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Elıszó 

 
Az Akkreditáció Magyarországon 8. kötetének tartalma és terjedelme tanúsítja a 
Magyar Akkreditációs Bizottság munkájának növekedését. 2000 június 30-ig  
befejezıdött a felsıoktatási intézmények elsı akkreditációja és evvel a MAB 
eleget tett a törvényes elıírásoknak. A 2000. évi törvénymódosítás további és új 
feladatokat írt elı a MAB számára. Ezek elıkészítése és megkezdése már jól 
tükrözıdik az év második felében született határozatokban és döntésekben, 
amelyek remélhetıen hatékonyan segítik a 2001. januárban megválasztott és ujjá 
alakult MAB mőködését.  
                  K.P. 

A MAB ülései 2000-ben 

1. január 28. 
2. február 25. 
3. március 31. 
4. április 28. 
5. május 26. 
6. június 30. 
7. szeptember 29. 
8. október 27. 
9. november 24. 
10. december 15. 
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Róna-Tas András 

A MAB eddigi mőködése és feladatai 
 

Elıadás 
 

Elhangzott a korábbi és az újonnan választott MAB együttes ülésén 
2001. január 26-án 

 
A MAB eddigi mőködését és feladatait akkor érthetjük meg világosan, ha azt egy 
többdimenziós rendszerben helyezzük el.  
 

A történelmi dimenzió 

A magyar felsıoktatás minıségérıl annak egész története során az 
oktatók, a politikusok és a diákok legjobbjai gondolkoztak. A középkori 
peregrináció, a felvilágosodás és nemzeti önmagára ébredés, a kiegyezés utáni 
lázas fejlıdés, a Trianon utáni szellemi újjáépítés egyaránt tisztában volt azzal, 
hogy a magyar felsıoktatásnak csak akkor lehet fontos szerepe, ha minıségére 
ügyel. A második világháború után az ország a hidakkal egy idıben építette ujjá 
felsıoktatását. A kommunista hatalomátvétel után a magyar felsıoktatás sok 
vonatkozásban torzult, de számos része megmaradt a „kis szabadságok” 
helyeinek, s az ideológiától távolabbi területeken, sok esetben a politikától 
gúzsbakötve is igyekezett a minıség ırzésére. Igazságtalanság lenne azt állítani, 
hogy a felsıoktatás minıségügye csak a rendszerváltozás után került napirendre. 
Mégis e területen alapvetı fordulatról és teljesen új helyzetrıl beszélhetünk.  

1990 után azok, akik felelısséget vállaltunk a magyar felsıoktatás 
ügyéért, azt világosan láttuk, hogy a politikai szabadság önmagában nem 
garantálja a felsıoktatás minıségét, pusztán a lehetıségeket és a kereteket 
teremtette meg. Sıt, az elızı rendszerbıl továbbcipelt alapvetı, strukturális és 
más típusú bajok, a társadalom átalakulása, a gazdasági helyzet átmenetinek 
remélt, de jelentıs romlása, a teljesen új hazai és nemzetközi versenyhelyzet 
gyökeresen új kihívásokkal szembesített minket és ez új válaszokat tett 
szükségessé. Az egyetemek autonómiájának helyreállítása után meg kellett 
oldani, hogy az egyetemek kapják vissza a doktoráltatási jogot. Ezt követelte a 
magyar hagyomány, a nemzetközi közösség, amely csak azt az intézményt 
ismerte el egyetemnek, amelynek doktoráltatási joga is volt, s a hazai igény is. 
Hiszen az oktatás és a tudományos kutatás merev elválasztása, amit a szovjet 
minta alapján nálunk is bevezettek, persze, nem valósult meg teljesen, mégis az 
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oktatás, a kutatás és az utánpótlás képzésének egységét helyre kellett állítani. Ez 
azt jelentette, hogy a tudományos utánpótlás képzése és a tudományos fokozat 
adása kerüljön vissza az egyetemekre. A doktoráltatási jog az összes 
posztszocialista országban visszakerült az egyetemekre, de egyedül 
Magyarország ragadta meg az alkalmat, hogy ezt ne pusztán egy jogi aktussal, 
hanem egyben a minıségi követelmények felállításával tegye meg. 1992-ben 
abból a célból jött létre az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság, hogy, 
egyelıre pályázati bizottságként minıségi szempontból megmérje a pályázókat. 
Akkor sokan kételkedtek ennek a sikerében, de a lehetıségében is. Az idı a 
kezdeményezıket igazolta, és ez nemcsak a minıség megerısítésével, hanem az 
anyagi feltételek javulásával is járt, hiszen a minıségi kontrolra hivatkozással, 
sikerült a doktorképzésre jelentıs pénzösszegekhez jutni. Az eredmények adták 
meg az alapot arra, hogy az 1993-ban elfogadott felsıoktatási törvény létrehozza, 
a jogilag is szabályozott akkreditációs bizottságot. Feladatául tőzte ki a teljes 
magyar felsıoktatás minıségi hitelesítését, intézményeinek és szakjainak 
átvilágítását. Az akkori Országgyőlés kormány és ellenzéki oldala együtt, 
ellenszavazat nélkül fogadta el az Akkreditációs Bizottságról szóló 80. és 81. 
törvényszakaszokat. A törvényalkotó azt tőzte ki célul,  hogy „A felsıoktatásban 
a képzés, a tudományos tevékenység színvonalának folyamatos ellenırzése és a 
minısítés elvégzésére” hozza létre az  új Országos Akkreditációs Bizottságot, 
amely ennek alapján 1994 januárjában alakult meg. A törvény szövege 1996-ban 
a „minıségbiztosítás támogatásával” bıvült, majd átfogalmazódott, és a 
legutóbbi, 2000-ben elfogadott módosítás szerint a „a minıség hitelesítésére és a 
minısítés elvégzésére” módosult.  A látszólag lényegtelen módosítások 
koncepcionális eltéréseket tükröznek. Nem mindegy, hogy a MAB feladata az 
ellenırzés, ahogyan az elsı megfogalmazás szól, vagy a hitelesítés, ahogy az 
utolsó. A jelenlegi kormány úgy gondolja, hogy az ellenırzés, annak minden 
fajtája, tehát a minıségé is az adófizetık pénzéért felelıs kormány feladata, míg a 
MAB, mint független szakmai szervezet a minıséget hitelesíti. Ugyanakkor az 
sem véletlen, hogy az 1996-os módosításba bekerült a minıségbiztosítás 
támogatása, a legújabb szövegbıl kimaradt. E mögött az a meggondolás áll, hogy 
amennyiben a felsıoktatási intézmények minıségbiztosítását a MAB 
„támogatja”, akkor nem független ettıl a tevékenységtıl, és ezért nem 
vállalkozhat majd ennek külsı minısítésére. Márpedig a MAB feladatai közé 
tartozik az intézményi akkreditáció során a minıségbiztosítás megítélése is. Az 
illetékes kormánytényezıkkel folytatott tárgyalások során a három szereplı 
(minisztérium, intézmények, MAB) feladatának megosztásával kapcsolatban 
kirajzolódott egy elfogadható koncepció. E szerint a minıségpolitika és a 
formális ellenırzés a minisztérium feladata, a minıségbiztosítás létrehozása és 
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mőködtetése az intézeti autonómia keretei között fog történni, míg a MAB ennek 
értékelését és minısítését (is) végzi. Ugyanakkor ennek a „minıségügyi 
háromszögnek” a részletei még nincsenek tisztázva és ez a következı plénum 
egyik alapvetı feladata lesz.  

A felsıoktatási törvények módosulása során jelentısen bıvült a MAB 
feladatköre is. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt kifejezetten 
bıvülésrıl van szó, az eredeti feladatok és azok típusai nem változtak. Van olyan 
ügytípus, amelyben a MAB dönt (ezek a doktori képzés ügyei) és van, amelyben 
véleményt nyilvánít. Vannak ügyek, amelyeknek intézésében közremőködik és 
van, amiben hitelesít. A részletektıl eltekintve csak annyit említek, hogy a MAB 
vélemény nyilvánítása igen erıs jog. Formálisan ez ajánlás a miniszternek.  A 
plénumhatározatok állásfoglalásként jelennek meg, s mint ilyenek a MAB 
döntései, de a doktori ügyek kivételével csak javaslatok a miniszternek. Azonban 
a Ftv 74. szakaszának második bekezdése úgy fogalmaz, hogy „Ha az oktatási 
miniszter elıterjesztésében eltér a MAB állásfoglalásától, köteles azt 
megindokolni”. Utóbbi mindig írásban történik, és a MAB minden további eljárás 
nélkül ezt az indoklást nyilvánosságra hozza. Ez egyértelmővé teszi a 
felelısségeket és ugyanakkor a nyilvánosság kontrollját is biztosítja. Gondolom 
mindenkiben felmerül a kérdés gyakori-e, hogy a mindenkori miniszterek 
eltérnek a MAB állásfoglalásától.  

Igen komoly megfontolások szóltak és szólnak amellett, hogy a MAB-
nak csak javaslattételi szerepe legyen. Ha ugyanis államigazgatási döntési jogkört 
kapott volna, akkor nem maradhatott volna meg független szakmai testületnek. 
Márpedig a MAB szakmai függetlenségét nemcsak a törvény mondja ki, hanem 
ennek megvalósítása a mindennapi gyakorlatban éppen annak garanciája, hogy a 
minıség szempontjai az érdekrendszerektıl függetlenül érvényesülnek. A 
megalakuláskor két út állt elıttünk. S kétfajta nemzetközi gyakorlat is van. Egy 
ilyen testület általában vagy kormányszerv, vagy a felsıoktatás autonómiájának 
része (ennek több változata is lehetséges). Magyarországon sajátos helyzet jött 
létre, amelyben a MAB a felsıoktatás autonómiájának egy kis részét átvette, 
másrészt a kormány számára javaslattevı szerv, tehát a két világ, az autonómia és 
a politika között helyezkedik el. Az 1993-as törvény elıkészítése körüli vitákban 
mindenképpen a függetlenség mellett döntöttünk, ennek „ára” volt, hogy a MAB 
(a doktori ügyek kivételével, ahol az egyetemek átadták autonómiájuk egy részét 
a MAB-nak) a MAB ajánlási jogosítványokat kapott.  

A MAB helyzetének ezt a sajátosságát tükrözi az a kettısség is, ahogyan a 
MAB plénuma létrejön (szervezetek jelölése, miniszter elıterjesztése, 
miniszterelnöki megbízás), de az is, hogy a titkárság a plénumnak illetve az 
elnöknek van ugyan alárendelve, de a fıtitkárt a miniszter nevezi ki, az elnök 
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egyetértésével. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy a magam részérıl 
nem tartottam s ma sem tartom elfogadhatónak a fıtitkár ilyen kettıs kötöttségét, 
ugyanakkor, amikor a pénzügyekért felelıs gazdasági igazgató esetében 
helyesnek tartom a miniszteri kinevezést, mivel így érvényesülhet a költségvetési 
pénzek államigazgatási felelıssége. Ebben az ügyben a következı MAB sem 
kerülheti meg az állásfoglalást. Összefoglalóan azt kell mondanom, hogy a MAB 
mint szervezet az ellenırzések és egyensúlyok (cheques and balances) sajátos, de 
jól kimunkált szervezetévé vált közel tízéves története során.  
 

A társadalmi dimenzió 
 

A MAB felelıssége az egész magyar társadalomra kiterjed. Ennek most csak 
néhány metszetét említeném. Egyre nagyobb azoknak a száma, akik a 
felsıoktatás felé törekszenek. Nem irreális a kormánynak az a szándéka, hogy 
középtávon a korosztály 50%-a bekerüljön a felsıoktatásba, s a középiskolát 
végzettek 75%-a a felsıoktatásban tanuljon tovább. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
felsıoktatási intézmények között tájékozódó leendı hallgatók és szüleik elemi 
érdeke, hogy tisztában legyenek annak az intézménynek és annak a szaknak a 
minıségérıl, ahová a fiatalok jelentkeznek. Már rendelkezésre áll a teljes magyar 
felsıoktatás, minden intézmény és szakjainak elsı, a MAB által elvégzett 
értékelése. Sajnos a felvételi tájékoztató, amely most már négy füzetbıl áll, még 
mindig nem tartalmazza ezeket az adatokat, de az interneten, vagy akár telefonon 
minden érdeklıdı ezeket elérheti. Úgy gondolom, hogy a következı MAB-nak itt 
komoly feladatai vannak.  

A MAB társadalmi dimenziójának egy másik oldala a felsıoktatásnak a 
társadalom szempontjából tekintett hatékonysága. A minıség általában elfogadott 
pragmatikus definíciója, a célnak való megfelelés. A cél megállapítása sem 
egyszerő feladat. Itt csak azt említem meg, hogy a kibocsátott hallgatók 
minısége, amiért a MAB keretei között felelıs, természetesen központi és 
egyáltalában nem elvont kérdés. Milyen legyen a diplomás? Hogyan lehet 
kielégíteni a társadalmi, az alkalmazók és a felhasználók igényeit? Itt komoly 
nézetek ütköznek. Tudáscentrikus és készségcentrikus képzés, ismeretkezelésre 
és újításra való nevelés, elméleti és gyakorlati oktatás, adatátvitel és 
személyiségfejlesztés, egyéni felkészülés és csoportmunka – hogy csak néhány 
vitapontot említsek. A társadalom számára nem mindegy, hogy e kérdésekre 
milyen választ adunk, s a minıség vizsgálatakor melyikre milyen hangsúlyt 
helyez a MAB. A magam részérıl e kérdések megítéléséhez két szempontot 
emelek ki. Fontosnak tartom, hogy a rövid és a hosszú távú társadalmi igények 
egyaránt figyelmet kapjanak, a csak rövid távú, ha tetszik kizárólag piaci 
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szempontok a társadalom jövıjét veszélyeztetik. A másik szempont értelmében a 
célrendszer központjában az élet minıségének kell állnia. Ez mind a társadalom 
életminıségére, mind a felsıoktatási képzésben résztvevık életminıségére 
vonatkozik. A MAB által elfogadott stratégiai terv szellemében az új MAB még 
az elsı félévben rendezzen vitát ezekrıl a kérdésekrıl, mert ezek orientálhatják a 
mindennapi döntéseket. Ez annál is inkább sürgetı kérdés, mert elkerülhetetlen a 
képesítési követelmények újragondolása és átalakítása, amelyben a MAB-nak 
törvény által elıírt központi szerepe van. 

A MAB társadalmi dimenziójának része az a tendencia, amely nem tekinti az 
elsı diplomával lezártnak a képzést, hanem egyrészt szakirányú 
továbbképzésekkel, de más módokon is életfogytig tartó képzést valósít meg. Az 
ismeretek és a szükségletek gyorsuló változása, az élet minıségének javítása is 
szükségessé teszi, hogy a felsıoktatás, igénybe véve az információs forradalom 
vívmányait is, “megnyújtsa” tevékenységét. Ennek tartalma és minısége az egész 
társadalmat érinti.  

A társadalmi dimenziók közül kiemelem a MAB viszonyát a politikához. A 
történelmi dimenzió keretében már említettem ennek jogi alapjait. Természetesen 
a jogi keretek csak keretek, a tartalom, a napi munka ezen belül is sokféleképpen 
valósulhat meg. Célszerő itt elválasztani a közpolitikát a szakmapolitikától akkor 
is, ha ez a gyakorlatban természetesen nem két teljesen független terület. A két 
terület elválása a fejlett nyugati demokráciákban sem teljes, de lényegesen 
elırehaladottabb. A MAB munkáját értékelı nemzetközi jelentés készítıi, 
különösen a munkájuk elején, nem értették meg, hogy a kelet-középeurópai 
történelem következtében a két terület viszonya nem azonos a náluk 
megszokottal. A közpolitikától természetesen távol kell maradni. Ezt a MAB-nak 
eddig sikerült megvalósítania. Igen aggályos lenne, ha ebben változás állna be. S 
ennek veszélye minden ilyen váltáskor jelentkezik. Én azt kérem az új MAB-tól, 
hogy elsı döntéseiknél különös figyelemmel legyenek erre. Késıbb a közpolitika 
megszokja, hogy az új MAB milyen.  
Ugyanakkor, amikor a közpolitika beavatkozását határozottan el kell utasítani, a 
MAB-nak részt kell venni a szakmapolitikai kérdések formálásában. 
 

A felsıoktatáspolitikai dimenzió 
A magyar felsıoktatás átalakulásának, átalakításának kellıs közepén vagyunk. 

Az integráció két fázisát, az intézményi integrációt és a karok ügyét a MAB 
véleményezte. Az Országgyőlés elé került javaslat sok pontban elfogadta a MAB 
véleményét, ugyanakkor néhány pontban a MAB álláspontját a kormány nem 
vette figyelembe. Attól félek, hogy ezek egyikével-másikával a következı MAB 
szembesülni fog.  
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A folyamat során jeleztük a kormányzatnak, hogy várható a karok 
jelentıségének erısödése és ez az intézmények központi irányításának, 
irányíthatóságának rovására is történhet. Ez egyébként nemzetközi tendencia is. 
Sietek hozzátenni, hogy a karok és a rektori vezetés egyensúlya igen kényes 
kérdés, amit mindenképpen az autonómián belül kell megoldani. Ugyanakkor a 
MAB a következı intézményértékelési körben nem kerülheti meg ennek a 
minıségre gyakorolt hatását. A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy ahol a 
rektor kezében nincsenek megfelelı lehetıségek az intézményi stratégia 
megvalósítására, ott az intézmény szakmai színvonala is veszélyben van.   

Az intézményi keretek megszilárdulása után a hangsúly tartalmi kérdésekre 
tolódik át. Az idevonatkozó kérdések közül ismét csak néhányat emelek ki.  Az 
egyik látszólag szerkezeti kérdés és ez a fıiskolai és az egyetemi szintő oktatás 
viszonya. Jelenleg Magyarországon alapvetıen duális rendszerő a felsıoktatás, 
bár ez valójában négyszintő: akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés, 
fıiskolai, egyetemi és doktori. A kérdés azonban az 1999-ben aláírt bolognai 
deklaráció miatt élesen vetıdik fel.  A Bolognában az Európai Unió és a 
csatlakozni kívánó országok szakminiszterei, így Magyarország által is aláírt 
dokumentum más vonatkozásai is fontosak, erre még a nemzetközi dimenziók 
keretében visszatérek. Idézem a nyilatkozat idevonatkozó részét: az aláírók 
támogatnak: “Egy olyan rendszert, amely alapvetıen két (oktatási) ciklusra épül, 
egy undergraduate és egy graduate ciklusa. A második ciklus azok számára 
legyen elérhetı, akik az elsıt sikeresen elvégezték, s ez tartson legalább három 
évig. Az elsı ciklus végén adott diploma legyen az európai munkaerıpiac 
számára elfogadható minısítés. A második ciklus vezessen egy master és/vagy 
doktori fokozathoz, ahogyan az számos európai országban történik”. 
Szándékosan tartottam meg a szöveg néhány angol terminusát, hiszen 
közismerten az angolszász/amerikai rendszer bevezetésérıl van szó. Az aláírok 
szerint ez erısítené Európa versenyhelyzetét az amerikaiakkal és a japánokkal 
szemben. A fenti három mondatról már második éve nagy viták folynak, s 
számos kérdés tisztázatlan. A magyar felsıoktatáspolitika azonban nem kerülheti 
meg a problémát. S bármilyen megoldások fognak születni a részletek és az egyes 
szakmák tekintetében, ennek alapvetıen fontos következményei lesznek nemcsak 
a magyar felsıoktatás struktúrájára, hanem tartalmára, a képesítési 
követelményekre, tantervek felépítésére, s ezek minıségére is, tehát a MAB-nak 
szembe kell néznie ezekkel a kérdésekkel. A MAB, ha szükségesnek tartja a 
felsıoktatási konferenciákkal együtt, tartson egy "bolognai vitanapot”, alakítsa ki 
a maga válaszait az elvi és a részletkérdésekben. 

A Felsıoktatási és Tudományos Tanácsról a napokban megjelent 
kormányrendelet lezárta az FTT eddigi korszakát. Ebbıl a MAB-ot nemcsak az 
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érinti, hogy az FTT ülésein rendszeresen részt vesz a MAB képviselıje (és 
viszont az FTT képviselıje a MAB ülésein). Ennél talán fontosabb az, hogy 
megváltozott a munkamegosztás a MAB és az FTT között. Korábban a MAB azt 
vizsgálta, hogy valami jó-e, az FTT azt hogy szükséges-e és ehhez mennyi pénz 
kell. Erre a munkamegosztásra szükség volt. Ami azonban akkor helyes volt, az 
mostanra már megváltozott. A minıségi követelmények közé fel kell venni, hogy 
milyen a szükséglet, mi a regionális eloszlás, megvannak-e a személyi és anyagi 
feltételek. E miatt értelemszerően szükséges a szakindítások 
szempontrendszerének átalakítása és itt is célszerő számos felmerülı elvi és 
gyakorlati kérdés elızetes tisztázása. Javasolom, hogy a megvitatandó kérdések 
közé a következı MAB ezt is vegye fel. 

Nemrég jelent meg a kreditrendszer bevezetésérıl szóló kormányrendelet. A 
MAB-nak ezzel kapcsolatban is különleges tennivalói vannak. Itt elsısorban a 
szakok közötti átjárhatóság, a hallgatók pályamódosításának lehetıségei és 
korlátai azok a kérdések, amelyek szempontjából a meghozandó intézkedéseket 
mérlegelni kell. De rengeteg szakmai kérdés fog felmerülni, amelyekre fel kell 
idıben készülni.  

Mindez természetesen összefügg a képesítési követelmények már említett 
átalakításával. Magyarország világbajnok a közel ötszáz, a felsıoktatásban 
megszerezhetı diploma fajtával. Ez a helyzet nem kívánatos és hazai és 
nemzetközi szempontból is tarthatatlan. A dilemmák egyike az, hogy egyfelıl 
elkerülhetetlen a szakok számának drasztikus csökkentése, másfelıl nem szabad 
útját állni az innovatív, a társadalmi igényekre gyorsan reagáló szakok 
indításának. Természetesen minden új szakindítás arra fog hivatkozni, hogy 
társadalmi igényt elégit ki. A MAB eddigi állásfoglalásai során eljutott odáig, 
hogy csak azt fogadja el új szaknak, amely legalább 40%-ban különbözik egy már 
meglevı szaktól. Valószínőleg emelni kell az egyes szakokon belüli szakirányok 
számát, s szakcsoportokat is létre kell hozni. Ez azonban egy igen átgondolt 
tevékenységet igényel, amelyben a MAB-nak mindenképpen kulcsszerep jut. S 
mint mindig itt is a részletekben rejlik az ördög. Egy, a képesítési követelmények 
átalakításáról folytatott általános vita nézetem szerint igen fontos lenne. 

Végül, de nem utolsósorban az oktatáspolitikai dimenzióhoz tartozik a 
felsıoktatási intézmények minıségbiztosításának a kérdése. A tömegessé váló 
oktatás, az alacsony oktatói fizetések s számos más tényezı a minıség ellen hat. 
A MAB-nak ki kell alakítania azt a szempontrendszert és eljárási rendet, amellyel 
a felsıoktatási intézmények minıségbiztosítási rendszerét minısíteni fogja. A 
minıségügyi szakmában ezt metaértékelésnek is nevezik. Ezzel kapcsolatban 
vannak bizonyos elızmények, de nyilvánvaló, hogy a kérdés elvi részét és ennek 
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fényében a gyakorlati teendıket a következı MAB-nak meg kell vitatnia. A 
kérdésnek el nem hanyagolható nemzetközi összefüggései is vannak.  

A nemzetközi dimenzió 
Nem lenne érdektelen áttekinteni, hogyan áll az amerikai és az európai 

felsıoktatás minıségügye. Erre itt most nincs lehetıségünk. Az egész kérdés 
forrásban van, s nagy viták közepén állunk. A keretet különbözı nemzetközi 
szervezetek adják. A legtágabb az INQAAHE a felsıoktatás minıségügyével 
foglalkozó nemzeti szervezetek nemzetközi hálózata. Nagyon fontos szerepet 
játszik két európai szervezet: az Európai Unió felsıoktatás minöségbiztosító 
szervezeteinek hálózata az ENQA(a network ma a nemzetközi szervezet egyik 
típusa). A másik az európai egyetemek és rektori konferenciák szövetségének 
minıségügyi bizottsága. Végül tavaly Budapest központtal létrehoztuk a közép- 
és keleteurópai szervezetek társulását. Az elsı három szervezet vezetısége tagjai 
közé választott, a negyediket mi koordináljuk. A magyar érdekek képviseletének 
szempontjából tehát ott vagyunk a legfontosabb helyeken, és megfelelı 
információkhoz is jutunk.  

Ezen intézmények mellett számos szakmai akkreditáló szervezet is létezik. 
Elegendı csak, ha a mérnöki oktatásban mőködı FEANI-t, a közgazdasági 
oktatásban kiemelkedı szerepet játszó EQUIS-t említem, de mondhatnék más 
példákat is. Megjelentek Európában a különbözı amerikai akkreditáló 
szervezetek is. A MAB szinte minden héten kap meghívót valamilyen nemzetközi 
tanácskozásra, amelynek a témája a felsıoktatás minıségügye. A felsıoktatás 
minıségügye kezd a “nagy üzlet” részévé válni. Ennek a dimenziónak vannak 
komoly veszélyei, amelyekre az Európai Unió felelısei is felfigyeltek. A múlt 
héten készült el Brüsszel megbízásából egy errıl szóló tanulmány.  

A veszélyeket csak fokozza, hogy hatalmas erıvel indult meg a 
transznacionális oktatás. A másik országba kihelyezett tagozatok, a 
programkihelyezés (franchise) mellé most a legújabb jelenség, hogy erre 
szakosodott multinacionális vállalat felsıoktatási intézményeket vásárol. Öt ilyen 
esetrıl tudunk a legutóbbi hónapokban. Az akkreditáció ezekkel szemben a 
fogyasztóvédelem egyik formája is.  
A helyzetet nagyjából úgy lehet igen röviden jellemezni, hogy Európa nyugati 
részében a minıséget javító, tanácsadó jellegő minıségbiztosítás, míg Európa 
keleti felében az értékelı és nemeket is mondó akkkreditáció volt a jellemzı. 
Most részben a kormányok és részben a gyengébb (de nagyszámú) felsıoktatási 
intézmény nyomására, de egyben a “transznacionális oktatási bóvli” elleni 
védekezésül Európa nyugati felén teret nyer az akkreditáció, míg pl. 
Magyarországon éppen az akkreditáció felıl a minıségbiztosítása felé tolódik el a 
hangsúly.  
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Ami kockán forog az a magyar felsıoktatás nemzetközi elismertsége, 
diplomáink nemzetközi értéke, hallgatóink mobilitási lehetıségei a jövı 
évtizedekben. S nem lényegtelen az sem, hogy milyen mértékben tudja 
Magyarország idevonzani a külföldieket, hiszen számos egyetemünkön folyik 
idegen nyelvő oktatás. A magyar felsıoktatás nemzetközi dimenziója éppen a 
MAB munkája révén nyerhet vagy veszthet értékébıl. Elmúlt a nemzeti 
bezárkózásnak még a lehetısége is. Szembe kell néznünk a transznacionális 
oktatás magyarországi megjelenésével. Nem mindig könnyő a színvonalas 
intézményeket, mert ilyenek is vannak, elválasztani a diplomaárusító üzletektıl. 
A MAB törvényben is rögzített feladatai ezen a területen is világosak, de eddig 
viszonylag kevés ügy került a Bizottság asztalára. Elıre megmondható, hogy 
ezek az ügyek szaporodni fognak.  

A nemzetközi dimenzió tehát kétoldalú. Az ide bekerülı oktatási elemek 
minıségi szőrése és a magyar diplomák, sıt az egész oktatási rendszer 
elismertségének megırzése és további elfogadtatása.  
Mindebbıl az is következik, hogy a felsıoktatás minıségügye 
professzionalizálódik, szakmává válik. Úgy gondolom, hogy a MAB titkársága 
mellett létre kell hozni egy kis csapatot, amely lépést tud tartani  a nemzetközi 
szakmai fejlıdéssel és abban, érdemben részt is tud venni. Ennek elemi magját 
megteremtettük. Fontos támogatást jelentett a MAB Nemzetközi Tanácsadó 
Bizottsága, amelyet sürgısen meg kell újítani. Igen nagy feladatok várnak a 
plénum tagjaira is. Fennállhat a provincializálódás, valamint a tartalmatlan 
formalizálás veszélye.  A jövı feladatait nem tudjuk megoldani, ha nem tudjuk 
mi történik körülöttünk. Ha nem ismerjük Európát, ha nem tudjuk, hogy hogyan 
fog kinézni öt év múlva, akkor elveszítjük a csatlakozás elınyeit és csak 
hátrányaiból fogunk részesedni. 

Azzal a bizonyos mértékig önkritikus megjegyzéssel szeretném befejezni 
fejtegetéseimet,  hogy a következı MAB-nak többet kell foglalkoznia ezekkel és 
a hasonló általános kérdésekkel. Többi idıt kell szánni a plénum tagjainak arra, 
hogy ezeket megvitassák, mint amennyit ezzel az elızı plénum eltöltött. Ha a 
Plénum elmerül a napi ügyek tengerébe s belefullad a közvetlen teendıkbe, akkor 
veszélybe kerül az egész munka értelme. Szerencsére itt nagy tapasztalatú 
emberek ülnek együtt, és mindazok akik elvállalták ezt a feladatot tisztában 
vannak azzal, hogy ez a feladat  idıigényes, és komoly erıfeszítéseket kíván. 
Biztos vagyok benne, hogy azok, akik most kilépnek ebbıl a sorból 
tapasztalataikkal segíteni fogják az új MAB-ot. Én a magam részérıl ezt 
természetesen nemcsak megígérem, hanem szívesen teszem is.    
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 

 

 17 

 
 

I. VÉLEMÉNYEZÉSEK 

I. 1. PhD és DLA programok 

Elfogadott PhD programok 
Egye-
tem 

Tud. 
ág 

Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Tí-
pus 

Idıpont 

POTE Orvos 442 Szabó 
István DSc 

Reproduktív 
endokrinológia 

A 2000. 01. 
28. 

 
POTE 

 
Orvos 

444 Szelényi 
Zoltán CSc 

Testhımérséklet 
energiaforgalom 
szabályozás 

B 2000. 01. 
28. 

DOTE Orvos  448 Módis 
László DSc 

Fogorvostudo- 
mányi kutatások 

A 2000. 01. 
28. 

PE 
ÁOK 

Kémia 445/ 
148 

Tóth Gyula 
CSc 

Természetes polié-
nek, karotinoidok 
kémiája 

B 2000. 02. 
25. 

SE 
ÁOK 

Orvos 451 Szirmai 
Imre DSc 

Klinikai neurológia A 2000. 04. 
28. 

 
SE 
ÁOK 

 
Orvos 

 
452 

 
Szendrıi 
Miklós DSc 

A támasztó és 
mozgató szerv-
rendszer mőkö-
désének fizioló-
giája és patológiája 

 
A 

2000. 04. 
28. 

DE 
KTK 

Közgaz
daság 

461 Csaba 
László DSc 

Versenyképesség 
globalizáció és 
regionalitás 

A 2000. 04. 
28. 

SZTE 
BTK 

Nyelv 454/ 
13 

Kontra 
Miklós CSc 

Angol alkalmazott 
nyelvészet 

B 2000. 04. 
28. 

ELTE Szocio-
lógia 

466 Somlai 
Péter DSc 

Szociálpolitika A 2000. 06. 
30. 

MIE Ipar-
mővész
et 

463/
379 

Ernyey 
Gyula CSc 

Iparmővészet 
elmélet 

B 2000. 09. 
29. 

ME Állam- 
és jog 

468/
187 

Fazekas 
Judit CSc 

Az Európai Unió 
joga 

B 2000. 09. 
29. 
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DE 

 
Iroda-
lom 

 
469/
244 

 
Hajnády 
Zoltán CSc 

A klasszikus orosz 
vagy/és lengyel 
regény komparatív 
megközelítésben 

 
B 

 
2000. 09. 
29. 

ELTE Filozó-
fia 

473/
272 

Boros 
Gábor CSc 

Az újkori filozófia 
története 

B 2000. 09. 
29. 

Átminısített  PhD program 
Egye-
tem 

Tudo-
mányág 

Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Típus Idıpont 

VE Közgaz- 
daság 

28 Buzás 
Gyula CSc 

Új agrárstruk-
túrák ökonómiai 
megalapozása 

B-bıl 
A 

2000. 09. 
29. 

 

Visszavont PhD pályázat 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Idı-
pont 

KLTE Közgazda-
ság 

446 Csaba László 
DSc 

Versenyképesség, glo-
balizáció és regiona-
litás 

2000. 
01. 28. 

KLTE Politika 441 Dénes Iván 
Zoltán DSc 

Politikaelmélet  2000. 
01. 28. 

PPKE Történet 464 Berényi 
István DSc 

Kulturális régiók az 
újkori Európában 

2000. 
09. 29. 

NYE Közgazda-
ság 

472 Hoós János 
DSc 

Gazdasági folyamatok 
elmélete és gyakorlata 

2000. 
09. 29. 

PTE Nevelés 462  A kompetens ember 
nevelése és fejlesztése 

2000. 
09. 29. 

Nem tárgyalt PhD pályázatok 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Idı-
pont 

ORI 
ZSE 

Vallás 460 Scöner 
Alfréd PhD 

Zsidó vallástudomány 2000. 
09. 29. 

 
SE 

 
Orvos 

 
465 

Harkay 
Ferenc CSc 
(alprogram) 

Vasoaktív peptidek 
sebészi szívbeteg-
ségben és állatkísér-
letes modelljeiben 

 
2000. 
09. 29. 

SZTE Történelem 467 Wojtilla 
Gyula DSc 

India és az euroázsiai 
steppe korai története 

2000. 
09. 29. 
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SZTE 

 
Orvos 

 
470 

 
Czigner Jenı 
DSc 

Klinikai és kísérletes 
kutatások a helyreállító 
és szervkímélı 
sebészetben 

 
2000. 
09. 29. 

 
SZTE 

 
Orvos 

 
471 

 
Túri Sándor 
DSc 
(alprogram) 

Biokémiai és mole-
kuláris biológiai vizs-
gálatok gyermekek és 
terhes anyák vascularis 
betegségeiben 

 
2000. 
09. 29. 

Elutasított PhD pályázatok 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Idı-
pont 

ELTE Nyelv 67 Szvák Gyula 
CSc 

Ruszisztika 2000. 
09. 29. 

DE Matematika 424a Szabó József 
CSc 

Komputergrafika és 
geometria 

2000. 
09. 29. 

DE Matematika 424b Pethı Attila 
DSc 

Számítógépes algebra 2000. 
09. 29. 

PhD program vezetıjének változása 

Egye-
tem 

Tudomány-
ág 

Kód Programvezetı A program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
ELTE 

 
Fizika 

 
48 

Szépfalussy Péter 
az MTA r. tagja 
helyett:Vicsek 
Tamás az MTA 
lev. tagja 

Új cím: Staitszti-
kus fizika, bio-
lógiai fizika és 
kvantumrendsze
rek fizikája 

 
 
B 

 
2000. 
01. 28 

 
DE 
TTK 

 
Környezet 

 
274 

Jakucs Pál MTA 
r. tagja helyett: 
Tóthmérész Béla 
DSc 

 
Terresztris 
ökologia 

 
A 

 
2000. 
02. 25. 

 
ELTE 

 
Filozófia 

272/
312 

Bence György 
DSc helyett: 
Kelemen János 
DSc 

 
Filozófiai 
doktori iskola 

 
A 

 
2000. 
09. 29. 

 
ME 

 
Mőszaki 

 
266 

Farkas Ottó DSc 
helyett:Voith 
Márton DSc 

 
Metallurgia 

 
A 

2000. 
09. 29. 
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PhD program bıvülése új alprogrammal 

Egye-
tem 

Tud. 
ág 

Kód Alprogram 
vezetı 

Az alprogram  
címe 

Idı-pont 

LFZE Zene 459/ 
397 

Komlós Katalin 
CSc 

Zeneelmélet 2000. 02. 
25. 

SE 
ÁOK 

Orvos 458/ 
305 

Bagdy György 
DSc 

Neuropszichiátriai 
megbetegedések farmako-
terápiájának kutatása 

2000. 04. 
28. 

I. 3. Szaklétesítés/szakindítás 

Támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek1 

Kód-
szám  

Be-
nyújtó  

 A kérelem címe Tudo-
mányág 

Idıpont 

sz632 ÁVF Non-profit menedzser fıiskolai 
alapképzés 

Köz- 
gazdaság 

2000. 02. 
25.  

sz636 PTE 
ÁJK 

Igazságügyi ügyintézı fıiskolai 
alapképzési szak 

Jog  2000. 03. 
31. 

sz665 SZTE 
TTK 

Mezıgazdasági növénybiológus 
egyetemi alapképzési szak 

Mezı-
gazdaság 

2000. 03. 
31. 

sz663 LFZE Hangszermővész-tanár (gitár) 
egyetemi alap-képzési szak 

Zene-
mővészet 

2000. 06. 
30. 

sz687 BKF Üzleti kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

Köz- 
gazdaság 

2000. 06. 
30. 

sz678 SZIE Vidékfejlesztési agrármérnök 
egyetemi alapképzési szak 

Mezıgaz
daság 

2000. 09. 
29. 

sz699 NYME Könnyőipari mérnök egyetemi 
alapképzési szak 

Mőszaki 2000. 11. 
24. 

sz696 SE Egészségügyi információ-
menedzser egyetemi alapképzési 
szak 

Orvosi 2000. 11. 
24. 

                                                      
1 A szaklétesítés elfogadása egyúttal a képesítési követelmények elfogadását is jelenti. 
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Nem támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek 

Kód-
szám 

Intéz- 
mény 

A kérelem címe Idıpont 

sz647 BDF Terület- és településfejlesztı fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 02. 25. 

sz655 DE Szociálpedagógia, szociálpedagógia-
tanár egyetemi alapképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz711 KJF Vidékfejlesztési agrármérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 09. 29. 

sz713 VE Ember- és társadalomismeret tanár 
egyetemi alapképzési szak 

2000. 11. 24. 

sz714 VE Etikatanár egyetemi alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz715 VE Vallástantanár egyetemi alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz731 PTE Andragógia egyetemi alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz717 SZTE Polgári ismeretek egyetemi és fıiskolai 

alapképzési szak 
2000. 11. 24. 

sz712 PTE Médiumpedagógia egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 11. 24. 

Támogatott szakindítási kérelmek 

Kód-
szám  

Benyújtó  A kérelem címe Idıpont 

 OM Romológia egyetemi szak  
(kötelezı társítással) 

2000. 01. 28. 

sz555 POTE Gyógyszerészet 2000. 01. 28. 
sz629 ME 

GÉK 
Programozó matematikus fıiskolai 
szak 

2000. 02. 25. 

sz644 NÜF Szupervizor szakirányú továbbképzési 
szak 

2000. 02. 25. 

sz650 KJF Vendéglátó és szálloda fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 02. 25. 
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sz651 NYE Ingatlan-nyilvántartási szervezı 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 02. 25. 

sz645 PPKE Pszichológia egyetemi alapképzési 
szak2 

2000. 04. 28. 

sz673 SZIE 
GMFK 

Pénzügyi szak fıiskolai alapképzési 
szak 

2000. 04. 28. 

sz674 SZIE 
GMFK 

Idegenforgalmi és szálloda szak 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 04. 28. 

sz656 DE MTK Élelmiszer minıségbiztosító agrár-
mérnök egyetemi alapképzési szak 

2000. 04. 28. 

sz587 KGRE Néderlandisztika egyetemi (bölcsész, 
tanár) alapképzési  szak3 

2000. 06. 30. 

sz601 BGF PSZF Vállalkozásszervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz609 KGRE Német nyelv és irodalom4 egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz626 PPKE Francia nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzés (bölcsész) 

2000. 06. 30. 

sz679 VE Gazdálkodás egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 06. 30. 

sz683 KE 
CSPFK 

Vizuális kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz684 KE 
CSPFK 

Rajztanár fıiskolai alapképzési szak 2000. 06. 30. 

sz685 BMGE Gazdálkodás egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 06. 30. 

sz686 BKF Kommunikáció fıiskolai alapképzési 
szak 

2000. 06. 30. 

sz688 KGRE Kommunikáció egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 06. 30. 

sz689 KGRE Pszichológia5 egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 06. 30. 

sz690 KJF Általános szociális munkás fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz691 BDF Gazdálkodás fıiskolai alapszak 2000. 06. 30. 
sz705 SZIF Építészmérnök egyetemi alapképzési 

szak 
2000. 06. 30. 

                                                      
2 Két évi idıtartamra 
3 Két évi idıtartamra 
4 Két éves intézkedési terv elfogadása 
5 Három évi idıtartamra 
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sz700 SZIE Gazdálkodási egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 09. 29. 

sz719 DE Kertészmérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

2000. 09. 29. 

sz648 PTE Alkalmazott fizikus fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 09. 29. 

sz702 BDF Nemzetközi kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak6 

2000. 11. 24. 

sz725 SZIE Mőszaki menedzser egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 11. 24. 

sz716 SZIF Közlekedésmérnök egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 11. 24. 

sz703 PPKE Filozófia egyetemi alapképzési szak7 2000. 11. 24. 
sz729 SZTE Pedagógia egyetemi alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz727 BKÁE Szociológia egyetemi alapképzési szak 2000. 12. 15. 
sz723 SZIE Környezetmérnök egyetemi 

alapképzési szak 
2000. 12. 15. 

Határozott idejő szakindítási kérelmek meghosszabbítása 

 
Kód-
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe Idıtartam Idıpont 

sz587 KGRE Nederlandisztika egyetemi 
szak 

2002. 06. 30-ig 2000. 04. 28. 

sz65 DE ÁOK Gyógyszerésztudomány 
egyetemi szak 

Határozatlan 
idıre 

2000. 04. 28. 

 

Nem támogatott szakindítási kérelmek 

Kód-
szám  

Benyújtó  A kérelem címe 
 

Idıpont 

sz625 ACSJTF Kommunikáció fıiskolai alapképzési szak 2000. 01. 28. 
sz635 GATE Gépészmérnök fıiskolai alapképzési szak 2000. 01. 28. 
sz623 JPTE Ipari termék és formatervezı mérnök 

fıiskolai szak 
2000. 01. 28. 

sz650 ME  Blockflöte fıiskolai második alapképzési 
szak 

2000. 02. 25. 

                                                      
6 Két évi idıtartamra 
7 Két évi idıtartamra 
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sz652 ME Zongorakísérı-korrepetitor fıiskolai második 
alapképzési szak 

2000. 02. 25. 

z634 SZIE Biológus agrármérnök egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 03. 31. 

sz640 EKF Biológus laboratóriumi operátor egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 03. 31. 

sz660 TSF Halászati mérnök fıiskolai alapképzési szak 2000. 03. 31. 
sz637 EKF Biológiatanár egyetemi alapképzési szak 2000. 03. 31. 
sz638 EKF Matematikatanár egyetemi alapképzési szak 2000. 03. 31. 
sz661 SZIF Építészmérnök egyetemi alapképzési szak 2000. 03. 31. 
sz670 PTE TTK Programozó matematikus fıiskolai 

alapképzési szak 
2000. 03. 31. 

sz676 IGF Idegenforgalmi szállodai közgazdász 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 05. 26. 

sz677 IGF Idegenforgalmi szállodai közgazdász tanár 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 05. 26. 

sz646 BDF Német nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz680 PPKE Spanyol nyelv és irodalom fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz704 SZF Pénzügyi fıiskolai alapképzési szak 2000. 09. 29. 
sz720 DE Gazdasági mérnök fıiskolai alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz682 KE Folyamatmérnök egyetemi alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz732 GDF Mőszaki menedzser fıiskolai alapképzési 

szak 
2000. 11. 24. 

sz701 SZTE Egészségtan tanár egyetemi alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz697 KJF Egészségtan tanár fıiskolai alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz707 AVKF Nemzetiségi (német) tanítóképzés fıiskolai 

alapképzési szak 
2000. 11. 24. 

sz708 AVKF Nemzetiségi (német) óvodapedagógus 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 11. 24. 

sz726 KJF Mérnöktanár (informatika szakos 
mérnöktanár) fıiskolai alapképzési szak 

2000. 11. 24. 

sz734 PTE Matematikatanár egyetemi alapképzési szak 2000. 11. 24. 
sz710 KJF Mőszaki informatika fıiskolai alapképzési 

szak 
2000. 11. 24. 

sz743 SZIF Jogász egyetemi alapképzési szak 2000. 12. 15. 
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I. 4. Képesítési követelmények 

Támogatott képesítési követelmények 
Kód- 
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Tudomány-
ág 

Idıpont 

 OM Romológia egyetemi szak  
(kötelezı társítással) 

Szocioló-
gia 

2000. 01. 28. 

k38 OM Külügyi szakértı szakirányú 
továbbképzési szak 

Közgazda-
ság 

2000. 01. 28. 

 
sz642 

 
KıF 

Regionális gazdasági szakértı 
magyar-román tagozat szak-
irányú továbbképzési szak 

Közgazda-
ság 

 
2000. 01. 28. 

sz603 SOTE Biztosítási orvostan szakirá-
nyú továbbképzési szak 

Orvos 2000. 01. 28. 

sz650 ME Blockflöte fıiskolai második 
alapképzési szak 

Zene-
mővészet 

2000. 02. 25. 

 
sz652 

 
ME 

Zongorakisérı-korrepetitor 
fıiskolai második alapképzési 
szak 

Zene-
mővészet 

 
2000. 02. 25. 

sz628 SZTE 
ÁOK 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó szakirányú 
továbbképzési szak 

Szocioló-
gia 

2000. 03. 31. 

 
sz6310 

 
ME 

Társadalomtudományi 
szakfordító szakirányú 
továbbképzési szak 

 
Nyelv 

 
2000. 03. 31. 

sz657 DE 
ÁOK 

Egészségfejlesztés szakirányú 
továbbképzési szak 

Orvos 2000. 04. 28. 

sz658 DE 
ÁOK 

Epidemiológia szakirányú 
továbbképzési szak 

Orvos 2000. 04. 28. 

sz656 DE 
MTK 

Élelmiszer minıségbiztosító 
agrármérnök egyetemi 
alapképzési szak 

Mezı- 
gazdaság 

2000. 04. 28. 

k41  
SZIE 

Élelmiszeripari menedzser 
szakirányú továbbképzési 
szak 

Közgazda-
ság 

 
2000. 04. 28. 

k42 BGF 
KKF 

Export-import menedzser 
szakirányú továbbképzési 
szak 

Közgazda-
ság 

2000. 04. 28. 

sz664 BKÁE Gazdaságinformatika 
egyetemi alapképzési szak 

Közgazda-
ság 

2000. 04. 28. 
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sz649 NÜF Európai közszolgálati 
menedzser fıiskolai 
alapképzési szak 

Közgazda-
ság 

2000. 04. 28. 

 
k47 

 
ME 

Brit és amerikai országismeret 
szakirányú továbbképzési 
szak 

Nyelv- és 
irodalom 

 
2000. 06. 30. 

k44 SSZ 
HF 

Hittanár fıiskolai alapképzési 
szak 

Vallás 2000. 06. 30. 

k45 VE Környezetmenedzser szak-
irányú továbbképzési szak 

Környezet 2000. 06. 30. 

 OM Szociális felsıoktatás Szocioló-
gia 

2000. 06. 30. 

 
k40 

 
SZIE 

Vidékfejlesztési program-
tervezı mérnök szakirányú 
továbbképzési szak 

Mezı- 
gazdaság 

2000. 09. 29. 

 
k53 

 
SZIE 

Alternatív energetikai szak-
értı szakirányú továbbképzési 
szak 

 
Mőszaki 

 
2000. 11. 24. 

k49 PTE Családgondozó ápoló szakirá-
nyú továbbképzési szak 

Orvos 2000. 11. 24. 

k48 BMGE Rehabilitációs szakmérnök Mőszaki 2000. 11. 24. 

Nem támogatott képesítési követelmények 

Kód  Be-
nyújtó  

A kérelem címe Idıpont 

sz606 MTE Humanitárius és pasztorális lelkigondozó 
szakirányú továbbképzési szak 

2000. 01. 28. 

sz618 DRHE/ 
KLTE 

Pasztorálpszichológia szakirányú 
továbbképzési szak 

2000. 01. 28. 

sz659 DE 
ÁOK 

Egészségügyi biztosítás és minıségfejlesztés 
szakirányú továbbképzési szak 

2000. 03. 31. 

k46 SZTE Családkonzultáns, családkonzultáns – család 
terapeuta szakirányú továbbképzési szak 

2000. 06. 30. 

sz606/2 SE Lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak 2000. 06. 30. 
k50 RF Bőnügyi vezetı szakirányú továbbképzési 

szak 
2000. 11. 24. 

k51 RF Közbiztonsági vezetı szakirányú 
továbbképzési szak 

2000. 11. 24. 

k54 SZIE EU agrármenedzser szakirányú továbbképzési 
szak 

2000. 11. 24.  
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k58 SZIE Térségfejlesztési menedzser szakirányú 
továbbképzési szak 

2000. 11. 24. 

Képesítési követelmények tárgyalásának felfüggesztése 

Kód  Be-
nyújtó  

A kérelem címe Idıpont 

k71 SZIE Emberi erıforrás menedzser szakirányú 
továbbképzési szak 

2000. 12. 15. 

k89 SZIE Vállalkozói és marketing szak szakirányú 
továbbképzési szak 

2000. 12. 15. 

k78 DE Vállalkozásgazdasági szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak 

2000. 12. 15. 

k80 DE Geoinformatikus szakirányú továbbképzési 
szak 

2000. 12. 15. 

k88 DE Vízkészlet gazdálkodás, vízminıség védelem 
szakirányú továbbképzési szak 

2000. 12. 15. 

I. 5. Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 

Támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 

Kód-
szám 

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Tudományág Idıpont 

a136 KMF Könnyőipari mérnök 
asszisztens 

Mőszaki 2000. 02. 25. 

a137 PTE Mozgóképgyártó szak Alkalmazott 
mővészet 

2000. 06. 30. 

a139 GATE Mezıgazdasági mőszaki 
menedzser asszisztens 

Mezıgazdaság 2000. 09. 29. 

 

I. 6. Támogatott fıiskola létesítési kérelem 

 
Kód-
szám 

Kérelmezı Létesítendı 
intézmény 

Határozat 
száma 

L68 Budapesti Kommunikációs 
Fıiskola (továbbiakban: BKF) 

Fıiskola 2000/6/II/4 
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I. 7. Nem támogatott fıiskola létesítési kérelem 

 
Kód-
szám 

Kérelmezı Létesítendı 
intézmény 

Idıpont 

L67 Idegenforgalmi és Gazdasági 
Fıiskola 

Fıiskola létesítés 2000. 05. 28. 

I.8.  Támogatott karlétesítési kérelem 

Kód Kérelmezı Létesítendı kar 
 

Idıpont 

 Tessedik Sámuel 
Kırös Fıiskola 

Pedagógiai Fıiskolai Kar (Szarvas), 
Gazdálkodási Fıiskolai Kar 
(Békéscsaba) 

 
2000.  11. 24. 

L72 PPKE Információs Technológiai Kar 2000. 12. 25. 

I.9.  Nem támogatott karlétesítési kérelem 

 
Kód Kérelmezı Létesítendı kar 

 
Idıpont 

L69 LFZE Tanárképzı fıiskolai kar 2000. 09. 29. 
L71 SZIE Környezetgazdálkodási Kar 2000. 12. 25. 

I.10. Támogatott szaklétesítési/szakalapítási kérelmek minisztériumi 
jóváhagyása 

 
Szám Benyújtó Cím Az elfogadás 

idıpontja 
Megjelenés a 
Közlönyben 

sz555 POTE Gyógyszerészet 1999. 06. 25.  2000. 01. 31. 
sz428 JATE Klinikai kémikus egyetemi 

szintő 
1998. 05. 08. 2000. 03. 08. 

sz604 BGF8 Gazdasági informatika fıiskolai 
szak 

1999. 11. 26. 2000. 03. 08. 

sz398 BTF Fotóriporter és képszerkesztı 
fıiskolai szak 

1999. 01. 29. 2000. 03. 08. 

                                                      
8 A szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta, az oktatási miniszter 2000. január 28-i 
határozatával a szak indítását engedélyezte. Indokolását lásd a 191.oldalon. Az Oktatási 
Közlönyben a szakindítás helye tévesen: BMF.  
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sz429 VE Kémiai informatikus egyetemi 

szak 
1998. 03. 27. 2000. 03. 27. 

sz619 ELTE Alkalmazott fizikus fıiskolai 
szak 

1999. 11. 26. 2000. 03. 27. 

sz232 ELTE Filmelmélet és filmtörténet 
egyetemi szak9 

1996. 12. 17. 2000. 05. 29. 

sz600 BGF PSZF Humán erıforrás menedzser 
fıiskolai szak 

1999. 11. 26. 2000. 06. 01. 

sz651 KJF Vendéglátó és szálloda fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 02. 25. 2000. 07. 07. 

sz629 ME Programozó matematikus 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 02. 25 2000. 07. 18. 

sz653 PPKE Mőszaki informatikus egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 03. 31.  2000. 07. 18. 

sz643 PTE TTK Kémiatanár egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 04. 28. 2000. 08. 18. 

sz673 SZIE MFK Pénzügyi szak fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 03. 31. 2000. 08. 18. 

sz601 BGF PSZF Vállalkozásszervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 2000. 08. 18. 

sz705 SZIF Építészmérnök egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 2000. 08. 18. 

sz509 VE GMK Növényorvos egyetemi 
alapképzési szak 

1998. 11. 27. 2000. 08. 22. 

sz427 DE TTK Fizikus informatikus egyetemi 
alapképzési szak 

1997. 12. 19. 2000. 08. 22. 

sz530 SZE TTK Fizikus informatikus egyetemi 
alapképzési szak 

1999. 03. 26. 2000. 08. 22. 

SZ656 DE MTK Élelmiszer-minıségbiztosító 
agrármérnök egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 04. 28. 2000. 08. 22. 

sz406 PE EFK Ápoló egyetemi alapképzési 
szak 

1998. 05. 08. 2000. 08. 22. 

sz630 KJF Nemzetközi kapcsolatok 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 05. 26. 2000. 08. 31. 

sz672 NÜF Pénzügyi szak fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 05. 26. 2000. 09. 28. 

sz633 ÁVF Nemzetközi kapcsolatok 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 05. 26. 2000. 09. 28. 

                                                      
9 Az eredeti szakindítási kérelemben a szak címe: Mozgóképelmélet 
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sz609 KGRE Német nyelv és irodalom 
egyetemi alapképzési szak 

2000. 06. 30.  2000. 09. 29. 

sz691 BDF Gazdálkodási szak fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30.  2000. 09. 29. 

sz626 PPKE Francia nyelv és irodalom 
egyetemi alapképzési szak 

2000. 06. 30.  2000. 09. 29. 

sz65 DE Gyógyszerészet egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 04. 
28.10 

2000. 09. 29. 

sz159 DE Molekuláris biológus egyetemi 
alapképzési szak 

1999. 05. 28. 2000. 10. 06. 

sz690 KJF Általános szociális munkás 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 02. 25. 2000. 11. 02. 

sz627 PPKE Lengyel nyelv- és irodalom 
egyetemi alapképzési szak 

1999. 11. 26. 2000. 12. 21. 

sz683 KE CSVPF Vizuális kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 2000. 12. 21. 

sz684 KE CSVPF Rajztanár fıiskolai alapképzési 
szak 

2000. 06. 30. 2000. 12. 21. 

 
 
 

II.  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 

A Magyar Akkreditációs Bizottság Nemzetközi Tanácsadó 
Testületének ülése 

2000. május 6-7. 
 

A Magyar Akkreditációs Bizottság Nemzetközi Tanácsadó Testületének szokásos 
évi ülésére, a minıségbiztosítással foglalkozó nemzetközi szervezetek budapesti 
ülését követıen került sor.  
 
A testület tagjai közül jelen voltak: Josep Bricall (Spanyolország), Hans-Uwe 
Erichsen (Németország), Josef Jařab (Cseh Köztársaság), Inge Jonsson 
(Svédország), John W. Ryan (USA), Virgílio Meira Soares (Portugália), Don F. 
Westerheijden (Hollandia). A Magyar Akkreditációs Bizottság részérıl Róna-Tas 
András elnök, Taxner Ernı a plénum tagja, Homonay Györgyné fıtitkár és 

                                                      
10 A szakindítási engedély határozatlan idıre szóló meghosszabbítása 
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Rozsnyai Krisztina a nemzetközi kapcsolatokért felelıs referens vett részt a 
tanácskozáson. 
 
A Testület áttekintette az elmúlt 5-6 év munkáját és az alábbi ajánlásokat tette: 
 
1. A MAB mőködésének második periódusát áttekintve a Testület 

megállapította, hogy tanácsait és megállapításait a MAB elfogadta, azokat 
munkája során felhasználta és evvel kedvezıen befolyásolta tevékenységét. 

2. A Testület úgy véli, hogy a MAB alapvetıen segítette a magyar felsıoktatási 
rendszer beilleszkedését a nemzetközi oktatási rendszerekbe, különös 
tekintettel az Európai Unióba történı felvétel elıkészítésére és a felsıoktatás 
globalizációjára. 

3. A Testület elismeréssel vette tudomásul, hogy a MAB, a Testület korábbi 
ajánlásai alapján kiterjedt nemzetközi tevékenységet is folytat. A MAB-nak 
meg kell osztani tapasztalatait és együtt kell mőködnie azokkal a környezı 
országokkal, amelyekben az oktatási rendszer átalakul. 

4. A Testület elfogadta azokat az elképzeléseket, amelyek a minıségbiztosítás 
végrehajtása érdekében Magyarországon a különbözı testületek részvételével 
kialakultak. Nevezetesen a minisztérium feladata minıségügy politikájának 
alakítása, az intézmények felelıssége a minıség biztosítása, a minıség 
értékelésének felelıssége részben, de nem kizárólagosan a MAB-ra hárul. A 
MAB igen jelentıs erıfeszítéseket tett, hogy a résztvevıkben tudatossá 
váljanak a minıségbiztosítással kapcsolatos tennivalók. 

5. A fentiekbıl következik, hogy a minıség biztosítása az egyetemi karok 
professzorainak a kezében van, amihez a MAB nyújt segítséget. Az egyetem 
joga és felelısége az egyes karok minıség-ellenırzésének felügyelete és 
biztosítása. A MAB-nak nem lehet feladata, hogy feljebbviteli fórumként 
szerepeljen a professzori kinevezések és elıterjesztések kérdésében. 

6. A professzori kinevezések, elıléptetések és teljesítmények 
minıségbiztosításának nemcsak az egyetem a színhelye. Az oktatók 
teljesítményének megítélésében a tudományos és közgazdasági, továbbá a kar 
igényeinek rövid és hosszú távú szempontjait is figyelembe kell venni. 

7.  A felsıoktatásban jelenleg valószínősíthetı drámai átalakulások miatt 
folyamatos és rendszeres értékelésre és akkreditálásra van szükség. 

8. A MAB szervezetét a Testület ajánlásainak megfelelıen külsı bizottság 
értékelte. Ennek jelentése folyamatban van. A Testület várja a végsı 
jelentést, melynek célja a MAB jövıbeli mőködésének meghatározása is. 

9. A Testületre mély benyomást tett, hogy a MAB olyan eljárási gyakorlatot 
vezetett be, melynek a segítségével néhány év alatt elvégezte több, mint 400 
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oktatási program vizsgálatát. Figyelemre méltó, hogy a minıségellenırzés 
folyamatában közel 1000 szakértı, közöttük több külföldi is részt vett, olyan 
területeken, ahol erre szükség volt. 

10. A Tanácsadó Testület a kezdettıl fogva figyelemmel kísérte és támogatta a 
MAB-ot és aktív társa volt a felsıoktatási politikát alakító vitákban, 
reformfolyamatokban, és a felsıoktatás fejlesztésében. 

11. Hasznos lehet, ha a MAB a jövıben továbbra is támaszkodik a Tanácsadó 
Testület eddigi tapasztalataira, tudására és szakértelmére, felhasználva 
tanácsait a felsıoktatás fejlesztésében folyó vitákban. 

12. A MAB jövıben is vegye igénybe a Testület egyes tagjainak tanácsait egy-
egy speciális kérdés megoldásában a testületi ülések közötti idıben is. 

13. Ismerve a jelen helyzetet, a Tanácsadó Testület megismétli azt a 
meggyızıdését, hogy a folyamatosság biztosításának érdekében a következı 
testület megválasztásában lépcsızetes eljárást alkalmazzanak.  

 Összeállította: 
Rozsnyai Krisztina 

A Magyar Akkreditációs Bizottság Nemzetközi Tanácsadó 
Testületének 

és 

a Felsıoktatási Intézmények Minıségértékelı Testületeibıl alakult 
Nemzetközi Hálózat Vezetı Testületének közös tanácskozása 

 
 

Budapest, 2000. május 6. 
 

A felsıoktatás mai értelemben vett minıségértékelése századunkban kezdıdött és 
egyre elterjedtebbé, majd napjainkra nélkülözhetetlenné vált Így mostanra a 
sajátos, egyedi hagyományokon nyugvó felsıoktatási rendszerek, a különféle 
elveken és alapokon kifejlesztett minıségértékelési politikák, módok és eljárások 
egész sora alakult ki. 
 
Ezen, egymástól értelemszerően erısen eltérı felsıoktatási minıségügyi 
rendszerek minden országban – nagyon leegyszerősítve – kétféle elvre épülnek:  
� az úgynevezett „akadémia orientált” elvre, mely a minıséget magasan 

kvalifikált professzorok, oktatók szemszögébıl, a felsıoktatás akadémiai 
értékrendje szerint közelíti és vizsgálja, és 
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� az úgynevezett „szakma orientált” elvre, mely az érintettek, a felhasználók 
szempontjainak megfelelıen, a befektetett financiális eszközök és a 
megvalósulás hatásfokának mérlegelése alapján ítéli meg a minıséget. 

Természetesen a két módszer és lehetıség át-meg áthatja egymást. A 
csoportosítás egy sereg egyszerősítést is hordoz magában, mégis igen nagy 
jelentıségő, sıt talán páratlan lehetıség volt, amikor a Magyar Akkreditációs 
Bizottság Nemzetközi Tanácsadó Testületének (NTT) tagjai, akikhez az akadémiai 
irányzat áll közelebb, és a Felsıoktatási Intézmények Minıségértékelı 
Szervezeteinek  Nemzetközi Hálózatát Vezetı Testület (INQAAHE Board), 
akikhez a felhasználói szempontok érvényesítése áll közelebb, találkoztak 
egymással Budapesten. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a fenti 
elkülönítés csak didaktikai szempontból indokolt, mert a gyakorlatban a két 
testület felfogásában és mőködésében ezek az irányzatok kiegészítik és fedik 
egymást. A találkozón az alábbi országok képviselıi vettek részt: 
az NTT részérıl 
Amerikai Egyesült Államok, Cseh Köztársaság, Hollandia, Németország, 
Spanyolország, Svédország, Portugália, (az Egyesült Királyság és Franciaország 
nem volt jelen).  
az INQAAHE részérıl: 
Amerikai Egyesült Államok, Chile, Egyesült Királyság, Hollandia, Hongkong, 
India, Jamaica, Kanada, Magyarország, Új-Zéland. 
Ez az igen széleskörő földrajzi képviselet, mely egyben a felsıoktatási 
minıségügy világszerte elismert szaktekintélyeinek találkozóját jelentette, a 
szerteágazó tapasztalatok elmélyült cseréjét tette lehetıvé. A rendelkezésre álló 
igen szők idı miatt a megbeszélést jól elı kellett készíteni. Ezért hosszas 
megfontolás után Róna-Tas András, mint a Magyar Akkreditációs Bizottság 
elnöke és az INQAAHE Vezetı Testületének tagja olyan összefoglaló kérdéseket 
és gondolatokat fogalmazott meg a tárgyalás kiinduló alapjául, melyek célja a 
kétféle felfogást tükrözı értékrend egymáshoz való közelítése, a mindkét felfogás 
számára jelentkezı közös elınyök kiaknázása volt. 
 

A kérdések sora: 

1. Milyen kölcsönös hatást gyakoroljon egymásra a belsı minıségbiztosítás és a 
külsı értékelés? 

2. Mi legyen a külsı értékelés fókuszában: oktatás és kutatás vagy 
egyetemirányítás és a minıségbiztosítás? 
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3. Hogyan érhetı el dinamikus egyensúly a felsıoktatás tartalmára vonatkozó, 
belsı, lényeges értékeinek és a külsıdleges (fogyasztókra vonatkozó), 
értékeinek vizsgálatában? 

4. Szükséges-e az, hogy az akkreditációs testületnek minıségbiztosítási 
rendszere és teljesítménymutatói legyenek? Melyek legyenek a teljesítmény 
fı jellemzıi? 

5. A jövıbeni irányzat az akkreditációs testületnek a külsı értékelése vagy az 
akkreditációs testületek egymás közötti kölcsönös elismerése? 

A mindössze egy délutánon át tartó beszélgetés azt bizonyította, hogy szinte 
valamennyi kérdés megérdemelne egy egész napos tárgyalást. 

A beszélgetés fıbb megállapításainak összefoglalása 

Az 1. kérdés keltette a legnagyobb érdeklıdést.  Megállapítást nyert, hogy 
elsıdleges a belsı minıségbiztosítás bevezetése és azután lehet ezt kívülrıl 
ellenırizni. Az idıben elırehaladva mindkét folyamatnak külön-külön és 
kölcsönhatásában állandó javulást kell mutatnia. A szabályokat és szabályzatokat 
állandóan fejleszteni és változtatni kell. Az alábbiakat kell  figyelembe kell venni: 

- az egyetemek belsı törvényekkel rendelkezı autonóm, intelligens 
intézmények, ezért a szabályokat gondosan a körülményekhez igazítva kell 
alkalmazni. Egy-egy országban is igen nagy különbségek vannak a különféle 
egyetemek között, különösen vonatkozik ez a nagy országokra (India, USA).   

- Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a felsıoktatás minıségellenırzésére. 
Ennek következtében szükséges a minıség fogalmának alapos átgondolása, 
mert kérdésessé vált a szó hagyományos jelentése. Minden egyetemnek 
egyértelmően különös gondossággal kell a minıséggel foglalkozni, és ahol 
létezik külsı ellenırzı rendszer, csak kevés intézmény kerülheti meg az 
értékelést. 

- A nagy hagyományú ısi egyetemek is érdekeltek abban, hogy megismerjék 
saját minıségüket, aminek több fejlett országban igen nagy hagyománya van. 
A mindössze 10 éve szabad közép-és kelet-európai országoknak viszont a 
minıségi kultúrát kell elsajátítaniuk. 

- Meg kell teremteni az állandó kapcsolatot a hagyományok 
követelményrendszere, a munkaerıpiac igényei, a szakterületek elvárásai és a 
társadalom különféle rétegeiben felmerülı szükségletek között. 

- A minıség és értékelés nemzetközi terminológiája nagyon változó, mert nem 
követi a szótárakban használt szokásos fogalmakat. Még az angol 
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nyelvterületen is gond a kifejezések egyértelmő használata, ezért igen fontos 
a fogalmak nagyon precíz definíciója. 

A 2. kérdés tárgyalásának súlypontja áttevıdött a nemrégen lezajlott magyar 
integráció tárgyalására. A magyar résztvevık röviden ismertették ezt a folyamatot 
és a probléma felvetésére a válasz lényege az volt, hogy 

- a minıség javítását semmilyen értelemben sem szabad összekötni a 
racionalizálási folyamatokkal; 

- az egyetemeknek maguknak kell eldönteniük, hogy az új helyzetben hogyan 
tudják a legjobb eredményeket elérni és ebben kell ıket segíteni és 
alátámasztani. 

A 3. kérdés, azaz a tartalomra vonatkozó, valamint a felhasználók által igényelt 
értékek egyensúlyának megtárgyalása egyre nehezebb abban a közegben, amikor 
az ipar, fıként a multinacionális cégek olyan képzést óhajtanak, amelynek 
eredményeképpen a hallgatók a gyors, azonnali problémamegoldására képesek. 
Igen fontos az úgynevezett érdekeltek együttmőködése, valamint a végzett diákok 
véleményének a meghallgatása. 

A 4. kérdésre a válasz az INQAAHE képviselık részérıl egyértelmően az volt, 
hogy minden akkreditációs testületnek szüksége van belsı minıségbiztosítási 
rendszerre. 

Az 5. kérdés részletes tárgyalására már nem maradt idı, de a résztvevık a 
kölcsönös elismerés megoldása felé hajlottak. 

Összeállította: 
Homonnay Györgyné dr. 

Megjegyzés: 
A tájékoztató az INQAAHE elnökének kiegészítéseit is tartalmazza 
 

A Közép és Kelet-Európai Minıségbiztosító Szervezetek ülése 

Budapest, 2000. november 18-19. 
 

Az ülést a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezete. Cél: a felsıoktatásban 
mőködı minıségbiztosító szervezetek (CEE INAQAAHE) regionális hálózatának 
kialakítása, valamint az Európai Unió társult országainak és az Európai 
Minıségbiztosító Hálózatnak (ENQA = European Network for Quality 
Assurance) együttmőködése.  
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Az ülés elnöke Róna-Tas András a MAB elnöke és a CEE INQAAHE (Central- 
and East European International Quality Assurance Agencies of Higher 
Education) vezetıségének tagja volt. A következı országok minıségbiztosítási 
szervezeteinek képviselıi vettek részt: Albánia, Bulgária, Cseh Köztársaság, 
Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, 
Szlovénia, Magyarország. Képviseltette magát az Oktatási Minisztérium, 
meghívott elıadóként szerepelt Don F. Westerheijden a CHEPS/CRE 
képviselıje, aki a CRE által 1993 óta végzett intézményi értékelési program 
eredményeit ismertette. 
 
Rozsnyai Krisztina ismertette az INQAAHE szervezetét és mőködését. A 
jelenlévık közül kilencen már tagjai a szervezetnek és az ülés döntése alapján 
létrehozzák a Regionális Közép- és Kelet-Európai Hálózatot. A részt vevık 
szándéknyilatkozatot írtak alá és mőködési tervet fogalmaztak meg. A Magyar 
Akkreditációs Bizottság koordinálja a regionális munkát a következı ülésig, 
amelyre Lengyelországban, 2001 októberében kerül sor. A regionális bizottság 
honlapot hoz létre, és ezen keresztül valamennyi résztvevı szervezet 
összekapcsolható. A továbbiakban az egyes szervezetek között rendszeres 
tapasztalatcserére is sor fog kerülni. A résztvevık Magyarországot bízták meg 
avval, hogy a szervezetet az ENQA végrehajtó bizottságában a 2001. évi 
közgyőlésig képviselje. 
 
          
       Összeállította: 

Rozsnyai Krisztina 
 
 

III. SZEMÉLYI HÍREK 

Új alelnök 

2000/2/IV/1. sz. határozat 
A Plénum Iványi Károlyt Kiefer Ferenc lemondása nyomán a MAB alelnökének 
megválasztotta.  

Változás a fizika szakbizottság elnökének személyében 

2000/3/IV/1 sz. határozat 
Szabó Gábor a szakbizottság elnöke más megbízatása miatt MAB tagságáról 
lemondott. 
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A Plénum Faigel Gyulát (MTA Központi Fizikai Kutató Intézet) tanácskozó 
taggá és a fizikai bizottság elnökévé megválasztotta.  

Változás a jogtudományi és politológiai szakbizottság elnökének 
személyében 

2000/4/IV/1 sz. határozat 
Ficzere Lajos a szakbizottság elnöke más megbízatása miatt MAB tagságáról 
lemondott. 
 
A Plénum Sólyom Lászlót a PPKE egyetemi tanárát tanácskozó taggá és a 
jogtudományi és politológiai bizottság elnökévé megválasztotta. 
 
2000/4/IV/3 sz. határozat 

Pasztorális lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak 
véleményezésére felkért ad hoc bizottság kiegészítése. 

Új tagok: 
Tomka Miklós Országos Lelkipásztori Intézet 
Vladár Gábor Pápai Református Teológiai Akadémia 
 
2000/4/VI/3 sz. határozat 

Fıiskolai és egyetemi tanárok kinevezésével kapcsolatos 
irányelveket kidolgozó bizottság  

Elnök: 
Michelberger Pál 
Tagok: 
Barna Mária 
Hunyady Györgyné 
Iványi Károly 
Magda Sándor 
Sima Dezsı 
Bodnár György 
Kıszegvári Tibor 
Mészáros Ernı 
Pálfy Péter Pál 
Sólyom László 
Sótonyi Péter 
Tuschák Róbert 
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Vámossy Ferenc 

Egyéb személyi hírek 

 
2000/1/III/1. sz. határozat  
A Plénum elfogadta Kiefer Ferenc akadémikus MAB tagságáról történt 
lemondását, és köszönetét fejezte ki eddig végzett munkájáért. 
 
2000/1/III/2. sz. határozat  
Kenesei Istvánt DSc JATE tanácskozási jogú taggá választotta és megbízta 
Nyelvészeti, klasszika-filológiai és orientalisztikai szakbizottság vezetésével. 
 
2000/1/III/4. sz. határozat  
Komlósi László Kommunikációs Szakbizottsági tagsága megszőnt. 
 
2000/1/III/5. sz. határozat  
Hunyady Györgyné a MAB delegáltjaként részt vesz a Pedagógus Akkreditációs 
Testületben. 
 
2000/2/IV/3. sz. határozat  
A Teológiai és vallástudományi szakbizottság valamint Egyházi intézményi 
szakbizottság új tagja: 
Sághy Mariann helyett  
Tomka Miklós CSc Országos Lelkipásztori Intézet Vallásszociológia Központ  
 
2000/7/VI/1 sz. határozat 

A Doktori Iskolákat Véleményezı Bizottság 

Elnök:  
Róna-Tas András nyelvtudományok 
Tagok:  
Bor Zsolt fizikatudományok 
Dudits Dénes biológiai tudományok 
Engel Pál  történelemtudományok 
Erdı Péter 
  

vallástudományok 
hittudományok 
állam- és jogtudományok 

Hatvany László matematika- és számítástudományok 
informatikatudományok 
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Klement Zoltán növénytermesztési és kertészeti 
tudományok 

Méhes Károly  elméleti orvostudományok 
klinikai orvostudományok 
egészségtudományok 
gyógyszerésztudományok 

Mészáros Ernı földtudományok 
környzettudományok 
kémiai tudományok 

Páczelt István gépészeti tudományok 
Palánkai Tibor közgazdaságtudományok 

gazdálkodás- és 
szervezéstudományok 

Somlyódy László építımérnöki tudományok 
Tuschák Róbert villamosmérnöki tudományok 

informtikatudományok 
Vámossy Ferenc építımővészet 

iparmővészet 
képzımővészet 
színházmővészet 
film- és viedomővészet 
zenemővészet 
tánc- és mozdulatmővészet 
multimédia 

 
2000/7/VI/2. sz. határozat 

Ad hoc bizottságok  

 
I. Ad hoc bizottság a Veszprémi Egyetemrıl benyújtott „Vallástan tanár”, 
„Etika tanár” és „Ember- és társadalomismeret tanár” valamint a Szegedi 
Tudományegyetemrıl benyújtott „Polgári ismeretek” fıiskolai és egyetemi 
szintő alapképzési szakok létesítésének és indításának véleményezésére: 
 

Elnök: Kelemen János  ELTE 
Tagok: Biróné Nagy Edit  SE 
 Czigler István  MTA Pszichol.Int. 
 Kovács I. Gábor  ELTE 
 Lukács László  SSZHF 
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II. Ad hoc bizottság a Pécsi Tudományegyetemrıl benyújtott „Andragógia” 
egyetemi szintő alapképzési szak létesítésének és indításának véleményezésére: 
 

Elnök: Biróné Nagy Edit  SE 
Tagok: Czigler István  MTA Pszichol.Int. 
 Kovács I. Gábor  ELTE 
 Palánkai Tibor  BKÁE 

 
2000/8/IV/1 sz. határozat 

Közbülsı eljárásban résztvevı látogató bizottságok 

 
Intézmény Elnök Tagok 

DE 
 
Bölcsészet-
tudományi Kar 

Szegedy Maszák 
Mihály 

Bíró Péterné,  
Bojtár Endre (Kiss Gy. Csaba)  
Fehér M. István 
Kósa László 
Kulcsár-Szabó Ernı  
Tolcsvay N. Gábor  
Ritoók Zsigmond  

Egészségügyi  
Fıiskolai Kar 

Buda József   Póttag: Kovács L. Gábor PTE 
Eü. FK. 

Hajdúb.-i W. I.  
Ped. Fıisk. Kar 

Fehér Irén Horváth-Szabó Katalin PPKE  
Bakonyi Anna AVKF 

Mezıgazdaság-
tudományi Kar 

Dimény Imre  Szőcs István SZIE  
Póttag: Buzás Gyula KE 

Mőszaki Fıisk. Kar Lenkei Péter Hübner Mátyás PTE  
Debreceni Ref. 
Hittudományi 
Egyetem  

 
Ladányi Sándor 

Pálhegyi Ferenc ELTE 
GYFK,  
Póttag: Németh Dávid KRE  

ELTE 

Tanító- és Óvóképzı 
Fıisk. Kar 

Cseh Sándor Szakács Mihályné TSF, 
Gaul Emil, MIE  
Póttag:  Szenczi Árpád KRE 
TFK 

Evangélikus 
Hittudományi 
Egyetem  

Fekete Károly Ritoók Pálné ELTE BTK 
Póttag: Szenczi Árpád KRE 
TFK 
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Liszt Ferenc 
Zenemővészeti 
Egyetem  

Vidovszky 
László  

Tillai Aurél PTE MK 
Berkesi Sándor DRHE 
Póttag: Babarczy László, 
SZFE 

NYME 
Apáczai Cs. J. 
Tanítóképzı Fıisk. 
Kar 
Benedek Elek 
Pedagóg. Fıisk. K. 

 
 

Székely Gábor 

Miklovicz Árpád NYF,  
Kövér Sándorné DE,  
Petıcz Jánosné CSc, AVKF,  
Póttag: Horváth-Szabó 
Katalin CSc, PPKE BTK 

Erdımérnöki Kar 
Faipari Mérnöki K. 
 
Közgazdaságtud.Kar 

 
Solymos Rezsı 

Palotás Gábor DE 
Nyárs József FVM 
Dimény Imre SZIE, MTA 
Varga Gyula MTA 
Kadocsa László DF  
Póttag: Csányi Sándor SZIE 
Schmidt Gábor SZIE  
Tóth Sándor FVM 
Szőcs István SZIE 

SZTE 
Állam- és Jogtud. 
Kar 

Sólyom László Kengyel Miklós PTE 
Kalas Tibor ME ÁJTK 

 
BTK 

 
D. Molnár István 

Adamik Tamás 
Biró Péterné 
Horányi Özséb 
Nyomárkai István 
Paládi-Kovács Attila 

Egészségügyi 
Fıiskolai Kar 

Buda József   Lukácskó Zsolt DE  
Póttag: Kovács L. Gábor PTE  

Gazdaságtud. Kar Vörös József  
Mezıgazdasági 
Fıiskolai Kar 

Dimény Imre Wakler István SZIE 

Mővészeti képzés 
 

Vidovszky 
László 

 

Berzsenyi Dániel 
Fıiskola  

Palcsóné dr. Zám 
Éva 

Székely Gábor NYF 
Komáromy Sándor ME 
CTFK, Czeglédi Csaba EKF 
Naár Zoltán EKF,  
Póttag: Orbán Sándor EKF 
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Eszterházy Károly 
Fıiskola  

 
Békési Imre 

Seres László SZTE JTFK 
Varga István SZTE JTFK 
 Székely Gábor NYF 
Póttag: Cs. Jónás Erzsébet 
NYF 

Magyar 
Táncmővészeti 
Fıiskola   

Békés András Szirmai Béla SZFE  
Tímár Sándor nyugd. 

Széchenyi István 
Fıiskola   

Lenkei Péter  Kulcsár Béla BME,  
Kerékgyártó György BME 

Gyıri 
Hittudományi 
Fıiskola  

Fodor György  Kuminetz Géza  
Horváth-Szabó Katalin PPKE 
BTK Póttag: Szabó Péter 
PPKE 

Pápai Református 
Teológiai 
Akadémia 

Ladányi Sándor  Lukács László  
Póttag: Cserháti Sándor,  
Neveléstud. szbiz részérıl: 
Pálhegyi Ferenc 

Veszprémi Érseki 
Hittud. Fıiskola  

 
Fodor György  

Szabó Péter PPKE HK,  
Horváth-Szabó Katalin PPKE 
BTK, Balogh István nyugd.  
Póttag: Kránitz Mihály PPKE 
HK. 

Modern Üzleti 
Tudományok 
Fıiskolája   

Vörös József  Majoros Pál PhD, BGF  
Temesi József DSc, BKÁE 

 
 
2000/10/V/2 sz. határozat 
A Debreceni Egyetem BTK látogató bizottságának kiegészítése az alábbi 
szakértıkkel: 
Kovács I. Gábor, Schlett István, Csákó Mihály. Póttagok: Paczolay Péter, 
Körösényi András. 
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IV. AKKREDITÁCIÓ 

 
IV. 1. Intézményi akkreditáció  

 
2000/1/II./1. sz. határozat 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditációja 

 
A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv.) 81.§ (4) és a 122.§-ban 
foglaltak értelmében az Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében 
az érintett kérésére értékelte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen folyó 
képzés és a tudományos kutatás színvonalát. A vizsgálat megállapította, hogy: 
a Semmelweis Orvostudományi 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 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR, a FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR, a 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI 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: 
 
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 
Általános orvos szak egyetemi alapképzés: nappali, 12 félév; magyar, német és 
angol nyelven. 
Az engedély száma:  46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
Egészségügyi menedzser szakirányú továbbképzési szak egyetemi levelezı,  
4 félév 
Az engedély száma:   
Képesítési követelmények: 7/191999.(II.1.) OM 
 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 
Fogorvos szak egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév; magyar, német és angol 
nyelven. 
Az engedély száma:  46.640/1996.XIII 
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Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
Gyógyszerész szak egyetemi alapképzés: nappali, 10 félév; magyar és angol 
nyelven. 
Az engedély száma:  46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
 
Megjegyzés:  
1. A Magyar Akkreditációs Bizottság az akkreditációs eljárás során, mindhárom 

vizsgált alapképzési szakon, az idegen nyelvő képzést a magyar nyelvő 
képzéssel azonosnak találta. 

2. A Magyar Akkreditációs Bizottság felhívja az Oktatási Minisztérium 
figyelmét, hogy az Egészségügyi menedzser szakirányú továbbképzési szak 
jelenleg érvényes mőködési engedéllyel nem rendelkezik. 

A Semmelweis Egyetem megjegyzése a SOTE akkreditációs jelentésével 
kapcsolatban 

 A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen az 1992/93-as tanévben 
indult meg az egészségügyi menedzserképzés, a szakosító továbbképzésrıl szóló 
miniszteri rendeletnek megfelelıen. A képzést ez alapján Egyetemünk saját 
hatáskörben indíthatta, külön szakindítási engedélyre nem volt szükség. Az elsı 
okleveleket a végzett hallgatók 1996 ıszén kapták meg, és a felsıoktatási törvény 
módosításának eredményeképpen ugyanekkor kezdeményezte Egyetemünk a 
program szakirányú továbbképzéssé történı átminısítését. A szakindítási és 
szakalapítási kérelmünket a MAB a szövegben idézett számú határozatával, az 
FTT pedig 191999. március 10-i ülésén támogatta. A Képesítési követelmények, 
egészségügyi szakmenedzser néven, az 5/2000 (IL 16.) OM számú oktatási 
miniszteri rendeletben jelentek meg. A szakindítás új rendszerének megfelelıen, 
amely a felsıoktatási törvény 191999. évi LII. törvényben meghatározott 
módosítása alapján 1999. június 12-tıl lépett hatályba, az Oktatási Minisztérium 
szakindítási engedélyére újfent nincs szükség. 

A jelentésben idézett 7/191999. (II. 1.) OM számú rendelet, amely a 
közgazdasági felsıoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési 
követelményeit rögzíti, nem tartalmazza az egészségügyi szakok képesítési 
követelményeit annak ellenére, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság ezeket 
még egységes szerkezetben tárgyalta és fogadta el. Az egészségügyi szakok 
késıbbi leválasztását és külön rendeletben történı megjelentetését nyilvánvalóan 
az indokolja, hogy az egészségügyi menedzserképzést egyértelmően el akarták 
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különíteni a közgazdaságtudományi egyetemeken (karokon) folytatott 
egészségügyi szakközgazdász képzéstıl. 
 Ennek az elkülönülésnek ad nyomatékot az egészségügyi menedzser 
szak, egészségügyi szakmenedzserré történı átnevezése is. Az említett 
elkülönülés egyébként szakmai szempontból mindenképpen indokolt, hiszen a két 
képzésnek nemcsak a célcsoportja, hanem a tartalma is jelentısen különbözik. 
 Az akkreditációs jelentésben közzétettek kiegészítendık abban a 
tekintetben is, hogy a képzés nem pusztán egyetemi, hanem fıiskolai szinten is 
zajlik. A képzés részidıs, tehát munka mellett végezhetı, de a levelezı 
képzéseken megszokott óraszámokhoz képest jelentısen több tanórát tartalmaz. 
 
2000/1/II./2. sz. határozat 

A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem akkreditációja 

A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv.) 81.§ (4) és a 122.§-ban 
foglaltak értelmében az Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében 
az érintett kérésére értékelte a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen folyó 
képzés és a tudományos kutatás színvonalát. A vizsgálat megállapította, hogy: 
 
A HAYNAL IMRE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI EGYETEM képzési tevékenysége nem 
felel meg a hatályos Ftv. követelményrendszerének, mivel az Intézményben 
egyetemi szintő graduális képzés nem folyik. 
 
Az  ORVOSTOVÁBBKÉPZİ KARON szervezett graduális képzés nem folyik, ezért 
önálló karként nem akkreditálható. 
 
Az EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR, képzési és kutatási tevékenysége megfelel az 
Ftv. fıiskolai karral szemben támasztott követelményrendszerének, továbbá 
azoknak a minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása 
fıiskolai kar akkreditációjának feltételéül szab.  
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB az Egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 
 
ORVOSTOVÁBBKÉPZİ KAR 
Szupervizor szakirányú továbbképzési szak levelezı, 4 félév 
Az engedély száma:  53.472/98.XV. 
Képesítési követelmények:13/1998.(III.25.)MKM r. 
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Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak 
levelezı, 4 félév 
Az engedély száma: nem jelent meg 
Képesítési követelmények:. nem jelent meg 
Neuropszichológia szakirányú továbbképzési szak levelezı, 4 félév 
Az engedély száma: nem jelent meg 
Képesítési követelmények: nem jelent meg 
Pszichoterapeuta szakirányú továbbképzési szak levelezı, 4 félév 
Az engedély száma: nem jelent meg 
Képesítési követelmények: nem jelent meg 
  
Egészségügyi Fıiskolai Kar 
Dietetikus fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII. 
Képesítési követelmények:. 36/1996.(III.5.) Korm.rend. 
Védını fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII. 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm.rend. 
Diplomás ápoló fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
Diplomás ápoló fıiskolai alapképzés, 8 félév levelezı 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
Mentıtiszt fıiskolai alapképzés, 8 félév levelezı 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
Optometrista fıiskolai alapképzés, 6 félév levelezı 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
Közegészségügyi-járványügyi felügyelı fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend. 
Közegészségügyi-járványügyi felügyelı fıiskolai alapképzés, 8 félév levelezı 
Az engedély száma: 46.640/1996.XIII 
Képesítési követelmények: 36/1996.(III.5.) Korm. rend 
Egészségügyi szakoktató fıiskolai alapképzés, 8 félév levelezı 
Az engedély száma:  
Képesítési követelmények:  
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Családgondozó védını szakirányú továbbképzési szak, 4 félév levelezı 
Az engedély száma:  
Képesítési követelmények:  
Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzési szak, 4 félév levelezı 
Az engedély száma: 5296/97.XVIII./8 
Képesítési követelmények: 14/1997.(II.18.) Korm.re. 
Klinikai mérnök szakirányú továbbképzési szak, 4 félév levelezı 
Az engedély száma:  
Képesítési követelmények: 
Egészségügyi menedzser szakirányú továbbképzési szak, 4 félév levelezı 
Az engedély száma:  
Képesítési követelmények:.  
  
A Plénum javaslatai a HIETE Egészségügyi Fıiskola vizsgált szakjaival 
kapcsolatban: 
 
Közbülsı eljárás javasolt: 
Mentıtiszt szakon az 1990/2000. tanév befejeztével 
Indok: a vizsgálat évében nem volt végzıs évfolyam 
 
Közegészségügyi-járványügyi felügyelı levelezı tagozaton a 2000/2001. tanév 
befejeztével 
Indok: a vizsgálat évében nem volt végzıs évfolyam 
 
Családgondozó szakvédını szakirányú továbbképzési szakon az 1990/2000. 
tanév befejeztével 
Indok: a vizsgálat évében nem volt végzıs évfolyam 
 
A Plénum felhívja az illetékesek figyelmét, hogy az alábbi szakok nem 
rendelkeznek kormányhatározatban rögzített Képesítési követelményekkel és 
indítási engedéllyel: 
 
AZ ORVOSTOVÁBBKÉPZİ KARON: 
Klinikai és mentálhigiénikus szakpszichológus egyetemi szakirányú 
továbbképzési szak 
Neuropszichológia egyetemi szakirányú továbbképzési szak 
Pszichoterapeuta egyetemi szakirányú továbbképzési szak 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KARON: 
Egészségügyi szakoktató fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat 
Családgondozó szakvédını fıiskolai szakirányú továbbképzési szak 
Klinikai mérnök fıiskolai szakirányú továbbképzési szak 
Egészségügyi menedzser fıiskolai szakirányú továbbképzési szak 
 
2000/1/II/3. sz. határozat 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem akkreditációja 

A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv.) 81.§ (4) és a 122. §-ban 
foglaltak értelmében az Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében 
az érintett kérésére értékelte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folyó 
képzés és a tudományos kutatás színvonalát. A vizsgálat megállapította, hogy; 

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem akkreditálható, mivel képzési és 
kutatási tevékenysége a hatályos Ftv. egyetemmel szemben támasztott 
követelményeinek megfelel. 

A MAB által az akkreditáció feltételéül szabott minıségi követelményrendszer 
egyes feltételei azonban az intézmény esetében nem teljesülnek, ezért a plénum a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2002.  június 30-ig szóló akkreditációját 
javasolja. 

Az akkreditációs értékelés során a MAB az Egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 

HADTUDOMÁNYI KAR  

AZ  1998-BAN  KIFUTOTT SZAKOK: (az  ún. akadémiai alapképzés szakjai) 

Szárazföldi haderınemi szak  egyetemi szintő kiegészítı alapképzés; nappali, 4 
félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 

Repülı és légvédelmi haderınemi szak egyetemi szintő kiegészítı alapképzés;  
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. nappali, 4 
félév 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 

Határır szak egyetemi szintő kiegészítı alapképzés; nappali, 4 félév, levelezı 6 
félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 
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AZ  1999-BEN  KIFUTÓ SZAKOK: 

Repülésirányító közlekedésmérnöki szak fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 
Repülı-hajózó közlekedésmérnöki szak fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 

A  2000-BEN  KIFUTÓ SZAKOK: 

Összfegyvernemi mérnöktanár szak fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok, hadtudomány és neveléstudomány 

Tüzér földmérı mérnök szak  fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 

Felderítı mérnöktanár szak  fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok, hadtudomány és neveléstudomány 

Határır mérnöktanár szak  fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. MH rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok, hadtudomány és neveléstudomány 

FOLYTATÓDÓ KÉPZÉSEK: 
Mérnöktanár szak fıiskolai kiegészítı alapképzés, levelezı 4 félév 
(Igény szerint, nem minden évben indul, 1999-ben nem hirdették meg.) 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: neveléstudomány  (mőszaki tudományok és  hadtudomány 
is?) 

A megszőnt, illetve kifutó szakok bázisán létrejött, új szakok: 
Katonai vezetıi szak fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév, (elsı oklevél: 2001-
ben), levelezı 8 félév (elsı oklevél: 2003-ban) 
Katonai vezetıi szak egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali 4 félév, (elsı 
oklevél:1999-ben) 
levelezı 6 félév(elsı oklevél 2001-ben) 
Eng. sz. F-300.762/1999 
Kép.köv: 28/191999. (II.12.) Korm. rend. 
A szak tudományága: hadtudomány  (mőszaki tudományok)  
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Határrendészeti és -védelmi vezetıi szak fıiskolai alapképzés,  nappali 8 félév, 
(elsı oklevél:  2001-ben), levelezı 8 félév(elsı oklevél:  2003-ban) 
Határrendészeti és -védelmi vezetıi szak egyetemi kiegészítı alapképzés, 
nappali 4 félév, (elsı oklevél:2000-ben),  levelezı 6 félév(elsı oklevél 1999-ben) 
Az engedély száma: F-300.762/1999 
Képesítési követelmények: 28/191999. (II.12.) Korm. rend. 
A szak tudományága: hadtudomány  (mőszaki tudományok)  

Biztonság- és védelempolitikai szak  egyetemi alapképzés,  nappali, 10 félév 
(elsı oklevél: 2002-ben) kiegészítı alapképzés,  nappali 4 félév (elsı oklevél: 
1999-ben),  levelezı 6 félév (elsı oklevél: 2000-ben) 
Az engedély száma: F-300.762/1999 
Képesítési követelmények: 28/191999. (II.12.) Korm. rend. 
A szak tudományága: hadtudomány  

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI KAR  

1998-BAN KIFUTOTT SZAK: (az ún. akadémiai alapképzés szakja) 

Anyagi-technikai (összhaderınemi) szak egyetemi kiegészítı alapképzés; 
nappali, 4 félév 
Engedély és képesítési követelmény: 5/1991. és 1/1993. HM rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 

FOLYTATÓDÓ KÉPZÉSEK: 

Fıiskolai szakok: 

Építımérnöki szak fıiskolai alapképzés; nappali, 8 félév 
Az engedély száma: 5/1991 HM rend. 
Képesítési követelmények: 157/1996. (X.22.) Korm. rend és a 28/191999. (II.12.) 
Korm. rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 

Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés; nappali, 8 félév 
Az engedély száma: 5/1991 HM rend. 
Képesítési követelmények: 157/1996. (X.22.) Korm. rend és a 28/191999. (II.12.) 
Korm. rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 

Villamosmérnöki szak fıiskolai alapképzés; nappali, 8 félév 
Az engedély száma: 5/1991 HM rend. 
Képesítési követelmények: 157/1996. (X.22.) Korm. rend és a 28/191999. (II.12.) 
Korm. rend. 
A szak tudományága: mőszaki tudományok és hadtudomány 
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Egyetemi szakok: 

Haditechnikai menedzser szak egyetemi kiegészítı alapképzés,  nappali 4 félév, 
(elsı oklevél:1999-ben), levelezı 6 félév(elsı oklevél 2001-ben) 
Az engedély száma: F-300.762/1999 
Képesítési követelmények: 28/191999. (II.12.) Korm. rend. 
A szak tudományága: hadtudomány és mőszaki tudományok  

Katonai logisztikai vezetıi szak egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali 4 
félév, (elsı oklevél:1999-ben), levelezı 6 félév(elsı oklevél 2001-ben) 
Az engedély száma: F-300.762/1999 
Képesítési követelmények: 28/191999. (II.12.) Korm. rend. 
A szak tudományága: hadtudomány és mőszaki tudományok  

Védelmi igazgatási szak egyetemi alapképzés nappali, 10 félév, (elsı oklevél 
2002-ben), kiegészítı alapképzés levelezı 6 félév(elsı oklevél 2001-ben) 
Az engedély száma: F-300.762/1999 
Képesítési követelmények: 28/191999. (II.12.) Korm. rend. 
A szak tudományága: hadtudomány  
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénuma a következı szakok alább 
megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás lefolytatását javasolja: 
Biztonság- és védelempolitika, egyetemi alapképzés (nappali), kiegészítı 
alapképzés (nappali és levelezı) 
Határrendészeti és védelmi vezetı, fıiskolai alapképzés (nappali és levelezı), 
egyetemi kiegészítı alapképzés (nappali és levelezı) 
Katonai vezetı, fıiskolai alapképzés (nappali és levelezı), egyetemi kiegészítı 
alapképzés (nappali és levelezı) 
Haditechnikai menedzser, egyetemi kiegészítı alapképzés (nappali és levelezı)  
Katonai logisztikai vezetı, egyetemi kiegészítı alapképzés (nappali és levelezı) 
Védelmi igazgatás, egyetemi alapképzés (nappali), kiegészítı alapképzés 
(levelezı) 
 A közbülsı eljárás indoka: mind a hat felsorolt szak esetében: a vizsgálat idején 
még nem volt végzıs évfolyam. 
 
2000/1/II/4/1.sz. határozat  

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Általános szociális munkás 
szak számára elıírt intézkedési terv 

I. A Fıiskola, a hallgatók jogbiztonságának fenntartása érdekében, 
2000. március 15-ig szerzıdést köt valamelyik fıiskolai szintő 
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általános szociális munkás szakot fenntartó intézménnyel arra az 
esetre, ha az intézkedési terv idıarányosan nem teljesül. A 
szerzıdésben a partner intézmény vállalja a Wesley János 
Lelkészképzı Fıiskola hallgatóinak vizsgáztatását, oktatását vagy 
átvételét, ha a Ftv 81.§ (4) a) ill. c) pontja alapján a MAB az Oktatási 
Miniszternek, az említett pontokban lefektetett intézkedésekre tesz 
javaslatot. 
Az I. pont nem teljesülése esetén a többi pont érvényét veszti. 

II.  Az intézkedési tervnek határidıkhöz kötött részletes humánpolitikai 
fejlesztési tervet kell megfogalmaznia. 

1.  Eleget kell tenni annak a követelménynek, hogy a szakfelelıs 
megfelelı tudományos minısítéssel s a szociális képzés területén 
legalább ötéves gyakorlattal rendelkezzen.  

2.  Növelni kell a fıállású oktatók számát oly módon, hogy a 
meghatározó szakmai tárgyak felelısei teljes munkaidıben 
foglalkoztatott oktatók legyenek. Erre nézve ütemtervet kell 
megadni. 

3.  A terv adjon határidıket a minısítettek számának növelésére 
vonatkozóan. Elsısorban olyan minısítettek alkalmazására van 
szükség, akik vagy a szociológia-szociálpolitika-szociális munka 
területén szerezték fokozatukat, vagy az utóbbi években ilyen irányú 
színvonalas publikációs tevékenységet fejtettek ki. 

4.  A meghatározott idejő szerzıdések zöme most egy szemeszter 
idıtartamra szól. Tervet kell készíteni ezek hosszabb idıtartamra 
szóló fokozatos átalakításáról. 

5.  A Fıiskola az intézkedési tervben vállalja, hogy a terv idıtartama 
alatt mindkét tanév kezdete elıtt részletes, pontos és hiteles 
kimutatást készít a MAB részére a szakon oktatókról az alábbi 
csoportosításban: 
a) határozatlan idejő munkaviszonyban, teljes munkaidıben 

foglalkoztatottak 
b) határozatlan idejő munkaviszonyban, részmunkaidıben 

foglalkoztatottak 
c) határozott idejő munkaviszonyban foglalkoztatottak 
d) szerzıdéssel foglalkoztatottak. 

A felsorolás adja meg a felsorolt oktatók nevén kívül mindegyikük végzettségét, 
szakképzettségét, tudományos fokozatát, eddig oktatásban eltöltött idejét, a 
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fıiskolával való munkaviszony kezdetét, és – határozott idejő munkaviszonyban, 
illetve szerzıdéssel foglalkoztatottaknál - a munkaviszony/szerzıdés idıtartamát. 

 
III.  Az intézkedési terv tartalmazza azt is, hogy: 
1.  a Fıiskola minden szemeszter megkezdése elıtt megküldi a MAB-

nak a félévre vonatkozóan a tantárgy oktatók megfeleltetését, 
valamint a részletes órarendet. 

2.  A folyó tanév második félévében a Fıiskola lehetıvé teszi két 
egyeztetett idıpontban, legkésıbb 2000. május 31-ig az intézkedési 
terv teljesítésének ellenırzésére a Plénum által kijelölt bizottság 
többnapos látogatást tehessen az intézményben (óralátogatások, 
találkozó a vezetıkkel, tanárokkal, hallgatósággal). 

3.  A Fıiskola az intézkedési terv idıtartamának ezt követı idıszakában 
is lehetıvé teszi, hogy ha az ellenırzésre kijelölt bizottság 
szükségesnek ítéli, félévente egy látogatásra sor kerüljön. 

IV. Az intézkedési tervben a Fıiskola kötelezettséget vállal, hogy a 
záróvizsga elnökök személyével kapcsolatban kikéri a MAB 
véleményét, s a záróvizsga bizottságba külsı szakembereket is 
bevon. 

V. Az Intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy a folyó tanév második 
félévében az SZMSZ-t és a TVSZ-t minden tekintetben a 
felsıoktatási törvényben foglaltaknak megfelelıen érvényesíti. Az 
SZMSZ köteles a hallgatói önkormányzatnak biztosítani azt a jogot, 
hogy az intézményi tanácsba képviselıket küldjön. 
A Ftv 67.§ /3/ bekezdése szerint az SZMSZ-nek egyértelmően 
garantálnia kell a hallgatói önkormányzat egyetértési jogát. 

VI. Az Intézkedési terv szóljon az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 
elképzelésekrıl (elhelyezés, elıadótermek, szemináriumi helyiségek, 
könyvtár, számítógépterem, kollégium). 

 
2000/1/II/4/2. sz. határozat 

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola akkreditációja 

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola képzési és kutatási tevékenysége akkor 
felel meg a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-ában és a 114. §-ban foglaltaknak, 
valamint a MAB hittudományi képzést folytató fıiskolával szemben támasztott 
követelményrendszerének, ha kinevezett tanárai legkésıbb 2001. június 30-ig 
doktori fokozattal (PhD) rendelkeznek.  
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Az általános szociális munkás szak csak akkor felel meg az akkreditáció 
minıségi követelményeinek, ha a Fıiskola az intézkedési tervben foglaltaknak 
eleget tesz. A MAB intézkedési tervre vonatkozó elıírásait a Fıiskola 
akkreditációs értékelésérıl szóló 2000/1/II/4/1. sz. határozat tartalmazza. 
A Fıiskola akkreditációs értékelése során a MAB az alábbi szakokat vizsgálta: 
Teológus szak fıiskolai alapképzés 
az oklevél megnevezése: teológus/lelkész-teológus 
eng. szám: 1059/1991.(XII.06.) 
Vallástanár szak fıiskolai alapképzés, nappali és levelezı tagozat  
az oklevél megnevezése: vallástanár 
eng. szám: 1059/1991.(XII.06.) 
Általános szociális munkás szak fıiskolai alapképzés, nappali és levelezı 
tagozat  
az oklevél megnevezése: általános szociális munkás 
Képesítési követelmények: 6/1996.(I. 18.) 
Az engedély száma: 49.060/1996.  
 
A Teológus és Vallástanár szakok vizsgálata alapján a MAB Plénuma közbülsı 
eljárás lefolytatását javasolja.  
A közbülsı eljárás indoka: javítandó hiányosságok. Határideje: 2001. december 
31. 
Az Általános szociális munkás szak vizsgálata alapján a MAB Plénuma 
javasolja, hogy amennyiben a Wesley János Lelkészképzı Fıiskola fıigazgatója 
2000. március 16-ig eljuttatja a MAB titkárságára azt az intézkedési tervet, 
melynek tartalmára vonatkozó MAB elıírásokat a Fıiskola akkreditációs 
értékelésérıl szóló 2000/1/II/4. sz. határozat tartalmaz, akkor az általános 
szociális munkás szak kapjon meghatározott idıre, 2002. június 30-ig szóló 
feltételes akkreditációt.  
 
2000/1/IV.2. sz. határozat  

A Pápai Református Teológiai Akadémia akkreditációja 

A MAB Plénuma felhívja az elsı akkreditációs értékelésében közremőködı 
tényfeltáró Bizottságot az intézmény akkreditációs jelentésének elkészítésére. A 
jelentés vitájára – az Egyházi Intézményi szakbizottsági vitát követıen – 
legkésıbb a Plénum júniusi ülésén kerüljön sor.  
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2000/2/III. sz. határozat 
 

A Kodolányi János Fıiskola akkreditációja 

A hatályos felsıoktatási törvény (Ftv.) 81.§ (4) és a 122. §-ban foglaltak 
értelmében az Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében az érintett 
kérésére értékelte a Kodolányi János Fıiskolán folyó képzés és a tudományos 
kutatás színvonalát. A vizsgálat eredményét a Magyar Akkreditációs Bizottság 
(MAB) plénuma megtárgyalta megállapította, hogy a Kodolányi János Fıiskola 
képzési és kutatási tevékenysége a MAB által az akkreditáció feltételéül szabott 
minıségi követelményrendszernek eleget tesz. 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
 
Angol nyelvtanár .szak  
Az engedély száma: F 301.871/1999 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:     
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 6 félév, nappali tagozat más szakkal szakpárban, 
8 félév, 
levelezı tagozat, második diploma , 6 félév,  
 
Francia nyelvtanár szak 
Az engedély száma: 54.969/1997 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:     
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 6 félév, nappali tagozat más szakkal szakpárban, 
8 félév, 
levelezı tagozat, második diploma , 6 félév,  
 
Német nyelvtanár szak 
Az engedély száma: F 301.871/1999 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:     
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 6 félév,  nappali tagozat más szakkal 
szakpárban, 8 félév, 
levelezı tagozat, második diploma , 6 félév,  
 
Gazdálkodási szak 
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Az engedély száma: 54008/1997 
Képesítési követelmények: 4/1996 
A szak képzési formái:     
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 6 félév,  
levelezı tagozat, 6 félév,  levelezı tagozat más szakkal szakpárban, 8 félév,  
 
Idegenforgalmi és Szálloda szak 
Az engedély száma: 60.742/93.XIV. 
Képesítési követelmények: 4/1996 
A szak képzési formái:     
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév,  
levelezı tagozat, 8 félév,  
 
Kommunikáció szak 
eng. sz: 50943/1996 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:     
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 6 félév, más szakkal szakpárban 8 félév 
levelezı tagozat6 félév, levelezı tagozat, 8 félév,  
 
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 
A következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 
 
Angol nyelvtanár fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév más szakkal 
Francia nyelvtanár fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév más szakkal, levelezı 6 
félév 
Német nyelvtanár fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév más szakkal 
Gazdálkodási fıiskolai alapképzés levelezı 6 félév, levelezı 8 félév más szakkal 
Idegenforgalmi és szálloda fıiskolai alapképzés levelezı 8 félév 
Kommunikáció fıiskolai alapképzés nappali 8 félév, levelezı 6 félév, levelezı 8 
félév más szakkal 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31 
 
A MAB felhívja a figyelmét arra, hogy  
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az angol, a francia és a német szak levelezı un. másod-diplomás képzési formát 
a hatályos Ftv. nem ismeri. 
 
2000/3/II/1. sz. határozat  

A Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezıgazdasági Fıiskolai 
Kar távoktatási szakjainak akkreditációja 

Az Oktatási Miniszter 0-89-099-1/98 ügyiratszámú levelében kért külön eljárás 
keretében a hatályos felsıoktatási törvény (Ftv.) 81.§ (4).-ében foglaltak 
értelmében a Magyar Akkreditációs Bizottság soron kívül értékelte a Szent István 
Egyetem Gazdálkodási és Mezıgazdasági Fıiskolai Kar távoktatási tagozatán 
folyó képzés és a tudományos kutatás színvonalát.  
A távoktatási formában mőködı mindhárom szakon közbülsı eljárás lefolytatása 
indokolt.  
A MAB által vizsgált szakok: 
Mezıgazdasági mérnök szak 
Az engedély száma: 1998/35/Mőv.K. 3439. old. 
Képesítési követelmények: 146/1998(IX.) Korm. rend. 
A szak képzési formái: fıiskolai alapképzés, távoktatási tagozat, képzési idı: 6-
12 félév 
Gazdasági mérnök szak  
Az engedély száma: 1998/35/Müv.K. 3439. o. 
Képesítési követelmények: 146/1998(IX.) Korm.rend. 
A szak képzési formái: fıiskolai alapképzés, távoktatási tagozat, képzési idı: 6-
12 félév 
Gazdálkodási szak 
Az engedély száma: 1998/23/II/ Müv.K. 2783. o. 
Képesítési követelmények: 4/1996(IX.) Korm.rend. 
A szak képzési formái: fıiskolai alapképzés, távoktatási tagozat, képzési idı: 6-
12 félév 
A szakok vizsgálata alapján mindhárom szakon közbülsı eljárás lefolytatása 
indokolt, ugyanis az akkreditációs értékelés során a MAB javítható és javítandó 
minıségi kifogásokat talált.  
A közbülsı eljárás határideje: az elsı oklevelek kiadása után, legkésıbb 2002. 
december 31.  
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2000/3/II/2. sz. határozat  

A Nemzetközi Üzleti Fıiskola akkreditációja  

 
Az Ftv. 4.§-ának (1) bekezdése szerint: „Fıiskola abban az esetben létesíthetı, 
illetıleg mőködhet, ha egy tudományágban vagy mővészeti területen képes és 
alkalmas a) több szakon legalább hároméves fıiskolai alapképzésre, általános és 
szakirányú továbbképzésre”…   A NEMZETKÖZI ÜZLETI FİISKOLA rendelkezik 
ugyan két engedélyezett szakkal, de ezek közül az egyiken csak 2001-ben, a 
másikon pedig 2004-ben fognak oklevelet kiadni. A NEMZETKÖZI ÜZLETI 

FİISKOLA képzési és kutatási tevékenysége a MAB által az akkreditáció 
feltételéül szabott minıségi követelményrendszernek tehát jelenleg nem tesz 
eleget. Ezért a Plénum a Fıiskola 2004. június 30-ig szóló akkreditációját 
javasolja. 
A Fıiskola szakjai: 
Gazdálkodási szak fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 6 félév; 
Az engedély száma: 54.533/97-XVIII.MKM 
Képesítési követelmények: 4/1996. (I.18) Korm.rend. 
a szak tudományága: közgazdaság-tudomány 
az elsı oklevelek kiadásának idıpontja: 2001. június 
A Plénum közbülsı eljárás lefolytatását javasolja. Ennek indoka: a szakon még 
nem adtak ki oklevelet. 
 
Vállalkozásszervezı szak fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 7 félév; 
Az engedély száma: Okt. Közl. 191999. 11. szám 
Képesítési követelmények: 4/1996. (I.18) Korm.rend. 
a szak tudományága: közgazdaság-tudomány 
az elsı oklevelek kiadásának idıpontja: 2004. január 
A Plénum közbülsı eljárás lefolytatását javasolja. Ennek indoka: a szakon még 
nem adtak ki oklevelet 
 
 
2000/4/V/1. sz. határozat  

Az Országos Rabbiképzı – Zsidó Egyetem akkreditációja 

 
Az Országos Rabbiképzı – Zsidó Egyetem akkreditálható, mert képzési és 
kutatási tevékenysége akkor felel meg a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-ában 
és a 114. §-ban foglalt, a hittudományi képzést folytató egyetemmel szemben 
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támasztott követelmény-rendszernek, továbbá azoknak a minıségi 
követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása hittudományi egyetem 
akkreditációjának feltételéül szab, ha egyetemi tanárai 2002. június 30-áig doktori 
fokozatot szereznek. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB az Egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 
Rabbiképzı szak  egyetemi szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 14 félév  
elsı oklevél 1888  
Liturgiatörténeti szak fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: levelezı tagozat, 8 félév 
elsı oklevél: még nem volt oklevélkiadás 
Kántorképzı szak fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: levelezı tagozat, 8 félév 
elsı oklevél: még nem volt oklevélkiadás 
Zsidó mővelıdéstörténeti szak egyetemi szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév 
elsı oklevél: még nem volt oklevélkiadás 
Judaisztika tanár szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 1994 
Zsidó közösségi szociális munkás szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 191999. 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
Az intézmény és a szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai 
közbülsı eljárásra: 
Intézmény egésze 
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
Liturgiatörténeti szak fıiskolai, alapképzés, levelezı, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még oklevélkiadás 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31. 
Kántorképzı szak fıiskolai, alapképzés, levelezı, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még oklevélkiadás 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31 
Zsidó mővelıdéstörténeti szak egyetemi, alapképzés, nappali, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még oklevélkiadás 
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A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31 
Zsidó közösségi szociális munkás szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az oklevél és a szak megnevezésének pontosítása 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 3 
 
2000/4/V/2. sz. határozat  

A Baptista Teológiai Akadémia akkreditációja 

 
A Baptista Teológiai Akadémia 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 2002. június 30-ig doktori 
fokozattal (PhD) rendelkeznek. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Teológia szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 1909. 
Misszió szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév 
elsı oklevél 1996. 
Misszió szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: levelezı tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 1997 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
Az intézmény és a szakok 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. 
Teológia 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. 
Misszió szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév  
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A közbülsı eljárás indoka: a szak megszőnik, a Teológia szak keretében szakirány 
lesz 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
Misszió szak fıiskolai, alapképzés, levelezı, 8 félév  
A közbülsı eljárás indoka: a szak megszőnik, a Teológia szak keretében szakirány 
lesz 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30 
 
2000/4/V/3. sz. határozat  

A Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola akkreditációja 

 
A Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai 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 2002. június 
30-ig doktori fokozattal (PhD) rendelkeznek. 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Lelkészképzı szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 8 félév  
elsı oklevél 1995. 
Bibliaoktató szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: levelezı tagozat, 6 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 javaslata közbülsı 
eljárásra: 
Intézmény egésze  
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
Lelkészképzı szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév  
Bibliaoktató szak fıiskolai, alapképzés, levelezı, 6 félév  
A közbülsı eljárás indoka: az értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 
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2000/4/V/4. sz. határozat  

A Szent István Egyetem humán erıforrás menedzser távoktatási 
szak akkreditációs értékelése 

 
Humán erıforrás menedzser szak 
Az engedély száma: 50.943/1996 MKM 
Képesítési követelmények: 168/1996(XI.20.) Korm. rend. 
A szak képzési szintje: fıiskolai alapképzés 
A szak képzési formája: távoktatás 
Képzési idı: 8 félév 
 
A szak vizsgálata alapján közbülsı eljárás lefolytatása indokolt, ugyanis az 
akkreditációs értékelés idıpontjában a szakon még nem adtak ki oklevelet. A 
közbülsı eljárás határideje: az elsı oklevelek kiadása után, legkésıbb 2002. 
december 31.  
 
2000/4/V/5. sz. határozat  
 

A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási 
vezetı távoktatási szak akkreditációs értékelése 

 
Közoktatási vezetı szak 
Az engedély száma: 54296/97.XVIII.MKM 
Képesítési követelmények: 8/1997(II.18.)MKM rend. rend. 
A szak képzési szintje: szakirányú továbbképzés 
A szak képzési formája: távoktatási tagozat 
Képzési idı: 4 félév 
A távoktatási formában mőködı szakon a további oklevélkiadás javasolt. 
 
2000/4/V/6. sz. határozat  
 

A Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete 
akkreditációja 

 
Az Ftv. 4.§-ának (1) bekezdése szerint: „Fıiskola abban az esetben létesíthetı, 
illetıleg mőködhet, ha egy tudományágban vagy mővészeti területen képes és 
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alkalmas a) több szakon legalább hároméves fıiskolai alapképzésre, általános és 
szakirányú továbbképzésre” A Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 
Nevelıintézetében viszont jelenleg csak egy minısíthetı szak mőködik. A 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézetének képzési 
tevékenysége az akkreditáció feltételéül szabott törvényi 
követelményrendszernek tehát jelenleg nem tesz eleget. Ezért a Plénum a 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézetének 2002. június 30-
ig szóló akkreditációját javasolja. A Plénum az Ftv 122. § (2) bekezdésére való 
hivatkozással úgy látja, hogy a feltárt hiányosságokat ki lehet küszöbölni. 
 
A Fıiskola szakja: 
 
Konduktor-tanító szak  fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 8 félév; 
Az engedély száma: 1989. évi 16. törv. re. 
Képesítési követelmények: 158/1994. (XI.17) Korm.rend. 
a szak tudományága: neveléstudomány 
az elsı oklevelek kiadásának idıpontja: 1991. 
 
A Plénum közbülsı eljárás lefolytatását javasolja: 
Intézményi szinten megvizsgálandó a plénumhatározatban leírt hiányosságok 
kiküszöbölése. Az intézmény 2000. augusztus 31-ig mutassa be stratégiai tervét. 
 
2000/4/VII. sz. határozat  

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
ideiglenes szakindítási engedéllyel rendelkezı szakjainak 

akkreditációja 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem elsı intézményakkreditációs értékelése 
tárgyában és a Bölcsészettudományi Kar négy, határozott idıre szóló szakindítási 
engedéllyel mőködı szak szakindítási engedélyének meghosszabbításának 
kérdésében a MAB Plénuma együttesen foglal majd állást az alábbiak figyelembe 
vételével: 
A 66/1997. (IV.18.) Korm. rendelet 20. § (3)-ban foglaltakra tekintettel, 
amennyiben az Egyetem rektora 2000. május 31-ig eljuttatja a MAB-hoz azt az 
Intézkedési Tervet, mely tartalmazza a MAB követelményeinek teljesítésére 
vonatkozó és az Egyetem vezetése által vállalt feladatok határidıre történı 
elvégzését.  
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2000/1/II/5 sz. határozat 
 

A Biztonságtechnikai mérnök szak akkreditációs eljárásának 
lezárása  

 
Az OM állásfoglalása szerint a Budapesti Politechnikum szervezésében folyó 
Biztonságtechnikai mérnök szak közös képzésében résztvevı szakindítási joggal 
rendelkezı intézmény, ha a szakra hallgatót felvett, oklevél kiadási joggal is 
rendelkezik.  
 
2000/5/VII. sz. határozat  

A Debreceni Egyetem jogász szakának akkreditációs értékelése 

A Debreceni Egyetem a jogász szakon 1996. szeptembere óta folyó képzés 
keretében sem a személyi feltételek, sem a tárgyi, infrastrukturális lehetıségek 
terén mindezidáig nem tudta a MAB által támasztott minıségi követelményeket 
teljesíteni. Annak érdekében, hogy a Debreceni Egyetemen, a többi feltétel nélkül 
akkreditált jogász szakon kiadott diplomával egyenértékő minıségő diploma 
kiadásának feltételei biztosíthatók legyenek, a MAB plénuma az alábbiakat 
javasolja: 
� A Debreceni Egyetem jogász szakára a hallgatók felvételének ideiglenes 

leállítása. 
� A Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem dolgozzon ki olyan 

együttmőködési formát, és megoldást, amely egyaránt rendezi a képzésre 
felvett, jelenleg I.-IV. éves hallgatók jogbiztonságának kérdését és biztosítja a 
megfelelı minıségő képzést. (A Miskolci Egyetem partnerségét az indokolja, 
hogy a debreceni jogász-képzés közvetlen elızményének tekinthetı a 
Miskolci Egyetemnek az 1994/95 és 1995/96-os tanévekben Debrecenbe 
kihelyezett képzése, valamint hogy az oktatott tárgyak tantárgyfelelıseinek 
fele jelenleg is Miskolcról átjáró oktató). 

� A Miskolci Egyetem oktatóira támaszkodó független vizsgáztató bizottság 
folytassa le a záróvizsgákat. 

A plénum a Debreceni Egyetemen folyó önálló jogászképzés felfüggesztését 
javasolja.  
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2000/5/II/1. sz. határozat 

Az Eötvös Loránd Tudományegytem akkreditációja 

 
A hatályos felsıoktatási törvény (Ftv.) 81.§ (4) és a 122. §-ban: foglaltak 
értelmében az Akkreditációs Bizottság akkreditációs eljárás keretében az érintett 
kérésére értékelte az Eötvös Loránd Tudományegytemen folyó képzés és a 
tudományos kutatás színvonalát. A vizsgálat eredményét a Magyar Akkreditációs 
Bizottság (MAB) plénuma megtárgyalta és megállapította, hogy: 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 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 Bölcsészettudományi Kar, a 
Természettudományi Kar és a Tanárképzı Fıiskolai Kar akkreditálható, mert 
képzési és kutatási tevékenysége megfelel az Ftv. karral szemben támasztott 
követelményrendszerének, továbbá azoknak a minõségi követelményeknek, 
amelyeket a MAB elvi állásfoglalása a kari akkreditáció feltételéül szab. 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB az Egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 

ÁLLAM-  ÉS JOGTUDOMÁNYI  KAR  

Jogász szak  
Az engedély száma:  1667. évi alapító levél 
Képesítési követelmények: 54/2000. (IV.13.) Korm. rend. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés,  nappali tagozat, 10 félév; Budapesten,  
kihelyezett képzésként Gyırben; Az engedély száma: 1995 03.28. Kari Tanácsi 
határozat, 1995.07.25. együttmőködési megállapodás. 
egyetemi második alapképzés (un. másoddiplomás képzés), levelezı tagozat, 10 
félév, Budapesten 
egyetemi kiegészítı alapképzés (!), esti tagozat, 7 félév, Budapesten 
Politológia szak  
Az engedély száma:  Mőv. Közl. 1991.07.12., 59.289/93 MM határozat 
Képesítési követelmények: elıkészületben  
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés,  nappali tagozat, 9 félév 
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Társadalombiztosítási szak  
Az engedély száma:  55.955/1992/XIII. MKM határozat 
Képesítési követelmények: 53/2000. (IV.13.) Korm. rend. 
A szak képzési formái:  
fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
Bankszakjogász  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Biztosítási szakjogász  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Európa jogi szakjogász  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Gazdasági büntetıjogi szakjogász  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév  
Környezetvédelmi szakjogász 
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Közlekedési szakjogász  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Társasági szakjogász  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
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(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Jogi szakokleveles közgazdász 
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi/fıiskolai) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Jogi szakokleveles mérnök  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi/fıiskolai) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Jogi szakokleveles orvos  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Demográfus  
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi/fıiskolai) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Szakokleveles politológus szakirányú továbbképzési szak 
Az engedély száma:  6/191999.(II.1.) OM rend  
Képesítési követelmények: 6/191999.(II.1.) OM rend. 
A szak képzési formái:  
(egyetemi/fıiskolai) szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév 

A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 

A következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 

Jogász; 
• Gyırbe kihelyezett egyetemi alapképzés, nappali, 10 félév, (elsı oklevél: 
2000) 
• egyetemi második alapképzés (un. másoddiplomás képzés) levelezı, 10 félév, 
(elsı oklevél: 2002) 
Társadalombiztosítás; fıiskolai alapképzés, levelezı, 8 félév, (elsı oklevél: 
2000) 
Európa jogi szakjogász; (egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı, 5 félév, 
(elsı oklevél: 1999) 
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Jogi szakokleveles orvos; (egyetemi) szakirányú továbbképzés, levelezı, 5 félév, 
(elsı oklevél: 1999) 

A közbülsı eljárás indoka mind a négy szak esetén: az akkreditációs értékelés 
befejezetlen, mert a vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31 

Politológia; egyetemi alapképzés, nappali, 9 félév, (ebben a formában elsı 
oklevél: 2002)  
A közbülsı eljárás indoka:  az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a képzés, 
mint 10 féléves fıszak, új, a vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31 

Demográfus; (egyetemi/fıiskolai) szakirányú továbbképzés, levelezı, 5 félév 
 (elsı oklevél az újrakezdés óta: 2000) 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31 
 
Közlekedési szakjogász; egyetemi szakirányú továbbképzés, levelezı, 5 félév 
(elsı oklevél: 1995) 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején a szakon nem folyt képzés (a megelızı idıszakban folyt 
képzésben javítható hiányosságokat talált). 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. december 31 
 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Általános és alkalmazott nyelvészet szak 
Képesítési követelmények:- 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Általános és alkalmazott nyelvészeti szakos bölcsész 
megjegyzés: Csak másik egyetemi szakkal együtt vehetı fel. 
Amerikanisztika szak  
Képesítési követelmények:- 
Az engedély száma:  60.130/1993. XIV. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Amerikanisztika szakos bölcsész 
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A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles amerikanisztika szakos tanár 
Angol nyelv és irodalom szak  
Képesítési követelmények:- 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár 
egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali tagozat, 4 félév 
(bemenet: angol szakos fıiskolai szintő nyelvtanári oklevél) 
az oklevél megnevezése: Okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár 
Angol nyelvtanár szak 
Képesítési követelmények:- 
Az engedély száma:  41.040/91. 
A szak képzési formái:  
fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 6 félév 
az oklevél megnevezése: Angol szakos fıiskolai szintő nyelvtanár* 
Arab szak 
Képesítési követelmények:- 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Orientalista (arab) szakos bölcsész 
Asszirológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1980.IV.17.KT hat. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles asszirológus 
megjegyzés: Csak másik egyetemi szakkal vehetı fel. 
Bolgár szak  
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Bolgár szakos filológus 
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egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles bolgár szakos tanár 
Cseh szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Cseh szakos filológus 
Egyiptológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1980.IV.17.KT hat. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles egyiptológus 
Elméleti nyelvészet szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  61.720/1993.XIV. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Elméleti nyelvészet szakos bölcsész 
megjegyzés: Csak másik egyetemi szakkal vehetı fel. 
Eszperantó szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Eszperantó nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Eszperantó nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles eszperantó nyelv és irodalom szakos tanár 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles eszperantó nyelv és irodalom szakos tanár 
Megjegyzés: A szak minden képzési formája csak másik egyetemi szakkal együtt  
vehetı fel. 
Esztétika szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  60079/1975. MM utasítás 
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A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Esztétika szakos bölcsész 
Filozófia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles filozófia szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles filozófia szakos tanár 
Finn szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1981.VII.2. KT hat. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Finn szakos bölcsész 
Megjegyzés: Csak másik egyetemi szakkal vehetı fel. 
Finnugor szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Finnugor szakos bölcsész 
Francia nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. MM utasítás 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles francia nyelv és irodalom szakos tanár 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 4 félév 
(bemenet: Francia szakos fıiskolai szintő nyelvtanári oklevél) 
az oklevél megnevezése: Okleveles francia nyelv és irodalom szakos tanár 
Francia nyelvtanár szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  41.040/91. 
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A szak képzési formái:  
fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
az oklevél megnevezése: Francia szakos fıiskolai szintő nyelvtanár 
Hebraisztika szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1988.nov.10. KT hat. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8/10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles hebraista 
Megjegyzés: Belsı felvételő szak, a szakos képzést egy alapozó év vezeti be. Más 
felsıoktatási intézményben klasszikus héber nyelvi, valamint zsidó történelmi 
oktatásban részesült jelentkezık az alapozó év és a felvételi írásbeli része alól 
mentesülnek. 
Horvát nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Horvát nyelv és irodalom szakos elıadó 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles horvát nyelv és irodalom szakos tanár 
Indológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Indológus 
Iranisztika szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Iranisztika szakos bölcsész 
Megjegyzés: Belsı felvételő szak, a szakos képzést egy alapozó év vezeti be. 
Japán szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  - (1985.XI.14. KT hat.) 
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A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Orientalista (japán) szakos elıadó 
Japán szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  - (1996.07.10. KT hat.) 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles japán szakos tanár 
Kínai szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Orientalista (kínai) szakos bölcsész 
Kommunikáció szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  5084/92. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
(bemenet: másik egyetemi szak + angol középfokú nyelvvizsga) 
az oklevél megnevezése: Kommunikációs szakember 
Könyvtár szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles könyvtáros 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 4 félév 
bemenet:  
a.) könyvtárszakos fıiskolai oklevél 
b.) nem könyvtárszakos egyetemi oklevél 
az oklevél megnevezése: Okleveles könyvtáros 
Kulturális antropológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  3605/93. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Kulturális antropológia szakos bölcsész 
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egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles kulturális antropológia szakos tanár 
Latin szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Latin nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles latin nyelv és irodalom szakos tanár 
Lengyel szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Lengyel szakos filológus 
Levéltár szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles levéltáros 
Magyar szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
(bemenet: azonos szakos fıiskolai oklevél) 
az oklevél megnevezése: Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
Magyar mint idegen nyelv szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  11266/1982. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles, magyar mint idegen nyelv szakos tanár 
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Mongol szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Orientalista (mongol) szakos bölcsész 
Mővészettörténet szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Mővészettörténész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles mővészettörténet szakos tanár 
Néderlandisztika szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  - 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Néderlandisztika (holland) szakos bölcsész 
Megjegyzés: Belsı felvételi rendszerő szak 
Német nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Német nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Német nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár 
Német nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1994 KT hat. 
A szak képzési formái: 
egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali tagozat, 4 félév 
az oklevél megnevezése: Német nyelv és irodalom szakos bölcsész 
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egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 4 félév 
az oklevél megnevezése: Német nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali tagozat, 4 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 4 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár 
(bemenet: Német szakos fıiskolai szintő nyelvtanári oklevél) 
Német nyelvtanár szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  41.040/91. 
A szak képzési formái: 
fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 6 félév 
az oklevél megnevezése: Német szakos nyelvtanár 
fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
az oklevél megnevezése: Német szakos nyelvtanár 
Néprajz szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Etnográfus 
Ógörög szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Ógörög nyelv és irodalom szakos filológus 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles ógörög nyelv és irodalom szakos tanár 
Olasz nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév szakjogász  
az oklevél megnevezése: Okleveles olasz nyelv és irodalom szakos tanár 
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Olasz nyelvtanár szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  3543/92. 
A szak képzési formái: 
fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
az oklevél megnevezése: Olasz szakos fıiskolai szintő nyelvtanár 
Orosz nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles orosz nyelv és irodalom szakos tanár 
Összehasonlító irodalomtörténet szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  41538/1975 OM 
A szak képzési formái:  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Összehasonlító irodalom szakos bölcsész 
Pedagógia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Pedagógia szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles pedagógia szakos tanár 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Pedagógia szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles pedagógia szakos tanár 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
(bemenet: felsıfokú pedagógiai oklevél) 
az oklevél megnevezése: Pedagógia szakos bölcsész 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
(bemenet: felsıfokú pedagógiai oklevél) 
az oklevél megnevezése: Okleveles pedagógia szakos tanár 
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Speciális pedagógia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1992.06.18. KT hat. 
A szak képzési formái: 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 4 félév 
(bemenet: gyógypedagógusi vagy konduktori végzettség) 
az oklevél megnevezése: Speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus 
Politikaelmélet szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  56318/92. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Politikaelmélet szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, kihelyezett nappali tagozat, (Szombathely) 8 félév 
az oklevél megnevezése: Politikaelmélet szakos bölcsész 
Portugál nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1978. KT hat. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Portugál nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles portugál nyelv és irodalom szakos tanár 
megjegyzés: 2 szemeszter alapozó képzés után másik egyetemi szak mellett 
vehetı fel. 
Pszichológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles pszichológus 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles pszichológia szakos tanár 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles pszichológus szakos tanár 
Pszichológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  - 
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A szak képzési formái: 
fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 6 félév 
az oklevél megnevezése: ? 
Régészet 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles régész 
Román nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Román nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Román nyelv és irodalom szakos tanár 
Skandinavisztika szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1993.V.27. KT hat. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Skandinavisztika (dán, norvég, svéd) szakos bölcsész 
Spanyol nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos tanár 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 4 félév 
(bemenet: Spanyol szakos fıiskolai szintő nyelvtanári oklevél) 
az oklevél megnevezése: Okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos tanár 
Spanyol nyelvtanár szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  41.040/91. 
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A szak képzési formái: 
fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
az oklevél megnevezése: Spanyol szakos fıiskolai szintő nyelvtanár 
Szerb nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles szerb nyelv és irodalom szakos tanár 
Szlovák nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, esti tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos tanár 
Szociológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  (1972. évi min. engedély) 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Szociológus 
egyetemi alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Szociológus 
A szak képzési formái: egyetemi alapképzés, esti tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Szociológus 
Sociology szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  1991/18 ET. hat. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Sociologist 
Szociálpolitika szak 
Képesítési követelmények: 6/1996 (I.18.) 
Az engedély száma:  59.643/1993.XIV. 
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A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Szociálpolitikus 
egyetemi alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Szociálpolitikus 
egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév 
bemenet: szociális munkás, szociálpedagógus, szociológus végzettség 
az oklevél megnevezése: Szociálpolitikus 
Szociális munkás szak 
Képesítési követelmények: 6/1996 (I.18.) 
Az engedély száma:  59.643/1993.XIV. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
egyetemi alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Szociális munkás 
Tibeti szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Orientalista (tibeti) szakos bölcsész 
Török szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Török szakos filológus 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Török szakos történész 
megjegyzés: Egy év alapozó képzés után másik egyetemi szak mellett vehetı fel. 
Történelem szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Történelem szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles történelem szakos tanár 
egyetemi kiegészítı alapképzés, esti tagozat, 6 félév 
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(bemenet: Történelem szakos fıiskolai oklevél) 
az oklevél megnevezése: Okleveles történelem szakos tanár 
Új- és legújabbkori történeti muzeológia szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
az oklevél megnevezése: Új- és legújabbkori történeti muzeológus 
Újgörög nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  69521/1974 OM 
A szak képzési formái: 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Újgörög nyelv és irodalom szakos bölcsész 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Okleveles újgörög nyelv és irodalom szakos tanár 
Ukrán nyelv és irodalom szak 
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  49.100/1967. 
 A szak képzési formái:   
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
az oklevél megnevezése: Ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész 
megjegyzés: Csak másik egyetemi szakkal együtt vehetı fel. 
Állampolgári ismeretek és készségek  
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  ET 1996.VI.7.hat. 
A szak képzési formái: 
fıiskolai/egyetemi szakirányú továbbképzés, esti tagozat, 4 félév 
(bemenet: fıiskolai/egyetemi tanári oklevél) 
az oklevél megnevezése: Állampolgári ismeretek és készségek szakos bölcsész 
Felsıoktatási diáktanácsadó  
Képesítési követelmények: 30/1997.(IX.16.) 
Az engedély száma:  55373/97. 
A szak képzési formái: 
fıiskolai/egyetemi szakirányú továbbképzés, esti tagozat, 4 félév 
(bemenet: fıiskolai/egyetemi humánjellegő szakképzettség) 
az oklevél megnevezése: Felsıoktatási diáktanácsadó 
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Humánmenedzser  
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  7/1999 (II.1.) 
A szak képzési formái: 
fıiskolai/ egyetemi szakirányú továbbképzés, esti tagozat, 4 félév 
az oklevél megnevezése: Humánmenedzsment szakértı (emberi erıforrás 
menedzsment/oktatási menedzsment szakirányok megjelölésével) 
Mozgókép és médiakultúra  
Képesítési követelmények: 9/1998(III.25.) MKM 
Az engedély száma:  - 
A szak képzési formái: 
fıiskolai/egyetemi szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 4 félév 
(bemenet: fıiskolai/egyetemi oklevél, tanár szakon szerzett szakképzettség) 
az oklevél megnevezése: Mozgókép- és médiakultúra pedagógus 
Pedagógiai pszichológia  
Képesítési követelmények: 5/1998.(IX.29.)OM 
Az engedély száma:  0-37718/98. 
A szak képzési formái: 
egyetemi szakirányú továbbképzés, esti tagozat, 5 félév 
(bemenet: egyetemi szintő pszichológus alapképzés) 
az oklevél megnevezése: Pedagógia szakpszichológus 
Szakmai információ  
Képesítési követelmények: - 
Az engedély száma:  - 
A szak képzési formái: 
fıiskolai/egyetemi szakirányú továbbképzés, esti tagozat, 4 félév 
(bemenet: nem könyvtárszakos egyetemi oklevél) 
az oklevél megnevezése: Szakinformátor 
Tanácsadás pszichológia  
Képesítési követelmények: 5/1998(IX.29) OM 
Az engedély száma:  0-37718/98 
A szak képzési formái: 
egyetemi szakirányú továbbképzés, esti tagozat, 5 félév 
(bemenet: egyetemi szintő pszichológusi oklevél) 
az oklevél megnevezése: Tanácsadó szakpszichológus 
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A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 

A  következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 
 
Amerikanisztika szak  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Japán szak  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Mővészettörténet szak  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Felsıoktatási diáktanácsadó szakirányú továbbképzési szak  
fıiskolai/egyetemi szakirányú továbbképzés, esti/levelezı tagozat, 4 félév 
Humán menedzser szakirányú továbbképzési szak  
fıiskolai/egyetemi szakirányú továbbképzés, esti tagozat, 4 félév 
Mozgókép- és médiakultúra  szakirányú továbbképzési szak  
fıiskolai/egyetemi szakirányú továbbképzés, 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. 
 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Ábrázológeometria-tanár szak 

Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat 4+6 félév (kifutóban lévı szak) 
Alkalmazott matematikus szak 
Az engedély száma:  nincs 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Biológiatanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
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Biológus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
idegen nyelvő képzés, nappali tagozat, 10 félév 
Csillagász szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
levelezı tagozat, 6 félév, második diploma 
Fizikatanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév, szakpárban, vagy önállóan 
kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév, bemenet: fıiskolai fizika tanár + 
tanári oklevélhez vezetı képzés 
Fizikus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Fizikus-mérnök szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Földrajztanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév, bemenet: fıiskolai földrajz 
szakos tanár 
Geofizikus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
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A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Geográfus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Geológus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Informatikatanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, egyetemet végzett tanárok részére 4 
félév, fıiskolát végzett tanárok részére 6 félév.  
Bemenet: egyetemi és fıiskolai végzettségő matematika-, fizika-, kémia-, 
technika-, biológia-, könyvtár, mőszaki tanár és a felsorolt szakterületekrıl 
tanárszakkal nem rendelkezı 
Kémiatanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév, bemenet: vegyész, gyógyszerész, 
vegyészmérnök, fıiskolai végzettségő kémia tanár 
Környezettantanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév, csak szakpárban lehet felvenni 
biológia, fizika, földrajz, kémia szakokkal kiegészítı képzés 
Matematikatanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
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A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
kiegészítı képzés, tanári oklevélhez vezetı képzés, nappali 6 félév, esti 6 félév, 
bemenet: fıiskolai matematika tanár 
Matematikus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Meteorológus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Programozó-matematikus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat 6 félév, esti tagozat 8 félév 
angol nyelvi képzés, fıiskolai szintő 
Programtervezı matematikus szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
esti tagozat 13 félév 
angol nyelvi képzés, egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
Technikatanár szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
levelezı tagozat, 6 félév 
Térképész szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
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Vegyész szak 
Az engedély száma:  56.146/97. (XV.) 
Képesítési követelmények: 166/1997. (X.3.) 
A szak képzési formái:  
egyetemi szintő, nappali tagozat, 10 félév 
idegen nyelvi képzés, egyéni tantervő, tutori rendszer 
Antropológus/humánbiológus  
Az engedély száma:  7/2000. (IV.7.) 2. sz. melléklete 
Képesítési követelmények: 7/2000. (IV.7.) 
A szak képzési formái:  
szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 6 félév,  
bemenet: biológia, vagy azzal rokon szakterületrıl egyetemi oklevéllel 
rendelkezık + szakmai gyakorlat 
Geomatematikai szakgeológus  
Az engedély száma:  7/2000. (IV.7.) 2. sz. melléklete 
Képesítési követelmények: 7/2000. (IV.7.) 
A szak képzési formái:  
szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 4 félév,  
bemenet: geológus oklevél + szakmai gyakorlat (a képzés csak 5-10 évenként 
indítják, igény szerint) 
Humánökológus  
Az engedély száma:  7/2000. (IV.7.) 2. sz. melléklete 
Képesítési követelmények: 7/2000. (IV.7.) 
A szak képzési formái:  
szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 4+1 félév,  
bemenet: egyetemi vagy fıiskolai tanárok vagy szakemberek 
Mikrobiológus  
Az engedély száma:  7/2000. (IV.7.) 2. sz. melléklete 
Képesítési követelmények: 7/2000. (IV.7.) 
A szak képzési formái:  
szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 6 félév, 
bemenet: biológia, vagy azzal rokon szakterületek, természettudományos 
oklevéllel rendelkezık  
Számítástudományi szakinformatikus  
Az engedély száma:  7/2000. (IV.7.) 2. sz. melléklete 
Képesítési követelmények: 7/2000. (IV.7.) 
A szak képzési formái:  
szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 4 félév, 
bemenet: egyetemi oklevél 
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Videokommunikáció és alkalmazott video  
Az engedély száma:  nincs 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 6 félév,  
bemenet: egyetemi oklevéllel rendelkezık + kommunikáció területén szerzett 
gyakorlat 
Zoológus  
Az engedély száma:  7/2000. (IV.7.) 2. sz. melléklete 
Képesítési követelmények: 7/2000. (IV.7.) 
A szak képzési formái:  
szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 5 félév,  
bemenet: biológia, vagy azzal rokon szakterületrıl egyetemi oklevéllel 
rendelkezık 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 

A  következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 

Alkalmazott matematikus szak  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Csillagász szak  
egyetemi alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév 
Környezettantanári szak  
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. január 1. 
Biológus szak  
idegen nyelvő, egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Vegyész szak  
Idegen nyelvi képzés: egyéni tantervő, tutori rendszer 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat idején nem volt idegen nyelven folyó 
képzés 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. január 1. 
Zoológus szakirányú továbbképzési szak  
levelezı tagozat, 5 félév 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat idején a szakirányú továbbképzés 
képesítési követelménnyel nem rendelkezett. A szak minıségét monitor 
eljárásban kell megvizsgálni. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. január 1. 
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TANÁRKÉPZİ FİISKOLAI KAR  

Angolnyelv és irodalom szak 
Az engedély száma:  40 321/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
Angol nyelvtanár szak 
Az engedély száma:  42 849/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, esti tagozat, 6 félév 
kihelyezett képzés – Szolnok – esti és levelezı tagozat, 6 féléves 
Biológia szak 
Az engedély száma:  56.146/1997. XV. 
Képesítési követelmények: 166/1997 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
esti tagozat, 6 félév – kifutóban lévı szak 
Ének-zene, karvezetés szak 
Az engedély száma:  0-37.588/1998 
Képesítési követelmények: 105/1998. (V.23.) 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
második diplomás képzés, esti tagozat, 6 félév 
kihelyezett képzés – Kaposvár – esti, 6 félév 
Ének-zene szak 
Az engedély száma:  0-37.588/1998 
Képesítési követelmények: 105/1998. (V.23.) 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, esti tagozat, 8 félév, csak szakpárban vehetı fel 
Fizika szak 
Az engedély száma:  56.146/1997. XV. 
Képesítési követelmények: 166/1997 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
Földrajz szak 
Az engedély száma:  56.146/1997. XV. 
Képesítési követelmények: 166/1997 
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A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
esti tagozat, 6 félév, kifutóban lévı szak 
esti tagozat, 8 félév 
Francia szak 
Az engedély száma:  56.153/1992 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
Kémia szak 
Az engedély száma:  56.146/1997. XV. 
Képesítési követelmények: 166/1997 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
Könyvtár szak 
Az engedély száma:  40 321/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
esti tagozat, 6 félév, kifutóban lévı szak 
levelezı tagozat, 8 félév 
Magyar nyelv- és irodalom szak 
Az engedély száma:  40 321/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
esti tagozat, 6 félév 
Matematika szak 
Az engedély száma:  56.146/1997. XV. 
Képesítési követelmények: 166/1997 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
esti tagozat, 6 félév, kifutóban lévı szak 
Mővelıdésszervezı szak 
Az engedély száma:  27 314/1984 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
levelezı tagozat, 6 félév 
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Német nyelv- és irodalom szak 
Az engedély száma:  52 697/1989. XVI. 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
Német nyelvtanár szak 
Az engedély száma:  42 849/1991. XII. 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, esti tagozat, 6 félév 
kihelyezett képzés – Szolnok – levelezı tagozat, 6 félév 
Olasz nyelv- és irodalomtanár szak 
Az engedély száma:  60 449/93/XIV. 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
Orosz nyelv- és irodalomtanár szak 
Az engedély száma:  40 321/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
Rekreáció szak 
Az engedély száma:  40 321/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév, csak testnevelés szakkal párosítható 
Számítástechnika szak 
Az engedély száma:  56.146/1997. XV. 
Képesítési követelmények: 166/1997 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
második diplomás képzés, esti tagozat, 6 félév, kifutóban lévı szak 
Testnevelés szak 
Az engedély száma:  40 321/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
esti tagozat, 6 félév, kifutóban lévı szak 
esti tagozat, 8 félév 
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Történelem szak 
Az engedély száma:  40 321/1991 
Képesítési követelmények: nincs 
A szak képzési formái:  
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév 
esti tagozat, 6 félév 
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 

A  következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 

Ének-zene, karvezetés szak  
fıiskolai második diplomás képzés, esti tagozat, 6 félév 
Ének-zene, karvezetés szak  
fıiskolai második diplomás képzés, kihelyezett képzés – Kaposvár -  esti tagozat, 
6 félév 
Könyvtár szak  
fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
Mővelıdésszervezı szak  
fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév 
Testnevelés szak  
fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 8 félév 
Földrajz szak  
fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 8 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam 
A közbülsı eljárás határideje: 2001. január 1. 

A Plénum felhívja a figyelmet, hogy: 

az Állam- és Jogtudományi Kar 
Jogász szakán 1995 óta folyó „egyetemi kiegészítı alapképzés”-ben a képzési 
idı három és fél év. Aggályos ez az idıtartam, figyelemmel a Felsıoktatási 
Törvény 85. § (3), (4) és (6) bekezdéseire, amelyek értelmében egyetemi 
végzettséget legalább négyéves képzésben lehet szerezni. Akkor sem tartható 
elegendınek a hét féléves képzési idıt, ha tudjuk, hogy a szak államigazgatási 
vagy rendırtiszti fıiskolai diplomával rendelkezık számára nyújt kvázi 
„kiegészítı alapképzést”, - mely viszont a Ftv. 124/E § f) pontjának nem felel 
meg. 
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A Bölcsészettutodományi Karon 

1. az alábbi szakok akkreditációs értékelésére nem kerülhetett sor 
Pedagógia szak 
Az oklevél megnevezése: Pedagógia szakos bölcsész/Okleveles pedagógia szakos 
tanár 
tagozat és képzési idı: esti, 6 félév 
a képzés szintje: egyetemi 
Az értékelés elmaradásának oka: 
A képzés nem felel meg az Ftv 124E par. F.) pontjában foglaltaknak. (Általában 
felsıfokú pedagógiai oklevéllel kiegészítı alapképzés keretében nem szerezhetı 
felsıfokú végzettség Pedagógia szakon. Ezt a képzést fıiskolai szintő pedagógia 
szak elvégzése után lehet elvégezni. 
Pszichológia szak 
az oklevél megnevezése:? (az intézmény nem közölte az oklevél megnevezését) 
tagozat és képzési idı: nappali, 6 félév 
a képzés szintje: fıiskolai 
Az értékelés elmaradásának oka: 
A 6 féléves, fıiskolai szintő oklevélhez vezetı nappali tagozatos képzés sem 
Képesítési követelményekkel sem indítási engedéllyel nem bír. A 2 éves MA 
oklevelet biztosító „ráképzés” is tisztázatlan. 
Speciális pedagógia szak 
az oklevél megnevezése:  Speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus 
tagozat és képzési idı: esti, 4 félév 
a képzés szintje: egyetemi 
Az értékelés elmaradásának oka: 
Amennyiben az Intézménynek van engedélye alapképzésben fıiskolai szintő 
gyógypedagógusi vagy konduktori oklevél kiadására, abban az esetben folytathat 
ezeken a szakokon egyetemi szintő végzettséget nyújtó képzést kiegészítı 
alapképzés formájában. Amennyiben a jelzett szakokra indítási engedéllyel nem 
bír, a képzés nem folytatható. 
Állampolgári ismeretek és készségek szakirányú továbbképzési szak 
az oklevél megnevezése: Állampolgári ismeretek és készségek szakos tanár 
tagozat és képzési idı: esti, 4 félév 
Az értékelés elmaradásának oka: 
A Politikaelmélet szak tantervének alapulvételével indított szakirányú 
továbbképzést az intézmény 1996-ban ET határozat alapján indította, 1996-ban 
27, 1997-ben 46 hallgatót vettek fel a képzésre, de a szakigazgatási szervtıl nem 
kért szaklétesítési engedélyt. 
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Szakmai információ szakirányú továbbképzési szak 
az oklevél megnevezése: Szakinformátor 
tagozat és képzési idı: esti, 4 félév 
Az értékelés elmaradásának oka: 
A képzési forma – mivel nem „szakirányú fıiskolai alapképzésben megszerzett 
képzettségre” épül, nem felel meg az Ftv 124/E par. k.) bekezdésének. 

2. az alábbi szak esetében a szakindítási engedélyben megjelölt és az intézet 
által használt oklevél megnevezése eltér: 

A szak 
megnevezése 

Engedélyezett 
megnevezés: 

Alkalmazott megnevezés: 

Angol nyelvtanár Angol szakos fıiskolai 
szintő nyelvtanár 

Angol szakos nyelvtanár 

3. Az alábbi szak esetében a szakleírásban megjelölt és a képesítési 
követelményben szereplı szakmegnevezés eltér 

A szak megnevezése a 
szakleírásban 

A szak megnevezése a képesítési 
követelményben 

Humán menedzser szak Humán menedzsment 
 
2000/6/II/1. sz. határozat  

A Károli Gáspár Református Egyetem akkreditációja 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem akkreditálható, mert képzési és 
kutatási tevékenysége – a 114 § (4) bekezdést is figyelembe véve 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 szab; 
 
A Hittudományi Kar és a Tanítóképzı Fıiskolai Kar akkreditálható, mert 
képzési és kutatási tevékenysége megfelel az Ftv. karral szemben támasztott 
követelményrendszerének, továbbá azoknak a minıségi követelményeknek, 
amelyeket a MAB elvi állásfoglalása a kari akkreditáció feltételéül szab; 
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A Bölcsészettudományi Kar határozott idıre, 2002. június 30-ig 
akkreditálható.  
 
Az Egyetem vezetése által is elfogadott Intézkedési Tervnek megfelelıen a MAB 
kijelölt szakértıi félévenként ellenırzik az Intézkedési Tervben foglaltak 
végrehajtását. Ha az Egyetem határidıre nem teljesítette a feltételeket, a MAB 
javaslatot tesz az Ftv. 81. § (4) bekezdésének a) – b) pontjaiban meghatározott 
jogkövetkezmények érvényesítésére. {66/1997. (IV.18.) Korm. rendelet 20. § (3)} 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Károli Gáspár Református Egyetem 
alábbi szakjait vizsgálta: 
 
Hittudományi Kar 

Teológus lelkész szak 
eng. sz.: - 
Képesítési követelmények -  
a szak képzési formája: egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
 
Vallástanár szak 
Az engedély száma: – 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formái:  
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
egyetemi, kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév 
 
Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
 
Általános szociális munkás szak 
Az engedély száma: 0-37625/98.XV. Korm. hat. 
Képesítési követelmények 6/1996.(I.18.) 
a szak képzési formái: 
fıiskolai, alapképzés, nappali tagozat, 8 félév 
fıiskolai, alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
Diakónus szak 
Az engedély száma: 1059/1991. Korm. hat. 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formája:  
fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév 
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Hittanoktató szak 
Az engedély száma: 1059/1991. Korm. hat. 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formái: 
fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév 
fıiskolai, alapképzés, levelezı, 6 félév 
Kántor szak 
Az engedély száma: 1059/1991. Korm. hat. 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formája:  
fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév 
Tanító szak 
Az engedély száma: 928-1991. Zsinati Hat. 
Képesítési követelmények 158/1994. 
a szak képzési formája:  
fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév 
fıiskolai, alapképzés, levelezı, 8 félév 
fıiskolai, alapképzés, kihelyezett (Marosvásárhely), 8 félév 
 
A Tanítóképzı Fıiskolai Karon az alábbi szak akkreditációs értékelésére nem 
került sor: 
Tanító szak 
az oklevél megnevezése: Általános iskolai tanító  
tagozat és képzési idı: kihelyezett (Marosvásárhely), 8 félév 
a képzés szintje: fıiskolai 
az értékelés elmaradásának oka: A Plénum nem vizsgálta a kihelyezett tagozaton 
folytatott képzést. A hatályos Ftv 11A (1) bek. valamint a 125. par. (7) bek. 
értelmében az Intézmény székhelyén kívül folyó képzés akkreditálásának 
határideje 2002. június 30. 
 
Bölcsészettudományi Kar 
Angol nyelv és irodalom szak  
Az engedély száma: 37.045/1998. min.hat. 
Képesítési követelmények- 
a szak képzési formái:  
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 8 félév (bölcsész) / 10 félév (tanár) 
Japán szak 
Az engedély száma: F 300.093/1999 min. hat. 
Képesítési követelmények - 
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a szak képzési formái:  
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 8 félév (bölcsész) / 10 félév (tanár) 
Magyar nyelv és irodalom szak 
Az engedély száma: 37.045/1998. Min. hat. 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formái: 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 8 félév (bölcsész) / 10 félév (tanár) 
Néderlandisztika szak 
Az engedély száma: 37.045/1998. Min. hat. 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formája: 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév (bölcsész) 
Német nyelv és irodalom szak 
Az engedély száma: - 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formája: 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév  
Történelem szak 
Az engedély száma: F 300.093/1999 min. hat. 
Képesítési követelmények - 
a szak képzési formája: egyetemi, alapképzés, nappali, 8 félév (bölcsész) / 10 
félév (tanár) 
Jogász szak 
Az engedély száma: F 300.322/1/191999. 
Képesítési követelmények 54/2000 
a szak képzési formája: egyetemi, alapképzés, nappali, 10 félév 
 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 

A  következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 
 
Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
 
Általános szociális munkás szak 
fıiskolai, alapképzés, nappali tagozat 8 félév 
fıiskolai, alapképzés, levelezı tagozat 8 félév 
Tanító szak 
fıiskolai, alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
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Bölcsészettudományi Kar 
 
Német nyelv és irodalom szak 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
A közbülsı eljárás indoka: az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a 
vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam. 
A közbülsı eljárás határideje: 2003. december 31. 
Angol nyelv és irodalom szak 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Magyar nyelv és irodalom szak 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 8/10 félév 
Japán szak 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Néderlandisztika szak 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Történelem szak 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Jogász szak 
egyetemi, alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
A közbülsı eljárás indokai:  
a) az akkreditációs értékelés befejezetlen, mert a vizsgálat idején nem volt még 

végzıs évfolyam, valamint 
b) az akkreditációs értékelés során javítandó és javítható hiányosságokat 

találtak. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002 június 30-ig folyamatosan. 
 
2000/6/II/2. sz. határozat  

A Pápai Református Teológiai Akadémia akkreditációja  

A Pápai Református Teológiai Akadémia 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 2002. június 30-áig a Ftv. 4. §-
ának (2) bekezdésében hivatkozott 3. § (2) bekezdésének b) pontjában elıírt 
tárgyi feltételeket teljesíti. 

◊ Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
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Lelkész szak fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 12 félév 
oklevélkiadás még nem volt 
Teológia szak  fıiskolai szintő alapképzés 
a szak képzési formája: nappali tagozat, 10 félév  
oklevélkiadás még nem volt 
Megjegyzés: Egyházi intézmények hitélettel kapcsolatos szakjainak 
engedélyezése illetve a szakok képesítési követelményeinek kidolgozása nem 
kötöttek államigazgatási eljáráshoz. 
Az intézmény és a szakok 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. 
Lelkész szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 12 félév 
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még oklevélkiadás 
A közbülsı eljárás határideje: 2004. június 30. 
Teológia szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 10 félév  
A közbülsı eljárás indoka: a vizsgálat évében nem volt még oklevélkiadás 
A közbülsı eljárás határideje: 2004. június 30. 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola székhelyen kívüli képzésként 
mőködı alábbi szakjait nem vizsgálta: 
Hitoktató szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév, Gyır 
Hitoktató szak fıiskolai, alapképzés, nappali, 8 félév, Kaposvár. 
E szakok vizsgálatára a 2000/2001 tanév során kerül sor. 
 
2000/6/II/3. 2. sz. határozat 

A Gábor Dénes Fıiskola akkreditációja 

 
A Gábor Dénes Fıiskola, figyelembe véve a hatályos Felsıoktatási törvény 4. §-
ában foglalt, fıiskolával szemben támasztott követelményrendszerét, továbbá 
azokat a minıségi követelményeket, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása 
fıiskola illetve távoktatási tagozat akkreditációjának feltételéül szab, határozott 
idıre (2003 december 31-ig) akkreditálható. 
 
Az akkreditációs értékelés során a MAB a Fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
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Gazdasági informatikai szak  
Az engedély száma: F 300.274/1999 min. hat. 
Képesítési követelmények: 4/1996.(I.18.) Korm. rend. 
A szak képzési formája: 
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 6 félév+1 félév 
 
Mőszaki informatikai szak 
Az engedély száma: 1027/1992.V.12. Korm. hat. 
Képesítési követelmények: 157/1996.(X.22.) Korm. rend. 
A szak képzési formái:     
fıiskolai szintő, nappali tagozat, 8 félév,  
fıiskolai szintő, távoktatási tagozat,  8 félév 
 
A következı szakok alább megnevezett képzési formája esetén közbülsı eljárás 
lefolytatását javasolja: 

Mőszaki informatikai szak fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 

Gazdálkodási szak fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 
A közbülsı eljárás indoka: A vizsgálat idıpontjában még nem adtak ki oklevelet, 
és a Plénum javítandó és javítható hiányosságokat talált. 
A közbülsı eljárás határideje: 2003. december 31. 
Mőszaki informatikai szak fıiskolai alapképzés, távoktatási tagozat 
A közbülsı eljárás indoka: a Plénum javítandó és javítható hiányosságokat talált. 
A közbülsı eljárás határideje: 2002. június 30. 

A Gábor Dénes Fıiskola akkreditációval kapcsolatos megjegyzése 

 
"A Gábor Dénes Fıiskola a nemzetközi trendeknek megfelelı újszerő, 
oktatástechnológiai forradalomnak is nevezhetı, az informatikai tudományok és 
az ipar fejlıdéséhez igazodó módszereket, formákat és rendszereket vezetett be a 
felsıoktatásba. 
 
Képzésünket a más országoktól e területen megszerezhetı tapasztalatok, valamint 
saját tapasztalataink felhasználásával, illetve a hazai követelmények 
figyelembevételével folyamatosan korszerősítjük. A távoktatásnak és a nyitott 
rendszerő képzésnek Magyarországon nincsenek hagyományai, ez még nem vált 
széles körő gyakorlattá. 
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Köszönettel vettük a Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalását, az ebben 
megnyilvánuló segítı szándékát, az akkreditációs értékelésben megfogalmazott 
elismerést, és munkánk hatékonyságának javítására vonatkozó javaslatokat. Ezzel 
módot és lehetıséget kaptunk arra, hogy hazánkban és a szomszédos országok 
magyar nyelvterületein továbbra is sikeresen folytathassuk az informatikai 
felsıoktatás széles körő gyakorlati megvalósítását. Nagyon fontosnak tartjuk a 
MAB külföldi szakértıinek véleményét, akik a távoktatásban jelentıs gyakorlati 
tapasztalatokkal is rendelkeznek. 
 
Az akkreditációs eljárás során néhány ténybeli félreértés merült fel, ezeket a 
késıbbiekben tisztázni szeretnénk. 
 
Megértve, hogy az úttörık nehéz útját járjuk, köszönjük a MAB-nak, hogy 
lehetıséget ad munkánk további folytatására." 
 
2000/6/III. sz. határozat  

A Szent Bernát Hittudományi Fıiskola Érden mőködı Teológia 
szakjának akkreditációs értékelése  

A Szent Bernát Hittudományi Fıiskola (Zirc) Érden mőködı Teológia 
szakja (fıiskolai szintő, nappali tagozatú, 10 féléves alapképzési szak)  nem 
akkreditálható, mert az e szakon folyó képzési tevékenység nem felel meg a 
hatályos Felsıoktatási törvény 11/A. §-ában és a 114. §-ban foglalt, a 
hittudományi képzéssel szemben támasztott követelményrendszernek, továbbá 
azoknak a minıségi követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása 
hittudományi fıiskolán mőködı szak akkreditációjának feltételéül szab.  
A MAB javaslata: 
A most végzı évfolyam kapja meg az oklevelet, a többi hallgató tanulmányainak 
befejezésérıl a Fıiskola más intézménnyel állapodjon meg. 
 
 

IV. 3. Akkreditációt végzı látogató bizottságok 
 
2000/1/II/6 sz. határozat 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán kialakult 
helyzet miatt a Plénum tájékozódó látogatásra kérte fel Kulcsár-Szabó Ernı kari 
látogató bizottsági elnököt. 
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2000/1/III/3/1 sz. határozat  

A Gábor Dénes Fıiskola Látogató Bizottsága  

Javaslattevı: Bedı Zoltán, a Látogató Bizottság elnöke 
Csirik János, DSc Szegedi Tudományegyetem 
Iványi Károly CSc Budapesti Gazdasági Fıiskola 
Pálfy Péter, DSc Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Péceli Gábor, DSc Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Pethı Attila, DSc Debreceni Egyetem 
Szabó Gábor, DSc Szegedi Tudományegyetem 
Vámos Tibor akadémikus SZTAKI 
Chris W. van Seventer távoktatási szakértı, Hollandia 
Péter Zorkóczy Department of Telematics Open Unversity, Anglia 
     
2000/1/III/3/2. sz. határozat  

Ad hoc bizottság a Debreceni Egyetem Jogász szakának 
felülvizsgálatára   

Javaslattevı:  Ficzere Lajos, a Jogtudományi és politológiai szakbizottság 
elnöke 
Besenyei Lajos, CSc, Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Bruhács János DSc Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
Varga Csaba, DSc Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK 

Egyéb bizottságok 

2000/2/IV/2. sz. határozat  
Agrár ISZB kiegészítése  
a Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezıgazdasági Fıiskolai Kar 
távoktatási szakjainak ISzB vitájához 
Iványi Károly 
Palánkai Tibor 
Simonovits András 
 
Természettudományi ISZB kiegészítése  
az ELTE  TTK ISzB vitájához 
Tuschák Róbert (levezetı elnök) plénumtag 
Bíró Péterné plénumtag  
Ádám József az MTA lev. tagja (BME) – Földtudományi Szakbizottság 
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Szász Domokos  az MTA r. tagja (BME) – Matematikai Szakbizottság 
Szeidl Béla DSc (MTA Csillagászati Kutatóintézet) – Fizika Szakbizottság 
 
Pedagógusképzı IszB kiegészítése 
a Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete akkreditációs 
jelentésének vitájához 
Az Orvos-egészségügyi IszB plénumtag tagjai: 
Szekeres Júlia 
Nemes Attila 
Sótonyi Péter 
 
Humánerıforrás menedzser (GATE) távoktatási formában mőködı 
alapképzési szak akkreditációs értékelését végzı bizottság: 
Palánkai Tibor (levezetı elnök), 
Iványi Károly 
Simonovits András 
Bugán Antal 
Ficzere Lajos 
Kovács I. Gábor 
 
2000/5/III/3. sz. határozat  
 
Látogató bizottság a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi 
Karán az olasz nyelv és irodalom szak akkreditációs értékelésének befejezésére 
szolgáló közbülsı eljárás lefolytatására  
Elnök: 
Szabics Imre ELTE BTK 
Tagok: 
Pál József SZTE BTK 
Salvi Giampaolo ELTE BTK 
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2000/7/VI/3, 2000/8/IV/1 és 2000/9/II/1 sz. határozatok 

Közbülsı eljárásban résztvevı látogató bizottságok  
 

Intézmény Elnök Tagok 

Debreceni Egyetem 

 
Bölcsészettudományi 
Kar 

 
 

Szegedy Maszák 
Mihály 

Bíró Péterné,  
Bojtár Endre  
Fehér M. István 
Kósa László 
Tolcsvay N. Gábor  
Ritoók Zsigmond  

Egészségügyi  
Fıiskolai Kar 

Buda József   Póttag: Kovács L. Gábor PTE 
Eü. FK 

Hajdúb.-i W. I.  
Ped. Fıisk. Kar 

Fehér Irén Horváth-Szabó Katalin PPKE  
Bakonyi Anna AVKF 

Mezıgazdaság-
tudományi Kar 

Dimény Imre  Szőcs István SZIE  
Póttag: Buzás Gyula KE 

Mőszaki Fıisk. Kar Lenkei Péter Hübner Mátyás PTE  
Mővészeti képzés Vidovszky László Eötvös József LFZE 
Debreceni Ref. 
Hittudományi Egy. 

Ladányi Sándor Pálhegyi Ferenc ELTE  
Póttag: Németh Dávid KRE 

ELTE 
Tanító- és Óvóképzı 
Fıisk. Kar 

Cseh Sándor Szakács Mihályné TSF, 
Gaul Emil, MIE  
Póttag:  Szenczi Árpád KRE  

Evangélikus Hittud. 
Egyetem 

Fekete Károly Ritoók Pálné ELTE BTK 
Póttag: Szenczi Árpád KRE  

Liszt Ferenc 
Zenemővészeti 
Egyetem 

Vidovszky László Tillai Aurél PTE MK 
Berkesi Sándor DRHE 
Póttag: Babarczy László, SZFE 

NYME 
Apáczai Csere  János 
Tanítóképzı Fıisk. 
Kar 
Benedek Elek 
Pedagóg. Fıiskolai K. 

 
 

Székely Gábor 

 
Miklovicz Árpád NYF,  
Kövér Sándorné DE,  
Petıcz Jánosné AVKF,  
Póttag: Horváth-Szabó Katalin 
PPKE  
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Erdımérnöki Kar 
 
Faipari Mérnöki Kar   
 
Közgazdaság-
tudományi 
Kar 
 

 
 
 

Solymos Rezsı 

Dimény Imre SZIE, MTA 
Kadocsa László DF  
Nyárs József FVM 
Palotás Gábor DE 
Varga Gyula MTA 
Póttag: Csányi Sándor SZIE 
Schmidt Gábor SZIE  
Tóth Sándor FVM 
Varga Gyula MTA 

SZTE 
Állam- és Jogtud. Kar 

Sólyom László Kengyel Miklós PTE 
Kalas Tibor ME ÁJTK 

 
 
Bölcsészettudományi 
Kar 

 
 

D. Molnár István 

Adamik Tamás ELTE 
Biró Péterné SE 
Horányi Özséb BME 
Nyomárkai István ELTE 
Paládi-Kovács Attila MTA NK 

Egészségügyi 
Fıiskolai Kar 

Buda József   Lukácskó Zsolt DE  
Póttag: Kovács L. Gábor PTE  

Gazdaságtud. Kar Vörös József Bélyácz Iván PTE 
Wachtler István SZIE 

Mezıgazdasági 
Fıiskolai Kar 

Dimény Imre Wachtler István SZIE 

Mővészeti képzés Vidovszky László Eötvös József LFZE 
Berzsenyi Dániel 
Fıiskola 

 
 

Palcsóné Zám Éva 

Székely Gábor NYF 
Komáromy Sándor ME CTFK, 
Czeglédi Csaba EKF 
Naár Zoltán EKF,  
Póttag: Orbán Sándor EKF 

 
Eszterházy Károly 
Fıiskola  

 
Békési Imre 

Seres László SZTE JTFK 
Varga István SZTE JTFK 
Székely Gábor NYF 
Póttag: Cs. Jónás Erzsébet NYF 

Magyar 
Táncmővészeti Fıisk.  

 
Békés András 

Szirmai Béla SZFE  
Tímár Sándor nyugdíjas 

Széchenyi István 
Fıiskola   

Lenkei Péter  Kulcsár Béla BME,  
Kerékgyártó György BME 

 
Gyıri Hittudományi 
Fıiskola  

 
Fodor György  

Kuminetz Géza  
Horváth-Szabó Katalin PPKE 
BTK Póttag: Szabó Péter PPKE 
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Pápai Református 
Teológiai Akadémia 

 
Ladányi Sándor  

Lukács László  
Pálhegyi Ferenc ELTE 
Póttag: Cserháti Sándor 

Veszprémi Érseki 
Hittudományi 
Fıiskola  

 
Fodor György  

Szabó Péter PPKE  
Horváth-Szabó Katalin PPKE 
Balogh István nyugd.  
Póttag: Kránitz Mihály PPKE  

Modern Üzleti 
Tudományok Fıisk.   

Vörös József  Majoros Pál BGF  
Póttag:Temesi József BKÁE 

 
 

IV. 4. Akkreditációs eljárásokkal kapcsolatos határozatok 
 

2000/5/III/2. sz. határozat  

Közbülsı eljárások és a székhelyen kívüli képzések akkreditációs értékelése  

 
� Az 191999. évi törvénymódosítás óta a hatályos felsıoktatási törvény a 

székhelyen kívüli képzést miniszteri engedélyhez köti. Az Ftv. 125.§ (7) 
bekezdése értelmében a már mőködı, székhelyen kívül képzések11 
akkreditálásának határideje 2002. június 30. 

� Az elsı akkreditációs értékelésekrıl szóló MAB-határozatok bizonyos 
szakokra közbülsı eljárásokat írnak elı. Az eljárás lefolytatásának határidejét 
a plénumhatározat rögzíti.  

� A MAB 1999/8/VII/4. számú határozata kimondja, hogy a már mőködı 
székhelyen kívüli képzések akkreditációs értékelése a közbülsı eljárások 
lefolytatására kidolgozott eljárási rend szerint történik. 

Közbülsı eljárásra három okból kerülhet sor: 
- az akkreditációs értékelés idején még nem volt oklevélkiadás, így az 

értékelést be kell fejezni, 
- az akkreditációs értékelés javítható hiányosságot tárt fel, ennek 

kiküszöbölését kell ellenırizni, 

                                                      
11 Az OM 1999. december 1-i dátummal körlevelet adott ki, melyben kérte az 
intézményeket, hogy december 31-ig adják meg az akkreditáltatni kívánt 
székhelyen kívüli képzéseiket.  Az 1999. december 31-ig beérkezett intézményi 
válaszok alapján a felsıoktatási helyettes államtitkárság összeállította, majd 
eljuttatta a MAB-hoz a már mőködı és 2002. június 30-ig akkreditálandó 
székhelyen kívüli képzések listáját.  
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- az OM listában1 megadott székhelyen kívül mőködı szak értékelését kell 
elvégezni12. 

Az eljárásra vonatkozó határozatok 
1. Székhelyen kívüli képzési forma akkreditálható (az 1999/8/VII/4. sz. 

határozat kiegészítése): 
� ha van a szaknak szakindítási engedélye,  
� ha a székhelyen kívüli képzés a MAB minıségi elıírásokat tartalmazó 

szak akkreditációs követelményrendszerének13 eleget tesz, és 
� ha az intézményben vagy annak valamely karán nappali képzés keretében 

már folyik a szakon képzés, illetve – a javasolt kiegészítés – ha a 
székhelyen nincs ilyen képzés, akkor külön vizsgálat tárgyává kell tenni a 
csak székhelyen kívüli képzés indokoltságát. 

Ha az OM listában1 szerepel olyan szak (a képzési hely megjelölésével), mely 
képzési helyen folyó szakképzés a MAB elsı akkreditációs értékelésekor 
legalább Erıs minısítést kapott, akkor az adott helyen folyó képzés 
akkreditáltnak tekintendı. 

2. Közbülsı eljárás során az értékelés alapjául szolgál 
2.1. A szak elsı akkreditációs értékelésrıl szóló plénumhatározat 

(mint viszonyítási alap). 
2.2. Az éves jelentések háttéranyagául szolgáló szak-önértékelés14. 
2.3. Látogatás (szükség esetén). 
Székhelyen kívül (is) folyó képzések esetén a szak-önértékeléseket 
minden képzési hely esetén el kell készíteni.  

3. Határozott ideig akkreditált szakok 

                                                      
12 Elıfordulhat az OM székhelyen kívüli képzéseket felsoroló listájában olyan 
szak, amelyre az intézmény akkreditációs plénumhatározata is elıírta már a 
közbülsı eljárás lefolytatását. 
13 L.: Akkreditációs értesítı 4. évfolyam 1999: Szakmai követelmények és 
részletes irányelvek 
14 Az Ftv. 59. §-ában elıírt éves jelentés készítése során az egyes szakok 
önértékelését az arra kijelölt felelısök a szakra vonatkozó minıségértékelési 
szempontok alapján elvégzik. Az önértékeléseket az intézmény a maga számára 
készíti, ezek az éves jelentések háttéranyagai. Ugyanakkor a MAB a külsı 
minıségértékelés során ezekre igényt tarthat. (L.: a 2000. februári, A MAB akkreditációs 
eljárása az éves jelentések figyelembevételével címő iránymutató és az intézményeknek 
írt 2000. május 2-i körlevél). Adott tanévben közbülsı eljárásra kerülı szakok juttassák el 
a MAB-hoz az intézményük éves jelentésének beadásával párhuzamosan – az egyébként a 
jelentés háttéranyagaként szolgáló – szak-önértékeléseket. (Az adott évben közbülsı 
eljárásra nem kerülı szakok esetén a szak-önértékelés az intézménynél marad!) 
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Bizonyos szakok esetén az akkreditációs értékelésrıl szóló 
plénumhatározatban elıírt, a szak akkreditálásának feltételéül szabott 
határidı sok esetben már lejárt, vagy lejár addigra, amire a szak közbülsı 
eljárására sor kerül. Ezért az alábbi határozat elfogadása javasolt: 
Ha valamely szak elsı intézményakkreditációs értékelése során a MAB 
az intézmény akkreditációjáról szóló plénumhatározatban határidıhöz 
kötött közbülsı eljárást írt elı, akkor a szakon folyó képzés a megadott 
határidı esetleges lejárta ellenére folytatódjék a közbülsı eljárás 
lezárásáig. A szak további sorsát az akkor hozandó plénum-állásfoglalás 
határozza meg. 

4. A közbülsı eljárások ütemezése: 
4.1. Minden, az OM által 191999. december 31-ével lezárt listán1 

szereplı székhelyen kívül képzés közbülsı eljárását 2002. 
június 30-ig be kell fejezni.  

4.2. Ha valamely intézmény több szakja esetében kell közbülsı 
eljárást lefolytatni, akkor  
– függetlenül attól, hogy székhelyen kívüli képzésrıl vagy 
MAB határozattal közbülsı eljárásra kötelezett szakról van szó 
– a közbülsı eljárásokra lehetıség szerint azonos idıben 
kerüljön sor. Kari tagozódású intézmények esetén karonként 
érvényesítendı ez a szabály. 

4.3. Elsıként a székhelyen kívüli képzést folytató intézmények, ill. 
többkarú intézmények esetén az intézmények székhelyen kívüli 
képzést folytató karainak „érintett szakjai”15 kerüljenek sorra.  

4.4. A székhelyen kívüli képzést nem folytató intézmények, ill. a 
többkarú intézmények székhelyen kívüli képzést nem folytató 
karainak közbülsı eljárásra kötelezett szakjaira 4.3. teljesítése 
után, lehetıség szerint azonos idıben kerüljön sor. Ezek 
idıbeni ütemezésénél az akkreditációs értékelésrıl szóló 
plénumhatározatban elıírt határidıket kell figyelembe venni. 

4.5. A fenti ütemezési szempontokat elfogadva érvényét veszti a 
MAB 1998/8/VII/5. sz. határozatának azon pontja, miszerint 
„az elsı akkreditációs értékelések során elıírt közbülsı 
eljárásokra elsıként a nem integrálódó intézményeknél 
kerüljön sor”. 

                                                      
15 „érintett szakok”: a székhelyen kívül folyó szakképzések és az intézmény, ill. 
az intézmény székhelyen kívüli képzést folytató karainak az akkreditációs 
értékelésérıl szóló plénumhatározatában közbülsı eljárásra kijelölt szakjai. 
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Az OM listában1 megadott székhelyen kívüli képzések és a MAB által 
közbülsı eljárásra kötelezett szakok értékelésének idıbeli ütemezését a 
Titkárság végezze el és errıl a Plénumot a soron következı ülésen 
tájékoztassa. A Plénum egyúttal visszavonta 1998/8/VII/5. sz. határozatát. 
 
2000/7/V/1. sz. határozat  
A Plénum tudomásul vette a Wesley János Lelkészképzı Fıiskola általános 
szociális munkás szakán folyó oktatási tevékenység minıségi ellenırzésérıl 
készült jelentést. 
 
2000/7/V/2. sz. határozat  
A Plénum tudomásul vette Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 
Nevelıintézete által megküldött intézkedési tervet. 
 
2000/7/V/3. sz. határozat  
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Olasz nyelv és irodalom szak 
akkreditációs értékelése alapján a plénum megállapította, hogy a szak 
minısítése megfelelı, ezért határozott idıre, 2003. június 30-ig 
akkreditálható.  

 
 

 
 
 
 

V. HATÁROZATOK 
 
2000/2/X/2. sz. határozat  

Állásfoglalás szak elnevezésérıl  

A hittudományi felsıoktatásban folyó „teológus” képzésben a 72/l998. (IV.l0.) 
Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti „teológia” szak elnevezés használatát 
javasolja. Egyben felhívja egyrészt az érintett intézmények figyelmét arra, hogy a 
továbbiakban a kiadott oklevelekben szereplı szakmegnevezés a 
kormányrendelettel összhangban legyen, másrészt a törvényalkotók figyelmét 
arra, hogy a korábban „teológus” szakon szerzett végzettség egyenértékőnek 
tekintendı a „teológia” szakos végzettséggel. 
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2000/2/XIII sz. határozat 

Javaslat a fıiskolai alapképzést kiegészítı egyetemi szintő 
képzésekkel szemben támasztott szakbizottsági állásfoglalások 

kialakítására 

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 
nem egységes, ezért a MAB ad hoc „Mőszaki Vegyes Bizottsága” az egyetemi és 
fıiskolai képzés kapcsolatáról elıterjesztést nyújtott be a MAB Plénumának. 
A Bizottság elıterjesztése: 

1. Fıiskolai képzést követı kiegészítı egyetemi képzés idıtartama 3 év, 
illetve az elıírt kreditpontszám teljesítése. Egyetemi kiegészítı 
alapképzést egyetem végezhet olyan szakon, amelyhez rendelhetı 
tudományágban jóváhagyott PhD programmal, vagy a MAB által elismert 
kiemelkedı kutatási tevékenységgel rendelkezik. 

2. Egyetemi szak 3 év utáni megszakítása nem vezethet fıiskolai 
diplomához. Ilyen esetben „kiegészítı gyakorlati” képzés szükséges, 
amelynek idıigénye 1 évre tehetı. (Természetesen amennyiben fıiskolai 
kimenet esetén a szak fıiskolai szintő képesítési követelményei léteznek, 
és az intézmény fıiskolai szintő oklevél kiadási joggal rendelkezik.) 

3. A mőszaki felsıoktatásra elfogadott elvek nem általános érvényőek. A 
plénum javasolja, hogy más szakterületekre vonatkozóan is dolgozzanak 
ki hasonló, az egyedi sajátosságokat figyelembevevı állásfoglalást. 

 

 Állásfoglalás speciális PhD ügyekben 

 
2000/1/VIII. sz. határozat 

Állásfoglalás magyar-német szociológiai PhD program ügyében 

Varga Károly a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, a 
szociológiatudomány doktora és Henrik Kreutz német professzor közös program 
benyújtására kért engedélyt. A társelnökséget azonban a MAB szabályai kizárják. 
A MAB a PhD programok akkreditálását a programvezetı 65 éves korhatárához 
köti. Azt is kérik, hogy a MAB engedélyezze Varga Károly részére szociológiai 
PhD program vezetését, bár 65. évét betöltötte. Az egyházi intézmények 
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professzorainak felmentésére vonatkozó szabályok nem világosak. A Plénum 
állásfoglalása: 
1. PhD programnak csak egy programvezetıje lehet, társvezetıje nem.  
2. A MAB az OM-tıl kérjen jogértelmezési állásfoglalást, arra vonatkozóan, 

hogy a 70 évet betöltött egyetemi tanárok köztársasági elnök általi felmentése 
az egyházi felsıoktatási intézmények tanáraira is vonatkozik-e. 

 
2000/2/II/1. sz. határozat  
 
A Plénum nem fogadta el König Róbert egyetemi adjunktus 1999. novemberében 
kapott „Donauschwaebischer Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg” 
elnevezéső elismerését, mivel nem tekinthetı olyan külföldi grémium által adott 
mővészeti elismerésnek, amely a Felsıoktatási törvény 123. §. (8) bek. szerinti 
hazai díjakkal egyenértékő. 
 
2000/2/II/2. sz. határozat  
 
A Debreceni Egyetem Debreceni Konzervatóriuma DLA pályázat véleményezési 
eljárásának felfüggesztése. Tekintettel arra, hogy doktori/DLA program csak 
egyetemi alapképzést folytató szak tudományágában indítható, ezért a beadott 
DLA pályázat véleményezését a MAB Plénuma mindaddig felfüggeszti, amíg 
egyetemi szintő szakon a Debreceni Konzervatóriumban nincs oklevélkiadás. 
 
 
2000/2/VI/1. sz. határozat  
 
A Veszprémi Egyetem elıterjesztése alapján a Plénum elfogadta, hogy: a PATE 
Doktori Tanácsa és Habilitációs Bizottsága intézményközi testületként mőködjön 
tovább a folyamatban lévı ügyek vitelére az átmeneti idıszakban, legkésıbb 
2001. június 30-ig. A doktori és habilitációs okleveleket a három érintett egyetem 
állítsa ki.  
Egy, korábbi közös programot a jövıben a két újonnan alakult egyetemen kell 
folytatni. Ez a Széles Gyula által vezetett A típusú 37. sz. program (Állati eredető 
termék elıállítás, fejlesztés és fogyasztás ökonómiája) és Buzás Gyula által 
vezetett 28. sz. B típusú  program (Új agrárstruktúrák ökonómiai megalapozása). 
A Plénum javasolja, hogy Széles Gyula A típusú programja önmagában 
mőködjön tovább a Kaposvári Egyetemen. Javasolja továbbá, hogy Buzás Gyula 
vezette B típusú program önálló A típusú minısítést kapjon, ha ennek megvannak 
a megfelelı személyi és tárgyi feltételei. Ennek érdekében készítsenek 
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elıterjesztést, amelyben leírják, hogy e program személyi és mőködési feltételei 
mennyiben változtak az elmúlt évek során és azok megfelelnek-e a MAB 
l999/6/V/7 sz. határozatának. 
 
2000/2/VI/2. sz. határozat   

Zsidó vallástudomány címő PhD program véleményezési eljárásának 
felfüggesztése  

 
Országos Rabbiképzı Intézet – Zsidó Egyetem 460 kódszámú Zsidó 
vallástudomány címő PhD programjának (programvezetı: Schöner Alfréd) 
véleményezési eljárását a MAB felfüggeszti. Tekintettel az Egyetem most folyó 
elsı akkreditációs értékelésére, a Plénum annak lezártát követıen foglal állást, 
hogy a fenti doktori program indítására alkalmas-e az Országos Rabbiképzı 
Intézet – Zsidó Egyetem. 
 
2000/6/V/1. sz. határozat  

Egyetemi és fıiskolai tanári kinevezések véleményezési elvei és az 
eljárás menete   

 
I. Egyetemi, fıiskolai tanári kinevezések követelményrendszere 

Egyetemi tanárrá az nevezhetı ki {Ftv. 17. § (4) szerint}, aki 

a) felsıoktatási intézményben az oktatói, illetve kutatói munkakör 
betöltéséhez kötött elıírásoknak eleget tesz {Ftv. 14. § (1): egyetemi oklevéllel 
rendelkezik; büntetlen elıélető és cselekvıképes; az intézményi oktatói, 
tudományos kutatói vagy mővészeti alkotói követelményeknek – beosztásához 
mérten – megfelel}, valamint  

b) doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik; 

c) idegen nyelven is képes elıadás megtartására; 

d) oktató és tudományos, illetve mővészeti tevékenységével igazolta, hogy 
alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevık, a tanársegédek tanulmányi, 
tudományos, illetve mővészi munkájának vezetésére; 

e) kiemelkedı tudományos kutatói, illetve mővészi munkásságot fejt ki; 

f) tudományágának, illetve mővészeti területének mértékadó hazai és 
nemzetközi körei elıtt ismert; 

g) iskolateremtı egyéniség. 
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Egyetemi tanárrá kinevezés szempontjából kiemelkedı tudományos kutatói, 
illetve mővészi munkásságnak tekintendı, ha a pályázó  

♦ akadémiai doktori címmel rendelkezik, vagy  

♦ – kivételes esetben – azzal egyenértékő tudományos (mővészeti) 
tevékenységet tud felmutatni, vagy 

♦ kimagasló szakmai, illetve mővészeti alkotást hozott létre.  

 

Fıiskolai tanárrá az nevezhetı ki {Ftv. 18. § (2) szerint }, aki 

a) felsıoktatási intézményben az oktatói, illetve kutatói munkakör 
betöltéséhez kötött elıírásoknak eleget tesz {Ftv. 14. § (1): egyetemi oklevéllel 
rendelkezik; büntetlen elıélető és cselekvıképes; az intézményi oktatói, 
tudományos kutatói vagy mővészeti alkotói követelményeknek – beosztásához 
mérten –  megfelel}, valamint 

b) doktori fokozattal rendelkezik; 

c) idegen nyelven is képes elıadás tartására; 

d) oktató, tudományos vagy szakmai, illetıleg mővészeti tevékenységével 
igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, 
illetve mővészi munkájának vezetésére; 

e) szakmai (mővészeti) tevékenysége kiemelkedı és szakterületének 
mértékadó körei elıtt ismert. 

 

Fıiskolai tanárrá kinevezés szempontjából kiemelkedı szakmai (mővészeti) 
tevékenységnek tekintendı, ha a pályázó szakmai (mővészeti) munkássága a 
szakterületenként megadott kívánalmaknak eleget tesz. Ennek megítéléséhez 
legalább 10 éves szakmai pályafutás szükséges. 

 

A MAB egyetemi és fıiskolai tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott 
szempontrendszerét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

II. A pályázati rendszer 
II. 1. A FOLYAMAT IDİRENDJE 
A 2001. évi egyetemi és fıiskolai tanári kinevezések ütemezését – a pályázati 
kiírásoktól a kinevezések átadásáig – a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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II. 2.FORMAI ELİÍRÁSOK 
A MAB véleményezési eljárásához szükséges dokumentumok: 
1. Pályázat 
2. Szakmai önéletrajz 
3. Az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak 
tartott 10 publikáció bibliográfiai adatai, illetve az utóbbi 10 év legfontosabbnak 
tartott alkotásainak kellı részletezettségő dokumentációja 
4. Ha az egyetemi / fıiskolai bíráló bizottság elızetesen véleményez, akkor a 
bizottság jegyzıkönyve 
5. Az OM által kért okiratmásolatok 
 
A MAB-hoz a pályázati anyagot 6 példányban kell beadni. 
 
II. 3. TARTALMI ELİÍRÁSOK 
A pályázó pályázatában hitelt érdemlıen mutassa be, hogy teljesíti 
♦ az egyetemi tanári kinevezéshez elıírt, az I. a) – g) pontokban részletezett 
törvényi feltételeket (egyetemi tanári pályázat esetén); 
♦ a fıiskolai tanári kinevezéshez elıírt, az I. a) – e) pontokban részletezett 
törvényi feltételeket (fıiskolai tanári pályázat esetén). 
  

III. A Véleményezı Bizottság (továbbiakban: Bizottság) szervezeti és 
mőködési rendje 

 
III. 1. A BIZOTTSÁG FELADATA 
 
Felsıoktatási intézmény vagy az oktatási miniszter kérésére véleményezi az 
egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezésének alapjául szolgáló pályázatokat és 
pályázatonként indoklással ellátott határozati javaslatot terjeszt a MAB Plénuma 
elé. 
 
III.2. A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE 
 
1. A Bizottság elnöke és tagjai plénum-tagok. Az elnökön túl mind az 
egyetemek mind a fıiskolák képviseletében azonos számú plénum-tag vesz részt 
a Bizottság munkájában. Bizottsági tagságra való jelölést a plénum-tagok 
kötelesek elfogadni. 
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2. A Bizottság elnöke indokolt esetben meghívja a felhasználói terület egy vagy 
két képviselıjét. A meghívott képviselık az ülésen tanácskozási joggal vesznek 
részt. 
 
III. 3. A BIZOTTSÁGI ELNÖK ÉS A TAGOK VÁLASZTÁSA 
 
1. Az elnök személyére – a MAB alelnökeivel és tagjaival folytatott konzultáció 
után – a MAB elnöke tesz javaslatot.  
2. Az elnök személyérıl a Plénum „igen” vagy „nem” szavazattal, titkos 
szavazással, egyszerő többséggel dönt. A szavazás eredménytelensége esetén a 
soron következı plénum-ülésen új javaslatot kell elıterjeszteni. 
3. A Bizottság tagjaira – a MAB elnökségével lefolytatott konzultáció után – a 
bizottsági elnök tesz javaslatot.  
4. A Plénum „igen” vagy „nem” szavazattal, titkos szavazással, egyszerő 
többséggel dönt a tagok személyét illetıen. Amennyiben valamely jelölt esetén az 
„igen” szavazatok aránya nem éri el a szavazatok több mint 50%-át, a soron 
következı plénum-ülésen új javaslatot kell elıterjeszteni. 
5. A Bizottság elnökét és tagjait a MAB elnöke kéri fel a Bizottság munkájában 
való részvételre. A megbízás a plénum-tagok megbízatásának érvényességéig 
szól. 
6. Ha valamely bizottsági tag plénum-tagsága megszőnik, akkor új bizottsági 
tag megválasztása a III.3.-ban foglaltak szerint történik. 

III. 4. A BIZOTTSÁG MŐKÖDÉSI RENDJE 

1. Bizottsági ülést szükség szerint (az ügyek határidejére és számára tekintettel) 
kell összehívni.  

2. A bizottsági ülést a Bizottság elnöke hívja össze oly módon, hogy a tervezett 
napirendet is tartalmazó meghívót, a napirenden levı pályázatokat és az 
anonim bírálók állásfoglalását (indoklás nélkül) a tagok az ülés elıtt legalább 
5 nappal kézhez vehessék. 

3. A napirenden szereplı ügyek anonim bírálatai az ülés ideje alatt betekintésre 
a tagok rendelkezésére állnak.  

4. Valamely ügyben bizottsági tag érintettnek tekintendı, ha  
a) a pályázónak hozzátartozója (PTK 685. § b), 
b) a pályázóval a munkáltatójuk azonos, 
c) a bizottsági tag által ismert, az ügy elfogulatlan megítélését akadályozó egyéb 

ok áll fenn.  
A bizottsági tag az érintettségét köteles bejelenteni. 
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5. Érintett bizottsági tag a kérdéses pályázatról szóló vitán és a szavazásban 
nem vesz részt. 

6. A szavazási eljárás: 
A Bizottság a kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalását a szavazásban 
résztvevık egyszerő többségével, “igen” vagy “nem” szavazattal, titkos 
szavazással hozza meg. 
A szavazásban résztvevık: 

a) Egyetemi tanári kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalás szavazásában a 
Bizottság egyetemeket képviselı tagjai vesznek részt. 

b) Fıiskolai tanári kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalás szavazásában a 
Bizottság fıiskolákat képviselı tagjai vesznek részt. 
Egyenlı szavazatszám esetén az elnök is szavaz és az ı szavazata dönt.  
Határozatképesség feltétele: a szavazásban részvételre jogosultak (az elnökkel 
együtt) több mint 50%-ának a jelenléte.  

7. A bizottsági ülésrıl emlékeztetı készül, melyet a Bizottság elnöke, 
összeférhetetlenség vagy akadályoztatás esetén az általa felkért levezetı 
elnök ellenjegyez.  

IV. A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS  

IV. 1. A véleményezési eljárás menete 
 
1) A pályázatot a pályázatot kiíró intézmény vezetıje vagy az oktatási miniszter 

véleményezés céljából eljuttatja a MAB elnökéhez.  
2) A MAB Titkárság a pályázatot a pályázat Titkárságra érkezésétıl számított 2 

héten belül megvizsgálja a MAB által támasztott formai elıírások 
teljesítésének szempontjából. Formai hiányosságok esetén – a Bizottság 
elnökének egyetértésével – a MAB fıtitkára a hiányosságok megjelölésével 
visszajuttatja a pályázatot (5 példányt) a véleményezést kérınek. A megjelölt 
formai hiányosságok pótlásáig a MAB a véleményezési eljárását felfüggeszti. 

3) A MAB formai elıírásainak eleget tevı pályázatokat a fıtitkár átadja a 
Bizottság elnökének. A Bizottság az egyes pályázatokról legalább 2 külsı 
szakértı írásban elkészített javaslatának figyelembe vételével alakítja ki 
állásfoglalását.  

4) Külsı szakértık:  
a. A Bizottság elnöke – szükség esetén konzultálva a tudományág szerint 

illetékes bizottsági, ill. MAB tagokkal – a pályázat kézhezvételétıl 
számított 2 héten belül javaslatot tesz a pályázatok külsı bírálóinak 
személyére. Indokolt esetben külföldi szakértı is felkérhetı. Külföldi 
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szakértı felkérése esetén a MAB kéri a pályázat idegen nyelvő 
változatának egy példányát. 

b. A szakértı anonim, azonossága harmadik személy számára nem adható ki. 
Az iratokon csak a szakértı azonosító száma szerepelhet. 

c. A szakértıi vélemény csak a Bizottság számára hozzáférhetı, külsık 
számára nem adható ki. 

d. A szakértıi vélemény elkészítésének határideje 2 naptári hét. 
e. A két szakértıi vélemény jelentıs eltérése esetén harmadik szakértıt kell 

felkérni. 
5. A Bizottság állásfoglalása kialakítása során a szakértık véleményét 

mérlegelni kell, az azonban nem köti a Bizottságot.   
6. A Bizottság a bizottsági állásfoglalást, annak indokolását és a szavazati 

arányt tartalmazó határozati javaslatot terjeszt a Plénum elé.  
 
A pályázat elbírálásában részt vevı szakértık (bíráló, bizottsági tag, plénum-tag) 
valamint a titkársági munkatársak a tudomásukra jutott személyes adatokat külsı 
személy részére nem továbbíthatják. 
 
IV.2. A Plénum határozathozatala 
1. A Véleményezı Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke terjeszti a Plénum 
elé.  
2. A Plénum állásfoglalását “igen”, vagy “nem” szavazattal, titkos szavazással, 
egyszerő többséggel hozza meg.  
3. A pályázat ügyében hozott MAB állásfoglalásról és annak indoklásáról a 
MAB elnöke tájékoztatja a véleményezést kérıt (intézményvezetıt vagy az 
oktatási minisztert).  
 
Véleményezési határidı: a MAB formai elıírásainak eleget tevı pályázat MAB 
titkárságra érkezésétıl számított 3 hónap. 
 
V. MAB határozat megtámadása esetén az eljárás menete: 
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A Plénum határozatot kizárólag az eljárási szabályok vagy a 
követelményrendszer be nem tartása miatt lehet sérelmezni és az adott kiírási 
ciklusban új eljárást kezdeményezni. 

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 
i) döntéshozatali eljárása a jogszabályok, ill. a MAB SzMSz-ének mely 
pontjának / pontjainak nem tett eleget, ill.  
ii) 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 
i) a Jogtudományi szakbizottságtól, és/vagy 
ii) az SzMSz bizottságtól (a MAB mőködésével és feladatkörének 
ellátásával kapcsolatos szabályozási feladatokat ellátó különbizottság ), és/vagy 
iii) a döntés-elıkészítésben résztvevı bizottságtól és/vagy 
iv) az elnökségtıl. 
e) A MAB elnöke a sérelem kivizsgálása eredményeképpen kialakult, 
indoklással ellátott MAB határozatról a megadott határidın belül tájékoztatja az 
oktatási minisztert. 
 
1. sz. melléklet 

Az egyetemi és fıiskolai tanári kinevezések véleményezésének 
szempontrendszere 

Szociológiai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Alapfeltétel  
Az akadémiai doktori eljárást megelızı habitus-vizsgálat követelményeinek 
teljesülése. 
Fıiskolai tanár 
A törvényes feltételek megléte. 
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Közgazdasági szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Alapfeltételek  
MTA doktora cím vagy akadémiai doktori fokozat, 
-     a doktori cím egyenértékőségének megállapításánál az MTA doktora 
habitusvizsgálatnak a közgazdaság-  és jogtudományokra megfogalmazott 
követelményeit kell alkalmazni; 
- a megadott szempontrendszeren belül differenciáltan kell kezelni az egyes 

közgazdasági tudományágakat (elméleti, módszertani, gyakorlati területek), 
azok eltérı sajátosságaira való tekintettel. 

 
Egyéb feltételek 
Publikációk, idézettség 
Idegen nyelvő publikációk, idézettség, nemzetközi kitüntetések, díjak, díszdoktori 
cím, vendégprofesszor külföldi egyetemeken, tisztségek vagy szereplés 
nemzetközi tudományos társaságokban vagy fórumokon, részvétel nemzetközi 
tudományos pályázatokon, meghívások rangos fórumokra, konferenciákra, 
pályázatok vagy külföldi tudományos teljesítmények elbírálására való felkérés. 
Oktatás 
Kiemelkedı oktatási tevékenység. Kiemelkedı oktatói és pedagógusi hatás, 
utánpótlás nevelése. 
Oktatás idegen nyelven 
Bizonyított elıadói készség az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén. 
Tudományos, mőszaki, mővészeti alkotások 
Új tételek, új módszerek, új összefüggések feltárása, ismeretanyag gyarapítása, 
korábbi tudományos eredmények bírálata, gyakorlatilag mérhetı, azonosítható 
haszon, részvétel a tudományos minısítésben. 
Tudományos, mőszaki, mővészeti alkotások 
Díjak és kitüntetések, szabadalmak, újítások, nagyobb részvétel kutatási 
programokban, sikeres pályázatok, tanácsadó tevékenység a kormányzati vagy az 
üzlet életben. 
 
Fıiskolai tanár 
Oktatás alapképzésben 
Minimum 5 éves folyamatos felsıoktatási gyakorlat, hivatásszeretetet tükrözı 
egyéniség. 
Oktatás idegen nyelven 
Bizonyított elıadói készség az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén. 
Publikáció 
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Több megjelent, vagy bizonyítottan elkészült publikáció, tudományos 
dokumentum az oktatott szakterületen. 
Szakmai gyakorlat 
Részvétel új eljárások, módszerek, innovációk  kimunkálásában, bevezetésében, 
képesség a szakma fejlesztésére. 

Nyelvészeti szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Alapfeltétel 
Egyetemi tanári kinevezéshez akadémiai doktori fokozat szükséges, mivel az 
akadémiai doktori fokozattal csakis az akadémiai doktori fokozat egyenértékő. 
Minden más lehetıség megengedése a minıségi követelmények megkerülését 
teszi lehetıvé. 

Irodalomtudományi szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Alapfeltétel 
Egyetemi tanári kinevezéshez akadémiai doktori cím megléte szükséges, és ez 
ellenırizhetı követelmény. 

Mővészeti szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Mővészeti munkásság, mővészeti alkotások 
Kiemelkedı értékő mővészeti alkotások, hazai és nemzetközi elismertség, 
társadalmi hatás, jelenlét a mővészeti közéletben, kedvezı kritikai értékelés. 
Egyéb feltételek 
Publikációk 
a/ saját publikációk jegyzéke, 
b/ a mővészrıl és alkotómunkájáról megjelent publikációk jegyzéke. 
Oktatás 
Oktatásfejlesztési tevékenység a mővészképzésben, a készségfejlesztés terén elért 
eredmények. 
Iskolateremtı hatás 
Mővészeti mőhely kialakítását eredményezı iskolateremtı képesség, fiatal 
oktatók irányítására való alkalmasság 

Mővészeti díjak, kitüntetések 
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A MAB által az egyes mővészeti ágakhoz tartozó jelenleg elfogadott 
hazai díjak és kitüntetések: 

Apáczai Csere János-díj Harangozó Gyula-díj Liszt Ferenc-díj 
Balázs Béla-díj Jászai Mari-díj Munkácsi Mihály-díj 
Érdemes Mővész fokozat Kiváló Mővész fokozat Szabolcsi Bence-díj 
Erkel Ferenc-díj Kossuth-díj Szent-Györgyi Albert-díj 
Ferenczy Noémi-díj Köztársaság Érdemkereszt Ybl Miklós-díj 

 
Fıiskolai tanár 
Mővészeti munkásság, mővészeti alkotások 
Jelentıs alkotói eredmények, részvétel a hazai mővészeti közéletben, kedvezı 
kritikai visszhang és elismertség 
Oktatás alapképzésben 
A mővészképzésben bizonyított oktatói eredmények. 
Mővészeti díjak, kitüntetések 
A MAB által elfogadott valamennyi díj, továbbá javasolható még: 
� A népmővészet mestere 
� A népmővelésért 
� Pro Architektura 
Megjegyzés: több esetben a doktori fokozat követelménye is problémát okozhat, 
például a táncmővészet területén, mert az itt oktató mővészeknek fıiskolai szintő 
a diplomája. Ilyen esetekben a mővészeti díj egyértelmően kiválthatja a doktori 
minısítést. 

Pszichológiai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Egyéb feltételek 
Publikációk, idézettség 
A gyakorlatban dolgozóknál legalább hazai szinten meghatározó mővek. 
Oktatás 
A gyakorlatban dolgozóknál a szakpszichológus képzésben több éves tapasztalat. 
A klinikumban a kiképzı terápiás munkával jellemezhetı, más területeken 
egyénileg lehet meghatározni. 
Vezetıi tevékenység 
Vezetı pszichológusi, vagy pszichológiát oktató részleg vezetésében több éves 
gyakorlat. 
Megjegyzés: A szakbizottság elfogadja, hogy egyetemi tanári kinevezéshez 
akadémiai doktori cím szükséges. Továbbá vizsgálandónak tartja, hogy a jelölt a 
doktori cím megszerzése óta milyen tudományos tevékenységet folytatott és 
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mérlegelendınek tartja, ha a pályázó nem a pszichológia területén szerzett 
alapképzettséggel pályázik pszichológia szakos egyetemi tanárságra. 
 
Fıiskolai tanár 
Pszichológia szakon, ill. szakterületen fıiskolai képzés nincs. 

Neveléstudományi szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Egyéb feltételek 
Publikációk, idézettség 
Évi átlag 1-2 hazai és nemzetközi publikáció, szakmai oktatási segédletek 
(tankönyv, jegyzet). 
Tudományága hazai és nemzetközi testületeiben való folyamatos dokumentált 
tevékenység. 
Oktatás 
5-10 éves felsıoktatási gyakorlat, tanárképzési tevékenység. Legalább alprogram 
vezetıi tevékenység doktoriskolában. 
Oktatás idegen nyelven 
Legalább 2 nyelven.  
Iskolateremtı hatás 
Önálló alapszak vezetése (szakfelelıs), új szak akkreditációjának elıkészítése. Az 
adott tudományágban alapvetı tantárgy felelıse. 
Vezetési tevékenység 
Igazoltan sikeres felsıoktatási vezetıi tevékenység. 
Egyéb 
Kutatói státusúak esetén legyen szükséges az akadémiai doktori fokozat. A 
tudományág sajátossága, hogy a minıségi kritériumok java része az oktatói 
tevékenységben realizálódik.  
Megjegyzés 
Az alapkövetelményeken kívül legalább további öt követelmény megléte 
szükséges. A sporttudományokkal kapcsolatban az egyetemi tanári kinevezés 
kritériuma ugyanaz, mint a neveléstudományok esetében. 
 
Fıiskolai tanár 
Fıiskolai tanári kinevezéssel a szakbizottság nem foglalkozott, mert pedagógiai 
szakon nem lesz fıiskolai szintő képzés az új Képesítési követelmények szerint. 
Sporttudományok terén a fıiskolai tanár esetében a követelmények: 
� szakmai jártasság és oktatói készség, 
� minimum 10 éves felsıoktatási gyakorlat. 
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Történettudományi szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Alapfeltétel 
Egyetemi tanári kinevezéshez akadémiai doktori fokozat vagy a benyújtott 
disszertáció mellett az MTA-n lefolytatott sikeres habitusvizsgálatra van szükség. 
 
Fıiskolai tanár 
Fıiskolai tanári kinevezéshez doktori (PhD) fokozatra és habilitációra van 
szükség 

Filozófiai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Megjegyzések: 
� A szakbizottság nem tartja indokoltnak, hogy az egyetemi, fıiskolai tanári 

kinevezéshez a MAB állásfoglalását kikérjék. 
� Egyetemi tanári kinevezéshez akadémiai doktori fokozat vagy a benyújtott 

disszertáció mellett az MTA-n lefolytatott sikeres habitusvizsgálatra van 
szükség. 

� A felterjesztéseket az illetékes tudományági szakbizottságokban kell 
véleményezni. Egy – bármilyen összetételő – 12 tagú bizottság nem lehet 
kompetens az ország összes intézményébıl érkezı felterjesztésekrıl hiteles 
véleményt alkotni. 

 
Fıiskolai tanár 
Fıiskolai tanári kinevezéshez doktori (PhD) fokozatra és habilitációra van 
szükség. 

Jogtudományi és politológiai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Publikációk, idézettség 
Jogász: Legalább 2 publikált monográfia. A saját egyetem házi kiadványai nem 
veendık egyenrangú publikációs helynek az elismert kiadókkal! (impact factor!) 
Politológus: Elismert, nemzetközi folyóiratokban való közlés és idézettség. 
Egyéb kívánalom 
A habilitált az elsı egyetemi tanári kinevezést lehetıleg ne kaphassa arra az 
egyetemre, amely habilitálta. 
Megjegyzések: 
1. Az egyes szakbizottságoknak kell a felterjesztésekben állást foglalni; 
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2. jogszabálynak kell kimondani, hogy az akadémiai doktori hiányában az 
egyenértékőség vizsgálatára csak rendkívüli és külön indokolt esetben 
kerülhet sor. 

 
Fıiskolai tanár 
A szakon fıiskolai alapképzés nincs. 

Teológiai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Publikációk, idézettség 
Az utóbbi 10 évben legalább 1 könyv és évente átlag 1 megjelent tanulmány. 
Külföldi publikációkban történı hivatkozás illetve külföldön felsıoktatási 
intézményben vagy szakmai konferenciákon tartott elıadás.  
Oktatás 
Legalább 5 évi tanítás hittudományi felsıoktatási intézményben. Legalább 3 évi 
oktatás doktoriskolában.  
Oktatás idegen nyelven 
Hazai vagy külföldi kurzusokon tartott idegen nyelvő elıadás. 
Tudományos, mőszaki, mővészeti alkotások 
Önálló vagy társakkal közösen végzett, a tanítani kívánt szakterületre vonatkozó 
tudományos kutatás, amelynek eredményét kiadott könyv vagy tudományos 
folyóiratban közölt tanulmány, esetleg kéziratban bemutatott publikáció 
bizonyítja. 
Iskolateremtı hatás 
Kinevezéshez elınyös, ha doktori programban tudományos vagy oktatási 
tevékenységet végzett. 
Vezetési tevékenység 
Tanszéki vagy egyéb szakmai területen vezetıként eltöltött 3 év. 
Szakmai gyakorlat 
Elınyös, ha az oktatáson kívül más hitéleti területen is mőködött. 
 
Fıiskolai tanár 
Oktatás alapképzésben 
Legalább 5 évi tanítás hittudományi felsıoktatási intézményben. 
Publikáció 
Az utóbbi 10 évben legalább 1 könyv és évente átlag 1 megjelent tanulmány. 
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Szakmai gyakorlat 
Elınyös, ha az oktatáson kívül más hitéleti területen is mőködött. 
Oktatás idegen nyelven 
Hazai vagy külföldi kurzusokon tartott idegen nyelvő elıadás. 
Tudományos, mőszaki, mővészeti alkotások 
Önálló vagy társakkal közösen végzett, a tanítani kívánt szakterületre vonatkozó 
tudományos kutatás, amelynek eredményét kiadott könyv vagy tudományos 
folyóiratban közölt tanulmány, esetleg kéziratban bemutatott publikáció 
bizonyítja. 
Vezetési tevékenység 
Tanszéki vagy egyéb szakmai területen vezetıként eltöltött 3 év. 
Megjegyzések: 
A hittudomány területén az 1950 és 1990 között fennállt negatív diszkrimináció 
miatt nem lehetetett akadémiai doktori fokozatot szerezni és ez a helyzet ma sem 
változott. A PhD fokozatot is csak a MAB által 1995-ben kezdeményezett 
átminısítések révén kapták meg a korábban teológiai doktorátust szerzett 
professzorok. Azóta az egyetemi hittudományi karokon a MAB által elismert 
doktori programok mőködnek és így új, PhD fokozatot szerzı, doktorandusok 
képzése folyik. 

Az ajánlás abból indul ki, hogy PhD fokozattal (egyetemi kinevezés esetén 
habilitációval) rendelkezı személyeknél kell az akadémiai doktori címmel 
egyenértékő tudományos teljesítményt meghatározni. Emellett a hitélettel 
összefüggı tudományok oktatásnál. De általában az egyházi fenntartású 
felsıoktatási intézményekben az illetı egyház szellemiségét is biztosítani kell. A 
tanárok, oktatók kiválasztásánál erre fokozott mértékben tekintettel kell lenni, 
amit nem okvetlenül biztosít, ha csak a tudományos felkészültség alapján történik 
a kiválasztás. Természetesen egyetlen egyházi felsıoktatási intézménynek sem 
célja, hogy nem megfelelı képesítéső és képességő oktatókat állítson be az 
oktatásba. 

Kommunikációs szakbizottság 

A bizottság nem kíván állást foglalni 

Agrártudományi szakbizottság 

 
Megjegyzések: 
Az MTA doktori címmel nem rendelkezı egyetemi tanár pályázók tudományos 
teljesítményének véleményezése során az MTA doktori cím habitus vizsgálatában 
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foglaltak legyenek a mérvadók, melyet az MTA Agrártudományi Osztálya 
dolgozott ki. Az MTA doktori habitus vizsgálatban meghatározott kritériumokat 
célszerő az OM által kimunkálás alatt álló tudományos kutatói produktum listával 
kiegészíteni. 

Orvos- gyógyszerésztudományi és egészségügyi szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Megjegyzések: 
Az orvos-, gyógyszerésztudományi, egészségügyi szakbizottság véleménye: az 
egyetemi tanári kinevezésre való alkalmasság megítélése 3 alapkritérium alapján 
történjen: 1) a tudományos munkásság, 2) magas szintő alkotó (innovatív) 
szakmai tevékenység, 3) oktatói képesség. 
Ad 1) Az elméleti orvostudományi és gyógyszerésztudományi szakok esetében 
elvárható az akadémiai doktori cím. 
Ad 2) A klinikai és gyakorlati szakok területén a szakmai alkalmasság kérdése 
álljon elıtérben, melynek értékeléséhez ki kell kérni az illetékes orvostudományi 
szakmai kollégiumok véleményét. A szakma kiemelkedı szinten, alkotó módon 
végzett mővelése egyenértékő a tudományos teljesítménnyel. 
Ad 3) A hallgatói értékelések figyelembevétele is kívánatos. 
 
Fıiskolai tanár 
Oktatás alapképzésben 
Minimum 10 éves folyamatos felsıoktatási gyakorlat, hivatásszeretetet tükrözı 
egyéniség. 
Oktatás idegen nyelven 
Bizonyított elıadói készség az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén. 
Publikáció 
Az oktatott szakterületen több publikációja, tudományos dokumentuma jelent 
meg. 

Biológiai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Egyéb feltételek 
Publikációk, idézettség 
Kísérletes területen 20 közlemény, 40 impakt faktor; nem kísérletes területen 25 
publikáció, 10 impakt faktor és 200 független idézet.  
Oktatás 
7 év gyakorlat fıtárgy oktatásában. Egyetemi jegyzetek, tankönyv, egyéb 
segédlet írása, szerkesztése. 
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Oktatás idegen nyelven 
Elıadói képesség az EU nyelvek egyikén. 
Vezetési tevékenység 
Tudományos pályázati téma, PhD programvezetés, stb. 
Szakmai gyakorlat 
12 év, ebbıl 7 év felsıoktatásban. 
Iskolateremtı hatás  
Diákköri, diplomamunka, doktori témavezetés. 
Megjegyzések: 
Azonos az „MTA Biológiai Tudományok Osztályának minimum feltételei az 
MTA Doktora cím megszerzéséhez” címő állásfoglalással. 
Mérlegelési lehetıség: kiemelkedıen magas, dokumentált oktatási és fejlesztési, 
pályázati és vezetési tevékenység kiválthat 10-20% elmaradást a szaktudományi 
publikációs és idézetségi követelményektıl. 
 
Fıiskolai tanár 
Oktatás alapképzésben 
Minimum 7 év folyamatos felsıoktatási gyakorlat. 
Oktatás idegen nyelven 
Elıadói képesség az EU nyelvek egyikén. 
Oktatásfejlesztés 
Új oktatási módszerek, oktatási programok, segédletek (jegyzet, 
információhordozó, stb.). 
Publikáció 
Legalább 10-15 szakmai tanulmány (ebbıl kísérletes biológiában 2-3 nemzetközi 
lapban). 
Szakmai gyakorlat 
Legalább 12 év szakmai gyakorlat, szakmai fejlesztı tevékenység. 
Vezetési tevékenység 
Diákköri, szakdolgozati, pályázati témavezetés, egyéb vezetı tevékenység. 
Megjegyzés 
Mérlegelési lehetıség: kiemelkedıen magas dokumentált szakmai gyakorlati és 
oktatásfejlesztési tevékenység kiválthat 20 % publikációs teljesítményt. 

Kémiai szakbizottság  

Egyetemi tanár 
Alapfeltételek  
Az akadémiai doktori eljárást megelızı habitus-vizsgálat követelményeinek 
teljesülése. 
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Egyéb feltételek 
A bizottság különösebb feltételrendszert nem támaszt. 
Megjegyzés: a bizottság nem támogatja a címzetes egyetemi tanárságot fıiskolán 
vagy fıiskolai karon tanító fıiskolai tanárok esetében. 
 
Fıiskolai tanár 
A bizottság különösebb feltételrendszert nem támaszt. 
Szakmai gyakorlat 
Minimum 5 éves vezetıi gyakorlat. Részvétel új eljárások, módszerek, 
innovációk kimunkálásában, bevezetésében, képesség a szakma fejlesztésére. 
Egyéb követelmények 
Ha a kinevezendı tanár alapképzettsége nem azonos az oktatott szakkal, az adott 
szak területén a megfelelı jártasság igazolása. 

Fizikai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
1. Rendelkezik egyetemi habilitációval  
2. Rendelkezik az MTA doktora címmel, 
vagy kivételes esetekben ezt helyettesítheti az MTA doktora címmel egyenértékő 
tudományos teljesítmény. Annak tekinthetı:  
- a már elindított MTA doktori cselekmény, amennyiben a habitusvizsgálaton a 
jelölt már sikeresen átment vagy nemzetközi, rangos díj formájában elismert 
kiemelkedı tudományos teljesítmény, amely az MTA habitusvizsgálatának elvei 
szerint ítéltessék meg.  
3. Iskolateremtı egyéniség. Legalább egy területen nevéhez főzıdı olyan 
tudományos eredmények amelyek alapjául szolgáltak diplomamunkáknak, PhD 
disszertációknak.  
            Lehetıség szerint a jelölt körül aktív, jórészt fiatalokból álló kutatócsoport 
mőködése az utolsó 5 évben. 
 
A MAB habitusvizsgálat terjedjen ki: 
− a benyújtott igazoló okmányok valódiságának  ellenırzése  
− amennyiben a jelölt nem rendelkezik az MTA doktora címmel, úgy az 
egyenértékő tudományos eredmény megítélése. 
− iskolateremtı egyéniség megítélése 
− szakmai követelményeknek való megfelelés vizsgálata. Amennyiben a jelölt 
az elmúlt öt évben szerezte meg az MTA doktori címet úgy a szakmai vizsgálattól 
el lehet tekinteni. Ha a címet korábban szerezte meg, ill. nem rendelkezik vele, 
akkor meg kell vizsgálni az utolsó 5 év szakmai teljesítményét publikációk és 
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hivatkozások szempontjából. Ehhez irányadó számok: minimum 5 közlemény 
referált nemzetközi folyóiratokban és minimum 100 független hivatkozás az 
elmúlt öt évben az életmőre, vagy minimum összesen 20 impakt faktorú 
közlemények az elmúlt öt évben.  
− Oktatásban való részvétel értékelése. Amennyiben az egyetemi habilitációt a 
jelölt az elmúlt öt évben szerezte meg a bizottság eltekinthet az oktatásban való 
részvétel értékelésétıl . Ellenkezı esetben az utolsó 5 év oktatási tevékenységét is 
meg kell vizsgálni. Irányadó számok: legalább 6 szemeszter Doktori iskolai vagy 
egyetemi vagy fıiskolai alapképzési tanrendi elıadások és gyakorlati 
foglalkozások megtartása, és legalább 1 hallgató eredményesen befejezett 
szakdolgozói vagy PhD tevékenységének vezetése. 
Az egyetemi tanári kinevezés habitusvizsgálatához a MAB a következı 
okmányokat, adatokat kérje be:  
− szakmai önéletrajz, 
− egyetemi habilitációt igazoló okmány másolata, 
− MTA doktori oklevél másolata, vagy az ekvivalens teljesítményt igazoló 
okmány másolata 
− nyelvvizsga bizonyítvány másolata, 
− publikációs jegyzék, kiemelve az utolsó öt év legfontosabb max. 10 
publikációját.  
− a jelölt futó pályázatainak rövid leírása , 
− oktatási elképzelések rövid leírása, 
− kutatási tevékenység rövid leírása, kiemelve az oktatásba való illeszkedést, 
− amennyiben a jelölt az MTA doktori címet korábban szerezte meg mint öt 
év, úgy mellékelje az utolsó öt év hivatkozási listáját és/vagy jelölje meg az 
utolsó öt év 20 impakt faktort nyújtó cikkeit, 
− amennyiben a jelölt az egyetemi habilitációt korábban szerezte meg, mint öt 
év, úgy részletezze az utolsó öt évben  az oktatásban való részvételét, 
− egyéb dokumentum, melyet a pályázó a kinevezés szempontjából 
lényegesnek gondol. 
 
Fıiskolai tanár 

1. Rendelkezik PhD fokozattal. 
2. Oktató és/vagy tudományos szakmai munkájával igazolta, hogy alkalmas 

hallgatók, tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának 
vezetésére.  

3. Idegen nyelven is képes elıadást tartani. 
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A fıiskolai tanári kinevezés habitusvizsgálatához a MAB a következı 
okmányokat, adatokat kérje:  
− szakmai önéletrajz , 
− PhD  oklevél másolata , 
− nyelvvizsga bizonyítvány másolata, 
− publikációs jegyzék, kiemelve az utolsó öt év legfontosabb maximum 10 

publikációját, 
− a jelölt futó pályázatainak rövid leírása, ha van ilyen, 
− oktatási elképzelések rövid leírása, 
− kutatási tevékenység rövid leírása, kiemelve az oktatásba való illeszkedést , 
− egyéb dokumentum, melyet a pályázó a kinevezés szempontjából 

lényegesnek gondol. 

Villamos, gépész és építıtudományi szakbizottságok 

Egyetemi tanár 
Egyetemi tanárrá kinevezhetı: 
� aki akadémiai doktori címmel rendelkezik 
� vagy – kivételes esetben – ha azzal egyenértékőnek tekinthetı tudományos 

teljesítménye van 
� vagy kimagasló szakmai alkotást hozott létre. 
A tudományos teljesítmény egyenértékőségének megállapításához a véleményezı 
bizottság kérje ki az illetékes akadémiai osztály véleményét. 
Megjegyzések 

Az egyetemi tanárok kinevezéséhez szükséges kimagasló szakmai alkotások, 
illetve a fıiskolai tanárok kinevezéséhez szükséges kiemelkedı szakmai 
tevékenység megítélésének szempontrendszerére egy ad hoc bizottság fog 
javaslatot tenni.  
A Véleményezı Bizottságban az egyetemi és a fıiskolai szféra képviselıi mellett 
külsı szakemberek is szerepeljenek. 
 
Fıiskolai tanár 
A fıiskolai tanárok kinevezéséhez a törvényben megfogalmazott kritériumokat, 
valamint a kiemelkedı szakmai tevékenységet kell figyelembe venni. 

Matematikai szakbizottság 

Egyetemi tanár 
A Matematikai Szakbizottság egyetért azzal, hogy  
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• a matematika és az általános informatika tudományágakban az egyetemi 
tanári kinevezés feltétele a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím 
elnyeréséhez szükséges színvonalú tudományos teljesítmény legyen;  

• egyáltalán nem, illetve csak egészen kivételes, különösen indokolt esetekben 
(pl. hosszú külföldi tartózkodás után hazatérı pályázó eseten) tartja 
lehetségesnek, hogy DSc címmel nem rendelkezı pályázó munkásságáról a 
MAB állapítsa meg, hogy az  akadémiai doktori cím követelményeivel 
egyenértékő színvonalú;  

• fontosnak tartja, hogy az eljárás ezekben az esetekben az MTA Matematikai 
Tudományok Osztályának közremőködésével, a doktori habitusvizsgálatnak 
megfelelıen folyjék, egyrészt azért, mert ez a testület mar kialakította bírálati 
rendszerét, másrészt azért, mert az egyenértékőség megállapítása az MTA 
irányába is következményeket hordoz;  

• egyetért az MTA Matematikai Tudományok Osztálya által kidolgozott 
követelményrendszerrel.  

 
Ennek lényeges pontjai az alábbiak:  
A színvonal megítélése elsısorban a Doktori Szabályzatban is elıirt 5 kiemelt 
tudományos publikáción alapul. Publikáción a szakmában lektoraltnak, 
publikáltnak tekintett alkotást értünk, amelybıl megismerhetıek a benne foglalt 
új tudományos eredmények; tipikusan megjelent vagy közlésre elfogadott cikk 
vagy könyv, algoritmus, programcsomag vagy gyakorlati alkalmazás. 
A bizottság súlyt helyez arra, hogy a publikációk között legyenek rangos, szeles 
olvasótáborral rendelkezı, nemzetközi folyóiratokban megjelentek is, - az 
értékelhetıség szempontjából - elınyben részesítve az önállókat a közös 
dolgozatokkal szemben.  
A hatás, nemzetközi elismertség, iskolateremtés megítélése - sok más tényezı 
mellett - részben a hivatkozási listán alapul. A lista csak mindenki által mar 
hozzáférhetı publikációkat tartalmazhat, tehát közlésre elfogadott dolgozatot meg 
nem. Ne tartalmazzon önhivatkozásokat, meg társszerzı önhivatkozásait sem, 
azaz például, ha közös cikket idéz a szóban forgó cikk társszerzıje. 
Minimumkövetelmény, hogy legyen - az alábbiak szerint számolva - legalább 30 
különbözı hivatkozás és azok között legalább 10 "minıségi", azaz olyan, amelyik 
nemcsak megemlíti a pályázó publikációját, hanem például továbbfejleszti, 
tárgyalja, alkalmazza az eredményét. 
Ezen követelmény teljesítéséhez csak nemzetközi folyóiratbeli cikket, könyvet, 
algoritmust, programcsomagot, gyakorlati alkalmazást fogadunk el 
hivatkozásként. Multiplicitás nélkül számolunk: egy hivatkozó publikáció egynek 
számit függetlenül attól, hogy hány publikációját idézi. Nem tekintjük 
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különbözınek azt sem, ha a hivatkozó szerzı más helyen, de ugyanabban a 
vonatkozásban megismétli a hivatkozását, vagy ha ugyanazt a gyakorlati 
alkalmazást több felhasználó is elvégzi. 
A határok elérése egyébként még nem elégséges: minıségi szempontokat 
(például ki és hogyan idéz) és más mennyiségi mutatókat (külföldi hivatkozok 
száma, sokat idézett eredmények száma, a minimumkövetelmény ellenırzésénél 
azonosnak tekintett hivatkozások száma stb.) is összevetünk. 
 
Fıiskolai tanár 
 
A pályázónak a törvényben foglalt feltételeken kívül legyenek szaktudományi, 
elismert folyóiratban megjelent cikkei és igényes oktatási segédanyagai 
(tankönyv, jegyzet stb.) 

Földtudományi szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Egyéb feltételek 
Publikációk, idézettség 
5 idegen nyelven és/vagy 15 magyar nyelven írt publikáció. 40 független idézet. 
Oktatás 
1 óra graduális képzés, 1 doktori kurzusban oktató.  
Oktatás idegen nyelven 
Képesség idegen nyelvő elıadásra. 
Vezetési tevékenység 
OTKA stb, pályázatok, bizottságokban részvétel.  
Szakmai gyakorlat 
5 év. 
Iskolateremtı hatás 
Speciális esetekben. 
 
Fıiskolai tanár 
Oktatás alapképzésben 
2 óra 
Publikáció 
10 publikáció, jegyzet, vagy könyv részlet. 
Szakmai gyakorlat 
3 év. 
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Hadtudományi szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Publikációk, idézettség 
Aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben 
(tudományszervezés, konferenciákon való alkotó részvétel stb.) 
Oktatás 
Legalább 8 év felsıoktatási tapasztalat, témavezetés. 
Oktatás idegen nyelven 
Legalább 1 világnyelven az elıadó képesség megléte és gyakorlása. 
Szakmai gyakorlat 
Legalább 15 év szakmai tapasztalat. 
Egyéb kívánalom 
Habilitáció, legalább 2 akadémiai doktor támogató véleménye. 
Fıiskolai tanár 
Oktatás alapképzésben 
Legalább 6 év felsıoktatási tapasztalat. 
Publikáció 
Aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben 
(tudományszervezés, konferenciákon való alkotó részvétel). 
Szakmai gyakorlat 
Legalább 8 éves szakmai tapasztalat az egyetemi diploma megszerzését követıen. 
Oktatás idegen nyelven 
Elıadó képesség egy világnyelven. 
Egyéb kívánalom 
Legalább 2 egyetemi tanár támogató véleménye. 

Környezettudományi szakbizottság 

Egyetemi tanár 
Egyéb feltételek 
Publikációk, idézettség 
5 idegen nyelven, 15 magyar nyelven írt közlemény. 40 független idézet. 
Oktatás 
1 óra graduális képzés.  
Oktatás idegen nyelven 
Képesség idegen nyelvő elıadásra. 
Vezetési tevékenység 
OTKA stb. pályázatok, bizottságokban való részvétel. 
Szakmai gyakorlat 
5 év. 
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Iskolateremtı hatás  
Speciális esetekben. 
Egyéb kívánalom 
Az akadémiai doktori osztály véleménye. 
 
Fıiskolai tanár 
Oktatás alapképzésben 
2 óra. 
Publikáció 
10 db publikáció jegyzet, vagy könyvrészlet. 
Szakmai gyakorlat 
3 év. 
 
2000/7/III/1. sz. határozat  

Mőszaki tudományterületen az egyetemi tanárok kinevezéséhez 
szükséges kimagasló alkotások, illetve a fıiskolai tanárok 

kinevezéséhez szükséges kiemelkedı szakmai tevékenység 
irányelvei  

Elvi állásfoglalás 
 Összeállította a MAB által felkért ad hoc bizottság 

 
A Felsıoktatási törvénynek a bizottság kompetenciájába tartozó követelményei: 
 
Fıiskolai tanárrá az nevezhetı ki, aki…. 
d) oktató, tudományos vagy szakmai, illetıleg mővészeti tevékenységével 

igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, 
illetve mővészi munkájának vezetésre; 

e) szakmai (mővészeti) tevékenysége kiemelkedı és szakterületének mértékadó 
körei elıtt ismert. 

 
Fıiskolai tanárrá kinevezés szempontjából kiemelkedı szakmai (mővészeti) 
tevékenységnek tekintendı, ha a pályázó szakmai (mővészeti) munkássága a 
szakterületenként megadott kívánalmaknak eleget tesz. Ennek megítéléséhez 
legalább 10 éves szakmai pályafutás szükséges. 
 
Egyetemi tanárrá az nevezhetı ki, aki…. 
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d) oktató, tudományos vagy szakmai, illetıleg mővészeti tevékenységével 
igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevık, a 
tanársegédek tudományos, illetve mővészi munkájának vezetésre; 

e) kiemelkedı tudományos kutatói, illetve mővészi munkásságot fejt ki; 
f) tudományágának illetve mővészeti területének mértékadó hazai és 

nemzetközi körei elıtt ismert; 
g) iskolateremtı egyéniség. 

 
(Megjegyzés: Ez utóbbi felsorolásban a mőszaki, illetve földtudományi területen 
dolgozók esetében az e) pontba beleértendı az „alkotói” is, amibıl is következik, 
hogy az alábbi szövegrészben szerepel a „kimagasló szakmai alkotás”.) 
 
Egyetemi tanárrá kinevezés szempontjából kiemelkedı tudományos kutatói, 
illetve mővészi munkásságnak tekintendı, ha a pályázó: 
� akadémiai doktori fokozattal, illetve címmel rendelkezik, vagy 
� - kivételes esetben – azzal egyenértékő tudományos (mővészeti) 

tevékenységet tud felmutatni, vagy 
� kimagasló szakmai, illetve mővészeti alkotást hozott létre. 
 
A törvény fent idézett követelményeinek megítélésére a bizottság a következıket 
javasolja: 
 
Fıiskolai tanárok esetében: 
d) A tudományos vezetésre való alkalmasság megítéléséhez pozitívumnak 

számít, ha a jelölt valóban vezetett másokat tudományosan; vagy pedig az 
iparban vezetı beosztásban (is) dolgozott.  

e) Az ebben a pontban szereplı követelmények elbírálásakor: 
követelmény a legalább 10 éves szakmai és/vagy oktatási gyakorlat. Elméleti 
alaptárgyak (matematika, mechanika, stb.) esetében ez legalább felerészben 
oktatási és kutatásai tevékenység, gyakorlati tárgyak esetében viszont e 10 évnek 
legalább a fele ipari, ill. szakmai gyakorlat kell legyen. 
 
Követelmény az is, hogy a szakterületének széleskörő és mélyreható ismeretét 
publikációkkal igazolja. A publikációk össz-pontszáma (a következı táblázat 
szerint) legalább 20 kell legyen. 
 
Ezen kívül pozitívan értékelendık a következı tevékenységek:  
− kutatási jelentéssel dokumentált színvonalas kutató/fejlesztı tevékenység; 
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− jelentıs oktatásszervezési tevékenyédg (új szakok, modulok, szakirányok, 
stb. elıterjesztésének és bevezetésének irányítása); 

− elnyert és sikeresen megvalósított pályázatok irányítása; 
− elismert szakmai közéleti tevékenység (tudományos, szakmai testületekben, 

bizottságokban végzett munka); 
− szakmai kitüntetések és díjak (beleértve pl. a nemzetközi vásáron kapott díjat 

is), szakmai alkotásainak méltatása;  
− a szakterületen új eljárások, módszerek, innovációk kimunkálása (újítások, 

szabadalmak, stb.); 
− tudományosan megalapozott (a szokványos mérnöki megoldásokat 

meghaladó) alkotás, ill. tevékenység: gép, szerkezet, technológia, eljárás, 
szoftver kidolgozása, szakvélemények készítése, földtani kutatás, térképészet, 
stb.; 

− alkotó (tervezı) tevékenysége kiemelkedı, sajátos jellegének összefoglaló 
ismertetése; 

− szakkönyv, tankönyv, jegyzet írása, ill. abban való részvétel; 
− külföldi meghívások (konferencián kívüli elıadások tartására, 

vendégprofesszori mőködésre, stb.); 
− szakmai folyóiratok szerkesztıbizottságának tagja; 
− részvétel konferenciák tudományos bizottságaiban; 
− részvétel országos oktatási koncepció kidolgozásában, országos 

oktatáspolitikai testületek munkájában. 
A felsorolt tevékenységek közül legalább négyet teljesíteni kell; egyébként minél 
többet teljesít a jelölt, annál magasabbra kell értékelni a pályázatát. 
 
Egyetemi tanárok esetében: 
1. Ha a jelölt akadémiai doktor, vagy ezzel egyenértékő tudományos 

tevékenységet tud felmutatni, akkor az e), f), g) feltételeit teljesítettnek kell 
tekinteni. (Az egyenértékő tudományos tevékenységet az MTA illetékes 
osztályának kell igazolnia.) A d) alatti követelményt hasonlóan kell vizsgálni, 
mint a fıiskolai tanárok esetében azzal a különbséggel, hogy nagyobb súllyal 
esik latba mások tényleges tudományos vezetése, de ennek hiánya nem kizáró 
ok. 

2. Ha a jelöltnek nincs akadémiai doktori fokozata, vagy ezzel egyenértékő 
tudományos tevékenysége, akkor az e) követelmény teljesítéséhez alkotásra 
van szükség, a d), f), g) követelmények teljesítését pedig meg kell vizsgálni. 
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Az e) követelmény kielégítettnek tekintendı a szakmai tevékenységért kapott 
Kossuth-, Széchenyi-, Állami-, Eötvös- vagy Ybl díjjal kitüntetett pályázók 
esetében. 
 
Az e) követelmény teljesítéséhez a kiemelkedı szakmai tevékenységet legalább 
egy, a szakterületnek megfelelı, az átlagos mőszaki, illetve földtudományi 
tevékenység színvonalát meghaladó alkotás (megvalósult objektum, 
folyamattervezés, jelentıs szakmai tevékenység, kivitelezés vagy termelés 
megszervezése, stb.) teljesítésével kell igazolni. Ezenkívül szükséges még 
legalább 5 kisebb alkotás (eljárás, stb.) a pályázó önálló tevékenysége kell 
legyen; csapatmunka esetében ez azt jelenti, hogy a pályázó a koncepció 
kialakításában meghatározó módon vett részt. 
 
Az e) követelmény teljesítéséhez a fentieken kívül a jelölt publikációs 
tevékenységének el kell érnie 40 pontot a következı táblázat szerint: 
 

Tevékenység Pont 
Könyv 8-20 
Könyvrész, -fejezet 3-6 
Szerkesztett könyvben cikk 4 
Egyetemi jegyzet 3 
Folyóirat cikkek  
  Lektorált  
     Külfölfdön 6 
     Itthon idegen nyelven 4 
     Magyar nyelven 2 
  Nem lektorált  
     Külfölfdön 3 
     Itthon idegen nyelven 2 
     Magyar nyelven 1 
Nemzetközi konferencia 
kiadványában idegen 
nyelvő elıadás 

 
 
 

  Lektorált 4 
  Nem lektorált 3 
Helyi konferencián idegen 
nyelvő elıadás 

 
2 

Magyar nyelvő 
kiadványban konferencia-
elıadás 

 
 

1 
Külföldi szabadalom 3 
Technical report 2 
Magyar szabadalom 2 
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Társszerzık esetében – ha a társszerzık nem adnak ettıl eltérı nyilatkozatot – a 
fenti pontszámokat a szerzık számával kell elosztani. 
 
A d) követelmény teljesítésének vizsgálatához ugyanazokat a szempontokat kell 
alapul venni, mint a fıiskolai tanárok esetében. Ezenkívül azt is figyelembe kell 
venni, hogy volt-e a jelölt doktorandusz-vezetı vagy vezetett-e csoportos 
tudományos kutatást, de ennek hiánya nem kizáró ok. Ugyanezeket a 
szempontokat kell mérlegelni a g) követelmény kielégítettségének vizsgálatához. 
 
Az f) követelmény kielégítettségéhez az alábbiakat kell figyelembe venni: 
− szakmai testületi tagsága, 
− idézettsége, 
− kongresszusokon való részvétele, 
− külföldi munkavégzés, 
− külföldön tartott elıadások, 
− külföldi meghívások, stb. 
−  
Megítélésünk szerint pontozni csak a publikációs tevékenységet lehet. A többi 
tevékenységet minıségileg kell értékelni. 
 
2000/6/V/2. sz. határozat  
 

Az egyetemi és fıiskolai képzés kapcsolata 
 
1) A fıiskolai képzést kiegészítı egyetemi képzés minıségi követelményei 
Az illetékes szakbizottság megítélésétıl függıen 2-3 éves idıtartamú ráképzés 
és/vagy az egyetemi képzésre elıírt kreditpontszám teljesítése.  
Kiegészítı képzés csak egyetemi szintő szakindítási engedéllyel rendelkezı olyan 
szakon folyhat, amely a hozzárendelt tudományágban jóváhagyott PhD 
programmal, vagy a MAB által elismert kiemelkedı kutatási tevékenységgel 
rendelkezik, kivéve a szociológia tudományhoz tartozó szakokat, amelyekben 
nem feltétel a PhD program vagy a MAB által elismert kiemelkedı tudományos 
tevékenység. 
2) A kiegészítı képzés nem értelmezhetı a következı szakok esetében 
• tanárszakok esetében csak a szakmai képzés tekintetében lehet kiegészítı 
képzés 
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• orvos, biológus, jogász, szociológus, Európa-tanulmányok, pedagógia, 
filozófia, néprajz, politológia, környezettudományi szakok, mivel ezek a szakok 
csak egyetemi szintő szakként léteznek. 
3) Egyetemi szak megszakítása automatikusan nem vezet fıiskolai diplomához 
kivéve, ha a Képesítési követelmények eleve így épülnek fel. A fıiskolai 
végzettséghez egyébként „gyakorlati kiegészítı képzés” szükséges, melynek 
idıtartama szakonként eltérı, de legalább egy év. Szükséges, hogy a hallgató 
eleget tegyen a szak fıiskolai szintő képesítési követelményeinek. 
 
2000/6/IV/1. sz. határozat  
 

A Plénum elfogadta „A Magyar Akkreditációs Bizottság és a felsıoktatás 
minısége 1992-2000” címő jelentést. 

A jelentés az Országgyőlés Oktatási és tudományos bizottsága 2000. 
június 8-i ülésének napirendjén szerepelt. 

A jelentés megjelent az Akkreditációs Értesítı különszámaként, valamint 
olvasható a MAB honlapján is.  
 
2000/7/III/2. sz. határozat  

A távoktatási képzés feltétel-rendszerének módosítása  

 
Ha egy felsıoktatási intézmény valamely szakán távoktatási képzési 
formában is folytat képzést, akkor – ha az intézmény vezetıje kéri - a MAB 
az intézményben folyó távoktatási képzés akkreditációs vizsgálata alapján 
dönt arról, hogy szükséges-e a távoktatási képzés mellett a nappali (levelezı, 
esti) képzési forma fenntartása. 
 
2000/8/II/3. sz. határozat  
 

A MAB testületének kamarák által jelölt tagjainak megválasztási 
rendje 

A hatályos felsıoktatási törvény és a csatlakozó kormányrendeletben „A 
MAB testületi mőködésére és tagjaira vonatkozó rendelkezések” cím alatt a 
22. §. 3) és 4) pontban foglaltak értelmében a felhasználói szféra 
képviselıinek sorába a külön jogszabállyal létesített kamarák két tagot 
jelölhetnek. Mivel jelenleg 2 - jogszabállyal létesített - gazdasági kamara és 
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14 - jogszabállyal létesített - szakrendi kamara mőködik, elvileg 16 jelölt 
közül kell megválasztani a kamarák e két képviselıjét.  

A Magyar Akkreditációs Bizottság felkérte a 16 lehetséges köztestületet a 
jelöltállításra és a továbbiakban szabályozza e 16 jelölt közül a két képviselı 
megválasztási rendjét. 

1) Valamennyi szavazás esetén a többséget az biztosítja, ha valamely jelölt 
megkapja a jelenlévık számának fele +1 szavazatot. Tartózkodást tanúsítani 
nem lehet, kizárólag igen-nel vagy nem-mel lehet szavazni. A szavazás titkos. 
A titkos szavazást a titkárság munkatársai bonyolítják le, a szavazás 
törvényességét és szabályosságát a MAB titkárság által meghívott közjegyzı 
felügyeli és biztosítja. 
Az ülés elıtt szavazatszámláló bizottságot kell felállítani. A szavazatszámláló 
bizottság tagjairól a résztvevık az elnök javaslata alapján nyílt szavazással 
döntenek. 

2) Az ülést levezetı elnök felszólítja a kamarák jelenlévı elnökeit, illetve 
megbízottjukat, hogy kíséreljenek meg konszenzus alapján az összes jelölt 
közül két nevet kiválasztani. 
Amennyiben ez sikerül, a szavazást meg lehet kezdeni. Amennyiben a 
szavazás eredményes, azaz mindkét jelölt megkapja az 1.) pontban 
megfogalmazott többséget, a két képviselı nevét a MAB Plénum testületi 
tagjaként fel lehet terjeszteni az oktatási miniszterhez. A tagok megbízására a 
miniszter a vonatkozó összeférhetetlenség és a választási jegyzıkönyvek 
megvizsgálása után javaslatot tesz a miniszterelnöknek. 

3) Amennyiben konszenzus alapján nem sikerül két személyt kiválasztani, az 
elnök felszólítja a jelenlévıket, hogy a két gazdasági kamara (Magyar 
Agrárkamara és Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) állítson egy közös 
képviselıt, a 14 szakrendi kamara pedig konszenzus alapján állítson további 
egy képviselıt. 
Amennyiben a képviselık kijelölése ily módon sikerül, a jelenlévık az 1) 
pontban rögzítettek szerint szavaznak a két képviselı személyérıl. 
Ha a képviselık jelölése ily módon sem sikerül, a gazdasági kamarák és a 
szakrendi kamarák elnökei (illetve megbízottaik) külön-külön addig 
szavaznak, ameddig egy-egy jelölt meg nem kapja az 1.) pont szerinti 
többséget. Ezt oly módon kell elérni, hogy az egyes fordulókból a 
legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vehet részt a következı 
fordulóban. 
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2000/9/VI/1 sz. határozat 

CRE jelentés16 

A Plénum elfogadta a Magyar Akkreditációs Bizottságról készült CRE jelentést. 
A részletes angol nyelvő jelentést valamennyi felsıoktatási intézmény és illetékes 
szervezet megkapta. 
 
2000/9/VI/2. sz. határozat 

Állásfoglalás a MAB külsı értékelésérıl 

 
1. A MAB fejlıdésének egy kritikus idıszakában nemzetközi bizottságot 

kért fel munkájának értékelésére. A MAB úgy gondolta, hogy 
történetének ebben a szakaszában elengedhetetlen az „értékelık 
értékelése”. A külsı értékelés idıszerő és fontos volt az elsı akkreditációs 
kör lezárása és a változó környezethez való igazodás szükségessége miatt, 
valamint a stratégiai tervezés érdekében. A feladatkiírás szerint a 
végrehajtásra vállalkozó konzorciumnak az alábbi kérdésekre kellett 
választ adnia: 

• Annak feltárása, hogy a MAB-nak – a törvény által elıírt – céljai 
és feladatai menyire helytállóak a következı évtized és az 
integrációs folyamat tekintetében. 

• A MAB és szakbizottságai szerepének, feladatainak és 
hatékonyságának megvizsgálása. 

• Annak megvizsgálása, hogy a titkárság szerkezete, összetétele és 
feladatterve valamint mérete és hozzáértése megfelel-e a MAB 
céljainak és feladatainak. 

• Annak feltárása, hogy az intézmények és a karok értékelése 
mennyire hatékony, milyen hatást gyakorol a felsıoktatási 
intézményekre és egyéb érdekcsoportokra és hogy az értékelés 
miként tökéletesíthetı. 

                                                      
16 CRE = Az Európai Egyetemek Szövetsége (korábban Európai Rektorkonferencia) 
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• A MAB által a felsıoktatási intézmények önértékelésének 
elkészítésében játszott szerepének és az ehhez nyújtott 
támogatásának megvizsgálása. 

• A látogató bizottságok kijelölési gyakorlatának megvizsgálása. 

• A látogató bizottságok által tett látogatások gyakorlatának 
megvizsgálása. 

• Annak feltárása, hogy a látogató bizottságok jelentései mennyire 
hatékonyak és milyen nyomon követési technikákat alkalmaznak. 

• Annak megvizsgálása, hogy a MAB hogyan és mennyire jól 
teljesíti a doktori programok jóváhagyásának és a képesítési 
feltételek véleményezésének feladatát. 

• Annak megvizsgálása, hogy a MAB mennyire hatékonyan végzi 
feladatait, az alkalmazott eljárás áttekintésével és az érdekeltek 
véleményének kikérésével. Az értékelést végzı munkacsoport által 
készített jelentésben annak is szerepelnie kell, hogy a MAB mekkora 
haladást ért el ezeknek a feladatoknak az elvégzésében és javaslatot 
kell tennie arra vonatkozóan, hogy a MAB milyen elırelépéseket 
tehet ezeket a feladatokat illetıen. 

• A MAB által a szakértıi jelentésre válaszul hozott intézkedések 
értékelése. 

Az európai egyetemek szövetségének vezetése alatt létrejött konzorciális 
bizottság a felsıoktatási minıségértékelés különbözı tradícióit és 
irányzatait képviselı, kiemelkedı tekintélyő szakemberekbıl állt. Név 
szerint: 
• Alberto Amaral (igazgató, Centre for Higher Education Policy 

Studies, Portugália), a Bizottság elnöke, 
• Judith Eaton (elnök, Council for Higher Education Accreditation, 

USA), 
• Marie-Odile Ottenwaelter (a Comité National d’Evaluation korábbi 

fıtitkárhelyettese, Franciaország), 
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• Ulrich Teichler (igazgató, Centre for Research on Higher Education 
and Work, Németország), 

• Christian Thune (igazgató, Danish Evaluation Institute, Dánia, és 
elnök, European Network for Quality Assurance in Higher 
Education), 

• Carolyn Campbell (a Higher Education Quality Council korábbi 
igazgatóhelyettese, Egyesült Királyság), 

• Sami Kanaan (programigazgató, CRE – Association of European 
Universities). 

A feladat megvalósítására a kormány a felsıoktatási reform céljait 
szolgáló Világbanki Kölcsönbıl jelentıs összeget folyósított. 

 
2. A Bizottság körültekintı és alapos munkát végzett. Bár a Bizottság 

munkája során nem mindig volt egyértelmő, hogy annak tagjai milyen 
mértékben értették meg a magyar felsıoktatás hagyományaiból és 
jelenlegi helyzetébıl adódó speciális problémákat, ezek többségének 
tisztázása a munka során megtörtént. Szeretnénk kiemelni, hogy a nemzeti 
felsıoktatási minıségbiztosító intézmények külsı értékelésére nincs még 
kialakult gyakorlat. Bár részleges értékelések készültek (Anglia, Dánia, 
Hong Kong stb.), ilyen mélységő és részletességő probléma-feltárásra és 
értékelésre még nem volt példa. A Bizottság munkáját dicséri, hogy az 
igen nehéz „terep”, a Bizottságon belüli eltérı tapasztalatok és nézetek, a 
kialakulatlan nemzetközi gyakorlat ellenére átfogó, részletes elemzést, 
értékelést és tanácsokat adó dokumentumot tett le az asztalra. Külön 
köszönet illeti Alberto Amaralt, aki végül is sikerrel hozta egy nevezıre a 
bizottság tagjainak eltérı háttereibıl és nézeteibıl fakadó eltéréseket, s 
nem kis része volt abban, hogy a magyar összefüggések megértési 
nehézségeibıl adódó problémákat a Bizottság megoldja, és így egy 
koherens anyag jöjjön létre. 

 
3. A Bizottsággal a munka folyamán igen hasznos és sokoldalú 

megbeszéléseket folytattunk, amelyek részletesebbek és mélyebbek 
voltak, mint az az ilyen látogatások alkalmával szokásos. A Bizottság 
ajánlásai között több olyan is van, melyek megvalósításához már a 
végleges szöveg kézhezvétele elıtt hozzákezdtünk. Ezek közül 
kiemelnénk két dokumentumot. A MAB plénuma elıtt fekszik a MAB 
stratégiai tervével kapcsolatos ajánlás és a MAB plénumának, bizottsági 
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tagjainak, s a titkárság munkatársainak magatartására vonatkozó 
iránymutatás, az etikai elveket tartalmazó kódex. Ezen dokumentumok 
összeállításánál messzemenıen figyelembe vettük a Bizottság ajánlásait. 

 
4. A Bizottság ajánlásai közül mindegyik gondos figyelmet és 

tanulmányozást érdemel. Néhány ajánlás már a Bizottság munkájának 
lezárása elıtt megkapta az eddig hiányzó, szükséges jogi hátteret. Ezek 
közül kiemelnénk a felhasználói szféra nagyobb mérvő bevonását és a 
fıiskolai terület erısebb képviseletét. Ennek jogi hátterét az Ftv. 2000. évi 
módosítása és a 2000. november 14-én elfogadott, a MAB-ról szóló új 
Kormányrendelet teremtette meg, s az új plénum összeállítására már 
alkalmazható. Ezután következik a szak- és látogató bizottságokra 
vonatkozó eddigi szabályozás átalakítása, amely a már újonnan 
megválasztandó MAB plénum feladatai közé fog tartozni. 

 
5. A Bizottság ajánlásai között hangsúlyosan szerepelt, hogy érdemes 

újragondolni a MAB és az FTT között kialakult szereposztást. A Bizottság 
úgy látja, hogy noha az elsı korszakban indokolt volt az, hogy egy-egy 
szakindítást, képesítési követelményt a MAB és az FTT egymástól 
függetlenül értékeljen, a MAB a minıség, az FTT a felsıoktatási stratégia 
és a pénzügyi feltételek szempontjából vizsgáljon és véleményezzen, a 
jövıben ajánlatos ezt a gyakorlatot megváltoztatni. A MAB-nak a 
szükségességet és a felsıoktatási stratégiába való illeszkedést is vizsgálnia 
kell. Egyértelmő tehát, hogy a társadalmi szükségességnek szerepelnie 
kell az értékelési szempontok között. Nehezebb arra választ adni – és erre 
a Bizottság anyaga sem tesz kísérletet –, hogy a társadalmi és a parciális 
érdekek milyen módon választhatók el, hiszen a parciális érdekek mindig, 
mint országos, nemzeti stratégiai szükségességek fogalmazódnak meg.  
Kétségtelen azonban, hogy a Kormány az FTT átalakítása során a 
Bizottságéhoz közelálló nézeteket képvisel. 

 
6. A Bizottság úgy látja, hogy a szigorú kritériumrendszer alapján álló 

akkreditálási rendszer betöltötte funkcióját, s most „a normaalapú 
akkreditáció mellett a fejlesztésorientált minıségbiztosítás elemei” is meg 
kell hogy jelenjenek a rendszerben. Ezzel teljes mértékben egyet lehet 
érteni. Ez a szemlélet már megjelent a felsıoktatási törvény 2000. évi 
módosításában, amely a minıségbiztosítás rendszerét a felsıoktatási 
intézmények autonómiájának hatáskörébe utalta. Ezzel lehetıvé tette, 
hogy az akkreditáció mellett a MAB nagyobb figyelmet fordítson a 
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fejlesztésorientált minıségbiztosítás „meta-értékelésére” és segítésére. A 
Bizottság és a MAB nézete eltérı volt az átállás lebonyolításának 
ütemérıl és módjáról, de ennek gondos tervezésekor az ajánlások minden 
elemét figyelembe kell venni. 

 
7. A Bizottság javasolta, hogy a MAB gondolja át, hogy szükséges-e a 

munkában résztvevık mindegyikénél megkívánni a tudományos 
minısítettséget. Ez a szakértık tekintetében már eddig sem volt 
követelmény, s célszerő lenne, ha a szakbizottságoknak és 
látogatóbizottságoknak a jövıben lennének olyan tagjai, akik a 
felhasználók és a szakma igényeinek ismeretében és azokat képviselve 
segítenék a felsıoktatás minıségének munkáját. Azt a szempontot pedig, 
hogy a fıiskolai szektor értékelésénél nagyobb számban kell bevonni a 
fıiskolai gyakorlattal rendelkezıket, el kell fogadni, megjegyezve, hogy 
mind a szakbizottságokban mind a látogató bizottságokban, sıt azok 
elnökeiként eddig is szerepeltek fıiskolai oktatók. 

 
8. A Bizottság több helyütt is megjegyezte, hogy az akkreditációs eljárás 

néhol túl bürokratikus, túlzottan nagy munkaterhet ró az érintettekre, a 
szabályozás sokszor védekezı célokat szolgál egy esetleges törvényességi 
felülvizsgálat kivédésére. Ezzel is egyet lehet érteni. Az elsı teljes 
intézményi akkreditációs kör lezárásával létrejött a magyar felsıoktatás 
„minıségi leltára”: minden intézmény minden szakja nemcsak 
akkreditációt, hanem többé-kevésbé részletes értékelést kapott. Mi úgy 
gondoljuk, hogy ez az egyszeri befektetés megtérül, de a Bizottsággal 
teljesen egyetértünk abban, hogy a bürokratikus, pusztán számszerő és 
feleslegesen munkaigényes elemeket a jövıben ki kell iktatni. 

 
9. A Bizottság két olyan ügyben is kifogásolta a jelenlegi helyzetet, amely 

nem a MAB kompetenciája. Az egyik az éves minıségügyi jelentések 
elıírása, a másik az egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezési 
elıterjesztésének véleményezése. Mindkét eljárásban a felsıoktatási 
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törvény rendelkezik, e tekintetben a MAB csak továbbítani tudja a 
törvényhozók felé a Bizottság megjegyzéseit.17 

 
10. A Bizottság szükségesnek tartja, hogy a MAB megszervezze belsı 

minıségbiztosító rendszerét, valamint a titkárság és a bizottsági tagok 
rendszeres képzését és továbbképzését. Ezek igen fontos ajánlások. 
(Megjegyezzük, hogy az elıbbi feladat megvalósítására idıközben 
pályázatot írtunk ki, s az utóbbival is foglalkozunk.) El kell 
gondolkoznunk azon is, hogy hogyan tudja a MAB a jövıben értékelni 
saját munkáját. Ez utóbbira sajnos az ajánlások nem tartalmaznak konkrét 
javaslatokat. 

 
11. Nem kívánjuk elhallgatni, hogy egy-két kérdésben a Bizottság és a MAB 

véleménye eltérı volt, és az igen korrekt körülmények között lefolytatott 
vita ellenére sem közeledtek érdemben az álláspontok. Ezek a viták 
nyilván folytatódni fognak a felsıoktatási minıségbiztosítás hazai és 
nemzetközi fórumain. Nem gondoljuk, hogy a MAB külsı értékelése 
lenne a megfelelı alkalom ennek a vitának a folytatására. 

 
12. Végül és összefoglalva megkülönböztetett elismerés és köszönet illeti a 

nemzetközi Bizottságot, annak elnökét és minden tagját, az eljárást 
szervezı CRE-t az igen alapos és minden elemében hasznos munkájáért. 
A MAB tevékenysége már a látogatás hatásaképpen is javult. Az 
ajánlásokat gondosan elemezni kell, s minden megvalósítható elemét fel 
kell használni. Javasoljuk, hogy a Bizottság Jelentését mind angol, mind 
magyar nyelven hozzuk nyilvánosságra. Ugyanakkor a MAB most 
megválasztandó plénumának nyomatékosan ajánljuk, hogy gondosan 

                                                      
17  A CRE Panel kérésére a Plénum ülés után e pont a következıképpen módosult: 
“A Bizottság két ügyben is kifogásolta a jelenlegi helyzetet. Az egyik az, hogy a 
MAB részletes és formalizált éves jelentéseket kér a felsıoktatási intézményektıl, 
a másik az egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezési elıterjesztésének 
véleményezése. A bírálatot, miszerint a MAB túl sok adatot kér az intézményektıl, 
e tekintetben is figyelembe kell vennünk. (Megjegyezzük azonban, hogy a MAB az 
intézményeket a szakjaikról készített értékelések alapján akkreditálja. Ezért 
kérünk rövid leírást egy-egy intézmény minden szakjáról.) Mindazonáltal úgy az 
éves jelentések készítésérıl, mint a MAB részvételérıl a kinevezések 
véleményezésében a felsıoktatási törvény rendelkezik, e tekintetben a MAB csak 
továbbítani tudja a törvényhozók felé a Bizottság megjegyzéseit.” 
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tanulmányozzák a Bizottság jelentését, s legjobb belátásuk szerint 
hasznosítsák az abban megfogalmazott ajánlásokat. 

 
 

VI.  A DOKTORI ISKOLÁK 
2000/8/II/1 sz. határozat 

 Állásfoglalás doktori iskolák létesítésérıl és mőködésérıl 

A Magyar Akkreditációs Bizottság 1999/2/IX. sz. és 2000/7/II. sz. 
állásfoglalásainak módosításával 

Egyidejőleg a Plénum felhatalmazta a Doktori Bizottságot, hogy addig mőködjön, 
amíg a következı MAB testület új bizottságot választ. 

 

1.   MEGHATÁROZÁSOK 

A MAB a doktor- és mesterképzéssel (PhD, DLA, továbbiakban doktori 
képzés) kapcsolatban az alábbi fogalmakat az itt meghatározott tartalommal 
használja: 

1.1 Doktori képzés, fokozatszerzés, doktori iskola, doktori téma 

1.1.1 A doktori képzés a doktori fokozat elnyerésére felkészítı rendszeres 
oktatási, kutatási és ellenırzési tevékenység, amely a társadalom, azon 
belül különösen a tudomány és a felsıoktatás magasan képzett 
szakembereinek utánpótlását hivatott biztosítani. 

1.1.2 A doktori fokozatszerzés tartalmilag a képzésre alapozódó, de attól 
jogilag és eljárásilag független cselekménysorozat az egyetemi doktori 
oklevél megszerzése érdekében. 

1.1.3 A doktori iskola (mester iskola) az egyetem – különbözı egységeket is 
átfogó – olyan szervezeti egysége, amelyben a doktori fokozat 
megszerzésére felkészítı doktori képzés folyik. A doktori iskolában – az 
egyetem felkérésére – közremőködhetnek más egyetemek vagy 
kutatóintézetek, illetve azok munkatársai is. 

1.1.4 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. 
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1.2 Oktatók, vezetık, hallgatók  

1.2.1 A doktori iskola tagjai (tanárai) azok a tudományos fokozattal 
rendelkezı oktatók és kutatók, akiket a doktori iskola vezetıjének 
javaslatára, az egyetemi / kari doktori tanács alkalmasnak tart a doktori 
iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetıi feladatok ellátására. 

1.2.2 Belsı tag az, aki a doktori iskolát mőködtetı egyetemmel teljes 
munkaidejő munkaviszonyban áll.  A doktori iskola többi tanára külsı 
tagnak tekintendı. 

1.2.3. A magyar felsıoktatásban egy személy csak egy doktori iskolában lehet 
alapító tag. A doktori iskola más tanárai meghívott tagnak minısülnek, 
és ilyen felkérést több doktori iskolában is elfogadhatnak. (Valamely 
doktori iskola alapító tagjai is vállalhatnak más doktori iskolában 
meghívott tagságot). Az alapító tagok helyébe illetve mellé – megfelelı 
eljárás után – azonos feladatokkal, azonos feltételek megléte esetén új 
alapító tagok léphetnek. 

1.2.4. Alapító belsı tag a doktori iskolát mőködtetı egyetemmel teljes 
munkaidejő munkaviszonyban álló, az adott tudományágban tudományos 
fokozattal rendelkezı oktató vagy kutató lehet, aki a doktori iskola 
alapításakor illetve belépésekor a 67. évét még nem töltötte be és nincs 
tartós fizetés nélküli szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi 
tanulmányúton. 

1.2.5. Alapító külsı tag tudományos fokozattal rendelkezı aktív oktató vagy 
kutató, továbbá az adott tudományágban az egyetem professzor emeritusa 
is. 

1.2.6. A doktori iskola vezetıje – aki alapító belsı tag és az MTA rendes, 
levelezı tagja, doktora vagy a tudomány doktora (innentıl együtt: 
akadémiai doktor) – felelıs az iskola tudományos színvonaláért és 
oktatási munkájáért. 

1.2.7. A doktori téma vezetıje tudományos fokozattal rendelkezı oktató vagy 
kutató, akinek témahirdetését a doktori iskola tanácsa jóváhagyta, s ennek 
alapján a témán dolgozó doktorjelölt(ek) tanulmányait, kutatási munkáját 
felelısen irányítja és segíti. 

1.2.8. A doktori iskola hallgatói azok a doktoranduszok, akik a szabályzatban 
meghatározott felvételi eljárás alapján az egyetemi/kari doktori tanács 
döntésével a – teljes idejő vagy részidejő – doktori képzésbe felvételt 
nyertek. 
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1.3. Tanácsok, testületek, szabályzat 

1.3.1. A doktori tanács az a testület, amelyet az egyetem tanácsa a doktori 
képzés szervezésére, felügyeletére és rendszeres értékelésére választ, 
továbbá amely odaítéli a doktori fokozatot. A doktori tanács tagjainak 
legalább egyharmada olyan külsı személy, aki nem áll munkaviszonyban 
az intézménnyel, és tudományos fokozata van. A doktori tanácsnak 
tanácskozási jogú tagja a doktori képzésben részt vevı hallgatók által 
választott legalább egy képviselı is. 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. 

1.3.2. Az egyetemi/kari doktori tanács szavazati jogú tagjai egyetemi tanárok, 
és/vagy akadémiai doktorok. A tanács minden külsı tagja rendelkezik 
szavazati joggal. 

1.3.3. Az egyetemi/kari doktori tanács a doktori cselekményekkel kapcsolatos 
eljárásokról doktori szabályzatot alkot, amely az egyetemi/kari tanács 
jóváhagyása és a MAB egyetértése után lép hatályba. 

1.3.4. Az egyetemi doktori tanácsok és habilitációs bizottságok elnökei és más 
felkért szakemberek, a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) 
képviselıje alkotják az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsot, 
amelynek feladata a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitációs 
eljárások koordinálása, ajánlások, állásfoglalások kidolgozása és 
közzététele, valamint országos képviselete. 

1.3.5. A doktori iskola vezetıjének munkáját a doktori iskola tanácsa segíti. 
Tagjait az egyetemi/kari doktori tanács a doktori iskola vezetıjének 
javaslatára bízza meg és menti fel. 

1.3.6. A doktori iskola – a kari/egyetemi doktori tanács állásfoglalása alapján – 
alakítja ki belsı mőködési rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a 
képzés és a fokozatszerzés magas színvonalát, és biztosítsa az iskola 
minden doktorandusz hallgatójának a hozzáférést az iskolában 
koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi feltételéhez. A 
MAB ezt nyomatékosan figyelemmel kíséri. 

1.4. A doktori képzés és fokozatszerzés rendszere 

1.4.1. A doktori fokozat szervezett képzésben való részvétel, illetve egyéni 
felkészülés alapján szerezhetı meg. 

1.4.2. A szervezett képzés lehet 
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a) teljes idejő (ösztöndíjas vagy önköltséges) forma, vagy  

b) részidejő (fıállású munkaviszony melletti, eddigi helytelen elnevezés 
szerint levelezı) forma 

1.4.3. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés felvételi rendjét, a 
követelményeket és azok teljesítésének, ellenırzésének módját a doktori 
szabályzatban külön-külön meg kell állapítani. 

1.4.4. A fokozatszerzési eljárásra bocsátás feltételeit a doktori szabályzat 
tartalmazza. 

1.4.5. A Doktori fokozat megszerzésének feltételei: 

a) az egyetemi doktori szabályzat alapján elıírt kötelezettség teljesítése, 
továbbá a doktori vizsgák (szigorlatok) eredményes letétele; 

b) az önálló tudományos munkásság – cikkekkel, tanulmányokkal vagy 
más módon történı bemutatása; 

c) két idegen nyelvnek a tudományterület mőveléséhez szükséges 
ismeretének igazolása (az egyik nyelvbıl legalább államilag elismert, 
„C” típusú középfokú, vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga 
bizonyítvány); 

d) a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló 
megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése 
nyilvános vitában. 

1.4.6. A doktori fokozatot (és ezzel a tudományágat is megjelölı oklevelet) az 
Egyetemi Doktori Tanács ítéli oda. 

1.4.7. A doktori oklevél tudományos fokozatot jelent. A doktori oklevél 
tanúsítja, hogy tulajdonosa, eddigi teljesítménye alapján tudományos 
munkára alkalmas. 

1.5. Tudományterület, tudományág 

1.5.1. Tudományterületek a felsıoktatási törvény szerint: a 
bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a mőszaki 
tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a 
természettudományok és a mővészetek. 

1.5.2. A tudományágakat az egyes tudományterületekhez tartozó 
tudományágak, valamint a mővészeti ágak felsorolásáról szóló 
kormányrendelet határozza meg. 

1.5.3. A tudományágakon belül tudományszakok, továbbá témacsoportok és 
témák határozhatók meg. Doktori programok vagy egyéb szervezeti 
formák létrehozása az egyetem autonómiájának keretein belül jogosult. 
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1.5.4. Az interdiszciplináris kutatások18 és az ilyen területen mőködı doktori 
iskolák két vagy több meghatározott tudományterületen és/vagy 
tudományágban mőködhetnek. 

1.5.5. A doktori iskola tudományágában az egyetemnek alapképzést kell 
folytatnia. Az ettıl való eltérést a MAB mérlegelheti.  

2.   DOKTORI ISKOLÁK ALAPÍTÁSA ÉS  JÓVÁHAGYÁSA 

 Általános kérdések  

Az egyetem doktori képzésre és a fokozat odaítélésére azon tudományágban 
jogosult, amelyben a doktori iskola létesítését a Magyar Akkreditációs 
Bizottság jóváhagyta (akkreditálta). 

2.1.2.  Egy egyetemen egy tudományágban csak egy doktori iskola mőködhet. 
Megindokolt, kivételes esetben a MAB ettıl eltérıen is dönthet. 

2.1.3. A doktori iskola akkreditációjával az egyetem az adott tudományágban 
jogot szerez habilitációs eljárás lefolytatására és a dr. habil. cím 
odaítélésére. 

2.1.4. A habilitációs eljárásról az egyetemek szabályzatot alkotnak, melyet a 
MAB plénuma hagy jóvá. 

2.2. Pályázat doktori iskola létesítésére: az akkreditáció feltételei 

2.2.1. Doktori iskola létesítésének jóváhagyásáért (akkreditációért) pályázatot 
kell benyújtani a MAB-hoz. 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 valóságát aláírásával igazolja. 

2.2.2. A pályázat személyi feltételei: 

a) A doktori iskola vezetıje alapító belsı tag, a felsıoktatási 
intézménnyel teljes idejő munkaviszonyban álló egyetemi tanár és 
akadémiai doktor. 

b) A doktori iskola tagjai (tanárai) között legalább még két akadémiai 
doktor van, ezek közül legalább az egyik belsı alapító tag.  

c) A doktori iskola további alapító tagjai között még legalább négy 
tudományos fokozattal rendelkezı személy van. Közülük legalább 
kettı olyan alapító belsı tag, aki habilitált oktató vagy egyetemi 

                                                      
18 A multidiszciplináris kutatások egy tudományterületen belül több 
tudományágban folynak. A transzdiszciplináris kutatások több 
tudományterületen folynak. 
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tanár. Az alapító külsı tagoknak legkésıbb 2002. június 30-ig 
habilitációval vagy akadémiai doktori címmel kell rendelkezniük. 

d) Interdiszciplináris doktori iskolák alapító között 
tudományterületenként, illetve tudományáganként legalább egy 
akadémiai doktor szükséges. 

e) A mővészeti és teológiai képzésben a doktori iskola akkreditációs 
pályázatánál a formai követelmények (2.2.2. a) és b) pontok) 
teljesüléséhez értelemszerően nem szükséges az akadémiai cím. 
Formailag jelenleg elegendı a DLA, illetve a PhD fokozat, de 
szükséges, hogy a pályázók az akadémiai doktori (illetve mester) 
fokozattal egyenértékő, kimagasló mővészeti illetve tudományos 
tevékenységükrıl tegyenek tanúságot. 

2.2.3. A pályázathoz mellékelni kell: 

a) a doktori iskola alapító és meghívott tagjainak névsorát; 

b) minden tag tudományos életrajzát és a beadást megelızı öt év 
tudományos munkásságának bemutatását, záradékként nyilatkozatát 
arról, hogy vállalja a rendszeres részvételt a doktori iskola oktató, kutató 
munkájában, s hogy a benyújtáskor nem tartózkodik tartósan (egy évnél 
hosszabb ideig) külföldön, továbbá az alapító tagok esetén külön 
nyilatkozatot arról, hogy csak ebben a doktori iskolában vállalt alapító 
tagságot; 

c) a doktori iskola nemzetközi kapcsolatainak leírását; 

d) a képzés és a kutatás minıségbiztosítási elveinek bemutatását, 

e) a pályázó egyetem (és külön kari szabályozás esetén a karok) doktori 
szabályzatát. 

2.2.4. A 2.2.2 és 2.2.3 pontban rögzített feltételeknek eleget nem tevı 
pályázatot a MAB nem véleményezi, azt a pályázónak visszaadja. Az e 
pontban írtak az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák jóváhagyására  
vonatkozó kérelemre nem vonatkoznak (L.: 6.3.1). 

2.3. A pályázatok elbírálása és a doktori iskolák értékelése: a 
követelményrendszer 

2.3.1. A MAB a pályázatok elbírálására, a doktori iskolák mőködésének 
értékelésére tudományterületenként vagy tudományáganként 
követelményrendszert dolgoz ki, amelyet az MTA illetékes osztályával és 
az ODHT-val egyeztet. 
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2.3.2. A pályázatokat a MAB felkért szakértık véleményének 
figyelembevételével értékeli. Szakértıként indokolt esetben külföldi 
tudóst is fel kell kérni. A külföldi szakértı felkérésében a MAB 
Nemzetközi Tanácsadó Testülete mőködik közre. 

2.3.3. A MAB plénuma a pályázatot jóváhagyja vagy elutasítja. Elutasított 
pályázó egyetem ugyanabban a tudományágban leghamarabb egy év 
múlva adhat be újabb pályázatot. 

2.3.4. A MAB jóváhagyása csak a szervezett képzésre és egyéni felkészülık 
fogadására szól. Egyéb oktatási formák – pl. távoktatás – bevezetését a 
MAB külön eljárásban vizsgálja meg. 

A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSE 
 

3.1. Az oktatók megbízása, az oktatás szervezése 

3.1.1. A doktori iskola a MAB jóváhagyása után alakul meg és kezdheti el 
mőködését. A jóváhagyás tartalmazza a doktori iskola vezetıjének 
személyét is. 

3.1.2. A doktori iskola mindenkori vezetıjét az egyetemi doktori tanács 
javaslatára – a MAB jóváhagyása alapján – a rektor bízza meg, illetve 
menti fel. 

3.1.3. A doktori iskola alapító és meghívott tagjait a doktori iskola vezetıjének 
javaslatára az egyetemi/kari doktori tanács bízza meg. A megbízás a 
doktori iskola vezetıjének javaslatára ugyanígy visszavonható vagy a tag 
egyéni döntéssel írásban visszavonhatja a megbízás elfogadását. 

3.1.4. A meghirdethetı oktatási programokról, a témavezetıi megbízásokról és 
így doktori téma meghirdetésének jogáról a doktori iskola tanácsa évente 
dönt és azokat szakmailag indokolt körben nyilvánosságra hozza. 

3.1.5. A doktori iskola három éves oktatási ciklussal mőködik. A doktori képzés 
kredit rendszerben történik. A tanulmányi kötelezettségeket, az ösztöndíj 
folyósításának, a tanulmányok ellenırzésének módját és lezárásának 
feltételeit az egyetem doktori szabályzata tartalmazza. 

3.1.6. A doktori tanulmányok lezárása után a doktori fokozatszerzési eljárásra 
bocsátásról – a témavezetı véleményét kikérve – a doktori iskola tanácsa 
dönt. Az egyéni felkészülést követı fokozatszerzési eljárás 
engedélyezésének szabályait a doktori szabályzatban külön kell rögzíteni. 

3.2. A doktori fokozatszerzés 

3.2.1. Az önálló tudományos munkásság tekintetében a doktori fokozatszerzési 
eljárás feltételeit (közlemények, elıadások, stb.) 
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tudományterületekenként vagy tudományáganként egységes szempontok 
alkalmazásával kell meghatározni. 

3.2.2. A doktori szigorlatot szigorlati (vizsga) bizottság elıtt kell letenni. A 
szigorlati bizottságot a kari/egyetemi doktori tanács doktori fokozattal 
rendelkezı személyekbıl hozza létre. A bizottság legalább egyharmada 
az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban 
nem álló, s a jelölt oktatásában részt nem vett külsı szakember. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. A vitára meg kell hívni a szakma jeles képviselıit, a meghívóhoz 
mellékelni kell az értekezés tárgyát, módszerét és új eredményeit 
bemutató téziseket. 

3.2.5. A doktori értekezést bemutató magyar nyelvő tézisfüzetnek és az 
értekezésnek is tartalmaznia kell a témavezetı, az opponensek (közülük 
is legalább az egyik külsı szakember) nevét, valamint az intézmény, – ha 
a jelölt külsı intézményben dolgozott a külsı intézmény nevét is.  A 
doktori értekezés archiválásakor, illetve publikálásakor a fentieken túl a 
bíráló bizottság tagjainak nevét is csatolni kell. 

3.2.6. A doktori fokozatot, a szabályzat szerinti eredményesség alapján, az 
egyetemi doktori tanács ítéli oda. 

3.2.7. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait az 
egyetem doktori szabályzata tartalmazza. 

3.2.8. Az egyetem rendszeresen köteles jelenteni a MAB országos 
nyilvántartásához a doktori fokozatot szerzettek kért adatait. 

 
4. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK MINİSÉGELLENİRZÉSE 

4.1. Az egyetem feladatai  

4.1.1. Az egyetemi doktori tanács kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés 
minıségbiztosításának elveit és módszerét. Ennek alapján folyamatosan 
figyelemmel kíséri a doktori iskolák mőködését. Munkájához 
felhasználja a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek 
véleményét, szükség esetén külsı szakértıt kér fel. 

4.1.2. Az egyetem doktori tanácsa rendszeresen (évente) jelentést készít az 
egyetemi tanács számára a doktori iskolák mőködésének minıségérıl, és 
ennek egy példányát az egyetem rektora az egyetemi tanács 
állásfoglalásával együtt, megküldi a MAB-nak. 
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4.2. A Magyar Akkreditációs Bizottság feladatai 

4.2.1. A MAB rendszeresen ellenırzi a doktori iskolákban folyó képzés 
minıségét. Ennek érdekében a MAB: 

a) kidolgozza – és közzéteszi – a doktori iskolák akkreditálásának, 
mőködésének, illetve rendszeres ellenırzésének 
követelményrendszerét (lásd 2.3.1 pont); 

b) az egyetemek második intézményi akkreditációjától kezdve, annak 
keretében e követelményrendszer alapján megvizsgálja és értékeli a 
doktori iskolák mőködését; 

c) e mellett külön bizottságot állít fel a doktori iskolák folyamatos 
ellenırzésére. A bizottság – a 4.1.2 szerinti jelentéseket alapul véve – 
rendszeresen vizsgálja a képzést és a doktori értekezések színvonalát. 

4.2.2. A követelményrendszer a doktori iskola szellemi potenciáljának súlyát, 
mőködésének eredményességét, belsı szervezetének hatékonyságát, az 
oktatási és kutatási témakínálat korszerőségét, a vizsgakövetelményeket, 
a képzés és a kutatás tárgyi feltételeit, a hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszert, a minıségbiztosítás rendszerét, az értekezések, a 
kiadott fokozatok színvonalát érinti. 

4.2.3. A követelményrendszert és az értékelési eljárás részletes rendjét a MAB 
közzéteszi. 

5. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE, 
MEGSZÜNTETÉSE 

5.1. Az egyetem kezdeményezése 

5.1.1. Az egyetem doktori tanácsa javasolhatja a doktori iskola mőködésének 
felfüggesztését, illetve megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy 
tárgyi feltételei lényegesen megváltoznak és ezek az oktatás minıségének 
romlását idézik elı. 

5.1.2. Az egyetem rektora a felfüggesztési, illetve megszüntetési javaslatát 
részletes indoklással ellátva a MAB-nak megküldi. 

5.1.3. A MAB szakértık és az illetékes szakbizottság(ok) bevonásával a 
javaslatot megvizsgálja és a MAB plénuma dönt a felfüggesztésrıl, 
illetve megszüntetésrıl. 

5.2. A MAB kezdeményezése 

5.2.1. A MAB erre szervezett bizottsága (lásd 4.2.1.c pont) az egyes doktori 
iskolákat folyamatosan ellenırzi és minıségi észrevételeit, javaslatait a 
Plénum elé terjeszti. 
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5.2.2. 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. 

5.2.3. Ha a MAB a képzési színvonal vagy a feltételek olyan alapvetı romlását 
tapasztalja, ami az 5.2.2 pont alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket 
igényel, akkor rendkívüli eljárásban kéri a rektort, hogy kezdeményezze a 
doktori iskola önértékelését. Ezt az önértékelést az egyetem doktori 
tanácsa véleményezi. 

5.2.4. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató 
bizottságba indokolt esetben – a Nemzetközi Tanácsadó Testület 
javaslata alapján – külföldi szakértıt is fel kell kérni. 

5.2.5. A bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma dönt a 
doktori iskola mőködésének felfüggesztésérıl vagy megszüntetésérıl. 

6. ÁTMENETI ÉS VEGYES INTÉZKEDÉSEK 
6.1. Törvényi háttér 

A felsıoktatási törvényt módosító 2000. évi XCVII. törvény a következı módon 
rendelkezik arról, hogy a korábbi törvényi szabályoknak megfelelıen akkreditált 
doktori programokon milyen feltételekkel és meddig folytatható doktori képzés, 
illetve fokozatátadás. 

Akkreditált doktori programra doktorandusz hallgatót utolsó alkalommal a 
2000/2001-es tanévre lehet felvenni és a képzést legkésıbb 2003. december 
31-ig le kell zárni. 

Azon tudományterületen és tudományágban (mővészeti területen), amelyben az 
egyetem akkreditált PhD, illetve DLA programmal rendelkezett, 2002. június 30. 
után doktori képzést, illetve fokozatadást csak a doktori iskola 
mőködtetésére szóló jogosultság birtokában végezhet. 

A 2001/2002-es tanévre történı jelentkezések zavartalan lebonyolítása 
megkívánja, hogy a jelentkezés idıpontjában (legkésıbb 2001 februárjában) 
ismert legyen, hogy egy-egy egyetemen mely tudományterületen, ezen belül mely 
tudományágban  (mővészeti területen) mőködnek doktori iskolák.  

6.2. Az átmenet alapelvei 

Doktori iskola létesítésére a MAB kétféle eljárást alakított ki. A doktori iskola 
létrehozásához mindkét esetben szükséges a MAB jóváhagyása (akkreditáció). 
� A létesíteni kívánt doktori iskola egy vagy több akkreditált doktori 

programra kívánja építeni a tevékenységét. Erre lehetıség – az átmenet 
gyorsítása érdekében –  csak 2000-ben nyílik. 
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� A létesítendı doktori iskola vagy nem akkreditált doktori program(ok), 
vagy nem csak akkreditált doktori program(ok) tevékenységére kívánja 
a mőködését építeni. Ez az eljárási mód lesz a továbbiakban a doktori 
iskolák létesítésnek útja. 

6.3. Programokból szervezett iskolák két szakaszos akkreditációja 

Ha a doktori iskola tevékenységét egy vagy több, a MAB által az 191999. június 
12-ét megelızıen hatályos jogszabályi feltételek szerint akkreditált doktori 
program alapozza meg, akkor a doktori iskola létesítési kérelmének 
véleményezési eljárása két szakaszból áll: 

6.3.1. Az intézmény akkreditált doktori program(ok) alapján létesíteni kívánt 
doktori iskolák ideiglenes akkreditációjára vonatkozó kérelmét 2000. 
október 30-áig eljuttatja a MAB-hoz. A kérelem formai és tartalmi 
elıírásait az Átmeneti és vegyes intézkedések ponthoz   melléklelt őrlapok 
tartalmazzák. A MAB a beadott létesítési kérelem alapján – 2001. január 
31-ig – csak a létesítés formai feltételeinek teljesülését ellenırzi. Ha 
formai akadályt nem lát, a doktori iskolát ideiglenesen akkreditáltnak 
minısíti, azaz a 2001/2002-es tanévre a felvétel meghirdethetı. 

6.3.2. Az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák mőködésének végleges 
jóváhagyása – az intézmény kérésére – abban az esetben következik be, 
ha a MAB a doktori iskola érdemi, azaz teljes körő (részben helyszíni) 
véleményezése eredményeként a doktori iskolát akkreditálhatónak találta. 
Az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák tartalmi vizsgálatára az 
eljárás második szakaszában – 2001. március és 2002. június között – 
kerül sor. Az akkreditáció feltétele a doktori iskolákkal szemben 
támasztott akkreditációs követelmények teljesülése.  

6.3.3. Akkreditált doktori program(ok) alapján létesítendı doktori iskolák 
akkreditációs eljárását a MAB legkésıbb 2002. június 30-ig lezárja. A 
MAB akkreditációs határozatában rendelkezik a doktori iskola kereteiben 
folyó akkreditált doktori programok lezárásának, és a doktori fokozat 
odaítélésének módjáról. 

6.4. Új doktori iskolák akkreditálásának rendje 

6.4.1. Ha az egyetem nem a 6.3 szerint meghatározott módon kíván doktori 
iskolát létesíteni, akkor a MAB a doktori iskola létesítésére vonatkozó 
kérelem véleményezése során,  elıakkreditációs eljárás keretében dönt 
arról, hogy a doktori iskolákkal szemben támasztott akkreditációs 
követelmények (benne a személyi feltételek) teljesülnek-e, azaz a 
létesíteni kívánt doktori iskola akkreditálható-e. 
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6.4.2. A 6.4.1 pont szerint létesíteni kívánt doktori iskolák ideiglenes 
akkreditációt nem kaphatnak, tehát erre vonatkozó kérelem sem adható 
be. Ez esetben doktori iskola létesítésére irányuló pályázatot kell 
készíteni. A pályázat formai és tartalmi elıírásait, valamint a doktori 
iskolák elıakkreditációs eljárásának menetét a MAB jelen határozata 
rögzíti. A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit valamint a 
részletes eljárási rendet a MAB rövidesen közzé teszi. 

 

2000/8/II/2. sz. határozat 

Akkreditált doktori programokra épített doktori iskolák létesítésének 
akkreditációs eljárása 

 
A MAB 2000/7/II. sz. határozata értelmében, ha a doktori iskola tevékenységét 
egy vagy több, a MAB által az 191999. június 12-ét megelızıen hatályos 
jogszabályi feltételek szerint akkreditált doktori program alapozza meg, akkor a 
doktori iskola létesítési kérelmének véleményezési eljárása két szakaszból áll: 

Elsı: A doktori iskola ideiglenes akkreditációja 
Második: A doktori iskola mőködésének végleges jóváhagyása 

A DOKTORI ISKOLA IDEIGLENES AKKREDITÁCIÓJÁNAK MENETE 

I.  A pályázat beadása  
1.    Pályázati alapfeltételek:  
a) A létesíteni kívánt doktori iskola a MAB által az 191999. június 12-ét 

megelızıen hatályos jogszabályi feltételek szerint akkreditált doktori 
program(ok)ra kívánja építeni a tevékenységét; 

b) a létesíteni kívánt doktori iskola tudományága (mővészeti ága) a 
169/2000.(IX. 29.) Korm. rendeletben felsoroltak valamelyike; 

c) az egyetem az iskola létrehozására irányuló pályázatot határidıre eljuttatja a 
MAB-hoz. 

2. A pályázat tartalma19: 
a) A létesíteni kívánt doktori iskola tudományága; 
b) a doktori iskola alapító tagjainak megnevezése és az alapító tagok 

nyilatkozata arról, hogy vállalják az alapító tagságot; 
c) a doktori iskola létesítését megalapozó akkreditált doktori programok 

felsorolása. 
3.    Beadási határidı: 2000. október 31. 

                                                      
19 Lásd: a MAB 2000/7/II. sz. határozatának 6. pontjához mellékelt őrlapok 
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4. A pályázat címzettje: a MAB elnöke. 
 
II. A MAB véleményezési eljárása 
 
A doktori iskolák létesítésének véleményezésére a MAB Plénuma által 
megválasztott Doktori Bizottság (továbbiakban: Bizottság) véleményezi az 
ideiglenes akkreditációt kérelmezı pályázatokat, majd pályázatonként határozati 
javaslatot terjeszt a Plénum elé. 
 
1. A Bizottság az I.2. (a) – (c) pontokban kért adatokat nem tartalmazó 

pályázatokat – mint véleményezésre alkalmatlant –  a pályázónak visszaadja. 
2. Az I.2. (a) – (c) pontok elıírásainak eleget tevı pályázat esetén a Bizottság 

szakértıi állásfoglalást kér. A szakértık kiválasztása az alábbiak szerint 
történik:  

a) Amennyiben a Doktori Bizottságban van a pályázatban megjelölt 
tudományágban kompetens tag, akkor a Bizottság tudományág szerint 
illetékes tagja a szakértı. A kijelölt szakértı kikérheti az illetékes 
tudományági szakbizottság elnökének állásfoglalását.  

b) Amennyiben a Doktori Bizottságban nincs a pályázatban megjelölt 
tudományágban kompetens tag, akkor az illetékes tudományági szakbizottság 
elnökének szakértıi véleményét a Bizottságnak ki kell kérni.  

c) Szükség esetén az illetékes tudományági szakbizottság, illetve külsı szakértı 
állásfoglalása is kikérhetı. 

3. A véleményezésre felkért szakértı indoklással ellátott írásos állásfoglalást 
készít.  

4. Az ideiglenes akkreditációra vonatkozó kérelmeket a Bizottság decemberi 
ülésén megvitatja, majd pályázatonként indoklással ellátott határozati 
javaslatot fogalmaz meg a Plénum számára. 

5. A MAB Plénuma dönt az ideiglenesen akkreditálható doktori iskolákról. Az 
ideiglenes akkreditációt jóváhagyó plénum-határozat tartalmazza a doktori 
iskola mőködésének végleges akkreditációjához szükséges pályázati 
feltételeket, továbbá – amennyiben ez szükséges – rendelkezik a doktori 
iskola kereteiben folyó akkreditált doktori programok lezárásának, és a 
doktori fokozat odaítélésének módjáról, valamint az adott tudományágban a 
habilitációs eljárás lefolytatásának és a „dr. habil” cím odaítélésének jogáról. 

6. Pozitív döntés hiányában a Plénum megbíz egy ad hoc bizottságot azzal a 
feladattal, hogy készítse elı az érintett egyetemmel folytatott konzultáció 
alapján azt a határozati javaslatot, mely rendelkezik az érintett akkreditált 
doktori programok lezárásának, és a doktori fokozat odaítélésének módjáról, 
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valamint az adott tudományágban a habilitációs eljárás lefolytatásának és a 
„dr. habil” cím odaítélésének jogáról. 

  
III. A szakértıi véleményezés szempontjai  
 
1. A doktori iskola ténylegesen mőködı akkreditált doktori program(ok)ra épül-

e (folyik-e doktorandusz képzés, vannak-e hallgatók, fokozatot szerzık).  
{Csak az ideiglenes akkreditáció esetén szempont!} 

2. Teljesülnek-e a létesítendı doktori iskolánál a MAB 2000/7/II.sz 
határozatának 2.2.2 pontjában megadott személyi feltételek ? 

 
IV. Az ideiglenes akkreditáció megadásának feltétele  
  
1. Egy egyetemen egy tudományágban legfeljebb egy doktori iskola mőködhet 
2. 2000/7/II. sz.  MAB határozat 2.2.2 pontjában megadott személyi     feltételek 

teljesülnek. 
 
V. Az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák tartalmi vizsgálata 
 
1. Az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák mőködésének végleges 

jóváhagyása – az intézmény kérésére – abban az esetben következik be, ha a 
MAB a doktori iskola érdemi, azaz teljes körő (részben helyszíni) 
véleményezése eredményeként a doktori iskolát akkreditálhatónak találta. Az 
akkreditáció feltétele a doktori iskolákkal szemben támasztott akkreditációs 
követelmények teljesülése. 

2. Akkreditált doktori program(ok) alapján létesítendı doktori iskolák 
akkreditációs eljárását a MAB legkésıbb 2002. június 30-ig lezárja. 
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2000/10/III. sz. határozat 

A doktori iskolák ideiglenes akkreditációja 

a/ Támogató javaslatok 
 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
 

Tudomány 
ág 

Intéz-
mény 

Kód-
szám 

Az iskola vezetıje 

Matematika 
és számítás 

BME 
DE 
ELTE 
SZTE 
BME 

D134i 
D61i 
D24i 
D120i 
D135i 

Schmidt Tamás DSc 
Daróczy Zoltán az MTA r. tagja 
Laczkovich Miklós az MTA r. tagja 
Hatvani László az MTA l. tagja 
Zawadowski Alfréd az MTA r. tagja 

Fizika 
DE 
ELTE 
SZTE 
DE 

D57i 
D25i 
D117i 
D56i 

Beke Dezsı DSc 
Horváth Zalán az MTA l. tagja 
Bor Zsolt az MTA r. tagja 
Borbély György DSc 

Biológia ELTE 
PTE 
SZIE 
SZTE 

D23i 
D104i 
D63i 
D116i 

Erdei Anna DSc 
Fischer Ernı DSc 
Tuba Zoltán DSc 
Maróy Péter DSc 

Kémia DE 
ELTE 
PTE 
SZTE 
VE 

D59i 
D21i 
D91i 
D119i 
D80i 

Joó Ferenc DSc 
Inzelt Ferenc DSc 
Kilár Ferenc DSc 
Dékány Imre DSc 
Liszi János DSc 

Föld BME 
DE 
ELTE 
ME 
SZTE 
PTE 

D137i 
D58i 
D26i 
D41i 
D118i 
D103i 

Detrekıi Ákos az MTA r. tagja 
Kerényi Attila DSc 
Márton Péter DSc 
Kovács Ferenc az MTA r. tagja 
Mezısi Gábor DSc 
Tóth József DSc 

Környezet DE 
NYME 
SZIE 
SZTE 
VE 

D60i 
D6i 
D65i 
D137i 
 

Tóthmerész Béla DSc 
Mátyás Csaba DSc 
Menyhért Zoltán DSc 
Kiricsi Imre DSc 
Mészáros Ernı az MTA r. tagja 
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MŐSZAKI TUDOMÁNYOK 
 

Építı-
mérnök 

BME D142i Tarnai Tibor az MTA r. tagja 

Építész 
mérnök 

BME D144i Domokos Gábor DSc 

Közlekedés 
mérnök 

BME D147i Kövesné Gilicze Éva DSc 

Villamos 
mérnök 

BME D143i Zombory László DSc 

 
Informatika 

BME 
ELTE 
VE 

D136i 
D22i 
D84i 

Selényi Endre DSc 
Demetrovics János az MTA r. tagja 
Friedler Feenc DSc 

Multidisz-
ciplináris 

BME D139i Csurgay Árpád az MTA r. tagja 
informatika - kémia 

 BME D140i Szabó Csaba DSc 
informatika - nevelés 

 BME D148i Fehér Márta DSc 
filozófia - informatika 

Anyag- 
tudomány 

ME 
NYME 
VE 

33i 
D7i 
D82i 

Károly Gyula DSc 
Winkler András DSc 
Mink János DSc 

Gépészet ME 
BME 

D38i 
D141i 

Páczelt István az MTA r. tagja 
Molnár Károly DSc 

Vegyész BME 
VE 

D138i 
D83i 

Hargittai István az MTA r. tagja 
Rédey Ákos DSc 

Agrár 
mőszaki 

SZIE D70i Szendrı Péter DSc 

Multidisz-
ciplináris 

BME D146i Zobory István DSc 
gépészet - közlekedés 

 
ORVOSTUDOMÁNY 

 
Elméleti  DE 

PTE 
SE 
SZTE 

D45i 
D95i 
D72i 
D112i 

Damjanovich Sándor az MTA r. tagja 
Szolcsányi János az MTA l. tagja 
Mónos Emil DSc 
Telegdy Gyula az MTA r. tagja 

Klinikai DE 
PTE 
SE 
SZTE 

D44i 
D94i 
D73i 
D111i 

Szegedi Gyula az MTA l. tagja 
Nagy Judit DSc 
Tulassay Zsolt DSc 
Dobozy Attila az MTA l. tagja 
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Egészség DE 
SE 
SZTE 

D46i 
D78i 
D110i 

Ádány Róza DSc 
Rajna Péter DSc 
Mándy Yvett DSc 

 
Gyógy-
szerész 

DE 
PTE 
SE 
SZTE 

D45i 
D92i 
D74i 
D109i 

Gergely Lajos DSc 
Hidegh Kálmán DSc 
Szıke Éva DSc 
Fülöp Ferenc DSc 

 
 
 
 
Multidiscip-
lináris 

DE 
 
PTE 
 
SE 
 
SE 
 
SE 
 
SE 

D43i 
 
D93i 
 
D75i 
 
D76i 
 
D77i 
 
D108i 

Muszbek László az MTA r. tagja 
elméleti és klinikai orvostudomány 
Sümegi Balázs DSc 
elméleti és klinikai orvostudomány 
Réthelyi Miklós DSc 
elméleti és klinikai orvostudomány 
Mandl József DSc 
elméleti orv.t. és biológia 
Jeney András DSc 
elméleti orvostud. és egészségtud. 
Papp Gyula az MTA r. tagja 
elméleti és klinikai orvostudomány 

 
AGRÁRTUDOMÁNY 

 
Növényter-
mesztés és 
kertészet 

DE 
NYME 
SZIE 
VE 

D55i 
D9i 
D62i 
D89i 

Ruzsányi László DSc 
Kuroli Géza DSc 
Virányi Ferenc DSc 
Horváth József az MTA r. tagja 

Állatorvosi SZIE D66i Rudas Péter DSc 

 
Állat-
tenyésztési 

DE 
KE 
NYME 
SZIE 
VE 

D52i 
D125i 
D10i 
D67i 
D88i 

Bánszki Tamás DSc 
Horn Péter az MTA r. tagja 
Schmidt János DSc 
Dohy János az MTA r. tagja 
Szabó Ferenc DSc 

Élelmiszer SZIE D68i Fekete András DSc 

Erdészet és 
vadgazdálk. 

NYME D5i Kıhalmy Tamás DSc 
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Multidisz-
ciplináris 

VE 
 
SZIE 
 
SZIE 
 
DE 

D87i 
 
D64i 
 
D69i 
 
D53i 

Várnagy László DSc 
állatorvos - biológia 
Papp János DSc 
növénytermeszztés - biológia 
Harnos Zsolt az MTA r. tagja 
gazdálkodás - növénytermesztés 
Nagy János DSc 
növénytermesztés - földtudomány 

 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

 
 
Gazdálko-
dás és 
szervezés 

BKÁE 
BME 
ME 
PTE 
VE 

D127i 
D149i 
D37i 
D100i 
D86i 

Chikán Attila DSc 
Kerékgyártó György DSc 
Nagy Aladár DSc 
Bélyácz Iván DSc 
Major Iván DSc 

Köz-
gazdaság 

BKÁE 
DE 
KE 
SZIE 
SZTE 

D129i 
D51i 
126i 
71i 
115i 

Zalai Ernı az MTA r. tagja 
Szabó Katalin DSc 
Széles Gyula DSc 
Szőcs István DSc 
Garai László DSc 

Állam és 
jog 

ELTE 
ME 
PTE 
SZTE 

D11i 
D34i 
D90i 
D113i 

Harmathy Attila az MTA r. tagja 
Gáspárdy László DSc 
Kiss László DSc 
Molnár Imre DSc 

Szociológia ELTE 
BKÁE 

D17i 
D128i 

Némedi Dénes DSc 
Gábor R. István DSc 

Politika ELTE 
BKÁE 

D27i 
D131i 

Bihari Mihály DSc 
Ágh Attila DSc 

Had ZMNE D132i Szabó Miklós DSc 

Multidisz- 
ciplináris 

DE 
 
PTE 
 
BKÁE 

D54i 
 
D101i 
 
D130i 

Szabó Gábor DSc 
gazdálkodás  -növénytermesztés 
Buday-Sántha Attila DSc 
gazdálkodás - közgazdaság 
Szentes Tamás az MTA r. tagja 
közgazdaság - állam és jog 
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK 
 

Történelem ELTE 
DE 
SZTE 
PPKE 

D12i 
D50i 
D105i 
D4i 

Gergely Jenı DSc 
Barta János DSc 
Kristó Gyula az MTA r. tagja 
Botos Katalin DSc 

Irodalom ELTE 
DE 
SZTE 
PTE 
ME 

D13i 
D47i 
D107i 
D98i 
35i 

Kenyeres Zoltán DSc 
Bitskey István DSc 
Balázs Mihály DSc 
Thomka Beáta DSc 
Kabdebó Lóránd DSc 

Nyelv ELTE 
DE 
SZTE 

D19i 
D49i 
D106i 

Nyomárkay István DSc 
Kertész András DSc 
Kenesei István DSc 

Filozófia ELTE D14i Kelemen János DSc 

Nevelés és 
sport 

ELTE 
SE 

D16i 
D79i 

Bábosik István DSc 
Frenkl Róbert DSc 

Pszicho-
lógia 

PTE 
ELTE 

D99i 
D20i 

László János DSc 
Hunyady György DSc 

Néprajz ELTE D15i Voigt Vilmos DSc 

Mővészet 
és mővelı-
déstörténet 

ELTE 
LFZE 

D18i 
D29i 

Passuth Krisztina DSc 
Somfai László az MTA r. tagja 

Multidisz- 
ciplináris 

DE 
PTE 
BME 
BME 

D48i 
D97i 
D148i 
D140i 

Vajda Mihály DSc 
Kisbán Eszter DSc 
Fehér Márta DSc 
Szabó Csaba DSc 

 
MŐVÉSZETEK 

 
Építı BME D145i Kerényi Imre Kossuth-díjas 

Ipar MIE D123i Reimholz Péter Kossuth-díjas 

Képzı MKE D150i Szabados Árpád Munkácsy díjas 
érdemes mővész 

Színház SZFE D122i Huszti Péter Kossuth-díjas 

Film- és 
video 

SZFE D32i Zsombolyai János Balázs Béla díjas 
érdemes mővész 

Zene LFZE D28i Jeney Zoltán a Széchenyi Akadémia 
tagja 
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HITTUDOMÁNY 

 
Hit-
tudomány 

PPKE 
EHE 
KGRE 
DRHE 

D2i 
D31i 
D124i 
D133i 

Vanyó László PhD habil. 
Haussmann Jutta habil. 
Karasszon István habil. 
Gaál Botond habil. 

 
b/ Halasztott döntések 

 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK 

 
Nyelv PTE D96i Kassai Ilona DSc 

Nevelés és 
sport 

SZTE 
VE 

D114i 
D85i 

Szebenyi Péter DSc 
Horváth Gyürgy DSc 

Multidisz- 
ciplináris 

ME D36i Lendvai Ferenc DSc 
filozófia - vallástudomány 

 
MŐVÉSZETEK 

 
Képzı PTE D102i Rétfalvi Sándor Munkácsy díjas 

érdemes mővész 
 
 
2000/10/IV. sz. határozat 

Az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák végleges akkreditációja 

A MAB követelményei, értékelési elvei és eljárási rendje 
 
I. Akkreditációs követelmények 
Az ideiglenesen akkreditált doktori iskolát a MAB abban az esetben akkreditálja 
véglegesen, ha az, az alábbi akkreditációs követelményeknek eleget tesz:  
 
I.1.Teljesülnek a MAB Doktori iskolák létesítésérıl és mőködésérıl szóló 
2000/8/II/1. sz. határozatában megfogalmazott személyi feltételek: 
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a) A doktori iskola vezetıje alapító belsı tag20, a felsıoktatási intézménnyel 
teljes idejő munkaviszonyban álló egyetemi tanár és akadémiai doktor. 

b) A doktori iskola alapító tagjai (tanárai)21 között legalább még két akadémiai 
doktor van, ezek közül legalább az egyik alapító belsı tag. 

c) A doktori iskola további alapító tagjai között még legalább négy tudományos 
fokozattal rendelkezı személy van. Közülük legalább kettı olyan alapító 
belsı tag22, aki habilitált oktató vagy egyetemi tanár. Az alapító külsı 
tagoknak legkésıbb 2002. június 30-ig habilitációval vagy akadémiai doktori 
címmel kell rendelkezniük. 

d) Multidiszciplináris doktori iskolák alapítói között tudományterületenként, 
illetve tudományáganként legalább egy akadémiai doktor van. 

e) A mővészeti és teológiai képzésben a doktori iskola akkreditációs 
pályázatánál a formai követelmények (az a) és b) pontok) teljesüléséhez 
értelemszerően nem szükséges az akadémiai cím. Formailag jelenleg 
elegendı a DLA, illetve a PhD fokozat, de szükséges, hogy a pályázók az 
akadémiai doktori (illetve mester) fokozattal egyenértékő, kimagasló 
mővészeti, illetve tudományos tevékenységükrıl tegyenek tanúságot. 

 
I.2. A doktori iskola tanárainak (alapító és meghívott tagjainak) a pályázat 
beadását megelızı öt évben kifejtett tudományos munkássága alapján 
biztosítottnak látszik az adott tudományág(ak)ban az egyetemen folyó 
tudományos továbbképzés  megfelelıen magas színvonala. 
 
I.3. A doktori iskola szervezete és mőködése minden doktorandusz számára 
biztosítja a hozzáférést az iskola teljes szellemi és tárgyi (infrastruktúrális) 
potenciáljához, megvalósítja a képzés és a fokozatszerzés magas színvonalát és 
elısegíti az oktatók és a hallgatók rendszeres együttmőködését. 

                                                      
20 Alapító belsı tag a doktori iskolát mőködtetı egyetemmel teljes munkaidejő  
munkaviszonyban álló, az adott tudományágban tudományos fokozattal rendelkezı oktató 
vagy kutató lehet, aki a doktori iskola alapításakor illetve belépésekor a 67. évét még nem 
töltötte be és nincs tartós fizetés nélküli szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi 
tanulmányúton. 
21 A doktori iskola tagjai (tanárai) azok a tudományos fokozattal rendelkezı oktatók és 
kutatók, akiket a doktori iskola vezetıjének javaslatára, az egyetemi / kari doktori tanács 
alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetıi feladatok 
ellátására. 
22 Belsı tag az, aki a doktori iskolát mőködtetı egyetemmel teljes munkaidejő 
munkaviszonyban áll. A doktori iskola többi tanára külsı tagnak tekintendı. 
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I.4. A doktori iskola nemzetközi kapcsolatrendszere hatékonyan szolgálja az 
oktatás és kutatás nemzetközi színvonalú minıségét. 
I.5. Kidolgozták a doktori iskola keretében folyó képzés és kutatás minıségének 
megırzésére, illetve javítására szolgáló minıségbiztosítási elveket és hatékonyan 
mőködik a minıségbiztosítási rendszer.  
 
II. A MAB értékelésének elvei 
A MAB a véleményezési eljárása során azt vizsgálja, hogy a pályázatban 
megfogalmazott állítások, az állításokat alátámasztó tények, adatok garantálják-e 
a doktori iskolában a tudományos továbbképzés magas színvonalát. 
 
A véleményezés alapja: 
II.1. Az akkreditált doktori programokra épülı, ideiglenesen akkreditált doktori 
iskolák végleges akkreditációjára irányuló pályázat, benne a korábban akkreditált 
program(ok) eddigi mőködését bemutató, SWOT23 analízisen alapuló 
önértékelés(ek).  
II.2. A doktori iskola szervezetének mőködése: biztosított-e, hogy a doktori iskola 
minden doktorandusza számára elérhetı az iskola  teljes szellemi és tárgyi 
(infrastrukturális) potenciálja; milyen a képzés és fokozatszerzés színvonala; 
megvalósul-e az iskola egysége, az oktatók és hallgatók együttmőködése. 
 
A MAB a pályázatban foglaltak és az esetleges helyszíni látogatás alapján 
alakítja ki állásfoglalását. 
 
III. Pályázati feltételek 
 
III.1. Formai elıírások 
III.1.1. A doktori iskola létesítésére vonatkozó pályázat fedılapján fel kell 
tüntetni az alábbi adatokat: 
• A pályázó egyetem neve, székhelye. 
• A doktori iskola tudományága24. 

                                                      
23 Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats (erısségek, gyengeségek, 
lehetıségek, veszélyek) 
24 Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mővészeti ágak 
felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29) Korm. rendeletben felsorolt tudományágak 
valamelyike. Multidiszciplinális tudományok esetén (ld.: a Korm. rendelet 1.7, 2.11, 3.5, 
4.6, 5.7, 6.11, 7.8 besorolási számmal jelzetteknél) a társuló tudományágak felsorolását 
kérjük. 
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• A doktori iskola vezetıje, beosztása, tudományos fokozata, aláírása. 
• Az egyetemi doktori tanács elnöke és a rektor neve és cégszerő aláírása. 
III.1.2. A doktori iskola alapító- és meghívott tagjainak felsorolásakor (alapító 
belsı tagok – alapító külsı tagok – meghívott tagok csoportosításban) az alábbi 
adatokat kell megadni:  
• név; 
• születési dátum (év / hó / nap); 
• legmagasabb tudományos fokozat / akadémiai cím (vagy az azzal 

egyenértékő mővészeti tevékenységet elismerı cím) és az elnyerés éve; 
• annak a tudományágnak (mővészeti ágnak) a megnevezése, melyben a 

fokozatot, ill. az akadémiai címet elnyerte; 
• az egyetemmel való munkaviszony típusa (teljes munkaidejő-, 

részmunkaidejő-,  szerzıdéses munkaviszony, nyugdíjas, professzor emeritus, 
egyéb); 

• egyetemi besorolás és habilitáció (egyetemi tanár, egyetemi docens, 
tudományos munkatárs, egyéb); 

• a pályázat beadásakor aktív25 témavezetı-e  (Igen / Nem.  Ha igen, a pályázat 
beadásának évében hány hallgató témavezetıje.); 

III.1.3. A korábban akkreditált, a doktori iskolában tevékenységüket folytatni 
kívánó doktori programok eddigi mőködését bemutató, SWOT analízisen alapuló 
önértékelés. (E pont a korábban akkreditált „A” és „B” programok önértékelését 
kéri. A vizsgált idıszak a program jóváhagyásától 2000. december 31-ig terjed.) 
III.1.4. A doktori iskola nemzetközi kapcsolatainak leírása. (Szerzıdéses és más 
aktív, dokumentált együttmőködési formák külföldi intézményekkel, kutatókkal.) 
III.1.5. A pályázat mellékleteként meg kell adni: 
• A pályázó egyetem (és külön kari szabályozás esetén a karok) doktori 

szabályzatát; 
• Minden külsı és belsı tag (a doktori iskola tanárai) tudományos életrajzát és 

a beadást megelızı öt év tudományos munkásságának bemutatását26. 
Záradékként nyilatkozatát arról, hogy vállalja a rendszeres részvételt a 
doktori iskola oktató, kutató munkájában, s hogy a 2001/2002-es tanévben 
várhatóan nem tartózkodik tartósan (egy évnél hosszabb ideig) külföldön; 

                                                      
25 Aktív témavezetınek az tekintendı, akinek a pályázat beadásának tanévében van 
doktorandusz hallgatója. 
26 Az utóbbi öt évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott 
maximun tíz publikáció bibliográfiai adatai, illetve az utóbbi öt év legfontosabbnak 
tartott alkotásainak kellı részletezettségő dokumentációja. 
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• Ha eltérés van az ideiglenes akkreditációt kérı pályázatban megadott alapító 
tagok listájától, akkor a változás(oka)t jelezni kell. Az új alapító tagok esetén 
csatolni kell a nyilatkozatot arról, hogy csak ebben a doktori iskolában 
vállaltak alapító tagságot. 

III.1.6. A pályázatot az egyetemi doktori tanács jóváhagyásával, a rektor 
ellenjegyzésével27 kell a MAB-hoz eljuttatni. A pályázat 2001. január 3-tól 
bármikor beadható. 
A beadás végsı határideje28: 2001. szeptember 15.  
III.1.7. A pályázatot 4 példányban, magyar nyelven kell beadni. Ha a MAB  
bírálóként külföldi szakértı felkérését tartja szükségesnek, akkor a pályázatot (a 
szükséges példányszámban) idegen nyelven is kérheti. 
 
Megjegyzés: Az eljárási rendhez csatoljuk a pályázat összeállításában segítségül 
szolgáló, a pályázat  javasolt fejezetei-t tartalmazó mellékletet. 
 
III.2. Tartalmi elvárások 
 
III.2.1. A pályázatban hitelt érdemlıen be kell mutatni, hogy a doktori iskola 
képes és alkalmas arra, hogy megfelelı színvonalon biztosítsa az adott 
tudományág(ak)ban a tudományos továbbképzést. 
III.2.2. Az akkreditált programok eddigi mőködésérıl készült önértékelés a 
SWOT analízis módszerével készüljön, azaz mutassák meg az erısségeket, a 
gyengeségeket, térjenek ki a lehetıségekre továbbá az esetleges veszélyekre.  
III.2.3. A pályázatban meg kell adni az akkreditált programok eddigi mőködését 
bemutató, a hallgatók, az oktatók, valamint a doktori program mőködése során 
elnyert pályázatok adatait. (A kért csoportosítást ld. a mellékletben.) A 
megfogalmazott állításokat alátámasztó egyéb adatok is megadhatók.  
 
IV. Az eljárási rend  
 
IV.1. Formai ellenırzés 
A formai ellenırzés a Titkárság feladata. A véleményezéshez szükséges, a III. 1. 
pontban kért adatokat nem tartalmazó pályázatot – mint véleményezésre 

                                                      
27 A pályázatban foglalt adatok hitelességéért az egyetem rektora felel, és az adatok 
valósságát aláírásával igazolja. 
28 A beadási határidı megadásakor a MAB-nak figyelembe kellett vennie azt a törvényi 
elıírást, mely szerint az akkreditált programokra épülı doktori iskolák akkreditációs 
eljárását 2002. június 30-ig  le kell zárni. 
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alkalmatlant – a fıtitkár a pályázónak visszaadja. A formai ellenırzés határideje: 
a pályázat Titkárságra érkezésének napjától számított 30 nap. 
 
IV.2. A véleményezési eljárás 
 
IV.2.1. Véleményezı bizottság: 
• vagy a doktori iskola tudományága szerint illetékes szakbizottság. 
• vagy – multidiszciplinális tudományokhoz sorolt doktori iskola esetén – a 

MAB Doktori Bizottsága elnökének javaslatára a Plénum által kijelölt ad hoc 
bizottság. Az ad hoc bizottság elnökét és tagjait a pályázatban megjelölt 
tudományágak szerint illetékes szakbizottsági tagok közül kell kiválasztani. 

IV.2.2. A véleményezı bizottság elnökének javaslatára a Doktori Bizottság 
elnöke legalább két külsı bírálót kér fel.  
IV.2.3. Amennyiben a véleményezı bizottság elnöke helyszíni látogatást tart 
szükségesnek, akkor a bizottság legalább két tagja – az egyetem rektorával és a 
doktori iskola vezetıjével elıre egyeztetett idıpontban – látogatást tesz az 
intézménynél. 
IV.2.4. A véleményezı bizottság – a bírálati vélemények, és az esetleges 
látogatás tapasztalatai alapján – a Doktori Bizottság számára indoklással ellátott 
javaslatot fogalmaz meg a végleges akkreditáció megadását illetıen. 
 
IV.3.  A Doktori Bizottság állásfoglalása 
 
IV.3.1. A Doktori Bizottság a véleményezı bizottság állásfoglalásának 
ismeretében határozati javaslatot fogalmaz meg a Plénum számára. 
IV.3.2. Ha a Doktori Bizottság nem javasolja a doktori iskola végleges 
jóváhagyását, akkor a Doktori Bizottság elnöke errıl tájékoztatja a pályázót. 
Amennyiben a pályázó a pályázatát 30 napon belül nem vonja vissza, a soron 
következı plénum-ülésen a Plénum a Doktori Bizottság elutasító javaslata alapján 
dönt. 
 
IV.4. A MAB Plénumának döntése 
 
IV.4.1. A Doktori Bizottság elıterjesztése alapján a Plénum dönt az ideiglenesen 
akkreditált doktori iskola végleges akkreditációja ügyében. 
IV.4.2. A plénum-határozat rendelkezik a doktori iskola kereteiben folyó, a 
korábban akkreditált doktori programok lezárásának, és a doktori fokozat 
odaítélésének módjáról, valamint azok tudományágában a habilitációs eljárás 
lefolytatásának és a „dr. habil” cím odaítélésének jogáról. 
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VII. KÖLTSÉGVETÉS 

2000/2/XI. sz. határozat  

A MAB 2000. évi költségvetése 
 eFt eFt eFt 
I. Személyi juttatások    
          Alapbér 37.017   
          Pótlékok 5.124   
          Egyéb juttatások 4.357   
   Titkársági dolgozók összesen  46.500   
          MAB tagok tiszteletdíja 25.398   
          LB tagok, szakértık 12.235   
   Külsı személyi juttatások összesen  37.633  
   Személyi juttatások összesen   84.133 

II. Munkáltatót terhelı járulékok    29.646 

III. Dologi kiadások ÁFÁ-val   27.000 

IV. Egyéb mőködési célú kiadások   18.40 
IV.  Beruházási kiadások (Felhalmozás)   3.000 
Mindösszesen   145.619 

 
Intézményünk a 2000. évben az 191999. évihez viszonyítva kevesebb keretbıl 
gazdálkodhat. Ennek oka, hogy 1999-ben az eredeti elıirányzatunkat 
(170.139.000,-Ft) az Oktatási Minisztérium zárolás címén 24 Millió forinttal 
csökkentette, továbbá a felsıoktatási törvény módosításával megszőnt az a 
bevételt eredményezı feladatunk, ami további 6 millió Ft csökkenést jelent. 
A PM 2000. évi tervezési irányelvként az elıbb vázolt csökkentések után 
kialakult módosított elıirányzatot határozta meg. 
Tehát a kiinduló 2000. évi elıirányzat 140.139.000.-Ft, amit az Oktatási 
Minisztérium megemelt 5.480. 000,-Ft-tal. Ez 3,9%-os növekedést jelent. 
Annak ellenére, hogy a költségvetési keretösszegünk növekedése ilyen csekély 
mértékő az OM által jóváhagyott 8,25%-os alapbér emelésének, valamint a MAB 
tagok tiszteletdíjának SZMSZ-ben meghatározott módon történı finanszírozására 
fedezetet nyújt. 
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Szőkös a dologi kiadások fedezetéül biztosított elıirányzat, ami átgondolt 
takarékos gazdálkodást igényel. 
 

VIII. ETIKAI KÓDEX 
 
2000/9/VI/3 sz. határozat 
 
Mint a Magyar Akkreditációs Bizottság testületének és titkárságának tagjai 
fontosnak tartjuk, hogy megfogalmazzuk, és nyilvánossá tegyük a munkánkat 
vezérlı etikai alapelveket. Ezzel egyrészt útmutatást kívánunk nyújtani egyes 
tagjainknak a munkánkra vonatkozó jogszabályok betartásán túli, önként vállalt 
szabályok tekintetében, másrészt pedig meg kívánjuk rajzolni az ideális MAB tag 
arculatát. Körvonalazni tehát egyfajta ethoszt, melynek vállalása és követése a 
MAB-ot mint szervezetet etikai oldalról meghatározza, s a magyar felsıoktatás 
minıségének javításában betöltendı szerepét és küldetését híven tükrözi. 
 
A jelen etikai kódex tartalmazza tehát azokat az értékeket, és alapelveket, és 
rögzíti azokat a magatartási szabályokat, melyeket a Magyar Akkreditációs 
Bizottság (MAB) testületének (a Plénum és a szakbizottságok tagjai) és 
titkárságának tagjai számára követendınek tart és ajánlásként megfogalmaz. 
(A MAB munkájában eseti jelleggel résztvevı szakértık – LB tagok, külsı 
bírálók – számára külön etikai útmutató összeállítása szükséges.) Az e szabályok 
és értékek mellett való elkötelezettség, s azok mindenkori követése biztosíthatja 
azt, hogy a MAB törvényszabta és saját maga által kitőzött feladatait a 
tevékenységének szőkebben vett érintettjei, továbbá a törvényalkotók, és az egész 
magyar társadalom megelégedésére és megbecsülésére lássa el. 
 

I. ÉRTÉKEK, ALAPELVEK, SZABÁLYOK 
 
1. Értékek 

A MAB testületének és titkárságának minden tagja (a továbbiakban Tag) a 
MAB számára végzett munkája során a következı értékeket követi 
kitüntetett figyelemmel:  
• törvényesség 
• függetlenség, 
• objektivitás, 
• pártatlanság, 
• átláthatóság, 
• számonkérhetıség (egyéni felelısség), 
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• felkészültség és szakmai szigor, 
• innovációra való nyitottság, 
• az érintettek szempontjainak harmonizációja. 
 
A fenti értékek iránti elkötelezettség részletesebben kifejtve a következıket 
jelenti. 
 
A MAB számára végzett munkája során a Tag: 

 
1.1. A legmesszebbmenıkig figyelembe veszi és maradéktalanul betartja a 
vonatkozó hatályos törvényeket és egyéb jogszabályokat, különös tekintettel a 
Felsıoktatási törvényre és a MAB-ról szóló kormányrendeletre. 
 
1.2. Nem „képviseli” munkaadó szervezetét. Ha tehát a Tag egy felsıoktatási 
intézmény vagy más szervezet alkalmazottja, e munkavállalói viszonyától 
(viszonyaitól) a lehetı legteljesebb mértékben elvonatkoztat, állásfoglalásait 
minden ilyen nemő elkötelezettségétıl függetlenül hozza meg. 
 
1.3. Állásfoglalásaiban, véleményében objektivitásra törekszik, azaz a 
rendelkezésére álló tények és adatok, s a tudomására jutott pontos információk 
alapján mond véleményt és dönt. Állást továbbá csak akkor foglal, ha az ehhez 
szükséges tények, adatok és információk a rendelkezésére állnak. 
 
1.4. Állásfoglalásaiban, véleményében pártatlan, semleges, egyik 
felsıoktatási intézmény vagy más érintett szervezet vagy személy irányában sem 
elfogult, azaz sem pozitív, sem negatív irányban nem diszkriminál, nem 
részrehajló. 
 
1.5. Maradéktalan átláthatóságra törekszik, azaz munkáját a mindenkor 
érvényes Szervezeti és Mőködési Szabályzat, a vonatkozó eljárási szabályok és 
rendek, a szakmai alapkövetelmények és részletes irányelvek, valamint a 
véleményezési elvek és egyéb, a MAB mőködésére vonatkozó további belsı 
szabályok, határozatok alapján végzi. Állásfoglalását mindenkor indokolni 
tudja. 
 
1.6. Állásfoglalásaiért, megnyilatkozásaiért egyéni felelısséggel tartozik, 
azokról a vonatkozó jogszabályoknak, a MAB belsı szabályainak és a jelen 
Etikai Kódexben lefektetett szabályoknak való megfelelıség tekintetében számot 
tud adni. 
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1.7. Szigorúan szakmai szempontok alapján ad szakvéleményt, foglal állást. 
A MAB-tagság kétségtelen szakmai tekintélyt jelent. E tekintély elismert forrása 
azonban nem a döntési pozíció, a hatalom, hanem a szakmai hozzáértés kell 
legyen. Egy-egy adott tudományág illetve azon belüli részterület, vagy – nem 
tudományos pályán dolgozó Tag esetében – egyéb szakma eredményes mővelése 
mellett e szakmai felkészültségnek ki kell terjednie a (felsıoktatási) 
minıségbiztosítás és minıségértékelés kérdéskörének ismeretére is. Magától 
értetıdı továbbá, hogy a Tagnak ismernie kell a hatáskörébe esı ügyeket, az 
azokra vonatkozó akkreditációs anyagokat. 
 
1.8. A társadalmi, felhasználói és regionális igények változásait követı, 
azokra reagáló új kezdeményezések iránt fogékony. (E fogékonyság 
természetesen nem jelenthet minıségi engedékenységet.) Lehetıség szerint segíti 
a szakok és intézmények közötti egészséges verseny kialakulását. 
 
1.9. Állásfoglalásaiban az érintettek (felsıoktatási intézmények, hallgatók, 
munkaadók, stb.) alkalmasint különbözı szempontjait megfelelıen mérlegeli, 
azok lehetıség szerinti harmonizációjára törekszik. 

 
2. Összeférhetetlenség 

A MAB és szakbizottságainak tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokat a MAB-ról szóló kormányrendelet rögzíti. Ezen túlmenıen 
köztisztviselı nem lehet ad hoc bizottság tagja, bíráló, vagy külsı szakértı 
sem. A további összeférhetetlenségi szabályok az egyes eljárási rendek 
elıírásai szerint alkalmazandók. 

 
3. Érdekellentét 

Minden olyan ügyben, melyben már meglévı más elkötelezettsége(i) miatt 
érdekellentéte keletkezik vagy fennáll, errıl a Tag tájékoztatja a MAB-ot, 
az adott ügyben tartózkodik a véleménynyilvánítástól és az adott ügyre 
vonatkozó eljárásban semmilyen formában nem vesz részt. 
 

4. Haszonszerzés 
Tagságát, a MAB-ban betöltött funkcióját semmilyen körülmények között 
nem használja személyes vagy intézményes anyagi haszon vagy egyéb 
elıny szerzésére, az erre vonatkozó esetleges ajánlatokat visszautasítja. 
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5. Bizalmasság 
A folyó ügyek állásáról külsı (nem Tag) személynek vagy szervezetnek csak 
az adott ügyre vonatkozó hivatalos MAB állásfoglalás (MAB-határozat, 
vagy határozathoz nem vezetı eljárás esetén, kollégiumi vagy elnökségi 
szintő állásfoglalás) elfogadása után ad információt, s akkor is csak a 
határozat illetve állásfoglalás nyilvános részére vonatkozóan. 

 
6. Szellemi szabadság 

A szabad véleményformálás és –nyilvánítás híve, azt tiszteletben tartja és 
bátorítja. Más Tagokat és a MAB elé kerülı ügyek érintettjeit álláspontjaik 
kialakításában a racionális érvelés eszközein túlmenıen nem befolyásolja. 

 
7. Szellemi tulajdon 

A legmesszebbmenıkig tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát. A 
MAB-hoz benyújtott pályázatok önálló szellemi termékek, azok 
egészükben és egyes elemeiket illetıen is a benyújtó személyek és 
intézmények kizárólagos tulajdonát képezik. 

 
8. Szakmai fejlıdés 

A Tag felsıoktatási minıségbiztosítási és minıségértékelési szakmai 
felkészültségét folyamatosan tökéletesíti. Figyelemmel kíséri a terület hazai 
és külföldi fejleményeit. Ismereteit és tapasztalatait más Tagokkal és 
érdeklıdı kollégákkal lehetısége szerint megosztja. Minden tıle telhetıt 
megtesz a felsıoktatási minıségkultúra fejlıdéséért, ismertségének és 
társadalmi elfogadottságának szélesedéséért, támogat minden olyan 
tevékenységet és rendezvényt, mely ezeket elımozdítja. 

 
9. Munkaminıség 

A MAB számára végzett munkájában kiválóságra törekszik. Különösen 
ügyel az általa készített értékelések alaposságára, megbízhatóságára és 
kiegyensúlyozottságára, a bizottsági munka hatékonyságára, az 
állásfoglalások kellı megalapozottságára és indoklására, az eljárási 
rendekben rögzített határidık betartására. 

 
10. Együttmőködés 

Más Tagok mint kollégák véleményét tiszteletben tartja és álláspontja 
kialakításánál figyelembe veszi, velük a közös célok megvalósítása 
érdekében együttmőködik. 
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11. Bizalom 
Az érintettek megelégedettségének egyik záloga és egyben kifejezıdése a 
MAB tevékenysége iránt tanúsított bizalom. A Tag ezért minden tıle telhetıt 
megtesz e bizalom kialakítása és folyamatos fenntartása érdekében. A fenti 
értékek, alapelvek és szabályok követésével a Tag e bizalom erısödéséhez 
járulhat hozzá. 

 
II. ETIKAI VÉTSÉG 

 
Etikai vétséget követ el az a Tag, aki: 
 
1. Nem tartja be a MAB-ot érintı hatályos törvényeket és egyéb jogszabályokat. 

(Ez természetesen jogszabálysértés is!) 
 
2. Nem tartja be a MAB SZMSZ, az eljárási szabályok és rendek, a szakmai 

alapkövetelmények és részletes irányelvek, valamint a véleményezési elvek 
és egyéb, a MAB mőködésére vonatkozó belsı szabályok és határozatok 
vonatkozó elıírásait. 

 
3. Összeférhetetlenségének vagy érdekellentétének fennállásáról elmulasztja 

tájékoztatni a MAB-ot, s a vonatkozó ügy(ek)ben véleményt nyilvánít vagy 
állást foglal, illetve az adott ügyre vonatkozó eljárásban bármilyen formában 
részt vesz. 

 
 
4. Tagságát, a MAB-ban betöltött funkcióját személyes vagy intézményes 

anyagi haszon vagy egyéb elıny szerzésére használja. 
 
5. Az adott ügyre vonatkozó hivatalos MAB állásfoglalás (MAB-határozat, 

vagy, határozathoz nem vezetı eljárás esetén, kollégiumi vagy elnökségi 
szintő állásfoglalás) elfogadása elıtt információt ad külsı személynek vagy 
szervezetnek, vagy bármikor ezt teszi egy-egy állásfoglalás nem nyilvános 
részére vonatkozóan. 

 
6. A MAB-hoz benyújtott pályázatok szellemi tulajdonjogát megsérti. 
 
7. Más Tagokkal nem mőködik együtt vagy a Tagok közötti együttmőködést 

akadályozza. 
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III. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ÉS AZ ETIKAI ELJÁRÁS 
A MAB 2000/1/IV/1. sz. határozatának néhány módosítáávsal 

Az Etikai és Összeférhetetlenségi Bizottság eljárási és mőködési rendje 

Az Etikai és Összeférhetetlenségi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a Magyar 
Akkreditációs Bizottság különbizottsága, amelynek feladata, hogy a Plénum 
felkérése alapján, a felmerülı etikai és összeférhetetlenségi ügyeket kivizsgálja, 
és a Plénum elé határozati javaslatot terjesszen. 
A Bizottság feladatát az alábbi, a Plénum által jóváhagyott eljárási rend alapján 
végzi. 
 

1. A Bizottság tagjai 
1.1. A Bizottság elnökbıl és két tagból áll. 
1.2. A Bizottság mindenkori elnöke az állam- és jogtudomány tudományágát 
képviselı plénumtag. 
1.3. A Bizottság tagjait a MAB Elnökének javaslata alapján, a Plénum saját tagjai 
közül, titkos szavazással választja meg. A tagok megbízatása csak az adott etikai 
illetve összeférhetetlenségi ügy kivizsgálásának idejére szól. 
1.4. Nem lehet az etikai bizottság tagja, illetve elnöke, aki ellen az etikai eljárás 
folyik, akinek a meghallgatása az etikai eljárás során szükségessé válhat, illetve 
aki az adott ügyben bármilyen más módon érintett. Az elnök érintettsége esetén a 
1.5. A MAB Elnökének javaslata alapján a Plénum az adott ügy kivizsgálására 
másik elnököt választ. 
 

2. Az etikai eljárás 
2.1. Etikai eljárást, etikai vétség gyanúja esetén, bármely plénumtag 
kezdeményezhet. Az etikai eljárás elrendelésérıl a Plénum titkos szavazással 
dönt. 
2.2 Az etikai eljárást a Bizottság folytatja le. A bizottság az ügy kivizsgálása 
során szükség szerint, de legalább egyszer ülésezik. A Bizottság üléseit az elnök 
hívja össze. 
2.3 A Bizottság az etikai eljárás alá vont munkában való részvételét – a MAB 
elnöksége véleményének kikérése után – az etikai eljárás idejére felfüggesztheti. 
2.4 A Bizottság mindazokat meghallgathatja, akiknek az ügyrıl olyan 
információja van, amely az ügy teljes feltárásához szükséges. 
2.4.1 Az etikai eljárás alá vont személyeknek lehetıséget kell adni, hogy 
véleményüket a Bizottság elıtt szóban is kifejthessék. 
2.4.2. A meghallgatásról az eljárás alá vont személyt legkésıbb a Bizottság ülését 
megelızı nyolcadik napon értesíteni kell. Az értesítésben fel kell tüntetni az 
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ellene felhozott vádat és azzal meg kell küldeni a bizonyítékokat tartalmazó 
iratokat is. Ha az eljárás alá vont személy – legkésıbb a meghallgatást megelızı 
harmadik napon – írásban a kimentését kéri, a Bizottság a meghallgatásra újabb 
napot tőz ki. Az újabb meghallgatás elmulasztása esetén a Bizottság az eljárás alá 
vont személy meghallgatása nélkül dönt. A meghallgatás elmulasztásának 
következményeire az érintettet figyelmeztetni kell. 
2.4.3  A meghallgatásról emlékeztetı készül, amelyet az elnök ellenjegyez. 
2.5. A bizottság a Plénum számára megfogalmazott javaslatát a rendelkezésre álló 
iratok és a személyes meghallgatások alapján valamennyi tag jelenléte mellett, 
szótöbbséggel hozza meg. A kisebbségben maradó tag (elnök) a döntéshez 
különvéleményt főzhet. A bizottság javaslatát indokolni köteles. 
2.6.  A Bizottság a következı határozati javaslatotokat terjesztheti a Plénum elé: 
2.6.1.  Az etikai vétség megállapítását és etikai büntetés kiszabását javasolja. 
2.6.2.  Az etikai eljárás megszüntetését javasolja, ha úgy látja, hogy etikai vétség 
nem történt vagy annak eldöntése nem a MAB hatáskörébe tartozik. 
2.6.3.  Az etikai eljárás megszüntetését javasolja és felhívja a MAB elnökének 
figyelmét arra, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelıen fegyelmi eljárás lefolytatása szükséges, ha 
feltehetı, hogy a MAB titkárságának dolgozója fegyelmi vétséget követett. 
 2.7. A határozati javaslatot az etikai eljárás alá vont tag részére meg kell küldeni, 
aki egyet nem értés esetén – a kézhezvételtıl számított három napon belül – 
írásban észrevételt tehet, amelyet a Bizottság a határozati javaslattal együtt a 
Plénum elé terjeszt. 
 

3. Etikai büntetések 
3.1. Szóbeli figyelmeztetés 
3.2. Írásbeli figyelmeztetés 
3.3. A bizottsági tag visszahívása. Bizottsági tagot csak súlyos vagy ismételt 
kötelességszegés esetén lehet visszahívni. 

 
4. Határozathozatal 

4.1. A Bizottság javaslatát az elnök terjeszti a Plénum elé. 
4.2. A Plénum az etikai határozati javaslatot megvitatja, és arról titkos 
szavazással dönt. Az érintettek nem szavazhatnak és a vitánál sem lehetnek jelen. 
4.3.  A Plénum a következı határozatokat hozhatja: 
4.3.1.  Az etikai vétséget megállapítja, és etikai büntetést szab ki. 
4.3.2.  Az eljárást megszünteti. 
4.3.3.  Az eljárást megszünteti és felhívja a MAB elnökének figyelmét a fegyelmi 
eljárás lefolytatásának szükségességére. 
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 4.4 A Plénum a határozatát minden esetben indokolni köteles. 
 4.5.Amennyiben a Plénum etikai büntetésként szóbeli vagy írásbeli 
figyelmeztetést alkalmaz, gondoskodik annak MAB-on belüli – indokolt esetben 
szélesebb körő – nyilvánosságra hozataláról. 
 4.6.A plénum határozatát a MAB elnöke írásban közli az etikai eljárás alá vont 
személlyel. 
 
2000/9/VI/2 ill. 2000/10/VII/2 sz. határozat 

 

IX. A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 

STRATÉGIAI TÉZISEI ÉS ELVEI 

A MAB 2000/6/XI/3. sz. határozatának felhatalmazása alapján a Stratégiai 
Bizottság a következı téziseket és elveket fogalmazta meg és ajánlásként 

javasolja a 2001. januárjában megalakuló új összetételő MAB részére. 
 

1. Az a jó felsıoktatás, mely a társadalom életminıségének javításához és 
jövıjének kialakításához a legnagyobb mértékben tud hozzájárulni. Fontos, 
hogy különbséget tegyünk a felsıoktatással szemben támasztható külsı és 
belsı elvárások, rövid és hosszú távú értékek és érdekek között. A közvetlen 
hasznosság elvére való redukálás nem kívánatos. A rövid távú érdekeket 
figyelembe kell venni, de nem lehet pusztán ezekre alapozni. A 
felsıoktatásnak megfelelı szélességben és mélységben korszerő szakmai 
alapismereteket kell közvetítenie. A készségeket úgy kell fejlesztenie, hogy 
azokra a konkrét szakismeretek biztosan épüljenek, és amelyek révén a 
végzett hallgatók képessé válnak tudásuk és speciális felkészültségük 
alkalmazására, társadalmi hasznosítására, napra készen tartására, a gyorsan 
változó rövid távú igényekre való reagálásra (élethosszig való tanulás, 
pályamódosítások), s a szakma továbbvitelére. 

 
2. A képesítési követelmények jelenlegi rendszere felülvizsgálatra és 

korszerősítésre szorul. Az intézményi autonómia a szakindítások 
vonatkozásában növelhetı, de a szakok aprózódása nem kívánatos. 

 
3. Az akkreditáció és a minıségbiztosítás a következı 8 éves ciklusban együtt 

léteznek. Az akkreditációtól a minıségbiztosítás „meta-értékeléséhez” vezetı 
átmenetet fokozatosan kell megvalósítani. Az átmeneti korszak, amikor a két 
rendszer egymás mellett mőködik, a második akkreditációs körrel, tehát 
2008-ig kerülhet lezárásra. Azon intézmények léphetnek át a pusztán meta-
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értékelésre jogosultak kategóriájába, akikrıl az értékelés kimondja, hogy 
felszámolták az elsı akkreditációs körben megjelölt hibákat, hiányosságokat. 

 
4. Az intézményi minıségbiztosítási rendszerek kiépítése az autonóm 

felsıoktatási intézmények feladata. Az intézményirányítás stratégiai feladatai 
közé tartozik, hogy megteremtse a minıségbiztosítás intézményi feltételeit, 
testületeit, felelısi rendszerét, eljárásait. Ugyanakkor szükséges, hogy a 
minıségbiztosítási rendszer az intézményen belül megfelelı autonómiát 
kapjon. A MAB felelıssége e tekintetben az, hogy e feladat végrehajtása ne 
váljon sem formálissá, sem öncélúvá. Az intézmény akkreditációs vizsgálatok 
második körében a MAB-nak a minıségbiztosítási rendszereket is értékelnie 
kell, melyhez az értékelési szempontokat ki kell dolgoznia, s az 
intézményekhez el kell juttatnia. 

 
5. A MAB eddigi akkreditációs tevékenysége eredményeként rendelkezésre álló 

„minıségi leltár” kiindulási alapul szolgálhat az intézményi 
minıségbiztosítás számára. Az erre való intézményi reagálások, a meghozott 
intézkedések, illetve a MAB következı értékelései révén ki kell alakuljon egy 
minıségügyi párbeszéd, mely az akkreditáció jelenlegi rendszerét 
rugalmasabbá teszi. 

 
6. Az intézményi minıségbiztosítási rendszereknek segíteniük kell a hallgatói 

mobilitás növelését. 
 
7. Az intézményi minıségbiztosítási rendszerek szervezett formában kérjék ki 

és vegyék figyelembe a végzett hallgatók véleményét, s e tapasztalatokat (pl. 
az éves beszámolók keretében) juttassák el a MAB-hoz is. 

 
8. A MAB legyen aktívabb saját feladatkörének kialakításában, s ne vállaljon el 

minden feladatot. A felsıoktatás minıségének „ıreként” ugyanakkor tekintse 
feladatának a felsıoktatás és tágabb értelemben az egész hazai oktatási 
rendszer minıségét meghatározó tényezık és feltételek rendszeres vizsgálatát 
is.  

 
9. A MAB a 2001-2004 közötti években, illetve az Európai Unióba való 

bekerülés idıszakában fordítson fokozott figyelmet a felsıoktatás jövıjét 
alakító fejlesztési reformok kibontakozása során a minıség fenntartására, a 
minıségi követelmények egyidejő teljesítésére. E fokozott figyelmet 
megköveteli: 
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• a hallgatói létszám várható rohamos növekedése, 
• a hallgatói átlagszínvonal részben ebbıl is következı, már most  

érzékelhetı csökkenése, 
• a kétéves felsıfokú szakképzés elterjedésével az ebben résztvevı 

alacsonyabb pontszámú hallgatók miatt szükséges megnövekvı oktatói 
lekötöttség és figyelem, 

• mindezzel párhuzamosan a tömegoktatás elfogadható minıségének 
fenntartása. 

 
A minıség biztosítása érdekében fokozott gonddal kell vizsgálni a reformok 
végrehajtása során a változtatások alábbi feltételeinek teljesülését: 
• az oktatói létszám szükséges, mintegy évi 5%-os (10 év alatt kb. 50%-os) 

fejlesztése, 
• a legtehetségesebb fiatalok oktatói pályaválasztási esélyeinek növelése 

(jövedelemnövelés, a doktori képzés létszámának fejlesztése és a képzés 
minıségének javítása), 

• az oktatás szintjének megırzését és fejlıdését is szolgáló egyetemi 
kutatások egyidejő fejlesztése, állami és szponzori támogatásának 
bıvítése, 

• a tanulmányi épületek befogadóképességének növelése és az 
infrastruktúra fejlesztése.  

 
10. A MAB kötelezettsége marad, hogy a tömegoktatás nélkülözhetetlen program 

szerinti fejlesztése mellett – a tehetségességüket és teljesítıképességüket 
bizonyító hallgatók szőkebb köre számára – a graduális oktatásban is 
ellenırizze az elitképzés követelményeinek megırzését és megvalósulását. 
Az állami felsıoktatás révén továbbra is a doktori képzésnél jóval tágabb 
mértékben – a hallgatók mintegy negyede, harmada számára – biztosítani kell 
a magas szinten képzettek gyors pályára bocsátását. 

 
 Csak e graduális szinten fenntartott – öt-hat éves képzés alatt elérhetı – 

elitképzés biztosíthatja (minıségi követelményekkel és ösztöndíjrendszerrel, 
szakirányú kiegészítésekkel, választható tárgyak és más eszközök révén) a 
külfölddel továbbra is versenyképes egyetemi szintet, a jó orvos-, mérnök- 
és tanárképzést, segíthet a kiváló –PhD képzést azonban nem igénylı – 
magas szintő szakértelmiség kinevelésében. Az igényes képzés jelenléte 
egyúttal segíti a tömegképzés megfelelı színvonalának fenntartását is. 
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11. Az akkreditációs eljárás során a jövıben nagyobb figyelmet kell szentelni a 
felvett hallgatók minıségének értékelése (a bemenet minısége) mellett az 
oktatási folyamat, illetve az oktatás kimenete minıségének vizsgálatára, 
valamint a végzettek elhelyezkedési esélyeire. Ezek érdekében vizsgálni kell: 
• az adott intézménybe felvett hallgatók minıségét, 
• a képzés során az intézmény által hozzáadott értéket, 
• az intézmények innovációs képességét, a curriculumok megújítását, napra 

készen tartását, 
• az intézmények oktatóinak teljesítményét, 
• a végzett hallgatók tudását, kompetenciáját, elhelyezkedését. 

 
12. A kimeneti vizsgálatokhoz felhasználható az elhelyezkedési esély modell. 

Egy adott évben, egy adott intézményben egy adott szakon szerzett diploma 
minıségét megmutatja, hogy a diploma milyen elhelyezkedési esélyt (EE) 
biztosít és az adott tevékenység milyen hatást gyakorol a társadalom 
életminıségére. Az „EE” mutató meghatározásához négy tényezı 
figyelembevétele és lehetıség szerinti mérése szükséges: 
• a diplomával elnyerhetı állások típusainak száma, 
• az adott diplomával rendelkezı hallgatónak egy adott típusú állásból 

hánynak az elnyerésére van maximális esélye, 
• az adott állásban elérhetı életjövedelem, 
• az adott állásban a jelölt számára elérhetı életminıség. 

E szempontok mellett az állami felsıoktatás vizsgálata során mérlegelni 
kell az adott diplomával rendelkezık számaránya növekedésének hatását 
a társadalom életminıségére (nyelvtudás, nevelés és önigazgatás – jog- és 
normakövetés, mővészetek – irodalom, stb.). Az EE mutató számítása 
visszamenıleg, 5 éves idıintervallumban célszerő. 

 
13. Az intézményi akkreditáció során vizsgálni kell a kompetenciák és a 

felelısség megosztásának kérdését is. 
 
14. A MAB akkreditációs munkájába a jelenleginél nagyobb mértékben kell 

bevonni a felsıoktatás felhasználói szféráját. Ezt az is indokolja, hogy az Ftv. 
2000. évi módosítása, s az ennek alapján megjelenı MAB-ról szóló 
kormányrendelet a szakalapítások és -indítások véleményezése tekintetében a 
MAB feladatkörét a felhasználói, piaci igények figyelembe vételének 
szükségességével bıvíti. A felhasználók bevonásának lehetséges elemei a 
következık: 
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• A felhasználók képviselıibıl álló tanácsadói kör kialakítása. 
• Több felhasználó meghívása a MAB szakbizottságaiba és – az egyes 

szakterületek sajátosságainak megfelelıen – az intézmény akkreditációs 
látogató bizottságokba. 

• Egyes szakterületeken a felhasználói tapasztalatokra vonatkozó 
esettanulmányok kidolgozása (pl. munkaadói vélemények 
összegyőjtésével). 

• Az érintett felhasználók képviselıinek meghívása a Plénum ülések egy-
egy napirendi pontjára. 

 
15. Az akkreditációs követelmények megfogalmazásakor jobban figyelembe kell 

venni az egyetemi és a fıiskolai szint közötti különbségeket. Az egyes 
képzési szintekre a képzés specifikumait, a képzések különbözı jellegét  
figyelembe vevı külön követelményrendszerek kerüljenek kidolgozásra. 

 
16. A MAB eddigi tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a BA, MA fokozatok 

bevezetése és a teljes átjárhatóság biztosítása – a tervezett létszámnöveléssel 
egyidejőleg – rendkívül magas ráfordítást kívánna, mert az egész fıiskolai 
oktatás átszervezését és elméletibb irányba terelését jelentené, vagy – ha ez 
elmarad – az egyetemi szintő tömegképzés színvonalának további 
csökkenésével járna. A közép-európai és a közép-keleteurópai, a 19. 
században a céhek felbomlásával német mintára alakuló fıiskolai oktatás 
szakmai természetébıl következıen erısen gyakorlati, „kész szakembert” 
képez, míg az egyetemi oktatás elméleti téren alapoz, mert egész élete során 
önálló fejlıdésre képes értelmiségi szintre készít fel, „elindít” a szakmai 
fejlıdésben. 

17. A kétéves felsıfokú szakképzés bevezetése mellett ezért az egyes 
szakterületek fıiskolán belüli és egyetemi továbbképzési módszereit kell 
tovább alakítani, amit a MAB általában két- vagy három éves kiegészítı 
továbbképzés során – a fıiskoláról egyetemi szakra való áttérést általában 
három éves kiegészítı képzés alapján – tart megvalósíthatónak. A 
fıiskolákon belül is kialakítható azonban a fejlıdést biztosító továbbképzés, 
mőszaki, építı, építész területen például a tervezıi vagy építımesteri 
továbbképzés magasabb hatáskört biztosíthat.  

 
18.  A székhelyen kívüli képzések vizsgálatakor különös figyelmet kell szentelni 

annak, hogy az adott tananyagot hogyan oktatják és elsajátítását hogyan 
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ellenırzik, míg távoktatás esetén kiemelt értékelési szempont a használt 
oktatócsomag színvonala.  

 
19. A MAB saját mőködésének, hatásának és hatékonyságának vizsgálata a 

következı lépésekben lehetséges: 
• A MAB évente vizsgálja felül célkitőzéseit és azok teljesítését, saját 

mőködését.  
• Háromévente készítsen részletes önértékelést, s ezt küldje ki 

tevékenysége érintettjeinek véleményezésre. 
• Tegye lehetıvé a felsıoktatási intézmények számára az akkreditációra 

vonatkozó rendszeres visszacsatolást. 
• Kísérje figyelemmel a szakterület nemzetközi fejleményeit, s 

idıszakonként hasonlítsa össze a hazai gyakorlatot más országok 
akkreditációs illetve minıségbiztosítási eljárásaival. 

 
20. A MAB mőködésének felülvizsgálata, s az új akkreditációs eljárások 

bevezetése során törekedjék az egyszerősítésre, valamint az akkreditációval 
az intézményekre és a MAB titkárságára háruló papírmunka csökkentésére.  

 
21. Ismertségének és elismertségének javítása érdekében a MAB tegyen konkrét 

lépéseket és váljék nyitottabbá: 
• A plénum üléseire hívja meg a felsıoktatási konferenciák képviselıit. 
• Szervezzen kötetlen szakmai beszélgetéseket tevékenységének 

érintettjeivel, e célból tegyen rendszeres látogatásokat a felsıoktatási 
intézményekben. 

• Érje el, hogy az éves Felvételi tájékoztató kiadványban a meghirdetett 
szakok akkreditációs adatai is kerüljenek nyilvánosságra, és hogy nem 
akkreditált szak ne jelenjen meg ott. 

• Korszerősítse és információtartalmában tartsa naprakészen internetes 
honlapját. 
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X. KÖZLEMÉNYEK 

A felsıoktatási intézmények értékelése a MAB munkájáról 

A MAB 1999 tavaszán vizsgálatot kezdeményezett annak felmérésére, hogy 
hogyan látják a felsıoktatási intézmények a magyar akkreditációt és hogyan 
értékelik a MAB eddigi tevékenységét. A vizsgálat elsı, felderítı szakaszában 
(1999 március-május) 12 mőködı és 2 addig nem akkreditált, elutasított 
intézményben készítettünk mélyinterjúkat, a legfontosabb problémacsomópontok 
feltárására. Ezek alapján kérdıívet állítottunk össze, melyet a második 
szakaszban (június-szeptember) minden hazai felsıoktatási intézménynek 
kiküldtünk. A válaszadás önkéntes, a kérdıív anonim volt, a feldolgozás teljes 
mértékben ellenırizhetı (kódolt összesítı kérdıív). 

A vizsgálatot az intézmények kedvezıen fogadták, amit az igen magas, 85,4%-os 
(74+2 intézmény) válaszarány is igazolt. 
 

EREDMÉNYEK 
Összefoglalásaként megállapítható, hogy az akkreditációval és a MAB 
munkájával az intézmények kb. 80%-a elégedett (kérdésenként 75-85%), az 
elmarasztalások pedig általában a 10–20%–os (feleletválasztós kérdések), illetve 
az 1-10%-os (nyitott kérdések) intervallumban szóródnak. 
 
1. AZ AKKREDITÁCIÓ 
 
A felsıoktatás akkreditációját az intézmények döntı többsége szükségesnek tartja 
(intézmények, karok, alapképzési szakok, PhD programok vonatkozásában), csak 
a szakirányú továbbképzések esetében válaszolt 28 intézmény (37,8%) e kérdésre 
nemmel. 
 
Az akkreditációval járó munka esetenként komoly terhet jelent az intézmények 
számára, de megéri a fáradságot, talán kissé meglepı módon nem annyira külsı 
elismertségük miatt, hanem elsısorban belsı életük áttekinthetısége, rendje 
szempontjából. 
 
Az akkreditáció hatása az intézmények túlnyomó többsége (65, 87,8%) számára 
pozitív volt. A válaszokat itt a rend (önismeret, áttekintés, dokumentáció), a 
különbözı típusú motiváció (hiányosságok feltárása, oktatás színvonalának 
emelése, tudományos munka erısödése, fokozatszerzés), és a fejlesztés 
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(szervezeti, tantervi, intézményi, minıségbiztosítás) kategóriáival foglalhatjuk 
össze. 
 
Negatív hatást (is) 14 intézmény (18,9%) említett (nagy megterhelés, 
fenyegetettség érzése, szakindítások elutasítása). 
 
Konkrét észrevételek és javaslatok az akkreditációval kapcsolatban (az itt említett 
kifogások a 3-10%-os sávban mozognak): 
 
• Az akkreditációs beadvány egyszerősítésre szorul, s vegye figyelembe az 

egyes intézmények eltérı sajátosságait (fıiskolák, mővészképzés). 
 
• Az intézményakkreditációs látogatás rövid, néha felületes, az LB tagok 

felkészültsége a beadványból nem mindig megfelelı, legyen köztük több 
gyakorlati szakember (felhasználók), és több külföldi. 

 
• A minısítés vegye jobban figyelembe a fıiskolai sajátosságokat (8,1%), 

legyen objektívebb, számszerősíthetıbb, differenciáltabb, nagyobb szórás 
legyen, az alacsonyabb színvonalú intézmények esetében bátrabban hozzunk 
negatív döntést. A szakok minısítésére alkalmazott négy értékő skála 
bevezetése kívánatos (84%). 

 
• Az intézményakkreditáció során az azonos (hasonló) szakokat az 

intézmények között hasonlítsuk össze, ne kaphasson a gyengébb jobb 
minısítést. 

 
• A programakkreditáció  szigorítására, illetve könnyítésére egyaránt voltak 

javaslatok. 
 
2. A MAB MŐKÖDÉSE 
 
Az akkreditációt végzı szervezet függetlenségét mind a felsıoktatási 
intézményektıl (93,2%), mind a felsıoktatás kormányzati irányító apparátusától 
(94,6%) az intézmények szinte egyhangúan szükségesnek tartják. A MAB 
funkciója és felépítése 61 intézmény (80,3%) szerint megfelel a 
követelményeknek, 11 (14,5%) azonban nem találja megfelelınek, többségük a 
függetlenség illetve a reprezentativitás (egyenlı képviselet) tekintetében lát 
kifogásolnivalót. (Állami és magán, illetve nagy intézmények.) 
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A MAB mőködésére vonatkozó jogszabályi elıírások betartásával a válaszolók 
túlnyomórészt elégedettek (81%), bár itt meg kell jegyezni a „nem tudjuk” válasz 
nem elhanyagolható 13,5%-os arányát. (Kisebb intézmények, egyetemek.) 
 
A MAB eljárási rendjeinek nyilvánossága megfelelı (86,5%), e tekintetben 8 
intézmény (6 állami, 2 magán; 5 nagy) jelzett kifogást (10,8%), az eljárási rendek 
ismertsége kissé rosszabb arányt mutat (81,3% – 16%, utóbbiban több állami 
illetve kis intézmény). 
 
A MAB bírálati szempontjai, értékelési kritériumai 62 intézmény (83,8%) 
számára megfelelıen hozzáférhetık, itt 11 intézmény (14,9%, kicsik és nagyok) 
válaszolt nemmel. 
 
A  MAB munkájára vonatkozó legfontosabb kifogások és javaslatok: 
a) Felépítés, összetétel 

• A szakbizottságok összetétele nem megfelelı. (15 intézmény, 20,3%) 
• Felépítés nem megfelelı (függetlenség, reprezentativitás). (11, 14,5%) 
Nem arányos a MAB testületeiben a fıiskolák képviselete. 
Nem megfelelı a felhasználói szféra képviselete. 

b) Nyilvánosság, publicitás 
• A szakbizottságok összetételérıl nincs elegendı információ. (24, 32,4%) 
• Az általános információáramlás nem megfelelı. (16, 21,6%) 

(Honlapunkon nem járt még 20 intézmény, 26,7%) 
• A MAB ismertsége az adott intézményben nem megfelelı: 14, 18,9%. 
• Értékelési szempontok nyilvánossága nem megfelelı. (11, 14,9%) 
• Az akkreditáció ügyének hatásosabb képviselete szükséges, a publicitás 

(kifelé) javítandó. 
• Az intézményekkel való kapcsolattartás javítandó, legyenek 

intézményfelelısök, rendszeres tájékoztatók, akkreditációs tapasztalatok 
közreadása. 

c) Átláthatóság 
• Az értékelési szempontok nem elég egyértelmőek, világosak. (21, 27,6%, 

fıiskolák) 
• Jogszabályok MAB általi betartását nem tudják megítélni. (10, 13,5%) 
• Döntések megalapozottsága részben (9,3%) vagy túlnyomórészt (2,7%) 

nem megfelelı. 
• Döntések indoklása részben (5,4%) vagy túlnyomórészt (6,8%) nem 

megfelelı, az indoklások szőkszavúak, nem elég konkrétak. 
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d) Mőködés 
• Diszkrimináció (szubjektivitás) a MAB döntéseiben: 

A válaszoló intézmény vonatkozásában konkrétan: nincs:  70,6%    van:  
24% (neg.) 
A válaszoló intézmény szerint általában: nincs:  75%; van:  22,4% 

• Határidık betartása részben (9,5%) vagy túlnyomórészt (5,4%) nem 
megfelelı (zárt, feleletválasztós kérdés). 

• A MAB mőködése lassú, bürokratikus. (14, 18,9%, nyitott kérdésre adott 
válasz!) 

 A MAB testületi és titkársági munkáját a következıképpen értékelték az 
intézmények. A megoszlások itt a rangsoroló intézményekre vonatkoznak („nincs 
kellı információnk” és „nincs válasz” nélkül). 
 
 Intézmény-

akkreditáció 
Szakind. 
elbírálása 

Ph.D 
programok 

Összes 
tevékenység 

Titkárság 

Minısítık 
száma (N) 

71 51 30 56 73 

Módusz 
 

Erıs Erıs Erıs Erıs Erıs (29) 
(Kiváló 28) 

Medián 
(közelít) 

Erıs 
(Kiváló) 

Megfelelı 
(Erıs) 

Erıs 
(Kiváló) 

Erıs 
(Megfelelı) 

Erıs 
(Kiváló) 

Kiváló (%) 
 

29,6 11,8 33,3 16,1 38,4 

Erıs 
 

45,1 37,2 43,3 48,2 39,7 

(K+E együtt) 
 

(74,7) (49,0) (76,6) (64,3) (78,1) 

Megfelelı 
 

22,5 31,4 20,0 32,1 21,9 

Nem megfelelı 2,8 
2 intézmény 

19,6 
10 intézmény 

3,4 
1 intézmény 

3,6 
2 intézmény 

0,0 

 
1. táblázat: Minısítések megoszlása a minısítık (N) százalékában 
 

A táblázatból kitőnik, az intézmények véleménye szerint hogy a MAB 
tevékenységének erıs pontjai a titkárság mőködése, a Ph.D programok 
elbírálása és az intézményakkreditáció, gyenge pont viszont a szakindítások 
elbírálása – a „nem megfelelı” minısítés 19,6%-os aránya igen magasnak 
tekinthetı –, s ennek rosszabb megítélése az összességében tekintett 
tevékenység minısítésére is kihat. (Utóbbi nem algebrai összesítés, hanem az 
intézmények véleménye a MAB testületi munkájáról egészében.) 
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A válaszkódok elemzésébıl megállapítható, hogy az intézményakkreditációs 
tevékenységet a fıiskolák többségében kedvezıbbre minısítették, mint az 
egyetemek. A programakkreditáció és az összességében tekintett tevékenység 
értékelésében pedig általában a nagyobb intézmények adtak markánsabb 
(kiváló illetve megfelelı vagy nem megfelelı) minısítést. A kiváló 
minısítésekben az intézményakkreditáció, az összességében és a titkárság 
esetében összrészesedésüknél nagyobb arányban szerepelnek az egyházi és a 
kis intézmények (azaz ık elégedettebbek e vonatkozásokban, mint az állami 
illetve közepes és nagy intézmények). 

A FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA 
A felmérés két szakaszának eredményeit a MAB több fórumán is megvitatta. Két 
titkársági értekezlet foglalkozott a témával. Az egyik alkalommal egész napos 
megbeszélés keretében. Az intézmények által jelzett problémákat sorra vettük, s 
megbeszéltük a szükséges és lehetséges tennivalókat. A vizsgálat elsı szakaszáról 
a MAB plénuma tájékoztatást kapott.  
Konkrét teendık: 
• Dolgozunk az új Akkreditációs Útmutatón (egyszerősítés). 
• Felvesszük a kapcsolatot a Kamarákkal, tárgyalunk a MAB szakértıi 

hálózatának bıvítésérıl (felhasználók szélesebb körő bevonása). 
• Hatékonyabb információterítést próbálunk megvalósítani. Vizsgáljuk annak 

lehetıségét, hogy kiadványainkat nagyobb számban tudjuk eljuttatni az 
intézményekhez. (Megjegyezzük azonban, hogy az intézmények is sokat 
tehetnek a falaikon belüli információáramlás javításáért.) 

• Bıvítjük internetes honlapunkat. 
• Ismertségünket, publicitásunkat mindenképpen javítani szeretnénk, ez 

vonatkozik mind a MAB-ra, mint szervezetre, mind az akkreditáció 
folyamatára. 

• Elindítottuk a belsı informatikai rendszerünk korszerősítésére vonatkozó 
munkálatokat 

• A titkárságon kialakítjuk az intézményi felelısi rendszert. 
• Rendszeres tájékoztatót tartunk a fıiskolai fıigazgatók és az egyetemi kari 

dékánok számára az intézményi minıségbiztosítás kérdéseirıl. 
• Felkértük a szakreferenseket, hogy a szakbizottsági ülések szervezésénél 

különös figyelmet szenteljenek a beadványok határidın belüli elbírálásának 
és a bizottsági álláspontok részletes, érdemi indoklásának. 

A felmérést végzete és a jelentést összeállította:                   Szántó R. Tibor 
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Az oktatási miniszter állásfoglalása a MAB 1999/9/IV/18/ sz. 
határozatáról  

• A 4/1996. (I.18.) kormányrendelet 2. sz. mellékletében szereplı fıiskolai 
szintő gazdasági informatika alapképzési szak képesítési követelményeinek 
kidolgozója a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola volt. A szakon – egyedül az 
országban – a fıiskola sikeres képzést folytatott. 

• A PSzF programja, tapasztalatai, oktatóinak hathatós közremőködése alapján 
ezután több intézményben indult, illetve indul be a szakon az alapképzés. 

• A Budapesti Gazdasági Fıiskola, mint integrált intézmény 2000. január 
elsejével történt létrehozatala után fokozottan rendelkezésre állnak a szakon 
folyó színvonalas képzés feltételei.  

• A MAB 1999/9/IV/18. sz. nemleges határozatának indoklásában foglaltakat 
nem tartom olyan súlyúaknak, hogy az a szakindítási jogosultság megvonását 
eredményezze. Felkértem ugyanakkor a Budapesti Gazdasági Fıiskola 
rektorát, hogy a MAB határozatában szereplı hiányosságok megszüntetésérıl 
intézkedjen és arról nekem és a MAB elnökének adjon tájékoztatást.  

 

Az oktatási miniszter állásfoglalása a MAB 2000/4/IX/3 sz. 
határozatáról  

 
A felsıoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény 

74. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt jogkörömben három év idıtartamra 
engedélyeztem az egyetemi szintő pszichológia alapképzési szak indítását a 
Károli Gáspár Református Egyetemen. A szak indításához 30 fı államilag 
finanszírozott többletlétszámot biztosítottam, ezen felül azonban költségtérítéses 
hallgatók felvételére az Egyetem nem kap lehetıséget. 

 
Tekintettel arra, hogy a felvehetı létszám tekintetében döntésemet a 

Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalása ellenére hoztam meg, indokaimról 
- a felsıoktatási törvény 74. §-ának (2) bekezdésében elıírt kötelezettségemnek 
eleget téve - a következıkben tájékoztatom. 

 
Az Egyetem Bölcsészettudományi Karán jelenleg még kevés az 

akkreditált és engedélyezett szakok száma, ezért az elsı évre felvehetı hallgatók 
államilag finanszírozott keretszáma nagyon alacsony. Új szakok indítása az e 
keretszám után járó képzési és fenntartási normatíva terhére nem lenne 
megoldható. Erre való tekintettel most, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság 
állásfoglalásának megfelelıen további három szak indítása vált lehetıvé, 
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mindegyikhez biztosítok államilag finanszírozott többletlétszámot. A többi 
szakhoz képest költségigényes pszichológia szakos képzés azonban a Bizottság 
által javasolt 15 fıvel nem lenne mőködıképes, ezért döntöttem úgy, hogy 
engedélyezem a szak 30 fıvel történı indítását. Ugyanakkor kértem az Egyetem 
rektorát, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság által a további akkreditáció 
feltételeként elıírtakat mihamarabb biztosítsa, illetve teljesülésüket kísérje 
figyelemmel. 
 

Miniszteri döntés a MAB 2000/5/VII. sz. határozatáról  

A Magyar Akkreditációs Bizottság kifogásokat tapasztalva javasolta a 
Debreceni Egyetemen folyó jogászképzés ideiglenes felfüggesztését. Ezt 
elkerülendı az Egyetem cselekvési tervet készített a hiányosságok 
kiküszöbölésére.  

Az egyetem rektora beszámolt a már megtett intézkedésekrıl, így új, 
minısített oktatók fıállásban történı alkalmazásáról, a Miskolci Egyetemmel 
kötött oktatói és vizsgáztatási együttmőködési megállapodásról, valamint az  
Egyetemi Tanács által egyhangúlag elfogadott tantervi háló módosításáról. 

A miniszter elfogadta a tájékoztatást és hozzájárult a 2001/2002-es 
tanévre az új elsıéves hallgatók felvételéhez. A további intézkedésrıl, 
eredményekrıl is tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Bizottságot. 
 

XI. HIBAJEGYZÉK 
 
Az Akkreditáció Magyarországon 7 c. kötetben elıforduló hibák korrigálása 
 
Kimaradt az alábbi szövegrészlet 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkreditációs jelentésébıl: 
Szlovák nyelv és irodalom szak egyetemi szintő szak 
a szak képzési formája: nappali, 10 félév 
 elsı oklevél: 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 

 

 194 

Kimaradt 
a kiadványból az alábbi támogatott szakindítási kérelem 
 

Kód-
szám  

Benyújtó  A kérelem címe Tudományág Idıpont 

sz555 POTE Gyógyszerészet egyetemi szak Gyógyszerészet 1999.06.
25. 

3 évre támogatott szakindítás 
 
Kimaradt 
a kiadványból támogatott az alábbi intézmény alapítási kérelem 
Kód Kérelmezı Létesítendı intézmény Idıpont 

L49 Zsigmond Király Fıiskola Fıiskola 1999. 04. 
30. 

Avval a feltétellel, hogy a MAB az intézménylétesítési kérelemben megjelölt 
három szak: a Nemzetközi kapcsolatok, a Humánerıforrás menedzser, valamint a 
Mővelıdésszervezı szak határozott idıre (egy képzési ciklusra, azaz 3 évre) 
szóló, az intézmény megadott székhelyén történı indításának engedélyezését 
támogatja. 
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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 
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
ESZHF Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
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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 
KLKF Kossuth Lajos Katonai Fıiskola, Szentendre 
KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 
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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 
PHTF Piarista Hittudományi és Tanárképzı Fıiskola, Bp. 
PMMF Pollack Mihály Mőszaki Fıiskola, Pécs 
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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 

  TTK Természettudományi 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
ELTE Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 
ÁJK Állam- és 

jogtudományi 

  GYFK Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai 
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 
Képzımővészeti 
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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Kód Intézmény neve Kód Karok 
NYME  MTK Mezıgazdaságtud. 

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 Gyógyszerésztudom. 

  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 
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Kód Fıiskola Kód Kar 
ESZHF Esztergomi 

Hittudományi Fıiskola 
  

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 
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Kód Fıiskola Kód Kar 
VTIF Vitéz János Római 

Katolikus Tanítóképzı 
Fıiskola 

  

WJLF Wesley János 
Lerlkészképzı 
Fıiskola 

  

Magán ill. alapítványi fıiskolák 

Kód Intézmény 
ÁVF Általános Vállalkozási Fıiskola 
BKF* Budapesti Kommunikációs Fıiskola 
GDF Gábor Dénes Fıiskola 
HFF* Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai 

Szolgáltatások Fıiskolája 
KJF Kodolányi János Fıiskola 
MÜTF Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 
MPANNI Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 

Nevelıintézete 
NÜF Nemzetközi Üzleti Fıiskola 
ZSKF* Zsigmond Király Fıiskola 

 
*új intézmény 


