elnökének. 
d) A MAB a miniszter felhívásában foglaltakat a megadott határidın belül 
köteles kivizsgálni. A miniszteri felhívás tartalmától függıen a MAB elnöke 
állásfoglalást kér 
a Jogtudományi és politológiai szakbizottságtól, és/vagy 
az SZMSZ bizottságtól (a MAB mőködésével és feladatkörének ellátásával 
kapcsolatos szabályozási feladatokat ellátó különbizottság ), és/vagy 
a döntés elıkészítésben résztvevı szakbizottság(ok)tól és/vagy 
az elnökségtıl. 
e) A MAB elnöke a sérelem kivizsgálása eredményeképpen kialakult, 
indoko-lással ellátott MAB határozatról a megadott határidın belül tájékoztatja 
az oktatási minisztert. 
 
5/ Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat ideiglenesen elfogadása napján, 
véglegesen az oktatási miniszter jóváhagyását követı 15. napon lép hatályba. 
Ezzel egyidejőleg a Magyar Akkreditációs Bizottság ideiglenes szervezeti és 
mőködési szabályzata hatályát veszti. 
6/ Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogszabályoknak megfelelı 
nyilvánosságra hozataláról a MAB elnöke gondoskodik. 
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Az SZMSZ mellékletei 

 

A MAB testületei 

Az 1998. szeptember 25-26-i ülésen elfogadott módosítások szerint 
 
1998/7/II/4-10. sz. határozatok  
1000  A Társadalomtudományok Kollégiuma 
Tudományági szakbizottságok 
1010 Szociológiai szakbizottság 
1020 Közgazdaság- és gazdálkodástudományi szakbizottság 
1040 Nyelvészeti, klasszika-filológiai és orientalisztikai szakbizottság 
1050 Irodalom- és néprajztudományi szakbizottság 
1060 Mővészetelméleti és mesterképzési szakbizottság 
1070 Pszichológiai szakbizottság 
1075 Neveléstudományi szakbizottság 
1080 Történettudományi szakbizottság 
1100 Filozófiai szakbizottság 
1110 Jogtudományi és politológiai szakbizottság 
1120 Teológiai és vallástudományi szakbizottság 
1130 Sajtó és kommunikációs szakbizottság 
2000  Az Élı Természettudományok Kollégiuma 
Tudományági szakbizottságok 
2010 Agrártudományi szakbizottság 
2020 Orvos-, gyógyszerésztudományi és egészségügyi szakbizottság 
2030 Biológiai szakbizottság 
3000  Az Élettelen Természet- és Mőszaki tudományok Kollégiuma 
Tudományági szakbizottságok 
3010 Kémiai szakbizottság 
3020 Fizikai szakbizottság 
3030 Villamosmérnöki és mőszaki informatikai szakbizottság 
3040 Gépészeti szakbizottság 
3050 Építı, építész és közlekedési szakbizottság 
3060 Matematikai szakbizottság 
3080 Földtudományi szakbizottság 
3090 Hadtudományi szakbizottság 
5000  Az Intézményi Szakbizottságok Kollégiuma 
Intézményi szakbizottságok 
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5010 Agrár intézményi szakbizottság 
5020 Egyházi intézményi szakbizottság 
5030 Fegyveres testületek intézményi szakbizottság 
5040 Gazdasági intézményi szakbizottság 
5050 Mőszaki intézményi szakbizottság 
5060 Mővészeti intézményi szakbizottság 
5070 Orvos-egészségügyi intézményi szakbizottság 
5080 Pedagógusképzı intézményi szakbizottság 
5090 Társadalomtudományi intézményi szakbizottság 
5010     Természettudományi intézményi szakbizottság 
 
Az Intézményi Szakbizottságok tagjai az illetékes tudományági szakbizottságok 
tagjai közül kerülnek ki. Az illetékes tudományági szakbizottságok: 
 
Társadalomtudományi ISZB esetén: Szociológiai, Közgazdaság- és 
szervezéstudományi, Nyelvészeti, klasszika-filológiai és orientalisztikai, 
Irodalom- és néprajztudományi, Mővészetelméleti és mesterképzési, 
Pszichológiai, Neveléstudományi, Történettudományi, Filozófiai, Jogtudományi 
és politológiai, Teológiai és vallástudományi. 
Természettudományi ISZB esetén: Biológiai, Kémiai, Fizikai, Matematikai, Föld- 
és környezettudományi. 
Mőszaki ISZB esetén: Villamosmérnöki és mőszaki informatikai, Gépészeti, 
Építı, építész és közlekedési. 
A többi ISZB esetén: egyetlen tudományági szakbizottság illetékes. Ekkor az 
ISZB részben vagy teljes egészében megegyezhet az illetékes tudományági 
szakbizottsággal. 
6000   Különbizottságok 
6010 Etikai és összeférhetetlenségi bizottság 
6020 Fıiskolai akkreditációs bizottság 
6030 Az akkreditáció nemzetközi tapasztalatait elemzı bizottság 
6040 Modern információtechnikával és a távoktatás minıségellenırzésével           

foglalkozó bizottság  
6050 Pénzügyi és költségvetési bizottság 
6060 Szabályozási bizottság 
7000  Interdiszciplináris bizottságok  
7010 Vezetés- és szervezéstudományi interdiszciplináris bizottság 
7020 Pedagógusképzési interdiszciplináris bizottság 
7030 Informatikai interdiszciplináris bizottság 
7040 Európa-tanulmányok interdiszciplináris bizottság 
7050 Környezettudományi interdiszciplináris bizottság 
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7060 Az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés szakbizottsága 
8000  Tanácsadó bizottságok 
8010 Minıségbiztosítási tanácsadó bizottság 
8020 Az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés szakbizottság 

tanácsadó bizottsága 
8030     Szakakkreditációs tanácsadó bizottság 
 
Az egyes bizottságokban közremőködık névsora megtalálható 
az Akkreditáció Magyarországon 5 címő kiadvány 60-81. oldalán 
   
1998/3/VI/4A sz. határozat 

Doktori (PhD) / mester (DLA) fokozat odaítélésének jogáért beadott 
pályázatok elbírálási elvei és eljárási rendje 

 
A MAB az Ftv 81. § a) értelmében jóváhagyja a doktori programokat, és dönt 
arról, hogy az egyetem melyik tudományterületen, azon belül mely 
tudományágban folytathat doktori képzést, ítélhet oda doktori fokozatot, illetve 
melyik mővészeti területen és ezen belül mely mővészeti ágban ítélhet oda 
mester fokozatot. 
Doktori program jóváhagyása a MAB-hoz benyújtott pályázat útján nyerhetı el. 
A MAB a benyújtott pályázatot véleményezi és ennek alapján dönt arról, hogy a 
megjelölt témában az egyetem elnyeri-e 
a doktori képzés és a doktori / mesterfokozat odaítélésének jogát (felvételi 
elbírálás, tanfolyamtartás, vizsgáztatás és a fokozat odaítélésének együttes jogát): 
A típusú akkreditáció 
már elfogadott A típusú PhD/DLA program keretében a doktori képzés jogát 
(felvételi elbírálásban és a vizsgáztatásban való részvétel, valamint tanfolyam 
tartásának jogát) B típusú akkreditáció 
már elfogadott A vagy B tipusú program keretében a doktori képzés jogát -
alprogram akkreditációja 
 
Doktori program egy vagy több, az adott tudományterülethez, ill. ezen belül az 
adott tudományághoz tartozó téma anyagát tartalmazhatja. Ha ezek a programon 
belül önálló címmel és vezetıvel jelennek meg, úgy azok a doktori program 
alprogramjai. 
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A pályázattal szemben támasztott követelmények 
  
I. 1. Formai elıírások 
 
1. A program (és a programon belül szervezett valamennyi alprogram) 
A. címe; a cím terjedelme legfeljebb 70 karakter lehet. 
B. tudományága; 
C. programvezetı neve. 
2. Az egyetemi doktori tanács (elnökének) és az egyetem rektorának 
támogató nyilatkozata. 
3. B típusú program akkreditációs kérelme esetén  a befogadó A típusú 
program vezetıjének egyetértı nyilatkozata. 
4. A pályázatokat magyar és angol (vagy szakmailag indokolt más idegen) 
nyelven 5 - 5 példányban kell benyújtani. 
 
I. 2. Tartalmi elvárások 
 
1. A program tartalma, helye és szerepe a tudományág egészében.  
2. Ha vannak alprogramok, azok funkciója, viszonyuk a program 
egészéhez. 
3. A program (ezen belül az alprogramok) oktatási koncepciója, az 
elıadások, egyéb oktatási foglalkozások, laboratóriumi és más gyakorlatok 
listája. Az oktatás és vizsgáztatás tervezett rendje, a tanulmányi követelmények 
jellege és mértéke. 
4. A program (ezen belül az alprogramok) kutatási koncepciója,  a kutatási 
témák listája. (Az önálló vezetı által irányított kutatási témák alprogramba vagy 
B típusú programba szervezıdnek.) 
5. A programban résztvevı valamennyi elıadó és témavezetı személyi és 
szakmai adatai:  
A. név, beosztás, munkahely, diploma, tudományos fokozat, nyelvismeret; 
B. a tíz legfontosabbnak tartott tudományos közlemény, ezek citációs 
indexe és impakt faktora; 
C. sikeres tudományos pályázatai (cím, idıtartam, forrás, összeg); 
D. szakmai tevékenységének rövid leírása, szakmai elismerései, hosszabb 
tanulmányútjai, nemzetközi kapcsolatai, az általa oktatott legfontosabbnak tartott 
egyetemi tantárgy(ak) stb. 
6. A program szervezése: 
A. a felvétel szempontjai, kritériumai, rendszere (a diploma szakja, a jelölt 
nyelvismerete, stb.);  
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B. a program (és alprogramok) vállalt képzési létszáma (évenként); 
C. a mőködés meglévı fontosabb tárgyi-dologi feltételei (könyvtár, 
laboratórium, mőszer, stb.); 
D. a program mőködéséhez szükséges pénzügyi feltételek (az ösztöndíjak 
kivételével); 
E. együttmőködési formák hazai és külföldi intézményekkel, kutatókkal; 
külföldiek részvételének lehetısége és (nyelvi, szakmai, pénzügyi) feltételei. 
 
II. A pályázat elbírálásának szempontjai 
Egyetemi tudományos doktori- illetve mesterfokozat csak abból a szakból 
adható,  
amelybıl az egyetemen olyan alapképzés folyik, amelynek elvégzése után a 
doktori tanfolyamra / mesterkurzusra a hallgató közvetlenül felvehetı 
és a képzésnek már vannak végzıs hallgatói (végzıs hallgató: a szak utolsó éves 
hallgatója). 
II. 1. Személyi feltételek 
1. A doktori program vezetıje 
A. legyen a benyújtó egyetemmel közalkalmazotti vagy annak megfelelı 
egyéb jogviszonyban, 
B. személyét a munkáltatói jogot gyakorló rektor hagyja jóvá, 
C. rendelkezzék tudományos fokozattal, habilitációval és 
D. a tudományok doktora szintő tudományos teljesítménnyel. 
2. PhD / DLA program vezetıjének csak egy egyetemen akkreditálható egy 
PhD / DLA programja lehet. (A típusú programon belül a programvezetınek 
lehet  B típusú programja is.) 
3. PhD / DLA pályázat vezetıje a pályázat beadásakor nem lehet 65 évesnél 
idısebb. 
4. Az oktatók meghatározó része a pályázó egyetemével közalkalmazotti 
vagy annak megfelelı jogviszonyban legyen. 
5. Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktató, 
együttmőködı tényleges részvételét - az érintett írásos nyilatkozatát mellékelve - 
bizonyítani kell. 
6. Az oktatók rendelkezzenek elıadói szintő idegen nyelv ismerettel.  
7. Az oktatók rendelkezzenek a feladatnak megfelelı szintő tudományos 
minısítéssel és publikációval.  
8. A tanfolyam hallgatói számára folyamatosan biztosítani kell a rendszeres 
és folyamatos személyes tudományos vezetés feltételeit. 
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II. 2. Tartalmi követelmények 
1. A pályázat tudományos színvonala feleljen meg a szak nemzetközi 
normáinak. 
2. A pályázat tematikája legyen kellıen széles, hogy egyrészt konvertálható 
tudást adjon, másrészt tegye lehetıvé több hallgató egyidejő oktatását. 
3. A tematika biztosítson kitekintést a fontosabb határterületekre. 
4. A tanterv tartalmazzon 
A. megfelelı elméleti bevezetést; 
B. óra követelményt (minimum négy szemeszteren át heti négy óra melyek 
összevonhatók); 
C. vizsgarendszert, amely legyen a tematikával és a párhuzamos tanfolyam 
egységekkel koherens. 
5. A kidolgozott tanterv tegye lehetıvé  
A. a minıség megítélését; 
B. a legújabb tudományos eredmények beépítését. 
6. A doktori szigorlat feltételei feleljenek meg a vonatkozó törvényi és 
kormányrendeleti elıírásoknak. 
 
A véleményezési eljárás 
 
III. 1 1. A PhD/DLA programok indítási kérelmének elbírálása 
 
1. A MAB Titkárság formailag ellenırzi a programindítási kérelmet. 
Formai kifogások esetén egy alkalommal a megjelölt hiányok pótlását kérheti a 
pályázat benyújtójától. 
2. Szakbizottsági véleményezés: 
A. A kérelem tudományági hovatartozása alapján véleményezésre az 
illetékes szakbizottság(ok)hoz kerül. (Ha a pályázat több tudomány-ági 
szakbizottsághoz tartozik, az egyik fıbizottságként szerepel és kikéri a többi 
illetékes tudományági szakbizottság véleményét). 
B. Az illetékes szakbizottság(ok) elnöke(i) legalább 2 bírálót kérnek fel. 
Egyikük a tudományági szakbizottság tagja, a másik külsı bíráló. Ha indokolt, a 
pályázatok egyes részletei külön kezelhetık. Ez vonatkozik a szakértık 
felkérésére is. 
C. Ha a szakbizottság véleménye szerint a pályázat érdemi kiegészítésre 
szorul, akkor a plénum 1997/6/VIII/1 sz. határozata értelmében a pályázatot el 
kell utasítani. 
D. A kérelemmel kapcsolatos szakbizottsági állásfoglalás(oka)t a 
szakbizottság elnöke(i) az illetékes kollégium elé terjesztik.  



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 266 

3. Az illetékes Kollégium a kérelem ügyében állást foglal, dönt a Plénum 
elé terjesztésrıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz meg. 
A. A Kollégium indokolt esetben visszaadhatja a tudományági 
szakbizottság(ok)nak az ügyet új tárgyalásra. Ezt a döntést a Kollégiumnak 
írásban indokolnia kell. 
B. Amennyiben a Kollégium a kérelem átminısítését javasolja (A típusú 
akkreditáció helyett B típusú akkreditációt javasol), a benyújtó egyetértése 
mellett a befogadó A típusú program vezetıjének és az egyetem rektorának 
hozzájárulása is szükséges. 
C. A Kollégium elutasító javaslatát a Kollégium elnöke írásban közli az 
érintettel. A Kollégium elnöke az illetékes Kollégium véleményét és az érintett 
válaszát a MAB rendes ülése elé terjeszti. (A kérelmezınek jogában áll a 
kérelmet visszavonni). 
4. A Plénum dönt a kérelem ügyében. 
5. A kérelem ügyében hozott döntésrıl és annak indokáról a MAB elnöke 

tájékoztatja a kérelmezı intézmény vezetıjét. 
Határidı: a kérelem beérkezésétıl számított 6 hónap. 
 
III. 1. 2. Az eljárás felfüggesztése 
 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti, ha olyan formai 
és/vagy tartalmi körülményre derül fény, mely miatt a pályázat nem ítélhetı meg. 
A további eljárásról a MAB plénuma dönt. 
 
III. 1. 3. A pályázat elutasítása 
 
A kérelem ügyében hozott elutasító állásfoglalásról és annak indokairól a MAB 
elnöke tájékoztatja a benyújtó intézmény vezetıjét. 
Elutasítás esetén új kérelem egy éven belül nem nyújtható be. 
 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az  intézménynek. 
 
IV. PhD / DLA programok mőködése során bekövetkezett változások 
 
1. A program címében tervezett változást a benyújtó intézménynek a MAB 

Titkárságán hivatalosan be kell jelentenie. Az új cím elfogadásáról a MAB 
Plénuma dönt 
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2. A már akkreditált programok esetében a programvezetı nem lehet 70 évnél 
idısebb. (A PhD/DLA programban - korhatárra tekintet nélkül - 
résztvevıként továbbra is közremőködhet). 

3. A programvezetı személyében bekövetkezett változást a benyújtó 
intézménynek a MAB Titkárságán hivatalosan be kell jelentenie. Az új 
programvezetı az I. 2. 5-pontban felsorolt személyi és szakmai adatait a 
bejelentéshez mellékelni kell. Az új programvezetı személyének 
elfogadásáról a MAB Plénuma dönt. 

4. A programban közremőködı oktatói állomány változásait csak az 
intézményen belül kell nyilvántartani. 

5. A már korábban elfogadott és mőködı  A illetve B típusú programokhoz 
csatlakozó új alprogramok akkreditálását a fentiek szerint elkészített pályázat 
alapján lehet kérni. 

 
1998/3/VI/4B sz. határozat 

Szak képesítési követelményeinek és szak indításának véleményezési elvei és 
véleményezési eljárása 

A kérelemmel szemben támasztott formai követelmények 
Az alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményei 
meghatározásának (újabb szak létrehozásának) és a szakok indításának 1998. 
szeptember 1-jétıl alkalmazott eljárási rendjérıl, a felsıoktatási intézmények 
által benyújtott kérelmekkel szemben támasztott formai követelményekrıl címő 
OM felhívás tartalmazza a formai elıírásokat. 
 
A kérelem elbírálásának szempontjai 
Képesítési követelmények 
I. Az alapképzésben (a szakirányú továbbképzésben) a kérelemben 
megjelölt létesítendı új szak tartalmilag indokolja-e új szak létesítését, vagy 
beilleszthetı más, létezı szak keretei közé? 
II. Az újonnan létesítendı szakra kidolgozott képesítési követelmények 
A. a szakmai igényeket kielégíti-e (megfelelı tartalmú-e)? 
a megjelölt képzési szinthez igazodó-e (megfelelı színvonalú-e)? 
 
Szakindítás 
I. A kérelemben megjelölt indítandó új szak indításának minıségi 
feltételei: 
A. Tanterv  
1. a képzési céllal legyen összhangban; 
2. feleljen meg a képesítési követelményekben elıírtaknak; 
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3. a szakmai követelményeknek tartalmilag tegyen eleget. 
B. Oktatói háttér: legyen megfelelı számú, az intézményben határozatlan 
idıre szóló közalkalmazotti jogviszonyban (nem állami intézményekben 
munkaviszonyban), teljes munkaidıben foglalkoztatott oktató (szaktól és képzési 
szinttıl  függ, de legalább három), akik közül legalább egy minısített. 
C. Tárgyi feltételek: álljon rendelkezésre a szükséges infrastruktúra. 
(Szakfüggı tényezı). 
Ha az indítani kívánt szak még nem létezı, újonnan létesítendı szak, úgy a 
szakindítási kérelem elbírálása a szak képesítési követelményeinek vizsgálatával 
együtt történik. (L.: II. 1.) 
 
A véleményezési eljárás 
 
Alapképzési-, és szakirányú továbbképzési szakok esetén a képesítési 
követelmények / szakindítások elbírálási rendje 
I. Az intézmény OM-hoz benyújtott, a formai követelményeknek 
mindenben megfelelı képesítési követelmények/szakindítás véleményezésére 
vonatkozó kérelmét az OM továbbítja a MAB-hoz. 
II. Szakbizottsági véleményezés: 
A. A kérelem tudományági hovatartozása alapján a kérelem véleményezésre 
az illetékes szakbizottság(ok)hoz kerül. 
B. Az illetékes szakbizottság(ok) elnöke(i) legalább 2 bírálót kér(nek) fel. 
Szakindítási kérelem esetén az elnök látogatást tehet a kérelmet benyújtó 
intézménynél. 
C. A kérelemmel kapcsolatosan a szakbizottság(ok) részérıl állásfoglalás 
születik, melyet a szakbizottság elnöke(i) az illetékes kollégiumhoz 
továbbít(anak). 
III. Az illetékes kollégium állást foglal a kérelem ügyében, dönt annak 
Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot fogalmaz meg. 
IV. A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
V. A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásáról és annak indokolásáról  
a MAB elnöke egyidejőleg tájékoztatja 
A. a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
B. a véleményezésre felkérı OM-et. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra 
beérkezéstıl számított 6 hónapon belül. 
 
Az eljárás felfüggesztése 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti, ha 
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A. az OM a kérelmet benyújtó intézmény vezetıjének ilyen irányú kérését 
továbbítja a MAB elnökéhez; 
a MAB véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi 
hiányosság(ok)ra derül fény, ami a kérelem elbírálását nem teszi lehetıvé. Ez 
esetben a MAB elnöke errıl a Plénumot, a kérelmet benyújtó intézményt és az 
OM-et és tájékoztatja. 
A kérelem elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új kérelmet 
bármikor benyújthat az OM-be. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az intézménynek. 
 
1998/ 3/VI/4C sz. határozat 

Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programmal (képesítési 
követelmények) kapcsolatos kérelmek véleményezési elvei és a véleményezési 

eljárás 

A felsıoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 81. § (2) 
szerint: 
a  Magyar Akkreditációs Bizottság (továbbiakban MAB) az oktatási miniszter, a 
Felsıoktatási Tudományos Tanács (FTT) vagy felsıoktatási intézmény 
felkérésére véleményt nyilvánít (...) 
c) a képesítési követelményekrıl; 
f) a felsıoktatási intézményekben akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú 
szakképzési programok indításáról és a programok indítására vonatkozó 
kérelmekrıl; 
I. FORMAI ELVÁRÁSOK 
A. A képzési programnak tartalmaznia kell 
 
1. a kérelmet benyújtó felsıoktatási intézmény nevét; 
2. a szakképesítés megnevezését; 
3. a képzési cél meghatározását; 
4. a szakképesítéssel betölthetı munkaterületek leírását, a betölthetı 

foglalkozások FEOR kódszámát; 
5. a szakképesítés szakmai követelményeit; 
6. az oktatandó fıbb tanulmányi területeket (modulokat) és azok arányait: 
a) alapismereti-képességfejlesztı modulok, 
b) kötelezı szakmai modulok, 
c) kiegészítı választható (szintrehozó, specializációs) modulok 
Ezeken belül (a, b, c): 
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a képzési-oktatási célt, 
a követelményeket, 
a tananyagtartalmat, 
az egyes modulok belsı arányait (elméleti és gyakorlati órák), 
a szükséges szakirodalmat, 
a szakmai szempontból szükséges oktatói létszámot, 
a képzés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, 
az értékelés, számonkérés módját, 
az egyes modulok kredit-értékét. 
7. a képzés egészére vonatkozó vizsgáztatási követelményeket: a képzés 
egyes szakaszainak lezárását, egymásra épülését. A záróvizsga (szakmai vizsga) 
típusát, tartalmát, eredményének kiszámítási módját; 
8. jelezni kell, hogy melyek a felsıoktatásba beszámítható modulok, 
9. a képzés során elérhetı, illetve elérendı kredit-pontok mennyiségét, ezen 
belül a szakirányú felsıfokú képzésbe beszámítható kredit-értékeket; 
10. a képzés össz-óraszámát és a képzési idıt félévekben meghatározva. Ez 
nem lehet kevesebb két évnél. 
 
B. A kérelemhez csatolandó  
 
1. a képzési program engedélyezését kérı intézmény - esetleg más 
felsıoktatási intézmény - nyilatkozata a beszámításról az Ftv 7/A. § (1) szerint 
(mely szakon, mely modulokat milyen kredit-értékkel tud beszámítani a 
felsıfokú alapképzésbe), 
2. a szakképesítésért felelıs miniszter 45/1997. (III.12.) kormányrendelet 
4.§. (4) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalása. 
 
A kérelmeket 5 példányban kell a MAB Titkárságára eljuttatni. 
 
II. A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ELVEI ÉS RENDJE 
 
A. Az I. A. pontban foglaltak értékelése szakmai és minıségi szempontból, 
különös tekintettel a felsıoktatásba beszámítható modulokra/tantárgyakra. 
B. Formailag hiányos kérelmek kiegészítését a MAB Titkárság vezetıje 
kérheti a kérelmezı intézménytıl (2 hét). Amennyiben a kiegészítésre vonatkozó 
kérelemre az intézmény három hónapon belül nem válaszol, a kérelmet a MAB 
Plénuma elutasítást javasoló véleményezéssel lezárja. 
C. A kérelem szakterületi hovatartozását a MAB szakreferense a 
szakbizottsági elnökkel konzultálva dönti el. Felelıs: a MAB Titkárság vezetıje 
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(2 hét). Egyúttal megvizsgálja, hogy a kérelmet az arra jogosult intézmény 
nyújtotta-e be. 
D. Szakbizottsági véleményezés (lásd.: MAB SZMSZ 3. sz. melléklet VII. 
1. 1. pont);  
A Plénum feladata 
A Plénum az elıterjesztett határozati javaslat alapján alakítja ki véleményezı 
állásfoglalását, amely lehet: 
1. Támogató. 
2. Nem támogató. Ebben az esetben a kérelmet benyújtó intézményt 
tájékoztatni kell a nem támogatás  indokáról (indokairól); 
 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı képzési program jóváhagyási 
kérelem MAB Titkárságra beérkezéstıl számított 6 hónapon belül. 
III. Az eljárás felfüggesztése 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti 
ha az OM a kérelmet benyújtó intézmény vezetıjének ilyen irányú kérését 
továbbítja a MAB elnökéhez; 
ha a MAB véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi 
hiányosság(ok)ra derül fény, ami a kérelem elbírálhatóságát nem teszi lehetıvé. 
Ez esetben a MAB elnöke errıl az OM-et írásban tájékoztatja. 
 
IV. A kérelem elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása, ill. visszavonása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új 
képzési programot újból benyújthat az OM-hez. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az intézménynek. 
 
1998/3/VI/4D sz. határozat 

Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés indításával kapcsolatos 
kérelmek véleményezési elvei és a véleményezési eljárás 

I. FORMAI ELVÁRÁSOK 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
amennyiben a kérelmet felsıoktatási intézmény nyújtja be: 
1. a kérelmet benyújtó felsıoktatási intézmény nevét, székhelyét, 
vezetıjének nevét és aláírását; 
2. az indítani kívánt szakképzés megnevezését, a szakképesítés OKJ 
azonosító számát, 
kiadásának évét, a szakképesítéssel betölthetı foglalkozások FEOR-számát, 
kiadásának évét; 
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3. az intézmény képzésért felelıs szervezeti egységének, valamint a 
szakmailag felelıs vezetınek a nevét; 
4. az együttmőködı más egységek, intézmények, szervezetek  nevét s a 
velük kötött szerzıdéseket, melyek tartalmazzák a feladatmegosztást is.  
5. a félévekre, ill. hetekre bontott óratervet, amely tartalmazza azt is, hogy 
az egyes tanórákat, gyakorlatokat melyik intézményben vagy külsı helyszínen 
tervezik; 
6. az elméleti órákat tartók, iskolai és külsı gyakorlatvezetık (tanárok, 
szakoktatók, külsı szakemberek) szakmai képesítésére, tudományos fokozatára, 
nyelvismeretére, jelenlegi lakhelyére és munkahelyére vonatkozó adatokat, 
továbbá eddigi szakmai, pedagógiai, felsıoktatási, illetve szakoktatási 
gyakorlatukat, az oktatott téma szempontjából fontos publikációik jegyzékét; 
7. azt, hogy a tárgyi feltételek, eszközök, gyakorló helyek, szolgáltatások 
mennyiben felelnek meg a képzési programban lefektetett követelményeknek; 
8. a képzésre vonatkozó pénzügyi tervet a teljes képzési idıre, összesítve és 
féléves bontásban; 
9. a képzésbe való felvétel, esetleg más képzési formákból való átvétel 
rendjét; 
10. a felsıoktatási alapképzésbe való beszámíthatóság tételes felsorolását; 
11. a képzés helyi sajátosságait (például az intézmény milyen kiegészítı - 
felzárkóztató és/vagy specializációs modulokat szervez); 
12. azon oktatásszervezési formákat, módszereket, amelyekkel az esti, a 
levelezı és a távoktatást a nappali tagozatossal egyenértékővé teszik; 
13. a képzés folyamatos minıségbiztosítására vonatkozó tervet; 
14. az eljárási díj befizetésének igazolását; 
15. az intézmény vezetıjének a nyilatkozatát arról, hogy a kérelemben 
szereplı programmal azidáig még nem indított oktatást, és csak a 
Minisztériumtól írásban kapott engedély birtokában fogja azt megtenni. 
amennyiben a kérelmet szakközépiskola nyújtja be:  az 1-15. pontokban 
felsoroltakon kívül 
16. a MAB kérheti a szakközépiskola alapító okiratának másolatát; 
17. a szakközépiskola fenntartójának nyilatkozatát arról, hogy az a 
kérelemben foglaltakkal, a képzés beindításával egyetért; 
18. a felsıoktatási intézménnyel kötött megállapodást. Ennek tartalmaznia 
kell 
a felsıoktatási intézmény és a szakközépiskola együttmőködésére vonatkozó 
tervet, a szakközépiskolában beinduló képzés személyi és tárgyi feltételeinek 
esetleges közös biztosítását; 
a szakközépiskolában folyó képzés folyamatos minıségbiztosítására vonatkozó 
tervet, ebben a felsıoktatási intézmény szerepvállalását; 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 7 

 273

az együttmőködés anyagi alapjaira, alapelveire, illetve konkrét gyakorlatára 
vonatkozó tervet; 
a felsıoktatási intézmény szakmai vizsgán való részvételét; 
a felsıoktatási intézményben - azonos szakirányú továbbtanulás esetén - legalább 
egyharmados beszámítási lehetıség tételes beszámítását. 
A megállapodáshoz csatolni kell: 
a felsıoktatási intézménynek a kérelemben és mellékleteiben foglaltakkal 
kapcsolatos egyetértı nyilatkozatát; 
a felsıoktatási intézmény nyilatkozatát arról, hogy az adott szakközépiskola 
személyi és tárgyi feltételeit a felsıoktatásba való beszámíthatóság 
szempontjából megfelelınek találja. 
A kérelmeket 5 példányban kell a MAB-hoz eljuttatni. 
 
II. A  VÉLEMÉNYEZÉS ALAPJAI 
A. A kérelem feleljen meg az I. pontban felsorolt formai elvárásoknak. 
B. Szak létesítésének/indításának személyi feltételei: a felsıoktatásba 
beszámítható modulok/tantárgyak oktatói feleljenek meg az adott intézmény 
oktatói követelményrendszerének. A tényleges megfelelésrıl a kérelmet benyújtó 
intézmény vezetıje köteles nyilatkozni.   
C. A tanterv minden tekintetben feleljen meg a 45/1997. (III.12.) 
Kormányrendelet 5.§.2.e. pontjában foglaltaknak. 
 
III. A VÉLEMÉNYEZÉSI  ELJÁRÁS RENDJE 
A. Formailag hiányos kérelmek kiegészítését a MAB Titkárság kérheti a 
kérelmezı intézménytıl. (2 hét). Amennyiben a kiegészítésre vonatkozó 
kérelemre az intézmény három hónapon belül nem válaszol, a kérelmet a MAB 
Plénuma elutasítást javasoló véleményezéssel lezárja. 
B. A kérelem szakterületi hovatartozását a MAB szakreferense a 
szakbizottsági elnökkel konzultálva dönti el. Felelıs: a MAB Titkárság vezetıje. 
(2 hét) 
C. Szakbizottsági véleményezés (ld.:  MAB SZMSZ 3. sz. melléklet VII. 1. 
1. pont)  
D. A Plénum feladata 
A Plénum az elıterjesztett határozati javaslat alapján alakítja ki véleményezı 
állásfoglalását, amely lehet: 
1. Támogató. 
2. Nem támogató. Ebben az esetben a kérelmet benyújtó intézményt 
tájékoztatni kell a nem támogatás indokáról (indokairól); 
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Határidı: a formailag mindenben megfelelı képzési program indítási 
kérelemének a MAB Titkárságra beérkezéstıl számított 6 hónapon belül. 
 
Az eljárás felfüggesztése 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti 
ha az OM a kérelmet benyújtó intézmény vezetıjének ilyen irányú kérését 
továbbítja a MAB elnökéhez; 
ha a MAB véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi 
hiányosság(ok)ra derül fény, ami a kérelem elbírálhatóságát nem teszi lehetıvé. 
Ez esetben a MAB elnöke errıl az OM-et és a kérelmezıt írásban tájékoztatja. 
 
A kérelem elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új indítási kérelmet 
egy éven belül nem nyújthat be. A kérelem visszavonása esetén új kérelem 
bármikor beadható. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az intézménynek. 
 

Elıakkreditáció 

 
1998/3/VI/4E sz. határozat 

Létesítendı szövetség, integráció elıakkreditációja 

A MAB véleményezési elvei és a véleményezési eljárás 
A kérelemmel szemben támasztott formai követelmények 
A szövetséghez / integrációhoz csatlakozni kívánó intézmények megküldik az 
oktatási miniszternek közös szándék-nyilatkozatukat mellékelve hozzá: 
A. a megvalósíthatósági tervtanulmányt; 
B. szabályzatuk tervezetét. 
 
A kérelem elbírálásának szempontjai 
I. Az Ftv 12/A (3) bekezdésének b) - c) pontjában foglalt feltételek 
teljesülnek-e, azaz: 
1. Az alakuló új intézménynél biztosíthatók-e, hogy oktatási, kutatási, 
valamint egyéb ezekhez társuló tevékenységeik egymást kiegészítı jellegőek 
vagy egymásra épülnek-e? 
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2. Az integrációban résztvevık kötelezettséget vállalnak-e arra, hogy a 
tételesen is felsorolt oktatási, kutatási és egyéb tevékenységeik szervezeti 
párhuzamosságait felszámolják? 
Ha az integrációs kérelem kar intézményi elıakkreditációjának kérelmét is 
tartalmazza, akkor indokolja-e a kari szervezıdést az intézmény által folytatott, 
illetve folytatni kívánt képzési és kutatási tevékenység? 
 
A véleményezési eljárás 
I. A formai követelményeknek mindenben megfelelı integrációs pályázatot 
az OM miniszter továbbítja a MAB-hoz. elıakkreditáció céljából. 
II. A MAB elnöke a pályázat elbírálására legalább két plénum-tagot kér fel. 
szakértıként. 
III. Ha az integrációs kérelem kar intézményi elıakkreditációjának kérelmét 
is tartalmazza, akkor Kar intézményi elıakkreditációja keretében a MAB azt 
vizsgálja, hogy az intézmény által folytatott, illetve folytatni kívánt képzési és 
kutatási tevékenység indokolja-e a kari szervezıdést.  
IV. A szakértı(k) határozati javaslatot terjesztenek a Plénum elé. A javaslat 
indokolásában ki kell térni az Ftv 12/A. ( (3) bekezdésének b) - c) pontjában 
foglalt feltételek teljesülésére. 
VAGY A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
VI. A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásáról és annak indokolásáról  
a MAB elnöke tájékoztatja a véleményezésre felkérı OM-et. 
 
Határidı: Integráció elıakkreditációját a MAB rövidített eljárásban vizsgálja 
meg, és arról a soron következı ülésén meghozza állásfoglalását. 
 
Az eljárás felfüggesztése 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti, ha a MAB 
véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi körülményre derül 
fény, ami a kérelem elbírálhatóságát nem teszi lehetıvé. Ez esetben a MAB 
elnöke errıl az OM-et írásban tájékoztatja. 
 
A kérelem elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új kérelmét 
bármikor benyújthatja az OM-be. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az intézménynek. 
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19983/VI/4F sz. határozat 

Létesítendı felsıoktatási intézmény elıakkreditációja 

A MAB véleményezési elvei és a véleményezési eljárás 
 
A kérelemmel szemben támasztott formai követelmények 
I. A kérelmet az oktatási miniszterhez kell benyújtani. 
II. A kérelemhez csatolni kell (kötelezı adatszolgáltatás): 
A. nyilatkozatot az Ftv 7. §-ában elıirt feladatok megvalósítására, 
B. az Ftv 3. és 4. §-aiban, továbbá a 6. § (2) bekezdésében elıirt feltételek 
meglétének igazolását, 
C. az indítani kívánt szak(ok)ra vonatkozó szakindítási kérelme(ke)t. 
D. egyetem esetén a PhD/DLA pályázatot. 
III. A kérelemmel együtt - tájékoztatásul - be kell nyújtani a felsıoktatási 
intézmény 
A. szervezeti és mőködési szabályzatának, 
B. felvételi szabályzatának, 
C. tanulmányi és vizsgaszabályzatának, 
D. fegyelmi szabályzatának, 
E. egyetem állami elismerése esetében a habilitációs és doktori 
szabályzatának, továbbá 
F. az oktatókkal szemben támasztott követelményrendszer tervezetét. 
Az oktatási miniszter határozatban utasítja el a kérelmet, amennyiben a 
kérelmezı a fent felsorolt okmányokat  -felszólítás ellenére-  nem csatolja. 
Az oktatási miniszter a kérelmet véleményezésre megküldi az MAB-nak.  
 
A kérelem elbírálásának szempontjai 
I. A létesítendı intézmény megalakulása esetén az (Ftv 3. (, ill. 4. (§-án 
alapuló)  intézményi akkreditáció feltételei 
A. fennállnak-e, illetve  
B. megteremthetık-e? 
II. A kérelemben megnevezett szaklétesítési / szakindítási engedély(ek) 
megadásának minıségi feltételei (a képesítési- és szakmai követelményeknek 
megfelelés) 
 
A véleményezési eljárás 
I. Az OM-hoz benyújtott, a formai követelményeknek mindenben 
megfelelı intézményalapítási kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
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II. Az intézményalapítási kérelem a megnevezett intézmény típusához 
legközelebb álló ISZB-hez kerül véleményezésre: 
A. Ha a kérelem szakalapítás / szakindítási kérelmet is magába foglal, akkor 
a megnevezett szak(ok) tudományági hovatartozása alapján a szakalapítás / 
szakindítási kérelemet az illetékes intézményi szakbizottság elnöke - szükség 
esetén kikérve a még illetékes ISZB elnök véleményét a szakértık 
kiválasztásában - véleményezésre átadhatja az illetékes szakbizottság(ok)nak. A 
szakbizottság(ok) részérıl született állásfoglalást a szakbizottság elnöke(i) az 
illetékes ISZB-hez továbbítja(ják). 
B. Látogató Bizottság kijelölése: 
Az LB elnöke 
1. ha egy ISZB illetékes, akkor annak elnöke, 
2. ha több ISZB illetékes, akkor az ISZB Kollégiumok elnöke vagy az 
ISZB Kollégium elnökével egyeztetve a MAB elnöke által felkért más személy. 
Az LB elnöke a MAB elnökének egyetértésével további 2 látogató bizottsági 
tagot, esetleg szakértıt / szakértıket felkérhet (lehetıleg a szakalapítási / indítási 
kérelmek bírálói közül).  
C. Látogatás és jelentés készítés. 
D. Az illetékes ISZB, ha több ISZB illetékes, akkor az intézmény 
tevékenységéhez legközelebb álló, az illetékes tudományági szakbizottság(ok) 
tagjaiból választott póttagokkal kiegészített ISZB az LB jelentés alapján állást 
foglal a kérelem ügyében, dönt annak Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati 
javaslatot fogalmaz meg. Elıterjesztı az (esetleg póttagokkal kiegészített) 
illetékes ISZB elnöke. 
III. A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
IV. A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásáról és annak indokolásáról  
a MAB elnöke egy idıben tájékoztatja 
A. a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
B. a véleményezésre felkérı OM-et. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra 
beérkezéstıl számított 120 napon belül. 
 
Az eljárás felfüggesztése 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti 
A. ha az OM a kérelmet benyújtó intézmény vezetıjének ilyen irányú 
kérését továbbítja a MAB elnökéhez; 
ha a MAB véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi 
hiányosság(ok)ra derül fény, ami a kérelem elbírálhatóságát nem teszi lehetıvé. 
Ez esetben a MAB elnöke errıl az OM-et írásban tájékoztatja. 
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A kérelem elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új kérelmet 
bármikor benyújthat az OM-be. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az intézménynek. 
 
19983/VI/4G sz. határozat 

Létesítendı KAR elıakkreditációja 

a MAB véleményezési elvei és a véleményezési eljárása 
A kérelemmel szemben támasztott formai követelmények 
Adatlap 
I. A kérelmezı intézmény neve, címe; 
II. A létesítendı kar megnevezése; 
III. A létesítendı karon tervezett tanszékek (oktatási egységek) száma; 
IV. A karon tervezett szakok felsorolása; 
A. amelyeknek van szakindítási engedélye; 
B. amelyeknek szakindítási kérelmét a karalapítási kérelem tartalmazza;  
V. A létrehozni kívánt kar (tervezett) PhD / DLA programjának címe, a 
program (tervek szerinti) vezetıje. 
VI. Az intézmény felelıs vezetıjének megnevezése és aláírása; 
VII. Dátum; 
Melléklet: Az intézményi tanács támogató határozata. 
 
A kar alapításának indokolása 
Az intézmény valamint a tervezett kar organogramja 
A kar tervezett tanszékei (oktatási egységei) 
A tervezett tanszékek (oktatási egységek) felsorolása. Tanszékenként kérjük 
megadni a tervek szerint a tanszékhez tartozó, az intézményben határozatlan 
idıre szóló közalkalmazotti jogviszonyban (nem állami intézményekben 
munkaviszonyban), teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatókat a tudományos 
fokozatuk feltüntetésével. 
 
Szaklétesítési / szakindítási kérelmek 
Ha a kérelem tartalmaz szaklétesítési / szakindítási kérelme(ke)t is, akkor arra / 
azokra a szakalapítási / szakindítási kérelmekkel szemben támasztott formai 
követelmények vonatkoznak.  
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A kar tervezett kutatási területe(i) 
Rövid (legfeljebb 1-3 oldalas) összefoglalót kérünk a kar tervezett kutatási 
területeirıl név szerint felsorolva az egyes kutatási terület(ek) felelıs 
témavezetıit. 
PhD / DLA pályázat(ok) 
Ha a kérelem tartalmaz PhD / DLA pályázato(ka)t is, akkor arra / azokra a PhD / 
DLA fokozat odaitélésének jogáért beadott pályázatok-kal szemben támasztott 
formai követelmények vonatkoznak 
 
A kérelem elbírálásának szempontjai 
Kar (Ftv 124/E §): a felsıoktatási intézmény olyan oktatási és igazgatási 
szervezeti egysége, amely az Ftvagy-ben biztosított hatáskörében eljárva egy 
vagy több szakmailag összetartozó szakon folyó felsıfokú képzés feladatainak 
ellátását szervezi és biztosítja. 
I. A létesítendı kar megalakulása esetén az intézmény által folytatott, 
illetve folytatni kívánt képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari 
szervezıdést? 
II. A létesítendı kar megalakulása esetén fennállnak-e, illetve 
megteremthetık-e az intézményi akkreditáció feltételei: 
Egyetemi kar akkreditálható, ha az elıakkreditációs értékelés legalább egy szakot 
talál, amely esetében az egyetemi alapképzéshez, az általános és szakirányú 
továbbképzéshez, valamint a tudományos kutatáshoz szükséges, törvény által 
elıírt személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, és ha van olyan szakja a karnak, 
amelynek tudományágában PhD vagy mesterfokozat adható. 
Fıiskolai kar akkreditálható, ha az elıakkreditációs értékelés legalább egy olyan 
szakot talál, amely esetében a fıiskolai alapképzéshez, az általános és szakirányú 
továbbképzéshez, valamint a kutatási, fejlesztési tevékenység folytatásához 
szükséges, törvény által elıírt személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
III. A kérelemben megnevezett szaklétesítési / szakindítási engedély(ek) 
megadásának minıségi feltételei (a képesítési- és szakmai követelményeknek 
megfelelés) 
A. fennállnak-e, illetve  
B. megteremthetık-e? 
Lásd: Szak képesítési követelményei, szak indítása kérelem véleményezési elvei 
és a véleményezési eljárás. 
 
A véleményezési eljárás 
I. Az OM-hoz benyújtott, a formai követelményeknek mindenben 
megfelelı karalapítási kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
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II. A karalapítási kérelem a megnevezett kar típusa szerinti ISZB-hez kerül 
véleményezésre. 
A. Ha a kérelem szakalapítás / szakindítási kérelmet is magába foglal, akkor 
a megnevezett szak(ok) tudományági hovatartozása alapján a szakalapítás / 
szakindítási kérelmet az intézményi szakbizottság elnöke véleményezésre átadja 
az illetékes szakbizottság(ok)nak. A szakbizottság(ok) részérıl született 
állásfoglalást a szakbizottság elnöke(i) az illetékes ISZB-hez továbbítja(ják). 
B. Az illetékes ISZB állást foglal abban, hogy az intézmény által folytatott, 
illetve folytatni kívánt képzési és kutatási tevékenység indokolja-e a kari 
szervezıdést, dönt a kérelem Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati javaslatot 
fogalmaz meg. 
III. A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
IV. A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásáról és annak indokolásáról  
a MAB elnöke egy idıben tájékoztatja 
A. a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
B. a véleményezésre felkérı OM-et. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra 
beérkezéstıl számított 6 hónapon belül. 
 
Az eljárás felfüggesztése 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti 
A. ha az OM a kérelmet benyújtó intézmény vezetıjének ilyen irányú 
kérését továbbítja a MAB elnökéhez; 
B.  ha a MAB véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi 
hiányosság(ok)ra derül fény, ami a kérelem elbírálhatóságát nem teszi lehetıvé. 
Ez esetben a MAB elnöke errıl az OM-et írásban tájékoztatja. 
 
A kérelem elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új kérelmét 
bármikor benyújthatja az OM-be. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az  intézménynek. 
 
19983/VI/4H sz. határozat 

Magyarországi mőködésre engedélyt kérı külföldi intézmény 
elıakkreditációja 

a MAB véleményezési elvei és a véleményezési eljárás 
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A kérelem tartalmi és formai követelményei 
I. Adatlap 
A. Magyarországi mőködésre engedélyt kérı külföldi intézmény neve, 
címe; 
B. A magyarországi mőködésre engedélyt kérı intézményt külföldön 
akkreditáló szerv megnevezése; 
C. Ha a magyarországi mőködésre engedélyt kérı intézmény államilag 
elismert oklevelet ad ki, akkor az oklevelének állami elismerését igazoló 
dokumentum(ok); 
D. A Magyarországon mőködtetni kívánt intézmény megnevezése; 
E. A tervezett szakok és a szakon kiadni szándékozott oklevél-
megnevezések (felsorolás); 
F. A magyarországi mőködésre engedélyt kérı intézmény felelıs 
vezetıjének megnevezése; 
G. Dátum; 
H. A kérelmezı megnevezése, aláírása. 
II. Mellékelendı dokumentumok 
A. A külföldi akkreditáció akkreditációs értékelésének publikus része (ha az 
intézmény akkreditált); 
B. A külföldön mőködı intézmény által kiadott oklevél-mintalap(ok). 
III. A magyarországi mőködés kérésének indokolása 
IV. A mőködtetni kívánt intézmény organogramja 
V. Az intézmény tervezett szakjai (szakonként) 
 
A. Tanterv és tantárgyi programok 
1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló óra- és vizsgatervagy 
2. Tantárgyanként a tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyag  rövid 
(néhány soros) leírása, a tantárgyhoz tartozó kötelezı, ill. ajánlott irodalomból a 
legfontosabbnak ítélt 3-5 feltüntetésével. 
B. Oktatói háttér A szakon oktatott tantárgyak és azok oktatóinak (lehetıleg 
táblázatos formában megadott) megfeleltetése. Az oktatók neve mellett 
szerepeljen tudományos fokozatuk és az ıket teljes munkaidıben foglalkoztatott 
munkahelyük megnevezése. 
 
Intézményi infrastruktúra. R 
Rövid (legfeljebb 1-2 oldalas) tájékoztatás. 
 
A kérelem elbírálásának szempontjai 
I. Az intézmény, amely magyarországi mőködésre engedélyt kér 
A. külföldön akkreditált-e és  
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B. ott államilag elismert oklevelet ad-e ki? 
II. Az intézmény által folytatandó képzés és akkreditációja megfelel-e a 
hazai  
A. képesítési, illetve  
B. szakmai követelményeknek?  
III. Az intézmény által folytatandó képzés a hazai képzéssel legalább azonos 
színvonalat képvisel-e? 
 
A véleményezési eljárás 
I. Az OM-hoz benyújtott, a formai követelményeknek mindenben 
megfelelı elıakkreditációs kérelmet az OM továbbítja a MAB-hoz. 
II. Intézményi szakbizottsági véleményezés: 
 
A. A kérelem tárgyát képezı intézmény típusához legközelebb álló ISZB-
hez kerül véleményezésre. 
B. Látogató bizottság kijelölése: 
Az LB elnöke 
1. ha egy ISZB illetékes, akkor annak elnöke, 
2. ha több ISZB illetékes, akkor az ISZB Kollégiumok elnöke vagy az 
ISZB Kollégium elnökével egyeztetve a MAB elnöke által felkért más személy. 
Az LB elnöke további 2 látogató bizottsági tagot, esetleg szakértıt / szakértıket 
felkérhet.  
C. Látogatás és jelentés készítés. 
D. Az illetékes ISZB, ha több ISZB illetékes, akkor az intézmény 
tevékenységéhez legközelebb álló, az illetékes tudományági szakbizottság(ok) 
tagjaiból választott póttagokkal kiegészített ISZB az LB jelentés alapján állást 
foglal a kérelem ügyében, dönt annak Plénum elé kerülésérıl, ill. határozati 
javaslatot fogalmaz meg. Elıterjesztı az (esetleg póttagokkal kiegészített) 
illetékes ISZB elnöke. 
III. A Plénum véleményt nyilvánít a kérelem ügyében. 
IV. A kérelem ügyében hozott MAB állásfoglalásáról és annak indokolásáról  
a MAB elnöke egy idıben tájékoztatja 
A. a kérelmezı intézmény vezetıjét; 
B. a véleményezésre felkérı OM-et. 
Határidı: a formailag mindenben megfelelı kérelem MAB Titkárságra 
beérkezéstıl számított hat hónapon belül. 
 
Az eljárás felfüggesztése 
A MAB elnöke a kérelem véleményezési eljárását felfüggeszti, ha 
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A. az OM a kérelmet benyújtó intézmény vezetıjének ilyen irányú kérését 
továbbítja a MAB elnökéhez; 
a MAB véleményezési eljárása során olyan formai és/vagy tartalmi 
hiányosság(ok)ra derül fény, ami a kérelem elbírálhatóságát nem teszi lehetıvé. 
Ez esetben a MAB elnöke errıl az OM-et írásban tájékoztatja. 
 
A kérelem elutasításának következménye 
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı a tárgyában azonos új kérelmét 
bármikor benyújthatja az OM-be. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja a kérelem 
példányait az  intézménynek. 
 
1998/3/VI/4I sz. határozat 

Intézményakkreditáció  

A MAB véleményezési elvei és az eljárási rend 
 
Az Intézmény Akkreditációs Beadványa 
Az Ftvagy 81. (-ának (4) bekezdése, valamint 122. (-a alapján lefolytatott 
intézményakkreditáció keretében a felsıoktatási intézmény elkészíti az 
intézményben folyó képzési és kutatási tevékenységet bemutató leírást a MAB 
Akkreditációs Útmutató címő kiadványában foglaltaknak megfelelıen. 
 
Az akkreditációs értékelés szempontjai 
Intézményakkreditáció keretében a MAB arról foglal állást, hogy a felsıoktatási 
intézmény képzési és kutatási tevékenysége megfelel-e az Ftvagy - különösen 
annak 3.-4. (-ai - által a felsıoktatási intézménnyel szemben támasztott 
követelményrendszernek, továbbá azoknak a minıségi követelményeknek, 
amelyeket a MAB elvi állásfoglalása az intézményi, illetve a 
programakkreditáció feltételéül szab.  A MAB minıségi követelményeit az 
Akkreditációs Útmutató Minısítés címő II. fejezete tartalmazza. 
 
Eljárási rend 
Akkreditációs értékelés eljárási rendje 
I. Az akkreditációs értékelés indítása 
A. A MAB felhívást küld az Intézménynek 
B. Az Intézmény a MAB felhívására válaszol 
II. Az Intézmény és a MAB elıkészíti az akkreditációs értékelést: 
A. Az Intézmény elkészíti az Akkreditációs Beadványt 
B. A MAB kijelöli a Látogató Bizottságot 
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Határidı: 3 hónap 
III. Az LB felkészül a látogatásra.  
A. A MAB referens formailag ellenırzi az Akkreditációs Beadványt 
B. Az LB elnöke 1 napos elılátogatást tesz 
C. Az LB felkészítı ülést tart 
IV. Az LB látogat és jelentést készít. Határidı: látogatást követı 1 hónap 
V. Az intézményi szakbizottságok állást foglalnak az LB jelentésével 
kapcsolatosan. 
A. Ha egy ISZB illetékes, akkor az ISZB elnöke határozati javaslatot 
terjeszt a Plénum elé. 
B. Ha több ISZB illetékes, akkor az ISZB-k Kollégiumának elnöke terjeszti 
a határozati javaslatot Plénum elé. 
VI. Az Intézmény megjegyzést főz a határozati javaslathoz. 
VII. A MAB Plénuma állást foglal. 
VIII. A MAB elnöke tájékoztat 
A. az oktatási miniszter és az Intézmény tájékoztatása 
B. A nyilvánosság tájékoztatása 
Határidı: A felhívás kiküldésétıl számított 18 hónapon belül. 
Az akkreditációs értékelés részletes eljárási rendjét az Akkreditációs Útmutató 3. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 
Akkreditációs eljárás felfüggesztése 
I. A MAB Plénuma az akkreditációs értékelés eljárását felfüggesztheti, ha az 
intézmény vezetıje indokolással ellátott ilyen irányú kéréssel fordul a MAB 
elnökéhez. 
II. A MAB Plénuma az akkreditációs eljárást felfüggeszti, ha az akkreditációs 
értékelés során olyan formai és/vagy tartalmi körülményre derül fény, mely 
rendkívüli lépések megtételét igényli.  Az eljárás további menetérıl a MAB 
Plénuma dönt. 
 
A MAB elmarasztaló állásfoglalásának következményei 
Ha a MAB az intézmény akkreditációs értékelése alapján azt állapítja meg, hogy 
a képzés színvonala miatt a felsıoktatási intézmény vagy annak bizonyos szakjai 
nem felelnek meg a képzési célnak, javaslatot tesz 
I. az adott szakon (szakokon) a záróvizsgáztatási és oklevél kiadási jog 
gyakorlásának meghatározott idıre történı 
A. felfüggesztésére vagy  
B. visszavonására, illetve 
C. nem állami intézmények esetében az állami elismerés visszavonására; 
II. a felsıoktatási intézmény 
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A. megszüntetésére vagy 
B. az állami elismerés visszavonására; 
III. a szükséges intézkedések végrehajtásának - meghatározott idın belüli 
ellenırzésére. L.: Közbülsı eljárás (III.1.4. pont) 
 

Közbülsı eljárás eljárási rendje 

Közbülsı eljárás: az akkreditációs eljárás 8 évenként esedékes akkreditációs 
értékelései közé beiktatható részeljárás. 
Közbülsı eljárás beiktatását javasolja a MAB: ha a felsıoktatási intézmény 
akkreditációs értékelésekor valamely egység (intézmény, kar, szak) 
tevékenységének minıségi vizsgálata során 
olyan hiányosságot talál, amelyeket adott határidın belül  javítandónak és 
javíthatónak ítél;   
valamely szakon a vizsgálat idején még nem volt végzıs évfolyam. 
 
I. A MAB elnöke tájékoztatja az Intézmény vezetıjét a közbülsı eljárás 
indulásáról. 
II. Az Intézmény és a MAB elıkészíti a közbülsı akkreditációs értékelést: 
A. Az Intézmény elkészíti a közbülsı eljáráshoz szükséges írásbeli 
anyagokat. 
B. A Plénum szakértıi ad hoc bizottságot (LB), illetve az LB jelentést 
megvitató illetékes ISZB-t jelöl ki. 
III. Az LB lefolytatja a vizsgálatot 
A. Elızetes munkamegbeszélést tart(hat). 
B. Szükség esetén látogatást tesz az Intézménynél. 
C. Jelentés-egyeztetı munkaértekezletet tart(hat). 
D. Jelentést készít, melyet az LB elnöke eljuttat az ISZB elnökének. 
IV. Az LB jelentést az ISZB megvitatja. 
V. A MAB elnöke az ISZB jelentést megküldi az intézmény vezetıjének. 
VI. A Plénum állást foglal.  
VII. A MAB elnöke a plénum határozatáról tájékoztat. 
 
Határidı: Az Intézmény vezetıjét a közbülsı eljárás indulásáról tájékoztató 
levélben rögzített idıpont. 
Az eljárás lezárását követıen a Titkárság egy kivételével visszajuttatja az 
Akkreditációs Beadvány példányait az intézménynek. 
Különféle határozatok 
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1999/4/IX/1. sz. határozat  

Szakmai irányelvekrıl 

A Magyar Akkreditációs Bizottság Plénuma elfogadta a Társadalomtudományok, 
az Élı Természettudományok, valamint az Élettelen és Mőszaki 
Természettudományok Kollégiuma által kidolgozott, a plénumon pontosított, a 
Magyar Akkreditációs Bizottság szakbizottságainak szakmai irányelveirıl szóló 
tájékoztatást. 
A szakbizottságok elnökei az elfogadott táblázatos anyagok és az egyes 
szakbizottságok szöveges szakmai irányelveinek összehangolása után 
aláírásukkal hitelesítik a szakbizottságok által kidolgozott szöveges irányelveket. 
A MAB az így véglegesített anyagot a táblázattal együtt publikálja, és ezzel 
eleget tesz a kormányrendeletben elıírtaknak. 
 
1999/4/X/4 sz. határozat 

A MAB és a felsıoktatási reform 

Róna-Tas András elnök tájékoztatója (1999. április 30-án) a Magyar 
Akkreditációs Bizottság jelenlegi helyzetérıl a Magyar Köztársaság felsıoktatási 
reformprojektjében: 
A Magyar Kormány és a Világbank 1998. március 4-én Kölcsönegyezményt írt 
alá a magyar felsıoktatás átfogó reformjáról (Higher Education Reform Project). 
A projekt elsı komponense stratégiai jellegő célokat fogalmaz meg. Ebben vesz 
részt a MAB önálló alkomponensként. 
Ily módon a MAB tevékenyen részt vesz a felsıoktatási reform végrehajtásában. 
Ennek során biztosítja a meglévı értékek megırzését, valamint azt, hogy hosszú 
távon érvényesülhessen a minıség folyamatos javulása.  
 
A MAB által vállalt részletes feladatok: 
Részvétel az európai uniós csatlakozás és a piacorientált gazdaság 
követelményeinek megfelelı, rugalmas felsıoktatási rendszer kialakításában, 
ennek érdekében új, felgyorsított akkreditációs eljárás kidolgozása. 
Az integráció során felmerülı új és újszerő akkreditációs eljárások lebonyolítása 
és kidolgozása, az integráció hatékony elısegítése a minıség megırzésével. 
A felsıoktatás folyamatos minıségbiztosításának megteremtése, az ehhez 
szükséges elvek, módszerek kutatása és megfogalmazása, a MAB új, tanácsadó, 
ellenırzı funkciót ellátó rendszerének kiépítése. 
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A MAB külsı nemzetközi értékelése nemzetközi normák szerint, külsı értékelı 
szervezet(ek) bevonásával. Ezáltal a MAB munkájának hatékonyabbá, 
nemzetközileg még ismertebbé és elismertebbé, átláthatóvá és ellenırizhetıvé 
tétele. 
A MAB szervezetének és titkárságának munkája váljék még hatékonyabbá és 
átláthatóbbá. 
A MAB Titkárság a világbanki projekt részfeladatainak megvalósítását - a 
Felsıoktatási Integrációs Programok Irodája (FIPI) iránymutatásainak 
figyelembe vételével - idıben megkezdte, és folyamatosan végzi. 
 

VII. Közlemények 

Az Oktatási Miniszter indokolása a MAB 1998/8/IX. 3. sz. határozatával 
kapcsolatban 

 
A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola 1997. február 26-án kérelmezte a 
fıiskolai szintő kommunikáció alapképzési szak indításának engedélyezését. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság, a fenti hivatkozási számú határozatában úgy 
foglalt állást, hogy nem ért egyet a szak indításának engedélyezésével.  
A Felsıoktatási és Tudományos Tanács az 1998. október 14-i ülésén ugyanerrıl 
támogatólag foglalt állást.  
Az FTT és a MAB eltérı állásfoglalása ismeretében, mérlegelve a két testület 
véleményét megalapozó szakértıi véleményeket, valamint a fıiskola elemzését 
(melyet tájékoztatásul mellékelten megküldök) és egyéb körülményeit is - a 
felsıoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. Törvény 74. §-a (1) 
bekezdésének d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva - az alábbi indokok 
alapján úgy határoztam, hogy a kommunikáció szak indítását engedélyezem.  
A kérelmek elbírálására több, mint másfél év múlva került sor. Idıközben a két 
véleményezı testület és az OM - 1998 szeptemberétıl érvényesen, a kérelem 
beadását követı év májusában kelt megállapodásában - újólag, a korábbiakhoz 
képest új szempontokkal is bıvítve, illetve a korábbiakat kifejtve rögzítette a 
kérelmekben vizsgálandó tartalmak leírását. Emiatt talán nem olyan részletesen 
fejtették ki a fenti tartalmakat, mint késıbb elvárható volt.  
 A MAB-bírálat bevezetı részébıl és az egyes állítások 
szövegkörnyezetébıl arra lehet következtetni, hogy a bíráló magával a fıiskolai 
szintő szak létével elégedetlen, illetve a máshol folyó képzés gyenge minıségére 
alapozva tette meg elutasító javaslatát. Nincs tisztában a szakpáros képzés és a 
továbbképzés mibenlétével sem. A MAB az e háttérvéleményben szereplı 
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állítások közül emelte ki az indokait (csupán egyet, tanszékvezetı státuszát érintı 
téves állítását korrigálta, az elutasítás indoklását éppen hogy cáfoló elsı 
mondatával). 
 Az indoklásuk elsı mondatában szereplı állítások olyan szakmai 
szempontok, melyek természetesen nem vitathatók. Azonban tekintetbe vettem, 
hogy e fıiskola elıkészítésében történt meg a mozgókép és médiakultúra 
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeinek a kiadása, amely 
alapján azóta a fıiskola megkapta e szak indítási engedélyét is. Tehát az oktatók 
munkássága ma már minden bizonnyal kötıdik a kommunikációhoz, s vannak 
kapcsolódó kutatásaik is (hiszen e nélkül a szakindítási kérelmüket nem 
támogatták volna, vagy ha e szempontot akkor nem is mérlegelték, e képzés 
során kitermelıdhetett a kutatási bázis is).Indokaikkal ellentétben nem képezheti 
meggondolás tárgyát a kétszakos képzés terve, mivel a szaklétesítési 
dokumentum ezt írja elı. A tantervet sem lehet "újragondolni" a szakpáros 
képzés miatt. Az indokként felhozott átfedések természetes velejárói a 
szakpárban folyó képzésnek, ám ez annyi féle és mélységő lehet, amennyi 
szakpár-variációt meghirdetnek. E fıiskolán mintegy 30 szakkal lehet számolni, 
több-kevesebb közös elemmel. Így nem várható el, hogy mindezt az egy szakra 
beadott tantervben jelöljék, ugyanakkor a tényleges képzésben nyilván ki fogják 
küszöbölni az átfedéseket. 
 Helyt adok annak az indoknak, hogy a tanterv valóban nem a levelezı 
tagozaton szokásos 1/3-ra csökkentett óraszámot jelölte meg (bár az Önök által 
kiszámolt 1935 össz-óraszám pontatlan, mivel a kötelezıen választandó 
tantárgyak közül csak egyet kell figyelembe venni). Ez azonban egy hiányzó 
lábjegyzet kérdéseként is felfogható, könnyen korrigálható hiba, melyre a 
fıiskola figyelmét felhívtam. 
 Ellentétben a leírt véleményükkel az anyag részletesen bemutatja a 
gyakorlati képzést (5. melléklete a gyakorlati helyek vezetıinek a kötelezettség-
vállalásáról szól: a Vas Népe, a Savária Fórum, a Szombathelyi Városi Televízió 
erre nyilatkozatot tett, kettıben kifejtve és személyi adatokkal is megtámogatva a 
gyakorlati képzés körülményeit, a GYAKORLATOK tantárgyleírásban errıl 
szintén részletesen szóltak, s egyéb tantárgyaknak is leírták a gyakorlati 
vonatkozását), s kapott tájékoztatást a bizottság a tárgyi és infrastrukturális 
feltételekrıl is (könyvtár, videostúdió, számítógépes laborok, videokamerák, 
lejátszók, televíziók, médiatár fel volt sorolva, jóllehet ezt nem részletezték). 
Minıségüket az intézményi akkreditáció során a MAB magas szintőnek ismerte 
el. 
A szak oktatását segítı tudományos mőhelymunkát illetıen az anyag valóban 
nem adott információt. Az intézményben mőködı Savaria-Press sok éve folyó, a 
felsıoktatásban az egyik legtermékenyebb kiadói tevékenységét, a fıiskola 
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videostúdiójának pedig az országos; a regionális és városi televíziókkal való 
közös mősorkészítését vettem e vonatkozásban figyelembe. 
 Az FTT háttér-véleményében a regionális igény kielégítését 
hiánypótlónak, a képzés országos fejlesztése szempontjából a szakindítást, az 
egészséges versenyt elısegítı tényezınek értékelte, de a többi szempontból is 
elsı vagy a második kategóriás értékelést kapott a kérelem. 
 
Összegezve: E kétféle értékelés közül ez esetben az FTT véleményében 
megfogalmazott regionális szempontot tartottam elsıdlegesnek a képzés várható 
minıségével kapcsolatban az indoklás elsı és utolsó mondatában aggályosnak 
jelzett szakmai szempontjaikhoz képest. Valószínősíthetı, hogy a fıiskola az 
idıközben engedélyezett rokon szakos képzése révén a felvetett szempontoknak 
is megfelel. 
 

Az Oktatási Miniszter indokolása a MAB 1999/1/VII/23 és 1999/1/VII/24. sz. 
határozataival kapcsolatban 

 
A miniszteri értekezlet egyetértı állásfoglalása alapján három szakirányú 

továbbképzési szak (múzeumpedagógia, család- és gyermekvédelem 
pedagógiája, Montessori-pedagógia) képesítési követelményeinek a kiadása van 
folyamatban, amelyeket a tárcaközi egyeztetés során e levelemmel egyidejőleg 
tájékoztatásul Önnek is megküldünk. Ebben ismertettük az elızményeket, vagyis 
a Magyar Akkreditációs Bizottságnak a fenti hivatkozási számokon az elsı szak 
létesítésével kapcsolatosan megküldött elutasító, a második szak esetén pedig az 
összevonásra került két szak közül a családpedagógia támogató, illetve a 
gyermek- és ifjúságvédelem szak elutasító véleményét. E döntéseimet - a 
felsıoktatási törvény rendelkezéseire hivatkozva - e levelemben indokolom meg.  

 
            A múzeumpedagógia szak képesítési követelményeinek a kiadásáról, 
majd a szak indításáról - a MAB véleményében szereplı indokok alapján az 
intézmény által benyújtott képesítési követelmény-tervezet részbeni 
módosításával - az alábbiak miatt döntöttem: 

Az FTT véleménye szerint e képzés hiányt pótol, a fejlıdés mozgatója, 
 hosszú távon is megfelel az intézmény fejlıdési irányának. A tervezet az FTT 
által vizsgált többi szempontból is jó minısítést kapott. 
             A MAB - annak ellenére, hogy az egyik szakértıi háttéranyagában 
szintén megfogalmazódott, hogy a múzeumpedagógia hiányt pótló képzés - 
lényegében az átfogó jellegő szakosodási elképzeléssel szembeni elvi 
felfogásbeli kifogásai miatt nem támogatta a kérelmet. (Indoklásuk szerint 
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"általában nem beszélhetünk múzeumpedagógiáról, csak valamilyen 
tudományág/-terület /pl. néprajz, természettudomány/ vonatkozásában"). 
Nézetem szerint e szemléletmódból következik a másik indokuk is, miszerint a 
szakirányú továbbképzésben lehetséges óraszámban nem tartják 
megvalósíthatónak a "teljes mőveltségi területen önállóan mőködni képes 
szakemberképzést". (A háttérvéleményekben ennek még egyértelmőbb kifejtése 
található: ahány alapképzési szakterület, annyiféle "szakmúzeumpedagógia" 
szakos képzést tartanának megvalósíthatónak.) A képzés fıbb tanulmányi 
területeirıl adott szakértıi észrevételek - amit az indoklás úgy summázott, hogy a 
tervezet "differenciálatlan és ellentmondásos" - szintén elsısorban a szak 
céljának és jellegének a fenti megítélésébıl fakadhattak. Ehhez képest 
másodlagos - és az elızıekkel is ellentétes - indoknak tartom, hogy az esztétikát 
és a kultúrtörténetet hiányolták (miközben ugyanakkor a programot erısen 
mővészettörténet és képzımővészet centrikusnak tartották). Az utolsó indokuk 
szerint a bemutatott vizsgarend nem megfelelı. (A háttérvéleménybıl derült ki, 
hogy a szigorlat tárgyából következtetve a szak jellegére tartották 
ellentmondásosnak a beadványt, illetve a záróvizsga elıtti múzeumi gyakorlati 
zárótanítást tartották problémásnak.) Ezeket az ellentmondásokat - helyt adva a 
MAB észrevételeinek – kiküszöböltük (változtattunk a szigorlati tárgyak 
egyikén, miszerint az alapképzési szakhoz kapcsolódó szakterület múzeumi 
ismereteit írtuk elı, illetve a záróvizsgára bocsátás feltételei sorában szereplı 
múzeumi környezetben megtartott “zárótanítást” zárófoglalkozás vezetésére 
módosítottuk). 
             A múzeumpedagógiai speciális szakképzettség nyújtását a közoktatási 
terület az alábbi érvek miatt messzemenıen támogatta. A múzeumpedagógia a 
pedagógiának –nemzetközi viszonylatban létezı és továbbképzési formában is 
mővelt - olyan speciális tudományága, amely bármely pedagógus 
alapkképzettségre építhetı általános tematikával rendelkezik. Erénye épp a 
pedagógusok alapképzési szakterületéhez tágabb, a többi szakterületre  kitekintı 
átfogó szemléletének a biztosítása. Az ismeret iskolai környezetben eluralkodó 
verbális, kognitiv jellegét azzal, hogy a látvány, a megtapasztalás, az esztétikai 
élmény, a mozgás, a játék, a felfedezés, az alkotás, az egyőttes élmény, stb. révén 
örömforrást nyújt. Az érzelmi, a közösségi és az esztétikai nevelés mellett ez 
motiváló hatást gyakorol a szorosan vett tanulásra is. Magának a pedagógusnak a 
személyisége is fejlıdik, gazdagodik az által, hogy a szakján túl a kultúra 
egészére kaphat rálátást. Ezért vetettük el a "szak-múzeumpedagógia" elvét. 
            Az adott szakterülethez kapcsolódó elmélyítés igényét ugyanakkor 
akceptáltuk: a képesítési követelményekben a speciális témakörök elnevezéső, 
kötelezıen választandó és szabadon választható sávot kettéválasztottuk, s 
idıtartamát megnöveltük (az összesen 12 %-ról 15-20% + 0-15%-ra), amely 
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kötelezıen választandó sávja az adott alapképzési szakhoz illeszkedı 
múzeumtípus taurulmányozását írja elı. 
             A szakindítás személyi feltételeit és a gyakorlati képzés színtereit a 
MAB-szakvélemények megfelelınek tartották. (Ez a szakindítás támogatásához 
volt fontos érv, ám mostanra a törvénymódosítás ezt intézményi hatáskörben 
teszi lehetıvé.) 

      A gyermek és ifjúságvédelem feladataira felkészítı továbbképzési szak 
megalapítása is egyértelmően közoktatási szükséglet. A MAB nem utalt az 
elutasítás indoklásában erre, illetve arra sem, hogy az általa támogatott  
családpedagógia szak képesítési követelményei magában foglalják a gyermek- 
és ifjúságvédelem szak képzési célját is (az elıbbi lényegében a szexuális 
nevelés, a családi életre nevelés, illetve a "szülınevelés" témájával bıvebb). 
            A MAB a gyermek- és ifjúságvédelem szakot elsısorban az alapképzési 
szociálpedagógus szak hasonló célja miatt utasította el, illetve, mert az iskolai 
gyermekvédelmi feladatok végzéséhez hiányolta a jogi ismeretek mértékét. 
Mivel azonban a szociálpedagógusok kibocsátási arányánál sokkal több helyen - 
beleértve a kollégiumokat is, a 3-4 ezer közoktatási intézmény mindegyikében - 
szükség van olyan pedagógusra, aki az iskolai gyermekvédelmi feladatkört 
felkészülten látja el, s mivel két, nagyrészt egymást átfedı szak megalapítását 
nem tartjuk célravezetınek, a családpedagógia szak nevében és a fıbb 
tanulmányi területei sorában is szükségesnek tartjuk egyértelmőbben 
megjeleníteni a gyermek- és ifjúságvédelem célját. 
                 Az összevont szak neve: család- és gyermekvédelem pedagógiája (a 
kötelezıen választandó családpedagógiai, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi 
specializáció megtartásával). A szociálpedagógus szakon végzettek számára - 
mivel az alapképzésük (a szakirányú továbbképzési szaknál jóval mélyebben) 
biztosítja az általános ismereteket, ennek beszámításával - e kétféle specializáció 
elvégzését tettük lehetıvé. 
                 A családpedagógia szak egyes tanulmányi területeinek a részaránya a 
tervezetben nem volt megadva, s az összóraszám - a többi szakhoz képest - 
szerényebb mértékő (260 tanóra) volt. A MAB maga is azzal a feltétellel 
támogatta e kérelmet, ha az összóraszám minimálisan 400 órára megemelkedik. 
A 450 tanóra lehetıséget ad a gyermek- és ifjúságvédelem szakon a MAB által 
hiányolt iskolai gyermekvédelmi feladatok végzéséhez szükséges jogi ismeretek 
megemelésére az összevont szak képesítési követelményeiben. 
                 A rendelet megjelenése után - az integráció céljának érvényesítése 
miatt - mindhárom szak indítási engedélyében magát az ELTE-t (és nem az adott 
kart) jelöljük. Az ELTE rektorának küldött levélben egyúttal a gyermek- és 
ifjúságvédelem szak alapítási kérelmét elutasítással zárjuk le. Az összevont szak 
indítási engedélyezéséhez megkívánjuk, hogy a BTK a képzést a gyermek- és 
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ifjúságvédelem szak képzését kezdeményezı TFK-val - karközi 
megállapodásban is rögzített - együttmőködésben indítsa. Felhívjuk az egyetem 
figyelmét arra is, hogy a módosításoknak megfelelıen e szak - illetve a 
múzeumpedagógia szak - tantervét át kell alakítaniuk. 

VIII. Minıség ellenırzés és biztosítás a felsıoktatásban 

 
1999/9/VIII/1.sz. határozat  

A minıségbiztosítási jelentés 2000. évi ütemezése  

A felsıoktatási intézmény intézkedési tervet készít és azt 2000. március 16-ig 
benyújtja a MAB Titkárságára. 
A felsıoktatási intézményekben (értelemszerően kari bontásban) elkészítendı 
terv felépítése és tartalmi elemei: 
� Minıségértékelési szempontok rendszere 
alapvetı (minimális) szempontok  
a szakokra 
az intézményre vonatkozóan 
szak/intézmény-specifikus szempontok  
a szakokra  
az intézményre vonatkozóan 
különleges, egyéb, valamint egyedi jellemzık 
� Intézményi minıségbiztosítási felelıs, szervezet, mőködés 
A terv tartalmazza mindazon mutatókat, szempontokat és értékelésre alkalmas 
gondolatokat, melyeket az intézmény (kar) az eddigi ajánlások és rendelkezésére 
bocsátott anyagok alapján az éves jelentésbe belefoglalni és közölni kíván. 
Az éves tervek véglegesítésének és a jelentés összeállításának megkönnyítése 
érdekében a MAB Titkársága 2000. február hóban az intézmények számára 
további ismertetést és konzultációt tart.  
A MAB elıkészíti az éves jelentés értékelési szempontjait és elveit. E 
szempontokat és elveket a Plénum jóváhagyása után haladéktalanul az 
intézmények rendelkezésére bocsátja. 
A MAB vonatkozó feladatai: 
� Az értékelési szempontok közzététele 
� Az eljárás közzététele 
� A minıségbiztosítás értékelése 
A felsıoktatási intézmény éves jelentést készít és azt 2000. október 16-ig 
benyújtja a MAB Titkárságára. A jelentés beadásához az intézményi (kari) tanács 
jóváhagyása szükséges. 
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A felsıoktatási tevékenység folyamatos minıségellenırzése 

A MAB 1999. június 25-i ülésén elhangzott tájékoztató 
 

A felsıoktatásról szóló, eddig érvényes, valamint legújabb törvény 
egyaránt elıírja, hogy be kell vezetni a felsıoktatási tevékenység folyamatos 
minıségbiztosítását. E téren az intézmények mulasztásos törvénysértést követnek 
el, amit egyfelıl a kérdés megoldásának nehézsége, másrészt a hazai felsıoktatás 
átalakulási folyamat ment. 

Ezzel a gonddal már A magyar felsıoktatás 2010 címő összefoglalás is 
foglalkozott, míg 1998 tavaszán a MAB arra a döntésre jutott, hogy elméletileg 
és gyakorlatilag is elısegíti a folyamat és az eljárás kialakulását és a 
megvalósítást. 

Ennek érdekében négy pillérre alapozva kezdtük meg a munkát. 
A végzett hallgatók tudásának szintje és nemzetgazdasági-társadalmi 

hasznossága 
Mivel a magyar felsıoktatás ellenırzése a kimenet oldaláról gyengébb, 

megkíséreltük, hogy a minıségértékelés elveinek megfelelıen állam/záróvizsgák 
külsı elnökei mondjanak véleményt a végzettek tudásáról, annak társadalmi  
hasznosságáról, stb.  
Ez a munka azzal zárult, hogy a számos beérkezett kérdıív alapján ajánlást 
készítettünk a felsıoktatási intézmények számára, melyet 1999 április 
hónapjában a felsıoktatási intézmények rendelkezésére bocsátottunk, így ebben a 
tanévben már az összesített tapasztalatok birtokában készülhet a felmérés. 
E munka járulékos eredménye, hogy a levelezés révén képet alkothatunk arról, 
hogy mely intézmények kezdték meg a minıségbiztosítási tevékenységet. 
 

Pilot Projekt 
 

Önkéntes alapon Pilot Projekt-et szerveztünk, melynek keretében a 
minıségbiztosítás egy - egy elemét a felsıoktatási intézmények kidolgozták, és a 
többiek rendelkezésére bocsátották. E munka összefoglalását is szétküldjük majd 
a felsıoktatási intézményeknek a következıkben bemutatandó sőrítményekkel és 
ajánlásokkal együtt. 

A rendelkezésre álló bel-és külföldi tapasztalatok irodalom 
összegyőjtése. 

A MAB 8010. számú, Minıségügyi Tanácsadó Bizottság megalakítása és 
mőködése. 
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IX. Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 

(2000. január 1-jei állapot) 
 
Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21 
Professzorok Háza III. emelet – 302, 303, 304, 305. szobák 
 
Telefon: 302 szoba: 344-0312, 343-0328 
               303 szoba: 344-0314, 344-0315 
               304 szoba: 351-8746, 351-8747 
               305 szoba: 351-8748, 351-8749 
Fax:  344-0313 
Internet: http://www.mab.huninet.hu  
 
 Szobaszám Mellék E mail 

Az egység vezetıje: 
Róna-Tas András 
Elnök 

303/1 101 
102 

titkarsag@mab.huninet.hu 

 
A Titkárság vezetıi 

Homonnay Györgyné 
mb. fıtitkár 

303/4 101 
102 

marko@mab.huninet.hu 

Halmay Nóra 
fıtitkár-helyettes 

302/4 132 halmay@mab.huninet.hu 

Gémesi László 
gazdasági igazgató 

303/5 125 gemesi@mab.huninet.hu 

A Titkárság munkatársai 
szakreferensek: 

Borzsák Judit 305/2 120 borzsak@mab.huninet.hu 
Dávid Zsófia 305/1 129 david@mab.huninet.hu 
Éry Márta 
csoportvezetı szakreferens 

304/1 113 ery@mab.huninet.hu 

Hernáth Terézia 302/2 108 hernath@mab.huninet.hu 
Homonnay György 
elnöki tanácsadó 

304/3 111 homonnay@mab.huninet.hu  

Ruff Éva 302/3 106 ruff@mab.huninet.hu 
Szántó Tibor 
csoportvezetı szakreferens 

304/2 112 szanto@mab.huninet.hu 
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ügyintézık: 
 Szobaszám Tel. 

mellék 
E mail 

Barna Ildikó 302/5 105 barna@mab.huninet.hu 
Bátovszky Marianna 304/1 114 batovszky@mab.huninet.hu 
Bus Ilona 302/5 104 bus@mab.huninet.hu 
Juhász Katalin 
Irodavezetı 

303/3 102 juhaszk@mab.huninet.hu 

Mákó Éva 304/1 115 mako@mab.huninet.hu 
Martinovics Katalin 305/1 118 martinovics@mab.huninet.hu 
Monostori Katalin 303/3 101  
Szabó Andrea 302/5 104 szabo@mab.huninet.hu 
Szita Beatrix 303/3 101 szita@mab.huninet.hu 
Szórádi Gabriella 305/1 116 szoradi@mab.huninet.hu 
 
Részfoglalkozású szakreferensek 

Kiss Péter 302/1 119 kiss@mab.huninet.hu 
Mayer László 305/1 117 mayer@mab.huninet.hu 
Rozsnyai Krisztina 302/1 121 rozsnyai@mab.huninet.hu 
 
Megbízott munkatársak 

Borza Beatrix 
Projektasszisztens 

303/2 127 borza@mab.huninet.hu 

Hunya Balázs 
Projektmenedzser 

303/2 128 hunya@mab.huninet.hu 
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X. A Magyar Akkreditációs Bizottság kiadványai 1999-ben 

 
Akkreditációs Értesítı 1-5. szám 
Akkreditációs Értesítı Különszám (szakmai követelményrendszer) 
Akkreditáció Magyarországon 6: a Magyar Akkreditációs Bizottság tagjai és 
titkársága 
Accraditation in Hungary Nr. 7.: The Hungarian accreditation Committee and its 
Work in 1998 
 
A kaidványok korlátolt számban igényelhetık a MAB Titkárságán. 
 

XI. Hibajegyzék 

Az Akkreditáció Magyarországon 5 címő kiadvány  
25. oldalán kimaradt 

Nem támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek 
Kód Be- 

nyújtó 
Cím Dátum 

sz482 JPTE Európa-politika szakirányú továbbképzési szak 98. 06. 30. 
sz501 JPTE Helyi kodifikátor szakirányú továbbképzési szak 98. 06. 30. 
sz509 PATE Növényorvos egyetemi/fıiskolai szak 98. 06. 30. 
sz386 SE Gazdálkodási szakos közgazdász tanár egyetemi 

szak 
98. 06. 30. 

sz387 SE Gazdálkodási szakos közgazdász tanár fıiskolai 
szak 

98. 06. 30. 

 
79. oldalán kimaradt: 
7020 Pedagógusképzés interdiszciplináris bizottság 
Tag: Papp Katalin CSc JATE 
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XII.    Az egyetemek, fıiskolák, kutató intézetek és egyéb 
intézmények kódjai, gyakrabban használt rövidítések 

1. Az integráció elıtt 

 
ACSJTF Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola, Gyır 
ÁF Államigazgatási Fıiskola, Budapest 
ÁJTK Állam- és jogtudományi Kar 
AKI Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 
ÁOTE Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 
BDMF Bánki Donát Mőszaki Fıiskola, Budapest 
BDTF Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 

Szombathely 
BEOF Benedek Elek Óvónıképzı Fıiskola, Sopron 
BGGYF Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı 

Fıiskola, Budapest 
BGYTF Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola, 

Nyíregyháza 
BJKMF Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola, Budapest 
BKE Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
BLKI Balatoni Limnológiai Kutató Intézet 
BME Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 
BTA Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 
BTF Budapesti Tanítóképzı Fıiskola 
BTK Bölcsészettudományi Kar 
BTOF Brunszvik Teréz Óvónıképzı Fıiskola, Szarvas 
CHF Ciszterci Hittudományi Fıiskola 
CSVMTFK Csokonai VAGY M. Tanítóképzı Fıiskola. 

Kaposvár 
CTF Comenius Tanítóképzı Fıiskola, Sárospatak 
DATE Debreceni Agrártudományi Egyetem 
DOKUT Dohányipari Kutató Intézet RT. 
DOTE Debreceni Orvostudományi Egyetem 
DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 
EHF Egri Hittudományi Fıiskola 
EJTF Eötvös József Tanítóképzı Fıiskola, Baja 
EKTF Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger 
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ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
ESZHF Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
ETE Evangélikus Teológiai Akadémia 
FHF Ferences Hittudományi Fıiskola, Budapest 
FFK Fıiskolák Fıigazgatóinak Konferenciája 
FTT Felsıoktatási és Tudományos Tanács 
GAMF Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola, 

Kecskemét 
GATE Gödöllıi Agrártudományi Egyetem 
GKHF Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola, 

Nyíregyháza 
GKI Gabonatermesztési Kutató Intézet 
GYHF Gyıri Hittudományi Fıiskola 
HFGTSZF  Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai 

Szolgáltatások Fıiskolája 
HIETE Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Bp. 
HNATF H.N. Adventista Teológiai Fıiskola, Budapest 
HOF Hajdúböszörményi Óvónıképzı Fıiskola 
HWIF Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai 

Fıiskola 
IGYPF Illyés Gyula Pedagógiai Fıiskola, Szekszárd 
ILSA International Language School Alapítvány Szolnok 
IQSOFT IQSoft Intelligens Software Rt. Budapest 
JATE József Attila Tudományegyetem, Szeged 
JGYTF Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola, Szeged 
JPTE Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 
JTF Jászberényi Tanítóképzı Fıiskola 
KCSSF Kırösi Csoma Sándor Fıiskola, Békéscsaba 
KEE 

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest 

KETIF Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola 
KF Külkereskedelmi Fıiskola, Budapest 
KFKI SZKFI Központi Fizikai Kutató Intézet Szilárdtestfizikai 

Kutatóintézet 
KFRTF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, 

Debrecen 
KGF Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola, Szolnok 
KGRE Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 
KJF Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár 
KKEBLI Közép-Kelet-Európai Bibliaiskola és Lelkészképzı 

Intézet, Budapest 
KKMF Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola, Budapest 
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KLKF Kossuth Lajos Katonai Fıiskola, Szentendre 
KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 
KMF Könnyőipari Mőszaki Fıiskola, Budapest 
KıF Kırös Fıiskola 
KSH Központi Statisztikai Hivatal 
KVIF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 

Fıiskola, Budapest 
LFZF Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskola, Budapest 
MBKK Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ 
ME Miskolci Egyetem 
MERSZ Mővészeti Egyetemek Rektori Széke 
MIF Magyar Iparmővészeti Fıiskola 
MKF Magyar Képzımővészeti Fıiskola, Budapest 
MPANNI Mozgássérültek Petı András Nevelı- és 

Nevelıképzı Intézete, Budapest 
MRK Magyar Rektori Konferencia 
MTA Magyar Tudományos Akadémia 
MTA AKI Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 
MTA BLKI MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézete 
MTA CSKI MTA Csillagászati Kutató Intézete 
MTA IVKI Ipar- és Vállalatgazdasági Kutató Intézet, Budapest 
MTA KFKI MTA Központi Fizikai Kutató Intézete 
MTA KKKI MTA Központi Kémiai Kutató Intézete 
MTA KOKI MTA Kisérleti Orvostudományi Kutatóintézete 
MTA MKI MTA Matematikai Kutató Intézete 
MTA MezKI MTA Mezıgazdasági Kutató Intézete 
MTA NKI MTA Növényvédelmi Kutató Intézet 
MTA NYI MTA Nyelvtudományi Intézete 
MTA 
SZTAKI 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 
Intézete 

MTA TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 
MTA VKI MTA Világgazdasági Kutató Intézet 
MTE Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 
MTF Magyar Táncmővészeti Fıiskola, Budapest 
MÜTF Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája, Tatabánya 
NÜF Nemzetközi Üzleti Fıiskola (International Business 

School), Budapest 
OM Oktatásügyi Minisztérium 
ORI Országos Rabbiképzı Intézet-Zsidó Egyetem Bp. 
PATE Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 
PHF Pécsi Hittudományi Fıiskola 
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PHTF Piarista Hittudományi és Tanárképzı Fıiskola, Bp. 
PMMF Pollack Mihály Mőszaki Fıiskola, Pécs 
POTE Pécsi Orvostudományi Egyetem 
PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba 
PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia 
PSZF Pénzügyi és Számviteli Fıiskola, Budapest 
PTF Pünkösdi Teológiai Fıiskola 
RF Rendırtiszti Fıiskola, Budapest 
SE Soproni Egyetem 
SOTE Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest 
SRKTA Sárospataki Református Kollégium Teológiai 

Akadémiája 
SSLTF Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola, 

Budapest 
SZFF Színház és Filmmővészeti Fıiskola, Budapest 
SZGHF Szent Gellért Hittudományi Fıiskola, Pannonhalma 
SZHF Szegedi Hittudományi Fıiskola 
SZIF Széchenyi István Fıiskola, Gyır 
SZOTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, 

Szeged 
SZPA Szent Pál Akadémia, Budapest 
SZRF Szolnoki Repülıtiszti Fıiskola 
Tanorg TANORG Kft Oktatási Központ Budapest 
TKBF A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola, Budapest 
TTK Természettudományi Kar 
VE Veszprémi Egyetem 
VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet 
VHF Veszprémi Hittudományi Fıiskola 
VJRKTF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola, 

Esztergom 
WJLF Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest 
YMMF Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola, Debrecen 
ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 
ZSKTF Zsámbéki Katolikus Tanítóképzı Fıiskola 
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2. Az integráció után 

Egyetemek 

Kód Intézmény neve Kód Karok 
BKÁE Budapesti Közgazda-

ságtudományi és 
Államigazgatási 
Egyetem 

 
ÁFK 

 

Államigazgatási 
Fıiskolai 

  GTK Gazdálkodás-
tudományi 

  KTK Közgazdaság-
tudományi 

  TDK Társadalom-
tudományi 

BME Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

ÉSZK Építészmérnöki 

  ÉÖK Építımérnöki 

  GTK Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 

  GÉK Gépészmérnöki 

  KSK Közlekedésmérnöki 

  TTK Természettudományi 

  VEK Vegyészmérnöki 

  VIK Villamosmérnöki  
és Informatikai 

DE Debreceni Egyetem ÁOK Ált. Orvostudományi 

  BTK Bölcsészettudományi 

  EFK Egészségügyi 
Fıiskolai 

  HW 
PFK 

Hajdúböszörményi 
Wargha I. Pedagógiai 
Fıiskolai 

  KTK Közgazdaság-
tudományi 

  MTK Mezıgazdaségtudom. 

  MFK Mőszaki Fıiskolai 
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  TTK Természettudományi 

Kód Intézmény neve Kód Karok 
ELTE Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 
ÁJK Állam- és 

jogtudományi 

  GYFK Bárczi Gusztáv 
Gyógy- 
pedagógiai Fıiskolai 

  BTK Bölcsészettudományi 

  TFK Tanárképzı Fıiskolai 

  TOFK Tanító- és Óvóképzı 
Fıiskolai 

  TTK Természettudományi 

KE Kaposvári Egyetem ÁTK Állattudományi Kar 

  CSPF
K 

Csokonai Vitéz 
Mihály Pedagógiai 
Fıiskolai 

LFZE Liszt Ferenc 
Zenemővészeti Egyetem 

  

MIE Magyar Iparmővészeti 
Egyetem 

  

MKE Magyar Képzımővszeti 
Egyetem 

  

ME Miskolci Egyetem AKK Anyag- és 
Kohómérnöki 

  ÁJK Állam- és 
jogtudományi 

  BTK Bölcsészettudományi 

  CTFK Comenius 
Tanítóképzı Fıiskolai 

  GTK Gazdaságtudományi 

  GÉK Gépészmérnöki 

  MFK Mőszaki 
Földtudományi 

NYME Nyugat-Magyarországi 
Egyetem 

ATFK Apáczai Csere János 
Tanítóképzı Fıiskolai 

  BPFK Benedek Elek 
Pedagógiai Fıiskolai 

  EMK Erdımérnöki 

  FMK Faipari mérnöki 

  FFFK Földmérési és 
Földrendezıi 
Fıiskolai 
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  MTK Mezıgazdaságtud. 

 
Kód Intézmény neve Kód Karok 
PTE Pécsi 

Tudományegyetem 
ÁJK Állam- és 

jogtudományi 

  ÁOK Ált. Orvostudományi 

  BTK Bölcsészettudományi 

  EFK Egészségügyi 
Fıiskolai 

  IFK Illyés Gyula Fıiskolai 

  KTK Közgazdaság-
tudományi 

  MK Mővészeti 

  PMM
FK 

Pollack Mihály 
Mőszaki Fıiskolai 

  TTK Természettudományi 

SE Semmelweis Egyetem ÁOK Ált. Orvostudományi 

  ETK Egészségtudományi 

  EFK Egészségügyi 
Fıiskolai 

  FOK Fogorvostudományi 

  GYTK Gyógyszerésztudomá
nyi 

  TSK Testnevelési és 
Sporttudományi 

SZTE Szegedi 
Tudományegyetem 

ÁJK Állam- és 
jogtudományi 

  ÁOK Ált. Orvostudományi 

  BTK Bölcsészettudományi 

  EFK Egészségügyi 
Fıiskolai 

  GTK Gazdaságtudományi 

  GYTK Gyógyszerésztudomá
nyi 

  JTFK Juhász Gyula 
Tanárképzı Fıiskolai 

  MFK Mezıgazdasági 
Fıiskolai 

  SZÉF
K 

Szegedi 
Élelmiszeriperi 
Fıiskolai 

  TTK Természettudományi 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
SZIE Szent István Egyetem ÁTK Állatorvostduományi 

  ÉTK Élelmiszertudományi 

  GTK Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 

  GÉK Gépészmérnöki 

  JFK Jászberényi Fıiskolai 

  KTK Kertészettudományi 

  GMF
K 

Gazdálkodási és 
Mezıgazdasági 
Fıiskolai 

  MKK Mezıgazdaság és 
Környzettudományi 

  TK Tájépítészrti-, védelmi 
és fejlesztési 

  YMM
FK 

Ybl Miklós Mőszaki 
Fıiskolai 

SZFE Színház és 
Filmmővészeti Egyetem 

  

VE Veszprémi Egyetem GMK Georgikon Mezı-
gazdaságduodmányi 

  MK Mérnöki 

  TK Tanárképzı 

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem 

BKMF
K 

Bolyai János Katonai 
Mőszaki Fıiskolai 

  HTK Hadtudományi 

  VSZT
K 

Vezetés- és 
szervezéstudományi 
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Fıiskolák 

Kód Fıiskola neve Kód Kar 
BDF Berzsenyi Dániel 

Fıiskola 
  

BGF Budapesti Gazdasági 
Fıiskola 

KVIFK Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari és 
Idegenfrogalmi 

  KKFK Külkereskedelmi 

  PSZFK Pénzügyi és Számviteli 

BMF Budapesti Mőszaki 
Fıiskola 

BDMF
K 

Bánki Donát Mőszaki 

  KGFK Keleti Károly Gazdasági 

  KKVF
K 

Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki 

  NIFK Neumann János 
Informatikai 

  RKMF
K 

Rejtı Sándor 
Könnyőipari Mérnöki 

DF Dunaújvárosi Fıiskola   

EJF Eötvös József Fıiskola   

EKF Eszterházy Károly 
Fıiskola 

  

KF Kecskeméti Fıiskola KFK Kertészeti 

  MFK Mőszaki 

  TFK Tanítóképzı 

MTF Magyar Táncmővészeti 
Fıiskola 

  

NYF Nyíregyházi Fıiskola BMFK Bölcsészettudományi és 
Mővészeti 

  GTFK Gazdasági és 
Társadalomtudományi  

  MMFK Mőszaki és 
Mezıgazdasági 

  TTFK Természettudományi 

RTF Rendırtiszti Fıiskola   
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Kód Fıiskola Kód Kar 
SZIF Széchenyi István 

Fıiskola 
  

SZF Szolnoki Fıiskola   

TSF Tessedik Sámuel 
Fıiskola 

KFK Kırös Fıiskolai Kar 

  MFK Mezıgazdasági 

  MVK Mezıgazdasági- Víz- és 
Környzetgazdálkodási 

Egyházi intézmények 
Kód Intézmény Kód Kar 
DRHE Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem 
  

EHE Evangélikus 
Hittudományi Egyetem 

  

KRE Károli Gáspár 
Református Egyetem 

BTK Bölcsészettudományi 

  HTK Hittudományi 

  TFK Tanítóképzı Fıiskolai 

ORKI-
ZSE 

Országos Rabbiképzı 
– Zsidó Egyetem 

  

PPKE Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 

BTK Bölcsészettudományi 

  HTK Hittudományi 

  JÁK Jog- és Államtudományi 

ATF Adventista teológiai 
Fıiskola 

  

AVKF Apor Vilmos Katolikus 
Fıiskola 

  

TKBF A Tan Kapuja 
Buddhista Fıiskola 

  

BTA Baptista Teológiai 
Akadémia 

  

EGHF Egri Hittudományi 
Fıiskola 

  

ESZHF Esztergomi 
Hittudományi Fıiskola 
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Kód Fıiskola Kód Kar 
GYHF  Gyıri Hittudományi 

Fıiskola 
  

KTIF Kölcsey Ferenc 
Református 
Tanítóképzı Fıiskola 

  

PRTA Pápai Református 
Teológiai Akadémia 

  

PHF Pécsi Hittudományi 
Fıiskola 

  

PTF Pünkösdi Teológiai 
Fıiskola 

  

SRTA Sárospataki 
Református Teológiai 
Akadémia 

  

SSZHF Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Fıiskola 

FHFK Ferences Hittudományi 
Fıiskolai Kar 

  PSZGF
K 

Pannonhalmi Szent 
Gellért Fıiskolai Kar  

  PHTFK Piarista Hittudományi és 
Tanárképzı Fıiskolai 
Kar 

SSTF Sola Scrptura 
Lelkészképzı és 
Teológiai Fıiskola 

  

SZHF Szegedi Hittudományi 
Fıiskola 

  

SZAG 
KHF 

Szent Atanáz Görög 
Katolikus 
Hittudományi Fıiskola 

  

SZBHF Szent Bernát 
Hittudományi Fıiskola 

  

VHF Veszprémi Érseki 
Hittudományi Fıiskola 

  

VTIF Vitéz János Római 
Katolikus Tanítóképzı 
Fıiskola 

  

WJLF Wesley János 
Lerlkészképzı 
Fıiskola 
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Alapítványi iskolák 

Kód Intézmény 
ÁVF Általános Vállakozási Fıiskola 
GDF Gábor Dénes Fıiskola 
KJF Kodolányi János Fıiskola 
MÜTF Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 
MPANNI Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 

Nevelıintézete 
NÜF Nemzetközi Üzleti Fıiskola 

 


