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Elıszó 
 

 2001. év új fejezetet jelentett a Magyar Akkreditációs Bizottság 
életében. Az újonnan delegált testület az év elsı ülésén, a 
törvényes elıírásoknak megfelelıen új elnököt választott. Az új 

vezetés a korábbi célkitőzések megtartása mellett többek között fontos 
feladatként jelölte meg a társadalmi kapcsolatok minél szélesebb körő 
kialakítását. Ennek érdekében létrehozta a plénum tagjaiból álló Felhasználói 
Bizottságot valamint a Nemzetközi Tanácsadó Testület példája nyomán 
kezdeményezte egy Magyar Tanácsadó Testület felállítását is. 

A Felsıoktatási Törvény 2000. évi módosítása új feladatként írta elı az 
egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezésének véleményezését, amire elsı ízben, 
2001-ben került sor. Ez nemcsak azt jelentette, hogy a közel 200 pályázathoz 
legalább 400 bírálat, több bizottsági ülés, körültekintıen kidolgozott eljárási és 
titkos szavazási rendszer tartozott, hanem azt is, hogy mivel személyi kérdésekrıl 
kellett dönteni, egyéni és közösségi érdekek ütköztek, külsı támogatók és 
pártolók jelentkeztek, és sok esetben a napi és a szakmai sajtó is hallatta hangját. 
A jelzett nehézségek közepette a MAB megırizte integritását és túljutott az elsı 
nehézségeken. Úgy tőnik sikerült eleget tenni azoknak az elvárásoknak, 
amelyeket a törvény szelleme a MAB-tól megkívánt. A tanulságok birtokában az 
idei véleményezés a már megkezdett úton halad, de a munka mégsem lesz 
egyszerőbb.  

Folytattuk a közbülsı akkreditációs eljárásokat, és a törvény 
módosításának értelmében megkezdıdött a székhelyen kívüli és távoktatási 
képzések akkreditációs eljárása, amit 2002. június 30-ig kell lezárni. Az 
intézményi akkreditáció következı köre 2003-ban indul, melynek elıkészítésére 
jelentıs erıfeszítések történnek és ennek tudatában megváltozott a közbülsı 
akkreditációs eljárások rendje is. A 2001-ben kidolgozott stratégiai terv 
megvitatása áthúzódik 2002-re, de alkalmazása elısegíti és feltehetıen 
áttekinthetıbbé teszi a MAB mőködését és eljárási rendjét. 

2001-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság 13 intézmény-, ill. 
karalapítási kérelemrıl, 110 szaklétesítésrıl, ill. szakalapításról, 42 képesítési 
követelményrıl és 7 iskolai rendszerő felsıoktatási szakindítási kérelemrıl 
mondott véleményt.  

A fentiek mellett megújult a szervezeti és mőködési szabályzat. Az 
Oktatási Minisztérium kérésére folyamatosan dolgozunk több mint 500 
alapképzési és szakirányú továbbképzési szak tudományági besorolását. 
Rendszeresen egyeztetjük a Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelenı 
szakok akkreditálását.  

A 
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A törvényes elıírásoknak megfelelıen vezetjük a doktori és a habilitációs 
nyilvántartást. Az elmúlt évben az Országos Doktori és Habilitációs Tanáccsal 
együttmőködve, az egyetemekkel egyeztettük nyilvántartásunkat, amely a 
honlapunkon megtekinthetı. 

Külföldi szervezetek kérésére a MAB magyar szakértõket közvetít egy-
egy ottani intézményi vagy programértékelési eljáráshoz. 

A MAB esetenként maga is külföldi szakértıt von be az értékelési 
eljárásba. A Nemzetközi Tanácsadó Testülete egyik feladata, hogy a MAB 
elnökének megkeresésére ajánljon ı szakembert, egy adott értékeléshez.  

A MAB állandó kapcsolatban áll az Oktatási Minisztériumban mőködı 
Magyar Ekvivalencia és Információs Központtal (MEIK), melynek feladatai közé 
tartozik a "külföldön szerzett felsıfokú végzettséget tanúsító oklevelekben  
feltüntetett végzettségi szint és szakképzettség" elismerése. A képzés 
minıségének ellenırzése és elismerése evvel szorosan összefügg. 

A MEIK két további feladata a magyarországi mûködési engedélyt kérı 
külföldi intézmények hátterének vizsgálata és a külföldi tanulmányok és 
oklevelek elismerésével kapcsolatos jogszabályok, nemzetközi egyezmények 
szakmai elıkészítése. A MAB-nak ezen a területen is törvényben rögzített 
feladatai vannak. Egyrészt külföldi intézmény akkor mőködhet Magyarországon, 
ha "az oktatási miniszter a MAB véleményének kikérése után a külföldi 
felsıoktatási intézmény ilyen mőködését engedélyezte." Másrészt a MAB 
véleményt nyilvánít "az oklevelek honosításáról, illetõleg egyenértékősítésérıl 
szóló nemzetközi egyezmények tervezetérıl. Az elıbbi esetben a MAB megfelelõ 
bizottsága (látogató bizottsága) vizsgálja a külföldi intézmény beadványát és a 
plénum határozatot hoz a külföldi intézmény tervezett képzésének minıségérõl. 
Az utóbbi esetben a MAB titkársága küld képviselõt a nemzetközi egyezmények 
tárgyalására, illetve írásbeli véleményt ad az egyezmény tervezetérıl.  

2001-ben megújult a honlapunk. Érdemes kinyitni, mert a folyamatos 
tájékoztatás mellett kapcsolat teremthetı az Oktatási Minisztériummal és más 
felsıoktatási szervezetekkel is.  

Külföldi kapcsolataink ugyancsak sokat fejlıdtek, ennek a részleteit is 
megtalálhatjuk évkönyvünkben. A tájékozódás és tájékoztatás érdekében a 
Bolognai Deklarációról és várható következményeirıl egy-egy egész napos 
konferenciát szerveztünk.  

Az egyre szaporodó és az egyre igényesebb feladatok teljesítése a Plénum 
és Titkárság között kialakult kitőnı összhangnak és együttmőködésnek, valamint 
valamennyi titkársági munkatárs fegyelmezett és jól szervezett munkájának 
köszönhetı.  

Kiss Péter 
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A MAB ülései 2001-ben 

 
1. január 26-27. 
2. február 23. 
3. március 30. 
4. április 27. 
5. május 25. 
6. július 6. 
7. szeptember 28. 
8. október 26. 
9. november 30. 
10. december 14. 
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SZEMÉLYI HÍREK 

 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. január 1-jétıl delegált tagjai 

 
Név Titulus Munkahely  Delegáló 
Bakó Károly 
kohómérnök 

CSc Ba-Co Ipari és Szolgáltató Bt. Fsz 

Bedı Zoltán 
növénynemesítı 

DSc MTA Mezıgazdasági 
Kutatóintézet 

KI 

Dudits Dénes  
biológus 

MTA r.t. MTA Szegedi Biológiai 
Központ 

KI 

Engel Pál  
történész1 

MTA l.t. MTA Történettudományi 
Intézet 

KI 

Györfi László 
matematikus 

MTA r.t. BME MRK 

Hajós György  
vegyész 

DSc MTA Központi Kémiai 
Kutató 

KI 

Izsáki Zoltán 
agrármérnök 

CSc TSF FFK 

Kollár János  
fizikus 

DSc MTA Szilárdtestfizikai és 
Optikai Kutatóintézet 

KI 

Laczkovich Miklós 
matematikus 

MTA r.t. ELTE TTK MRK 

Magda Sándor 
agrárközgazdász 

DSc SZIE Fıiskolai Kar MRK 

Makara Gábor  
orvos 

MTA l.t. MTA Kísérleti Orvostudomá- 
nyi Kutatóintézet 

KI 

Mecsi József 
építımérnök 

PhD ME-SZI Mérnök Szakértıi 
Iroda 

FSZ 

Mészáros Ernı 
meteorológus 

MTA r.t. VE MRK 

Mészáros Gyula 
közgazdász 

CSc Magyar Agrárkamara FSZ 

Michelberger Pál 
gépészmérnök 

MTA r.t. BME MTESZ 

Mózes Mihály PhD EKF FFK 
                                                           
1 Tagságáról lemondott 
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magyar-történelem 
szakos tanár 
Muszbek László orvos MTA r.t. DE MRK 
Páczelt István 
gépészmérnök 

MTA r.t. ME MRK 

Polyánszky Éva 
vegyészmérnök 

CSc Papíripari Kutató FSZ 

Rechnitzer János 
közgazdász 

DSc MTA Regionális Kutatások 
Központja 

KI 

Sáska Géza  
tanár 

CSc  Oktatáskutató Intézet FSZ 

Sima Dezsı 
villamosmérnök 

CSc BMF Neumann János 
Fıiskolai Kar 

FFK 

Sipos Zoltán 
közgazdász 

CSc BGF FFK 

Sólyom László jogász MTA l.t. PPKE MRK 
Szekeres Júlia orvos DSc PTE MRK 
Szennyessy Judit 
közgazdász 

CSc MÜTF FFK 

Taxner Ernı 
irodalomtörténész 

DSc DE MRK 

Vámossy Ferenc 
építészmérnök 

DSc BME MERSZ 

Závodszky Péter 
biofizikus 

MTA l.t. MTA SZBK Enzimológiai 
Intézet 

FSZ 

 
Utólag delegált tagok 

 
Bálint Csanád 
régész 

MTA l. t. MTA Régészeti Intézet KI 

Szász Zoltán 
történész 

CSc MTA Történettudományi Int. KI 

 
Állandó meghívottak 

 
Név Titulus Int. Delegáló 
Dobozy Attila orvos MTA lev. t. SZTE FTT 
Bazsa György vegyész DSc DE ODHT 
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A Magyar Akkreditációs Bizottság tanácskozó tagjai 
 

Róna-Tas András  
nyelvész 

MTA r. tagja SZTE nyelvtudományok 

Bolyki János 
teológus 

prof. emeritus 
KGRE 

hit- és vallástudományok 

Kelemen János 
filozófus 

DSc ELTE  filozófiai tudományok 

Kenesei István 
nyelvész 

DSc SZTE                nyelvtudományok 

Kengyel Miklós 
jogász 

CSc PTE               jogtudományok 

Kovács I. Gábor 
szociológus 

CSc ELTE                 szociológiai tudományok 

Pléh Csaba 
pszichológus 

MTA l. tagja ELTE pszichológiai tudományok 

Tuschák Róbert 
gépészmérnök 

MTA r. tagja BME villamosmérnöki tud. 

Ungvár Gyula 
hadmárnök 

DSc ZMNE  hadtudományok 

 
Rövidítések: 
Titulusok 
CSc: kandidátus, DSc: tudomány doktora, PhD: doctor philosophiae, MTA l. ill. 
r. t.: a Magyar Tudományos Akadémia levelezı ill. rendes tagja. 
Delegáló intézmények 
FFK: Fıiskolai Fıigazgatók Konferenciája, FSZ: felhasználói szféra, FTT: 
Felsıoktatási Tudományos Tanács, HÖOK: Hallgatói Önkormányzatok, KI: 
Kutatóintézetek, MERSZ: Mővészeti Egyetemek Rektori Széke, MTESZ: 
Mőszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége, MRK: Magyar 
Rektori Konferencia, ODHT: Országos Doktori és Habilitációs Tanács. 
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A MAB elnöke és tiszteletbeli elnöke 

 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. január 26-i ülésén, titkos szavazással 

 
Michelberger Pált 

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját 
a Magyar Akkreditációs Bizottság 

elnökévé, 
 

Róna-Tas Andrást 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, 

a Magyar Akkreditációs Bizottság leköszönı elnökét 
a következı ciklus tartamára 

a Magyar Akkreditációs Bizottság tiszteletbeli elnökévé és  
a Plénum tanácskozó tagjává megválasztotta. 

 
2001/2/V/1. sz. határozat 

A MAB alelnökei 
 

Muszbek László 
Rechnitzer János 

Sima Dezsı 
2001/2/V/2. sz. határozat 
 

Összevont tudományterületi szakbizottsági elnökök 
 

Páczelt István természet- és mőszaki tudományok 
Bedı Zoltán  agrár- és orvostudományok 

Mózes Mihály társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek 
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2001/1/IV/1.és 2001/2/V/3.  sz. határozat 
 

A tudományági bizottságok  
 
Tudományterület Tudományági bizottságok Elnök 

Matematika- és számítástudományok  Laczkovich 
Miklós 

Fizikai tudományok  Kollár János 
Föld- és környezettudományok  Mészáros Ernı 
Biológiai tudományok  Dudits Dénes 
Építımérnöki, építészmérnöki és 
közlekedés-tudományok  

Mecsi József 

Villamosmérnöki tudományok  Tuschák Róbert* 
Anyagtudományok és technológiák, 
gépészeti, katonai mőszaki, agrár- 
mőszaki  

Páczelt István 

Kémiai és vegyészmérnöki tudományok  Hajós György 

 
 
 

Természet- és mőszaki 
tudományok  

 
 

Informatikai tudományok  Györfi László 
Orvostudományok  Szekeres Júlia Orvos– és agrár- 

tudományok Agrártudományok  Bedı Zoltán 
Gazdálkodás-, szervezés- és 
közgazdaságtudományok biz. 

Magda Sándor 

Állam-, jog- és politikatudományok  Kengyel Miklós* 
Szociológiai tudományok  Kovács I. Gábor* 
Hadtudományok  Ungvár Gyula* 
Történelem-, néprajz és kulturális 
antropológiai, mővészeti és 
mővelıdéstörténeti tudományok  

Bálint Csanád  

Filozófiai tudományok  Kelemen János* 
Nevelés- és sporttudományok  Sáska Géza 
Pszichológiai tudományok  Pléh Csaba* 
Irodalom-, média- és kommunikációs 
tudományok  

Taxner Ernı 

Nyelvtudományok  Kenesei István* 
Mővészet és mesterképzés Vámossy Ferenc 

 
 

 
Társadalom-, 
bölcsészet-, 

hittudományok és 
mővészetek 

 
 

 

Hit- és vallástudományok  Bolyki János* 

*kooptált tag 
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2001/2/V/4. számú határozat  

Különbizottságok 
Távoktatási bizottság, elnök Bedı Zoltán  
Gazdálkodási bizottság, elnök Szennyesy Judit 
SZMSZ bizottság, elnök Kengyel Miklós 
 
2001/2/V/5. sz. határozat  
 

A doktori iskolákat véleményezı bizottság 
 
 
Elnök: Róna-Tas András nyelvészet Michelberger Pál mőszaki tudomány 

Muszbek László orvostudomány 
Bor Zsolt fizikai tudomány Sólyom László jogtudomány 
Bálint Csanád régészeti tudomány Páczelt István gépészmérnöki tudomány 
Dudits Dénes biológiai tudomány Palánkai Tibor közgazdaságtudomány 
Erdı Péter egyházjog Pléh Csaba pszichológiai tudomány 
Györfi László informatikai tudomány Somlyódy László építımérnöki tudomány 
Laczkovich Miklós matematikatudomány Tuschák Róbert villamosmérnöki tudomány 
Hatvani László matematikatudomány Vámossy Ferenc mővészetek 
Klement Zoltán agrártudomány 
Makara Gábor orvostudomány 

Závodszky Péter fizika és biológiai 
tudomány 

Mészáros Ernı környezettudomány  
 
2001/2/V/6. számú határozat  
 

Egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezését véleményezı bizottság 
 

Elnök: Sólyom László  
Egyetemeket képviselı tagok Fıiskolákat képviselı tagok 
Mészáros Ernı (természettudományok) Izsáki Zoltán (agrártudományok) 
Muszbek László (orvostudományok) Magda Sándor (gazdaságtudományok) 
Szekeres Júlia (orvostudományok) Mózes Mihály (bölcsészettudományok) 
Páczelt István (mőszaki tudományok) Sima Dezsı (mőszaki tudományok) 
Taxner Ernı (bölcsészeettudományok) Sipos Zoltán (gazdaságtudományok) 
Vámossy Ferenc (mővészetek) Szennyessy Judit (gazdaságtudományok) 
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2001/1/VI. sz. határozat  
 

A közbülsı eljárás lefolytatására felkért látogató bizottságok kiegészítése 
 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Gálik Mihály  
 Terestyényi Tamás  
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kengyel Miklós 
Debreceni Egyetem Mőszaki Fıiskolai Kar Kerékgyártó György  
Széchenyi István Fıiskola Penninger Antal  
 Vidovszky László 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Kar 

Zentay Gabriella 

Berzsenyi Dániel Fıiskola Kis-Tóth Lajos  
Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Szociális munkás 
szak 

Kovács I. Gábor 
Ritoók Pálné 

 
2001/5/III/3a sz. határozat 

Felhasználói bizottság 
Elnök 
Polyánszky Éva  ipari kutatóintézetek 
Tagok: 
Bakó Károly,   ipar 
Kengyel Miklós             jogászok 
Mecsi József              mérnökök 
Mészáros Gyula agrárszféra 
Rechnitzer János közgazdászok 
Sáska Géza  közoktatás 
Szekeres Júlia  orvosok 
Závodszky Péter MTA kutatóintézetek 
 
2001/5/III/3b sz. határozat 
 

A Széchenyi István Egyetem alapítási kérelmének látogató bizottsága 
Elnök 
Páczelt István 
Tagok 
Bessenyei Lajos CSc SZTE  
Bokor József  MTA r. t. BME 
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Lenkei Péter DSc PTE 
Kövesné Gilicze Éva DSc BME 
Nagy Aladár DSc ME 
 

Egyéb személyi hírek 
2001/2/VIII. sz. határozat  
Nádor Magda „Kammersängerin” oklevele elfogadható olyan mővészeti 
elismerésnek, amely a Felsıoktatási Törvény 123 §. /8/ bekezdésében felsorolt 
hazai díjakkal egyenértékő. 
 
2001/3/II. sz. határozat  
Bálint Csanádot az  MTA levelezı tagját  (MTA Régészeti Intézet)  a Plénum 
tanácskozási jogú taggá megválasztotta. 
2001/3/IV/2. sz. határozat  
A Plénum tudomásul vette, hogy Engel Pál akadémikus egészségi állapota miatt 
lemondott MAB tagságáról.  
2001/3/IV/4. sz. határozat  
A Gazdálkodási Bizottság tagjai: Magda Sándor és Sipos Zoltán 
2001/3/IV/5. sz. határozat  
Bolyki János professzor emeritust (Károli Gáspár Református Egyetem) a 
Plénum a Hit- és Vallástudományi Bizottság elnökévé és a Plénum tanácskozási 
jogú tagjává megválasztotta. 
 
2001/4/V/4.1-23. sz. határozatok 
 

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG SZAKMAI 
BIZOTTSÁGAI 

 
1010 Matematika- és számítástudományok bizottsága 
Elnök 
Laczkovich Miklós MTA r. t. ELTE TTK. 
Társelnök 
Ruzsa Z. Imre MTA l. t. MTA Matematikai KI  
Tagok 
Benczúr András DSc ELTE  
Gát György CSc NYF 
Gyıri István DSc VE  
Hatvani László MTA r. t. SZTE  
Kersner Róbert DSc MTA SZTAKI  
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Nagy Péter CSc DE 
Pálfy Péter Pál DSc ELTE  
Recski András DSc BME  
Simonovits Miklós DSc MTA Matematikai KI  
Szántai Tamás CSc BME 
Szeidl László DSc PTE  
Referens 
Hernáth Terézia 
 
1020 Fizika tudományok bizottsága 
Elnök 
Kollár János DSc MTA Fiz. Kut. 
Tagok 
Beke Dezsı DSc DE 
Csikor Ferenc DSc ELTE 
Gyémánt Iván CSc SZTE 
Hadházy Tibor CSc NYF 
Janszky József DSc PTE 
Mihály György MTA l. t BME. 
Richter Péter DSc BME 
Somorjai Endre CSc MTA  
Sükösd Csaba CSc BME 
Szıkefalvi-Nagy Zoltán DSc MTA Fiz. Kut. 
Szörényi Tamás CSc MTA Lézerfiz. Tsz. 
Tichy Géza DSc ELTE 
Vonderviszt Ferenc DSc MISZ 
Zawadowski Alfréd MTA r.t. BME 
Referens  
Ruff Éva 

 
1030 Föld-és környezettudományok bizottsága 
Elnök: 
Mészáros Ernı MTA r. t. VE 
Tagok 
Ádám Antal MTA r. t. MTA FKK 
Ádám József MTA l. t. BME 
Árkai Péter MTA l. t. MTA FKK 
Dévai György DSc DE 
Hlavay József DSc VE 



                                                                                             AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 

 19

Kerényi Attila DSc DE 
Kiricsi Imre DSc  SZTE 
Licskó István CSc BME 
Mátyás Csaba DSc NYME 
Medvéné Szabad Katalin CSc BGF 
Padisák Judit DSc VE 
Probáld Ferenc DSc ELTE 
Rechnitzer János DSc MTA Reg. Kut. Kp. 
Tihanyi László CSc ME 
Referens 
Éry Márta 
 
1040 Biológiai tudományok bizottsága 
Elnök  
Dudits Dénes MTA r. t. MTA SZBK 
Társelnök 
Závodszky Péter MTA l. t. MTA SZBK 
Tagok: 
Balogh Árpád DSc NYF 
Erdei László DSc SZTE 
Farkas József MTA l. t. SZIE 
Fischer Ernı DSc PTE 
Gergely Pál DSc DE 
Gráf László MTAr. t. ELTE 
Heszky László MTA l. t. SZIE 
Juhászné Bucsek Mária CSc AVKF 
Orbán Sándor DSc EKF 
Papp László MTA r. t. Természettud. Múzeum 
Sipiczki Mátyás DSc DE 
Szabad János DSc SZTE 
Szabó Pálné  CSc TSF 
Szigeti Zoltán DSc ELTE 
Referens 
Éry Márta 
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1050 Építımérnöki-, építészmérnöki és közlekedésmérnöki tudományok 
bizottsága 
Elnök 
Mecsi József PhD ME-SZI 
Tagok 
Bokor József MTA l. t. BME 
Cságoly Ferenc DLA Építész Stúdió KFT 
Domokos Gábor DSc BME 
Dulácska Endre DSc BME 
Finta József MTA r. t. Finta Studió 
Hübner Mátyás Ybl-díjas PTE MFK 
Ijjas István CSc BME 
Koren Csaba CSc SZIF 
Kövesné Gilicze Éva DSc BME 
Kurutzné Kovács Márta DSc BME 
Lenkei Péter DSc PTE MFK 
Scharle Péter CSc SZIF 
Vámossy Ferenc DSc BME 
Zobory István DSc BME 
Referens 
Homonnay György 
 
1060 Villamosmérnöki tudományok bizottsága 
Elnök 
Tuschák Róbert MTA r.t. BME 
Tagok: 
Ajtonyi István CSc ME 
Ásványi József PTE MFK  
Berta István DSc BME 
Bognár Sándor CSc BMF 
Ghyhor Zoltán Kaposvári Villamossági Gyár   
Gordos Géza DSc BME 
Hevesi György BMF  
Keresztes Péter CSc SZIF 
Kromer István PhD Vill.energ.Kut. 
Nagy István MTA r. t. BME 
Péceli Gábor DSc BME 
Székely Vladimir DSc BME 
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Tari István MÁV Rt  
Vass József CSc VE 
Referens 
Homonnay György 

 
1070 Anyagtudományok és technológiák, gépészeti-, katonai mőszaki-, agrár 
mőszaki tudományok bizottsága 
Elnök  
Páczelt István MTA r. t. ME 
Tagok 
Bakó Károly CSc BA-CO Ip. Bt 
Bakondi Károly DSc BME 
Beke János CSc SZIE 
Cselényi József CSc ME 
Égert János CSc SZIF 
Gyulai József MTA r. t. MTA Mősz. Fiz. Int. 
Horváth Róbert CSc DE MFK 
Kaptay György CSc ME 
Kolonits Ferenc CSc Orsz. Atomenerg. Hiv. 
Kulcsár Béla CSc BME 
Lengyel Antal CSc NYF 
Molnár Károly DSc BME 
Solymosi József DSc BME 
Szabó András PhD KF MFK 
Referens 
Homonnay György 
 
1080 Kémiai-, vegyészmérnöki tudományok bizottsága 
Elnök:  
Hajós György DSc MTA KKI 
Társelnök 
Polyánszky Éva CSc Papíripari Kutató Int. 
Tagok  
Bitter István DSc BME 
Blazsó Marianne DSc MTA KK-AKKL 
Erdélyi József DSc BMF 
Erdıhelyi András DSc SZTE 
Greiner István CSc Richter Gedeon Rt 
Hudecz Ferenc DSc ELTE 
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Nagy Géza DSc PTE  
Nyeste László DSc BME 
Párkányi László DSc MTA KK-KI 
Ungváry Ferenc DSc VE 
Zsuga Miklós DSc DE 
Referens 
Ruff Éva 
 
1090 Informatikai tudományok bizottsága 
Elnök  
Györfi László MTA r.t. BME 
Társelnök 
Sima Dezsı CSc BMF 
Tagok 
Bitó János DSc MTA  
Dömölki Bálint CSc IVSZ 
Friedler Ferenc DSc VE 
Havass Miklós NJSZT  
Jávor András DSc SZIF 
Kormos János CSc DE 
Kozma László CSc ELTE 
Kuba Attila CSc SZTE 
Roska Tamás MTA r. t. MTA SZTAKI  
Rudas Imre CSc BMF 
Selényi Endre DSc BME 
Tóth Tibor DSc ME 
Vajk István CSc BME 
Referens 
Hernáth Terézia 
 
2010 Orvostudományok bizottsága 
Elnök 
Szekeres Júlia DSc PTE 
Tagok  
Barna Mária SE Eü. Fıisk.  
Dési Illés DSc SZTE ÁOK 
Helembai Kornélia PhD SZTE Eü. Fıisk.  
Jancsó Gábor DSc SZTE ÁOK 
Karádi István DSc SE ÁOK  
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Kollai Márk DSc SE ÁOK 
Kovács L. Gábor DSC PTE  Eü. Fıisk. 
Makara Gábor MTA l.t. MTA KOKI 
Marton Sylvia CSc SE GYK  
Márton Ildikó CSc DTE ÁOK 
Muszbek László MTA r.t. DE ÁOK 
Sétáló György DSc  PTE ÁOK 
Sótonyi Péter MTA l.t. SE ÁOK 
Tulassay Tivadar MTA l.t. SE ÁOK 
Referens  
Kiss Péter 
 
2020 Agrártudományok bizottsága 
Elnök:  
Bedı Zoltán MTA MKI 
Társelnök 
Izsáki Zoltán CSc TSF 
Tagok: 
Balázs Ervin MTA l. t. Mezıgzad. Biotechn. Kp. 
Dohy János MTA r. t. 
Gáborjányi Richárd DSc MTA Növényvéd. Kut. I 
Göndöcs Gábor ALFA Kertész Kft 
Harnos Zsolt MTA l. t. SZIE 
Klement Zoltán MTA r. t. MTA Növényvéd. Kut.  
Mészáros Gyula CSc Magy. Agrárkamara 
Nagy Béla MTA l. t. MTA Állatorv. Kut. Int. 
Nagy János DSc DE 
Schmidt János DSc NYME 
Szabó Lajos CSc SZIE 
Szendrı Zsolt DSc KE 
Winkler András DSc NYME 
Referens 
Éry Márta 
 
3010 Gazdálkodás-, szervezés- és közgazdaságtudományok bizottsága 
Elnök:   
Magda Sándor DSc SZIE 
Társelnök 
Zalai Ernı MTA l. t. BKÁE 
Farkas Ferenc CSc PTE 
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Gergely Zsolt Inter-Európa Bank 
Iványi Károly CSc BGF 
Nagy Aladár DSc ME 
Muraközy László CSc DE 
Sipos Zoltán CSc BGF 
Száz János DSc BKÁE 
Szennyessy Judit CSc MÜTF 
Szőcs István DSc SZIE 
Török Ádám MTA l.t. Intern. Business School 
Varga Gyula DSc  Agrárgazd. Kut. Inf. Int. 
Veress József DSc BME 
Referens 
Homonnay György 

 
3020 Állam-, jog- és politikatudományok bizottsága 
Elnök:  
Kengyel Miklós CSc PTE 
Tagok 
Balogh István DSc MTA PTI 
Bánáti János Ügyvédi Kamara   
Besenyei Lajos CSc SZTE 
Blaskó Béla CSc RF 
Kunszt Márta CSc PTE 
Lánczi András CSc BKÁE 
Lévay Miklós CSc ME 
Máthé Gábor CSc BKÁE 
Mezey Barna CSc ELTE 
Solt Pál Legfelsıbb Bíróság   
Sólyom László MTA l.t. PPKE 
Szabó Béla CSc DE 
Szabó Máté CSc ELTE 
Vavró István CSc Igazságügyi Min. 
Referens 
Ruff Éva 
 
3030 Szociológia tudományok bizottsága 
Elnök 
Kovács I. Gábor CSc ELTE 
Tagok 
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Albert József CSc VHF 
Farkas János DSc BME 
Feleky Gábor CSc SZTE 
Hegyesi Gábor CSc ELTE BGGyFK 
Kovách Imre CSc MTA PTI 
Lengyel György CSc BKÁE 
Liskó Ilona CSc OKI 
Nagy Endre CSc PTE 
Orosz Éva CSc ELTE  
Ritoók Pálné CSc ELTE 
Skrabski Árpád CSc AVKF 
Szirmai Viktória DSc MTA SZKI 
Tóth István György CSc TÁRKI 
Referens 
Ruff Éva 
 
3040 Hadtudományok bizottsága 
Elnök 
Ungvár Gyula DSc ZMNE 
Társelnök 
Vargyai Gyula DSc ELTE 
Tagok 
Ács Tibor DSc   Magy. Hadtud. Társ. 
Farkas József DSc Nyug.vez.örgy 
Finszter Géza r.  CSc Orsz. Krim. Int. 
Halász László  DSc ZMNE 
Horváth Mátyás DSc BME 
Király Béla DHc 
Makkai Imre CSc ZMNE 
Michelberger Pál az MTA r. tagja BME 
Sándor Vilmos CSc ZMNE 
Sipos Jenı PhD ZMNE BJFI 
Sorosi Tamás CSc KJF 
Szabó József DSc BME 
Széplaki János DSc ZMNE 
Virányi Gergely PhD RF 
Referens 
Ruff Éva 
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3050 Történelem, néprajz és kulturális antropológiai-, mővészeti és 
mővelıdéstörténeti tudományok bizottsága 
Elnök 
Bálint Csanád MTA l.t. MTA Régészeti Int. 
Tagok 
Barta Elek CSc DE 
Font Márta CSc PTE 
Fröhlich Ida CSc PPKE 
Kósa László MTA l. t. ELTE 
Marosi Ernı MTA l. t. MTA Mőv.tört.Kut.Int. 
Mózes Mihály CSc EKF 
Ormos Mária MTA r. t. PTE 
Sz. Jónás Ilona CSc ELTE 
Szász Zoltán CSc MTA Töténettud. Int. 
Szovák Kornél PhD PPKE 
Takács Miklós CSc MTA Régészeti Int. 
Veliky János CSc DE 
Zimonyi István CSc SZTE 
Referens 
Borzsák Judit 
 
3060 Filozófiai tudományok bizottsága 
Elnök 
Kelemen János DSC ELTE 
Tagok 
Csejtei Dezsı CSc SZTE 
Darai Lajos CSc KJF 
Lendvai L. Ferenc DSc ME 
Loboczky János CSc EKF 
Margitay Tihamér PhD BME 
Novákné Rózsa Erzsébet DSc DE 
Palló Gábor DSc MTA Filozófiai Int. 
Somlyó Bálint CSc PTE 
Referens 
Borzsák Judit 
 



                                                                                             AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 

 27

 
 
 
3070 Nevelés- és sporttudományok bizottsága 
Elnök  
Sáska Géza CSc KPT 
Társelnök 
Hunyady Györgyné CSc ELTE 
Tagok 
Biró Péterné CSc SE TFS 
Biszterszky Elemér CSc BME 
Brezsnyánszky László PhD DE 
Csajka Imre dr. univ. ME 
Csapó Benı CSc SZTE  
Fazekas Sándorné CSc VJKF 
Forray R. Katalin CSc PTE 
Horváth Zsuzsanna PhD OKI 
Kovácsné Bakosi Éva PhD DE HWIPFK 
Lukács Péter CSc OI 
Palotás Zoltán KPT 
Szenczi Árpád dr. univ. KRE 
Venter György CSc NYF 
Referens 
Hernáth Terézia 
 
3080 Pszichológiai tudományok bizottsága 
Elnök 
Pléh Csaba MTA l. t. BME 
Tagok 
Bagdy Emıke CSc KRE 
Czigler István DSc MTA Pszichol. Int. 
Hunyady György MTA l.t.  ELTE 
Illyés Sándor DSc ELTE BGGyFK 
Kézdi Balázs CSc PTE 
Klein Sándor DSc PTE 
Marton L. Magda DSc MTA Pszichol. Int. 
Referens 
Patthy Éva 
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3090 Irodalom-, média- és kommunikációs tudományok bizottsága 
Elnök:  
Taxner Ernı DSc ELTE 
Tagok 
Abádi Nagy Zoltán DSc DE 
Békési Imre DSc SZTE JGYFK 
Buzinkay Géza CSc Bp. Történeti Múzeum 
Gálik Mihály CSc BKÁE 
Horányi Özséb CSc PTE 
Horváth Béla CSc PTE IGyFK 
Komlósi László CSc PTE BTK 
Korsós Bálint PhD Pápai Ref. Gimnázium 
Lukács Péter CSc OI 
Mankó Mária CSc BDF 
Pál József DSc SZTE 
Ritoók Zsigmond MTA r. t.ELTE 
Vadon Lehel PhD EKF 
Vízkelety András MTA l. t. OSZK 
Referens 
Borzsák Judit 
3100 Nyelvtudományok bizottsága 
Elnök 
Kenesei István DSc SZTE 
Társelnök 
Kertész András DSc DE 
Tagok 
Adamik Tamás DSc ELTE 
Bakró Nagy Marianne CSc 
Békési Imre DSc SZTE JGYFK 
Bencze Lóránt CSc avkf 
Berta Árpád DSc SZTE 
Keszthelyi Csaba Mgy. Ip. Szöv. Okt. Kp.  
Komlósi László CSc PTE 
Manherz Károly DSc ELTE 
Nyomárkay István DSc ELTE 
Róna-Tas András MTA r. tagja SZTE 
Salvi Giampaolo CSc ELTE 
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Székely Gábor CSc NYF 
Referens 
Borzsák Judit 
 
3110 Mővészeti és mesterképzési bizottság 
Elnök 
Vámossy Ferenc DSc BME 
Tagok 
Babarczy László Kossuth-díjas SZFE 
Bálványos Huba Munkácsy-díjas ELTE 
Bretus Mária Liszt-díjas, kiváló mővész MTF 
Duffek Mihály zongoramővész DE 
Ernyei Gyula CSc, Apáczai-díjas MIE 
Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas LFZE 
Halász László DSc MTA Pszichol. Int. 
Kocsis Imre Munkácsy-díjas MKE 
Komlós Katalin DSc LFZE 
Leitner Sándor Apáczai-díjas KE CSVMF 
Marosi Ernı MTA r. t. MTA Mőv.tört. Kut. Int. 
Polgár Csaba Ferenczy-díjas MIE 
Székely Gábor Kossuth-díjas SZFE 
Vidovszky László SZIMA tagja PTE 
Referens 
Szántó Tibor 
 
3120 Hit- és vallástudományok bizottsága 
Elnök 
Bolyki János PhD KRE 
Tagok 
Almási Tibor PhD BTA 
Cserháti Sándor PhD EHE 
Fehér Judit CSc TKBF 
Fodor György PhD PPKE 
Iványi Gábor WJF 
Kuminetz Géza PhD VHF 
Lukács László PhD SSZHF 
Máté-Tóth András PhD SZTE 
Nagy István PhD KRE 
Pesthy Mónika CSc AVKF 
Pregun István Dr. teol. SZAGKHF 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 
 

 30 

Rugási Gyula CSc SZPA 
Staller Tamás CSc ORI 
Szabó István PhD PRTA 
Szabó Péter CSc PTE 
Szigeti Jenı CSc ATF 
Referens 
Mayer László 
 
2001/4/V/3. sz. határozat 
 
4010 Távoktatási bizottság 
Elnök 
Bedı Zoltán DSc MTA Mezıg. Kut. I. 
Tagok 
Angster Erzsébet DSc GDF 
Farkas Ferenc DSc PTE 
György Anna CSc BMF  
Horváth Zoltán CSc Bácsalmási Agráripari Rt 
Kiss-Tóth Lajos CSc EKF 
Kocsis Károly CSc SZIF 
Kovács Ilma CSc BKÁE 
Penninger Antal DSc BME 
Sipos Zoltán CSc BGF 
Wachtler István CSc SZIE  
Zárda Sarolta CSc GDF 
Zentay Gabriella 
Referens 
Borzsák Judit  

Ad hoc bizottságok 
2001/6/VIII/1. sz. határozat  
 
Stratégiai Bizottság 
Elnök 
Györfi László 
Tagok  
Makara Gábor 
Michelberger Pál 
Muszbek László 
Rechnitzer János 
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Róna-Tas András 
Sima Dezsı 
Referens 
Szántó Tibor 
 
2001/6/VIII/1. sz. határozat  
 
Gyógypedagógiai szakindítási kérdésekkel foglalkozó ad hoc bizottság  
Elnök 
Pléh Csaba  
Tagok 
Szekeres Júlia  
Sáska Géza  
Referens 
Patthy Éva 
 
 
2001/7/VII/2 sz. határozat 
 
Az Országos Rabbiképzı doktori iskoláját véleményezı bizottság 
Elnök 
Fodor György (PPKE HTK) 
Tagok 
Fröhlich Ida (PPKE BTK) 
Karasszon István (KGRE HTK) 
Máté-Tóth András (SZTE BTK) 
David Gonklin (Schechter Institute of Jewish Studies, Jeruzsálem) 
Referens 
Mayer László 
 
2001/7/XII/1 sz. határozat 
 
Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola karlétesítési kérelme 
Elnök 
Szennyessy Judit 

Tagok 
Pléh Csaba 
Sáska Géza 
Taxner Ernı 
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Etika és emberismeret 
Elnök 
Kelemen János 
Tagok 
Bolyki János 
Pléh Csaba 
Sáska Géza 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és University of San Francisco közös 
Környzetvédelmi menedzser szakja 
Elnök 
Mészáros Ernı 
Tagok 
Kengyel Miklós 
Szennyessy Judit 
 
2001/8/VII/1 sz. határozat 
AIFSZ képzéseket véleményezı bizottság 
Elnök 
Bakó Károly 
Tagok 
Izsáki Zoltán 
Sáska Géza 
Sipos Zoltán 
Szász Zoltán 
Tuschák Róbert 
Referens 
Homonnay György 
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TANÁCSADÓ TESTÜLETEK 
 
2001/8/VII/4 sz. határozat 
 

Nemzetközi Tanácsadó Testület 
Az NTT jelenleg tíz tagból áll, mandátumuk három évre szól. 
 
A MAB-ról szóló Kormányrendelet (199/2000 [XI.29.]) 29. paragrafusa 
értelmében:  

"(2) Az NTT feladata elsısorban a MAB mőködési elveinek, eljárási 
rendjének, akkreditációs követelményeinek és gyakorlatának 
véleményezése és értékelése, különösen a nemzetközi követelményekkel 
való összhang szempontjából. 
(3) Az NTT tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak a MAB munkájáról. 
Az NTT szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart ülést." 

 
Az eddigi gyakorlat szerint az NTT évente egyszer, tavasszal ült össze. Itt 
áttekintették a MAB munkáját, és ajánlásokat fogalmaztak meg a MAB számára. 
Ezeket az ajánlásokat a MAB az Oktatási Miniszternek is megküldi. Ezen kívül a 
MAB alkalmanként segítséget kér az NTT tagjaitól külföldi látogató bizottsági 
tagok illetve bírálók ajánlásában. 
 
Az új NTT tagjai:  
 
� Ferdinand Devinsky, Szlovákia, a pozsonyi Comenius Egyetem rektora, az 

Európai Egyetemi Szövetség (EUA) intézményminısítı programjának tagja, 
a Dunai Rektorkonferencia alelnöke; 

� Judith Eaton, USA, az amerikai Felsıoktatási Akkreditációs Tanács 
(CHEA) igazgatója, tagja volt annak a nemzetközi bizottságnak, mely 2000-
ben elvégezte a MAB külsı értékelését; 

� Stein A. Evensen, Norvégia, az Oslói Egyetem Orvosi Karának dékánja; 
� Suzy Halimi, Franciaország, a Sorbonne Nouvelle egyetem volt rektora és a 

francia Felsıoktatási és Kutatási Miniszter felsıoktatási tanácsadója; 
� Inge Jonsson, Svédország, a Stockholmi Egyetem volt rektora, 2001. 

december 31-ig a Svéd Királyi Irodalmi, Történeti és Régészeti Akadémia 
elnöke; 

� John Kelly, Írország, a Dublini University College volt dékánja, az Európai 
Egyetemi Szövetség (EUA) intézményminısítı programjának tagja; 
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� Klaus Landfried, Németország, a Német Rektori Konferencia elnöke; 
� Ossi V. Lindqvist, Finnország, a Kuopioi Egyetem volt rektora, a Finn 

Felsıoktatási Minıségértékelı Tanács elnöke; 
� Jacob Scheele, Hollandia, a Felsıoktatási Felügyelıség tagja, régebben 

annak a világbanki nemzetközi tanácsadó testületének tagja, amely a magyar 
felsıoktatási reform program mellett dolgozott; 

� Christian Thune, Dánia, a Dán Minıségértékelı Intézet (EVA) ügyvezetı 
igazgatója, az Európai Felsıoktatási Minıségbiztosító Hálózat (ENQA) 
elnöke, 2000-ben tagja volt a MAB külsı értékelését végzı bizottságnak. 

 
Inge Jonsson kezdettıl (1993) tagja az NTT-nek, míg Suzy Halimi az elızı 
ciklus, 1998 óta segíti a MAB munkáját. 

 

2001/9/V/2. sz. határozat  

Magyar Tanácsadó Testület 
 

Bánáti János az Ügyvédi Kamara elnöke 
Bogsch Erik EGIS 
Ferge Zsuzsa Szociális ügyek 
Finta József Építészet 
Göndöcs Gábor Agrárkamara 
Gyapai Gábor Közoktatás 
Hajtó Ödön  a Mérnöki Kamara volt elnöke 
Lepsényi István Gépipar 
Oberfrank Ferenc Egészségügy, az  OEP fıigazgatója 
Pakucs János Földtudomány- olajipar 
Straub Elek MATÁV vezérigazgató 
Szikla Zoltán a Dunapack Rt. vezérigazgatója 
Vámos Zoltán a General Electric Hungary kutatási elnöke 
Zongor Gábor a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségének fıtitkára 
 



                                                                                             AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 

 35

 
DOKTORI ISKOLÁKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK 

 
2001/3/VI/2.1.és 2.2. sz. határozat 

Ideiglenes akkreditáció jóváhagyása 
Egyetem Kódszám Tudományterület, tudományág A doktori iskola 

vezetıje 
PTE D102i 7.3. Képzımővészet Rétfalvi Sándor 
PTE D96i 6.3.Nyelvtudományok Kassai Ilona 

 
2001/3/VI/2.3. és 2.4. sz. határozat 
 

Ideiglenes akkreditációra nem javasolt pályázatok 
Egyetem Kódszám Tudományterület, tudományág A doktori iskola 

vezetıje 
SZTE D114i 6.5. Nevelés- és sporttudomány Szebenyi Péter 

VE D85i 6.5. Nevelés- és sporttudomány Horváth György 
 

Visszavont pályázat 
Egyetem Kód Tudományterület, tudományág A doktori iskola 

vezetıje 
  6.11. Multidiszciplináris bölcsészettudomány  
ME D36i   6.4. Filozófiai tudományok 

  6.9. Vallástudományok 
Lendvai Ferenc 

 
A doktori iskolákkal kapcsolatos eljárási határozatok 

 
2001/3/VI/1. sz. határozat  
A Doktoranduszok Országos Szövetségének képviselıje meghívást kap olyan 
napirendi ponthoz, amelyen doktori iskolákról tárgyal a plénum. 
 
2001/3/VI/3. sz. határozat  
Azok az oktatók, akik a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott 
akadémiai és egyéb kutató csoportok munkatársaiként vesznek részt az 
egyetemeken mőködı Doktori Iskolák munkájában, az egyetemi oktatókkal 
egyenlı jogú oktatóknak tekintendık. 
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INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓ 

 
 

Közbülsı eljárások  
 
2001/5/V/1. sz. határozat  
 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 4 szakjának közbülsı 
akkreditációs értékelése.  

Az akkreditációs értékelés során a MAB a fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Teológia szak fıiskolai szintő alapképzés, nappali tagozat, 12 félév 
Hitoktató szak fıiskolai szintő alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév (Veszprém) 
Hitoktató szak fıiskolai szintő alapképzés, székhelyen kívül (Kaposvár) nappali 
tagozat, 8 félév 
Általános szociális munkás szak fıiskolai szintő alapképzés, nappali tagozat, 8 
félév. 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai: 
Feltétel nélkül akkreditálható szakok (székhelyen folyó képzés): 
Teológia szak  
Hitoktató szak  
Általános szociális munkás szak  
Határozott idıre szóló akkreditációt javasol az alábbi szaknál: 
Hitoktató szak fıiskolai alapképzés, székhelyen kívül (Kaposvár)  
Indok: az értékelés során a MAB javítható és javítandó minıségi kifogásokat 
talált. 
Határidı: 2002. december 31. 
 
2001/5/V/2. sz. határozat 
 

A Gyıri Hittudományi Fıiskola  2 szakjának közbülsı akkreditációs 
értékelése  

Az akkreditációs értékelés során a MAB a fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Hittanár szak fıiskolai szintő alapképzés, székhelyen kívül (Szombathely) 
nappali tagozat, 8 félév 
Hittanár szak (régebbi megnevezés hitoktató) fıiskolai szintő alapképzés, 
levelezı tagozat, 8 félév. 
E szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
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2001/5/V/3. sz. határozat  
 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 3 szakjának közbülsı akkreditációs 

értékelése  
Az akkreditációs értékelés során a MAB az egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 
Hittanár szak fıiskolai szintő alapképzés, székhelyen kívül (Nyíregyháza) 
nappali tagozat, 8 félév 
Hitoktató szak fıiskolai szintő alapképzés, székhelyen kívül (Kaposvár) nappali 
tagozat, 8 félév 
Hitoktató szak fıiskolai szintő alapképzés, székhelyen kívül (Gyır) nappali 
tagozat, 8 félév. 
E szakok feltétel nélküli akkreditációját javasolja a MAB Plénuma. 
 
2001/5/V/4. sz. határozat  
 

A Pápai Református Teológiai Akadémia 2 szakjának közbülsı 
akkreditációs értékelése  

Az akkreditációs értékelés során a MAB a fıiskola alábbi szakjait vizsgálta: 
Hitoktató szak fıiskolai szintő alapképzés, székhelyen kívül (Gyır) nappali 
tagozat, 8 félév 
Hitoktató szak fıiskolai szintő alapképzés, székhelyen kívül (Kaposvár) nappali 
tagozat, 8 félév. 
A szakok vizsgálata alapján a MAB Plénumának javaslatai határozott idıre szóló 
akkreditációról: 
Hitoktató szak fıiskolai alapképzés, székhelyen kívül (Gyır) nappali tagozat, 8 
félév 
A feltételes akkreditáció indoka: oklevélkiadás még nem volt, ezen kívül az 
értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált. 
Határidı: 2003. szeptember 30. 
Hitoktató szak fıiskolai alapképzés, székhelyen kívül (Kaposvár) nappali 
tagozat, 8 félév 
A feltételes akkreditáció indoka: oklevélkiadás még nem volt, ezen kívül az 
értékelés során a MAB minıségi kifogásokat talált. 
Határidı: 2003. szeptember 30. 
 
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 
 

 38 

 
 
 
 
 
2001/5/V/5. sz. határozat  
 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 1 szakjának közbülsı 
akkreditációs értékelése  

Az akkreditációs értékelés során a MAB a fıiskola alábbi szakját vizsgálta: 
Vallástanár szak fıiskolai, egyetemi szintő alapképzés (a képzési szint a 
hallgató másik szakjának képzési szintjéhez igazodik) 
a szak képzési formája: székhelyen kívül (Szeged) nappali tagozat, 8 félév. 
E szak feltétel nélküli akkreditálható. 
 
2001/6/V sz. határozat  
 

A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem közbülsı akkreditációs eljárása 
Feltétel nélkül akkreditálhatók a következı szakok: 
Ének-zenetanár, karvezetés egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév, és  
egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali tagozat, 6 félév; 
Harmonikatanár, kamaramővész fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév; 
Énekmővész, tanár, székhelyen kívüli képzés, Szeged (SZTE), egyetemi 
alapképzés, nappali tagozat, 10 félév, és egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali 
tagozat, 4 félév. 
Feltételesen, 2003-ig akkreditálhatók a következı szakok: 
Fagottmővész, tanár, székhelyen kívüli képzés, Szeged (SZTE), 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév, és  
egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali tagozat, 4 félév; 
Gordonmővész, tanár, székhelyen kívüli képzés, Szeged (SZTE), 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév, és  
egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali tagozat, 4 félév; 
Kürtmővész, tanár, székhelyen kívüli képzés, Szeged (SZTE), 
egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév, és  
egyetemi kiegészítı alapképzés, nappali tagozat, 4 félév; 
Feltétel nélkül akkreditálhatók továbbá (a MAB 2000/5/III/2 sz határozata 
szerint) az elsı intézményi akkreditációs értékeléskor ERİS vagy KIVÁLÓ 
minısítést kapott alábbi, székhelyen kívüli képzést folytató, egyetemi 
alapképzési szakok is: 
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A székhelyen kívüli képzés 
helyszíne: a Szegedi 
Tudományegyetem 
Konzervatóriuma 
Intézményi akkreditáció ideje: 

1995/96   
A MAB határozat száma: 

1996/7/II/1 (09.27.) 
Zongoramővész, tanár 
Orgonamővész, tanár 
Hárfamővész, tanár 
Hegedőmővész, tanár 
Mélyhegedőmővész, tanár 
Gordonkamővész, tanár 
Fuvolamővész, tanár 
Oboamővész, tanár 
Klarinétmővész, tanár 
Trombitamővész, tanár 
Harsonamővész, tanár 
Tubamővész, tanár 
Ütıhangszermővész, tanár 
 

A székhelyen kívüli képzés 
helyszíne: a Debreceni Egyetem 
Konzervatóriuma 
 
Intézményi akkreditáció ideje: 

1995/96 
MAB határozat száma:  
    1996/7/II/1 (09.27.) 
Zongoramővész, tanár 
Orgonamővész, tanár 
Hegedőmővész, tanár 
Mélyhegedőmővész, tanár 
Gordonkamővész, tanár 
Gordonmővész, tanár 
Fuvolamővész, tanár 
Oboamővész, tanár 
Klarinétmővész, tanár 
Fagottmővész, tanár 
Kürtmővész, tanár 
Trombitamővész, tanár 
Harsonamővész, tanár 
Tubamővész, tanár 
Ütıhangszermővész, tanár 
Énekmővész, tanár 
Zeneelmélet-tanár

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001/7/VIII/1 sz. határoza 
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t 
Debreceni Egyetem 

Az akkreditációs értékelés során a MAB az egyetem alábbi szakjait vizsgálta: 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
Feltétel nélkül akkreditálhatók az alábbi szakok: 
Általános szociális munkás fıiskolai alapképzés, levelezı, 8 félév  
Lengyel nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés, nappali 10 félév 
Mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser szak egyetemi alapképzés, nappali, 
10 félév 
Olasz nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés, nappali 10  félév 
Szociálpolitika szak egyetemi alapképzés, nappali 10 félév 
 
Feltételesen akkreditálhatók az alábbi szakok:  
A feltételes akkreditáció indoka: javítható és javítandó hiányosságok 
Az akkreditáció érvényességének határideje: a soron következı intézményi 
akkreditáció idıpontjáig 
Mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser szak  levelezı  6 félév (Debrecen), 
levelezı 6 félév, székhelyen kívüli (Budapest)  
Ógörög nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés, nappali 8 félév 
Politológia szak egyetemi alapképzés, nappali 10 félév 
Szociálpolitika szak „másoddiplomás képzés”, levelezı 6 félév 
Szociológia szak egyetemi alapképzés, nappali10 félév, második alapképzés 
(egyetemi) levelezı 8 félév 
Nem akkreditálható szakok: 
Angol nyelvtanár szak  fıiskolai alapképzés, nappali, 6 félév  
Indoklás: Az angol nyelvtanár szakon a képzés szünetel, jelenleg sem felvétel, 
sem oklevélkiadás nincs. A szak az érvényes képesítési követelmények 
figyelembe vételével, szakindítási engedély kérelmezése útján legyen 
újraindítható. 
Lengyel nyelv és irodalom szak  második  alapképzés (egyetemi), nappali, 
legalább (!) 6 félév 
Indoklás: A lengyel nyelv és irodalom szak nappali tagozatos, „legalább” 6 
félévesnek mondott képzési formája nem tesz eleget a hatályos Ftv. 85. § (3)-ban 
elıírtaknak (egyetemi szintő alapképzés legalább 8 féléves). 
Magyar nyelvészet  B szak egyetemi alapképzés, nappali, 8 félév 
Indoklás: A szak mőködésének engedélyezését igazoló dokumentum hiányában 
nem tekinthetı a Magyar nyelvészet B szak engedélyezett szaknak. A 
bölcsészettudományi szakok képesítési követelményeit tartalmazó 
kormányrendelet-tervezet a „Magyar nyelvészet B szak” megnevezéső szakot 
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nem, csak a 8 féléves egyetemi szintő Alkalmazott-, ill. Általános nyelvészet szak 
(mint társított szak) képesítési követelményeit tartalmazza. 
Német nyelvtanár szak fıiskolai alapképzés, nappali 6  félév 
Indoklás: A bölcsészettudományi szakok képesítési követelményeit tartalmazó 
kormányrendelet nem tartalmazza a 6 féléves fıiskolai szintő nyelvtanár 
alapképzési szakot. A Német nyelvtanár szak alapképzési szakként való 
elismerésének hiányában  nem akkreditálható. (A szak kifutóban van, az utolsó 
évfolyam III. éves, a felvételt szüneteltetik.) 
 
EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR 
Feltétel nélkül akkreditálható:  
Védını szak fıiskolai alapképzés, székhelyen kívül, nappali 8 félév. A képzés 
helye: Miskolc  
 
MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
Feltétel nélkül akkreditálható:  
Gazdasági agrármérnök szak egyetemi alapképzés, nappali 10 félév  
Feltételesen akkreditálható2:  
Vállalkozásgazdasági szak „szakosító továbbképzés”, székhelyen kívüli levelezı 
képzés. A képzés helye: Budapest 
Megjegyzés: A székhelyen kívüli „szakosító továbbképzésként mőködı” szakot 
az eddigi mőködésének alapján a plénum minıségi szempontból elfogadhatónak 
tartotta. Szakirányú továbbképzési szakként viszont csak akkor akkreditálható, ha 
a szakirányú szak képesítési követelményei elfogadásra kerülnek. 
 
MŐSZAKI FİISKOLAI KAR 
Feltétel nélkül akkreditálható:  
Mérnöktanári szak fıiskolai alapképzés, nappali kiegészítı levelezı (csak 
mérnöki végzettséggel jelentkezhetnek) 
Mőszaki menedzser szak fıiskolai alapképzés, nappali  
Településmérnöki szak fıiskolai alapképzés, nappali 
 
Feltételesen akkreditálható:  
A feltételes akkreditáció indoka: javítható és javítandó hiányosságok 
Az akkreditáció érvényességének határideje: a soron következı intézményi 
akkreditáció idıpontjáig 
Mőszaki menedzser szak fıiskolai alapképzés, levelezı 
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KONZERVATÓRIUM 
Feltétel nélkül akkreditálható:  
Gitártanár, kamaramővész fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév, esti 8 félév 
 
2001/7/VIII/2. sz. határozat 

Szegedi Tudományegyetem 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
Feltétel nélkül akkreditálható szakok: 
Bolgár nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés nappali 10 félév 
Latin nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés, nappali 8  félév, levelezı  8 
félév  
Néprajz szak egyetemi alapképzés, nappali 10   félév, levelezı 8 félév 
Szerb nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés, nappali 10 félév 
Szociológia szak egyetemi alapképzés, nappali 10 félév; második alapképzés 8 
félév 
Ukrán nyelv és irodalom szak egyetemi alapképzés, nappali 10 félév 
Feltételesen akkreditálható:  
Kommunikáció szak  (székhelyen kívüli képzés) Képzés helye: Budapest 
fıiskolai alapképzés levelezı 6 félév  
egyetemi kiegészítı  alapképzés, levelezı 4 félév  
 
A feltételes akkreditáció indoka: javítható és javítandó hiányosságok 
Az akkreditáció érvényességének határideje: 2003. december 31. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR 
Feltétel nélkül akkreditálható:  
Védını szak fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév 
Diplomás ápoló fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév, székhelyen kívüli fıiskolai 
alapképzés, levelezı 8  félév. Képzés helye: Kecskemét 
Gyógytornász szak fıiskolai alapképzés, nappali 8  félév 
 
MŐVÉSZETI KÉPZÉS (Konzervatórium) 
Feltétel nélkül akkreditálható:  
Magánénektanár, ének-kamaramővész fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév; 
esti 8 félév 
Gitártanár, kamaramővész fıiskolai alapképzés, nappali 8 félév; esti 8 félév 
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2001/7/VIII/3. sz. határozat 
 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Feltétel nélkül akkreditálhatók a következı szakok: 
FAIPARI MÉRNÖKI KAR 
Papíripari mérnöki szak, egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév közös 
képzésben a BMF Rejtı Sándor Könnyőipari Karával 
Faipari mérnöki szak, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 5 félév 
Mérnöktanári szak, egyetemi párhuzamos, alapképzés, nappali tagozat 10 félév 
Mőszaki szakoktató szak, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév 
ERDİMÉRNÖKI KAR 
Környezetmérnöki szak, egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Vadgazda mérnöki szak, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
Gazdálkodási szak, egyetemi alapképzés, nappali tagozat, 10 félév 
Gazdálkodási szak, egyetemi alapképzés, levelezı tagozat, 10 félév 
Feltételesen akkreditálhatók a következı szakok: 
FAIPARI MÉRNÖKI KAR 
Mőszaki szakoktató szak, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév. 
Székhelyen kívüli képzés. Képzési helye: Pápa. A feltételes akkreditáció 
határideje: 2002. február 28. Indoka: az akkreditáció során a MAB javítható és 
javítandó minıségi kifogásokat talált. 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
Gazdálkodási szak, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév.  A 
feltételes akkreditáció határideje: 2004. június 30. Indoka: az akkreditáció során a 
MAB javítható és javítandó minıségi kifogásokat talált. A képesítési 
követelményeknek megfelelı öt féléves képzésben résztvevı elsı évfolyam 
végzése után a szak megvizsgálandó. 
Gazdálkodási szak, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév.- 
Székhelyen kívüli képzés. Képzési helye: Budapest. A feltételes akkreditáció 
határideje: 2004. június 30. Indoka: az akkreditáció során a MAB javítható és 
javítandó minıségi kifogásokat talált. A képesítési követelményeknek megfelelı 
öt féléves képzésben résztvevı elsı évfolyam végzése után a szak 
megvizsgálandó. 
Gazdálkodási szak, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév.- 
Székhelyen kívüli képzés. Képzési helye: Szombathely. A feltételes akkreditáció 
határideje: 2004. június 30. Indoka: az akkreditáció során a MAB javítható és 
javítandó minıségi kifogásokat talált. A képesítési követelményeknek megfelelı 
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öt féléves képzésben résztvevı elsı évfolyam végzése után a szak 
megvizsgálandó. 
Feltétel nélkül akkreditálhatók a következı, székhelyen kívüli képzést folytató 
szakok: 
FAIPARI MÉRNÖKI KAR 
Mőszaki szakoktató szak, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév. 
Képzési helye: Budapest 
ERDİMÉRNÖKI KAR 
Környezetmérnöki szak, egyetemi alapképzés, levelezı tagozat, 10 félév.  
Képzési helye: Csíkszereda. 
Vadgazda mérnöki szak, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési helye: Csíkszereda. 
 
2001/7/VIII/4. sz. határozat  

Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR 
Feltétel nélkül akkreditálható 
Jogász szak nappali és levelezı tagozat 
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VÉLEMÉNYEZÉSEK 
 

Egyetem/fıiskola alapítás  
 

Miskolci Bölcsész Egyesület 
2001/3/V. sz. határozat 
A Miskolci Bölcsész Egyesület egyetem létesítési kérelmét a Magyar 
Akkreditációs Bizottság nem támogatja. 
 

Andrássy Gyula Német Nyelvő Egyetem 
2001/6/III/1. sz. határozat  
A MAB – az Ftv. 81. §-a (2) bekezdésének a) pontjában végzett feladatkörében 
eljárva – támogatja az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem 

állami elismerésre irányuló kérelmét. Ugyanakkor javasolja, hogy a majd 
ténylegesen mőködı felsıoktatási intézményben – az Ftv. 81. § (4) bekezdésben 
foglaltak szerint eljárva – rendszeresen, legközelebb a 2002/2003-as tanév 2. 
félévében intézményi akkreditációs eljárás keretében vizsgálja meg a képzés és a 
tudományos tevékenység minıségét.  
 

Széchenyi István Egyetem 
2001/6/III/2. sz. határozat  
A Széchenyi István Egyetem létesítésével kapcsolatban lefolytatott intézményi 
elıakkreditációs eljárás során bebizonyosodott, hogy a Széchenyi István Fıiskola 
megfelel az egyetemmé válás (az Ftv 3.§-ában rögzített) feltételeinek. 
Egyetemi és fıiskolai szakok két egyetemi kar létrehozását teszik indokolttá. 
Ezek: 
− Jogi és gazdaságtudományi kar; 
− Mőszaki tudományok kara. 
 

Deák Ferenc Gazdasági Fıiskola 
 
2001/7/IX/1. sz. határozat  
A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány által benyújtott, a 
Deák Ferenc Gazdasági Fıiskola létesítésére vonatkozó kérelem ügyében a 
MAB plénuma úgy foglalt állást, hogy mivel a fıiskola létesítéséhez szükséges 
két alapképzési szak (Gazdálkodási szak, valamint Idegenforgalmi és szálloda 
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szak) a megkívánt oktatógárdával és infrastruktúrával rendelkezésre áll, ezért 
egyetért a fıiskola létesítésének engedélyezésével. 
 

Külföldi intézmények elıakkreditációja 
 
2001/6/IV/2/A sz. határozat  
 

Buckinghamshire Chilterns University 
Nevezett angliai intézmény kérelmezte, hogy a Számalk Open Business School-
lal együttmőködve Magyarországon rendszeres szakirányú képzést folytathasson 
és „Certificate in Management”, „Diploma in Management Studies” (DMS) és 
„Master of Business Administration” (MBA) diplomákat állíthasson ki.  
A MAB nem emel kifogást az angliai intézmény magyarországi mőködésének 
engedélyezése ellen, azonban nem ért egyet az intézmény által kibocsátott 
diplomák magyar diplomákként való elismerésével. A három felsorolt szak 
egyike sem illeszthetı bele szervesen a magyar felsıoktatás tantervi 
struktúrájába, ily módon a kiadott diploma sem lehet egyenértékő semelyik 
magyar felsıoktatási szakon szerzett diplomával. 
 
2001/6/IV/2/B sz. határozat  
 

Swinburne University of Technology (SUT), Melbourne (Australia) 
A MAB nem emel kifogást az ausztráliai intézmény magyarországi részképzését 
illetıen, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatandó szakok tartalma és 
képzési szintje nem felel meg a Magyarországon oktatott hasonló szakok 
tartalmának.  A 4 szak hároméves részképzésébıl két szemeszter képzése 
mőködne Magyarországon: 

- Bachelor of Information Systems 
- Bachelor of Applied Science (Computer Science and Software 

Engineering) 
- Bachelor of Multimedia (Multimedia Software Development) 

 
2001/6/IV/2/C sz. határozat  
 

Champlain College, Burlington, Vermont (USA) 
A MAB nem emel kifogást az észak-amerikai intézmény magyarországi 
részképzését illetıen, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatandó 
szakok tartalma és képzési szintje nem felel meg a Magyarországon oktatott 
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hasonló szakok tartalmának.  A 3 szak négyéves részképzésébıl négy szemeszter 
képzése mőködne Magyarországon: 

- Bachelor of Science in Web Site Development and Management 
- Bachelor of Science in Global Networks and Telecommunications 
- Bachelor of Science in Hotel-Restaurant Management. 

 
Intézményeket érintı véleményezések 

 
Budapesti Kommunikációs Fıiskola 

 
2001/IX/2/1 sz. határozat 
A BKF által indítani kívánt Kommunikáció szakhoz tartozó infrastruktúra 
megfelelı.  
2001/IX/2/2 sz. határozat 
A BKF által indítani kívánt Kommunikáció szak indítási engedélyének 
felfüggesztése javasolt, mert a bemutatott anyag nincs összhangban a képesítési 
követelményekkel, és nem igazodik a hazai és nemzetközi gyakorlatban követett 
tantárgyrendszerhez. 
 

A Debreceni Egyetem jogászképzése 

2001/7/X/3. sz. határozat  

A miniszteri felkérésre beküldött Tájékoztató – jellegénél fogva – nem informál 
kielégítıen ahhoz, hogy a személyi háttér tekintetében érdemi, szakmailag 
megalapozott véleményt lehessen mondani. Ezért az oktatási miniszter útján 
2002. február 28-i határidıvel kapjon a MAB újabb részletes beszámolót, amely 
tartalmazza 

- a minısített oktatók teljes szakmai anyagát publikációs listák csatolásával, 

- az alkotmányjog, a büntetıjog, a polgári jog és a közigazgatási jog 
oktatásának megoldására vonatkozó részletes tervet, különös tekintettel a 
minısített oktatókra és a záróvizsga-bizottságok tervezett összetételére, 

- a létesítendı tanszékek személyi összetételére vonatkozó részletes tervet, a 
foglalkoztatási jogviszony, a minısítés és a ténylegesen mővelt szakmai 
terület megjelölésével, 

- valamint a "politikatudományi speciális képzés" személyi feltételeire 
vonatkozó terveket. 

- Az idıközben lezajlott záróvizsgák eredményeit és a tényleges záróvizsga-
bizottságokat is kérjük ismertetni. 
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A beküldött tájékoztatóból az azonban máris megállapítható, hogy a korábban 
kifogásolt személyi hiányosságok egy részét még nem sikerült kielégítıen 
kiküszöbölni, a polgári jog, az alkotmányjog és a büntetıjog oktatása terén még 
mindig problémák vannak. A szigorlati és záróvizsgatárgyak oktatásához 
feltétlenül minısített oktató kell. Ajánlatos tehát a képzés alapvetı gondjait 
orvosolni elıbb, azután foglalkozni újításokkal. A szervezeti modell 
kialakításában a jelen állapotban célravezetıbb lenne, ha csak megfelelı vezetıjő 
és létszámú tanszékek lennének önállóak. 
 
2001/9/II/2 sz. határozat 
 

A Budapesti Mőszaki Egyetem idegen nyelvő képzése 
 
A Budapesti Mőszaki Egyetem intézményi akkreditációja 1999 júniusában zárult 
le. Ennek során nem született döntés az idegen nyelven folyó oktatásról, mert a 
MAB kiegészítéseket kért az egyetemtıl. A mai napig nem érkezett a képzés 
módosítására vonatkozó tájékoztatás.  
 
A MAB javasolja a miniszternek az angol nyelvő oktatásban megszerezhetı BSc 
diplomák kiadási jogának felfüggesztését. 

 
 

Egyetemi és fıiskolai tanári kinevezések véleményezése 
 
A 2000 szeptemberében életbelépett törvénymódosítás értelmében, a Magyar 
Akkreditációs Bizottság a Ftv 81.§ (2) j) pont alapján véleményt nyilvánít „az 
egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezésérıl…”.  
A véleményezési eljárást a MAB a törvénymódosítás megjelenésekor részletesen 
kidolgozta (lásd: Akkreditációs Értesítı 5/3, 57-70. oldal, 2000., illetve 
Akkreditáció Magyarországon 8. kötet  113-135. oldal, 2000.). Ennek alapján 
került sor a pályázatok elbírálására. A pályázatokat két bíráló véleményezte, majd 
az Egyetemi és Fıiskolai Tanári Pályázatokat Véleményezı Bizottság 
elıterjesztése alapján a Plénum titkos szavazással döntött.  
 

 Támogatott Nem támogatott Visszavont Megújított 
eljárás 

Összesen 

Egyetemi 89 49 2  140 
Fıiskolai 38 20 1 2   61 
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A 69 nem támogatott pályázat esetében az intézmények részérıl felszólamlás 
miatt 27 pályázat újbóli tárgyalására került sor. Ezek közül két esetben a MAB 
felülvizsgálta korábbi döntését és a kinevezést támogatta, 5 esetben a miniszter a 
törvényben biztosított jogánál fogva tett elıterjesztést a kinevezésre. 
Az eljárás tapasztalatai alapján a Magyar Akkreditációs Bizottság átdolgozta 
kritérium rendszerét, mely az Akkreditációs Értesítı Különszámaként, a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. sz. mellékleteként megjelent és egyidejőleg 
a MAB honlapján is megtalálható. Megjelent továbbá a Magyar Közlönyben és 
az Oktatási Közlönyben is. 
 

Doktori iskola elıakkreditációja 
Egye-
tem 

Tudományág Kód Az iskola vezetıje Idıpont 

NYE Közgazdaság  D8 Gidai Erzsébet DSc 2001. 07.  06. 
 
 

Nem támogatott állami elismerési kérelem 
Kód Kérelmezı  Idıpont 
L86 Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola 2001. 11. 30. 

 
 

Nem támogatott karlétesítési kérelem 
Kérelmezı Létesíteni kívánt kar Idıpont 
EKF Gazdaság és társadalomtudományi Kar 2001. 10. 26. 

 
Szaklétesítés/szakindítás 

 
Támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek2 

Kód-
szám  

Be-
nyújtó  

 A kérelem címe Tudo-
mányág 

Idıpont 

sz737 KE Színész fıiskolai alapképzési 
szak3 

Színház-
mővészet 

01. 05. 25. 

sz738 KE Látványtervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

Képzı- 
mővészet 

01. 10. 26. 

                                                           
2 A szaklétesítés elfogadása egyúttal a képesítési követelmények elfogadását is jelenti. 
3 A szak létesítését és indítását az oktatási miniszter nem engedélyezte. Lásd miniszteri 
levél a 103. oldalon 
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sz785 LFZE Szolfézstanár egyetemi szintő 
második vagy további alapképzési 
szak 

Zene-
mővészet 

01. 10. 26. 

sz783 PTE Képalkotó diagnoszta fıiskolai 
alapképzési szak 

Klinikai 
orv.tud. 

01. 11. 30. 

 
Nem támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek 

Kód-
szám 

Be-
nyújtó 

A kérelem címe Idıpont 

sz747 BDF Térségfejlesztı fıiskolai alapképzési szak 01. 05. 25. 
sz758 BKÁE Környezetgazda egyetemi alapképzési szak 01. 05. 25. 
sz762 NYF Környezet- és természetvédelmi menedzser 

fıiskolai alapképzési szak 
01. 05. 25. 

sz735 SZIE 
KF 

Ökológiai gazdálkodó mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

01. 05. 25. 

sz760 SZTE Irodalomelmélet és interpretáció egyetemi 
alapképzési szak 

01. 05. 25. 

sz779 PTE Védını egyetemi alapképzési szak 01. 11. 30. 
 

Támogatott szakindítási kérelmek 
Kód-
szám  

Benyúj-
tó  

A kérelem címe Idıpont 

sz746 NYME Környezettudomány egyetemi 
alapképzési szak 

01. 05. 25. 

sz755 EKF Programozó matematikus fıiskolai 
alapképzési szak 

01. 05. 25. 

sz757 PTE Biológus laboratóriumi operátor 
fıiskolai alapképzési szak 

01. 05. 25. 

sz808 VE Környezetmérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 09. 28. 

sz812 SZTE/ 
BME 

Mőszaki informatika egyetemi 
alapképzési szak4 

01. 09. 28. 

sz823 SZIE Környezetmérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 09. 28. 

sz784 DFGF Idegenforgalmi és szálloda szak 
fıiskolai alapképzési szak 

01. 09. 28. 

sz788 ME Igazságügyi ügyintézı fıiskolai 
alapképzési szak 

01. 09. 28. 

sz750 PTE Építımérnök egyetemi alapképzési szak5 01. 10. 26. 

                                                           
4 2002. május 31-ig intézkedési terv készítendı 
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Kód-
szám  

Benyúj-
tó  

A kérelem címe Idıpont 

szk777 BMGE Gépészmérnök fıiskolai alapképzési 
szak, székhelyen kívül: Zalaegerszeg  

01. 10. 26. 

sz739 VE Alkalmazott nyelvészet egyetemi 
alapképzési szak 

01. 10. 26. 

sz769 ME Alkalmazott nyelvészet egyetemi 
alapképzési szak 

01. 10. 26. 

sz820 DE Alkalmazott matematikus egyetemi 
alapképzési szak 

01. 11. 30. 

sz829 SZTE Alkalmazott matematikus egyetemi 
alapképzési szak 

01. 11. 30. 

sz782 BDF Egészségtan tanár fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 11. 30. 

sz776 SZIF Gazdasági informatika egyetemi 
alapképzési szak 

01. 11. 30. 

sz767 NYME 
ACSTF 

Gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakos tanár 
fıiskolai alapképzési szak6 

01. 11. 30. 

sz780 SZTE 
JGYTF 

Gyógypedagógus, értelmileg  
akadályozottak pedagógiája szakos tanár 
fıiskolai alapképzési szak7 

01. 11. 30. 

 
Nem támogatott szakindítási kérelmek 

Kód  Be-
nyújtó  

A kérelem címe Idıpont 

sz724 SZIE Környezetmérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 05. 25. 

sz756 EKF Vegyész-fizikus laboratóriumi operátor 
fıiskolai alapképzési szak 

01. 05. 25. 

sz736 DE Hangszermővésztanár (gitár) egyetemi 
alapképzési szak 

01. 05. 25. 

sz791 NYF Mőszaki informatika fıiskolai 
alapképzési szak 

01. 09. 28. 

szk809 VE Környezetmérnök fıiskolai alapképzési 
szak, székhelyen kívül: Zalaegerszeg 

01. 09. 28. 

szk740 ME Gazdálkodás fıiskolai alapképzési szak, 
székhelyen kívül: Kecskemét 

01. 09. 28. 

                                                                                                                                                 
5 Két év után felülvizsgálandó 
6 Két év után felülvizsgálandó 
7 Két év után felülvizsgálandó 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 
 

 52 

sz759 DFGF Pénzügy fıiskolai alapképzési szak 01. 09. 28. 
 

Kód-
szám  

Benyújtó  A kérelem címe Idıpont 

szk768 VE Idegenforgalmi és szálloda fıiskolai 
alapképzési szak, székhelyen kívül: 
Nagykanizsa 

01. 09. 28. 

sz770 KE Idegenforgalmi és szálloda fıiskolai 
alapképzési szak 

01. 09. 28. 

sz772 BKF Igazságügyi ügyintézı fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 09. 28. 

sz773 BKF Újságírás fıiskolai alapképzési szak 01. 09. 28. 
sz786 SZTE Európa mővelıdése egyetemi alapképzési 

szak 
01. 09. 28. 

sz789 SZTE Európa mővelıdése fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 09. 28. 

sz804 SZIE Mezıgazdasági mérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 10. 26. 

sz748 ELTE Mővelıdési és felnıttképzési menedzser 
egyetemi alapképzési szak 

01. 10. 26. 

sz800 EJF Vállalkozásszervezı fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 10. 26. 

sz792 NYF Programozó matematikus fıiskolai 
alapképzési szak 

01. 11. 30. 

sz795 ELTE Kémiai informatikus egyetemi alapképzési 
szak 

01. 11. 30. 

szk802 DF Gépészmérnök fıiskolai alapképzési szak 
székhelyen kívül: Paks  

01. 11. 30. 

sz825 KE Agráripari folyamatmérnök egyetemi 
alapképzési szak 

01. 11. 30. 

sz826 SE Ápoló egyetemi alapképzési szak, kiegészítı 
alapképzés, esti tagozat 

01. 11. 30. 

sz806 TSF Általános szociális munkás fıiskolai 
alapképzési szak 

01. 11. 30. 

sz789/a BhHF8 Teológus fıiskolai alapképzési szak 01. 11. 30. 
sz789/b BhHF Hitoktató fıiskolai alapképzési szak 01. 11. 30. 
sz824 NYME Rendszerinformatika egyetemi alapképzési 

szak 
01. 11. 30. 

sz825 KE Agráripari folyamatmérnök egyetemi 
alapképzési szak 

01. 11. 30. 

                                                           
8 Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola 
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Kód-
szám  

Benyújtó  A kérelem címe Idıpont 

sz827 ME Gazdasági informatika egyetemi alapképzési 
szak 

01. 11. 30. 

sz831 BKÁE Gazdaság-matematikai elemzı közgazdász 
egyetemi alapképzési szak 

01. 11. 30. 

sz797 NYME Gazdasági informatika fıiskolai alapképzési 
szak 

01. 11. 30. 

sz742 PTE Egészségtan tanár egyetemi alapképzési szak 01. 11. 30. 
sz781 SZTE Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár 
fıiskolai alapképzési szak 

01. 11. 30. 

 
Határozott idejő szakindítás meghosszabbítása 

 
Kód-
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe Idıtartam Idıpont 

sz627 
kieg 

PPKE Lengyel nyelv és irodalom Határozatalan 
idıre 

2001. 10. 26. 

 
Képesítési követelmények 

Támogatott képesítési követelmények 
 

Kód- 
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Tudományág Idıpont 

k62 SZIE Mezıgazdasági környezetvédelmi 
szakirányú továbbképzési szak 

Környezet 01. 05. 25. 

k83 DE Környezettechnológiai szakmér-
nök szakirányú továbbképzés 

Környezet 01. 05. 25. 

k84 DE Mezıgazdasági termékminısítı 
szakirányú továbbképzési szak 

Kémiai és 
élelmiszer 

01. 05. 25. 

k55 DE Egészségügyi minıségbiztosítási 
és minıségfejlesztési szakirányú 
továbbképzési szak 

Orvos 01. 05. 25. 

k57 SZIE Zöldséghajtató szakirányú 
továbbképzési szak 

Növényter-
mesztés és 
kertészet 

01. 05. 25. 

k59 SZIE Zöldség és gyümölcstermesztı és 
feldolgozó szakirányú 
továbbképzési szak 

Növényter-
mesztés és 
kertészet 

01. 05. 25. 

k60 SZIE Talajtan szakirányú Növényterm 01. 05. 25. 
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továbbképzési szak kertészet 
 

Kód- 
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Tudományág Idıpont 

k63 SZIE Növénygenetika és 
növénynemesítés szakirányú 
továbbképzési szak 

Növényter-
mesztés és 
kertészet 

01. 05. 25. 

k64 SZIE Takarmányozási és 
takarmánygazdálkodási 
szakirányú továbbképzési szak 

Állat-
tenyésztés 

01. 05. 25. 

k66 SZIE Vadgazdálkodási szakmérnök 
szakirányú továbbképzési szak 

Állat-
tenyésztés 

01. 05. 25. 

k67 SZIE Szarvasmarha-tenyésztési és 
tejgazdasági szakirányú 
továbbképzési szak 

Állat-
tenyésztés 

01. 05. 25. 

k72 DE Tápanyag-gazdálkodási 
szakirányú továbbképzési szak 

Növényterm. 
és kertészet 

01. 05. 25. 

k73 DE Vetımag-gazdálkodási szakirányú 
továbbképzési szak 

Növényter-
mesztés és 
kertészet 

01. 05. 25. 

k81 DE Halászati szakirányú 
továbbképzési szak 

Állat-
tenyésztés 

01. 05. 25. 

k85 DE Takarmánykeverék gyártási 
szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak 

Állat-
tenyésztés 

01. 05. 25. 

k94 PTE Geronto-pszichiátriai szakápoló 
szakirányú továbbképzési szak 

Egészségtud. 01. 05. 25. 

k92 BMF Távközléstechnika szakirányú 
továbbképzési szak 

Villamosmér
nök 

01. 07. 06. 

k101 BKÁE Felszámoló és vagyonfelügyelı 
szakirányú továbbképzési szak 

Gazdálkodás 
és szervezés 

01. 09. 28. 

k106 RF Bőnügyi vezetı szakirányú 
továbbképzési szak 

Állam- és 
jog 

01. 09. 28. 

k107 RF Közbiztonsági vezetı szakirányú 
továbbképzési szak 

Állam- és 
jog 

01. 09. 28. 

k104 SZTE Tejipari szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak 

Élelmiszer 
tudományok 

01. 10. 26. 

k105 SZTE Hús- és baromfiipari szakmérnök 
szakirányú továbbképzési szak 

Élelmiszer 
tudományok 

01. 10. 26. 

sz801 BKÁE Pénzügy egyetemi alapképzési 
szak 

Közgazda-
ság 

01. 10. 26. 
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Kód- 
szám  

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Tudományág Idıpont 

sz805 BKÁE Gazdaság-matematikai elemzı 
közgazdász egyetemi alapképzési 
szak 

Közgazda- 
ság 

01. 11. 30. 

sz825 KE Agráripari folyamatmérnök 
egyetemi alapképzési szak 

Agrár 
mőszaki tud. 

01. 11. 30. 

k87 DE Vidéki erıforrás menedzser9 Multidiszc. 
agrártud. 

01. 11. 30. 

 
Nem támogatott képesítési követelmények 

Kód  Benyújtó  A kérelem címe Idıpont 
k88 DE Vízkészlet-gazdálkodási, vízminıség-védelmi 

szakirányú továbbképzési szak 
01. 05. 25. 

k56 SZIE Kertészeti talajerı-gazdálkodási szakirányú 
továbbképzési szak 

01. 05. 25. 

k61 SZIE Nemzetközi mezıgazdasági szakértı 
szakirányú továbbképzési szak 

01. 05. 25. 

k82 DE Juh- és kecskeágazati szaktanácsadó és 
vállalkozó szakirányú továbbképzési szak 

01. 05. 25. 

k97 SZTE Klinikai biokémikus szakirányú továbbképzési 
szak 

01. 05. 25. 

k78 DE Vállalkozásgazdaság szakirányú 
továbbképzési szak 

01. 09. 28. 

k80 DE Geoinformatikus szakirányú továbbképzési 
szak 

01. 10. 26. 

k91 ELTE/ 
PTE 

Humánökológia-környezetpedagógia 
szakirányú továbbképzési szak 

01. 10. 26. 

sz793 PTE  Ipari terméktervezı fıiskolai alapképzési szak 01. 10. 26. 
k103 SZTE Élelmiszeripari higiénikus szakmérnök 

szakirányú továbbképzési szak 
01. 10. 26. 

k86 DE Felsıoktatási menedzser szakirányú 
továbbképzési szak 

01. 10. 26. 

k79 DE Gazdasági informatikus szakirányú 
továbbképzési szak 

01. 10. 26. 

k108 NÜF Ingatlangazdálkodás szakirányú 
továbbképzési szak 

01. 11. 30. 

k68 SZIE Vidék- és térségfejlesztési szakirányú 
továbbképzési szak 

01. 11. 30. 

                                                           
9 A szak javasolt elnevezése: Vidéki-erıforrás szervezı 
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sz790 VE Agrárinformatika fıiskolai alapképzési szak 01. 11. 30. 
 

 
 

Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 
 
Támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 

 
Kód-
szám 

Be-
nyújtó  

A kérelem címe 
 

Tudományág Idıpont 

a140 NYF Hivatásos repülıgépvezetı Gépészet 2001. 07. 06. 
a145 SZIE/ 

SZTE 
Kis- és középvállalkozási 
menedzser 

Gazdálkodás- és 
szervezéstudom. 

2001. 09. 28. 

a141 SZTE Vadgazdálkodási 
technológus 

Erdészet- és 
vadgazdálkodás 

2001. 10. 26. 

a142 SZTE Sertéstenyésztı termék-
elıállító technológus 

Állattenyésztési 
tudományok 

2001. 10. 26. 

a143 SZTE Baromfitenyésztı termék-
elıállító technológus 

Állattenyésztési 
tudományok 

2001. 10. 26. 

a146 BKÁE Gazdálkodási menedzser 
asszisztens 

Gazdálkodás és 
szervezés tud. 

2001. 10. 26. 

 
Nem támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési 

programok 
 

Kód-
szám 

Benyújtó 
intézmény 

Kérelem címe Határozat 
idıpontja 

a144 GDF Informatikai-rendszermenedzser 
mérnökasszisztens 

2001. 07. 06. 
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Támogatott szaklétesítési/szakalapítási kérelmek minisztériumi jóváhagyása 

 
Szám Be-

nyújtó 
Cím Az elfogadás 

idıpontja 
Megjelenés a 
Közlönyben 

sz645 PPKE Általános és alkalmazott nyelvészet 
egyetemi alapképzési szak 

2000. 04. 28. 2001. 01. 25. 

sz575/a HFGTF Idegenforgalmi és szálloda fıiskolai 
alapképzési szak 

1999. 06. 25. 2001. 01. 25. 

sz575/b HFGTF Gazdálkodás fıiskolai alapképzési 
szak 

1999. 06. 25. 2001. 01. 25. 

sz573/a ZSKF10 Humánerıforrás menedzser 
fıiskolai alapképzési szak 

1999. 04. 30. 2001. 01. 25. 

sz573/b ZSKF Mővelıdésszervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

1999. 04. 30. 2001. 01. 25. 

sz573/c ZSKF Nemzetközi kapcsolatok fıiskolai 
alapképzési szak 

1999. 04. 30. 2001. 01. 25. 

sz709 KGRE Angol nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak11 

2000. 10. 27. 2001. 01. 25. 

sz694 KGRE Japán nyelv és irodalom12egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 10. 27 2001. 01. 25. 

sz587 KGRE Nederlandisztika egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 06. 20 2001. 01. 25. 

sz610 NYME Ingatlan-nyilvántartás szervezı  
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 02. 25. 2001. 02. 06. 

sz632 ÁVF Non-profit gazdálkodás fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 02. 25. 2001. 02. 06. 

sz686 BKF Kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 2001. 02. 06. 

sz718 DE 
MTK 

Agrárkémikus-agrármérnök 
egyetemi alapképzési szak 

2000. 10. 27. 2001. 02. 20. 

sz333 SZTE 
TTK 

Biofizikus egyetemi alapképzési 
szak  

1998. 06. 26. 2001. 03. 05. 

sz727 BKÁE Szociológia egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 12. 25. 2001. 03. 21. 

sz719 DE 
MTK 

Kertészmérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 09. 29. 2001. 03. 21. 

                                                           
10 A Zsigmond Király Fıiskola mindhárom szakán 3 éves idıtartamra, csak székhelyen 
folytatott képzésre 
11 Meghosszabbítás 2003. 06. 30-ig 
12 Meghosszabbítás 2003. 06. 30-ig 
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Szám Be-
nyújtó 

Cím Az elfogadás 
idıpontja 

Megjelenés a 
Közlönyben 

sz722 VE Magyar nyelv ér irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 10. 27. 2001. 03. 29. 

sz580 VE Francia nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 10. 27. 2001. 03. 29. 

 ELTE Alkalmazott matematika egyetemi 
alapképzési szak13 

 2001. 03. 29. 

sz729 SZTE Pedagógia egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 11. 24. 2001. 03. 29. 

sz723 SZIE Környezetmérnök egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 10. 27. 2001. 04. 02. 

sz700 SZIE Gazdálkodási szak egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 09. 29. 2001. 04. 02. 

sz599 DE 
MTK 

Vidékfejlesztési agrármérnök 
egyetemi alapképzési szak 

1999. 06. 25. 2001. 04. 02. 

sz725 SZIE Mőszaki menedzser egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 11. 14. 2001. 04. 02. 

sz706 SZIF Építımérnök egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 10. 27. 2001. 04. 02. 

sz707 AVKF Egyetemi/fıiskolai szintő 
nemzetiségi (német) 
óvodapedagógus alapképzési szak14 

2000. 11. 24. 2001. 04. 02. 

sz708 AVKF Egyetemi/fıiskolai szintő 
nemzetiségi (német) tanító 
alapképzési szak15 

2000. 11. 24. 2001. 04. 02. 

sz728 BDF Háztartásökonómia-életvitel 
fıiskolai alapképzési szak 

2000. 11. 24. 2001. 04. 09. 

sz639 EKF Történelem egyetemi alapképzési 
szak16 

2000. 03. 31. 2001. 04. 09. 

sz743 SZIF Jogász egyetemi alapképzési szak17 2000. 12. 15. 2001. 05. 05. 
sz733 PTE Vegyész-fizikus laboratóriumi 

operátor fıiskolai alapképzési szak 
2000. 10. 27. 2001. 05. 05. 

 

                                                           
13 Ilyen szakindítási kérelmet a MAB nem tárgyalt. 
14 A fıiskolai szintő szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta, lásd: miniszteri levél a  
101. oldalon 
15 A fıiskolai szintő szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta. lásd: miniszteri levél a  
101. oldalon 
16 A szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta, lásd: miniszteri levél a 100. oldalon 
17 A szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta, lásd: miniszteri levél a 99. oldalon 
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Szám Be-
nyújtó 

Cím Az elfogadás 
idıpontja 

Megjelenés a 
Közlönyben 

sz648 PTE Alkalmazott fizikus fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 09. 29. 2001. 05. 05. 

sz702 BDF Nemzetközi kommunikáció 
fıiskolai alapképzési szak18 

2000. 11. 24. 2001. 05. 07. 

sz649 NÜF Európai közszolgálati és üzleti 
szervezı fıiskolai alapképzési szak 

2000. 05. 26. 2001. 06. 14. 

sz687 BKF Üzleti kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 06. 30. 2001. 06. 14. 

sz634 BKÁE Gazdasági informatika egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 05. 26. 2001. 06. 21. 

sz665 SZTE Alkalmazott növénybiológus 
egyetemi alapképzési szak 

2000. 03. 31 2001. 07. 20. 

sz640 EKF Biológus laboratóriumi operátor 
fıiskolai alapképzési szak19 

2000. 03. 31 2001. 08. 02. 

sz696 SE Egészségügyi informatikus 
egyetemi alapképzési szak 

2000. 11. 24. 2001. 09. 28. 

sz663 LFZE Gitár szak egyetemi alapképzési 
szak 

2000. 06. 30. 2001. 09. 28. 

sz757 PTE Biológus laboratóriumi operátor 
fıiskolai alapképzési szak 

2001. 05. 25. 2001. 11. 09. 

sz755 EKF Programozó matematikus fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 04. 28. 2001. 11. 09. 

sz746 NYME Környezettudományi egyetemi 
alapképzési szak 

2001. 05. 25. 2001. 11. 09. 

sz593 SZTE Vallástudomány egyetemi 
alapképzési szak 

1999. 06. 25. 2001. 11. 23. 

sz741 PTE Egészségtan tanár fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 07. 06. 2001. 12. 07. 

sz721 DE Természetvédelmi mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 10. 27. 2001. 12. 07. 

sz788 ME Igazságügyi ügyintézı fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 05. 11. 2001. 12. 07. 

sz674 SZIE Idegenforgalmi és szálloda fıiskolai 
alapképzési szak 

2000. 04. 28. 2001. 12. 13. 

sz531 PPKE Filozófia egyetemi alapképzési szak 1998. 10. 30. 2001. 12. 27. 
 

                                                           
18 2003. 06. 30-ig engedélyezve 
19 A szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta, lásd: miniszteri levél 101. oldal 
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Szám Be-

nyújtó 
Cím Az elfogadás 

idıpontja 
Megjelenés a 
Közlönyben 

sz754 ME Energetika egyetemi alapképzési 
szak 

2001. 07. 06. 2001. 12. 27. 

sz751 VE Mőszaki informatika fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 07. 06. 2001. 12. 29. 

 
 

 
 

ELJÁRÁSI HATÁROZATOK 
 
2001/2/IV. sz. határozat   
 

Összevont tudományterületi szakbizottságok20 
 

Tudományterületi szakbizottságok 
 
A MAB meghatározott feladatok ellátására tudományterületi szakbizottságokat 
mőködtet. A tudományterületi szakbizottságok a MAB véleményezı–javaslattevı 
döntéselıkészítı és – átruházott jogkörben – döntéshozó testületei. A MAB 
elnöke a tudományterületi szakbizottságokat egyéb konkrét feladatok ellátására is 
felkérheti. A tudományterületi szakbizottságokat a MAB elnökének javaslatára a 
Plénum határozattal intézményesíti, és egyidejőleg megválasztja azok tagjait. 
A MAB az Ftv. 124/E. §-ának m) pontjában meghatározott tudományterületi 
rendszert követıen három ÖSSZEVONT TUDOMÁNYTERÜLETI SZAKBIZOTTSÁG-ot 
hoz létre: 
− Természet- és mőszaki tudományok szakbizottsága 
− Orvos- és agrártudományok szakbizottsága 
− Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek szakbizottsága 

 
A tudományterületi szakbizottságok összetétele 
A tudományterületi szakbizottság elnöke a MAB szavazati jogú tagja. 
A tudományterületi szakbizottságok tagjai a MAB testület megbízott tagjai és  – a 
megfelelı szakmai összetétel biztosítása érdekében – a MAB testület munkájában 
való részvételre felkért külsı  szakértık. 

                                                           
20 A hatályos MAB SzMSz megfelelı pontjainak helyébe lép 
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A tudományterületi szakbizottságok tagjainak megválasztása 
A tudományterületi szakbizottsági elnökök személyére a MAB elnöke tesz 
javaslatot. Megválasztásuk titkos szavazással, egyszerő többséggel történik. 
Hivatalból tudományterületi szakbizottsági tagok a testület tudományterület 
szerint illetékes tagjai. 
A tudományterületi szakbizottsági elnököket és a szakbizottságok tagjait a MAB 
elnöke kéri fel a bizottsági munkában való részvételre. 
A tudományterületi szakbizottsági tagság megszőnik, ha a tag MAB tagsága 
megszőnik. 
A tudományterületi szakbizottságok feladata 
A tudományági bizottságok elıterjesztése alapján állásfoglalás kialakítása és 
határozati javaslat terjesztése a Plénum elé: 
AIFSZ képzési programok, alapképzési ill. szakirányú továbbképzési szakok 
képesítési követelményeinek támogatása / elutasítása ügyében; 
alapképzési szakok indítására vonatkozó elıakkreditációs kérelmek támogatása / 
elutasítása ügyében.  
A tudományági, illetve a látogató bizottságok elıterjesztése alapján állásfoglalás 
kialakítása és határozati javaslat terjesztése a Plénum elé: 
intézményi elıakkreditációs kérelmek (intézmény / kar létesítés, magyarországi 
mőködésre engedély kérése) esetén;  
intézményi akkreditációs ügyekben.  
A tudományterületi szakbizottságok eljárási és mőködési rendje 
Az eljárási és mőködési rend részletes szabályait a MAB SzMSz mellékleteként 
megadott eljárási és mőködési rend rögzíti. 
 
2001/2/VII. sz. határozat 

 
A tudományterületi szakbizottságok eljárási és mőködési rendje intézményi 

akkreditációs ügyekben 
A MAB intézmény- és/vagy programakkreditáció elvégzésére (azaz mőködı 
intézmény / kar, ezen belül mőködı szakok intézményi akkreditációs értékelésére) 
ad hoc látogató bizottságokat (továbbiakban: LB) kér fel. Az LB-k összetételét az 
intézmény / kar típusa és a vizsgált szakok tudományterületi hovatartozása 
határozza meg. Az LB az akkreditációs értékelését ún. LB jelentés formájában 
adja meg.  A MAB Plénuma az adott intézmény / kar akkreditációs értékelése 
ügyében az illetékes  tudományterületi szakbizottságok LB jelentés alapján 
kialakított állásfoglalása ismeretében hoz határozatot.  
 

I. A látogató bizottsági jelentést megvitató bizottság kijelölése 
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1. Valamely intézmény / kar intézményi akkreditációs értékelésére felkért 

látogató bizottság jelentését a tudományterület szerint illetékes 
tudományterületi szakbizottság vitatja meg, majd határozati javaslatot terjeszt 
a Plénum elé. 

2. A tudományterület szerinti illetékességet a MAB elnöke határozza meg. 
Amennyiben az LB jelentés megvitatásában több tudományterületi 
szakbizottság illetékes, akkor a MAB elnöke javaslatot tesz  

a) valamely tudományterületi bizottság kibıvítésére;  
A MAB elnöke a még illetékes tudományterületi bizottságok tagjai közül felkér 
egy vagy több  
tagot a jelentés vitájában való részvételre. 

b) az adott jelentés megvitatására létrehozandó ad hoc bizottság felállítására. 
 

Az ad hoc bizottság kijelölése:  

− Az ad hoc bizottság elnökét a MAB elnökének javaslatára a Plénum választja 
meg. 

− A bizottság az illetékes tudományterületi szakbizottságok tagjaiból áll. 
− A tagokat az ad hoc bizottság elnökének javaslatára a MAB elnöke felkéri a 

bizottság munkájában való részvételre. 
 
3. Az LB jelentést megvitató tudományterületi szakbizottság, illetve az arra 

kijelölt ad hoc bizottság (továbbiakban: Bizottság) elnöke a tudományági 
illetékességek alapján felkéri bizottsága egy vagy több tagját az adott 
intézmény / kar látogató bizottsági jelentésének elıterjesztésére. 

4. Az LB jelentés elıterjesztésére felkért bizottsági tag kikérheti az illetékes 
tudományági bizottság véleményét az LB jelentésben foglaltakkal 
kapcsolatban. Az elıterjesztésére felkért bizottsági tag megfelelı indoklással 
javasolhatja a Bizottságnak  

 
− az LB jelentés szövegének módosítását; 
− szak akkreditációs minısítésének módosítását. 
 
Az LB jelentést megvitató bizottság mőködési rendje 
1. Intézményi akkreditációs ügyek tárgyalására a tudományterületi 

szakbizottsági ülés keretében kerül sor. Szükség esetén – az ügyek 
határidejére és számára tekintettel – rendkívüli ülés összehívására is sor 
kerülhet. 
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2. Adott intézmény / kar látogató bizottsági jelentésének vitája csak az 
elıterjesztésére felkért bizottsági taggal (tagokkal) egyeztetett idıpontra 
meghírdetett ülés napirendjén szerepelhet. 

3. Az elıterjesztésére felkért bizottsági tag(ok) javaslatára a Bizottság elnöke 
meghívhatja  a látogató bizottság elnökét. 

4. Az ülés elıtt legalább 5 nappal a bizottság tagjai kézhez kapják a napirendre 
kerülı intézmény / kar LB jelentését. Valamely ügyben érintett tagok az 
intézményre vonatkozó jelentést nem kapják meg és az adott napirendi pont 
tárgyalásánál sem lehetnek jelen. 

5. A napirenden szereplı ügyek háttér-anyaga (beadványok, részletes 
jelentések) betekintésre a MAB Titkárságon az ügyben nem érintett tagok 
rendelkezésére áll. 

6. Az ülés határozatképes, ha a bizottsági tagok több mint a fele jelen van. 
7. A Bizottság állásfoglalásait nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza 

meg. A szavazás titkos, ha azt legalább egy bizottsági tag kéri. A tagok a 
határozati javaslatról „igen” vagy „nem” szavazással foglalnak állást. 

8. Az ülésrıl emlékeztetı készül. Az emlékeztetı mellékletei az ülés 
napirendjén szereplı, az intézmények / karok akkreditációs értékelésére 
vonatkozó határozati javaslatok, azaz az intézményi akkreditációs 
jelentések. Az intézményi akkreditációs jelentéseket a Bizottság elnöke, 
összeférhetetlenség vagy akadályoztatás esetén az általa felkért levezetı 
elnök ellenjegyzi.  

9. A Bizottság által elfogadott intézményi akkreditációs jelentést a MAB elnöke 
megjegyzéstétel céljából megküldi az intézmény vezetıjének. 

10. A Bizottság elnöke az intézményi akkreditációs jelentést és az 
intézményvezetı erre küldött megjegyzéseit a Plénum elé terjeszti. 
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2001/3/VI/5-6. sz. határozat 
 

ÁLLÁSFOGLALÁS A  DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉRİL ÉS 
MŐKÖDÉSÉRİL 

 
A MAB 1999/2/IX. sz. és 2000/8/II sz. valamint a 2001/3/VI. sz.  
állásfoglalásainak módosítása 

a Kormány 51/2001. ( IV. 3. ) számú 
“A doktori képzésrıl és a doktori fokozatszerzésrıl” címő 

rendelete alapján 
 
1. BEVEZETİ MEGJEGYZÉSEK 
 
A MAB a Felsıoktatási törvény 1999. évi módosítása óta folyamatosan 
foglalkozik a doktorképzés átalakításával, a doktori programok doktori iskolákba 
való átvezetésének kérdéseivel és az új doktori iskolák ügyeivel. Elsı 
állásfoglalását 1999. évi második ülésén hozta 1999/2/IX. szám alatt. Az ott 
hozott határozatokat bıvítették, pontosították illetve a jogszabályi keretekhez 
igazították a MAB további állásfoglalásai. A doktori képzésrıl és a doktori 
fokozatszerzésrıl szóló kormányrendelet kiadásának elhúzódása miatt a MAB 
Plénuma felhatalmazta a MAB illetékes bizottságát, hogy a kormányrendelet 
szövegének kézhezvételekor vizsgálja felül és szükség szerint módosítsa a MAB 
eddigi határozatait, és azokat sürgısen juttassa el az érintettekhez. 
A felsıoktatási törvényt módosító 2000. évi XCVII. törvény rendelkezik arról, 
hogy a korábbi törvényi szabályoknak megfelelıen akkreditált doktori 
programokban milyen feltételekkel és meddig folytatható doktori képzés, illetve 
fokozatátadás: 
Ezek szerint: 
1. Akkreditált doktori programra doktorandusz hallgatót utolsó alkalommal a 

2000/2001-es tanévre lehet felvenni, és a képzést legkésıbb a 2003. 
december 31-ig le kell zárni. 

2. 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 jogosítvány birtokában folytathat. 

 
A 2001/2002-es tanévre már csak doktori iskola keretében mőködı képzésre 
vehetık fel hallgatók. Az egyetem által beadott, doktori iskola létesítésére 
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vonatkozó kérelmek elbírálása alapján a MAB dönt arról, hogy egy egyetemen, 
mely tudományterületen, ezen belül mely tudományágban (mővészeti területen) 
mőködhetnek doktori iskolák.  
A MAB e felelısségteljes, ugyanakkor a körülmények által rendkívül szőkre 
szabott határidıre elvégzendı feladatának elıkészítése érdekében a 2000. évi 
XCVII. törvény parlamenti elfogadásával egyidıben felhívással fordult az 
egyetemekhez. Ebben arra kérte az egyetemek vezetıit, hogy 2000. július 31-ig 
szándéknyilatkozat formájában tájékoztassák a MAB-ot arról, hogy az eddig 
akkreditált doktori programok mely tudományághoz tartozó doktori iskolában 
kívánnak a továbbiakban mőködni. A beérkezett szándéknyilatkozatok tanúsága 
szerint közel 150 doktori iskola akkreditációjára kellett sort keríteni, amelynek 
határideje: 2002. június 30. Ugyanakkor a 2001/2002-es tanévre már csak doktori 
iskolák hirdethetık meg. Ebbıl adódóan a jelentkezés idıpontjában (legkésıbb 
2001. februárjában) ismert kell legyen, hogy az egyetemek milyen doktori iskola 
keretében folytathatnak tudományos továbbképzést. Ennek megvalósíthatósága 
érdekében a MAB két lépcsıs akkreditáció mellett döntött. Elsı fordulóban rövid, 
formai ellenırzés után kiadta a feltételeket teljesítı iskoláknak az ideiglenes 
akkreditációról szóló döntését. A második fordulóban 2002. júniusáig véglegesíti 
az ideiglenes akkreditációval rendelkezı doktori iskolák akkreditációját. 
Bevezette a doktori iskolák folyamatos ellenırzését és az újonnan létesíteni 
kívánt doktori iskolák elıakkreditációját. A hatékonyság növelése érdekében 
létrehozta a Doktori Iskolákat Véleményezı Bizottságát (Doktori Bizottság). 
Közben megjelent a Magyar Akkreditációs Bizottságról szóló, a 66/1997 (IV. 18) 
sz. kormányrendeletet módosító 199/2000. (XI. 29.) sz. kormányrendelet, az 
egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mővészeti ágak 
felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) kormányrendelet, majd az 51/2001. ( IV. 
3. ) Korm. sz. rendelet  a doktori képzésrıl és a doktori fokozatszerzésrıl. 
Ezekre tekintettel közöljük az alábbi véglegesített szöveget. A szövegben 
félkövér dılt betők jelzik az 51/2001-es Korm.r. szövegét. Ahol az a MAB eddigi 
határozataival szemben érdemi eltérést mutat, azt a szövegben félkövér dılt betők 
aláhúzásával jelöltük. A MAB határozati szövegén belül a dılt betővel írottak az 
eddigi határozatokhoz képest eltérést vagy többletet jelölnek, az áthúzott 
szövegrész annak elhagyását jelenti. A szöveghez főzött magyarázatok kisebb 
betőtípussal jelennek meg. Az áttekinthetıség érdekében néhány meghatározás 
szövegét megismételtük.  
 
 
 
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 
 

 66 

 
2. MEGHATÁROZÁSOK 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottságról szóló 199/2000. (XI. 29.) sz. 
kormányrendelet, valamint a doktori képzésrıl és a doktori fokozatszerzésrıl 
szóló 51/2001. ( IV. 3. ) Korm. sz. rendelet számos fogalomra meghatározást ad. 
E meghatározások lépnek a MAB eddigi meghatározásainak helyébe.  
 
Az 199/2000. (XI. 29.) sz. kormányrendelet 32.§ d) bekezdése értelmében: 

doktori iskola (mester iskola): egyetemen a MAB jóváhagyásával 
mőködı, az egyetem különbözı szervezeti egységeit átfogó olyan 
oktatási szervezet, amelyben a tudományos fokozat elnyerésére 
felkészítı képzés folyik. A doktori iskolában közremőködhet más 
felsıoktatási intézmény vagy az intézményen kívüli kutatóintézet is. Az 
egyetemeken tudományáganként (mővészeti területenként) legfeljebb 
egy doktori iskola mőködhet. Ez alól kivételt csak a külön 
jogszabályban meghatározott multidiszciplináris területeken mőködı 
doktori iskolák jelenthetnek. 

 
Az 51/2001. ( IV. 3. ) kormányrendelet  2. §-a értelmében: 
 
1. doktorandusz: a doktori (PhD) [a továbbiakban: doktori]-, illetve mester-

(DLA) [a továbbiakban: mester-]képzésben részt vevı hallgató, akit a 
felsıoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok illetnek meg 
és kötelezettségek terhelnek; 

2. doktorandusz-hallgatói jogviszony: a doktorandusz hallgató és a felsıoktatási 
intézmény között fennálló jogviszony, amelynek tartalmát a doktorandusz 
hallgatónak és az intézménynek a felsıoktatásra vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszonyt 
doktori képzésre jogosult felsıoktatási intézmény (a továbbiakban: egyetem) 
– az Ftv. 29., 30. §-aira figyelemmel – diákigazolvány kiadásával, illetve 
érvényesítésével igazolja; 

3. állami doktori ösztöndíj: a szervezett doktori képzésben, nappali tagozaton 
részt vevı magyar állampolgárságú doktorandusz hallgatók, illetve 
jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú 
hallgatókkal azonos elbírálás alá esı külföldi hallgatók részére nyújtható 
pénzbeli támogatás; 
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4. doktorjelölt (mesterjelölt): a doktori tanulmányait befejezett személy, aki a 
doktori (mester) fokozat megszerzésére irányuló eljárás alatt áll. A 
doktorjelölt nem doktorandusz, nem áll hallgatói jogviszonyban; 

5. akkreditált doktori program: a doktori képzés alapját képezı, az akkreditációs 
eljárás során vizsgált szakmai program, a doktori iskolák létrehozását 
megelızıen. Az akkreditált doktori programok alapján folytatott képzésre 
doktorandusz hallgatót utolsó alkalommal a 2000/2001-es tanévre lehetett 
felvenni, és a képzés 2003. december 31-ig folytatható; 

6. doktori képzés: egyetem által végzett, doktorandusz-hallgatói jogviszonyt 
eredményezı, három év (36 hónap) tanulmányi idıtartamú posztgraduális 
szintő képzés, amely a doktori fokozat elnyerésére készít fel. A doktori 
képzés rendszeres tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység, amely 
magában foglalja az egyetem doktori szabályzatában elıírt kötelezettségek 
teljesítését, így a doktori szigorlat kivételével a doktori vizsgák eredményes 
letételét is; 

7. mesterképzés: a mővészeti egyetemek, illetve mővészeti karok, az egyetemek 
mővészeti szakjai, valamint a mesterfokozattal záruló képzést is folytató 
egyetemek által doktorandusz-hallgatói jogviszony keretében folytatott, 
legalább két éves idıtartamú posztgraduális szintő képzés, amely szakonként 
megállapított követelményekhez igazodó egyéni munkaprogramok alapján 
folyik; 

8. doktori téma: olyan kutatási terület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása 
folyamatában a doktorandusz – a témavezetı irányításával – elsajátítsa a 
tudományos módszerek alkalmazását, értékelhetı tudományos eredményhez 
jusson, és errıl tudományos közlemények, tudományos elıadások, majd 
doktori értekezés (alkotás, munka) formájában bizonyosságot tegyen; 

9. tanulmányi pont (kredit) a doktori képzésben: a doktorandusz hallgatói 
kötelezettségek teljesítésére irányuló tanulmányi, kutatói – és amennyiben a 
doktorandusz oktatói feladatokat is vállal, oktatói – munka mértékegysége.  

10. doktori fokozatszerzési eljárás: a doktori fokozat megszerzésére irányuló, 
tartalmilag a doktori képzésre alapozó, de attól jogilag és eljárás tekintetében 
független cselekménysorozat; 

11. doktori szigorlat: a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a 
doktori eljárásban részt vevı személy tudományágában szerzett ismereteinek 
összefoglaló, áttekintı jellegő számonkérési formája. Minısítésérıl (például: 
„rite”, „cum laude”, „summa cum laude”, pontozás) a hagyományok 
figyelembevételével a doktori szabályzat rendelkezik; 

12. doktori értekezés: a doktorjelölt által készített írásmő, alkotás vagy munka, 
amellyel a doktorjelölt – a doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, 
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hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló 
megoldására képes; az értekezés magyar vagy angol vagy a dolgozat témája 
által indokolt más nyelven készülhet; 

13. doktori fokozat: a doktori tanács által odaítélhetı fokozat, mely 
megszerzésének feltételeit – az Ftv. keretein belül – az egyetem a doktori 
szabályzatában állapítja meg. A doktori fokozat egyetemi szervezett 
képzésben való részvétel, illetve egyéni felkészülés alapján – doktori 
fokozatszerzési eljárás keretében – szerezhetı meg (=PhD); 

14. mesterfokozat: a mesterképzésben résztvevı részére, a doktori tanács vagy a 
mesterterület által odaítélhetı fokozat, melynek megszerzése szakonként 
megállapított követelményekhez igazodó egyéni munkaprogramok alapján 
történik (= DLA); 

15. doktori tézisek: a tudományos nyilvánosság számára készülı, összefoglaló 
jellegő mő, amely a doktorjelölt azon tudományos eredményeit mutatja be, 
amelyek alapján a fokozatszerzési eljárás során tanúbizonyságát adja annak, 
hogy felkészült a tudományos fokozat megszerzésére. A tézisek magyar és 
angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelı) nyelven 
készülnek. A tézisek nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az 
egyetem és az Oktatási Minisztérium gondoskodik;  

16. doktori szabályzat: a felsıoktatási intézmény szervezetérıl és mőködésérıl 
rendelkezı szabályzatnak a része, amely többek között tartalmazza a doktori 
fokozat megszerzésének feltételeit, a doktori képzés és a fokozat 
odaítélésének és a doktori iskolák mőködésének részletes szabályait [a 
továbbiakban: Szabályzat]; 

17. doktori tanács: a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére az 
egyetemi tanács által létrehozott testület, amely a doktori képzés tekintetében 
döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának 
jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése 
tekintetében. Jogszabályban megállapított feltételek teljesülése esetén 
elláthatja a habilitációs bizottság feladatait is;  

18. mestertestület: a mesterképzés szervezésére és a mesterfokozat odaítélésére, 
az intézményi tanács által létrehozott testület. Jogosultsága a mesterképzés 
területén azonos a doktori tanácséval. Szavazati jogú tagjai csak 
mesterfokozattal, vagy az Ftv. 123. § (8) bekezdésében meghatározottak 
szerint azzal egyenértékőnek tekinthetı mővészeti díjjal vagy tudományos 
fokozattal rendelkezı személyek lehetnek. A mesterfokozattal rendelkezı 
személyek habilitációs eljárásában akkor láthatja el a habilitációs bizottság 
feladatait, ha az intézményi tagjai habilitált mesterek; 
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19. a doktori iskola tanácsa: a doktori iskola vezetıjének munkáját segítı, 
rendszeresen ülésezı testület, amit a doktori iskola alapító tagjai választanak, 
és tagjait az egyetem doktori tanácsa bízza meg és menti fel; 

20. egyetemi doktorandusz nyilvántartás: a doktori képzésbe felvételt nyert és az 
abban részt vevı doktorandusz hallgatókról, a doktori tanács által vezetett 
nyilvántartás; 

21. egyetemi doktori nyilvántartás: az egyetemen doktori- és mesterfokozatot 
szerzett személyekrıl és a fokozat adatairól vezetett egyetemi nyilvántartás; 

22. országos doktori nyilvántartás: az egyetemek adatszolgáltatása alapján, a 
Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) által vezetett 
nyilvántartás, a doktori- és a mesterfokozatot szerzett személyekrıl és a 
fokozat adatairól;  

23. nappali tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a külön jogszabályban 
meghatározott tanórák (kontaktórák) az összes hallgatói tanulmányi 
munkaidı legalább egytizenötöd részét teszik ki. 

24. esti tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a külön jogszabályban 
meghatározott tanórák (kontaktórák) a nappali tagozatos képzésben 
meghatározottak legfeljebb kétharmadát teszik ki. 

25. levelezı tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a külön jogszabályban 
meghatározott tanórák (kontaktórák) a nappali tagozatos képzésben 
meghatározottak legfeljebb egyharmadát teszik ki.  

26. külföldi részképzés: a doktori képzés része, amelyben a doktorandusz a 
doktori témájához kapcsolódó – a témavezetı által jóváhagyott – olyan 
munkaprogram alapján vehet részt, amely biztosítja az adott tanulmányi 
idıszak érvényességét az egyetem doktori képzési programjában. A külföldi 
részképzések munkaprogramjának elfogadásáról a doktori iskola tanácsa, 
ennek hiányában a doktori tanács jogosult dönteni. 

 
3. OKTATÓK, VEZETİK, HALLGATÓK 
 
3.1. Doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkezı oktatók 

és kutatók, akiket  a doktori iskola    vezetıjének javaslatára  a 
doktori iskola tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében 
oktatási, kutatási és témavezetıi feladatok ellátására. 

3.2. Belsı tag az lehet, aki a doktori iskolát mőködtetı egyetemmel teljes 
munkaidejő munkaviszonyban áll. Azok az oktatók, akik az egyetemen 
mőködı, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott akadémiai és 
egyéb kutató csoportok munkatársaiként vesznek részt az egyetemeken a 
Doktori Iskolák munkájában, az egyetemi oktatókkal egyenlı jogú 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 
 

 70 

oktatóknak tekintendık. A doktori iskola többi tanára külsı tagnak 
tekintendı. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. Alapító külsı tag tudományos fokozattal rendelkezı aktív oktató / 
kutató, továbbá az adott tudományágban az egyetem professzor emeritusa 
is. A kutatóknak 2002. június 30-ig habilitációval vagy akadémiai doktori 
címmel kell rendelkezniük. 

3.6. 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. 

3.7. A doktori téma vezetıje az a tudományos fokozattal rendelkezı oktató, 
illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki 
 ennek alapján  felelısen irányítja és segíti a témán dolgozó 
doktoranduszok tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek 
fokozatszerzésre való felkészülését.  

3.8. Doktorandusz: a doktori (PhD) [a továbbiakban: doktori]-, illetve mester-
(DLA) [a továbbiakban: mester-]képzésben részt vevı hallgató, akit a 
felsıoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok illetnek 
meg és kötelezettségek terhelnek; 

 
4. TANÁCSOK, TESTÜLETEK, SZABÁLYZAT 
 
4.1. Doktori tanács: a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére az 

egyetemi tanács által létrehozott testület, amely a doktori képzés 
tekintetében döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a 
képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a 
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fokozat odaítélése tekintetében. Jogszabályban megállapított feltételek 
teljesülése esetén elláthatja a habilitációs bizottság feladatait is. Célszerő, 
hogy a doktori tanács tagjainak legalább egyharmada olyan külsı 
személy legyen, 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. 

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

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. A doktori iskola tanácsa: a doktori iskola vezetıjének munkáját segítı, 
rendszeresen ülésezı testület, amit a doktori iskola alapító tagjai 
választanak, és tagjait az egyetem doktori tanácsa bízza meg és menti fel; 

4.6. 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 az értelemszerő hozzáférést az 
iskolában koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi 
feltételéhez. A MAB ezt nyomatékosan figyelemmel kíséri. 

 
5. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS RENDSZERE 
 
5.1. A doktori fokozat szervezett képzésben való részvétel, illetve egyéni 

felkészülés alapján szerezhetı meg. 
5.2. A szervezett képzés történhet nappali, esti vagy levelezı tagozaton.  Az 

ezekre érvényes óraszámokat a Korm. r. határozta meg. 
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5.3. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés felvételi rendjét, a 
követelményeket és azok teljesítésének, ellenırzésének módját a doktori 
szabályzatban külön-külön meg kell állapítani. 

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

5.5. 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. a tudományterület mőveléséhez szükséges két idegen nyelv ismeretének 

igazolása (az egyik nyelvbıl legalább államilag elismert, „C” típusú 
középfokú, vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga bizonyítvány, az igazolások 
módjáról az egyetem doktori szabályzata rendelkezik); 

d.  tudományos feladat önálló megoldása: értekezés, alkotás bemutatása; az 
eredmények megvédése nyilvános vitában. 

 
5. 6. A doktori (mester) fokozatot (és ezzel a tudományterületet és/vagy 

tudományágat is megjelölı oklevelet) a doktori tanács ítéli oda, errıl oklevelet 
állít ki, és döntésérıl értesíti a MAB-ot. A határozatot az egyetem doktori 
anyakönyvében rögzíti. 

 
5.7. A doktori oklevél tudományos fokozatot jelent. A doktori oklevél 

tanúsítja, hogy tulajdonosa, eddigi teljesítménye alapján tudományos 
munkára alkalmas. 

 
6. TUDOMÁNYTERÜLET, TUDOMÁNYÁG 
 
6.1. Tudományterületek a felsıoktatási törvény 72.§. r.) pontja szerint: a 

bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a mőszaki 
tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a 
természettudományok és a mővészetek. 

6.2. A tudományágakat az egyes tudományterületekhez tartozó 
tudományágak, valamint a mővészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. 
(IX. 29.) kormányrendelet határozza meg. 

6.3. 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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6.4. Az interdiszciplináris kutatások21 és az ilyen területen mőködı doktori 
iskolák két vagy több meghatározott tudományterületen és/vagy 
tudományágban mőködhetnek. 

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

 
7. DOKTORI ISKOLÁK ALAPÍTÁSA ÉS  JÓVÁHAGYÁSA 
 
7.1. Általános kérdések  
 

7.1.1. Az egyetem doktori képzésre és a fokozat odaítélésére azon 
tudományágban jogosult, amelyben a doktori iskola létesítését a 
Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyta (akkreditálta). A 
tudományágon belül, értelemszerően csak azokban a 
tudományszakokban, témacsoportokban illetve témákban, amelyekben 
megfelelı feltételekkel rendelkezik. 

7.1.2. Egy egyetemen egy tudományágban csak egy doktori iskola 
mőködhet. Egy multidiszciplináris doktoriskolában legalább két 
tudományág közös mővelése történik. Egy egyetemen nem lehet 
több, azonos tudományágakból felépült, multidiszciplináris 
doktori iskola. 

7.1.3. A doktori iskola akkreditációjával az egyetem az adott 
tudományágban jogot szerez habilitációs eljárás lefolytatására és 
a dr. habil. cím odaítélésére. Multidiszciplináris doktori iskolák 
esetében az abban szereplı tudományágakban szerzi meg a fenti 
jogokat. Ez mindaddig érvényes, míg az adott multidiszciplináris 
kutatást jogszabály nem ismeri el tudományágnak. 

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

 
7.2. Pályázat doktori iskola létesítésére, az akkreditáció feltételei 

 
7.2.1. 2000-ben pályázni lehetett a doktori iskolák ideiglenes 

akkreditációjáért amennyiben azok a korábbi doktori programokra 
épültek és megfeleltek a 7.2.3 alatti formai követelményeknek. Az 
ideiglenesen jóváhagyott doktori iskolák végleges jóváhagyása a 8.6. 

                                                           
21 A multidiszciplináris kutatások egy tudományterületen belül több tudományágban 
folynak. A transzdiszciplináris kutatások több tudományterületen folynak. Itt az 
interdiszciplináris magában foglalja a multi- és transzdiszciplináris kutatásokat. 
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alattiak szerint, az ott megadott mellékletekben foglaltak alapján 
történik. Ezekben az esetekben az eddigi munka értékelését 
értelemszerően a doktori programok és a doktori iskolákká történı 
átalakítás tervei alapján kell elvégezni. 

7.2.2. Új doktori iskola létesítésének jóváhagyásáért (a jövıben: 
elıakkreditációért) 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 
valósságát aláírásával igazolja. 

7.2.3. A pályázat személyi feltételei (azonosak az ideiglenes 
akkreditáció feltételeivel): 

 
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 tanár. Az alapító külsı tagoknak 
legkésıbb 2002. június 30-ig habilitációval vagy akadémiai doktori címmel 
kell rendelkezniük. 

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

e. A mővészeti és teológiai képzésben a doktori iskola akkreditációs 
pályázatánál a formai követelmények (7.2.3. 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. 

 

7.2.4. Új doktori iskola létesítésekor 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 (általában az öt 
év legfontosabbnak tartott tíz mővét), záradékként 
nyilatkozatát arról, hogy vállalja a rendszeres részvételt a 
doktori iskola oktató, kutató munkájában, s hogy a 
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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. 
7.2.5. A 7.2.2-3-4. pontokban rögzített feltételeknek eleget nem tevı 

pályázatot a MAB nem véleményezi, azt a pályázónak 
visszaadja. Az e pontban írtak az ideiglenesen akkreditációt kérı 
doktori iskolák jóváhagyására vonatkozó kérelemre nem 
vonatkoztak. 

 

8. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, JÓVÁHAGYÁSA ÉS A DOKTORI 
ISKOLÁK ÉRTÉKELÉSE: KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

8.1. A MAB a pályázatok elbírálására, a doktori iskolák mőködésének 
értékelésére tudományterületenként és/vagy tudományáganként 
követelményrendszert dolgoz ki, amelyet az MTA illetékes osztályával és 
az ODHT-val egyeztet. 
Míg ezek nem készülnek el a MAB korábbi határozatait (OAB 1994/4/7, 
1998/3/VI/4A, 1999/6/V7 ld. Akkreditációs Értesítı 4. évfolyam 1999. 
évi Különszám) értelemszerően alkalmazza. 

8.2. A MAB a doktori ügyek intézésére Doktori Iskolákat Véleményezı 
Bizottságot (röviden Doktori Bizottságot) hoz létre 

8.3. A pályázatokat a MAB a Doktori Bizottsága által javasolt és 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. 

8.4. A MAB plénuma a Doktori Bizottság által elıterjesztett pályázatot 
jóváhagyja vagy indoklással elutasítja. Elutasított pályázó egyetem 
ugyanabban a tudományágban leghamarabb egy év múlva adhat be újabb 
pályázatot. 

8.5 Doktori iskola jóváhagyásáról szóló határozat tartalmazza a pályázó 
egyetem nevét, a doktoriskola tudományágát, vezetıjének és alapító 
tagjainak nevét és tudományos minısítését. Az akkreditációról szóló 
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határozat megjelöli az akkreditációs eljárás idıpontját, továbbá. 
határidıre teljesítendı feladatokat is megjelölhet. 

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

8.7 Már mőködı doktori iskolák értékelésének eljárásrendjét az 1. sz. 
melléklet, tartalmazza. Az értékeléshez beadandó anyag összeállításának 
szempontjait a 2. sz. melléklet, az értékelés szempontjait a 3. sz. melléklet 
tartalmazza.  

 

 

9. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSE 
 
 
9.1. Az oktatók megbízása, az oktatás szervezése 
 

9.1.1. A doktori iskola a MAB jóváhagyása után alakul meg és kezdheti 
el mőködését.  

9.1.2. A doktori iskola mindenkori vezetıjét az egyetemi doktori tanács 
javaslatára – a MAB jóváhagyása alapján – a rektor bízza meg, illetve 
menti fel. 
9.1.3. 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. A doktori iskola oktatói,  
azok a tudományos fokozattal rendelkezı oktatók és kutatók, 
akiket – a doktori iskola vezetıjének javaslatára – a doktori 
iskola tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében 
oktatási, kutatási és témavezetıi feladatok ellátására. 
Megbízásuk módjáról az egyetem doktori szabályzata 
rendelkezik.  

9.1.4. A meghirdethetı oktatási programokról, a témavezetıi 
megbízásokról és így doktori téma meghirdetésének jogáról a 
doktori iskola tanácsa általában évente dönt, és azokat 
szakmailag indokolt körben nyilvánosságra hozza. Természetesen 
több évre is lehet határozott idejő döntést hozni, ezt azonban 
minden évben formálisan meg kell erısíteni. A programhirdetés 
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és megbízás módjáról valamint nyilvántartásáról az egyetem 
doktori szabályzata rendelkezik. 

9.1.5. 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 a 
kormányrendelet és az egyetem doktori szabályzata tartalmazza. 

9.1.6. 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. 

 

9.2. A doktori fokozatszerzés 
 

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

9.2.2. A doktori szigorlatot – legfeljebb a kérelem benyújtásától 
számított két éven belül – nyilvánosan, bizottság elıtt kell 
letenni. A szigorlati bizottságot a kari/egyetemi doktori tanács 
doktori fokozattal rendelkezı személyekbıl hozza létre. A 
bizottság legalább egy tagja az egyetemmel közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem álló, s a jelölt 
oktatásában részt nem vett személy. A szigorlat részletes szabályait 
a doktori szabályzat tartalmazza. A doktori szigorlat értékelésérıl 
– a hagyományok figyelembevételével – a doktori szabályzat 
rendelkezik. A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat után 
ki kell hirdetni. A doktori szigorlatról jegyzıkönyvet kell 
felvenni. 

9.2.3. A doktori értekezést (alkotást, munkát) bíráló bizottság elnökbıl, 
két hivatalos bírálóból és további kettı-négy tagból áll. A 
bizottság tagja csak az lehet, aki tudományos fokozattal 
rendelkezik. A doktorjelölt témavezetıje nem lehet a bizottság 
tagja. A doktori védésre csak a doktori szigorlat után kerülhet 
sor. A két hivatalos bíráló, a doktori tanács felkérésére, az 
értekezés (alkotás, munka) benyújtásától számított, az egyetem 
szabályzatában meghatározott szorgalmi idıszakra esı három 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 
 

 78 

hónapon belül, írásos bírálatot készít az értekezésrıl (alkotásról, 
munkáról), és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitőzését 
nyilvános védésre. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a 
doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Az 
értekezést (alkotást, munkát), a két támogató javaslat 
beérkezésétıl számított szorgalmi idıszakra esı három hónapon 
belül nyilvános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a bírálatokat 
elızetesen kézhez kapja, és azokra a védés elıtt írásban, a védés 
során a nyilvános vitában szóban válaszol. A doktorjelölt a 
nyilvános vita keretében ismerteti értekezésének (alkotásának, 
munkájának) téziseit, majd a bírálók, a  bizottsági tagok és a 
jelenlévık észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita 
nyilvánosságáról az egyetem gondoskodik. A bíráló bizottság 
elnöke az egyetem szakmailag illetékes tanára vagy akadémiai 
doktora; a bizottság elnökét és tagjait az egyetem doktori tanácsa 
jelöli ki. A bizottság legalább egy tagja külsı szakember legyen. 
A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással 
dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök ezután az eredményt 
nyilvánosan kihirdeti. A bizottsági értékelés módját a doktori 
szabályzat határozza meg. A védésrıl és a bizottság döntésérıl 
jegyzıkönyvet kell felvenni. Az egyetem, a doktorjelölt 
kérelmére, igazolást ad a doktori szigorlat és védés 
eredményérıl. 

9.2.4. A vitára meg kell hívni a szakma jeles képviselıit, a meghívóhoz 
mellékelni kell az értekezés tárgyát, módszerét és új eredményeit 
bemutató  magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág 
sajátosságainak megfelelı) nyelvő téziseket. 

9.2.5. A doktori értekezést bemutató magyar és angol (esetleg más, az 
adott tudományág sajátosságainak megfelelı) 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. 

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

9.2.7. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait 
az egyetem doktori szabályzata tartalmazza. 
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9.2.8. Az egyetem rendszeresen köteles jelenteni a MAB országos 
nyilvántartásához a doktori fokozatot szerzettek kért adatait. A 
jelentés a MAB által rendelkezésre bocsátott őrlap szerint 
történik. Az őrlap a MAB honlapjáról letölthetı. 

 

 
10. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK MINİSÉGELLENİRZÉSE 
 
 
10.1. Az egyetem feladatai 
 
 

10.1.1. 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. 
10.1.2. 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. 

 
10.2. A Magyar Akkreditációs Bizottság feladatai 
 

10.2.1. 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 8. pont) és 
eljárási rendjét. A doktori programokra épült új iskolák 
esetében a korábbi doktori programok eddigi tevékenységét 
vizsgálja. 

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

c. ennek érdekében külön bizottságot  (Doktori Iskolákat 
Véleményezı Bizottságot) állít fel a doktori iskolák 
folyamatos ellenırzésére. A bizottság – a 10.1 szerinti 
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jelentéseket alapul véve – rendszeresen vizsgálja a képzést és 
a doktori értekezések színvonalát. A Doktori Bizottság 
munka- és eljárásrendjét maga állapítja meg. Az ellenırzés 
eredményeirıl a MAB Plénumának számol be.  

 
10.2.2. A követelményrendszer a doktori iskola szellemi potenciálját 
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. 

 
11. A DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE, 

MEGSZÜNTETÉSE 
 
11.1. Az egyetem kezdeményezése 
 

11.1.1. 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. 

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

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

 
11.2. A MAB kezdeményezése 

 
11.2.1. A MAB illetékes bizottsága az egyes doktori iskolákat 

folyamatosan ellenırzi és minıségi észrevételeit, javaslatait a 
Plénum elé terjeszti. 

11.2.2. 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. 

11.2.3. Ha a MAB a képzési színvonal vagy a feltételek olyan alapvetı 
romlását tapasztalja, ami az 11.2.2  pont alatti eljárásnál 
szigorúbb intézkedéseket igényel, akkor rendkívüli eljárásban 
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kéri a rektort, hogy kezdeményezze a doktori iskola 
önértékelését. Ezt az önértékelést az egyetem doktori tanácsa 
véleményezi. 

11.2.4. 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. 

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

 
12. ÁTMENETI ÉS VEGYES INTÉZKEDÉSEK 

 
12.1. A 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. 
 
12.2. 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 nyílt. 

� A létesítendı új 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 létesítésének útja. Ennek módja általában a doktoriskola 
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elıakkreditációja, majd mőködésének meghatározott ideje után végleges 
akkreditációja. 

 

12.3. Programokból szervezett iskolák két szakaszos akkreditációja 

 

Ha a doktori iskola tevékenységét egy vagy több, a MAB által az 1999. június 12-
ét megelızıen hatályos jogszabályi feltételek szerint akkreditált doktori program 
alapozza meg, akkor a doktori iskola létesítési kérelmének véleményezési eljárása 
két szakaszból állt: 

a. intézmény akkreditált doktori program(ok) alapján létesíteni kívánt 
doktori iskolák ideiglenes akkreditációjára vonatkozó kérelmét 2000. 
október 30-áig eljuttatta a MAB-hoz. A kérelem formai és tartalmi 
elıírásait az Átmeneti és vegyes intézkedések ponthoz melléklelt őrlapok 
tartalmazták. A MAB a beadott létesítési kérelem alapján – 2001. január 
31-ig – csak a létesítés formai feltételeinek teljesülését ellenırizte. Ha 
formai akadályt nem látott, a doktori iskolát ideiglenesen 
akkreditáltnak minısítette, azaz a 2001/2002-es tanévre a felvétel 
meghirdethetı. Ez a folyamat 2001. március 30-án lezárult. 

b. az ideiglenesen akkreditált doktori iskolák mőködésének végleges 
jóváhagyása – az intézmény kérésére – abban az esetben következik be, 
ha a MAB a doktori iskolát akkreditálhatónak találta. Az egyetemnek a 
pályázatot legkésıbb 2001. szeptember 15-ig kell benyújtania. Az 
ideiglenesen akkreditált doktori iskolák tartalmi vizsgálatára az 
eljárás második szakaszában – 2001. októbere és 2002. júniusa között – 
kerül sor. Az akkreditáció feltétele a doktori iskolákkal szemben 
támasztott ( a 8. pontban rögzített) akkreditációs követelmények 
teljesülése. 

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

 
12.4. Új doktori iskolák akkreditálásának rendje 

 
2001. január 1. után már csak új doktori iskola létesítésének jóváhagyását lehet 
kérni. Ezt a 7. és a 8. pontban rögzítettek szerint kell elvégezni. 
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A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG RENDEZVÉNYEI 
 

Bologna nap22 
 2001. május 31-én 

Az európai felsıoktatási térség kialakítása közös európai igény és egyben 
elkerülhetetlen feladat. Igény, hiszen ez az egyetlen mód az európai felsıoktatás 
története során felhalmozódott sok-sok érték megırzésére. Ugyanakkor azonban 
feladat és kihívás is, hiszen minden egységesítési-egységesülési törekvés 
veszélyezteti az egyes országok nemzeti jellegő kiválóságainak megtartását. 

A folyamat nem hagyja érintetlenül Magyarországot sem. A magyar felsıoktatás 
számára különleges kihívást jelent, hiszen a Sorbonne-Prága nevekkel fémjelzett 
átalakulás nemcsak a felsıoktatás bizonyos részproblémáinak megoldását jelenti, 
hanem egyben változásokat követel a teljes felsıoktatási rendszertıl. Ez a 
széleskörő és alapvetı átalakítás különleges felelısséget jelent, hiszen ez a 
folyamat nem mehet a minıség rovására, sıt annak javulásával kell együttjárnia. 

A magyar felsıoktatás különleges helyzete teszi indokolttá, hogy az érintettek 
minél több fórumon vitassák meg az átalakítás stratégiáját. A Magyar 
Akkreditációs Bizottság elıkészítésében létrejött Bologna-nap két okból is 
jelentıs. Egyfelıl azért, mert ez az egyik elsı konferencia, ahol a  felsıoktatási és 
a felhasználói szféra szakértıi találkoznak annak a megvitasára, mik is a magyar 
felsıoktatás feladatai a Bolognai Nyilatkozat és a Prágai Miniszteri Nyilatkozat 
fényében. Másrészt azért, mert a felsıoktatás minıségéért országos szinten 
felelıs Oktatási Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság közötti 
együttmőködés is kifejezıdött a rendezvényben. 

A konferencia nem vállalkozhatott arra, hogy részleteiben kidolgozza a magyar 
felsıoktatás átalakítását. Ennél jóval szerényebb célt tőzött ki maga elé. 
Michelberger Pál, a Magyar Akkreditációs Bizottság és egyben a Bologna-nap 
elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, az értekezlet célja hogy 
„megpróbáljon irányt kitőzni” a MAB-nak és a felsıoktatási intézményeknek. 

 

                                                           
22 A  Bologna napon elhangzott elıadások szerkesztett változatát önálló kiadványban 
jelentetjük meg, amely korlátozott számban igényelhetı a Titkárságon. 
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Az Európai Felsıoktatási Térség 

Kiss Ádám helyettes államtitkár a Sorbonne-i Nyilatkozat és a Prágai Miniszteri 
Találkozó között zajló folyamatot elemezte és ebbıl vonta le azokat a 
következtetéseket, amelyek meghatározzák a Magyar Akkreditációs Bizottság 
munkáját az elkövetkezı években. Kiemelte, hogy a Prágai Miniszteri Találkozón 
született dokumentum megerısítette a Bolognai Nyilatkozat célkitőzéseit, és azt, 
hogy az egyes országoknak maguknak kell megtenniük a megfelelı lépéseket, 
hogy összhangban maradjanak az európai felsıoktatási térség kialakítására 
irányuló törekvésekkel. 

A Magyarországot érintı feladatok közül azonban csak azt a hét pontot emelte ki, 
amelyek közvetlenül vonatkoznak a Magyar Akkreditációs Bizottság 
tevékenységére. 

1. A diplomák és oklevelek olvashatósága. Ennek egyik feltétele, hogy a 
magyar felsıoktatás rendszere miképpen viszonyuljon az angolszász világ 
lineáris, vagy a porosz gyökerő duális rendszereihez. 

2. A kreditrendszer kialakítása és az ezzel szorosan összefüggı képesítési 
követelmények átalakítása a hallgatói mobilitás és a munkaerı áramlása 
szempontjából. 

3. Fontos, hogy a nemzeti minıségbiztosítási rendszerek harmóniában legyenek 
egymással. Ebben a közelítési folyamatban a MAB-nak aktívan kell részt 
vennie. 

4. A hazai felsıoktatásban nagyobb szerepet kell adni az európai dimenzió 
erısítésének. Éppen ezért ki kell dolgozni azt a kritériumrendszert, amely 
alkalmas egyre több európai tanulmányi modul akkreditálására. 

5. Az élethosszig tartó tanulás keretében egyfelıl a kreditakkumuláció 
feltételeinek kidolgozásában, másfelıl a távoktatás követelményeinek 
megfogalmazásában is a MAB az egyik illetékes intézmény. 

6. A felsıoktatási intézmények és a hallgatók kapcsolatában történı 
paradigmaváltás, a partnerség felé való elmozdulás elısegítése is alapvetı 
feladat. 
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7. A felsıoktatás eltömegesedése közben rendkívüli szerep jut az elitképzés 
minıségének javítására. Ebben pedig részben megint csak a MAB az illetékes 
intézmény, amennyiben alapvetı feladata a doktori iskolák és az elitképzés 
követelményrendszerének megfogalmazása.  

A magyar felsıoktatás lehetıségei és feladatai. 

Kiss Ádám stratégiai elemzését követték azok az elıadások, amelyek a 
kétlépcsıs, lineáris oktatás bevezetésére legalkalmasabbnak ítélt 
tudományterületekrıl és képzési ágakról számoltak be. Az elıadások így 
megvizsgálták a mőszaki, a közgazdasági, az agrár, a tanárképzés, valamint az 
egészségügyi képzés helyzetét és átalakításának lehetséges forgatókönyveit. 

Páczelt István az egyetemi, Sima Dezsı a fıiskolai szintő mőszaki képzés 
szempontjából vették szemügyre a kétlépcsıs oktatás bevezetésének lehetıségeit. 

Barakonyi Károly, az egyetemi szintő közgazdasági képzés, majd Szennyessy 
Judit, a fıiskolai szintő üzleti tanulmányok oktatását vizsgálták. 

Szendrı Péter elemezte az agrár felsıoktatást. Mózes Mihály az egységes 
tanárképzés lehetséges módozatait vázolta, Muszbek László az egészségügyi 
képzés kétlépcsıs rendszerré alakításainak lehetséges modelljeirıl tájékoztatta a 
hallgatóságot. 

Az elıadók nagy többsége megegyezett abban, hogy a kétlépcsıs felsıoktatás 
bevezetése bizonyos tudományterületeken lehetséges ugyan, de megvalósításához 
nagy körültekintés szükséges és csak differenciáltan valósítható meg. A 
lehetıségek taglalásán túl az elıadók bemutatták, hogy saját intézményeik mit 
tettek eddig az ügy érdekében. 

A felhasználói szféra képviselıi közül Ficzere Lajos, a Felsıoktatási 
Tudományos Tanács, Mecsi József, a jogszabállyal létesített kamarák,  
Michelberger Pál, a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetségének, Romics László a MOTESZ képviselıjeként adott elı. A hallgatók 
szempontjait Almássy Kornél, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciájának képviselıje osztotta meg az értekezlet résztvevıivel. A Magyar 
Rektori Konferencia, a Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia és a Mővészeti 
Egyetemek Rektori Széke képviseletében pedig Balogh Árpád adott elı. 
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Befejezésül Róna-Tas András vázolta, hogy milyen lesz valószínőleg a 
felsıoktatás rendszere 2004-ban.        

Összeállította: 
Almási Zsolt 

 
Információs nap 

 
Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság  

közös rendezésében 2001. június 20-án 
 

Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság második 
alkalommal rendezett „Információs nap”-ot. A rendezvény célja, hogy a két 
intézmény a hazai szereplıkkel megvitassa a felsıoktatást érintı aktuális 
kérdéseket. A szándék nyilvánvaló, a célj a felsıoktatás szereplıinek évenkénti 
információ cseréje és a közös gondolkodás fejlesztése. 

Michelberger Pál: A MAB és a minıséghitelesítés.  
Az intézményi akkreditációk elsı köre 2000-ben lezárult, kezdıdik a második 
kör, amely az integrációk miatt is szükséges. Emellett sor kerül azokra a közbülsı 
eljárásokra, amelyeket korában írt elı a MAB. Ezekhez a látogató bizottságok fel 
fogják használni az intézmények éves jelentéseit. Az éves jelentések legyenek 
lényegre törı összefoglalások, amelyekben a minıségbiztosításról is 
tájékoztatnak az intézmények. A MAB segítséget, szempontokat nyújt az éves 
jelentések megírásához. 
 
Lezajlott a doktori iskolák ideiglenes akkreditációja is. A végleges akkreditációra 
vonatkozó pályázatokat szeptember 15-ig, az új doktori iskolák létesítésének 
kérelmeit folyamatosan lehet beadni. Nagyon fontos, hogy ezek valóságosan is 
iskolák, tudományos mőhelyek legyenek, amelyekben a vezetık és a vezetettek 
együtt dolgoznak. 

A doktori iskolák mellett az egyetemi és fıiskolai tanárok kinevezését is 
véleményezni kell. A beérkezett közel 200 pályázat elbírálása külön bizottság 
feladata volt, s az elıterjesztéseket a plénum véglegesítette. A MAB plénuma a 
pályázatok 2/3-ának elfogadását támogatta, 1/3 részét nem. Az eredményekrıl az 
OM és az intézmény egyaránt írásos állásfoglalást kapott. Nem volt egyszerő a 
feladat, mert nem lehetett mechanikusan elıírni az MTA doktori fokozatot illetve 
akadémikusi címet, hanem a megfelelı teljesítményt kellett vizsgálni. Így a 
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pályázók 1/3 része nem volt MTA doktor, de teljesítményük alapján a bizottság 
támogatta kinevezésüket. Az MTA doktori címmel rendelkezık között is volt 
azonban olyan, akinek a pályázatát nem támogatta. A tapasztalatok alapján 
folyamatban van az eljárás pontosítása és fejlesztése, a vélemények 
harmonizálása. Vitás kérdés továbbá a több helyen fıállásban dolgozó tanárok 
értékelése.  
A MAB stratégiájában kiemelt fontosságú az érdekeltek jobb kiszolgálása. Fontos 
a külföldi intézményeknek a magyar felsıoktatást érintı törekvéseinek ismerete. 
Végül, segíteni kell a minıségbiztosítás kiépítését a felsıoktatási intézményeknél. 
 
Kiss Ádám: A minıségügy szereplıi és minıségpolitikai feladatok a „Bolognai 
Deklaráció” fényében  

A minıségügy szereplıi a feladatok szerint: 

− a minıségpolitika kidolgozása és irányítása az OM feladata; 
− a minıséghitelesítés a MAB feladata; 
− a minıségbiztosítás az intézmények hatáskörébe tartozik; 
− a minıségértékelést a felhasználók és az OM végzi. 
 
A minıségpolitika feladatai: 
1. a rugalmas felsıoktatás kialakítása; 
2. költséghatékonyság; 
3. a társadalom érdekében való mőködés; 
4. gyors változások követése; 
5. esélyteremtés, beleértve a diákhitelek biztosítását; 
6. a minıségbiztosítás széleskörő bevezetése. 
 
A minıségbiztosítási rendszert minden intézményben 2001. december 31-ig létre 
kell hozni. Ehhez 3 elemet ajánl az OM:  
− partnercsoportos megközelítés (hallgatók véleményezése; fiatal diplomások 

életpálya-vizsgálata [FIDÉV], amely a szakok iránti igényeket jobban 
felméri); 

− statisztika készítése, amely a minıségbiztosítás minden elemére kiterjed 
(nemcsak szakmai, hanem a vezetés, adminisztráció, infrastruktúra, 
szabadidı eltöltése, diáktanácsadás kérdéseire is); 

− tanulmányi munka fejlesztése (áttekintve minden szakot, azok jó és rossz 
oldalait is feltárva). 
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Ezek alapján kell a minıségbiztosítási éves jelentéseket elkészíteni. Az intézmény 
nagyságától függıen, szükség szerinti szinteken kell az egyes egységeket 
áttekinteni, és a jelentéseket kidolgozni. 
 
A finanszírozásnak is a minıség alapján kell történnie. Ez figyelembe veszi a 
képzés minıségét (jelenleg a minısített oktatók és doktoranduszok számából), a 
tudományos kutatás kapacitását (célfeladatokra beadott pályázatok, intézmények 
közötti együttmőködések) és a tehetséggondozást (doktori iskolák, TDK stb). 
 
Róna-Tas András: „Bologna” és a magyar felsıoktatás 
Összeurópai választ megkívánó jelenségek a következık: transznacionális, 
eltömegesedett felsıoktatás, Európán kívüli felsıoktatási intézmények és 
akkreditációs szervezetek megjelenése. 
 
Az új körülményekhez történı igazodást és választ a Bologna folyamat jelenti. 
Az elsı áttörést a Sorbonne-i Nyilatkozat jelentette, a legutóbbi mérföldkı pedig 
a prágai miniszteri találkozó volt. A folyamat azonban nem zárult le, a következı 
állomás 2003-ban lesz Berlinben. 
 
A „Prágai Nyilatkozat” után a „Berlini Nyilatkozat” elıkészítéseként ránk váró 
feladatok: 
− a képesítési követelmények alapelveinek kidolgozása 2001-ben (EU 

kompatibilitás biztosítása); 
− a képesítési követelmények kidolgozása 2002-ben, szakcsoportokra bontva, 

kreditek feltüntetésével; 
− a diplomák olvashatóságának biztosítása (egységes felépítés, kreditek 

elismerése); 
− az oktatási formák egyenértékőségének biztosítása; 
− a nemzeteken átívelı oktatás feltételeinek kidolgozása (külföldiek 

Magyarországon); 
− a minıségbiztosítás módszereinek kialakítása és a minıségbiztosítás 

módszereinek kialakítása és a minıség biztosítása. 
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Róna-Tas András: A doktori iskolák akkreditációs követelményrendszere 
 
Az új követelményrendszer a korábban közzétetthez képest csak pontosításokat 
tartalmaz. 

MAB elıre megadja a követelményrendszert, de fenntartja a mérlegelés jogát. A 
mérlegelést egyenrangú szakemberek, „peer”-ek végzik. A minıséget ugyanis 
nem lehet kvantifikálni. 

A MAB eljárása a következı: 
− a Doktori Bizottság tagjai akadémikusok; 
− a doktori iskoláknak önértékelést kell készíteniük, amely a tanári kar 

összetételére, az infrastruktúrára, a doktori iskola mőködésére, a 
disszertációkra és az elhelyezkedési információkra terjed ki; 

− a MAB állást foglal a doktori iskoláról; az eddigi felmérés szerint kb. 2/3 
részük nemzetközi szinten megfelelı, 1/3 részüknél két fı probléma adódik: 
1. a szakma válságban van, ezért nincsen megfelelı színvonalú szakember; 
ilyen esetben a MAB állást foglal, de a megoldás az intézmény feladata; 2. a 
doktori iskola kényszerházassággal jött létre és nem éri el a megfelelı 
színvonalat (formális megfelelésre törekedtek), ezeket a MAB a végleges 
akkreditáció során alaposan meg fogja vizsgálni. 

 
Az eljárás többféle lehet: 1. a beadvány alapján meghatározható a minıség, 2. 
alapos vizsgálat, esetleg külföldi szakértı bevonása szükséges. Az eljárás végén a 
döntés háromféle lehet: megfelelı, javítandó, nem megfelelı. 
 
Rádli Katalin:  Az OM, az FTT és a MAB együttmőködése 
 
Az intézmények létesítésével kapcsolatos együttmőködés legfontosabb 
szempontjai és tudnivalói a következık: 
- az OM a jogi szempontokat nézi (pl. van-e már ilyen szak, van-e olyan 

alapképzés az intézményben, amelyen kiegészítı alapképzést szeretne 
indítani stb.); 

- az FTT a fejlesztés teljes struktúráját vizsgálja, a gazdaságossági és területi 
szempontokat; 

- új szakosító továbbképzés a jövı tanévtıl már nem indítható, a létezıket 
szakirányú továbbképzéssé kell átalakítani; 

- több intézmény szakmai együtt-mőködésénél oklevelet csak az az intézmény 
adhat ki, amelyik erre jogot szerzett; 
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- új szak indításakor meg kell fogalmazni az erre vonatkozó kredit-
szabályozást is; 

- FVM és EüM hatáskörébe is tartozó szaklétesítési kérelem beadásához 
elızetes FVM ill. EüM vélemény szükséges; 

- a MAB véleménye után az OM más illetékes tárcákkal is egyeztet, ezért a 
képesítési követelmények változhatnak; 

- külföldi intézmény hazai képzésével kapcsolatos elıakkreditációs eljárás 
speciális elıírásokat tartalmaz, ezeket célszerő a hármas megállapodás 
szövegében alaposan áttanulmányozni; 

- székhelyen kívüli képzésekre a MAB-nak felülvizsgálati kötelezettsége van, 
az újakat az FTT is véleményezi; 

- szakirányú továbbképzés és AIFSZ indításánál a felelısség az intézményé. 
Az indítás bejelentési kötelezettséggel jár, a minıségi ellenırzést a MAB a 8 
évenkénti intézményi akkreditáció során végzi; 

- az indítási kérelmek beadásakor a kérelmezık vegyék figyelembe a preferált 
szakterületek jegyzékét; 
• csak olyan szak kerül a felvételi tájékoztatóba, amelyet a MAB akkreditált 

(fontos hogy az oklevél egyértelmő legyen, mert súlyos félreértéseket 
okozhat a helytelenül kiállított oklevél). 

 
Halmai Nóra: A MAB intézményi akkreditációs eljárása 
 
Ha valamely szervezet új szak létesítését vagy indítását, új kar vagy intézmény 
létesítését tervezi, elıakkreditációs kérelmet kell az OM-hez beadnia. 
Már mőködı intézmények és azokon belül mőködı karok, szakok idıszakos 
felülvizsgálatát a MAB kezdeményezi. Ennek az akkreditációs eljárásnak az elsı 
ciklusa 2000. június 30-án lezárult. Csak kevés esetben kellett valamely mőködı 
szak felfüggesztését javasolni, de sok esetben közbülsı eljárásra volt szükség. A 
közbülsı eljárások 2000. ıszén kezdıdtek. 
 
Soron kívüli eljárást ír elı a Ftv. a székhelyen kívüli képzésekre és a távoktatási 
formában mőködı szakokra. Ezeket 2002. június 30-ig kell felülvizsgálni és az 
eljárásokat ismét a MAB kezdeményezi. 
 
A következı tanévben esedékes közbülsı eljárásokra a felhívást július közepéig 
küldi ki a MAB az intézményeknek. Az értesítés tartalmazza a vizsgálandó 
szakok felsorolását. Ennek alapján a korábbi akkreditációs látogatás óta 
történteket bemutató önértékelést kell készíteni az oktatókról, a 
diplomamunkákról, a vizsgakérdésekrıl, valamint a legfontosabb fejlesztésekrıl. 
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A Látogató Bizottság 4 kérdést vizsgál: a tananyagot, a szervezetet, az 
infrastruktúrát és a hallgatók véleményét. 
 
A közbülsı eljárások és a székhelyen kívüli illetve távoktatási képzések 
felülvizsgálata négy évre szóló feladatot jelent. Ezeket a 2003/2004-es tanév 
végéig kell a MAB-nak elvégeznie. 

Összeállította: 
Almási Zsolt 

 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

 
Az INQAAHE 6. kétévi konferenciája 
Bangalore, India, 2001. március 19-22. 

 
A konferencián, melyet az INQAAHE indiai tagszervezete, a NAAC (National 
Assessment and Accreditation Council) rendezett Karnataka állam fıvárosában, 
47 országból több mint 300 küldött vett részt (mintegy 150-en Indiából). A nagy 
távolság ellenére több résztvevıvel is képviseltette magát Chile és Japán, 
Finnország és Dél-Afrika, s olyan kis lélekszámú országokból is érkeztek 
résztvevık, mint Botswana vagy Jamaica. A felsıoktatás minıségének vizsgálata 
iránt tehát világszerte nagy érdeklıdés mutatkozik. Európa összességében a 
témakörben eddig megszerzett súlyának megfelelıen képviseltette magát. Igaz, 
ebben a résztvevı európai személyek súlya, ismertsége is szerepet játszott, hiszen 
nem érkezett résztvevı többek között Ausztriából, Franciaországból, 
Németországból sem, pedig ezen országoknak is van INQAAHE tagszervezete. 
Jelentıs volt viszont a Közép-Kelet Európai részvétel: Lengyelországból négyen, 
Oroszországból és Magyarországról hárman-hárman érkeztek, s egy-egy küldött 
jött Észtországból, Lettországból, Litvániából, Szlovákiából. (Hazánkat a 
Nyíregyházi Fıiskoláról Filep László, a MAB részérıl Homonnay Györgyné dr. 
és Szántó Tibor képviselte.) 
Az indiai helyszín természetesen nemcsak a résztvevık összetételében 
mutatkozott meg, hanem a lebonyolításban is. A konferenciát S.M. Krishna, 
Karnataka állam fıminisztere nyitotta meg több más kormányzati képviselı 
társaságában, az indiai hagyományoknak megfelelıen, de európai szemmel 
olykor kissé teátrálisnak tőnı formaságok közepette. A megnyitó ülés után 
fıminiszter úr hagyományos indiai zenés koncerttel egybekötött vacsorát adott az 
állami parlament épületében a konferencia résztvevıi számára. A megnyitóról és 
a konferenciáról egyébként a helyi média is tudósított. 
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A konferencia plenáris és szekcióülésein összesen mintegy 70 elıadás hangzott 
el, a „Minıség, szabványok (standards) és elismerés” összefoglaló cím alatt. Jelen 
beszámoló természetesen nem terjedhet ki az összes elıadásra, már csak azért 
sem, mert ezek túlnyomó része a párhuzamosan folyó szekcióüléseken hangzott 
el. Az áttekintést azonban megkönnyítették a szervezık azzal, hogy az 
elıadásokat vaskos kötetbe szerkesztették, s a konferencia kezdetére 
nyomtatásban és CD-n is megjelentették. A továbbiakban a konferencia néhány 
fontos elıadását emeljük ki. 
Az elsı plenáris elıadást John Randall (QAA, UK) tartotta a szabványok 
témakörében. Szerinte a felsıoktatás minıségének megítélésekor legalább négy 
tényezı figyelembe vétele szükséges: a kimenet, azaz a tanulmányok eredményei, 
a tananyag, a hallgatói munka és teljesítmény értékelése, s az intézmény által 
kitőzött célok elérésének mutatói. Elıadásának fı mondanivalója azonban az volt, 
hogy az összehasonlíthatóság, a nemzetközileg is elfogadható szabványok 
tekintetében a képzési folyamat eredményei (outcomes) kell, hogy meghatározóak 
legyenek: a megszerzett tudás, szellemi képességek és jártasságok (skills). 
Kiemelte az átváltható, többcélúan alkalmazható jártasságok (transferable skills) 
fontosságát, példát hozva a tızsdén alkalmazott matematikusokról. A nemzeti 
minıségértékelési és akkreditációs rendszerek kölcsönös elismerése, a 
transznacionális oktatás minıségi megfelelése ilyen, nemzetközileg egyeztetett és 
elfogadott szabványok alapján lehetséges. 
Az elıadást követı legfontosabb hozzászólások és kérdések a modern piaci 
követelmények és a felsıoktatás hagyományos, akadémiai értékeinek viszonyát 
firtatták. Randall válaszában a munkaerıpiaci szempontokat nem zárójelezve a 
sokszínőség szükségességét hangsúlyozta. 
Mindez igen jó alapot, szinte „felvezetést” adott Róna-Tas András dolgozatának, 
melyet az ezt követı egyik szekcióülésen, a szerzı távollétében, Szántó Tibor 
ismertetett. Ennek lényegét három pontban foglalhatjuk össze: 
1. Egy adott ország felsıoktatása annál jobb, minél jobban hozzá tud járulni az 

általa képzettek és az ország többi állampolgára életminıségének javításához. 
2. A piaci siker korántsem kizárólagos és nem mindig megfelelı mércéje a 

felsıoktatás minıségének. 
3. Egy adott felsıoktatási rendszer minısége pl. az „Elhelyezkedési esély” (EE) 

modellel ragadható meg, mely számításba veszi egy végzett diplomás által 
betölthetı állások típusainak számát, a konkrét állások számát egy-egy 
típuson belül, az elérhetı életjövedelmet, és életminıséget. 

Az elıadás kedvezı visszhangra talált a hallgatóság körében. 
Ugyancsak egy, a felsıoktatási intézmények minıségének vizsgálatára alkalmas 
modellt ismertetett egy másik szekcióülésen tartott elıadásában Ton Vroeijenstijn 
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(VSNU, Hollandia), az INQAAHE titkára. Ez a modell azonban átfogóbb jellegő, 
egy-egy intézmény vizsgálatakor annak szinte teljes tevékenységét kívánja 
áttekinteni és értékelni. Az intézményi tevékenységeket három fı csoportra 
osztja: képzés, kutatás, szolgáltatások. A vizsgálat hangsúlyos része a 
küldetésnyilatkozat, a rövid és hosszú távú célok, s az elvárt és tényleges 
eredmények elemzése, s a modell egyaránt kiterjed a bemeneti tényezık, a 
folyamatok és az eredmények (outcomes) vizsgálatára, mindhárom fı 
tevékenységcsoporton belül. A modell egyes elemeinek operacionalizálására 
vonatkozóan sem a szóbeli, sem a nyomtatásban megjelent elıadás nem adott 
eligazítást (hogyan vizsgálható pl. a modellben szereplı munkaerıpiaci, vagy 
általában a társadalmi elégedettség?). Megtudhattuk azonban, hogy több kísérleti 
intézményi SWOT elemzés is készülıben van e modell alapján, sıt, Dél-Afrikára 
vonatkozóan egy kézikönyv is elkészült már. 
A konferencia másik fı témája, a megszerzett diplomák, minısítések kölcsönös 
elismerése szintén több elıadás tárgya volt. Ki kell emelnünk ezek közül a záró 
nap reggeli plenáris ülését, ahol Ton Vroeijenstijn elnöklete alatt sorrendben Mala 
Singh (Dél-Afrika), Wai Sum Wong (Hong-Kong, Kína), Marjorie Peace Lenn 
(USA), és R.S. Nirjar (India) fejtette ki nézeteit. Jelentıs számú indiai 
hozzászólás mellett a panelvita fı tanulsága az volt, hogy noha a diplomák és az 
egyes nemzeti minıségértékelı szervezetek, illetve az azok által végzett 
minısítések kölcsönös elismerése általánosan egyeztetett szempontok, 
szabványok szerint kell történjen, ezek lehetıleg ne legyenek kirekesztı 
jellegőek, biztosítsák a nemzeti, regionális sajátosságok, a társas-kulturális 
szempontok érvényesülésének lehetıségét. Ton Vroeijenstijn az ülést 
összefoglaló zárszavában kiemelte, hogy a kölcsönös elismerést a nemzeti 
akkreditációs rendszerekre célszerő alapozni, ezeknek egymást el kell ismerni, s 
ebben a folyamatban az INQAAHE komolyabb, mintegy elısegítı, katalizátor 
szerepet vállalhatna. 
Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódva Michelberger Pál és Homonnay Györgyné dr. 
dolgozata (utóbbi elıadásában) a felsıoktatási tanulmányok és a megszerzett 
diplomák kölcsönös elismerhetıségével foglalkozott, a mőszaki felsıoktatásra 
koncentrálva. A szerzık háromféle elismerést különböztettek meg: a hivatalos 
elismerés az egyes diplomák országok közötti ekvivalenciáját jelenti, a szakmai 
elismerést a különbözı civil szervezetek, kamarák, szakmai társaságok adják 
(ilyen pl. a FEANI, az európai mérnökszövetség által kibocsátott „euro-mérnök” 
igazolás), míg az akadémiai elismerés egyes intézmények között valósul meg 
(ilyen pl. a CESAER, a vezetı európai mérnökképzı intézmények által 
létrehozott szervezet). 
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A további elıadások jó része az egyes országonkénti nemzeti vagy intézményi 
minıségbiztosítási rendszerekkel foglalkozott. Filep László a külsı értékelés, a 
nemzeti, általános kritériumok és a belsı minıségbiztosítás, az intézményi 
sajátosságok összehangolásának szükségességérıl tartott elıadást. Érdekes 
elıadásokat hallhattunk azután pl. a felsıoktatás felhasználóinak azonosítási 
kérdéseirıl (Maria Jose Lemaitre és Dagmar Raczynski, Chile), a nemzeti 
minıségértékelı szervezetek kölcsönös elismerésérıl (Arumugham Gnanam és 
Antony Stella, India), vagy a piaci, profit-orientált szervezetek felsıoktatásba való 
bekapcsolódásáról (Marjorie Peace Lenn, USA). 
Sor került négy párhuzamos regionális ülésre is, ahol az afrikai, amerikai, ázsiai 
és európai küldöttek külön-külön tárgyalták meg a régiójukat érintı sajátos 
kérdéseket. Az európai szekció ülését Christian Thune, a dán nemzeti értékelı 
ügynökség igazgatója, s egyben az ENQA, a minıségértékelı szervezetek európai 
hálózatának elnöke vezette. (Utóbbi hálózat az Európai Bizottság 
kezdeményezésére, az EU tagországok megfelelı szervezeteinek részvételével 
alakult meg 2000 márciusában.) Elmondta, hogy az ENQA soron következı, 
2001 májusi brüsszeli közgyőlésére a társult EU országok, így Magyarország is 
meghívót kap, s ez a közgyőlés fogja megerısíteni az ENQA vezetı testületének 
tagságában a közép- és kelet-európai országok képviselıjét. Felvetette továbbá a 
2000 novemberében Budapesten megalakult közép- és kelet-európai 
minıségbiztosítási szervezetek hálózata és az ENQA közötti szorosabb 
együttmőködés lehetıségét. 
Szóba került itt az európai akkreditáció kérdésköre is. Ismeretes, hogy e téren a 
CRE, az Európai Egyetemek Szövetsége fejt ki aktív tevékenységet. (2001 
áprilisától egyébként a CRE és a CEURC, az Európai Rektorkonferencia 
European University Association elnevezés alatt egyesül.) A CRE által e 
témakörben szervezett projekt eredményeként Andrée Sursock fogalmazásában 
összefoglaló tanulmány készült a lehetséges forgatókönyvekrıl. E projekt 
eredménye mellett azonban valószínőleg az ENQA által elkészítendı javaslat is a 
2001 májusi prágai miniszteri értekezlet elé fog kerülni. 
A regionális ülések érdekes tanulsága volt egyébként az „alhálózatok” 
(subnetworks) szervezıdése. A nemrég létrejött közép- és kelet-európai 
hálózathoz hasonló alhálózatokat szándékoznak szervezni a felsıoktatási 
minıségértékelı szervezetek Afrikában, Ázsiában és Közép-Amerikában is. 
S végül be kell számolni még az INQAAHE közgyőlésérıl is, melyre szintén itt 
került sor. A két évvel ezelıtti, chilei ülés emlékeztetıjének elfogadása után az 
elnök (David Woodhouse), a titkár (Ton Vroeijenstijn), és a kincstárnok (Richard 
Lewis) beszámolója következett. Az INQAAHE alapszabályának tervezett kisebb 
módosításait a tagszervezetek nem kellı idıbeni tájékoztatása miatt levették a 
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napirendrıl. A tagszervezetektıl az év elején beérkezett szavazatok alapján 
ismertették a szervezet új vezetıségének (Board) összetételét, a következık 
szerint. Az INQAAHE elnöke: Maria Jose Lemaitre (Chile), titkára: Ton 
Vroeijenstijn (Hollandia). A vezetıség tagjai: Marjorie Peace Lenn (USA), Juan 
Carlos Pugliese (Argentína), John Randall (UK), Mala Singh (Dél-Afrika), Wai 
Sum Wong (Hong-Kong, Kína). A Board még aznap megtartott elsı ülésén a 
megfelelı regionális képviselet biztosítására Ethley London-t (Jamaica) és Biruta 
Mockiene-t (Litvánia) kooptálta tagjai sorába. A két év múlva, 2003-ban esedékes 
következı konferencia helyszíne a közgyőlésen résztvevı teljes jogú 
tagszervezetek titkos szavazása alapján Írország lesz. A közbeesı évben, 2002 
májusában pedig a 2000 májusi budapesti értekezlet mintájára szőkebb körő 
munkaértekezlet megrendezését vállalta Jamaica. 
A konferencia záró plenáris ülésén a vezetıség egyik leköszönı tagja, Jacques 
l’Ecuyer (Kanada) összegezte a konferencia tanulságait. Két vonatkozást emelt 
ki: a felsıoktatási minıségbiztosításnak a minıség folyamatos javítására kell 
irányulnia, az összehasonlítható szabványok (standards) tekintetében pedig a 
képzési folyamat kimeneti oldalára (outcomes) kell különös hangsúlyt fektetni. 
Zárszavában az INQAAHE új elnöke, Maria Jose Lemaitre köszönte meg a 
bizalmat, s ígéretet tett a megkezdett munka folytatására. Ennek megfelelıen 
folytatja munkáját a 2000 májusában Budapesten létrehozott négy munkacsoport 
a következı témakörökben: szabványok (standards), INQAAHE hálózati 
információ, minıségjegyek/akkreditációs gyakorlat, kölcsönös elismerés. Fentiek 
mellett egy további, ötödik munkacsoport létrehozása szükséges a különbözı 
felsıoktatási diplomák (degrees) áttekintésére. 
A konferencia legfontosabb eredményeként egyrészt magam is kiemelném azt, 
hogy a felsıoktatás minıségének vizsgálatakor különös figyelmet érdemel a 
képzési folyamat eredménye, a végzett hallgatók által megszerzett tudás, 
képességek és jártasságok számbavétele, ha lehet, mérése. Az ilyen 
mérıeszközök, a nemzetközileg, széles körben alkalmazható minıségi 
kritériumok, szabványok kialakításakor azonban, másrészt, rugalmasnak kell 
lenni, kellı figyelmet kell fordítani az egyes regionális, nemzeti, alkalmasint 
intézményi sajátosságokra. Harmadrészt pedig a felsıoktatásnak meg kell ıriznie 
sokszínőségét, s mindenképpen el kell kerülnie, hogy rövid távú piaci érdekek és 
szők szakmai csoportszempontok puszta kiszolgálójává váljék. A felsıoktatásnak 
– a szakemberképzésen túl – történelmileg kialakult nemes küldetése volt, s 
remélhetıleg a jövıben is lesz: nem pusztán szakembereket, de felelısen 
gondolkodó és cselekvı, társas-kulturális értelemben is írástudó embereket kell 
nevelnie. 

Szántó Tibor 
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A Közép- és Kelet-Európai Felsıoktatási  
Minıségbiztosítási Szervezetek Hálózata 

 
2001. október 13-án Krakkóban megalakult a Közép- és Kelet-Európai 

Felsıoktatási Minıségbiztosítási Szervezetek Hálózata.  
A Hálózat a hasonló szervezetek világhálózatának alszervezeteként, 

tavaly Budapesten, a Magyar Akkreditációs Bizottság kezdeményezésére tartotta 
alakuló ülését, de mostantól önálló testületként folytatja tevékenységét.  

A Közép- és Kelet-Európai Hálózat tagjai Albánia, Bulgária, Csehország, 
Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Macedónia, 
Oroszország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország akkreditációs szervezetei. A 
Hálózat elsıdleges célja a folyamatos együttmőködés és kapcsolattartás annak 
érdekében, hogy összevethetıvé váljanak a minıségértékelı rendszerek és 
elısegítsék a felsıoktatás szereplıinek mobilitását.  

A sokat hangoztatott 1998-as Bolognai Nyilatkozat, melyet 2001-ben 
Prágában követett az Európai Oktatási Miniszterek találkozója, támogatja az un. 
„európai felsıoktatási térséget”, ahol a diákok és az oktatók könnyen 
mozoghatnak az egyes oktatási rendszerek között annak tudatában, hogy otthon 
tanulmányaikat – bizonyos feltételek mellett – elismerik. A Közép- és Kelet-
Európai Hálózat ennek a régiónak összhangját kívánja elımozdítani.  

A következı ülés jövı októberben, Prágában lesz, ahol a szervezési 
feladatok és az egyes országok tevékenységének összehangolása mellett, egyúttal 
szemináriumot is szerveznek a minıségértékelı és akkreditáló bizottságok 
titkársági munkatársainak továbbképzésérıl.  

A Magyar Akkreditációs Bizottság mind két rendezvény szervezésében 
aktívan közremőködik. Róna-Tas András, a MAB tiszteletbeli elnöke, továbbra is 
a Közép- és Kelet-Európai Hálózat koordináló elnöke. 

Rozsnyai Krisztina 
Megalakult az EUA 

Az Európai Egyetemek Szövetsége és az Európai Rektorkonferenciák Szövetsége 
egyesült. Az új szervezet az Európai Egyetemi Szövetség (EUA = European 
University Association). Az új szövetség felügyelı bizottságának tagjává 
választották a lett Róna-Tas Andrást a MAB tiszteletbeli elnökét.  
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Konferenciák, beszámolók 
 

ENQA  
 
Róna-Tas András, a MAB korábbi elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke tagja az 
ENQA (European Network for Quality Asssurance in Higher Education) vezetı 
testületének. A Steering Committee havonta-kéthavonta Brüsszelben 
rendszeresen ülésezik. A 2001. májusi ülés az ENQAközgyőléséhez kapcsolódott. 
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos teendık mellett a bizottság 
megtárgyalta az európai akkreditációs illetve minıségbiztosítási lehetıségekrıl és 
forgatókönyvekrıl szóló állásfoglalást. A június végén tartott ülésen pedig 
egyebek között arról született döntés, hogy az ENQA szemináriumok sorában 
2002 ıszén Budapesten rendeznek, elsısorban a régió szakértıi számára 
továbbképzést. (A szeminárium helyszínét a 2001. októberi krakkói közép- és 
kelet-európai értekezlet Prágára módosította.)  
 

Thessaloniki  
 
Az EUA (Európai Egyetemek Szövetsége, korábban CRE), 2001 tavaszán-nyarán 
értékelte a Thessaloniki-i Aristoteles Egyetemet. A látogatóbizottságában titkára 
Rozsnyai Krisztina, a MAB titkárságának szakreferense volt. A görög egyetemek 
igen erıs jogi korlátok között mőködnek és erısen decentralizáltak. A tanszékek 
súlya a döntéshozatalban messze felülmúlja a központi vezetését. Az EUA 
intézményértékelése Európában a legelismertebb nemzetközi szintő, a teljes 
intézményt vizsgáló eljárás. A nemzetközi értékelı csapat (korábbi rektorok, 
intézményvezetık) vizsgálata és jelentése az intézmények vezetıi számára olyan 
eszköz, mely segíti ıket intézmény-irányításuk javításában, és amelyet mind saját 
intézményükön belül, mind pedig a külsı szereplık számára hasznos a 
hatékonyabb irányítás érdekében.  
 

Dél Afrika  
 
A MAB képviseltette magát a dél-afrikai HEQC (Felsıoktatási Minıségi 
Bizottság) alapító ünnepségén és konferenciáján, ahová Rozsnyai Krisztina 
szakreferenst hívták meg, hogy tartson elıadást a MAB-ról és a vendéglátók 
számára esetleg használható akkreditációs tapasztalatairól. Dél Afrika 
felsıoktatása egy igen szerteágazó irányítási és jogi rendszer keretében mőködik. 
Az HEQC a miniszter tanácsadó szerve, a Felsıoktatási Bizottság 
albizottságaként, de kellı önállósággal mőködik, és már mőködésének 
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megkezdése elıtt akkreditáltatnia kellett magát a Dél-Afrikai Képesítési Hatóság 
által. A mindössze 1994 óta szabad választásokat biztosító politikai 
rendszer fı szempontja az egyenlıség, ami a felsıoktatás szempontjából az 
egyenlı - valójában csak pozitív diszkriminációval megvalósítható – bejutási 
lehetıséget jelenti. Az HEQC feladata az intézményértékelés és 
programakkreditáció, fı gondja a minıségükben igen változó magán intézmények 
kezelése, a hallgatók érdekvédelme.  
 

Bécs  
 
Az osztrák Oktatási Minisztérium székházában 2001. április 27-én "Felsıoktatási 
Akkreditáció: Összevethetı Eljárások Európában" címmel rendezett konferenciát. 
A cél az volt, hogy visszatekintsenek az 1993-ban létrehozott Fachhochschulen 
(Szakfıiskolák) történetére, és ezt több más európai rendszerrel összevessék. A 
választott modell egyértelmően az angol polytechnic típus volt, de az errıl 
beszélı angol elıadón kívül volt német, olasz és holland elıadó is, akik saját 
országuk felsıoktatásáról számoltak be. 
Kevés szó esett viszont az akkreditációról, amint ezt egy felszólaló meg is 
jegyezte. Ausztriában nincs egyetemi akkreditáció, de a szakfıiskolákat az erre 
hivatott, a miniszter által kinevezett, de független tanács akkreditálja. A 
szakfıiskolák létrehozása önmagában azért volt jelentıs lépés az osztrák 
felsıoktatásban, mert az egyetemekkel szemben elıször létesültek a kormánytól 
független felsıoktatási intézmények. A konferenciáról bıvebb tájékoztatás a 
következı Internet címen olvasható:  
http://www.iff.ac.at/hofo/a&cp_conference_2001/  
 

Dánia  
 
A Titkárság szakreferense, Szántó Tibor, INQAAHE ösztöndíj révén 2001 
áprilisában 10 napot töltött Koppenhágában, a Dán Értékelési Intézetben, ahol a 
dán felsıoktatási minıségértékelés rendszerét tanulmányozta. Több felsıoktatási 
intézményt is felkeresett, s más érdekeltekkel is beszélgetéseket folytatott. A 
dániai gyakorlat az, hogy az értékelések tudományáganként, több intézmény 
megfelelı szakjait egyszerre vizsgálva készülnek, s nem akkreditációs, hanem 
tanácsadó, "auditáló" jellegőek. Az értékelı bizottságok felsıoktatási 
szakemberei külföldiek, legtöbbjük norvég vagy svéd, míg a dán szakértık az 
ipar, az üzleti élet, a felhasználói oldal képviselıi.  
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A Magyar Akkreditációs Bizottság fıtitkára a Dán Mőszaki Egyetem (DTU-
Lyngby) meghívására Koppenhágában tartózkodott és ez alkalommal látogatást 
tett a dán oktatási minıségügyi szervezetnél (EVA – The Danish Evaluation 
Institute). Ez lehetıséget adott a a MAB és a MAB Titkárság mőködésének 
bemutatására.  A látogatás egyben alapul szolgált arra, hogy meginduljon a 
minıségértékelı intézmények közötti kölcsönös elismerésének folyamata és 
ennek részeként az intézmény két munkatársát tapasztalatcserére fogadjuk majd 
Magyarországon. 
 

Ciprus 
 

Mőhelybeszélgetés az intézményi minıségbiztosításról 
 
A MAB tiszteletbeli elnöke az irányító bizottság legutóbbi ülésén javaslatot tett 
arra, hogy a MAB 2002 novemberében rendezzen egy hasonló szemináriumot. 
Ehhez nyújtott segítséget a ciprusi workshop. 
 
A workshop témája, intézményi minıségbiztosítás, két esettanulmányra épült. A 
walesi Clamorgan egyetemrıl az éppen gyújtópontban lévı brit 
minıségbiztosítási ügynökség (QAA) készített beszámolót, az észak-norvég 
Tomsø-i Egyetem jelentését pedig a norvég minisztérium felkérésére a norvég 
Oktatáskutatás Intézet (NIFU) és a Norvég Hálózat Tanács (NNC) szakértıi 
készítették. A vizsgálatnak úttörı szerepet szántak a norvég felsıoktatási 
intézmények jövıbeni minıségértékelésében. Próbaeljárásról lévén szó, igen sok 
probléma került felszínre mind a látogató bizottságok (LB), mind az egyetem 
képviselıje részérıl. A félreértések leginkább az adatszolgáltatás területén 
jelentkeztek: nem azt adták, amit kértek, és nem volt világos mit kérnek. 
Ugyanakkor túl kevés idı állt rendelkezésre az eljárás elıkészítéséhez. Nem volt 
egyértelmő, hogy az intézményt mint szervezetet vagy az oktatás minıségét 
vizsgálják-e? 
 
Az LB részérıl jelenlevı, Jon Haakstad, említette, hogy a még az idén a norvég 
parlament elé terjesztendı új felsıoktatási törvény beiktatja az akkreditációt, mint 
a felsıoktatás minıségbiztosítás egyik eszközét.  
 
A walesi egyetem esetében, a gondosan kidolgozott és gyakorolt eljárásnak 
köszönhetıen nem sok probléma mutatkozott. A QAA külön végez intézményi és 
szakértékeléseket, de éppen a közelmúlt fejleményei miatt a programértékelést 
meg akarják szüntetni és az intézményekre bízzák a szakok minıségbiztosítását. 
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Az angol rendszer érdekessége, hogy minden látogatás utolsó napján a QAA 
helyettes igazgatója megvizsgálja: az LB minden egyes állítása megalapozott-e? 
Megvan-e minden állítás mögött a bizonyíték is? Ez részben valamiféle 
összehasonlítást biztosít más intézményekrıl kiadott véleményekkel, de nem 
utolsó sorban azért is fontos, mert a QAA jogilag perelhetı. Állítólag ez ritkán 
fordul elı és még nem vesztettek pert.  
 
A résztvevık bemutatkozásából kiderült, hogy Olaszországban is foglalkoznak az 
akkreditáció gondolatával. Németországban és Ausztriában szakakkreditációt 
végeznek (Bachelor/Master programok illetve privát szakfıiskolák esetében), bár 
utóbbiaknál már dolgoznak egy, egyelıre csak magánintézményekre kiterjedı 
intézmény-akkreditációs eljáráson is.  
 
 
 

KÖLTSÉGVETÉS 
2001/3/III sz. határozat 
 

Tájékoztató a MAB 2001. évi költségvetésérıl 
 

Megnevezés Összeg ezer forintban 
Személyi juttatások 104800 
Járulékok 37693 
Dologi kiadások 26676 
Mőködési pénzeszköz átadás 1840 
Felhalmozási kiadások 3000 
Költségvetési támogatás 174009 

 
 

Beszámoló a világbanki kölcsönszerzıdés keretében végzett tevékenységrıl 
 
1996 tavaszán a Magyar Kormány Oktatási Minisztériuma kölcsönszerzıdést 
kötött a Világbankkal a magyar felsıoktatás átalakítására és korszerősítésére. 
Ennek a kölcsönnek a teljes összege 250 millió dollár, amihez a magyar kormány 
100 millió amerikai dollár hazai forrást adott. Ennek kb. 7%-a, 24 millió dollár 
szellemi munkára fordítódik, un. stratégiai tevékenységre. E 24 millió dollár 
10%-a, tehát 2,4 millió dollár jutott volna a MAB tevékenységére ennek a 
stratégiai tevékenységnek a keretében. Ez az egész eljárás elhúzódott és mire 
megszervezıdött, addigra már 1998-99-et írtunk. Akkor úgy kellett terveznünk, 
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hogy 6 év alatt, 2005-ig fogjuk ezt az összeget felhasználni. Az elsı feladat a 
mőködés érdekében a projekt iroda megszervezése volt. A költségnek tehát 
bizonyos részét önfenntartásra kellett fordítani. A legnagyobb munkánk a külsı 
minıségvizsgálati jelentés volt. A második nagy csoportot az akkreditációs 
intézmények, ügynökségek, nemzeti szervezetek nemzetközi hálózatával való 
kapcsolat-felvétel képezte. Ennek a világszervezetnek az alszervezeteként 
megalakítottuk a Közép- és kelet-európai Akkreditációs Bizottságok szervezetét. 
Ezt majd szeretnénk az idıközben megalakult Európai Akkreditációs Szervezetek 
Szövetségéhez csatlakoztatni. A harmadik nagy csoport volt a Titkárság dologi és 
eszközellátásának, infrastruktúrájának fejlesztése. A negyedik az ún. titkársági 
intézményesülés. Ebben szerepelt volna a titkársági munkának a 
minıségvizsgálata, minıségbiztosítása, és egy külsı szervezet javaslata arra, 
hogy ezt hogyan lehet fejleszteni, valamint a titkárság információs rendszerének a 
fejlesztése. Kb. másfél év alatt, ameddig az összeg rendelkezésre állt, 96 millió 
Ft-ot használtunk fel, ami a teljes összeg 14%-a. A hat évre elosztott egyéves 
arányt teljes egészében betartottuk, és annyit használtunk fel amennyit egy évre 
terveztünk. A szerzıdést az OM felbontotta.  
 
 

AKKEDITÁCIÓS HATÁROZATOK 
 
2001/3/VII/4 sz. határozat 
 
A magyarországi német nyelvő egyetem alapításának véleményezési eljárása 
 
Tekintettel Magyarország európai uniós integrációjára, a bolognai nyilatkozatba 
foglalt európai egyetemi térség kereteiben kialakítandó nemzetközi 
együttmőködésre, az európai egyetemi térség közép-európai szintő kialakításának 
elsı lépését megfogalmazó ulmi közös kormányfıi nyilatkozatra, a vezetıképzés 
európai modelljeire és az idegen nyelvő képzés sajátosságaira, a Magyar 
Akkreditációs Bizottság a következı elvi véleményt fogalmazza meg: 

a) A Magyar Akkreditációs Bizottság támogatja azt a felsıoktatás-fejlesztési 
célt, hogy a közép-európai térség gazdasági, társadalmi és kulturális 
sajátosságait ismerı szakemberek idegen nyelvő posztgraduális 
képzésben vehessenek részt. 

b) A Magyar Akkreditációs Bizottság - az oktatási miniszter kérését 
elfogadva – soron kívüli eljárásban megindítja a magyarországi német 
nyelvő egyetem elıakkreditációját. 
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A Magyar Akkreditációs Bizottság a magyarországi német nyelvő egyetem 
elıakkreditációs eljárása során megvizsgálja, hogy a létesíteni kívánt intézmény 
megfelel-e az érvényes törvénynek. 
 
2001/3/VII/4. 1. sz. határozat  
A német nyelvő egyetem elıakkreditációs eljárására kijelölt Látogató Bizottság 
elnöke Rechnitzer János.  
 
2001/5/VIII/3 sz. határozat 
Az Eötvös József Fıiskola kérésére a Környezetegészségügyi-környzetvédelmi 
szakfelügyelı szakirányú továbbképzési szak tudományági besorolása: 
környzettudomány 
 
 
 
 
2001/7/VI sz. határozat 

A közbülsı eljárások ütemezése 
 
Az elsı intézményi akkreditációs kör lezárására szolgáló közbülsı eljárások 

ütemezési terve 
 
1. 2002. június 30-ig a lefolytatandó közbülsı eljárások során a MAB 

akkreditációs vizsgálata  
a) azon intézményekre terjed ki, amelyeket feltételesen 

akkreditáltak, valamint 
b) azon intézmények/karok már mőködı székhelyen kívüli és 

távoktatási képzéseire, amelyek a fenti képzések akkreditációját 
kérték.  

2. A MAB a 2001/2002-es tanévben lefolytatandó közbülsı eljárások során 
csak az 1. b)-ben említett képzéseket vizsgálja.  

3. A 2002/2003-as, valamint a 2003/2004-es tanévre tervezett közbülsı 
eljárások lefolytatására a második intézményi akkreditációs kör keretében 
kerül majd sor. A második intézményi akkreditációs körben az 
intézmények sorra kerülésének rendjét a MAB egy késıbbi idıpontban 
határozza meg. 

4. Az elsı intézményi akkreditációs eljárás során feltételes akkreditációt 
kapott szakok határozott idıre szóló akkreditációja a soron következı 
intézményi akkreditációs értékelés idıpontjáig meghosszabbodik. 
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AZ OKTATÁSI MINISZTER ELLENTÉTES ÁLLÁSFOGLALÁSA 
EGYES MAB HATÁROZATOKKAL KAPCSOLATBAN 

 
Széchenyi István Fıiskola 

 
Egyetemi szintő jogász szak 

 
A gyıri Széchenyi István Fıiskola kérelmet nyújtott be egyetemi szintő jogász 
szak indítására. A kérelmet véleményezte a Magyar Akkreditációs Bizottság és 
2000/10/VI/2/1 sz. határozatával nem támogatta a szak indításának 
engedélyezését. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság által megfogalmazott hiányosságok pótlására 
a Széchenyi István Fıiskola a következı intézkedések megtételét vállalta: 
a) Tekintettel a Magyar Akkreditációs Bizottság követelményrendszerére, a 

Fıiskola határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyt létesít Bihari 
Mihállyal, aki egyik szakfelelıse a képzésnek, és megküldött 
szándéknyilatkozata alapján a következı lehetséges idıpontban 
kezdeményezik egyetemi tanári kinevezését. 

b) A Fıiskola Tanácsa 2001. január 29-ei ülésén elvi döntést hozott a tanszéki 
struktúra bıvítésére. Az új szervezeti felépítési megvalósításáról 2001. 
augusztus 31-ig tájékoztatják az oktatási minisztert. 

c) A képzés finanszírozása és a hallgatói támogatás biztosított. Az ellátásra 
jogosult hallgatók 27%-a kollégista.  A képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését a 
Fıiskola továbbra is vállalja. A Fıiskola fıigazgatója – képzés 
meghirdetésének idıpontját figyelembe véve – 2001. augusztus 31-ig 
tájékoztatja az oktatási minisztert az oktatás feltételeinek megteremtésében tett 
további intézkedésekrıl. 

 
Úgy ítélem meg, hogy ezekkel az intézkedésekkel a Fıiskola megfelel a Magyar 
Akkreditációs Bizottság feltételeinek és ezért engedélyeztem a szak indítását. 
Budapest, 2001. február 16. 
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Eszterházy Károly Fıiskola 
 

Egyetemi szintő történelem szak 
 

Az Eszterházy Károly Fıiskola által benyújtott egyetemi szintő 
történelem alapképzési szak szakindítás engedélyezésével kapcsolatban a 
következıkrıl tájékoztatom. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2000/3/IX/12 számú határozatában nem értett 
egyet a szak indításának engedélyezésével, ugyanakkor a Felsıoktatási és 
Tudományos Tanács az LI/20/2000 számú állásfoglalása alapján támogatta az 
egyetemi szintő történelem szak indításának engedélyezését. 
Az Oktatási Minisztérium a Magyar Akkreditációs Bizottság elutasító véleményét 
mérlegelve, az alábbi indokok alapján engedélyezi az egyetemi szintő történelem 
szak indítását: 
• Az Eszterházy Károly Fıiskola a legnagyobb, személyi feltételeiben 

minıségi eredményeket felmutató állami fıiskolák közé tartozik.  
• A felsıoktatási törvény továbbra is lehetıséget biztosít az egyetemi szintő 

szakok fıiskolán történı indításához. A meglévı szellemi értékek megırzése 
a tudományos minısítéssel rendelkezı oktatók megtartása az intézmény 
fejlıdése és fejleszthetısége szempontjából fontos feladat.  

• A történelem szakos képzés egyetemi szintre emelését az intézményben több 
éves fejlesztı munka elızte meg. Ez tanszékek létrehozásában, a minısített 
oktatók számának folyamatos növelésében, a tudatos, célirányos 
könyvtárfejlesztésben is megmutatkozott. A három tanszéken 27 oktató 
dolgozik, a 27 közül 20 oktató rendelkezik tudományos fokozattal. A 
történelem szakot oktatók 70%-a az Eszterházy Károly Fıiskola 
közalkalmazottja. A szakindítási kérelem beadása óta is nıtt a minısített 
oktatók száma, ketten PhD fokozatot szereztek, egy habilitált fıiskolai tanárt 
egyetemi tanárrá neveztek ki. 

 
Budapest, 2001. január 31. 
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Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 

 
Fıiskolai szintő nemzetiségi tanító és óvodapedagógus szakok  
Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 32-14/2000. számon kérelmezte a 

fıiskolai szintő nemzetiségi (német) tanító és nemzetiségi (német) 
óvodapedagógus alapképzési szakok indításának engedélyezését. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2000/9/V/2/19 és 2000/9/V/2/20. számú 
határozataiban úgy foglalt állást, hogy a benyújtott szakindítási kérelem alapján 
nem ért egyet a szakok indításának engedélyezésével. 
Tudomásul véve a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményét, de figyelembe 
véve Pest megye német nemzetiségi lakosságának számosságát, a nemzetiségi 
kisebbségi oktatás feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatainkat, a 
felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 74.§-a (1) bekezdésének d) 
pontjában foglalt jogkörömben a mellékelt szakindítási határozatoknak 
megfelelıen engedélyeztem a nemzetiségi szakok indítását. Ugyanakkor 
felhívtam az intézmény vezetıjének figyelmét a szakmai és személyi 
feltételeknek a képzés tényleges indításáig történı biztosítására. 
 
Budapest, 2001. március 20. 

 
Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola 

 
Fıiskolai szintő biológus laboratóriumi operátor szak 

 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a 301.384/1-4/99 számú megkeresésünkre 
véleményezte az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolának a biológus 
laboratóriumi operátor alapképzési szak indítására vonatkozó kérelmét.   
A MAB 2000/3/IX/6. számú határozatával ellentétben az alábbi indokok alapján 
hozzájárultam a szak indításához: 
− A Magyar Akkreditációs Bizottság határoztában megerısítette, hogy a 

tanterv, az óra- és vizsgaterv összhangban van az alapképzési szak 
kormányrendeletben meghatározott képesítési követelményeivel. A nemleges 
határozat nem tartalmaz olyan szakmai és minıségi indokot, amely alapján az 
engedély nem adható meg.  

− A szak keretében két olyan specializáció indítását tervezik, amely 
összhangban van a régió igényeivel. A környezetanalitikai specializáció 
indítását a régió két nemzeti parkjának, a mintegy tíz tájvédelmi körzetének 
és a térségben mőködı kutatóintézetek szakember szükséglete indokolja. A 
szılészeti borászati specializáció régi igény Észak-Magyarország 
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nemzetgazdasági ágazatát képezı bortermelése miatt. A korszerő borászati 
technológiák alkalmazásában szükség van magasan kvalifikált boranalitikai 
szakemberek közremőködésére. 

− A biológus laboratóriumi operátor képzéshez magasan képzett személyi 
állomány áll rendelkezésre. A fıiskolán a képzésben részt vevı tudományos 
minısítéssel rendelkezık aránya 75%. Megteremtették a környezetanalitikai 
labor feltételeit. 

− A fıiskola fejlesztési terve alapján az Oktatási Minisztérium támogatja az 
olyan nem tanári kimenetelő szakok indítását, amelyek a régió igényeire 
épülnek. Biológus laboratóriumi operátor szakon jelenleg csak Szegeden 
folyik képzés. 

 
Budapest, 2001, június 29. 

Szent István Egyetem 
 

Vidékfejlesztési agrármérnök, fıiskolai alapképzési szak 
 
A Szent István Egyetem R-845-14/99 számon nyújtott be kérelmet fıiskolai 
szintő vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak képesítési 
követelményeinek meghatározására. 
A MAB mőködésérıl szóló 199/2000. (XI.29.) Korm. rendelet 20.§-a (6) 
bekezdésében foglaltak alapján nem teszek elıterjesztését a fıiskolai szintő 
vidékfejlesztési agármérnök alapképzési szak képesítési követelményeinek 
kormányrendeletben történı meghatározására az alábbi indokok alapján. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság támogató javaslata alapján ez év nyarán jelent 
meg a felsıfokú végzettségre épülı, vidékfejlesztési szakirányú továbbképzési 
szak képesítési követelményeirıl szóló 17/2001 (VI.1.) OM rendelet. Ugyanazon 
szakterületre. feladatra alapképzési és szakirányú továbbképzési szak létesítését 
nem tartom indokoltnak. 
A hatályos jogszabály alapján szaklétesítés esetén az akkreditációs vizsgáltnak 
arra is ki kell terjednie, hogy – figyelembe véve a már mőködı szakok képesítési 
követelményeit – indokolt-e új szak létesítése vagy beilleszthetı más, létezı szak 
keretei közé. A testület állásfoglalása erre vonatkozó utalást – a szak 
megnevezésének módosítását kivéve nem tartalmazott. 
 
Budapest, 2001. szeptember 24. 
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Kaposvári Egyetem 
 

Fıiskolai szintő színész szak 
 
A Kaposvári Egyetem a 237/2000 számú levelében kezdeményezte a fıiskolai 
szintő színész szak képesítési követelményeinek elfogadását és indításának 
engedélyezését. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság mőködésérıl szóló 199/2000. (XI.29.) Korm. 
rendelet 20.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a fıiskolai szintő színész szak 
képesítési követelményeinek kormányrendeletben történı megjelentetésére nem 
teszek elıterjesztést a következı indokok alapján. 
 
A színházmővészeti terület képesítési elıírásai nem indokolják a fıiskolai szintő 
végzettséggel rendelkezı színészek alkalmazását, ennek megfelelıen a képzés 
elindítását sem. Megfelelı feltételek és elıkészítés esetén az Egyetemnek 
lehetısége van az egyetemi szintő színész szak szakindítási jogosultsága 
megszerzésének kezdeményezésére. 
 
Budapest, 2001. szeptember 28. 
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AZ EGYETEMEK, FİISKOLÁK, KUTATÓ INTÉZETEK ÉS EGYÉB 
INTÉZMÉNYEK KÓDJAI 

 
Egyetemek 

 
Kód Intézmény neve Kód Karok 
BKÁE Budapesti Közgazda-

ságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem 

ÁFK 
Államigazgatási Fıiskolai 

  GTK Gazdálkodástudományi 
  KTK Közgazdaságtudományi 
  TDK Társadalomtudományi 
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 
  HWPFK Hajdúböszörményi 

Wargha I. Pedagógiai 
Fıiskolai 

  KTK Közgazdaság-tudományi 
  MTK Mezıgazdaségtudom. 
  MFK Mőszaki Fıiskolai 
  TTK Természettudományi 
ELTE Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 
ÁJK Állam- és jogtudományi 

  GYFK Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai 
Fıiskolai 

  BTK Bölcsészettudományi 
  TFK Tanárképzı Fıiskolai 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
  TOFK Tanító- és Óvóképzı 

Fıiskolai 
  TTK Természettudományi 
KE Kaposvári Egyetem ÁTK Állattudományi Kar 
  CSPFK 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 
  KTK Közgazdaságtudományi 
  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 
  PMMFK Pollack Mihály Mőszaki 

Fıiskolai 
  TTK Természettudományi 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
SE Semmelweis Egyetem ÁOK Ált. Orvostudományi 
  EFK Egészségügyi Fıiskolai 
  FOK Fogorvostudományi 
  GYTK Gyógyszerésztudományi 
  TSK Testnevelési és 

Sporttudományi 
SZTE Szegedi 

Tudományegyetem 
ÁJK Állam- és jogtudományi 

  ÁOK Ált. Orvostudományi 
  BTK Bölcsészettudományi 
  EFK Egészségügyi Fıiskolai 
  GTK Gazdaságtudományi 
  GYTK Gyógyszerésztudományi 
  JTFK Juhász Gyula Tanárképzı 

Fıiskolai 
  MFK Mezıgazdasági Fıiskolai 
  SZÉFK Szegedi Élelmiszeriperi 

Fıiskolai 
  TTK Természettudományi 
SZIE Szent István Egyetem ÁTK Állatorvostudományi 

  ÉTK Élelmiszertudományi 
  GTK Gazdaság- és 

Társadalomtudományi 
  GÉK Gépészmérnöki 
  JFK Jászberényi Fıiskolai 
  KTK Kertészettudományi 
  GMFK Gazdálkodási és 

Mezıgazdasági Fıiskolai 
  MKK Mezıgazdaság és 

Környzettudományi 
  TK Tájépítészeti-, védelmi és 

fejlesztési 
  YMMFK Ybl Miklós Mőszaki 

Fıiskolai 
SZFE Színház és Filmmővészeti 

Egyetem 
  

VE Veszprémi Egyetem GMK Georgikon Mezı-
gazdaságduodmányi 

  MK Mérnöki 
  TK Tanárképzı 
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Kód Intézmény neve Kód Karok 
ZMNE Zrínyi Miklós Nemzet-

védelmi Egyetem 
BKMFK Bolyai János Katonai 

Mőszaki Fıiskolai 
  HTK Hadtudományi 
  VSZTK Vezetés- és 

szervezéstudományi 
 

Fıiskolák 
 

Kód Fıiskola neve Kód Kar 
BDF Berzsenyi Dániel 

Fıiskola 
  

BGF Budapesti Gazdasági 
Fıiskola 

KVIFK Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari és 
Idegenfrogalmi 

  KKFK Külkereskedelmi 
  PSZFK Pénzügyi és Számviteli 
BMF Budapesti Mőszaki 

Fıiskola 
BDMFK Bánki Donát Mőszaki 

  KGFK Keleti Károly 
Gazdasági 

  KKVFK Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki 

  NIFK Neumann János 
Informatikai 

  RKMFK 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  
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Kód Fıiskola neve Kód Kar 
  MMFK Mőszaki és 

Mezıgazdasági 
  TTFK Természettudományi 
RTF Rendırtiszti Fıiskola   
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 Bölcsészet-
tudományi 

  HTK Hittudományi 
  TFK Tanítóképzı 

Fıiskolai 
ORKI-
ZSE 

Országos Rabbiképzı – 
Zsidó Egyetem 

  

PPKE Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem 

BTK Bölcsészet-
tudományi 

  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 
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Kód Intézmény Kód Kar 
EGHF Egri Hittudományi 

Fıiskola 
  

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 

  PSZGFK 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 Intézmény Kód Kar 
VTIF Vitéz János Római 

Katolikus Tanítóképzı 
Fıiskola 

  

WJLF 
 

Wesley János 
Lelkészképzı Fıiskola 

  

 
Magán ill. alapítványi fıiskolák 

 
Kód Intézmény 
ÁVF Általános Vállalkozási Fıiskola 
BKF Budapesti Kommunikációs Fıiskola 
DFGF* Deák Ferenc Gazdasági 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 
 
 


