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ELİSZÓ 

 
A 2002. év nem hozott alapvetı változásokat a MAB életében és mőködésében. 
A székhelyen kívüli és a távoktatási képzések akkreditációs eljárásai befejezıdtek 
és megkezdıdött a felkészülés a második általános akkreditációs fordulóra. A 
Plénum szakértı bizottságokra bízta az elsı forduló, valamint a legújabb külföldi 
tapasztalatokat felhasználva a módszerek, az eljárási és értékelési rendszer 
kidolgozását. 
A Titkárság munkáját az alábbi adatok mutatják: 36 intézményben 159 szak 
értékelésére került sor. Részletes eljárás keretében 150 doktori iskolát vizsgáltunk 
meg. Az év elsı felében 205 egyetemi/fıiskolai tanári pályázattal foglalkoztunk, 
és az év utolsó hónapjaiban véleményezésre és további eljárásra újabb 200 
pályázatot kellett elıkészíteni. Véleményt kért az Oktatási Minisztérium 7 
karlétesítés, 96 szaklétesítés/szakindítás, 54 képesítési követelmény és 12 ÁIFSZ 
szakindítás ügyében. Az adatok mögött bírálók és bírálatok, tárgyalások, 
bizottsági, kollégiumi döntések, gyakran éles viták állnak, amelyeket ugyanennyi 
plénumhatározat követett. Ennek precíz és hibátlan adminisztrálása, az 
intézményeket látogató bizottságok munkájának, utazásának szervezése, a 
jelentések összegzése oly mértékben kimerítette a munkatársak teljesítı 
képességét, hogy úgy szólván csak percek maradtak továbbképzésünkre, saját 
munkánk fejlesztésére, javítására. Természetesen az elmondottak mellett 
számtalan napi teendı, minisztériumi, intézményi, egyéni kérelem, elıterjesztés, 
vitaanyag színesítette vagy nehezítette a Titkárság munkáját. Mindezt a fıtitkár és 
helyettese mellett 7 fı- és 3 részállású referens, 1 informatikus és 8 ügyintézı 
végezte és végzi el. Egyenletesen és jól fejlıdtek külföldi kapcsolataink. 
Mindezekrıl a következı oldalakon részletesen olvashatunk. 
 
A Titkárságon belül a referensek száma a negyedik negyedévben két fiatal 
munkatárssal gyarapodott, továbbá a távozók helyét két új ügyintézı foglalta el.  
 
Óriási törést jelentett fıtitkárunk váratlan halála. Homonnay Gabriella hallatlan 
biztonsággal, körültekintéssel, tapintattal, óriási diplomáciai érzékkel 
kormányozta a Titkárság hajóját az egyes minisztériumok, az intézmények, a 
különbözı plénumok, a társadalmi és egyéb szervezetek által felkorbácsolt 
felsıoktatási tengerek Scyllái és Charybdisei között. Napokig nem tudtuk 
elképzelni, hogyan fogunk ezután létezni, mi lesz a sorsunk, hogyan alakul 
életünk abban a közösségben, amit Gabi alakított és vezetett mindannyiunk 
örömére és kedvére. Alig több mint 3 évet tölthetett a fıtitkári poszton. 
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Széleskörő elismertsége, szakmai megbecsültsége és a felsıoktatás minıségének 
fejlesztése iránti elkötelezettsége mindenkiben tiszteletet és elismerést váltott ki. 
Kitőnıen szervezte és irányította az adminisztrációt, miközben átlátta azt a sok 
buktatót és akadályt, amit el kellett, és amit el tudott hárítani. Emellett ideje és 
energiája volt arra is, hogy hazai és külföldi fórumokon a felsıoktatás 
minıségvédelmérıl, annak módszereirıl, eljárásairól beszéljen és publikáljon. 
Ajtaja, szíve és füle mindenki számára nyitva állott. Személyes bánatunk, közös 
ügyeink iránt érzett rosszallásunk vagy akár felháborodásunk csillapítása és 
elsimítása természetéhez tartozott. Nem csak kiváló vezetı volt, de nem egyszer 
meggyızıdhettünk arról is, hogy milyen nagyszerő és figyelmes háziasszony. 
Karácsony elıtt valamennyiünket meglepett az asztalunkra elhelyezett maga 
sütötte kedves adventi mézes figurákkal, amit idén már nem tudott átadni. 
Homonnay Gabi az igazi nagyasszonyok közé tartozott. Olyan volt, mint akit egy 
Jókai vagy Mikszáth regény olvasásakor gyermekkoromban magam elé 
képzeltem. Szeretetre méltó és egyúttal tekintélyt parancsoló. Nem használta 
korunk szokásainak megfelelıen leánykori nevét, tartotta magát a 48 évvel 
ezelıtt, házasságkötésekor felvett nevéhez. Valamennyiünknek Gabi volt, így 
szerettük és így tartjuk meg emlékezetünkben.  

 
Kiss Péter 
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Homonnay Györgyné dr. 

 
Róna-Tas András búcsúztatója 

Drága Gabi, dadogva és a szavakat keresve búcsúzom. Kapaszkodom ebbe a 
papírba is, mert a fegyelem nélkül könnyekbe fúlnak a szavak. Búcsúzom a 
barátaid, a munkatársaid, a Magyar Akkreditációs Bizottság, mindannyiunk 
nevében, akik ismertek, szerettek, és akik együtt dolgoztak, együtt lehettek veled. 

Búcsúzom és emlékezem.  
Évtizedek kútjába tekintek, hiszen 17 éves korom óta ismerlek. Még most is 

elıttem van az az Andrássy úti lakás, ahol elıször találkoztunk, a legendák övezte 
otthon, az a csodálatos légkör, amelyben szüleiddel éltetek és ahová meghívást 
kapni kitüntetés és izgalom volt. Már akkor megragadott a szellem és a szépség 
harmóniája, ami aztán egész életedben végigkísért. A révfülöpi nyarak, a vitorlás 
kirándulások és bridzspartik, a társaság, amelynek mindig központjában voltál, 
napfény és békés vidámság, ragyogó színfolt az egyre sötétedı világban. S ha 
szétrombolták – s hányszor rombolták szét! –, újraépítetted, újraépítettétek a 
Csaba utcában, Tihanyban, a Budakeszi úton, ahol még kerekebb világot 
teremtettél, megint egy új helyet, ahol öröm volt összejönni, s nagy beszélgetések 
közepette szemlélni a változó világot. 

Építkezı és világító ember voltál. Családot, otthont, közösséget és szakmát 
építettél soha nem lankadó energiával, mindig szeretettel, akarattal és 
bölcsességgel, soha el nem fáradva, vagy soha nem mutatva, hogy elfáradtál. 
Mindig csodáltam, csodáltuk energiádat, amellyel a legnehezebb helyzetben is 
képes voltál újra kezdeni, újat építeni, és új helyzetekben a legmagasabb szinten 
teljesíteni. Képes voltál párhuzamosan helytállva családot, szakmát, munkahelyet, 
barátságokat építeni. S mindezt úgy, hogy a szellem és a szépség fényével 
világítottad be azokat, akik körülvettek. 

Alkotó és nyitott ember voltál. Nemcsak ırizted azt, amit otthonról és 
tanáraidtól kaptál, hanem mindig érzékeny maradtál az újra, a mindennapi 
életben, a szakmában és a változó világban. Újat tudtál alkotni, mert nem ragadtál 
le a múlt igézeténél, és értéket tudtál ırizni, mert a régit is újjá, élıvé tudtad 
varázsolni. Bárhová érkeztél a sors néha kifürkészhetetlen akaratából, egyetemre, 
arab országba, hivatali munkahelyre – a téged körülvevı világ megváltozott. Nem 
akartad saját képedre formálni, csak egy magasabb szintre emelni. S milyen 
kevesen tudják ezt a bölcsességet! Lelkedet és eszedet egyaránt bıkezően 
pazaroltad úgy, hogy mindig gazdagabb lett körülötted a világ, és tudtad, ezáltal 
te is több lettél. Szinte megszállottan kívántál az új kihívásoknak megfeleltetni és 
magad is megfelelni, pazarolva tehetségedet és egészségedet. 
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Kutató és tanító ember voltál. A szakmádat és a természetet vizsgáltad, de 
ugyanolyan kíváncsisággal kutattad az emberi természetet is. Mindenkiben láttál 
és megláttál értékeket, ahogy a szakmádban újat, úgy az emberi kapcsolatokban is 
új értékeket teremtettél. S a sokszor megszenvedve megteremtett újat tovább 
tudtad adni, mert kiváló tanár voltál. Tanítványaid nem csak tiszteltek, hanem 
rajongva szerettek is. Itthon és a nagyvilágban ismertek és elismertek. Híred 
nemcsak követett, hanem megelızött, s bár hívtak szerte a világba, hol Dániába, 
hol Amerikába vagy Szlovéniába, te úgy érezted, hogy neked itthon a helyed. 
Itthon kell továbbadnod mindazt, amit kutattál és alkottál. Szakmát és 
emberséget. 

És nagyon jó, hogy itt maradtál. Tudtad, hogy szükség volt rád, a 
sugárzásodra, a szeretetedre, a tehetségedre, a vidám okosságodra. Szükség volt 
rád a kisebb körben, a családban, Gyurinak, Máriának, Gézának, minden 
szeretettednek, aprónak és felnıttnek, szükségük volt arra, hogy megértsd, és 
szeretve szolgáld ıket. És szükség volt rád a nagyobb körben, a barátoknak, 
akiket a legnehezebb vagy a legboldogabb perceikben is elértél, hogy szóban és 
tettel segítsed ıket, s akik a legnagyobb emberi szenvedések vagy örömök idején 
is elértek, ha támaszért, vagy csak a mindennapok apró akadályainak 
elhárításában hozzád fordultak. Szükség volt arra, hogy szellemi szalont 
teremtsél, ahol oly sok kiváló ember fordult meg, barát és osztályos társ, 
gondolatot gondolaton csiszolva. Így váltál a magyar szellemi élet egyik 
meghatározó központjává, csendben, minden harsány hivalkodás és szervezkedés 
nélkül. Természetesen, ahogy a csillag jár az égen. Életed, most már tudjuk, 
utolsó szakaszát a Magyar Akkreditációs Bizottságnak szentelted. Sokat küzdöttél 
a nagyiparrá vált, embert felırlı adminisztráció és az érdemi, minıségi munka 
összehangolásáért. Mindig fogékony voltál itt is az újra, anélkül, hogy a 
megküzdött értékeket szem elıl engedted volna. A titkárság olyan oázis volt, 
ahová a magyar felsıoktatás legkülönbözıbb rendő és érdekő szereplıi felüdülni 
jártak, és ebben neked is nagy szereped volt. Az utóbbi években a felsıoktatás 
minıségügye szakmává vált, és ebben a nemzetközi szakmában is nem kevés 
nemzetközi elismerést szereztél magadnak és az intézménynek. Egy nagy 
átalakulás kellıs közepén hagytál itt minket, miközben a jövıt fürkészted és a 
jelent alakítottad. 

Hosszú és mégis igazságtalanul rövid életutad hirtelen és felfoghatatlanul 
véget ért. Megrendülve és lázadozva fürkésszük az Isten megmásíthatatlan 
akaratát. Látjátok feleim szemetekkel, mik vagyunk, csupa por és hamu vagyunk. 

Búcsúzunk, búcsúzom tıled Gabi, de nem örökre. Lelked odafönt, szép 
szellemed idelent közöttünk és nekünk marad. 
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Michelberger Pál 
 

MINİSÉG, FELSİOKTATÁS, FELNİTTKÉPZÉS 
 
1. Bevezetés 
 
A magyar felsıoktatás minıségének letéteményese, Magyar Akkreditációs 
Bizottság elnökeként kettıs feladattal állok szemben: egyfelıl meg kell ıriznem 
az eddig felhalmozott értékeket, másfelıl pedig valami egészen újat is szeretnék 
tenni. Az értékekrıl és a továbblépési lehetıségekrıl szólok tehát az 
elkövetkezendıkben. Mindezek elıtt azonban arra a kötelességemre kell utalnom, 
hogy a MTESz küldötteként foglalok helyet a Bizottságban. A küldı szervezet 
pedig jogosan azt várja el tılem, hogy a felhasználói szféra képviselıjeként a 
felhasználói érdekek érvényesítése és érvényesülése minél nagyobb hangsúlyt 
kapjon. Küldetésem tehát a felhasználói szféra jelenlétének erısítése a Magyar 
Akkreditációs Bizottság munkájában. 
 
2. A MAB kialakulása és szerepe 
 
Ha az értékekrıl és a továbblépési lehetıségekrıl szeretne valaki beszélni, akkor 
elıször is arra kell felhívni a figyelmet, hogy az érték általában nem független a 
környezettıl, a gyakorlati feladatoknak ezen a szintjén pedig egyáltalán nem lehet 
függetlennek mondanunk. Az értékek és túlhaladásra váró elemek megértéséhez 
tehát elıször is a környezetrıl, a döntések meghozatalának környezetérıl kell 
számot adni. Elıször tehát a Magyar Akkreditációs Bizottság kialakulásának 
aspektusait, az 1990-2000. közötti idıszakban elvégzett munkáját és annak 
nemzeti összefüggéseit szeretném kifejteni. 
 

2. 1.  A Rektori Konferencia 
 és Róna-Tas András 

 
1990-ben világossá vált, hogy a magyar felsıoktatás elıtt álló legfontosabb 
feladat: átalakulás a minıség megırzésével. Mindenekelıtt dönteni kellett abban, 
hogy a háromszintes angolszász struktúrát veszi-e át a magyar felsıoktatás, vagy 
a fıiskolák és egyetemek kettıségén alapuló kontinentális rendszert. Az Európai 
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Közös Piachoz való csatlakozásunk tervei miatt akkor a második szerkezet 
látszott alapvetıen követendınek. Mindkét rendszer közös vonása, hogy a 
tudományos fokozatot az egyetemek adják. Ezért a prioritások rendjébe elsı 
helyre került annak elıkészítése, hogy a TMB által adott kandidátusi fokozat 
helyére lépı PhD tudományos fokozat megszerzése illetve adása visszakerüljön 
az egyetemekre. Világossá vált, hogy ez egy egyszeri és soha vissza nem térı 
alkalom. Persze az igazság kedvéért azt is meg kell említeni, hogy a kandidátusi 
fokozat megszerzése nem volt független az egyetemektıl, hiszen zömével az 
egyetemek képezték az aspiránsaikat. Egy hatalmas különbség azonban volt: 
korábban ugyanis, jóllehet az egyetem képezte az aspiránsok jó részét, mégis a 
képzésért nem az egyetem volt felelıs. Azzal tehát, hogy a tudományos fokozatot 
visszahelyezték az egyetemekre, nemcsak új jogokat nyertek az egyetemek, 
hanem ezzel együtt új kötelességeket is vállaltak. Az átalakulás zökkenımentes 
lebonyolításához több feltételre volt szükség. Mindenekelıtt biztosítani kellett a 
minıségi szelekció szervezetét, és meg kellett állapodni az elvekben. Meg kellett 
teremteni a végrehajtáshoz szükséges jogi kereteket. Biztosítani kellett a 
minimális anyagi feltételeket. Mindezek köré pedig végül de nem utolsósorban, 
sokoldalú konszenzust kellett létrehozni. Mindezen politikai, gazdasági, 
diplomáciai feladatok között nem veszhetett el a „gyermek”, azaz ami a jövıt 
biztosíthatta: a minıség. A legjobb, leghatásosabb átalakulás sem ér ugyanis 
semmit, ha közben a felsıoktatás nem tudja teljesíteni hivatását, azaz a magasan 
képzett elmék kimővelését 
 

2. 2. Minıségbiztosítás, megırzés 
 
Az átalakuló felsıoktatás, azaz az akkori „Doktori program”-ok létrehozása, 
valamint az újonnan alakuló felsıoktatási intézmények, programok, továbbá a 
már mőködı intézmények programok minıségének megfelelı szinten tartására a 
minıséghitelesítés, akkreditáció, látszott a legkézenfekvıbb megoldásnak. Az 
akkori Országos Akkreditációs Bizottság, majd a késıbbi Magyar Akkreditációs 
Bizottság arra összpontosította figyelmét, hogy „a felsıoktatási intézmény a 
minıséget tekintve alkalmas-e a törvényben leírtak teljesítésére.” A törvényben 
leírtaknak történı megfelelés pedig input centrikussá, azaz a bemeneti tényezık 
vizsgálatára tette érzékennyé a Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységét. 
 

2. 3. Input: személyi és infrastrukturális feltételek 
 
Az akkreditáció különös figyelmet fordított a személyi, valamint az 
infrastrukturális feltételekre. A személyi feltételek fontosságának hangsúlyozása 
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nem volt egészen új kelető nézıpont, hiszen Eötvös Loránd is azt állította, hogy 
az egyetemet professzorai teszi egyetemmé. A személyi feltételek vizsgálatán a 
Magyar Akkreditációs Bizottság a hallgatók és a tantárgyakat oktató tanárok 
tudományos eredményeinek, fokozatának elemzését értette. Az infrastrukturális 
feltételek ellenırzésekor pedig az oktatási helyiségek, laboratóriumok állapotát, 
eszközökkel való felszereltségét, számítógépes ellátottságát, a könyvtári 
készleteket és az adminisztrációt vette górcsı alá. Ezek a tárgyi és személyi 
feltételek szolgáltak szinte kizárólag alapul az akkreditációs értékeléshez. 
 

2. 4.  „Kis ország” effektus 
 
Az akkreditációs tevékenységet nagyban bonyolította az a jelenség, amit „kis 
ország” effektusnak is szoktak nevezni. A „kis ország” effektus abban 
jelentkezik, hogy nagyon nehéz az érintettséget elkerülni, a pártatlanságot 
megtalálni a bírálók személyében. Magyarországon egy tudományterületen belül 
szinte lehetetlen találni olyan független bírálót, aki valamilyen szinten ne lenne 
érintett egy intézmény, szak, doktori program létesítése vagy mőködtetése 
tekintetében. 
 

2. 5. A felsıoktatás intellektuális leltára 
 
2000-ben befejeztük a létezı magyar felsıoktatási intézmények elsı 
akkreditációját. Nem minden akkreditációs eljárás zárult le azonban az elmúlt 
idıszakban, hiszen egyes szakokon, egyes egyetemeken vagy fıiskolákon mindez 
ideig nem volt diploma kiosztás. Egy akkreditálás azonban csak akkor zárul le, ha 
egy teljes oktatási ciklust, beleértve a diploma kiosztást is vizsgálat tárgyává 
tudunk tenni. Ettıl eltekintve azonban ténylegesen befejezıdött az elsı 
intézményi akkreditációs kör. Másodszor pedig, mivel az elsı kör befejezıdött, 
2001-tıl egy új akkreditációs hullám, egy újabb nyolc éves ciklus indulhat. 
Természetesen közben a felsıoktatás számos lényeges peremfeltétele 
megváltozott. Elıször is a megkezdıdött és teljes erıvel halad az a munka, 
amelyet a felsıoktatás demokratizálódásának szoktak nevezni. A program célja, 
hogy 2010-ig a felsıoktatásba felvett hallgatók a korosztály 50%-át kell, hogy 
kitegyék. A felsıoktatás, ilyetén, eltömegesedése pedig új feladatok elé állítja az 
oktatókat, az intézményeket és a minıségért felelıs szervezeteket. Másodszor 
pedig lezajlott az intézményi integráció, akár fıiskolákról akár egyetemekrıl van 
szó és ez ismételten új szempontok bevezetését teszi szükségessé. Ebbıl az 
következik, hogy nem a korábbi, hanem az újonnan szervezett intézmények 
akkreditációjára kerülni már a jövıben sor. Harmadik új tényezı a 
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felsıoktatásban az ún. „Bologna folyamat” beindulása, amely sok más mellett a 
két- (három-) szintő felsıoktatást részesíti elınyben. Negyedik, egészen új, 
minıséget befolyásoló tényezı pedig az oktatási formák sokszínőségében 
jelentkezik. Ma a hagyományos formák mellett hihetetlenül nagy számban 
találkozunk kihelyezett képzésekkel, távoktatási formákkal, székhelyen kívüli 
oktatással. Az oktatási formák megtöbbszörözıdése magával vonja a minıség 
koncepciójának újabb aspektusokkal történı kiegészítését is. 
 

3. Tapasztalatok 
 
A változó körülményeket érzékelve tehát gazdagodott a MAB 
szempontrendszere, de gazdagodott azáltal is, hogy 2000 folyamán kikérte egy 
nemzetközi vizsgálóbizottság véleményét is a tevékenységét illetıen. Az Európai 
Egyetemek Szövetség (CRE) felülvizsgálat eredményeinek beépítése a MAB 
munkájába ugyanannak a MAB-nak a feladata, melynek én az elnöke lehetek. 
 

3. 1. CRE felülvizsgálat: elitizmus, kimenet hiány, belterjesség 
 
A CRE jelentés több helyen is visszatér az úgynevezett „elitizmus” 
kérdésköréhez, azaz ahhoz a jelenséghez, hogy a MAB túl nagy jelentıséget 
tulajdonít az akadémiai szférának az akkreditációs értékelés során. Ezzel pedig 
szorosan összefügg az is, hogy a kamarák és a fıiskolák nem elegendı számban 
tudják magukat a MAB különféle szintjein képviseltetni, valamint kitér arra, hogy 
a „végfelhasználók” kimaradása a MAB alakulása idején érthetı volt, az elmúlt 
tíz évben bekövetkezett változások azonban idıszerővé tették bevonásukat a 
felsıoktatás minıségének értékelésébe. Minderre pedig azért is szükség lenne, a 
CRE felülvizsgálat készítıiben egyöntetően az a vélemény alakult ki, hogy több 
értelemben is keveset foglalkozik a MAB a kimeneti tényezıkkel. A MAB 
létrejöttének idején az ipar és a kereskedelem valóban átmeneti idıszakot élt. Ez 
akkor kellıképpen indokolta, hogy miért nem vonták be ıket az akkreditációba, 
hiszen elképzelésük sem volt a felsıoktatással és a végzett hallgatókkal 
kapcsolatos elvárásaikról. Mára azonban ez a helyzet megváltozott.  
 

3. 2. Új feladatok 
 
A MAB jelenlegi helyzetének megítéléséhez számot kell vetni a rá háruló újabb 
és régebbi feladatokkal; ezek a Doktori Iskolákat, az egyetemi és fıiskolai tanári 
pályázatok véleményezését, továbbá pedig az újabb oktatási formákat illetı 
feladatok. 
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3. 2. 1. Doktori Iskolák 

 
A doktori iskolák akkreditációja során a MAB azzal az ellentmondással került 
szembe, hogy egyszerre akarja elkerülni az intézményi autonómia csorbítását, 
valamint hogy azt, hogy állami pénzek haszontalanul kerüljenek felhasználásra. 
Éppen ezért a Magyar Akkreditációs Bizottság egy olyan nagyon részletes 
követelményrendszert állított föl, amelyik egy-egy doktori iskola mőködésének 
alapvetı feltétele. Szeretnénk, ha ezek a doktori iskolák a szó mélyebb 
értelmében vett tudományos iskolák lennének a jövıben. Tudományos mőhelyek, 
ahol együtt dolgozik a vezetı és a vezetett, és együtt biztosítják azt, hogy a 
magyar tudományos közéletben az utánpótlás megfelelı színvonalon történjék. 

 
3. 2. 2. Egyetemi tanári és fıiskolai tanári pályázatok véleményezése 

 
Az elmúlt, 2001. évben elsı ízben véleményeztük az egyetemi és fıiskolai tanári 
pályázatokat. Közel 200 pályázat került a Magyar Akkreditációs Bizottság elé. 
Nagyon gondos munkát végzett az a szakértıi testület, akiknek sorából két vagy 
három szakember opponálta a pályázati anyagot. Emberfeletti munkát végzett az 
Egyetemi, Fıiskolai Tanári Kinevezések Véleményezését Koordináló Bizottság 
(EFT Bizottság), amelyik mind a pályázatokat, mind az opponensi véleményeket 
átnézve, harmonizálva megpróbálta egységes metodikával, de a tudományágak 
sajátosságait figyelembe véve megmérni a pályázókat és a pályázatokat. Végül a 
plénum két teljes ülést szánt arra, hogy a pályázatokat egyenként megvizsgálja, és 
titkos szavazással meghozza a Magyar Akkreditációs Bizottság végleges 
állásfoglalását. A pályázók kétharmadát, 66-67%-át minısítette a plénum 
egyetemi tanári vagy fıiskolai tanári állás betöltésére alkalmasnak, 
egyharmadánál úgy érezte, hogy még nem megfelelı a felkészültség. A Magyar 
Akkreditációs Bizottság így kialakított véleményérıl tájékoztattuk az Oktatási 
Minisztériumot és az illetékes felsıoktatási intézményt is. 

A véleményezés során a bizottság rendkívül nehéz helyzetben volt, 
hiszen a plénum tagjai közül nagyon sokan szerették volna az egyetemi tanári 
kinevezés feltételéül a tudomány doktora fokozatot, illetve akadémiai doktori 
címet megkívánni. Ezt azonban a felsıoktatási törvény nem írja elı és ezt a 
tételes kívánságot nem lehetett önmagában figyelembe venni. A mércét azonban 
igen, amelyik a tudomány doktora fokozathoz vagy az akadémiai doktori címhez 
tartozik, azt az egyes szakmában természetesen meg lehet követelni. Így a 
megszavazott egyetemi tanároknak durván az egy harmada nem rendelkezik 
akadémiai doktori címmel, csak kandidátusi vagy PhD tudományos fokozattal, 
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ám tevékenysége, publikációi, nemzetközi elismertsége, tudományos közéleti 
tevékenysége alkalmassá teszik az egyetemi tanári állás betöltésére. Ugyanakkor 
az is elıfordult, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság nem javasolt 
tudományok doktora fokozattal rendelkezıt, esetleg akadémikust sem, mert a 
pályázó valamilyen feltételt nem teljesített. A meg nem felelés természetesen nem 
a tudományos tevékenységet illette, hanem valamilyen formai feltételt, például az 
újonnan kinevezett egyetemi tanároknál elıírás az, hogy habilitáltaknak kell 
lenniük. És ha valaki nem habilitált, még akkor sem lehet egyetemi tanár a 
törvény értelmében, ha egyébként a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 

Két okból sem zárult le a változtatások kora. Egyrészt a tudomány és a 
felsıoktatás fejlıdése a jövıben is megkívánja azt, hogy az egyetemi tanárokkal 
és a fıiskolai tanárokkal szemben támasztott követelmények idırıl idıre 
változzanak. Másrészt pedig a tapasztalatok győjtésével a munkát mindenképpen 
finomítanunk kell. Az ügymenet csiszolása érdekében a következı változást 
vezettük ezidáig be: nem kettı, és kivételesen három, hanem eleve három anonim 
opponenst kérünk fel minden pályázathoz. Az EFT Bizottság szerepe a jövıben 
elsısorban a harmonizálás és a szabályzatok karbantartása lesz. A három bírálói 
véleményt a Magyar Akkreditációs Bizottság tudományági bizottságai vitatják 
meg részleteiben annak érdekében, hogy a vélemény szakma-közelben maradjon. 
Természetesen a plénum továbbra is szavaz minden egyes egyetemi és fıiskolai 
tanári kinevezésrıl. 

 
3. 2. 3. Új oktatási formák 

 
A nem hagyományos oktatási formák esetében az adott oktatási formákhoz 
igazodnak az elemzés szempontjai. A távoktatás esetén kiemelt értékelési 
szempont a használt oktatócsomag színvonala, az oktatók minısége és távoktatási 
felkészültsége, s meg kell vizsgálni azt is, hogy az ismeretek ellenırzése a 
nappali tagozatos képzéssel azonos szinten történik-e. A székhelyen kívüli 
képzések vizsgálatakor pedig a MAB különös figyelmet szentel annak, hogy az 
adott tananyagot hogyan oktatják, és elsajátítását hogyan ellenırzik. 
 

4. Stratégiai változtatások 
 

4. 1. Bemenet →→→→ bemenet, folyamat, kimenet 
 
Az akkreditációs eljárásokban a MAB a jövıben nagyobb figyelmet kíván 
szentelni az oktatók és a felvett hallgatók, valamint a rendelkezésre álló 
infrastruktúra minıségének értékelése (bemenet minısége) mellett az oktatási 
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folyamat, illetve az oktatási kimenet minıségi vizsgálatának. Ezek érdekében – 
megfelelı módszerek és konkrét mutatók kidolgozásával – vizsgálni fogja: 
• az adott intézménybe mindenkor felvett hallgatók minıségét (pl. az oktatók 

véleménye az elsı évet lezáró hallgatókról), 
• az intézmények innovációs képességét, a curriculumok megújítását, napra 

készen tartását, 
• az intézmények oktatóinak oktatói és, ahol ez indokolt, kutatói teljesítményét, 
• a hallgatói elégedettséget, 
• a követelményrendszert (vizsgakérdések, diplomamunkák), a vizsgák 

tapasztalatainak visszacsatolását az oktatási folyamatba, 
• a képzés során az intézmény által hozzáadott értéket, 
• a végzett hallgatók tudását, készségeit, kompetenciáját, elhelyezkedését és 
• a minıségbiztosítási terv elkészítését és betartását. 
 
A kimeneti vizsgálatokhoz javasolni fogja a MAB az intézményeknek, hogy – 
elıször kísérleti jelleggel – kezdjék meg a végzett hallgatók, valamint azok 
munkaadóinak („felhasználók”) kérdıíves vagy más módszerrel végzett 
megkérdezését. Mindez idıvel az intézményeknél kiépítendı belsı 
minıségbiztosítási rendszerek szerves részévé válhat. 
 

4. 2. A felhasználók szerepének növelése 
 
A jelenlegi Magyar Akkreditációs Bizottságban a felhasználói szféra lényegesen 
nagyobb arányban szerepel, mint a korábbiban. A felhasználói szféra azonban 
már nem korlátozódik csak a tudományos szférára, tehát a kutatóintézetek 
területére, ezen belül is elsısorban a Magyar Tudományos Akadémiára, hanem 
megjelentek benne a kamarák, a gyáriparosok, különbözı egyéb felhasználók 
képviselıi is. A felhasználók teljes körét ugyan nem sikerült lefedni, hiszen egy 
harminctagú testületben minden szakmát, minden réteget, minden foglalkozási 
ágat minden területen képviselni nem lehet, de a választott és küldött Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagjai széles látókörőek és a saját szők területükön 
túlmenıen is képesek a társadalom, az egész ország érdekeit képviselni 
 

4. 3. Értékelés →→→→ értékelés és tanácsadás 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységének célja az intézményi 
akkreditáció elsı körének lezárása után meg kell, hogy változzék. Az értékelés 
eleddig engedélyezést vagy annak megtagadását, esetenként meghatározott 
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feltételek melletti ideiglenes engedélyezést célzott meg. Ennek a típusú 
értékelésnek megvolt a maga történeti küldetése, a helyzet azonban mára 
megváltozott, és ennek az értékelés céljában is meg kell mutatkoznia. Ma pedig 
az látszik megfelelı célnak, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság abban 
segítse a mőködı intézményeket, hogy miképpen mozdíthatnák elı a minıség 
javítását. Így az akkreditáció feladata mindenképpen ki kell, hogy egészüljön a 
tanácsadás motívumával. 
 Ezzel összefüggésben a második akkreditációs hullámban az intézmények 
minıségbiztosítási rendszerének az áttekintése különös fontossággal bír. Ez áll 
pillanatnyilag Európában az akkreditálás középpontjában és ezt kérik számon a 
Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységétıl is. Továbbá ez az, amit az 
Oktatási Minisztérium is elvár a Magyar Akkreditációs Bizottságtól. Hozzá kell 
azonban tennem, hogy a minıséget nem az Akkreditációs Bizottság, hanem az 
intézmények biztosítják és az Akkreditációs Bizottság csak segítséget nyújt 
ahhoz, hogy a minıségbiztosítási rendszerek megfelelı szervezettel és 
intézkedési elképzelésekkel valóban mőködjenek és biztosítsák a fokozatos 
minıségjavulást és használhatóságot az egyes felsıoktatási intézményekben. 
 
 

4. 4. Minden →→→→ szelektív akkreditáció 
 
Ahogy az értékelés átalakul lépésrıl lépésre tanácsadássá, úgy az akkredtáció 
tárgya is megváltozik. Az intézményi akkreditáció eleddig az intézmény minden 
szakját és minden képzési formáját egyforma intenzitással végezte. Mostantól 
azonban sokkal nagyobb figyelmet fordít a Magyar Akkreditációs Bizottság az 
intézmény menedzsmentjének áttekintésére és annak vizsgálatára, hogy a 
menedzsment mennyire hatékonyan fejti ki tevékenységét. Emellett pedig nem 
vizsgál majd azonos intenzitással minden szakot, hanem valamilyen szempontok 
alapján kiválaszt néhány szakot és immár csak a kiválasztott szakokat veszi 
górcsı alá. 
 

4. 5. Skála  →→→→ igen (feltételes), nem 
 
A MAB tevékenységének irányultsága a jövıben is kettıs lesz: akkreditáció és 
minıségértékelés. A minimális követelmények szükségesek, a formális, 
minıségi garanciát nyújtó nemzeti minıséghitelesítési rendszer léte az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk szempontjából is elengedhetetlen. A MAB tehát 
küszöbszinteket állapít meg, s ehhez viszonyítja az intézményeket és 
programokat („igen”, „feltételes igen”, „nem” állásfoglalás, a küszöbszintet 
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éppen csak elérı programok és intézmények esetében mérlegelési lehetıséggel). 
A küszöbszint felett pedig szövegesen értékel. Az értékelések során tanácsokat 
fogalmaz meg az adott intézmény/program jövıbeli mőködésének javítására 
nézve. Az ellenırzı – számonkérı (OM felé véleményezı) tevékenység mellett 
tehát a minıségjavítást célzó, segítı (intézmények felé tanácsadó) funkciót is 
gyakorolja. A jövıben azonban a hangsúly eltolódik a számonkérés felıl a 
minıségjavítás (értékelés, tanácsadás) felé. 
 

4. 6. Értékelés. Vertikális (intézmény), horizontális (szakma) 
 
Az intézményi akkreditáció során az intézményi célok vizsgálata is szükséges, 
továbbá – az intézmény szakjai mellett – az intézmény, mint egész minıségét 
meghatározó tényezıket is vizsgálni és értékelni fogja a MAB (makrokvalitás, 
menedzsment). 

A minıségbiztosítási rendszer vonatkozásában az elsı 3-4 évben ennek 
felderítı dokumentálása a cél, a koncepciót és a rendszer létét kell vizsgálni, s 
majd a késıbbiekben, a kialakuló gyakorlat szerint és elegendı tapasztalat 
birtokában lehet a vegyes értékelés elemeit bevezetni. A MAB az intézmények 
részére segítséget nyújt, tájékoztatókat tart és konzultációs lehetıséget biztosít 
belsı minıségbiztosítási rendszereik kialakításához, s azoknak az akkreditációs 
szempontokkal való egyeztetéséhez.  

A program akkreditáció az eddigi gyakorlat szerint folytatódik. A 
tervidıszakban a MAB megkezdi majd az együttes programértékelések 
elıkészítésére vonatkozó munkálatokat. Hosszabb távon elképzelhetı ugyanis 
egy-két tudományágban – külföldi szakértık bevonásával – ilyen, az azonos 
programok esetében, különbözı intézményekben párhuzamosan végzett kísérleti 
jellegő vizsgálat. Elsıként az EU csatlakozással leginkább érintett képzések 
jöhetnek szóba. 

 
4. 7. Teljeskörő nyilvánosság 

 
A MAB tevékenységének és annak eredményeinek az eddiginél nagyobb 
nyilvánosságot kell kapniuk. Ennek érdekében a MAB: 

a.) rendszeresen közzéteszi majd a magyar felsıoktatás minıségére 
vonatkozó beszámolókat, elemzéseket; 

b.) kiemeli az egyes intézmények, szakok vizsgálata során tapasztalt 
követendı mintákat, „jó gyakorlatot”; 

c.) rendszeres eszmecseréket, összejöveteleket szervez tevékenységének 
érintettjeivel; 
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d.) naprakészen tartja honlapját. 
A MAB kommunikációs stratégiájának célja egyfelıl a MAB küldetésének 
eljuttatása a különbözı célcsoportokhoz, tudatosítása a szélesebb értelemben vett 
közvéleményben, másfelıl a MAB imázsának javítása. 
 
A kommunikációs stratégia célcsoportjai az alábbiak: 
• A felsıoktatási intézmények vezetıi és oktatói. 
• A felsıoktatási intézmények hallgatói. 
• Az Oktatási Minisztérium vezetése és munkatársai. 
• Az AIFSZ képzésben résztvevı középiskolák érintettjei. 
• A szélesebb közvélemény (sajtó, felsıoktatási érdekképviseletek, stb.) 
 
A célcsoportokhoz eljuttatandó üzenet fı gondolata az, hogy az érdek-összhang a 
MAB és partnerei között a minıségbiztosítási kontroll révén úgy jön létre, hogy a 
felsıoktatás erısebb és kiszámíthatóbb lesz, versenyképessége nemzetközi 
szinten javul. 
 
Az üzenet eljuttatásának eszközei célcsoportonként: 
1. A „Magyar Felsıoktatás” címő folyóiratban rendszeres tájékoztatást adunk a 

MAB-ban folyó munkáról, eredményekrıl, módszertani újdonságokról, 
értékelési nehézségekrıl, jövıbeni elképzelésekrıl, stb. 

2. Az egyetemi, fıiskolai lapokban meghatározott rendszerességgel áttekintést 
adunk a MAB munkájának hallgatókat érintı vetületeirıl. 

3. Erısítjük az Oktatási Minisztériummal fennálló kapcsolatokat folyamatos 
személyes tájékoztatás és kapcsolattartás, valamint a jó értelemben vett 
lobbizás segítségével. 

4. Az AIFSZ képzésben résztvevık célcsoportját direct mail jellegő 
tájékoztatással, illetve évente összefoglaló kiadványokkal érjük majd el. 

5. A szélesebb értelemben vett közvélemény elérését médiabeszélgetésekkel, 
sajtótájékoztatókkal, „nyílt nap” szervezésével, és a közéleti lapokban történı 
publikálással célozzuk majd meg. 

6. A korábbiakhoz hasonlóan Kiadványokban is közzétesszük a MAB 
tevékenységére vonatkozó információkat. 

 
4. 8. Nemzetközi feladatok 

 
A hazai akkreditációs tevékenység éppen az átalakulását élı európai felsıoktatás 
és a Bologna folyamat miatt csak úgy fejleszthetı és módosítható, ha az európai 
eseményekrıl és trendekrıl, ha elsı kézbıl származó ismertetekkel rendelkezik.  
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Róna-Tas András, tiszteletbeli elnök úr tagja a Minıségügyi Szervezetek Európai 
Hálózata (ENQA) vezetıi testületének, így a MAB naprakész információkkal 
rendelkezik a nemzetközi fejleményekrıl, illetve személyén keresztül a 
nemzetközi folyamat alakításában is részt vehet a MAB 
 
Róna-Tas András munkájának eredményeképpen továbbá megalakult a Közép-
Kelet Európai Minıségbiztosítási Ügynökségek Hálózata (CEE Network), majd a 
MAB-ot felvették az Európai Egyetemei Szövetségbe, az EUA-ba is. A CEE az 
azonos földrajzi, politikai régióhoz tartozó és ezért hasonló feladatokkal küzdı 
minıségbiztosítási ügynökségek megismerését segíti elı, valamint távolabbi 
célként egymás elismerését tőzte ki célul 
 
Nagy szerep hárul azokra a munkatársakra is, akik idegen országokban megnézik 
az ottani akkreditációs testületek munkáját. Az ott szerzett tapasztalatokat 
megpróbáljuk a mi munkánkban is érvényesíteni. Elsısorban a kis országok 
tapasztalataira szeretnénk építeni, tehát a dán, svájci, belga, holland tapasztalatok 
azok, amelyek elsısorban fontosak számunkra. Az angol, francia, német 
rendszereket is ismerni kell, de nem biztos, hogy ezek közvetlenül átültethetıek a 
magyar viszonylatba. 
 

Összegezés 
 
Miután áttekintettük röviden a MAB jelenlegi helyzetét és az idevezetı utat, 
valamint a továbblépés lehetıségeit már csak egyetlen mindig is jelenlevı 
gondolatra szeretném felhívni a figyelmet. A Magyar Akkreditációs Bizottság 
sohasem cél volt, amely önmagáért született volna. Mindig is eszköz volt, eszköz, 
amelyet a használat törvényesít. Ennek az eszköznek a használata pedig nem más, 
mint a magyar felsıoktatás színvonalának emelése, a magyar felsıoktatás 
nemzetközi porondon való piacképességének megırzése és erısítése. 
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2002/1/II/2.1. sz. határozat 
 

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG STRATÉGIÁJA 
 

Funkciók 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a következı funkciókat látja el: 

 
a) Javaslattevı funkció: a magyar felsıoktatás minıségét érintı átfogó, 

általánosabb kérdések megvitatása, állásfoglalás, jobbító szándékú javaslatok 
megfogalmazása az oktatáspolitika, oktatásirányítás számára. 
 

b) Véleményezı funkció: a MAB a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen, külsı 
megkeresésre testületi véleményt nyilvánít az Ftv. 81. § (2) bekezdése 
szerinti kérdésekben. 

 
c) Tanácsadó funkció: a beérkezı akkreditációs anyagok és információk, s az 

akkreditációs vizsgálatok alapján a MAB a minıség javítását célzó 
tanácsokat fogalmaz meg a vizsgált intézmények/programok számára. 

 
d) Döntési funkció: a doktori iskolák mőködésének jóváhagyása, döntés arról, 

hogy egy-egy intézmény melyik tudományterületen, azon belül mely 
tudományágban folytathat doktori képzést, ítélhet oda doktori fokozatot. 

 
Értékelés 

 
A minıséget egyrészt a célnak való megfelelés jelenti, másrészt pedig a széles 
értelemben vett felhasználók, a magyar társadalom igényei, fejlıdésének 
érdekei határozzák meg. 
 
A minıségértékelés és minıséghitelesítés jövıje tekintetében a Magyar 
Akkreditációs Bizottság fokozatos hangsúlyeltolódást tart szükségesnek a külsı 
értékelés felıl az intézményi belsı minıségbiztosítás értékelését is felhasználó 
vegyes értékelés felé. 
 
Az alkalmazott módszereket illetıen a MAB tevékenységének iránya a jövıben is 
kettıs lesz: akkreditáció és minıségértékelés. A MAB tehát küszöbszinteket 
állapít meg, s ehhez viszonyítja az intézményeket és programokat (állásfoglalás: 
„igen” – „nem”). A küszöbszint felett pedig szövegesen értékel és a minıség 
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javítására vonatkozó tanácsokat fogalmaz meg. Az ellenırzı – számonkérı 
tevékenység mellett tehát a minıségjavítást célzó, segítı, tanácsadó funkciót is 
gyakorolja. A jövıben azonban a hangsúly a számonkérés felıl a 
minıségjavítás (értékelés) felé tolódik. 
 
Az intézményi akkreditáció keretében végzett program akkreditáció során a MAB 
a jövıben nem vizsgál részletesen minden egyes programot. 
 

A minıségértékelési eljárás elvei 
 
3.1  Az intézményi akkreditációs eljárás fıbb elvei a következık: 
 

a) A MAB vizsgálja és értékeli az intézményi célokat, továbbá az 
intézmény, mint egész minıségét meghatározó tényezıket. A bemeneti 
adatok vizsgálata mellett a MAB nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a 
képzési folyamat és a kimenet vizsgálatára. 

b) Az intézmény belsı minıségbiztosítása keretében maga gondoskodik 
programjainak és intézményi mőködésének megfelelı minıségérıl. A MAB 
vizsgálataiban fokozatosan elıtérbe kerül az intézményi 

c) belsı minıségbiztosítási rendszer mőködése és hatékonysága. 
d) Az intézmény önértékelésében valamennyi programját értékeli, és maga 

jelöli meg a legjobb és a vitatható minıségő programjait és mőködési 
területeit. 

e) Részletes vizsgálatra kerülhetnek: 
� az intézmény által a fentiek szerint megjelölt programokból a MAB 

választása szerintiek, 
� az elsı intézményi akkreditációs körben közbülsı eljárásra utalt szakok; 
� az intézményben az elsı intézményi akkreditáció után indított 

programok/szakok; 
� néhány kiválasztott egyéb program/szak. 

 
3.2  Programok akkreditációja 
 

a) A programakkreditáció keretében a jövıben sor kerül néhány szakterületen az 
azonos programok különbözı intézményekben való párhuzamos 
vizsgálatára. 

b) A kiválóság meghatározásának követelményeit és feltételeit a MAB 2003. 
június 30-ig kidolgozza. 
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Melléklet 

E határozat mellékletét képezi a Stratégiai terv teljes szövege, annak 
függelékével, a Tevékenységi tervvel együtt. 
 
A Stratégiai terv a Magyar Akkreditációs Bizottság jövıre vonatkozó 
elgondolásainak összefoglalása. Az akkreditációról való gondolkodás jelenlegi 
állapotát tükrözi, mely részletes vitákban formálódott, ám természetesen nem volt 
képes magába integrálni minden egyes felvetést és észrevételt. 
 
Jelen határozattal a MAB Stratégiai téziseit és elveit rögzítı 2000/10/VII/1. sz. 
határozat hatályát veszti. 
 
A 2002/1/II/2.1 sz. határozat melléklete 
 

STRATÉGIAI TERV 
 

Vezetıi összefoglaló 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság stratégiai terve az eddig elvégzett munka 
tapasztalatai, a MAB és a magyar akkreditációs rendszer külsı, nemzetközi 
szakértık által végzett értékelése, s a felsıoktatás elıtt álló hazai és nemzetközi 
kihívások késztetésére készült. 
 
Mind az európai, mind a hazai felsıoktatásban várható a kétciklusú képzés 
bevezetése. A minıség kérdése központi jelentıségő, ám egy „összeurópai” 
minıségértékelı szervezet kialakítása nem célszerő. Kívánatos, hogy a hazai 
felsıoktatás minıségét továbbra is független szakértıi testület vizsgálja. A hazai 
felsıoktatás súlyosan alulfinanszírozott, erısségei mellett komoly gyengesége a 
hallgatók korábbinál gyengébb felkészültsége, az oktatók elöregedése és 
kapacitásuk felaprózása. Sürgısen megoldandó országos feladat az oktatás 
középpontba állítása, és átfogó, hosszú távú felsıoktatás-politikai stratégia 
kidolgozása. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság jövıjét illetıen ragaszkodik a 
függetlenséghez, a politika-mentességhez, az autonóm mőködéshez. A hatósági 
szemléletet csökkenti, a tanácsadó funkciót hangsúlyosabbá teszi. 
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A MAB küldetése a társadalom életminıségének javításához való hozzájárulás, a 
társadalmi fejlıdés szolgálata a felsıoktatás minıségének javításán keresztül. A 
MAB általános célja a magyar felsıoktatás minıségének védelme. 
 
A MAB elıtt több igen fontos feladat áll. Ezek közül kiemelkednek: 
 
• A külsı értékelés felıl az intézményi belsı minıségbiztosítás értékelését is 

felhasználó vegyes értékelés felé vezetı átmenet fokozatos megvalósítása. 
• Az intézmények adatszolgáltató megterhelésének érdemi csökkentése. 
• A MAB belsı minıségbiztosítási rendszerének kiépítése. 
 
• A mőködés szervezettségének javítása, konzisztenciájának biztosítása. 
• A tevékenység átláthatóságának javítása, nyilvánosságának növelése. 
• A tevékenység értékelése minden évben. 
• Háromévente részletes önértékelés készítése és a MAB tevékenységének 

érintettjeivel megvitatása. 
 
A feladatok közül idırendben kiemelkedik a második intézményi akkreditációs 
kör indítása. Ehhez az szükséges, hogy az intézményi akkreditációra vonatkozó, 
jól átgondolt koncepció alapján elkészüljön és széles körben megvitatásra 
kerüljön a részletes dokumentáció anyaga: 
• az interneten közzéteendı adatok meghatározása, 
• az új intézményi akkreditációs kézikönyv, 
• az önértékelések mintaszerkezete, 
• útmutató az LB tagok számára a látogatásokhoz, az értékelésekhez és a 

jelentések megírásához. 
 
Szükséges továbbá, hogy mindez összhangban legyen az OM javaslatainak 
felhasználásával az intézményekben kialakítandó minıségbiztosítási rendszerek 
„filozófiájával”, fogalmi és tartalmi világával. 
 
Az intézményi akkreditációt a MAB a jövıben – az eddig alkalmazott modell 
szerves folytatásaként – négy, szorosan egymáshoz kapcsolódó alapelemre 
építi: 
� Az intézmény alapvetı, és a minıségére vonatkozó különös, rendszeresen 

karbantartott adatainak nyilvános bemutatása (interneten). 
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� Az intézménynek a MAB által megadott kereteken belüli, de alapjaiban 
önálló, és saját céljaihoz viszonyító, (C)SWOT analízisre épülı 
önértékelése. 

� Helyszíni látogatás, és az arról készült jelentés, illetve értékelés. 
� A felhasználók (hallgatók, oktatók, kutatók, alkalmazók) elégedettségének 

megállapítása. 
 
Az intézményi akkreditáció során a MAB vizsgálni és értékelni fogja az 
intézmény, mint egész minıségét meghatározó tényezıket is. 
 
Az alkalmazott módszereket illetıen a MAB tevékenységének irányultsága a 
jövıben is kettıs lesz: akkreditáció és minıségértékelés. A MAB tehát 
küszöbszinteket állapít meg, s ehhez viszonyítja az intézményeket és 
programokat (állásfoglalás: „igen”, „feltételes igen”, „nem”). A küszöbszint felett 
pedig szövegesen értékel és a minıség javítására vonatkozó tanácsokat fogalmaz 
meg. Az ellenırzı – számonkérı funkció mellett tehát a minıségjavítást célzó, 
segítı funkciót is gyakorolja. A jövıben azonban a hangsúly a számonkérés 
felıl a minıségjavítás (értékelés) felé tolódik. 
 
A MAB célul tőzi ki, hogy a stratégiai tervben megjelölt feladatok megoldása 
révén a magyar felsıoktatás itthon és külföldön egyaránt elismert, professzionális 
minıséghitelesítı szervezetévé váljon. 
 

Bevezetés 
 

A Magyar Akkreditációs Bizottság megalakulása, 1993 óta a magyar felsıoktatás 
minıségének megırzésén és fejlesztésén munkálkodik, megalkotta a magyar 
felsıoktatás elsı teljes „minıségi leltárát”.1 
 
2000-ben zárult a Magyar Akkreditációs Bizottság és a magyar akkreditációs 
rendszer nemzetközi szakértıi csoport által végzett teljes körő külsı értékelése. 
Mind az ehhez készített önértékelés, mind a szakértıi jelentés ıszintén és igen 
részletesen feltárta a MAB és a magyar akkreditációs rendszer erıs és gyenge 

                                                           
1   Az összefoglaló adatokat lásd: „A Magyar Akkreditációs Bizottság és a felsıoktatás 
minısége 1992-2000” (Jelentés az Országgyőlés Oktatási Bizottságának) Akkreditációs 
Értesítı, Különszám, Budapest, 2000. augusztus. (www.mab.hu/publikaciok.html) 
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pontjait, s a továbbfejlıdés lehetıségeit.2 A jelen stratégiai terv részben e külsı 
értékelés indíttatására készült, s több fontos elemében annak eredményeire épít. 
 

Jelen és jövı 
 
 Európai felsıoktatás és minıségértékelés 
 
A bolognai folyamat eredményeként a kétciklusú (bachelor – master) képzési 
rendszer kialakítása a legtöbb európai országban 2010-re valószínőleg 
megvalósul. A felsıoktatás nemzeti határokon való átlépését az egyes 
nemzetállamok általában nem fogják adminisztratív módon megakadályozni. Jól 
kivehetı tendencia azonban, hogy a transznacionális képzésekkel, az új 
szolgáltatókkal, új oktatási formákkal és módszerekkel szemben egyre több 
országban határozott minıségi követelményeket kívánnak támasztani. 
 
Az európai miniszterek 2001 májusában, Prágában megfogalmazott nyilatkozata 
szerint „A minıség az európai felsıoktatási térségben a bizalom, a relevancia, 
a mobilitás, az összehasonlíthatóság és a vonzerı alapvetı feltétele.”3 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság – a fenti nyilatkozattal e tekintetben is 
egyetértve – nem tartja kívánatosnak, hogy a bolognai folyamat eredményeként 
kialakuló közös európai felsıoktatási térségben az intézmények és programok 
minıségét egyetlen „összeurópai” szervezet vagy ügynökség vizsgálja és 
hitelesítse. A kétségtelenül szükséges konvergencia, minıségi összehangolás és 
egymáshoz viszonyíthatóság megvalósítása csak szervesen és fokozatosan, alulról 
építkezve, az egyes nemzeti minıségértékelı és minıséghitelesítı szervezetek 
kölcsönös elismerésének útján lehetséges. 
 
A MAB kezdeményezni fogja egyes nemzeti minıségértékelési és 
minıséghitelesítési szervezetekkel a kölcsönös elismerésre irányuló kapcsolat 
felvételét. 
 

                                                           
2  The External Evaluation of the Hungarian Accreditation Committee. Budapest, 2000. 
174.p. (Interneten: www.mab.hu/english/doc/extevalh.doc) 
3  „Towards the European Higher Education Area”. Communiqué of the meeting of 
European Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001. 
(www.msmt.cz/summit/Fcommunique.html) 
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Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a már létezı, és a jövıben kialakuló, 
nemzeti határokon átnyúló, felsıoktatási minıségértékeléssel, elismeréssel, 
akkreditációval foglalkozó különbözı szervezetek magyarországi megjelenését a 
MAB meg kívánná akadályozni. Ezek mőködése a jelenlegi törvényi szabályozás 
szerint az intézmények részére jogosítvány adással nem járhat. Magyarországi 
intézményekrıl, programokról készítendı értékeléseik azonban hasznosak 
lehetnek a hazai akkreditáció szempontjából is, ezért az ilyen vizsgálati 
eredményeket, amennyiben azokat az érintett intézmény rendelkezésre bocsátja, 
a MAB a jövıben tanulmányozni fogja. 
 
Mind a felsıoktatásra, mind annak minıségvizsgálatára vonatkozó európai 
fejleményeket a MAB természetesen a jövıben is megkülönböztetett 
figyelemmel kívánja nyomon követni, s lehetıségeihez mérten alakítani. 
Továbbra is részt vesz a legfontosabb nemzetközi szervezetek és fórumok 
munkájában (pl. ENQA – European Network for Quality Assurance in Higher 
Education, EUA – European University Association, stb.) Ugyanakkor megtartja 
szerepét a Közép- és Kelet-Európai Országok Felsıoktatási Minıségbiztosító 
Szervezetének (CEE Network) munkájában. 
 

A hazai felsıoktatás 
 
Az a jó felsıoktatás, mely a társadalom életminıségének javításához és 
jövıjének kialakításához a legnagyobb mértékben tud hozzájárulni. Fontos, 
hogy különbséget tegyünk a felsıoktatással szemben támasztható külsı és belsı 
elvárások, rövid és hosszú távú értékek és érdekek között. A közvetlen 
hasznosság elvére redukálás nem kívánatos. A rövid távú érdekeket figyelembe 
kell venni, de nem lehet pusztán ezekre alapozni. A felsıoktatásnak megfelelı 
szélességben és mélységben korszerő szakmai alapismereteket kell közvetítenie, 
készségeket fejlesztenie, melyekre a konkrét szakismeretek biztosan építhetık, s 
melyek révén a végzett hallgatók képessé válnak tudásuk és speciális 
felkészültségük alkalmazására, társadalmi hasznosítására, napra készen tartására, 
a gyorsan változó rövid távú igényekre való reagálásra (élethosszig való tanulás, 
pályamódosítások), s a szakma továbbvitelére. 
 
A felsıoktatás elszámoltatható kell legyen, s nemcsak pénzügyi, hanem 
minıségi tekintetben is. Szükséges emellett, hogy a felsıoktatás szélesen 
értelmezett felhasználói hatékony  minıségvédelemben részesüljenek. 
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Az elszámoltathatóság nem csorbíthatja az intézményi autonómiát. A 
minıségértékelés és minıséghitelesítés jövıje tekintetében a Magyar 
Akkreditációs Bizottság fokozatos hangsúlyeltolódást tart szükségesnek a külsı 
értékelés felıl az intézményi belsı minıségbiztosítás értékelését is felhasználó 
vegyes értékelés felé. 
 
A jövıre vonatkozó elgondolásoknak a jelenben kell gyökerezniük. A magyar 
felsıoktatás jelen helyzetét a Magyar Akkreditációs Bizottság a 
következıképpen látja. 
 
Külsı feltételek (korlátok): 
a) Érvényes, de koncepcionálisan módosítandó felsıoktatási törvény. 
b) Határozott, jól átgondolt és kidolgozott, hosszú távra irányt mutató 

felsıoktatás-politikai koncepció (stratégia) hiánya. 
c) Az oktatás, ezen belül a felsıoktatás súlyos alulfinanszírozottsága. 
d) A minıséget nem támogató finanszírozási rendszer. 
e) A jogi-szervezeti környezet egyszerre túl- és alulszabályozott, sok esetben 

hiányos, illetve ellentmondásos. 
f) A felsıoktatás nem megfelelı szakember ellátottsága, kapacitás problémák, 

ezzel együtt egyes intézményeken belül felesleges oktatói kapacitások. 
g) Egyenetlen, nem amortizált, sok helyen hiányos infrastrukturális ellátottság. 
 
Erısségek: 
a) A magyar felsıoktatás sikeres múltja, értékes hagyományai, eddig kialakult 

európai kultúrája. 
b) Az egyetemeken erısen elitképzı felfogás, magas tudományos 

követelményekre épülı oktatói kar, a szaktárgyi oktatás magas színvonala. 
c) Az új doktori képzési rendszer. 
d) A tudomány és az oktatás szinergiája. 
e) Az intézmények és az oktatók hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere. 
 
Gyengeségek: 
a) A hallgatók: a belépı hallgatók jelentıs részének a korábbiaknál gyengébb 

felkészültsége, az intézmények financiális érdekeik miatt több hallgatót 
vesznek fel, mint amennyi az adott képzésre szakmailag, felkészültségét 
tekintve alkalmas. 

b) Az oktatók: igen jelentıs elöregedés, a tanári pálya nem jelent megfelelı 
perspektívát a fiatalok számára, a személyes kapacitás felaprózása, s jó 
részének a felsıoktatáson kívüli hasznosítása (külsı óraadóvá válás). A 
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gyakorlati tapasztalattal rendelkezı oktatók hiánya, nagyon differenciált és ad 
hoc jellegő foglalkoztatásuk. 

c) Az oktatási folyamat: sok helyütt az oktatási anyagok megújításának hiánya 
illetve ennek késése, az egy oktatónak az egy hallgató számára jutó szellemi 
teljesítménye nagyobb mértékben csökkent, mint amilyen mértékben az 
oktató – hallgatói arány romlott. Az alapképzési rendszer túlszakosodása, 
merev, átjárást és váltást gátló szabályozása.  

d) Intézményi szervezet és vezetés: megújulási készség, rugalmasság hiánya, az 
intézmények változásokra, kihívásokra adott válaszaikban nem a 
teljesítményre és a fejlıdésre, hanem az önfenntartásra, „túlélésre” 
törekednek. 

e) A felsıoktatás érdekérvényesítési képessége nem jó. 
 
Lehetıségek: 
a) Az EU csatlakozással összefüggı esélyek, a kétciklusú képzés bevezetése, a 

hallgatói és oktatói mobilitás növelése, versenyhelyzet. 
b) Az integráció elınyeinek kihasználása. 
c) Az akadémiai (felsıoktatási) reform megvalósítása. 
d) Szélesítendı sokoldalú kapcsolat a felsıoktatás érintettjeivel. 
 
Veszélyek: 
a) Az oktatásnak az ország hosszú távú elırehaladása szempontjából 

múlhatatlanul fontos középpontba állítása – ennek finanszírozási 
konzekvenciáival együtt – nem történik meg, a tudás csak a szlogenek 
szintjén lesz fontos, ténylegesen pedig leértékelıdik. Az ország saját 
szakember állományának minısége romlik. 

b) A külsı oktatási szolgáltatók belépésével a felsıoktatás egyre jobban 
kommercializálódik (üzletesedés és színvonalcsökkenés). 

c) A közeli jövıben sem készül hosszú távra irányt mutató felsıoktatás-
politikai koncepció (stratégia). 

 
A Magyar Akkreditációs Bizottság – a többi fontosságát sem alulbecsülve – ez 
utóbbi veszélyt látja a leghamarabb elháríthatónak. A MAB a magyar 
felsıoktatás hosszú távú stratégiájának kidolgozásához nyújtandó 
közremőködésre szakmai tıkéjével és kapacitásával, a felsıoktatás értékelésében 
szerzett hazai és nemzetközi tapasztalataival a legteljesebb mértékben 
rendelkezésre áll. 
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A Magyar Akkreditációs Bizottság 
 
A MAB törvényszabta feladatait teljesítette, a magyar felsıoktatás minıségének 
javítására vonatkozó általános célját elérte. A felsıoktatási intézmények 
figyelmét a minıség kérdésére irányította, az intézményeket tényleges 
minıségjavító lépések megtételére késztette. 
 
A MAB hatása a magyar felsıoktatásra eddig összességében pozitív. Mőködése 
az „engedélyezési” aspektus mellett egy korábban e formájában nem létezı, a 
minimális megfelelésen túl a javítást is szem elıtt tartó minıségkultúra 
kialakulása irányába hatott. A folyamat természetesen nem volt esetenkénti 
zökkenık, hibák nélküli. E hibák kiküszöbölésén a MAB már eddig is dolgozott 
(elkészült pl. a MAB Etikai Kódexe, új Szervezeti és mőködési szabályzata4), s a 
jelen stratégiai terv is – egyebek mellett – a tökéletesítést szolgálja. 
 
A MAB a jövıben nagyobb hangsúlyt fektet tevékenységének elıretekintı 
koordinációjára, a stratégiai gondolkodásra, tervezésre. Mőködésében proaktív 
kíván lenni, vagyis a tevékenységi körét érintı eseményekre elıre felkészül, az 
utólagos reakció helyett (mellett) azokat lehetıségei szerint alakítani kívánja. Az 
egyedi akkreditációs ügyek mellett nagyobb figyelmet szentel a magyar 
felsıoktatás minıségét érintı átfogó, általánosabb kérdéseknek. (Javaslattevı 
funkció.) 
 
A jövıt illetıen a tevékenységi körében felmerült fıbb kihívásokra a MAB a 
következıképpen válaszol: 
a) Az országhatárokon átnyúló képzésekkel szemben ugyanolyan szigorú 

minıségi követelményeket támaszt, mint a hazaiak vonatkozásában. 
b) A székhelyen kívüli képzésektıl az adott intézmény saját székhelyén 

folytatott megfelelı képzéssel azonos minıséget vár el. 
c) A távoktatásra a MAB ezen oktatási forma sajátosságainak megfelelı 

követelményrendszert dolgozott ki, ennek frissítése most van folyamatban. 
d) A felsıoktatás egyes területeken, illetve importált oktatási ajánlatokban való 

üzletesedését nem akadályozhatja meg, ám a követelményeknek való 
megfelelés ellenırzésével a költségtérítéses és az új piaci igényekre 
megjelenı képzések esetében is szigorúan ırködik a minıség fenntartásán. 

 

                                                           
4   Mindkettı elérhetı honlapunkon: www.mab.hu/a_szabalyok.html 
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A MAB mőködése szempontjából meghatározó jelentıségő az Oktatási 
Minisztériumhoz való viszonya. E viszonyt illetıen: 
• A MAB a jövıben is ragaszkodik a függetlenséghez, a politika-

mentességhez, az autonóm mőködéshez. 
• Egyértelmően és világosan el kívánja határolni javaslattevı, véleményezı, 

tanácsadó, és döntési funkcióit. 
• A hatósági szemléletet – a minimális minıségi követelményekbıl nem 

engedve – csökkenti (véleményezı funkció az OM számára). 
• A vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vesz. 
 
A MAB és a felsıoktatási intézmények viszonya tekintetében: 
• Alapvetı fontosságú a kellı bizalom megteremtése. 
• A MAB tevékenységében a jövıben az „ellenırzéssel” szemben a minıség 

javításához nyújtott érdemi segítség lesz hangsúlyos (tanácsadó funkció az 
intézmények számára). 

 
A MAB kiemelten fontosnak tartja a felsıoktatás felhasználói szférájával való 
kapcsolatát. Jövıbeli eljárásai során jobban figyelembe szándékozik venni a 
felhasználók, a „piac” véleményét, igényeit és szükségleteit. Ezt egyrészt az 
indokolja, hogy az Ftv. 2000. évi módosítása, s az ennek alapján megjelent MAB-
ról szóló kormányrendelet a szakalapítások és -indítások véleményezése 
tekintetében a MAB feladatkörét a felhasználói, piaci igények figyelembe 
vételének szükségességével bıvítette. Másrészt pedig a minıség nemcsak a 
célnak, de az elvárásoknak való megfelelést is jelenti. Igen fontos tehát, hogy 
ezeket a felhasználói elvárásokat a MAB megismerje, s követelményrendszerébe 
beépítse. Mindezek fényében: 
• Az akkreditációs követelményekrıl és tevékenységrıl, továbbá az egyes 

diplomák piaci értékérıl, használhatóságáról a MAB a felhasználóktól 
folyamatos visszacsatolást fog kérni. 

• Az akkreditációs munkába a jelenleginél nagyobb mértékben fogja bevonni a 
felsıoktatás felhasználói szféráját. 

• Megfelelı szerephez kívánja juttatni a MAB Magyar Tanácsadó Bizottságát. 
 
A MAB mőködésének felülvizsgálata, s az új akkreditációs eljárások bevezetése 
során az egyszerősítésre, valamint az akkreditációval az intézményekre és a 
MAB titkárságára háruló papírmunka jelentıs csökkentésére törekszik. 
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A MAB tevékenységében a jövıben egyre nagyobb teret fog nyerni az igényes, 
de a versenyhelyzetet elfogadó, inspiratív szemléletmód az indokolatlanul 
korlátozó, a fejlıdéssel lépést nem tartó szemléletmóddal szemben. 
 
Mindezek révén – a törvénynek megfelelıen – a MAB a magyar felsıoktatás 
elismert, professzionális minıséghitelesítı szerve-zeteként mőködik. 
 
 

Küldetés, értékek, célok 
 

Küldetés 
 
A MAB küldetése a magyar társadalom életminıségének javításához való 
hozzájárulás, a társadalmi fejlıdés szolgálata a felsıoktatás minıségének 
javításán keresztül. 
 
Értékek 

 
A MAB testületének és titkárságának minden tagja a MAB számára végzett 
munkája során a következı értékeket követi kitüntetett figyelemmel: 
• törvényesség 
• függetlenség, 
• objektivitás, 
• pártatlanság, 
• átláthatóság, szakmai nyilvánosság, 
• elszámoltathatóság/számonkérhetıség (egyéni felelısség a szervezeten belül), 
• felkészültség és szakmai szigor, 
• innovációra való nyitottság5. 
 

Célok 
Általános cél: 
 
A MAB általános célja a magyar felsıoktatás minıségének védelme. A 
minıséget egyrészt a célnak való megfelelés jelenti, másrészt pedig a széles 
értelemben vett felhasználók, a magyar társadalom igényei, fejlıdésének érdekei 
határozzák meg. 
 
                                                           
5  Részletesebben lásd a MAB Etikai Kódexét. (www.mab.hu/a_szabalyok.html) 
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Konkrét célok: 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a 2010-ig terjedı idıszakra vonatkozóan 
konkrét célul tőzi ki a következıket: 
 
1. Nemzetközi dimenzió: 
A MAB nemzetközi aktivitásával, valamint hazai mőködése, az arról való 
rendszeres tájékoztatás révén ırizze meg, ha lehet, növelje az európai nemzeti 
minıségértékelési és akkreditációs szervezetek között kivívott rangját, 
tekintélyét. Készítse elı részvételét az európai országok minıségértékelı 
szerveivel való kölcsönös elismerés folyamatában. 
 
2. Hazai dimenzió: 
a) Áttekintı elemzések, tájékoztató értékelések készítésével vállaljon aktívabb 
szerepet a hazai felsıoktatásra vonatkozó stratégia és koncepciók 
kidolgozásában. Minıségi kérdésekben vegyen részt egy új Felsıoktatási 
törvény, vagy a meglévı alapvetı átalakításának elıkészítésében. 
 
b) A MAB legyen aktívabb saját feladatkörének kialakításában. A 
felsıoktatás minıségének „ıreként” tekintse feladatának a felsıoktatás és tágabb 
értelemben az egész hazai oktatási rendszer minıségét meghatározó tényezık és 
feltételek rendszeres vizsgálatát is. Készítsen és közöljön a magyar felsıoktatás 
minıségére vonatkozó helyzetjelentéseket, elemzéseket, koncepciókat. 
 
c) A MAB mőködjék közre abban, hogy a bolognai folyamat, a kétciklusú 
képzésre való átmenet akkreditációja zökkenımentes legyen. 
• Az újonnan beadott képesítési követelmények már a kétciklusú képzésnek 
megfelelıen készüljenek (felmenı rendszerben). 
• A mőködı szakokra nézve a MAB javasolja, hogy szakonként az érintett 
intézmények együtt dolgozzák ki az új képesítési követelményeket. 
 
3. A MAB mőködésére vonatkozó célok: 
• A MAB tevékenységében a jövıben az „ellenırzéssel” szemben a minıség 

javításához nyújtott érdemi segítség legyen hangsúlyos. 
• Növekedjék az értékelések konzisztenciája. 
• A részletes tájékoztatás javításával a MAB a jövıben erısítse a felhasználók 

minıségvédelmét. 
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• Érje el, hogy az éves Felvételi tájékoztató címő OM kiadványban a 
meghirdetett szakok akkreditációs adatai is kerüljenek nyilvánosságra, és 
hogy csak akkreditált szak jelenjen meg. 

• Határozatait tegye közzé megújított honlapján is. 
• Ismertségének és elismertségének javítása érdekében a MAB tegyen konkrét 

lépéseket és váljék nyitottabbá: 
• A plénum üléseinek egyes napirendi pontjaihoz hívja meg a felsıoktatási 

konferenciák képviselıit. 
• Szervezzen kötetlen szakmai beszélgetéseket tevékenységének 

érintettjeivel, e célból tegyen rendszeres látogatásokat a felsıoktatási 
intézményekben. 

• Dolgozzon ki a külsı képének, imázsának javítására vonatkozó 
elgondolásokat. 

• A MAB-tagok a jelölı szervezetük/intézményük számára rendszeresen 
ismertessék a MAB munkáját. 

 
Feladatok 

 
Nemzetközi feladatok 

 
Az európai felsıoktatási minıségértékelési fejleményeket a MAB a jövıben is 
figyelemmel kíséri, és lehetıségeihez mérten alakítja. Aktívan részt vesz a 
vonatkozó fontosabb szervezetek munkájában. 
 
Kezdeményezni fogja egyes külföldi nemzeti minıségértékelési és 
minıséghitelesítési szervezetekkel a kölcsönös elismerésre irányuló kapcsolat 
felvételét. Kezdeményezi a közép- és kelet-európai minıségbiztosítási 
szervezetek munkájának harmonizálását. Hozzájárul az európai felsıoktatási 
térség minıségi jellemzıinek kialakításához. 
 
Fenntartja, sıt, lehetıségei szerint fejleszti a külföldi szervezetekre és 
fejleményekre vonatkozó információk szerzésére vonatkozó tevékenységét. Ez a 
kutató-fejlesztı tevékenység hasznosul a mőködés korszerősítését, javítását 
célzó dokumentumok (pl. minıségértékelési kézikönyv, útmutatók, internetes 
adatbázis) kidolgozásában és e dokumentumok, valamint rendszeres tájékoztatók 
és továbbképzések révén a mindennapi gyakorlatban. 
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Intézményi akkreditációs feladatok 
 
Az intézményi akkreditációt a MAB a jövıben – az eddig alkalmazott modell 
szerves folytatásaként – négy, szorosan egymáshoz kapcsolódó alapelemre 
kívánja építeni: 
� Az intézmény alapvetı és a minıségére vonatkozó különös adatainak 

rendszeresen karbantartott nyilvános bemutatása (interneten). 
� Az intézménynek a MAB által megadott kereteken belüli, de alapjaiban 

önálló, és saját céljaihoz viszonyító, (C)SWOT analízisre épülı önértékelése 
(lásd az oktatási folyamat és annak kimenete vonatkozásában lejjebb felsorolt 
tényezıket). Az elemzés a „Külsı feltételek” (Constraints) bemutatásával 
kezdıdjön. Az intézmény önértékelésében valamennyi programját értékelje, 
és maga jelölje meg a legjobb és a vitatható minıségő programjait és 
mőködési területeit. 

� Helyszíni látogatás és az arról készült jelentés, illetve értékelés. 
� A széles értelemben vett felhasználók megelégedettségének vizsgálata az 

intézmények által, közvetlen és közvetett módszerekkel. 
 
Az intézményi akkreditációt a MAB jelentısen egyszerősíteni kívánja. Az 
egyszerősítés egyik legfontosabb eleme a minıséget meghatározó adatok és 
tényezık internetes közzététele. Ezen adatok körét a MAB meg fogja határozni, 
s felkéri az intézményeket az adatok honlapjaikra való feltöltésére, s évenkénti 
frissítésére. Ez a „sztenderdizált adatbázis” tartalmazzon mind az intézményre, 
mind az egyes szakokra vonatkozó adatokat. Az adatokat a MAB rendszeresen 
vizsgálni, értékelni fogja, az értékelés technikáját, metodikáját kidolgozza. Ez az 
adategyüttes kiválthatja az éves jelentések MAB-nak való megküldését, s 
jelentısen csökkentheti az intézményi akkreditációval az intézményekre háruló 
lökésszerő terhet, és az elkészítendı beadványok mennyiségét. 
 
Az intézményi akkreditáció során az intézményi célok vizsgálata is szükséges, 
továbbá – az intézmény szakjai mellett – az intézmény, mint egész minıségét 
meghatározó tényezıket is vizsgálni és értékelni fogja a MAB (makrokvalitás, 
menedzsment). 
 
A minıségbiztosítási rendszer vonatkozásában az elsı 3-4 évben ennek felderítı 
dokumentálása a cél, a koncepciót és a rendszer létét kell vizsgálni, s majd a 
késıbbiekben, a kialakuló gyakorlat szerint és elegendı tapasztalat birtokában 
lehet a vegyes értékelés elemeit bevezetni. A MAB az intézmények részére 
segítséget nyújt, tájékoztatókat tart és konzultációs lehetıséget biztosít belsı 
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minıségbiztosítási rendszereik kialakításához, s azoknak az akkreditációs 
szempontokkal való egyeztetéséhez. 
 
Az akkreditációs eljárásokban a MAB a jövıben nagyobb figyelmet kíván 
szentelni az oktatók és a felvett hallgatók minıségének értékelése (bemenet 
minısége) mellett az oktatási folyamat, illetve az oktatás kimenete minısége 
vizsgálatának. Ezek érdekében – megfelelı módszerek és konkrét mutatók 
kidolgozásával – vizsgálni fogja: 
• az adott intézménybe mindenkor felvett hallgatók minıségét (pl. az oktatók 

véleménye az elsı évet lezáró hallgatókról), 
• az intézmények innovációs képességét, a curriculumok megújítását, napra 

készen tartását, 
• az intézmények oktatóinak oktatói és, ahol ez indokolt, kutatói 

teljesítményét, 
• a hallgatói elégedettséget, 
• a követelményrendszert (vizsgakérdések, diplomamunkák), a vizsgák 

tapasztalatainak visszacsatolását az oktatási folyamatba, 
• a képzés során az intézmény által hozzáadott értéket, 
• a végzett hallgatók tudását, készségeit, kompetenciáját, elhelyezkedését. 
 
A kimeneti vizsgálatokhoz javasolni fogja a MAB az intézményeknek, hogy – 
elıször kísérleti jelleggel – kezdjék meg a végzett hallgatók, valamint azok 
munkaadóinak („felhasználók”) kérdıíves vagy más módszerrel végzett 
megkérdezését. Mindez idıvel szerves részévé válhat az intézményeknél 
kiépítendı belsı minıségbiztosítási rendszereknek. 
 
A kimenet vizsgálatához szükséges módszerek, szempontok és ellenırzés 
kialakulásáig az oktatói állomány személyi feltételein keresztül indokolt 
biztosítani, hogy a gyakorlat igényei szervezetten és minél elıbb megjelenjenek a 
képzésben. Ezt úgy célszerő megvalósítani, hogy a nem kifejezetten alapozó és 
elméleti tárgyaknál a szakmai gyakorlattal rendelkezı oktatók bevonását is 
feltételül kell szabni. 
 
Ami az intézményi akkreditáció keretében végzett program akkreditációt 
illeti (AIFSZ képzések, alap- és szakirányú továbbképzési szakok, doktori 
iskolák), a MAB e téren is egyszerősíteni kívánja vizsgálatát. A mőködés 
részletes vizsgálatára csak a következı képzések esetében kerül sor: 
� az elsı intézményi akkreditációs körben közbülsı eljárásra utalt szakok; 
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� az intézményben az elsı intézményi akkreditáció után indított 
programok/szakok; 

� az intézmény által az önértékelésben megjelölt legjobb és legrosszabb 
programokból a MAB választása szerintiek, 

� néhány kiválasztott egyéb szak/program. 
 
A székhelyen kívüli képzések vizsgálatakor a MAB különös figyelmet szentel 
annak, hogy az adott tananyagot hogyan oktatják, és elsajátítását hogyan 
ellenırzik. Távoktatás esetén kiemelt értékelési szempont a használt 
oktatócsomag színvonala, az oktatók minısége és távoktatási felkészültsége, s 
meg kell vizsgálni azt is, hogy az ismeretek ellenırzése a nappali tagozatos 
képzéssel azonos szinten történik-e. 
 
Az intézményi akkreditáció lebonyolítását illetıen az elılátogatás súlya és 
jelentısége növekszik. Ekkor kerül sor a szőkebb intézményi vezetéssel az 
intézmény, mint egész minıségére vonatkozó adatok és önértékelés 
megbeszélésére, az integráció következményeinek áttekintésére, továbbá a 
problémás, részletesebben vizsgálandó kérdések kiemelésére. 
 
Fentieknek megfelelıen a MAB ki fogja dolgozni az intézményi önértékelések 
mintaszerkezetét. Hangsúlyos szerepet fog kapni ebben a (C)SWOT elemzés 
módszere. Az interneten közzétett, és az esetleges további, a MAB által bekért 
adatok az analitikus, elemzı önértékelések hátteréül szolgálnak. Az önértékelések 
mintaszerkezetének kialakításánál figyelembe kell venni a belsı 
minıségbiztosítási rendszerek kapcsán az OM által a jövıben kérni tervezett 
önértékeléseket az intézményekre jutó terhelés minimalizálása érdekében. 
 
Az önértékelések elkészítéséhez a MAB szükség szerint segítséget ad 
tájékoztatók, konzultációs lehetıség biztosításával. 
 
Az intézményi akkreditáció során a külföldi szervezetek által végzett 
akkreditációs, illetve más minıségvizsgálatok, auditok eredményeinek érdemi 
megjegyzéseire a MAB értékelı jelentésében ki fog térni. 
 
Az akkreditációs jelentés kitér:  
� az intézmény egészének összefoglaló értékelésére; 
� az intézményi minıségbiztosítási rendszerre; 
� a részletesen vizsgált szakok és képzési formák értékelésére; 
� a felhasználóktól beszerezhetı adatokra. 
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Az akkreditációs jelentést (MAB-határozatot) – a döntéselıkészítı részek 
kivételével – a MAB nyilvánosságra fogja hozni. 
 

Program akkreditációs feladatok 
 
A program akkreditáció az eddigi gyakorlat szerint folytatódik. A tervidıszakban 
a MAB meg fogja kezdeni az együttes programértékelések elıkészítésére 
vonatkozó munkálatokat. Hosszabb távon elképzelhetı ugyanis egy-két 
tudományágban – külföldi szakértık bevonásával – ilyen, az azonos programok 
esetében, különbözı intézményekben párhuzamosan végzett kísérleti jellegő 
vizsgálat. Elsıként az EU csatlakozással leginkább érintett képzések jöhetnek 
szóba. 
 
A doktori iskolák jelenleg futó végleges akkreditációja lezárásaként 2002-ben 
összefoglaló általános jelentés és értékelés készül, s ebben ki kell jelölni a 
fejlesztés fıbb irányait. A végleges akkreditáció tapasztalatainak függvényében, 
ha szükségesnek látja, a MAB törvénymódosítást fog kezdeményezni. 2003-tól az 
egyes doktori iskolák mőködésének vizsgálatára az intézményi akkreditációs 
eljárások keretében kerül sor. 
 
A programokra vonatkozó kiválóság meghatározásának követelményeit és 
feltételeit a MAB 2003. június 30-ig kidolgozza. 
 

Egyéb feladatok 
 
A MAB foglalkozni kíván az ún. akadémiai (felsıoktatási) reform várható 
következményeivel. Elıterjesztést készít a bolognai folyamat, a kétciklusú 
képzés bevezetésének értékelési problémáinak kérdésében, melyet megvitat, és 
saját állásfoglalásaként közzétesz. A 2001. májusihoz hasonló konferenciát fog 
szervezni e kérdés megvitatására. 
 
A MAB tevékenységének érintettjeivel találkozókat, rendszeres szakmai 
beszélgetéseket fog szervezni. Ezeken tájékoztatást ad a legújabb nemzetközi és 
hazai akkreditációs fejleményekrıl, a felsıoktatási minıségbiztosítás formálódó 
új európai megoldásairól, s visszacsatolást fog kérni az akkreditációs eljárásokra, 
a MAB mőködésére vonatkozóan. 
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A MAB mőködésére vonatkozó feladatok 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság elıtt álló, mőködésének javítását célzó egyik 
legfontosabb feladat a MAB belsı minıségbiztosítási rendszerének kiépítése. E 
munka elemei a következık: 
• A MAB informatikai rendszerének megújítása. 
• Teljesítmény kritériumok meghatározása (Mitıl „jó” a MAB, melyek a 

kiválóság ismérvei? S honnan tudja, hogy mőködése jó-e, vagy sem?). 
• A mőködés egységességének, rendszerszerőségének biztosítása. 
• Kompetenciák és felelısségek egyértelmő meghatározása. 
• Testület és Titkárság rendszeres, kidolgozott koncepció szerinti 

továbbképzése. 
• Szakértıi minıségértékelési kézikönyv, értékelési irányelvek kidolgozása. 
• Rendszeres visszajelzések kérése a partnerektıl. 
• Folyamatos monitoring rendszer kialakítása (ügykezelés, határidık, bírálatok, 

ülések, döntések, tájékoztatás, partnerek elégedettsége, testületi tagok és 
titkársági munkatársak elégedettsége). 

• Évente szervezett önreflexió: 
◊ a tevékenység áttekintése (nemcsak minısége, de relevanciája is), 
◊ az eljárások áttekintése, 
◊ a határozatok konzisztenciájának áttekintése, 
◊ a visszacsatolások áttekintése. 

 
A MAB saját mőködésének, hatásának és hatékonyságának vizsgálata a 
következı lépésekbıl áll: 
• A MAB évente felülvizsgálja célkitőzéseit és azok teljesítését, saját 

mőködését. 
• Háromévente részletes önértékelést készít, s ezt kiküldi tevékenysége 

érintettjeinek véleményezésre. 
• Lehetıvé teszi a felsıoktatási intézmények számára az akkreditációra 

vonatkozó rendszeres visszacsatolást. 
• Figyelemmel kíséri a szakterület nemzetközi fejleményeit, s idıszakonként 

összehasonlítja a hazai gyakorlatot más országok akkreditációs, illetve 
minıségbiztosítási eljárásaival. 

 
A MAB belsı minıségbiztosításának és konzisztens mőködésének önálló 
felelıse, munkaterve és számonkérhetı határidıi lesznek. 
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Szervezet 
 

Testület 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság testületi felépítését illetıen úgy látja, hogy a 
közeljövıben munkaszervezési változtatásra van szükség. 
• Az államigazgatási engedélyezéshez kapcsolódó határozatok meghozatalában 

(véleményezı funkció) a kollégiumok szerepe és felelıssége növekedni fog. 
A Plénum csak a problematikus esetekkel, vitás kérdésekkel foglalkozik 
részletesen, a többi elıterjesztés tárgyában listás szavazással hoz határozatot. 

• Az így felszabaduló idıt a Plénum a felsıoktatás minıségét érintı átfogó 
kérdések megvitatására, (javaslattevı funkció) általános minıségértékelési, és 
nemzetközi tájékozódásra használja. 

• Hosszabb távon meg kell fontolni, hogy a plénum „második döntési fokként” 
mőködjék. Ehhez törvénymódosítás szükséges. 

 
A MAB javítani kívánja a tudományági bizottságok tagjainak akkreditációs 
felkészültségét. A MAB szervezeti kultúrájának fejlesztése során el kell érni a 
tudományági bizottságok tagjainak a MAB-hoz, mint szervezethez való kötıdése 
erısödését. 
 
Ehhez kapcsolódóan 2002 folyamán a MAB meg fogja vitatni, hogy a jelenlegi 
tudományági bizottsági rendszer a legmegfelelıbb-e a konzisztens és hatékony 
mőködés szempontjából. Az esetleges változtatási javaslatokat úgy fogja 
kidolgozni, hogy a következı ciklusban felálló Plénum már azok figyelembe 
vételével alakíthassa meg bizottsági rendszerét. 
 

Titkárság 
 
• A titkárság igen jól mőködik, csak nagyon óvatosan célszerő változtatásokat 

kezdeményezni. 
• A referensi állományban fiatalítás szükséges. 
• A MAB kezdeményezni fogja a titkárság személyi és infrastrukturális 

feltételeinek javítását, illetve 
• a MAB mőködéséhez szükséges megfelelı anyagi erıforrások biztosítását. 
• Meg kell szervezni a titkárság munkatársainak rendszeres továbbképzését. 
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Módszerek és eljárások 

 
Módszerek 

 
A MAB tevékenységének irányultsága a jövıben is kettıs lesz: akkreditáció és 
minıségértékelés. A minimális követelmények szükségesek, a formális, 
minıségi garanciát nyújtó nemzeti minıséghitelesítési rendszer léte az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk szempontjából is elengedhetetlen. A MAB tehát 
küszöbszinteket állapít meg, s ehhez viszonyítja az intézményeket és 
programokat („igen”, „feltételes igen”, „nem” állásfoglalás, a küszöbszintet 
éppen csak elérı programok és intézmények esetében mérlegelési lehetıséggel). 
A küszöbszint felett pedig szövegesen értékel. Az értékelések során tanácsokat 
fogalmaz meg az adott intézmény/program jövıbeli mőködésének javítására 
nézve. Az ellenırzı – számonkérı (OM felé véleményezı) tevékenység mellett 
tehát a minıségjavítást célzó, segítı (intézmények felé tanácsadó) funkciót is 
gyakorolja. A jövıben azonban a hangsúly eltolódik a számonkérés felıl a 
minıségjavítás (értékelés, tanácsadás) felé. 
 
A MAB a közeljövıben sem szándékozik közvetlen összehasonlítást, 
rangsorolást végezni. Az ilyen fejleményeket azonban figyelni fogja, s szükség 
szerint megfelelı helyen, módon és terjedelemben reflektálni fog rájuk. A 
távolabbi jövıben elképzelhetı a MAB által végzett közvetlen összehasonlítás, 
rangsorolás is. Az ún. „kiválósági helyek” elismerése ugyancsak egy lehetıség 
az összehasonlítási, rangsorolási igények részleges kielégítésére, s ez már 
hamarabb is megvalósítható. 
 
A MAB vizsgálataiban alkalmazott módszerek áttekintése és frissítése a 
következı vonatkozásokban szükséges: 
a) Az eljárások egyszerősítése, a papírmunka jelentıs csökkentése. 
b) Az intézményi akkreditációhoz szükséges, intézményenként az internetre 

felkerülı adatok és leírások körének meghatározása, értékelésük 
technikájának, metodikájának kidolgozása. 

c) A (C)SWOT elemzés módszerének nagyobb szerepe. 
d) Az intézmények által végzendı rendszeres hallgatói és felhasználói 

megkérdezések eredményeinek az értékelésekhez való felhasználása. 
e) A kimeneti teljesítmények megítéléséhez megfelelı módszerek 

alkalmazása, kidolgozása. (Pl. legjobbak – legrosszabbak módszer.) 
f) A személyek, az oktatás, és a kutatás értékelésének szétválasztása. 
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Eljárások 

 
Az akkreditációs követelményrendszer átdolgozása során érvényesíteni kell a 
következı elveket: 
� Egységesítés (alapelvek, sarokszámok és elvárások) 
� Differenciálás – fıiskola – egyetem 
  (bachelor – master szint) 

új – mőködı intézmények és szakok 
területek: egyházi, mővészeti képzés 
formák: hagyományos, székhelyen kívüli, távoktatás 
alapképzés – szakirányú továbbképzés 

� Felhasználói, érdekelti igények felmérése � követelmények megfogalmazása 
 

Nyilvánosság 
 
A MAB tevékenységének és annak eredményeinek az eddiginél nagyobb 
nyilvánosságot kell kapniuk. Ennek érdekében a MAB: 
a) Rendszeresen közzé fog tenni a magyar felsıoktatás minıségére vonatkozó 

beszámolókat, elemzéseket. 
b) Kiemeli az egyes intézmények, szakok vizsgálata során tapasztalt követendı 

mintákat, „jó gyakorlatot”. 
c) Rendszeres eszmecseréket, összejöveteleket szervez tevékenységének 

érintettjeivel. 
d) Naprakészen tartja honlapját. 
 
A MAB kommunikációs stratégiájának célja egyfelıl a MAB küldetésének 
eljuttatása a különbözı célcsoportokhoz, tudatosítása a szélesebb értelemben vett 
közvéleményben, másfelıl a MAB imázsának javítása. 
 
A kommunikációs stratégia célcsoportjai az alábbiak: 
• A felsıoktatási intézmények vezetıi és oktatói. 
• A felsıoktatási intézmények hallgatói. 
• Az Oktatási Minisztérium vezetése és munkatársai. 
• Az AIFSZ képzésben résztvevı középiskolák érintettjei. 
• A szélesebb közvélemény (sajtó, felsıoktatási érdekképviseletek, stb.) 
 
A célcsoportokhoz eljuttatandó üzenet fı gondolata az, hogy az érdek-összhang 
a MAB és partnerei között a minıségbiztosítási kontroll révén úgy jön létre, hogy 
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a felsıoktatás erısebb és kiszámíthatóbb lesz, versenyképessége nemzetközi 
szinten javul. 
 
Az üzenet eljuttatásának eszközei célcsoportonként: 
1. A „Magyar Felsıoktatás” címő folyóiratban rendszeres tájékoztatást adunk a 

MAB-ban folyó munkáról, eredményekrıl, módszertani újdonságokról, 
értékelési nehézségekrıl, jövıbeni elképzelésekrıl, stb. 

2. Az egyetemi, fıiskolai lapokban meghatározott rendszerességgel áttekintést 
fogunk adni a MAB munkájának hallgatókat érintı vetületeirıl. 

3. Erısíteni fogjuk az Oktatási Minisztériummal fennálló kapcsolatokat 
folyamatos személyes tájékoztatás és kapcsolattartás, valamint a jó 
értelemben vett lobbizás segítségével. 

4. Az AIFSZ képzésben résztvevık célcsoportját direct mail jellegő 
tájékoztatással, illetve évente összefoglaló kiadványokkal fogjuk elérni. 

5. A szélesebb értelemben vett közvélemény elérését médiabeszélgetésekkel, 
sajtótájékoztatókkal, „nyílt nap” szervezésével, és a közéleti lapokban történı 
publikálással fogjuk megcélozni. 

6. Egy néhány oldalas színes, és egy részletesebb fekete-fehér kiadványt 
fogunk közzétenni, melyben bemutatjuk a MAB tevékenységét, s annak fıbb 
eredményeit. 

 
A kommunikációs stratégia koordinálása érdekében ki fogunk jelölni a MAB 
apparátusából egy felelıs munkatársat, aki egyben a szóvivıi feladatokat is 
ellátja. 
 
Az imázs javítása érdekében pontos képet kell kapnunk a MAB jelenlegi 
megítélésérıl, ezért a részletesebb kommunikációs stratégia kialakításához 2002-
ben egy imázsfelmérést tartunk szükségesnek. Ehhez a pénzügyi forrást pályázati 
úton kívánjuk biztosítani. 
 

Követés és értékelés 
 

A jelen stratégiai tervben kitőzött célok elérését, a törvényszabta, valamint az itt 
meghatározott és a tevékenységi tervben felsorolt feladatok teljesítését a MAB 
folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, ezt a követést a kiépítendı belsı 
minıségbiztosítási rendszer részévé teszi. A tevékenységének évente történı 
áttekintésekor és a háromévente, elıször 2003. december 31.-ig esedékes 
önértékeléskor pedig a stratégiai terv megvalósulásának állását részletesen is 
tárgyalni és értékelni fogja. 
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Függelék: Tevékenységi terv 

 
A kitőzött célok elérésére, a jelen stratégiai tervben megfogalmazott feladatok 
teljesítésére a Magyar Akkreditációs Bizottság a következı tevékenységi tervet 
dolgozta ki: 
 
I. Nemzetközi vonatkozású feladatok: 
 
1. Külföldi nemzeti minıségértékelési és minıséghitelesítési szervezetekkel 
a kölcsönös elismerésre irányuló kapcsolat felvétele. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Róna-Tas András 
 
2. A felsıoktatásra és annak minıségvizsgálatára vonatkozó nemzetközi 
fejlemények figyelemmel kísérése, részvétel nemzetközi szervezetek 
munkájában. Rendszeres tájékoztatók a tapasztalatokról a MAB és az 
intézmények részére. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Róna-Tas András 
A biztosítható pénzügyi források függvényében. 
 
3. A felsıoktatásra és annak minıségvizsgálatára vonatkozó hazai és 
külföldi dokumentumok, publikációk figyelemmel kísérése, győjtése, 
annotálása. A testület és a titkárság tagjainak rendszeres tájékoztatása. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: a MAB fıtitkára 
Végrehajtó: Gémes Attila szakreferens 
A biztosítható pénzügyi források függvényében. 
 
II. Intézményi akkreditációval kapcsolatos feladatok: 
 
4. Új intézményi akkreditációs kézikönyv elkészítése. (Benne az 
önértékelések mintaszerkezetével.) 
Határidı: 2002. szeptember 30. 
Felelıs: Györfi László 
Végrehajtó: Halmay Nóra 
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5. Az intézményi akkreditációhoz szükséges, a minıséget meghatározó, 
interneten közzéteendı adatok és tényezık körének meghatározása, az adatok 
értékelési metodikájának kidolgozása. (OM-mel egyeztetve.) 
Határidı: 2002. szeptember 30. 
Felelıs: Sima Dezsı 
Végrehajtó: Halmay Nóra 
 
6. Útmutató készítése az LB tagok számára. 
Határidı: 2003. február 28. 
Felelıs: Györfi László 
Végrehajtó: Halmay Nóra 
 
7. Az akkreditációs jelentések közzététele. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: a MAB elnöke 
Végrehajtó: titkárság 
 
III. Egyéb feladatok: 
 
8. A MAB stratégiájának ismertetése és vitája az intézmények és karok 
vezetıinek részvételével rendezendı értekezleten. 
Határidı: 2002. április 30. 
Felelıs: a MAB elnöke 
Végrehajtó: elnökség és titkárság 
 
9. A kétszintő képzéssel szemben támasztott igényekrıl, a jelenlegi 
kétszintő képzési formákról „bolognai értekezlet” rendezése a felhasználói 
szféra képviselıi körében. 
Határidı: 2002. szeptember 30. 
Felelıs: a MAB elnöke 
Végrehajtó: Felhasználói Bizottság 
 
10. A MAB tevékenységének érintettjeivel való szakmai beszélgetések 
szervezése, rendszeres látogatások a felsıoktatási intézményekben. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Szennyessy Judit 
Végrehajtó: testület és titkárság 
A biztosítható pénzügyi források függvényében. 
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IV. A MAB mőködésével kapcsolatos feladatok: 
 
11. Egységes alapelveken nyugvó, s ugyanakkor az egyetemi és fıiskolai 
szakok (a bachelor és master képzés) közötti különbségeket és átjárhatóságot, az 
egyes képzési szintekre a képzés specifikumait, a képzések különbözı jellegét 
figyelembe vevı akkreditációs követelményrendszer kidolgozása. 
Határidı: késıbb meghatározandó 
Felelıs: Rechnitzer János 
Végrehajtó: testület és titkárság 
 
12. A MAB belsı minıségbiztosítási rendszerének kiépítése. 
Határidı: 2003. június 30. 
Felelıs: a MAB fıtitkára 
A biztosítható pénzügyi források függvényében. 
 
13. Részletes önértékelés készítése, az érintetteknek (intézmények, OM, 
felhasználók) való megküldése és megvitatása. 
Határidı: 2003. december 31. 
Felelıs: a MAB elnöke 
Végrehajtó: testület és titkárság 
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RENDEZVÉNYEK - TÁJÉKOZTATÓK 

 
Kibıvített plenáris ülés 

2002. január 25. 
 
I. A MAB elmúlt évi munkája, a jövı feladatai 
 
A Plénum elıször Róna-Tas András, a MAB tiszteletbeli elnökének elıadását 
hallgatta meg, amely a MAB mőködésének jogszabályi hátterével, társadalmi, 
felsıoktatás-politikai, és nemzetközi kontextusával foglalkozott. Egyik 
legfontosabb megállapítása, hogy a MAB csak korlátozott függetlenséggel 
rendelkezik. Szükséges a jogi keretek tisztázása, a jogszabályokban található 
ellentmondások megszüntetése. Hozzászólásukban Kengyel Miklós és Bazsa 
György is a MAB-ról szóló kormányrendelet szükségtelensége mellett érvelt, 
elegendı volna a jól átgondolt törvényi szabályozás. 
 
A MAB stratégiájáról folytatott beszélgetést Michelberger Pál vezette be. A 
MAB a jövıben továbbra is minden intézményt vizsgálni, értékelni fog, a 
programok értékelése azonban szelektíve fog történni. Az ezután kialakuló 
beszélgetésben több más észrevétel mellett a szakok négyelemő skálán való 
minısítése tárgyában pro és kontra érvek is elhangzottak. Mészáros Gyula 
kiemelte a gyakorlati szakembereknek az oktató munkába való szélesebb körő 
bevonásának szükségességét, s kérte, hogy az errıl szóló korábbi szövegjavaslata 
kerüljön be a stratégiai terv szövegébe. 

II. A MAB és az országos felsıoktatási testületek vezetıinek megbeszélése 

 
Vendégek: Kiss Ádám (OM helyettes államtitkár), Ficzere Lajos (FTT elnök), 
Gaál Zoltán (MRK elnök), Balogh Árpád (FFK elnök), Tiszeker Lajos (a MERSZ 
elnökének képviseletében). 
 
A megbeszélés a következı fıbb témaköröket érintette: 

• A MAB stratégiai terve 
• A második intézményi akkreditációs kör kérdései 
• Akkreditációs követelményrendszer 
• Egyetemi, fıiskolai tanárok véleményezésének problémaköre 
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Michelberger Pál, a MAB elnöke bevezetıjében ismertette a MAB elıtt álló fıbb 
feladatokat, s kiemelte, hogy a feladatok súlya és jelentısége miatt igen fontos a 
végrehajtás egyes kérdéseit illetı szélesebb körő eszmecsere. 
 
Kiss Ádám összefoglalta a hazai felsıoktatás jelenlegi helyzetét és az oktatási 
kormányzat fıbb célkitőzéseit. A MAB feladatairól szólva a teljes körő 
intézményi akkreditációs vizsgálatok mellett megfelelınek tartja a célzott 
szakvizsgálatokat. Lényeges azonban, hogy a vizsgálatokhoz, és a MAB egyéb 
feladatainak teljesítéséhez a vonatkozó akkreditációs követelményrendszerek 
elıre, idıben készüljenek el, hogy az intézmények, illetve a pályázók kellı 
idıben tájékozódva jól felkészülhessenek. Az EFT véleményezéssel kapcsolatban 
javasolta, hogy a MAB ne kösse össze a két különbözı országos irányítás alá 
tartozó terület (OM és MTA) követelményrendszerét. 
 
Ficzere Lajos kiemelte a különbözı felsıoktatási és felsıoktatással foglalkozó 
szervezetek (OM, MAB, FTT, konferenciák, intézmények) közötti kompetenciák 
egyértelmő elhatárolásának szükségességét. Ennek keretében a MAB szerepe, 
feladatai is újragondolhatók. Üdvözölte, hogy a MAB a jövıben nagyobb súlyt 
kíván fektetni a képzési folyamat és a kimenet vizsgálatára. A kimeneti oldalon a 
különbözı partnerek véleménye – a MAB szempontjából – a minıség 
vonatkozásában fontos. Felvetette továbbá az FTT és a MAB közötti kapcsolatok 
kérdését, itt akár szakbizottsági szinten is kialakítható volna szorosabb 
együttmőködés. 
 
Gaál Zoltán a stratégiai tervben lévı SWOT elemzést korrektnek tartja, ám 
szerinte az intézmények „túlélésre törekvése” az adott környezetben természetes. 
A „szakburjánzást” az intézmények szabályozó rendszerhez való 
alkalmazkodásaként is értelmezhetjük. Fontosnak tartja az akkreditációs 
követelmények kidolgozását, a széles körő nyilvánosság biztosítását. A szelektív, 
mintavételes programértékelés elfogadható elgondolás. A kimenet vizsgálatához 
felhasználható a kamarák, s a különbözı fejlesztési szakemberek véleménye. 
Fontosnak tartja, hogy legyen az intézményeknek lehetısége elızetes 
normakontroll kérésére. 
 
Balogh Árpád abban lát veszélyt, hogy a felsıoktatásban tapasztalható változások 
a minıség rovására mennek. Egyetért azzal, hogy a jövıben a szakokat az eddig 
használt négyelemő skálán ne értékelje a MAB, de fontosnak tartja, hogy 
részletes szöveges értékelések készüljenek. A követelményrendszer tekintetében 
idıben készüljön fel a MAB az fıiskolai-egyetemi megkülönböztetés helyett a 
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bachelor–master szintő képzések figyelembe vételére. Fontos továbbá a 
távoktatás megfelelı kezelése, valamint a felnıtt korúaknak a felsıoktatási 
képzésbe való bekapcsolódása. 
 
Tiszeker Lajos megemlítette, hogy az akkreditáció a mővészeknek igen szokatlan 
eljárás, de mára már megbarátkoztak vele, és sokat tanultak belıle. Szólt még a 
tanári kinevezések kapcsán a mővésztanárok speciális helyzetérıl is. 
 
A résztvevık a tanári kinevezések néhány további kérdését vitatták meg. Végül 
egyetértettek abban, hogy az ilyen jellegő, a munkafolyamatok közben tartott 
megbeszélések igen hasznosak, s kölcsönösen ígéretet tettek arra, hogy a jövıben 
is fognak hasonló eszmecseréket szervezni. 
 
 

Tájékoztató értekezlet 
2002. április 15. 

 
Az értekezletre minden felsıoktatási intézmény vezetıjét és kari fıigazgatóját, 
illetve dékánját, továbbá az OM képviselıit is meghívtuk. Összesen mintegy 130-
an jöttek el. Az értekezletnek két fı témája volt: 

1. A MAB stratégiája (benne a második intézményi akkreditációs kör) 
Elıadók: Györfi László, Szántó Tibor 

2. A MAB új akkreditációs követelményrendszere (szakakkreditáció) 
Elıadó: Rechnitzer János 

 
Michelberger Pál elnöki megnyitójában a felsıoktatás jelen helyzetére 
vonatkozóan kiemelte a felsıoktatás tömegesedését, az integrált 
intézményhálózat kialakulását, s a bolognai folyamatban való részvételünkkel 
járó teendıket. 
 
Az értekezlet két témájának alapdokumentumait a MAB a honlapján közzétette, 
az elıadók most vetítettképes prezentációkkal emelték ki a legfontosabb részeket. 
Mindkét elıadás után kérdések, hozzászólások, majd a kérdésekre adott 
válaszok hangzottak el, a következık szerint. 
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1. A MAB stratégiája 
 
Réffy József (OM) hozzászólása: 
• Felsıoktatáspolitikai koncepció van, s ennek kimunkálása amúgy sem a 

MAB feladata. 
• A felsıoktatás finanszírozására fordított összeg nıtt, s további források is 

megnyíltak e célra (kutatástámogatások, Széchenyi-terv, szakképzési 
támogatás, stb.) 

• A finanszírozási rendszer támogatja a minıséget (normatíva a felvett 
hallgatók után, a kreditrendszer bevezetése). 

• A felsıoktatási törvényben vannak javítani való részek, de nem kell az 
egészet újraalkotni. 

• A Felvételi tájékoztatóban az egyes szakok akkreditációs állapotának 
feltüntetésére vonatkozóan a minisztérium együttmőködésre kész. 

• Jó, ha a felhasználóktól kapott vélemények győjtése az intézmények kezében 
marad. Támaszkodni lehet a már elindított FIDÉV vizsgálatokra, ezért 
nincs szükség új módszerekre. 

• A stratégiai tervben kevés szó esik a MAB bizottsági rendszerének 
újragondolásáról. 

• Az egységesített akkreditációs követelmények, s az intézményi akkreditáció 
második körére vonatkozó elképzelések még nem eléggé kidolgozottak. 

• A bolognai folyamat nemcsak a kétciklusú képzésre való áttérést jelenti, 
hanem pl. a kreditrendszer, s az ehhez illeszkedı szakcsoportos képzés 
bevezetését is. A magyar felsıoktatásban néhány szakon túl sok a szigorlat, 
s hiányzik az integrált szemlélet az ismeretek átadásában. 

• Az újonnan beadandó szaklétesítési kérelmek kidolgozását a MAB még nem 
kérheti a kétciklusú képzés szerint, hiszen annak még nincs meg a 
központilag kialakítandó rendszere. A jelenlegi tervek szerint a koncepció 
2003-ra készül el, s az új rendszert 2006 szeptemberétıl el is indíthatjuk. A 
kétciklusú rendszerre való áttérés szempontjából a jelenlegi szakok 3 fı 
csoportra oszthatók: 
a) azok a szakok, ahol a lineáris képzés könnyen bevezethetı; 
b) azok a szakok, ahol nincs értelme a kétciklusú képzésnek (pl. 

orvosképzés); 
c) azok a szakok, ahol a három éves törzsképzés eltér a fıiskolai és az 

egyetemi szinten. 
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Utóbbi szakokon a fıiskolai kimenet végzettség + szakképzettség, s 
különbözeti vizsgával lehet a második (egyetemi) ciklusra áttérni. Az 
egyetemeken a törzsképzésbıl megfelelı szelekció után folytathatóak 
a tanulmányok a második ciklusban. 

 
Györfi László és Szántó Tibor válasza: 
• A felsıoktatás fejlesztésének kiemelt céljaira vonatkozó országgyőlési 

határozat jó keret lehet, de a MAB ezt nem tartja elegendınek, elég 
részletesnek, kidolgozottnak és konkrétnak. Nincs benne kellı mélységő 
helyzetelemzés, nem foglalkozik pl. a jelentısen megnövekedett hallgatói 
létszámmal, nem készült el még továbbá a hozzá kapcsolódó konkrét 
tevékenységi terv. E határozat tehát sajnos még nem nevezhetı jól 
átgondolt, kellıen részletezett felsıoktatási stratégiának. 

• A MAB természetesen nem gondolja, hogy ezt a stratégiát neki kellene 
kidolgoznia, ez az oktatási kormányzat feladata. Ehhez a munkához 
azonban a MAB kész minden segítséget megadni, és ehhez 
tapasztalataival, szakértelmével, szakértıivel hozzájárulni. 

• A szaklétesítési kérelmeket értelemszerően csak a magyar felsıoktatás 
bolognai folyamatnak megfelelı átalakítása után, a kialakuló szabályozás 
alapján fogja a MAB a kétciklusú képzés követelményei szerint kérni. (A 
stratégiai terv hosszabb idıszakra tekint elıre.) 

 
II. A MAB akkreditációs követelményrendszere 
 
Rechnitzer János elıadása a szak akkreditáció követelményeit ismertette. 
Kérdések – válaszok:  
 
Figyelembe veszi-e a követelményrendszer az egyes szakok, évfolyamok 
különbözı nagyságát? 
Válasz: Igen, ezekre a különbségekre a tudományági specifikumok 
megfogalmazásakor lehetnek az egyes tudományági bizottságok tekintettel. 
 
• Hogyan szankcionálja a MAB a mőködı szakoknál (intézményi akkreditáció) 

a minıségi problémákat, vagy azt, ha nem felelnek meg a követelményeknek? 
Válasz: Ilyen esetben a szak nem kap feltétel nélküli akkreditációt. Javítható 
hiányosságok esetén az akkreditáció feltételes, komoly minıségi problémák 
fennállásakor az adott szak véleményezése „nem akkreditálható” lesz. 
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• Lehet-e egy oktató két intézményben szakfelelıs egyszerre? 
• Akkreditációs szempontból figyelembe vehetı-e egy személy teljes értékő 

oktatóként két intézményben is? 
• Miért a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatókra koncentrál a MAB, 

miért nem elegendı, ha egy szakon többségében további jogviszonyban 
foglalkoztatottak oktatnak? 

Válasz: A magyar felsıoktatás jelenlegi helyzete átmeneti állapotnak tekinthetı. 
A hallgatók száma ugrásszerően nı, ami megfelelıen minısített oktatók számáról 
nem mondható el. A MAB tisztában van a helyzettel, s bizonyos mértékig tolerál 
is, tehát alkalmasint elfogad egy személyt két intézményben is teljes értékő 
oktatónak. Szeretnénk azonban, ha a jelenlegi helyzet javulna, ezért a 
követelményrendszer „üzenete” világos: az intézményeknek mindent meg kell 
tenniük oktatói állományuk fejlesztéséért, beleértve megfelelı számú, minısített, 
teljes munkaidıben foglalkoztatott oktató alkalmazását. 
 
Michelberger Pál: A felsıoktatási intézményekben folyó oktató-nevelı munka 
teljes embert kíván. Képtelenség, hogy egy-egy vezetı tanár három-négy 
intézményben egyszerre végezzen teljes értékő munkát. A hallgatónak nemcsak 
az elıadásokon, szemináriumokon van szüksége oktatójára. Az oktatás-nevelés 
minıségvédelme érdekében, a folyamatos kontaktus igénye és szükségessége 
miatt tehát a MAB két párhuzamos oktatói elfoglaltságnál többet nem tud 
támogatni. 
 
• Az intézmények, részben éppen a MAB által támasztott követelmények miatt, 

csábítják magukhoz az oktatókat, akik így valóban több intézményben is 
állást vállalnak. Kérés: a fıiskolákon fıiskolai docens is lehessen szakfelelıs, 
hiszen itt a gyakorlati tapasztalat a fontos. 

Válasz: A megoldás nem az oktatók „elcsábítása”, hanem az oktatók kinevelése.  
 
• Hogyan történik a tananyagok tartalmi megítélése, akkreditációja? 
Válasz: Új szakok esetében a képesítési követelmények elbírálásával, 
szakindításoknál és a folyó képzések vizsgálata során a tantervek, tantárgyi 
programok értékelésével. 
 
• A szakindítási kérelmekrıl készült írásos bírálatok miért titkosak? 
Válasz: Ezek nem per definitionem „titkosak”. Ezek a vélemények azonban a 
MAB döntéshozatali eljárásában nem végsı, hanem közbülsı produktumok. 
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Szükséges továbbá az írásos bírálatokat készítı szakértık védelme. Vannak – 
egyébként nem túl sokan –, akik csak így, inkognitójuk megırzése mellett tudják 
vállalni az objektív ítéletalkotást. Az esetek többségében azonban a bírálatok 
kiadhatók a kérelmezı intézménynek. Ezzel a lehetıséggel a MAB plénuma 
sokszor él, és a döntéshez mellékeljük a szakértıi bírálatokat, melyek jól 
használhatók a kérdéses szak minıségének javításához. 
 
• A minimum követelmények koncepciója érthetı, elfogadható. Miért voltak-

vannak további, ezek fölötti kritériumok is? 
Válasz: A küszöbszint fölötti differenciálás és a minıség javítására vonatkozó 
ösztönzés lehetıségét a szakminısítések (Kiváló, Erıs, stb.) megszőntével is fenn 
kívánjuk tartani. Erre szolgál majd a szöveges értékelés, és pl. a „kiválósági 
helyek” megjelölése, amirıl a stratégia kapcsán már szó esett. 
 
• A MAB a követelmények szempontjából még mindig együtt kezeli a 

fıiskolákat és az egyetemeket, pedig a fıiskolai képzés céljai nem azonosak 
az egyetemi képzés céljaival. 

Válasz: A kritériumok nem azonosak, ez a most ismertetett 
követelményrendszerbıl egyértelmően kitőnik. A MAB nagyobb súllyal veszi 
figyelembe pl. a kutatást az egyetemeken, a gyakorlati képzést a fıiskolákon. 
 
• A különbözı specifikumok miatt tett minıségi engedmények ne legyenek 

„kıbe vésve”, ne legyenek szabályokká. 
Válasz: Szó sincs errıl! A követelményrendszer megalkotásánál három területen 
(hadtudomány, mővészetek, hittudomány) kellett a nyilvánvaló specifikumok 
miatt speciális, alkalmasint „engedékenyebb” követelményeket megfogalmazni. 
E specifikumok azonban az adott képzési területek sajátságai, s ehhez nekünk is 
tartanunk kell magunkat. 
 
• Ha egy kérelmet több tudományági bizottság is tárgyal, akkor melyik 

bizottság követelményrendszere szerint történik az elbírálás? 
Válasz: A kérelem benyújtójának fel kell tüntetni a kérelmen a tudományági 
hovatartozást is, s ez a döntı. Egyébként minden tudományági bizottság 
természetesen a saját követelményrendszere szerint véleményez, tehát ha több 
bizottság is tárgyal pl. egy szakindítási kérelmet, akkor annak minden érintett 
bizottság mércéje szerint elfogadhatónak kell lennie. 
 
Róna-Tas András hozzászólásában kiemelte a MAB és az intézmények 
kommunikációjának fontosságát.  



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON  11 
 

 

 

56  

• Az igényes követelményrendszer tekintetében konszenzus tapasztalható. A 
követelményrendszer azonban nem merev, hiszen pl. a szakindításoknál a 
MAB idıarányos teljesítést kér, azaz a követelmények idıben „elcsúsztatva” 
teljesíthetık. 

• A fıiskola nem „kis egyetem”, hanem sajátosságaiban más intézmény, s a 
sajátosságai szerint kell mérni és megítélni. 

• A szankcionálás tekintetében a felsıoktatási törvény egyértelmő: ha a 
vizsgált szak vagy intézmény a minıségi követelményeknek nem felel meg, a 
MAB-nak javaslatot kell tennie az illetı intézmény vagy szak bezárására. 
Feltételes akkreditáció esetén pedig a MAB minıségi ellenırzést gyakorol. 

• A követelményrendszernek természetesen figyelembe kell vennie a hallgatói 
létszámokat is. Az itt ismertetett követelmények az átlagos szakokra 
vonatkoznak. 

 

Michelberger Pál zárszavában megköszönte az érdeklıdést, az aktív részvételt, és 
kérte, hogy az intézmények a jövıben is szenteljenek idıt az akkreditációs 
kérdések figyelemmel kísérésére, s tegyék meg a MAB felé észrevételeiket. A 
felsıoktatás minıségének ügye közös ügyünk. 
 

Összeállította: 
Szántó Tibor 

 
 

A Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése 
Budapest, 2002. május 11-12. 

 
I. Az NTT ülése (május 11.) 
 
Jelen voltak: Ferdinand Devinsky, Stein Evensen, Suzy Halimi, Inge Jonsson, 
John Kelly, Klaus Landfried, Ossi Lindqvist, Christian Thune, valamint 
Michelberger Pál, Róna-Tas András, Sima Dezsı, Györfi László, Homonnay 
Györgyné dr., Rozsnyai Krisztina, Szántó Tibor. 
 
Az ülést Michelberger Pál nyitotta meg, majd bemutatta a résztvevıket. Ezután 
négy elıadás hangzott el, sorrendben: a MAB története, néhány múlt- és jelenlegi 
fontosabb problémája (Róna-Tas András), a MAB szerkezete és 2001 óta végzett 
tevékenysége (Michelberger Pál), a MAB stratégiája (Györfi László és Szántó 
Tibor), és a MAB eljárásai és követelményei (Homonnay Györgyné dr.). A négy 
elıadást hozzászólások és kérdések követték, majd a résztvevık megvitatták az 
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elhangzottakat. A beszélgetés során az NTT tagjai kitértek a MAB mőködésével 
kapcsolatban hozzájuk intézett, az ülés elején írásban kiosztott kérdések 
tárgyalására is. 
 
A rövid ebédszünetet követıen az NTT zárt ülést tartott, melyen az NTT 
jelenlévı tagjai mellett titkári-segítıi feladattal Rozsnyai Krisztina és Szántó 
Tibor is részt vettek. A megbeszélésen az alábbi fontosabb témákról tárgyaltak: 

• a MAB eddigi munkájának elismerése, 
• a felsıoktatási intézmények és más érdekeltek MAB-hoz való viszonya, 
• a MAB függetlensége, 
• a MAB összetétele, 
• a MAB tagjainak és szakértıinek, valamint a titkárság munkatársainak 

kívánatos professzionalizmusa, minıségértékelési felkészültsége, 
• a stratégiai terv korszerősége, egyben a kitőzött feladatok maradéktalan 

teljesítésének nehézsége, 
• az interneten kérni tervezett adatok köre, 
• a MAB belsı minıségbiztosítása, 
• az értékelések alapjául szolgáló adatok és a szakértıi mérlegelés viszonya, 
• a felsıoktatás minıségértékelésének nemzetközi helyzete. 

 
A Testület tagjai megállapították, hogy a MAB által hozzájuk intézett kérdésekre 
nem könnyő a válasz, a problémák jórészt közösek, más országokban is 
hasonlóak. Elismerıen nyilatkoztak továbbá a MAB nemzetközi 
szerepvállalásáról, a nemzetközi trendek figyelemmel kísérésérıl, s a MAB 
mőködésének ezek fényében való korszerősítésérıl. A fenti témákhoz 
kapcsolódóan az NTT konkrét ajánlásokat tesz a MAB számára, s felkérte 
Rozsnyai Krisztinát, hogy az ülésen elhangzottak alapján állítsa össze a Testület 
ajánlásainak elsı fogalmazványát. 

II. A bolognai folyamat (május 12.) 

 
Az NTT a MAB képviselıivel és az Oktatási Minisztérium képviselıiként 
meghívott Kiss Ádámmal és Náray-Szabó Gáborral a bolognai folyamat 
elırehaladásáról tartott értekezletet. Az ülésre korábban bejelentkezett MAB-
tagok közül, sajnálatos módon, egyedül Sima Dezsı alelnök vett részt az 
értekezleten. 
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Az ülésen Michelberger Pál elnökletével elıször az NTT tagjaként immár 
második ciklusát töltı Suzy Halimi, a francia Felsıoktatási és Kutatási 
Minisztérium tanácsadója tartott elıadást a bolognai ajánlások franciaországi 
bevezetésének jelenlegi helyzetérıl. 
 
Elmondta, hogy Franciaországban éppen most jelent meg a felsıoktatás reformját 
megfogalmazó új rendelet. A két- (három) ciklusú képzésre való áttérés az eddig 
szerezhetı diplomáknak való megfeleltethetıséget szem elıtt tartva, azok 
bizonyos átalakításával történik meg. Az egyes ciklusok 3 (Baccalaureat), +2 
(Licence, Master), +3 (PhD) éves képzést jelentenek. Az új rendszer 
bevezetésének fıbb alapelvei között szerepel a diverzifikáció, a 
pluridiszciplinaritás, és a modulrendszerő képzés. A reform megvalósítását 
illetıen az intézményeknek van bizonyos szabadságfokuk, ám végsı határidıként 
a kormányzat a 2005-ös dátumot tőzte ki. 
 
Judith Eaton elızetesen tervezett elıadása sajnos elmaradt, mivel a CHEA elnöke 
közlekedési vis maior miatt nem tudott Budapestre jönni. Ehelyett – Michelberger 
Pál felkérésére – az NTT jelenlévı további hat tagja (Klaus Landfried más 
elfoglaltsága miatt már nem lehetett itt) röviden ismertette a bolognai folyamat 
állását országaikban. Magyar részrıl Sima Dezsı tartott referátumot. Az 
ismertetéseket vita követte. Róna-Tas András hozzászólásában megállapította, 
hogy a bolognai folyamat lényegében három kihívásra kell választ adjon: Európa 
versenyképességének megırzése, javítása; az üzletesedés, a piac kihívása; s a 
felsıoktatás tömegesedésének kihívása. Kérte továbbá, hogy az elhangzott 
ismertetéseket az elıadók foglalják röviden írásba, s küldjék el a MAB 
titkárságára, hogy azokat az ülés többi anyagával együtt közkinccsé tehessük. 
 

Összeállította 
Szántó Tibor 

 
 

A Nemzetközi Tanácsadó Testület ajánlásai  
 
Az ülés eredményeként a Tanácsadói Testület, az elızetesen feltett, valamint az 
általuk fontosnak tartott kérdésekre a következı ajánlásokat fogalmazta meg. 
 
1. A Testület elismerıen nyilatkozik a 2000-ben a CRE szervezésében 

lebonyolított külsı értékelés óta megtett lépésekrıl. Christian Thune, a 
jelenlegi testületi tagja részt vett a külsı értékelésben, míg a többi testületi 
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tag a megjelentetett dokumentumokat tanulmányozva jutott a fenti 
következtetésre. Különösen dicséretre méltó a MAB hosszú távú stratégiai 
terve. A Testület elismeri a terv elıremutató jellegét, ugyanakkor felhívja a 
figyelmet, hogy más országoknak is számos hasonló kérdéssel kell 
megküzdeniük. 

2. A Testület elfogadja, hogy a Felsıoktatási Törvény írja elı a MAB feladatait, 
de szükségesnek tartja, hogy a stratégiai terv olyan prioritásokat határozzon 
meg, amelyek segítségül szolgálnak a MAB tevékenységeinek 
pontosításához. A MAB-nak a magyar felsıoktatásban elfoglalt helye, és az 
általa foglalkoztatott elismert szakemberek és oktató-kutatók révén 
eredményesen járulhat hozzá az ország felsıoktatási politikájához. 

3. A Testület arra bátorítja a MAB-ot, hogy erısítse meg a Titkárság 
munkájának a kereteit, és racionalizálja azt, különös tekintettel a munka 
mennyiségére és az emberi és pénzügyi források harmonizálására. A 
Titkárság felhalmozta a minıség értékeléshez szükséges szakértelmet. 
Amennyiben szükséges a Titkárság bıvítése, olyan módon kell folytatni a 
létszám növelését, hogy az megfeleljen a minıségértékelés, valamint a 
szakma követelményeinek. 

4. A MAB professzionalizmusát ki kell terjeszteni tagjaira és az értékelésben 
résztvevıkre is. Több hangsúlyt kellene fektetni az értékelési eljárások, 
technikák és módszertan oktatására. A Testületen belül nincs teljes egyetértés 
az értékelı bizottságok összetételét illetıen a „profi”, hivatásszerő értékelık 
és akadémiai-felsıoktatási értékelık („peers”) aránya tekintetében. A 
Testület teljes mértékben elfogadja a MAB Látogató Bizottságaiban 
közremőködı, elismert akadémiai-felsıoktatási szakértık bevonásának 
szükségét, részben a vizsgált területen való szakértelmük, részben pedig a szó 
szoros értelmében vett „szakmabeliségük”, „peer”-ségük miatt. A MAB-nak 
az értékelt intézmény iránti szolgáltató funkciója megköveteli, hogy az 
értékelési folyamat különbözı szintjein közremőködık mindegyikének meg 
legyen a lehetısége arra, hogy munkáját tökéletesen végezhesse. Ugyanebben 
a szellemben a Testület hangsúlyozza a MAB intézmények számára való 
hitelességének fontosságát. 

5. A Testület megvitatta az új MAB tagok kinevezésének rendjét. Annak 
tudatában, hogy számos külföldi példa létezik, a legfontosabb szempont az 
autonómia, a kormánytól és felsıoktatási intézményektıl való függetlenség, 
és a zökkenımentes mőködése az egyik ciklusról a másikra történı átmenet 
során. Nem biztos, hogy a jelenlegi kinevezési eljárás törvényi szabályozása 
teljességgel eleget tesz ennek a két követelménynek, ami ezen túlmenıen 
szakmailag kiegyensúlyozatlan tagsághoz vezethet. Megoldás lehetne erre a 
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problémára, ha minden delegáló szervezet több mint egy fıt javasolna, és a 
MAB-nak joga lenne a végsı választásra.  

6. A Testület elismerıen nyilatkozik a MAB nemzetközi tevékenységérıl és 
elismertségérıl, valamint arról, hogy a MAB vezetése és titkársága erre 
különös figyelmet fordít és a jövıben is fordítani fog. A MAB-tagok 
nemzetközi tevékenységének erısödése elısegítené a professzionalizmusukat 
a minıségértékelés terén. 

7. A Testület megvitatta a MAB szerepét az egyetemi-, fıiskolai tanári 
kinevezésekben, és egyetért az elızı Testület javaslatával, hogy „magának az 
egyetemnek a joga és felelıssége az oktatói karának minıségét felügyelni és 
garantálni.” 

8. A Testület ugyancsak részletekbe menıen vitatta meg, hogy az intézmények 
önértékelése során milyen információkat kellene kérni. Nemzetközileg is 
vitatott, hogy a bemeneti adatokra, a folyamatra, vagy a kimeneti adatokra 
kell-e koncentrálni. Az egyik pozitív megközelítés az, ha arra fordítunk 
figyelmet, hogy egy intézmény milyen mértékben képes az újításra, és nem 
kizárólag arra, hogy mennyire tud megfelelni a követelményeknek. A 
Testület támogatja a MAB célkitőzését, hogy kevesebb információt kér a 
következı akkreditációs körben, és így csak olyan releváns adatok körére fog 
támaszkodni – tekintettel az intézmény típusára és méretére –, amelyek a 
felsıoktatási intézmények honlapjain elérhetıek. A Testület külön kiemeli 
olyan megbízható adatok biztosításának fontosságát intézményi és országos 
szinten egyaránt, amelyek az európai statisztikai követelményeknek 
megfelelnek. A Testület hangsúlyozza, hogy a minıségértékelés a 
felsıoktatásban nem támaszkodhat kizárólag számszerősíthetı adatokra, és a 
MAB a jövıben, továbbra is ragaszkodjon kiváló akadémiai-felsıoktatási 
szakértık bevonásához az értékelı bizottságokba. 

9. A Testület támogatja a MAB-nak a stratégiai tervben meghatározott 
szándékát, mely szerint a jövıben a meta-értékelés felé mozduljon el az 
értékelés, és egyre inkább támaszkodjon a felsıoktatási intézmények belsı 
minıségirányítási mechanizmusaira. Az intézmények jelenleg már vállalják a 
felelısséget minıségbiztosításukért, ami alátámasztja és igazolja ezt a 
szándékot.  

10. A testület támogatja azt a stratégiai tervben is megfogalmazott szándékot, 
hogy a MAB hozza nyilvánosságra akkreditációs jelentéseit. 

11. A Testület megtárgyalta a program akkreditáció nemzetközi és országos 
követelményeit és arra a következtetésre jutott, hogy míg néhány területen 
(pl. orvosi és mőszaki területeken) szükség van nemzetközi követelményekre, 
addig vannak olyan területek, ahol az országos követelményeket kell 
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figyelembe venni. Egyet értettek abban, hogy az országos követelmények 
alkotják a minimumot, azonban mindig szem elıtt kell tartani a nemzetközi 
fejlıdést, mert biztosítani kell az oktatási eredmények összehasonlíthatóságát. 

12. A Testület megtárgyalta, hogy milyen mértékben kell a MAB-nak értékelnie 
a felsıoktatási intézményekben folyó kutatást. Következtetésük szerint, a 
kutatás értékelésének az a fı szempontja, mennyire járul hozzá az oktatás 
minıségéhez. 

13. A stabilitás és hitelesség érdekében a Testület szorgalmazza a költségvetése 
tekintetében is a MAB függetlenségét és autonómiáját, és javasolja, a 
kormány fontolja meg, stabil, hároméves gördülı (rolling) költségvetés 
bevezetését. 

14. A MAB belsı minıségbiztosítási rendszere tekintetében a Testület melegen 
ajánlja a stratégiai tervben megfogalmazott rendszer kidolgozását. Ennek 
egyik eszközeként javasolja az intézményi felmérések elvégzését, hasonlóan 
a CRE felülvizsgálat során alkalmazott eljáráshoz, hogy megtudja, az 
intézmények miként látják a MAB-ot és tevékenységét. További javaslat az, 
hogy készítsen kérdıíveket a Látogató Bizottságok tagjai számára a 
Titkárság, illetve a Titkárság részére a Látogató Bizottságok tevékenységének 
értékeléséhez. A MAB határozza meg a tevékenységét illetı stratégiai 
ellenırzési pontokat, és biztosítsa ezek folyamatos figyelemmel kísérését. 

 
Összeállította 

Rozsnyai Krisztina 
 

 
A Magyar Tanácsadó Testület ülése 

2002. június 25. 
 
Michelberger Pál a MAB elnöke üdvözölte a megjelenteket. Megköszönte, hogy 
részt vesznek a Magyar Tanácsadó Testület (továbbiakban MTT) munkájában. 
Bemutatta az MTT tagjait, valamint a MAB és a Titkárság részvevıit. Kiemelte a 
MTT létrehozásának szükségességét, hangsúlyozta annak fontosságát. 
 
Róna-Tas András a MAB tiszteletbeli elnöke rövid tájékoztatást adott a MAB 
létrejöttérıl, szervezetérıl, mőködésérıl, feladatairól, tevékenységérıl. 
 
Szántó Tibor szakreferens ismertette a MAB stratégiai tervének fıbb gondolatait. 
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Rozsnyai Krisztina szakreferens tájékoztatást adott a MAB Nemzetközi 
Tanácsadó Testületének tagjairól, ajánlásaikról, a 2002. májusi ülésszak 
napirendjérıl, valamint számukra feltett kérdésekrıl. 
 
Polyánszky Éva a MAB Felhasználói Bizottságának elnöke rövid 
összefoglalójában a bizottság eddig elvégzett munkáját, valamint az elkövetkezı 
idıszak terveit ismertette. A Felhasználói Bizottság kapcsolatot teremt a MAB és 
a MTT között. Hangsúlyozta, hogy a MTT-hez megfogalmazott - ülésen kiosztott 
- kérdésekre adandó válaszok a Felhasználói Bizottság számára kiemelten 
fontosak. 
 
Michelbereger Pál felkérte az ülés résztvevıit, fejtsék ki véleményüket az 
elhangzottakkal, valamint a feltett kérdésekkel kapcsolatosan. 
 
1. A Magyar Akkreditációs Bizottság az intézményi akkreditáció során a 

jövıben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az oktatási folyamat, illetve az 
oktatás kimenetének, a végzett hallgatók minıségének a vizsgálatára. 

2. Hogyan, milyen módszerrel végezhetı ez a fajta kimeneti vizsgálat? Milyen 
adatokat, információkat kérjünk az intézményektıl erre vonatkozóan? Mik a 
felhasználók általános és specifikus jellegő elvárásai a diplomát szerzettek 
ismereteit, képességeit illetıen. 

 
Bánáti János a jogi felsıoktatás sajátos problémáit ismertette, Az elmúlt 10-12 
évben az oktatói kar a jogi egyetemeken „kiürült”. A politikai elit nagy része 
innen került ki. Kevés oktató és kevés kutató marad bent az egyetemeken. 
Gyakorlatból hívnak be oktatókat a hiányok pótlására. Míg korábban a három 
jogi karról a végzettek 10%-a ment ügyvédi pályára, ma 50%. Ennek ellenére a 
képzés tematikája nem változott. Pl. nem tanítanak retorikát a hallgatóknak. 
 
Ferge Zsuzsa üdvözölte, hogy a MAB a jövıben a kimenetet is akarja vizsgálni. 
Mind a 2-3 éve végzettek, mind a 8-10 éve végzett hallgatók körében célzott 
vizsgálatokat kellene végezni, jól összeállított kérdıíves felméréssel. 
 
Straub Elek tagja a BME-en létrejött Társadalmi Szenátusnak, rendszeresen 
végeznek hasonló felméréseket. Nagyon jól használható válaszokat kapnak. Ezt 
ajánlja a MAB-nak is. Egységesített kérdéseket kellene feltenni mind a 
munkahelyek, mind a hallgatók felé, amelyek azután összevethetık.  
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Gyapai Gábor szerint a bölcsész-tanárképzés kimenete speciális helyzetet tükröz. 
A végzettek 90%-a nem tanári pályán helyezkedik el. Ennek oka csak részben 
vezethetı vissza a tanárok anyagi helyzetére. Szerinte a képzés sem megfelelı. A 
tanárok nem tanulnak elég gyakorlati módszertant, nem ismerik az iskolán belüli 
életet. Kevés az idı, amit a tanári pályára való felkészítésre szánnak. 
 
Bogsch Erik a természettudományos képzés és az itt végzettek képességeirıl, ill. 
az elvárásokról szólt. Feltétlen fontos a komoly alapképzés. A mai divatos 
tanterveket egyszerősítené, szakmailag jól képzett emberekre van szükség. 
Kulcskérdés továbbá a nyelvtudás. Nagy terhet jelent a felhasználónak, ha a 
hátrányos helyzető végzett hallgató nyelvtanítását a munkahelynek kell vállalnia. 
Nyelvtudás ezen a pályán elengedhetetlen. 
 
Szikla Zoltán hasonló véleményen van az alapképzés vonatkozásában. 
Megbízható, stabil alapképzés szükséges, speciális ismereteket ne tanítsanak, 
mert korszerő ismeretekkel majd a munkahelyén ismerkedik meg a végzett 
hallgató. Hiányos a fiatalok problémamegoldó készsége. A felsıoktatásban 
módszereket kellene kidolgozni már a tanulmányok során a problémaközelítésre 
és megoldásra. Szólt a távoktatás kérdésérıl. Szerinte az alapképzésben ez 
vakvágány. Szemléleti módszerek, problémaközelítés, közösségben való oktatás 
nélkül elképzelhetetlen.  A távoktatás speciális ismeretek hatékony továbbítására 
ad lehetıséget, de nem az alapképzésben. 
 
Vámos Zoltán szerint a felsıoktatásban a minıségre kell a hangsúlyt fektetni, a 
mennyiségi versenyben a mőszaki területeken lemaradunk, ezért nagyon erıs 
mőszaki alapoktatás szükséges. A nyelvtudás jelentıségét hangsúlyozta, a 
menedzserképzést késıbb megkapják, ha szükséges. Fontos, hogy a hallgatókat 
rugalmasságra, a változásokhoz való pozitív hozzáállásra neveljék. Tudjon 
váltani, ha szükséges. Arra a területre képezzünk, ahova a kutatást képesek 
vagyunk koncentrálni. Ide jól képzett kutató-fejlesztık kellenek, akiknek a száma 
még kevés. Több üzemeltetı mérnökre van szükség. 
 
Lepsényi István a felhasználókat kérdezné meg, hogyan minısítették a végzett 
hallgatókat és ebbıl lehetne alkalmas adatokat nyerni az egyes felsıoktatási 
intézmények minısítésére. A nyelvtudás és az alapképzés fontos. 
 
Kollár Márton szerint a gazdaság elvárásai: a végzett hallgató tudja, hogy mit 
akar, akarjon beilleszkedni a közösségbe, a team munkába, vállalja a folyamatos 
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továbbképzést. Biztos szakmai alapképzettséget vár el, a speciális képzés 
területén a nyelvtudás és az informatika a fontos. 
 
Hajtó Ödön az MTT összetételét nem tartja arányosnak. A reálértelmiség 
túlsúlyban van.  
 
3. A felsıoktatás egyre inkább üzletszerővé válik. Egyfajta szolgáltatásként, meg 

kell felelnie a piaci igényeknek. Ez alatt egyrészt a hallgatói, másrészt a 
munkaerı piaci elvárásokat értjük. A piac rövid- és hosszú távú igényei 
azonban nem azonosak. 

 
Hogyan különíthetjük el, hogyan határozhatjuk meg (mérhetjük fel) a 
különbözı piaci igényeket? Milyen súllyal vegyük figyelembe a rövid, illetve 
a hosszú távú igényeket? 

 
Ferge Zsuzsa óvatosan kell kezelni a piac igényeit. Meg kell tartani azokat az 
értékeket, amelyek sem a hosszú, sem a rövid távú érdekeket nem szolgálják. 
Nem szüntethetık azok a képzések, amelyek nem szolgálják közvetlenül a piaci 
igényeket. 
 
Straub Elek: ki kell egyensúlyozni az igényeket, figyelembe kell venni a rövid 
távú igényeket, a végzett hallgatónak biztosítani kell, hogy el tudjon helyezkedni. 
Véleménye szerint ma a felsıoktatás veszélyes irányba fejlıdik, az 5 éves 
egyetemet végzetteket nem tudja fogadni a felhasználó piac. A gyakorlati 
képzésre orientált fıiskolát végzetteket, valamint a posztgraduális képzésben 
(mint pl. MBA) résztvevıket részesíti elınyben a vállalatok foglalkozáspolitikája. 
 
Bogsch Erik és Szikla Zoltán szerint hosszú távra kell gondolni, az a lényeg, hogy 
helyes célokat tőzzenek ki. 
 
Lepsényi István szerint az oktatás tartalmában a piaci igények követése csak 
formálisan fontos, mert nem lehet követni.  
Kollár Márton fontosnak tartja a piaci igényekhez való igazodást. Stabil szakmai 
alapképzéshez flexibilis képzés párosuljon. 
 
4. A Magyar Akkreditációs Bizottságnak feladata többek között az egyetemi és 

fıiskolai tanári pályázatok véleményezése. A pályázókkal szembeni 
elvárásokat a MAB tudományági bizottságonként csoportosítva, összetett, 
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több dimenziós kívánalomrendszerbe foglalta, melyet évente felülvizsgál és 
frissít. 

 
Milyen gyakorlati tapasztalatot kívánjon meg a MAB az egyetemi, illetve a 
fıiskolai tanári állásra pályázóktól? Hogyan érvényesíthetık a felhasználói 
szféra szempontjai az elbírálás során? 

 
Ferge Zsuzsa véleménye szerint a tanári pályázatok elbírálása nem a MAB dolga.  
Az elbírálások nem reálisak, kis ország vagyunk, és az érdekek összefonódnak. 
Külföldi szakértıket, kapcsolatokat kellene a bírálatokra felkérni. 
 
Straub Elek helyesnek találná az egyetemi és fıiskolai tanári kinevezéseknél, ha 
ténylegesen érvényesíteni lehetne a gyakorlati tapasztalatokat. 
 
Bogsch Erik az egyetemi/fıiskolai tanári pályázatok elbírálási szempontjainál 
kívánatosnak tartaná a külföldi tapasztalatokat, külföldön eltöltött idıt is 
figyelembe venni. A bírálók anonimitása fontos, ez biztosítja az ıszinteséget. 
 
Szikla Zoltán a gyakorlati élet szakembereit be kellene vonni az oktatásba, 
egészséges vércserét javasol az egyetemi tanári állomány felfrissítésére. 
 
Vámos Zoltán szerint sok egyetemi és fıiskolai tanár elmegy az iparba dolgozni, 
de fordítva ez nem történik meg. Ennek egyik oka a jövedelem különbségben 
keresendı, de a kutatás feltételeiben (mőszerpark) is. 
 
Lepsényi István a pályáztatással kapcsolatban egyetért avval, hogy nem indult 
meg mozgás az egyetemek felé, pedig az rendkívül fontos lenne az oktatásban, 
ismerni kellene egy vállalat mőködését belülrıl. Már a pályázatokat elbíráló 
bizottságok sem nélkülözhetik a gyakorlati szakembereket. 
 
Hajtó Ödön szerint, akik tudományos pályán kívánnak elıre lépni, azok kellı 
számú, jó publikációkat és konferencia elıadásokat győjtenek, ezekre fektetik a 
hangsúlyt. 
 
Michelberger Pál megköszönte az aktív részvételt. 
Összefoglalta, kiemelte azokat a válaszokat, amelyek mindenkinél szerepeltek, 
mint pl. 
- az alapképzés fontossága, 
- flexibilitás, amely lehetıvé teszi a változó igényekhez való alkalmazkodást 
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- a nyelvtudás fontossága 
- egyetemi tanárok kinevezésénél a gyakorlati tapasztalat és az elmélet 

megfelelı egyensúlya.  
 
Róna-Tas András megköszönve a részvételt, kérte a megjelenteket, hogy a 
kiküldendı emlékeztetetıt nézzék át, tegyék meg észrevételeiket, és adjanak 
javaslatokat a bizottság további mőködésére. 
 

Összeállította: 
Éry Márta 

 
10 éves a magán felsıoktatás Magyarországon 

Konferencia 2002. szeptember 20-án  
 

A Magán- és Alapítványi Fıiskolák Vezetıi Kollégiuma konferenciát 
szervezett abból az alkalomból, hogy 10 évvel ezelıtt kezdték meg mőködésüket 
az elsı magán felsıoktatási intézmények Magyarországon.  
 
A résztvevıket az Oktatási Minisztérium képviseletében Szövényi Zsolt 
osztályvezetı köszöntötte, majd összefoglalta az elmúlt tíz év fejlıdésének fıbb 
eredményeit. 
 
Kandikó József a MAFIVK egyesület elnöke a számok tükrében tekintette át a 
Magyarországon mőködı magánfıiskolák tevékenységét6. Megállapította, hogy a 
magyar magánfelsıoktatás elképesztı dinamikussággal fejlıdött 1992 óta, ami 
leginkább a hallgatói létszám megtízszerezıdésében mutatkozik meg. 
Megállapította ugyanakkor, hogy a magánfıiskolák alapképzési szakstruktúrája 
mára nagyjából stabilizálódott, további fejlesztésekre a szakirányú 
továbbképzések terén van lehetıség. 
 
Szabó Péter, a Kodolányi János Fıiskola fıigazgatója a magán felsıoktatásban 
végzettek munkaerıpiaci lehetıségeit ismertette. Egyik legjellemzıbb probléma a 
munkaadók részérıl megnyilvánuló elıítéletek a nem állami intézményekben 
diplomát szerzettekkel szemben. Általános sztereotípia, hogy a nem állami 
intézmények anyagilag jobb helyzetben vannak az államiaknál, ugyanakkor az itt 
folyó oktatás minıségét alacsonyabb színvonalúnak gondolják. Legfontosabb 
teendıként Szabó Péter az ilyen téves beidegzıdések elleni fellépést nevezte. 

                                                           
6 Az egyházi felsıoktatási intézmények nélkül. 
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A hazai magán felsıoktatás nemzetközi vonatkozásairól Dinya Lászlótól, a SZIE 
Gazdálkodási- és Mezıgazdasági Kar fıigazgató-helyettesétıl hallhattunk 
érdekes beszámolót. Elıadásában központi helyet foglalt el a „Bolognai 
folyamatként” aposztrofált reformkezdeményezés, amelynek célja az európai 
felsıoktatás egységesebbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá tétele, valamint 
megbízható minıségbiztosítási rendszerek létrehozása. 
 
A szakmai elıadások közül elsıként Kıvári István, a Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Szolgáltatások Fıiskolájának fıigazgató-helyettese beszélt a magán- 
és alapítványi fıiskolák szerepérıl a régiófejlesztésben. Számos ilyen intézmény 
található magas munkanélküliségtıl sújtott településeken, régiókban, ahol a 
fejlesztésben játszott szerepük pótolhatatlan. A fıiskolák közvetlen 
munkaadóként is funkcionálnak, de a hallgatók jelenlétére épülı egyéb 
szolgáltatások is fontos munkahelyteremtı tényezık. 
 
Zárda Sarolta, a Gábor Dénes Fıiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke 
oktatástechnológiai újdonságokról tartott elıadást. Az elektronikus könyvek és 
tanulási formák megjelenésével a hagyományos hallgató-oktató konzultáció 
áttevıdik az internetre. Más eszközökkel lehet motiválni a hallgatókat, és a 
számonkérés-ellenırzés módja is gyökeresen megváltozik. 
 
A konferencia zárásaként Homonnay Gabriella a MAB fıtitkára „A minıségügy 
a felsıoktatásban” címő elıadásában ismertette a magyar felsıoktatás 
minıségügyi helyzetét, a MAB minıségértékelı és akkreditációs tevékenységét, 
a legfontosabb kihívásokat és a legújabb nemzetközi trendeket. Részletesen kitért 
a MAB akkreditációs szempontjaira és módszereire, vázolta a fejlesztés irányait. 
 
A tapasztalatok és információk cseréje mellett a konferencia legfontosabb 
konklúziója, hogy a viszontagságok dacára a magán felsıoktatás jól megtalálta a 
helyét a hazai felsıoktatás rendszerében. A magyar felsıoktatás nemzetközi 
normákhoz történı harmonizációja során szükség lesz majd a szakstruktúra 
reformjára és a gyakorlati szakemberképzés megerısítésére, amelyben fontos 
szerep hárul majd a nem állami tulajdonú felsıoktatási intézményekre. 
 

Összeállította: 
Gémes Attila 
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Humberto M. Rasi a MAB vendége 
 
2002. október 29-én a Hetednapi Adventista Egyház Konferenciája Oktatási 
Osztályának képviseletében látogatást tett a MAB Tikárságán Humberto M. 
Rasi, a magyar Adventista Teológiai Fıiskola képviselıi, Tokics Imre és 
Hangyás László társaságában. A megbeszélésen a MAB részérıl Homonnay 
Gabriella, a MAB Titkárságának fıtitkára, valamint Mayer László és Gémes 
Attila szakreferensek vettek részt volt. Az oldott légkörben folytatott informális 
beszélgetésen a felek tájékoztatták egymást az általuk képviselt intézmények 
akkreditációs tevékenységérıl, mőködésük alapelveirıl. Az alábbiakban rövid 
tájékoztatást adunk az Adventista Egyház oktatási és akkreditációs szerveirıl. 
 
Az 1860-as években alapított Hetednapi Adventista Egyház ma világszerte 
mintegy 6300 iskolát tart fenn, ezek közül 103 a felsıoktatási intézmény. Az 
Egyház intézményeiben tanuló 1,2 millió diák fele az egyház tagjai közül kerül 
ki, de nagyon sok olyan ember is jelentkezik ezekbe az intézményekbe, akik 
számára minıségi biztosítékot jelent az Egyház fenntartói szerepe. A minıség 
fenntartására az Egyház saját akkreditációs rendszert mőködtet, amely két 
testületbıl áll. 
A Nemzetközi Tanács (International Board) végzi a minıségértékelést, az 
önértékelési jelentések és egy 6 tagú látogató bizottság által készített jelentés 
alapján. A Tanács hatásköre az összes intézményre kiterjed, azok szintjétıl 
függetlenül. A Tanács állásfoglalása után az ügyek átkerülnek az Akkreditációs 
Társasághoz (Accrediting Association), ahol az elkészült értékelést összevetik az 
Egyház 12 akkreditációs szempontjával. Amennyiben az intézmény ezeknek 
megfelel, úgy akkreditációt kap. Az akkreditáció maximális idıtartama 5 év, de 
ennél rövidebb idejő, ún. „ideiglenes” akkreditációra is sor kerülhet. Ez utóbbi 
lehetıséggel általában akkor élnek, ha egy intézmény gyorsan növekedik és az 
elvilágiasodás veszélye fenyegeti. Ezzel a kérdéssel el is érkeztünk a Hetednapi 
Adventista Egyház akkreditációs rendszerének legérdekesebb sajátosságához, az 
akkreditációs szempontokhoz. Az Egyház filozófiája alapján az oktatás célja az 
ember holisztikus fejlıdése, amelynek eléréséhez nem lehet elválasztani a 
szakmai tudást a személy spirituális-morális fejlıdésétıl. Ennek megfelelıen a 
látogató bizottság tagjai nem csupán az adott tudományterület szakértıi, hanem 
olyan hívı emberek, akik az adventista szellemiség megtartása felett is ırködnek. 
A látogató bizottság tehát nem csupán a szakmai színvonalat, hanem annak 
adventista szellemiségő megtartását ellenırzi. 
Az intézmények a fent megfogalmazott fejlıdés érdekében nem csupán oktatással 
foglalkoznak, hanem diákjaiknak munkát is biztosítanak a kezelésükben lévı 
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üzemekben és farmokon. Ez a tevékenység anyagi segítséget is jelent a számukra, 
hiszen állami támogatásban nem részesülnek. Az Egyház az oktatási tevékenység 
mellett üzemeltet még orvosi és más tudományos kutatóintézeteket és karitatív 
missziókat is. 
 
A Hetednapi Adventista Egyház Magyarországon is rendelkezik felsıoktatási 
intézménnyel, a Pécelen található Adventista Teológiai Fıiskolával. Mivel az 
intézményt a magyar törvények szerint a MAB-nak is akkreditálnia kell, igen 
hasznos és tanulságos volt a két akkreditációs szisztéma összehasonlításának 
lehetısége. 

Összeállította: 
Gémes Attila 

 
René-Francois Bernard látogatása 

 
2002. október 28-án a MAB Titkársága vendégül látta René-Francois Bernard 
urat, aki az ENQHEEI (Hálózat az Ipari-mőszaki Mérnöki Felsıoktatás 
Minıségéért) képviseletében látogatott Magyarországra. A MAB-ról szóló 
tájékoztató meghallgatása után Bernard úr beszámolt az Ipari-mőszaki Mérnöki 
Felsıoktatás Európai Minıségi Chartája (Quality Charter of Higher Engineering 
Education for Industry) mőködési elveirıl. 
 
2000. márciusában az Európa Tanács azt a stratégiai célt tőzte ki, hogy 10 éven 
belül az EU legyen a világ legversenyképesebb gazdasága. Általánosan elfogadott 
tény, hogy a versenyképesség legnagyobb mértékben az oktatás színvonalától, 
illetve az emberi erıforrásokkal való gazdálkodástól függ. Az új európai 
gazdaság egyik legfontosabb jellemzıje a szakemberek mobilitása lesz, amelyhez 
új minıségi és összehasonlíthatósági normákat kell szabni. Mivel a gazdaság 
egyik legjelentısebb szereplıje az ipar, az elsık között itt kell az említett 
fejlesztéseket végrehajtani. Ez a felismerés vezetett elıbb a LEONARDO-projekt 
születéséhez, majd az abból nyert tapasztalatok alapján a Charta megalkotásához. 
 
A Charta célja az ”európai mérnök” fogalmának meghatározása: a mobilitás, a 
emberi és szociális szempontok alapján, valamint annak biztosítása, hogy a 
mérnöki iskolák megfeleljenek az ipar követelményeinek. Összefoglalóan: ”A 
Charta olyan célok összessége, amelyeket teljesítve a felsıoktatási intézmények 
kielégítik az ipar elvárásait a végzıs hallgatók kvalitásait illetıen”. Ez a 10 cél a 
következı: 
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Az ipar igényei: 
1. A képzési programok megalkotásánál mérlegelni kell az ipar rövid- és 

középtávú feltételeihez való alkalmazkodást is. 
2. Az alapképzés során figyelembe kell venni az élethosszig tartó tanulás és a 

továbbképzés majdani feltételeinek megteremtését. 
3. A fenti témákat megfelelıen kell képviselni a mérnökképzés tanterveiben. 
4. A vállalkozói szellem meghonosítása a jövı mérnökei körében. 
5. A technikai és természettudományos ismeretek mellett a képzésbe integrálni 

kell a társadalom- és viselkedéstudományok, valamint a kommunikációs 
ismeretek szélesebb skáláját is. 

 
Az intézmények reakciói: 
6. Olyan közös programok szervezése, amelyek segítenek a fejlesztési 

eredményeknek, az ipar reakcióinak felhasználásában a mérnökképzés 
tervezésekor. 

7. Gyakorlati szakemberek bevonása a képzésbe. 
8. A tudományos és technikai innováció bátorítása a kis- és középvállalatokkal 

való partnerség keretei között. 
 
Várható eredmények: 
9. Belsı minıségbiztosítási rendszerek és periodikus értékelés kialakulása. 
10. Olyan hatékony visszacsatolási mechanizmus kialakulása, amely reagálni tud 

az ipar és a hallgatói projektek részérıl felmerülı kívánalmakra. 
 
A Charta tagja lehet minden olyan intézmény, amelyik teljesíti a 10 feltételt. A 
tagság tulajdonképpen a fenti célok iránti elkötelezettség kinyilvánítása, a 
csatlakozó intézmény elkötelezi magát a folyamatos minıségi fejlesztés mellett. 
A tagság elnyerése után két évvel az intézmény pályázhat a Charta minıségi 
jegyére, amely a megfelelı feltételek folyamatos teljesítésével és az intézmény 
periodikus külsı értékelésével nyerhetı el. 
Bernard úr hangot adott annak a reményének, hogy Magyarország még ebben az 
évben bekapcsolódik a Charta keretei közt mőködı LEONARDO programba. Az 
ezzel kapcsolatos egyeztetések megkezdıdtek a két fél között. 
 

Összeállította:  
Gémes Attila 
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Néhány fontosabb külföldi akkreditációs szervezet7 
 

Általános akkreditációs és minıségértékelési szervezetek: 
 
AR – Akkreditierungsrat (D) 
A Kultusministerkonferenz 1998. december 3-i határozata alapján létrehozott 
német „meta-ügynökség”. 
Feladata: az újonnan bevezetett Bachelor és Master fokozathoz vezetı 
programokat akkreditáló (tartományi) ügynökségek akkreditálása. Ezen felül az 
AR maga is akkreditálhat programokat is az egyes tartományok (Länder) 
kérésére. 
Összetétele: 14 tagú független szervezet, a tartományok, fıiskolák, hallgatók, 
munkaadók, munkavállalók képviselıibıl áll. 
 
CEE Network – Central and Eastern European Network of Quality 
Assurance Agencies in Higher Education 
2000 novemberében Budapesten alakult hálózat, a közép- és kelet-európai 
akkreditációs és minıségbiztosítási szervezeteket tömöríti. Titkársági teendıit a 
MAB (Rozsnyai Krisztina) látja el. 
 
CHEA – Council for Higher Education Accreditation (US) 
Tagjai az amerikai akkreditáló szervezetek és felsıoktatási intézmények (több 
mint 3100 tag). Tevékenységei: akkreditáló szervezetek elismerése, koordináció, 
információgyőjtés és terítés. 
 
ENQA – European Network for Quality Assurance in Higher Education 
1999 ıszén EU ügynökségek részvételével alakult. 2001-ben megnyitották a 
szervezetet a társult országok, így Magyarország számára is. A 2002. májusi 
közgyőlésen a Magyar Akkreditációs Bizottságot felvették a tagszervezetek 
sorába. Vezetı testületében (Steering Committee) a közép- és kelet-európai régiót 
Róna-Tas András képviseli. 
 
ESIB – The National Unions of Students in Europe 
Alapítva: 1982. 41 szervezet (32 országból) a tagja. 
 
 

                                                           
7 Az itt felsoroltak elérhetıségét, valamint további szervezetek adatait lásd a részletes 
listában a MAB honlapján (www.mab.hu), a Külföld menüpontban. 
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EUA – European University Association 
Európai egyetemi szövetség, 2001. áprilistól a CRE (Európai Egyetemek 
Szövetsége) és a CEURC (Európai Rektorkonferencia) egyesülésével létrejött 
szervezet. 
Székhelye: Brüsszel (iroda Genfben). 
 
EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education 
1990-ben, Patrasban (Gr) alakult, a szakmai-gyakorlati orientáltságú felsıfokú 
képzéssel és alkalmazott kutatással foglalkozó intézmények (elsısorban a 
fıiskolai szektor) érdekeinek képviseletére. Titkársága Brüsszelben van. 

 
NORDIC NETWORK – Skandináv országok hálózata, a minıségbiztosítási 
ügynökségek kölcsönös elismerésének kialakítására. 
 
INQAAHE – International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education 
A felsıoktatási minıségbiztosítási ügynökségek világhálózata. E szervezetnek a 
MAB is tagja. 
 
QAA – The Quality Assurance Agency for Higher Education (GB) 
A felsıoktatás minıségbiztosításának angol nemzeti szervezete. Intézményi 
auditálást, valamint tantárgyi értékeléseket (subject review) végez. Módszereit 
2002-ben széleskörő egyeztetés után megújította. Az intézményi audit a belsı 
minıségbiztosítási rendszerek intézményi szintő vizsgálatát kombinálja a 
minıségbiztosítás tudományági és programszintő mőködésével. 

 
 

Egyéb, szakmai jellegő szervezetek 
 
AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business 
Az Egyesült Államokban, 1916-ban alakult, fı célja az amerikai üzleti 
felsıoktatás minıségének javítása. Ma már nemzetközi szervezet, külföldi tagjai 
is vannak. Belföldi és nemzetközi programakkreditációt végez az üzleti 
tudományok területén, bachelor, master, és doktori szinten egyaránt. 
 
AMBA – Association of MBAs 
UK szervezet, de UK-n kívül is akkreditál MBA (Master of Business 
Administration) programokat. (Üzleti tudományok.) 
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ECIU – European Consortium of Innovative Universities 
11 európai egyetem szövetsége, alakulásakor az interdiszciplináris jellegő master 
szintő programok külsı értékelésére (EQR – External Quality Review) 
koncentrált. Azóta szélesebb körő nemzetközi programakkreditációt végez, 
elsısorban mőszaki és természettudományos területen, nemcsak a 
tagintézmények számára. 
 
EQUIS – The European Quality Improvement System 
Alapítva: 1997. 
Célja: graduális és posztgraduális üzleti (management) oktatási intézmények 
nemzetközi viszonyító értékelése és akkreditálása. 
Székhely: Brüsszel, az EFMD (European Foundation of Management 
Developement) hivatalainál. 
 
FEANI – Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs 
Nemzeti mérnökszervezeteket tömörítı nemzetközi szövetség. Tevékenységével, 
különösen az „EUR ING” általános európai szakmai megjelöléssel a mérnöki 
diplomák kölcsönös elismerését segíti elı. A brüsszeli titkárság regiszterében már 
több mint 25000 Eur. Ing. mérnököt tart nyilván.  
 
Washington Accord 
Nemzetközi egyezmény, a megállapodáshoz csatlakozó (felvett) országok 
mőszaki alapképzési akkreditációs mechanizmusainak egyenértékőségét ismeri 
el. Tagjai: Ausztrália, Kanada, Hong Kong, Írország, Új-Zéland, Dél-Afrika, UK, 
USA. 
 
 

Összeállította: 
Szántó Tibor 
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DOKTORI ISKOLÁK AKKREDITÁCIÓJA 
 
2002/2/III sz. határozat  
 

Akkreditált doktori iskolák 
 

Intézmény Tudományág 
 

A doktori iskola vezetıje 

BKÁE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Chikán Attila 
BKÁE 5.2. Közgazdaságtudományok Zalai Ernı 
BKÁE 5.4. Szociológiai tudományok Gábor R. István 
BKÁE 5.7. Multidiszciplináris társadalomtud. Palánkai Tibor 
BME 1.1. Matematika- és számítástudományok Fritz József 
BME 1.2. Fizikai tudományok Zawadowski Alfréd 
BME 1.4. Földtudományok*  Detrekıi Ákos 
BME 2.1. Építımérnöki tudományok Tarnai Tibor 
BME 2.2. Villamosmérnöki tudományok Zombory László 
BME 2.3. Építészmérnöki tudományok  Domokos Gábor 
BME 2.5. Gépészeti tudományok  Molnár Károly 
BME 2.6. Közlekedéstudományok Kövesné Gilicze Éva 
BME 1.3. Kémiai- és 2.7. Vegyészmérnöki tud. Hargittai István 
BME 2.8. Informatikai tudományok Selényi Endre 
BME 2.11. Multidiszciplináris mőszaki tud.  Zobory István 
BME 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Kerékgyártó György 
DE 1.1. Matematika- és számítástudományok  Daróczy Zoltán 
DE 1.2. Fizikai tudományok Beke Dezsı 
DE 1.3. Kémiai tudományok   Joó Ferenc 
DE 1.4. Földtudományok  Kerényi Attila 
DE 1.5. Biológiai tudományok   Borbély György 
DE 1.6. Környezettudományok   Tóthmérész Béla 
DE 3.1. Elméleti orvostudományok   Damjanovich Sándor 
DE 3.1. Klinikai orvostudományok   Szegedi Gyula 
DE 3.3. Egészségtudományok * Ádány Róza 
DE 3.4. Gyógyszertudományok Gergely Lajos 
DE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok   Muszbek László 
DE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tud.   Ruzsányi László 
DE 4.3.Állattenyésztési tudományok Bánszky Tamás 
DE 4.6. Multidiszciplináris agrártudományok   Nagy János 
DE 5.2. Közgazdaságtudományok* Szabó Katalin 
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Intézmény Tudományág 
 

A doktori iskola vezetıje 

DE 5.7. Multidiszciplináris társadalomtud.  Szabó Gábor  
DE 6.2. Irodalomtudományok   Bitskey István 
DE 6.3. Nyelvtudományok   Kertész András 
DE 6.11. Multidiszciplináris bölcsészettud.    Vajda Mihály 
DRHE 8.1. Hittudományok   Gaál Botond 
EHE 8.1. Hittudományok * Hausmann Jutta 
ELTE 1.1. Matematika- és számítástudományok Laczkovich Miklós 
ELTE 1.2. Fizikai tudományok   Horváth Zalán 
ELTE 1.3. Kémiai tudományok   Inzelt György 
ELTE 1.4. Földtudományok  Márton Péter 
ELTE 1.5. Biológiai tudományok   Erdei Anna 
ELTE 2.8. Informatikai tudományok Demetrovics János 
ELTE 5.4. Szociológiai tudományok Némedi Dénes 
ELTE 5.5. Politikatudományok   Bihari Mihály 
ELTE 6.1. Történelemtudományok   Gergely Jenı 
ELTE 6.2. Irodalomtudományok   Kenyeres Zoltán 
ELTE 6.4. Filozófiai tudományok   Kelemen János 
ELTE 6.6. Pszichológiai tudományok   Hunyady György 
ELTE 6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tud.  Voigt Vilmos 
ELTE 6.8. Mővészeti és mővelıdéstörténeti tud.  Passuth Krisztina 
KE 4.3.Állattenyésztési tudományok   Horn Péter 
KGRE 8.1. Hittudományok   Karasszon István 
LFZE 7.6. Zenemővészet 

6.8. Mővészeti és mővelıdéstörténeti tud. 
Jeney Zoltán 

ME 1.4. Földtudományok  Kovács Ferenc 
ME 2.4. Anyagtudományok és technológiák. Károly Gyula 
ME 2.5. Gépészeti tudományok  Páczelt István 
ME 2.8. Informatikai tudományok Tóth Tibor 
ME 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Nagy Aladár 
ME 5.3. Állam- és jogtudományok  Gáspárdy László 
ME 6.2. Irodalomtudományok   Kabdebó Lóránt 
MIE 7.1 Építımővészet 

7.2. Iparmővészet 
Reimholz Péter 

MKE 7.3. Képzımővészet Szabados Árpád 
NYME 1.6. Környezettudományok   Mátyás Csaba 
NYME 2.4. Anyagtudományok és technológiák  Winkler András 
NYME 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tud. *  Kuroli Géza 
NYME 4.3.Állattenyésztési tudományok Schmidt János 
NYME 4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tud.  Kıhalmy Tamás 
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Intézmény Tudományág 
 

A doktori iskola vezetıje 

PPKE 2.11. Multidiszciplináris. mőszaki tud. Roska Tamás 
PPKE 6.1. Történelemtudományok * Botos Katalin 
PPKE 8.1. Hittudományok   Vanyó László 
PTE 1.4. Földtudományok  Tóth József 
PTE 1.5. Biológiai tudományok   Fischer Ernı 
PTE 3.1. Elméleti orvostudományok   Szolcsányi János 
PTE 3.1. Klinikai orvostudományok   Nagy Judit 
PTE 3.4. Gyógyszertudományok Hideg Kálmán 
PTE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok Sümegi Balázs 
PTE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Bélyácz Iván 
PTE 5.3. Állam- és jogtudományok  Kiss László 
PTE 6.2. Irodalomtudományok   Thomka Beáta 
PTE 6.3. Nyelvtudományok   Kassai Ilona 
PTE 6.6. Pszichológiai tudományok László János 
PTE 7.3. Képzımővészet Rétfalvi Sándor  
SE 3.1. Elméleti orvostudományok   Monos Emil 
SE 3.1. Klinikai orvostudományok   Tulassay Zsolt 
SE 3.4. Gyógyszertudományok   Szıke Éva  
SE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok Réthelyi Miklós 
SE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok Mandl József 
SE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok Jeney András 
SZFE 7.4. Színházmővészet Huszti Péter 
SZFE 7.4. Film- és videomővészet Zsombolyai János 
SZIE 1.5. Biológiai tudományok   Tuba Zoltán 
SZIE 1.6. Környezettudományok   Menyhért Zoltán 
SZIE 2.9. Agrár mőszaki tudományok Szendrı Péter 
SZIE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tud.   Virányi Ferenc 
SZIE 4.2. Állatorvosi tudományok Rudas Péter 
SZIE 4.3. Állattenyésztési tudományok   Horváth László  
SZIE 4.4. Élelmiszertudományok Fekete András 
SZIE 4.6. Multidiszciplináris agrártudományok  Papp János 
SZIE 4.6. Multidiszciplináris agrártudományok  Harnos Zsolt 
SZIE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Szőcs István 
SZTE 1.1. Matematika- és számítástudományok  Hatvani László 
SZTE 1.2. Fizikai tudományok   Bor Zsolt 
SZTE 1.3. Kémiai tudományok   Dékány Imre 
SZTE 1.4. Földtudományok  Mezısi Gábor 
SZTE 1.5. Biológiai tudományok   Maróy Péter 
SZTE 1.6. Környezettudományok   Kiricsi Imre 
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Intézmény Tudományág 
 

A doktori iskola vezetıje 

SZTE 3.1. Elméleti orvostudományok   Telegdy Gyula 
SZTE 3.1. Klinikai orvostudományok   Dobozy Attila 
SZTE 3.4. Gyógyszertudományok   Fülöp Ferenc 
SZTE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok Papp Gyula 
SZTE 5.2. Közgazdaságtudományok  Garai László 
SZTE 6.1. Történelemtudományok   Kristó Gyula 
SZTE 6.2. Irodalomtudományok   Balázs Mihály 
SZTE 6.3. Nyelvtudományok   Kenesei István 
VE 1.3. Kémiai tudományok   Liszi János 
VE 1.6. Környezettudományok   Mészáros Ernı 
VE 2.4. Anyagtudományok és technológiák Mink János 
VE 2.7. Vegyészmérnöki tudományok Rédey Ákos 
VE 2.8. Informatikai tudományok Friedler Ferenc 
VE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tud.   Horváth József 
VE 4.3. Állattenyésztési tudományok Szabó Ferenc 
VE 4.6. Multidiszciplináris agrártudományok Várnagy László 
VE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok   Major Iván 
ZMNE 5.6. Hadtudományok Szabó János 

 
 
A *-gal jelölt doktori iskolákban nem volt kellı számú fokozatot szerzett 
hallgató, ezért a teljes képzési folyamatot értékelı minıségvizsgálat lezárásáig a 
doktori iskola akkreditációja feltételes. Elegendı számú hallgató sikeres védését 
követı minıségvizsgálat eredményeként kaphatja meg az iskola a végleges 
akkreditációt.  
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2002/5/II/1 sz. határozat 

 
Ideiglenesen akkreditált doktori iskolák jóváhagyása 

 
Kód 
 

Int. Tudományág 
Javasolt tudományág 

DI vezetı Megjegyzés 

 
D91 

 
PTE 

 
1.3. Kémiai tudományok   

 
Kilár Ferenc 

2004. decem-
ber 31-ig mi-
nıségvizsgá-
lat szükséges.  

 
 
D110 

 
 
SZTE 

3.3. Egészségtudományok   
3.5.Multidiszciplináris orvos- 
és természettudományok: 
elméleti orvostudományok és 
biológiai tudományok 

 
Mándi Yvette 

 

 
 
D78 

 
 
SE 

3.3. Egészségtudományok  
3.5.Multidiszciplináris orvos- 
és természettudományok: el-
méleti orvostudományok és bi-
ológiai tudományok 

 
 

Rajna Péter 

2004. decem-
ber 31-ig mi-
nıségvizsgá-
lat szükséges.  

D126 KE 5.2.Közgazdaságtudományok 
5.1 Gazdálkodás- és szerve-
zéstudományok 

 
Széles Gyula 

 

D11 ELTE 5.3. Állam- és jogtudományok Harmathy 
Attila 

D113 SZTE 5.3. Állam- és jogtudományok Molnár Imre 

2004. decem-
ber 31-ig mi-
nıségvizsgá-
lat szükséges.  

 
D131 

 
BKÁE 

 
5.5.  Politikatudományok   

 
Ágh Attila 

A teljes kép-
zési minıség-
vizsgálata in-
dokolt. 

 
 
D101 

 
 
PTE 

5.7. Multidiszciplináris társa-
dalomtudományok  
5.1. Gazdálkodás- és szerve-
zéstudományok és közgazda-
ságtudományok 

 
Buday Sántha 

Attila 

 

 
D50 

 
DE 

6.1. Történelemtudományok 
6.11 Multidiszciplinális böl-
csészettudományok (történe-
lemtudományok, néprajz és 
kulturális antropológia)   

 
Barta János 
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D19 

 
ELTE 

 
6.3. Nyelvtudományok   

 
Nyomárkay 

István 

2004. decem-
ber 31-ig mi-
nıségvizsgá-
lat szükséges 

 
D16 

 
ELTE 

 
6.5 Nevelés- és sporttudomá-
nyok 

 
Bábosik 
István 

2004. decem-
ber 31-ig mi-
nıségvizsgá-
lat szükséges 

 
D79 

 
SE 

 
6.5 Nevelés- és sporttudomá-
nyok 

 
Frenkl Róbert 

2004. decem-
ber 31-ig mi-
nıségvizsgá-
lat szükséges 

 
D148 

 
BME 

2.11 Multidiszciplináris mő-
szaki tudományok 
6.11 Multidiszciplinális böl-
csészettudományok  
(történelemtudományok, filo-
zófiatudományok) 

 
 

Fehér Márta 

 

 
 
 
D97 

 
 
 
PTE 

6.11. Multidiszciplináris böl-
lcsészettudományok  
6.11 Multidiszciplinális böl-
csészet- és társadalomtudo-
mányok: történelemtudomá-
nyok, néprajz és kulturális 
antropológia, valamint politi-
katudomány 

 
 

Kisbán Eszter 

2004. decem-
ber 31-ig mi-
nıségvizsgá-
lat szükséges 

D145 BME 7.1. Építımővészet Kerényi 
József 
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2002/5/II/2 sz. határozat 
 

Elıakkreditációs eljárás lefolytatásával jóváhagyott doktori iskolák 
 

Intézmény Tudományág A doktori iskola vezetıje 
PPKE 5.3. Állam- és jogtudományok Sólyom László 
NYME 5.2. Közgazdaságtudományok Gidai Erzsébet 
PTE 6.4. Filozófia tudományok Boros János 
ZMNE 2.10. Katonai mőszaki tudományok Solymosi József 
OR-ZSE 8. Hittudomány Schöner Alfréd 

 
2002/5/II/3 sz. határozat 

 
Nem támogatott doktori iskolák 

 
Intézmény Tudományág 
PTE Építımővészet 
KGRE Multidiszciplináris bölcsészettudomány 

 
2002/5/II/4 sz. határozat 
 

Nem akkreditált doktori iskolák  
amelyek korábbi, akkreditált doktori programokra épültek 

 
Kód Int. Tudományág Vezetı 

D114i SZTE 6.5. Nevelés- és sporttudomány Szebenyi Péter 
D85i VE 6.5. Nevelés- és sporttudomány Horváth György 

 
Megjegyzés 
A Veszprémi Egyetem Neveléstudomány tudományágban akkreditált PhD 
programjának nyelvoktatás-pedagógia tematikájú hallgatói a PTE 
Nyelvtudományok tudományágban akkreditált doktori iskolában folytassák 
tanulmányaikat, illetve szerezzék meg a doktori fokozatot. 
A Veszprémi Egyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudomány 
tudományágban akkreditált PhD programjainak nyelvoktatás-pedagógiától eltérı, 
egyéb neveléstudományi tematikájú hallgatói az ELTE vagy a SE Nevelés- és 
sporttudományok tudományágban, vagy a Debreceni Egyetem multidiszciplináris 
bölcsészettudományokban akkreditált doktori iskoláiban folytassák 
tanulmányaikat, illetve szerezzék meg a doktori fokozatot. 
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2002/ 9/ V/1. sz. határozat 
 

A doktori iskolák létesítési szabályainak módosítása 
Az SzMSz 4. sz. mellékletének módosítása a belsı ellenırzés kifogásai alapján 

 
3.2 Belsı tag az lehet, aki a doktori iskolát mőködtetı egyetemmel teljes 
munkaidejő munkaviszonyban áll teljes munkaidıben foglalkoztatott. 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 oktatóknak tekintendık. A doktori iskola többi tanára külsı tagnak 
tekintendı. 
Megjegyzés: a Követelményrendszer egyeztetése során az OM által jóváhagyott 
fogalom a teljes munkaidıben foglalkoztatott: az intézménnyel határozott vagy 
határozatlan idejő munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló 
foglalkoztatott, aki az intézmény oktatói követelményrendszerében a munkakörre 
meghatározott feladatát teljes óraszámban látja el. 
 
6.5 A doktori iskola tudományágában az egyetemnek alapképzést kell 
folytatnia. Az ettıl való eltérést a MAB mérlegelheti. Ennek hiányában MAB 
az adott tudományágban csak szakmailag indokolt esetben hagyhatja jóvá 
doktori iskola létesítését.  
 
11.2. A MAB kezdeményezése 
 
11.2.1. Ha a MAB akár az intézményi akkreditáció, akár a folyamatos ellenırzés 
során a doktori iskola mőködésében a minıséget veszélyeztetı jelenségeket 
tapasztal, akkor javaslatot tesz azok kijavítására, ezt határidıhöz köti, és 
végrehajtását ellenırzi a MAB-ról szóló Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésben 
foglaltak szerint eljárva a korábban hozott akkreditációs döntését 
felülvizsgálhatja.  
Megjegyzés: Korm. rend. 10. § (1) A MAB vizsgálhatja a doktori képzés 
színvonalát és a habilitációs tevékenységet egyetemek, doktori iskolák vagy 
tudományterületek szerint. Ha a MAB értékelı szakvéleményében tett javaslatok 
alapján, az intézménnyel való egyeztetés során megállapított határidıben az 
intézmény nem változtat kifogásolt gyakorlatán, a MAB korábban hozott 
akkreditációs döntését felülvizsgálhatja. A MAB az eljárás rendjét a szervezeti és 
mőködési szabályzatának mellékletében szabályozza. Döntését az Oktatási 
Közlönyben és az Akkreditációs Értesítıben nyilvánosságra hozza. 
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INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓ 
 
2002/1/IV/1.1. sz. határozat  
 

Debreceni Egyetem Pedagógiai Fıiskolai Kar 
ÓVODAPEDAGÓGUS fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév  
SZOCIÁLPEDAGÓGUS fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
VEZETİ ÓVODAPEDAGÓGUS szakirányú továbbképzési szak, székhelyen kívüli 
(Kecskemét), levelezı tagozat, 4 félév.  
ÓVODAPEDAGÓGUS, FEJLESZTÉSI SZAKIRÁNYON szakirányú továbbképzési 
szak, székhelyen kívüli (Kecskemét), levelezı képzés, 4 félév.  
A szakok akkreditálhatók. 
 
2002/1/IV/1.2. sz. határozat  
 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fıiskolai Kar 
SZOCIÁLPEDAGÓGUS SZAK fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 8 félév, 
levelezı tagozat 8 félév,  
esti tagozat 8 félév, székhelyen kívüli (Pápa) levelezı képzés, 8 félév. 
ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév, székhelyen 
kívüli (Révkomárom) levelezı képzés, 6 félév. 
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVÓDAPEDAGÓGUS SZAK fıiskolai alapképzés, 
székhelyen kívüli (Budapest) levelezı képzés, 6 félév. 
 A szakok akkreditálhatók. 
 
2002/1/IV/1.3. sz. határozat  
 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskolai 
Kar 

TANÍTÓ SZAK fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév, levelezı tagozat 8 
félév,. 
Székhelyen kívüli (Révkomárom) levelezı képzés, 8 félév.                 
MŐVELİDÉSSZERVEZİ SZAK fıiskolai alapképzés nappali tagozat egyszakos 6 
félév, kétszakos 8 félév, levelezı tagozat 6 félév. 
SZOCIÁLPEDAGÓGUS SZAK fıiskolai alapképzés, nappali tagozat 8 félév, 
levelezı tagozat 8 félév. 
székhelyen kívüli (Pécs) levelezı képzés, 8 félév. 
A szakok akkreditálhatók. 
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2002/1/IV/1.4. sz. határozat  
 

Az ELTE Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar 
TANÍTÓ (nappali/ esti, Budapest)       
TANÍTÓ, FEJLESZTÉSI DIFFERENCIÁLÓ (esti, Budapest)   
VEZETİ ÓVODAPEDAGÓGUS (levelezı, Budapest)    
VEZETİ ÓVODAPEDAGÓGUS (levelezı, székhelyen kívüli, Pécs 
ÓVODAPEDAGÓGUS FEJLESZTÉSI SZAKIRÁNYON (levelezı/esti, Budapest)  
GYERMEKTÁNCOKTATÓ (esti, Budapest)  
A képzés kiváló színvonala alapján a következı két szak további mőködése 
javasolt, bár a vizsgált idıszakban még nem adtak ki oklevelet: 
TANÍTÓ, FEJLESZTÉSI DIFFERENCIÁLÓ (levelezı, székhelyen kívüli, 
Szombathely) 
ÓVODAPEDAGÓGUS FEJLESZTÉSI SZAKIRÁNYON (levelezı, székhelyen kívüli, 
Szombathely) 
A szakok akkreditálhatók. 
 
2002/1/IV/5. sz. határozat  
 

A Debreceni Egyetem Konzervatórium 
GITÁRTANÁR, KAMARAMŐVÉSZ fıiskolai alapképzési szak  
A szak akkreditálható. 
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2002/2/V. sz. határozat  
 

A Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 
KERESKEDELMI szak, fıiskolai alapképzés, nappali és levelezı tagozat, 8 félév. 
KERESKEDELMI szak, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév, székhelyen 
kívüli képzés, helye: Budapest. 
EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak, levelezı tagozat, 4 félév, 
székhelyen kívüli képzés, helye: Budapest. 
MARKETINGVEZETİ szakirányú továbbképzési szak, levelezı tagozat, 3 félév 
székhelyen kívüli képzés, helye: Budapest. 
A szakok akkreditálhatók. 
 
Az akkreditáció érvényességének határideje: 
a soron következı intézményi akkreditáció idıpontjáig8. 
 
KERESKEDELMI szak, fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 8 félév, székhelyen 
kívüli képzés, helye: Budapest. 
KERESKEDELMI szak, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév, székhelyen 
kívüli képzés, helye: Székelyudvarhely. 
KERESKEDELMI szak, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév, székhelyen 
kívüli képzés, helye: Dunaszerdahely. 
GAZDÁLKODÁSI szak, fıiskolai alapképzés, nappali és levelezı tagozat, 8 félév 
GAZDÁLKODÁSI szak, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév, székhelyen 
kívüli képzés, helye: Budapest 
GAZDÁLKODÁSI szak, fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 8 félév, székhelyen 
kívüli képzés, helye: Budapest 
 
A fenti szakok feltételesen akkreditálhatók. 
Indok: javítható hiányosságok, illetve a szakon még nem adtak ki oklevelet. 

                                                           
8 A feltételes akkreditációt kapott szakok határozott idıre szóló akkreditációjának a soron 
következı intézményi akkreditációs értékelés idıpontjáig való érvényességét a közbülsı 
eljárások módosításáról szóló 2001/7/VI. sz. MAB határozat mondja ki. 
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON  11 
 

 85

Egyházi intézmények akkreditációja 
2002/4/VI/1. sz. határozat   

 
Az Esztergomi Hittudományi Fıiskola,  
a Pápai Református Teológiai Akadémia,  
a Baptista Teológiai Akadémia és  
a Tan Kapuja Buddhista Fıiskola  
akkreditálható, mivel teljesítették a törvényben elıírt feltételeket. 

 
2002/6/V/2 sz. határozat 
 
a Veszprémi Hittudományi Fıiskola, 
az Országos Rabbiképzı – Zsidó Egyetem, 
az Egri Hittudományi Fıiskola 
akkreditálható, mivel teljesítették a  törvény által elıírt feltételeket. 
 
2002/7/V. sz. határozat  
 
Az Adventista Teológiai Fıiskola, 
a Pünkösdi Teológiai Fıiskola,  
a Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola,  
a Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
akkreditálható, mivel az elsı akkreditációs értékeléskor talált hiányosságokat az 
intézmények pótolták. 
 

Angol nyelvő képzés akkreditációja 
 
2002/4/VIII/1és 2 sz. határozatai  
 
A Debreceni Egyetem Általános orvostudományi szak, valamint 
Fogorvostudományi szak 
angol nyelvő képzésének akkreditációját a Plénum jóváhagyta 
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2002/5/III/1. sz. határozat  
 

A Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete 
feltételesen akkreditálható 2003. december 31-ig.  
 
2002/5/III/2. sz. határozat  
 

Az Egri Hittudományi Fıiskola 
székhelyen kívüli (Vác) tagozata feltételesen akkreditálható 2004. június 30-ig.  

 
2002/6/V/1b sz. határozat 
 

Egyes alapítványi intézmények akkreditációja 
 
Az Általános Vállalkozási Fıiskola és 
a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája  
feltétel nélkül akkreditálhatók, mivel teljesítették a törvényben elıírt feltételeket. 

 
2002/6/VII/1. sz. határozat  
 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
TEOLÓGIA szak, egyetemi szintő alapképzés nappali tagozat, 12 féléves, a képzés 
helye: Szeged. 
Feltétel nélkül akkreditálható 
HITTANÁR szak, egyetemi szintő alapképzés, nappali tagozat, 10 féléves, a 
képzés helye: Szeged. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: a tanári képesítésnek való teljes megfelelés 
érdekében javítandó és javítható hiányosságok. 
TEOLÓGIA szak, egyetemi szintő alapképzés, nappali tagozat, 12 féléves, a 
képzés helye: Veszprém. 
TEOLÓGIA a szak, egyetemi szintő alapképzés, nappali tagozat, 12 féléves, a 
képzés helye: Eger. 
TEOLÓGIA szak, egyetemi szintő alapképzés, nappali tagozat, 12 féléves, a 
képzés helye: Esztergom. 
A szakok feltételesen akkreditálhatók. Indok: végzıs évfolyam hiányában a teljes 
értékelés nem volt elvégezhetı. 

 
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON  11 
 

 87

2002/6/VII/2. sz. határozat  
 

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar 
székhelyen kívüli képzések 

VÉDİNİ fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali tagozat. 
Képzési helyek: Kaposvár, Szombathely. 
DIPLOMÁS ÁPOLÓ fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali illetve levelezı tagozat, 
Képzési helyek: Kaposvár, Szombathely, Zalaegerszeg. 
ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALITIKUS fıiskolai alapképzés, 8 
félév nappali illetve levelezı tagozat. 
A képzés helye: Kaposvár. 
GYÓGYTORNÁSZ fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali tagozat,. 
A képzés helye: Zalaegerszeg. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI SZAK fıiskolai alapképzés, 8 félév illetve levelezı 
tagozat.  
A képzés helye: Zalaegerszeg. 
ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS fıiskolai alapképzés, 8 félév nappali illetve 
levelezı tagozat. 
A képzés helye: Szombathely. 
A felsorolt szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
2002/7/VII/1 sz. határozat 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és jogtudományi Kar 

JOGÁSZ, egyetemi alapképzés, 10 félév, nappali tagozat. Képzési hely: Gyır. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 
Megjegyzés:  A székhelyen kívüli képzés, illetve a Széchenyi István Egyetem 
„saját jogú” képzésének jelenleg fennálló kettıssége 2006-ban szőnik meg. 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar 
TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAKOS GYÓGYPEDAGÓGIAI 
TANÁR második diplomás fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 5 félév. 
Képzési hely: Nyíregyháza. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: nem volt még oklevél kiadás. 

Természettudományi kar 
MATEMATIKATANÁR kiegészítı egyetemi alapképzés esti tagozat, 6 félév. 
Képzési hely: Pécs. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 
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2002/7/VII/2. sz. határozat 
Kaposvári Egyetem 

Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fıiskolai Kar 
ÓVODAPEDAGÓGUS  
fıiskolai alapképzés levelezı tagozat 6 félév. 
Képzési hely: Pécs. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: nem volt még oklevél kiadás. 
TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA 
fıiskolai alapképzés levelezı tagozat 8 félév. 
Képzési hely: Pécs. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: javítható hiányosságok. 
 
2002/7/VII/3 sz. határozat 

Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképzı Fıiskolai Kar 

TANÍTÓ, fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Marosvásárhely. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 
 
2002/7/VII/4 sz. határozat 

Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 

ANGOL NYELVTANÁR fıiskolai alapképzés (megszőnı szak), levelezı tagozat, 6 
félév. 
Képzési hely: Budapest. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 

Gépészmérnöki kar 
GÉPÉSZMÉRNÖK fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 7 félév. 
Képzési helyek: Nagykanizsa és Eger. 
VILLAMOSMÉRNÖK  fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 7 félév. 
Képzési hely: Eger. 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 

Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
ÓVODAPEDAGÓGUS fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 6 félév. 
Képzési hely: Eger. 
TANÍTÓ fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Kassa. 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
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2002/7/VII/5 sz. határozat 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Faipari Mérnöki Kar 
MŐSZAKI SZAKOKTATÓ fıiskolai alapképzés, levelezı, 6 félév. 
Képzési hely: Pápa. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: a szaknak nincs képesítési követelménye. 

Geoinformatikai Fıiskolai Kar 
FÖLDÜGYI INFORMATIKUS szakirányú továbbképzési szak, távoktatás, 4 félév 
Feltétel nélkül akkreditálható 
 
2002/7/VII/7 sz. határozat 

Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Fıiskolai Kar 

ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Székesfehérvár. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 

Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar 
MŐSZAKI INFORMATIKA fıiskolai szintő alapképzés távoktatás, 8 félév. 
Feltételesen akkreditálható, indok: javítható hiányosságok. 
MŐSZAKI SZAKOKTATÓ fıiskolai alapképzés, levelezı, 6 félév. 
Képzési helyek: Budapest, Miskolc, Szolnok, Zalaegerszeg. 
Feltételesen akkreditálható, indok: a szaknak nincs képesítési követelménye. 
KÖRNYEZETVÉDELEM: szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 4 félév. 
Képzési hely: Szolnok. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 

Természettudományi Kar 
TESTNEVELİ TANÁR egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı tagozat, 4 félév. 
Képzési helyek: Nyíregyháza és Szeged. 
Feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
2002/7/VII/9 sz. határozat 

Szent István Egyetem 
Jászberényi Tanítóképzı Kar 

MŐVELİDÉSSZERVEZİ fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Budapest. 
Feltételesen akkreditálható, indok: nem volt még oklevél kiadás. 
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Kertészettudományi Kar 

KERTÉSZMÉRNÖK fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Beregszász (Ukrajna). 
Feltételesen akkreditálható, indok: nem volt még oklevél kiadás. 
KERTÉSZMÉRNÖK fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési helyek: Zenta (Jugoszlávia) és Nyárádszereda, Románia. 
Feltétel nélkül akkreditálhatók.  

Gazdálkodási és társadalomtudományi kar 
HUMÁNERİFORRÁS MENEDZSER, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 

Gazdálkodási és mezıgazdasági fıiskolai kar 
GAZDÁLKODÁSI SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6-12 félév. 
MEZİGAZDASÁGI MÉRNÖK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6-12 félév. 
GAZDASÁGI MÉRNÖK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6-12 félév. 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
2002/7/VII/10 sz. határozat 

Budapesti Gazdasági Fıiskola 
Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar 

PÉNZÜGY SZAK fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 illetve 7 félév.      
SZÁMVITEL SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 illetve 7 félév.     
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 

Kereskedelmi,Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar 
KERESKEDELMI SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév      
VENDÉGLÁTÓ ÉS SZÁLLODA SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév 
IDEGENFORGALMI ÉS SZÁLLODA SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
2002/7/VII/11 sz. határozat 

Budapesti Mőszaki Fıiskola 
Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar 

MŐSZAKI MENEDZSER, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév.  
Feltételesen akkreditálható, indok: nem volt még oklevél kiadás. 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar 
VILLAMOSMÉRNÖK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév. 
Feltételesen akkreditálható, indok: nem volt még oklevél kiadás. 
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2002/7/VII/12 sz. határozat 

Eötvös József Fıiskola  
KÖNYVTÁR SZAK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Budapest. 
Feltételesen akkreditálható, indok: javítható hiányosságok. 
 
2002/7/VII/13 sz. határozat 

Kecskeméti Fıiskola 
Kertészeti Fıiskolai Kar: 

KERTÉSZMÉRNÖK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév, 
Képzési hely: Komarno, Szlovákia. 
Feltétel nélkül akkreditálható 
KERTÉSZMÉRNÖK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 4-6 év. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: javítandó hiányosságok. 

Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolai Kar 
GÉPÉSZMÉRNÖK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési helyek: Szolnok és Jászberény.  
A szakok feltételesen akkreditálhatók. Indok: javítandó hiányosságok. 
Megjegyzés: A képzés minıségének biztosítása érdekében célszerő, hogy a 
képzési a nappali képzés idejénél (6 félév) hosszabb legyen, hasonlóan más hazai 
képzésekhez.  
MÉRNÖKTANÁR, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Szolnok. 
A szak nem akkreditálható. Indok: a tanári képesítést nyújtó mérnöktanárképzés 
nem akkreditálható, mivel a képzés tanterve nem felel meg a fıiskolai szintő 
mérnöktanár szak képesítési követelményeirıl szóló elıírásoknak.  

 
 

A Kecskeméti Fıiskola megjegyzése a MAB határozatával kapcsolatban. 
 
„A MAB által javasolt 8 féléves gépész-mérnökképzés helyett mi elfogadhatónak 
tartjuk a 6 féléves képzést, mert a kreditrendszer lehetıséget ad a hallgatónak a 
csökkentett ütemő (lassabb) haladásra is. A hallgató passzív félévet is beiktathat 
vagy félévenként 15 kredit teljesítése is elég a továbbhaladáshoz. Természetesen 
ekkor a hallgató számára – saját elhatározása szerint – meghosszabbodik a 
képzési idı. (A 6 féléves nappali és levelezı tagozatos képzés tényleges hossza 
karunkon – a félévismétlések miatt – kb. 7 félév.) 
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A 6 féléves levelezı tagozatos képzésünk során a tanórák száma több mint a 
megfelelı nappali tagozatos képzés tanóráinak 25%-a, és a teljes képzési idı sem 
rövidebb, mint nappali tagozat esetében. Jelenleg a levelezı tagozaton a tanórák 
száma több mint korábban a 8 féléves rendszerben. A tanagyag feldolgozása az 
azonos képzési idı következtében ugyanolyan ütemő a nappali és levelezı 
tagozatainkon. Ez a levelezı tagozatosok számára lehetıséget biztosít a nappali 
tagozatos hallgatókkal való együtt tanulásra. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a 
levelezı tagozatos képzést közelebb hozzuk a nappali tagozatoshoz. A diplomák 
azonos értékőségét így még inkább biztosítva látjuk. 
A MAB határozat végén szereplı megjegyzést, amely szerint "Legalább 7 féléves 
levelezı képzés indítását javasolható" a föntiek ellenére elfogadjuk.” 
 
2002/7/VII/14 sz. határozat 

Széchenyi István Egyetem 
Távoktatási szakok 

GAZDÁLKODÁSI SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6 félév. 
ÉPÍTİMÉRNÖK SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6 félév. 
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6 félév. 
LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési 
szak, távoktatás, 4 félév. 
MŐSZAKI MENEDZSER SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6+1 félév. 
DIPLOMÁS ÁPOLÓ fıiskolai alapképzés, távoktatás 8 félév. 
ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS fıiskolai alapképzés, távoktatás 8 félév. 
A szakok feltételesen akkreditálhatók, indok: javítható hiányosságok. 
 
2002/7/VII/15 sz. határozat 

Szolnoki Fıiskola 
KERESKEDELMI SZAK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Budapest. 
KERESKEDELMI SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév. 
KÜLGAZDASÁGI SZAK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév 
Képzési hely: Budapest 
KÜLGAZDASÁGI SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév. 
IDEGENFORGALMI ÉS SZÁLLODA SZAK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 
félév. 
Képzési hely: Budapest. 
IDEGENFORGALMI ÉS SZÁLLODA SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 
félév. 
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VENDÉGLÁTÓ ÉS SZÁLLODA SZAK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 
félév. 
Képzési hely: Budapest. 
VENDÉGLÁTÓ ÉS SZÁLLODA SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 8 félév 
A szakok feltételesen akkreditálhatók.  Indok: javítandó hiányosságok. 
 
2002/7/VII/16 sz. határozat 

Tessedik Sámuel Fıiskola 
Gazdasági Fıiskolai Kar 

SZEMÉLYÜGYI SZERVEZİ, fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 6 félév 
Képzési hely: Eger 
Akkreditálható, a képzés a 2003/4-es tanévben befejezıdik. 
 

Pedagógiai Fıiskolai Kar 
ÓVODAI SZAKÉRTİ szakirányú továbbképzési szak, levelezı tagozat, 3 félév 
Képzési hely: Budapest. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: még nem volt oklevél kiadás. 
 
2002/7/VII/17 sz. határozat 

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola 
MŐVELİDÉSSZERVEZİ, fıiskolai alapképzés, távoktatás 8 félév  
Feltételesen akkredditálható. Indok: még nem volt oklevél kiadás. 
KOMMUNIKÁCIÓ SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás 8 félév. 
Nem akkreditálható. Indok: A szakon a levelezı képzés és a távoktatási képzés 
elemei elegyednek, de a levelezı képzés oktatási elemei vannak túlsúlyban. 
SZOCIÁLPEDAGÓGUS, fıiskolai alapképzés, távoktatás 8 félév. 
Nem akkreditálható. Indok: A szakon a levelezı képzés és a távoktatási képzés 
elemei elegyednek, de a levelezı képzés oktatási elemei vannak túlsúlyban.  
 
2002/7/VII/18 sz. határozat 

Általános Vállalkozási Fıiskola  
VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ, fıiskolai alapképzés, távoktatás 8 félév.  
Feltételesen akkreditálható. Indok: nem volt még oklevél kiadás. 
 
2002/7/VII/20 sz. határozat 

Kodolányi János Fıiskola 
GAZDÁLKODÁSI SZAK, fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 6 félév, más 
szakkal szakpárban 8 félév). 
Képzési hely: Budapest. 
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Feltételesen akkreditálható. Indok: javítható hiányosságok. 
KOMIMUNIKÁCIÓ SZAK, fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Budapest. 
IDEGENFORGALMI ÉS SZÁLLODA SZAK, fıiskolai alapképzés levelezı tagozat, 8 
félév. 
Képzési helyek: Budapest és Siófok. 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
 
2002/7/VII/22 sz. határozat 

Berzsenyi Dániel Fıiskola 
ANGOL NYELVTANÁR fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 6 félév.  
Képzési hely: Budapest. 
Megjegyzés: kifutó képzés, utolsó oklevél: 2004. június 30. 
NÉMET NYELVTANÁR, fıiskolai alapképzés, esti tagozat, 6 félév. 
Képzési helyek: Budapest, Nagykanizsa, Zalaegerszeg. 
Megjegyzés: kifutó képzés, utolsó oklevél: 2004. június 30. 
MŐVELİDÉSSZERVEZİ, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév, második 
alapképzés, levelezı tagozat, 6 félév. 
Képzési hely: Budapest. 
MŐVELİDÉSSZERVEZİ, fıiskolai alapképzés, 6 illetve 8 félév, távoktatás. 
A felsorolt szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
 
2002/7/VII/23 sz. határozat 

Eszterházy Károly Fıiskola 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév.  
Képzési hely: Budapest.   
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM fıiskolai második alapképzés, levelezı tagozat, 
6 félév. 
Képzési hely: Sárospatak. 
TÖRTÉNELEM SZAK, fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 8 félév. 
Képzési hely: Budapest  
SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÁR, fıiskolai elsı és második alapképzés, esti tagozat, 
8 illetve 6 félév. 
Képzési hely: Budapest 
PEDAGÓGIA, fıiskolai elsı és második alapképzés, esti tagozat, 8 illetve 6 félév. 
Képzési helyek:  Budapest (két helyszínen), Nyíregyháza, Miskolc. 
TANÜGYIGAZGATÁS, szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 4 félév. 
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Képzési helyek: Budapest, Salgótarján, Veszprém. 
TÁNC- ÉS DRÁMAPEDAGÓGIA, szakirányú továbbképzés, levelezı tagozat, 4 
félév. 
Képzési hely: Miskolc. 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
 2002/7/VII/24 sz. határozat 

Magyar Táncmővészeti Fıiskola  
TÁNCPEDAGÓGUS (néptánc szakirány), fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 4 
félév. 
Képzési hely: Kecskemét. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: még nem volt oklevél kiadás. 
TÁNCPEDAGÓGUS (néptánc szakirány), fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 4 
félév. 
Képzési hely: Nyíregyháza. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: javítható hiányosságok. 
TÁNCPEDAGÓGUS (néptánc szakirány), fıiskolai alapképzés, levelezı tagozat, 4 
félév illetve 8 félév. 
Képzési hely: Szombathely. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: javítható hiányosságok. 
 
 
2002/7/VII/25-26 sz. határozatok 

Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi kar 

JOGÁSZ SZAK, egyetemi alapképzés, 10 félév. 
Képzési hely: Kecskemét  
Feltételesen akkreditálható, indok: javítható hiányosságok. 

Gazdaságtudományi Kar 
GAZDÁLKODÁS SZAK, fıiskolai alapképzés, távoktatás, 6 félév. 
EURÓPA TANULMÁNYOK szakirányú továbbképzési szak, levelezı tagozat, 4 
félév.  
A szakok feltételesen akkreditálhatók. Indok: még nem volt oklevél kiadás. 

Mezıgazdasági Fıiskolai Kar 
MEZİGAZDASÁGI MÉRNÖK, fıiskolai alapképzés, távoktatás. 
Feltételesen akkreditálható. Indok: javítható hiányosságok. 
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2002/8/XI. sz. határozat  

Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és sporttudományi Kar 

TESTNEVELİ TANÁR, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév. 
Képzési hely: Szombathely 
TESTNEVELİ TANÁR egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 4 félév. 
Képzési hely: Eger 
A szakok akkreditálhatók. 
GYÓGYTESTNEVELİ TANÁR, egyetemi kiegészítı alapképzés, levelezı tagozat, 
4 félév. 
Képzési hely: Székesfehérvár 
MENTÁLHIGIÉNE szakirányú továbbképzési szak, levelezı tagozat, 6 félév. 
Képzési hely: Szeged 
A szakok feltételesen akkreditálhatók. Indok: javítható hiányosságok. 
 
2002/9/VIII/1. sz. határozat  

Gábor Dénes Fıiskola  
MŐSZAKI INFORMATIKA fıiskolai alapképzés, távoktatás. 
Feltétel nélkül akkreditálható. 
 
2002/9/VIII/2. sz. határozat   

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és Államtudományi Kar  

JOGÁSZ egyetemi alapképzés távoktatás.  
A szak nem akkreditálható. 
 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem mb. rektorának közleménye: 
"A MAB Plénuma „nem akkreditálható” tartalmú elutasító, közzétett, egyedüli indoka az 
a „megállapítás”, hogy 
„…. a távoktatási forma nem vezeti … egyenértékő oklevélhez a hallgatót”. 
 
Az oklevél (diploma) „értékét” az a tudásanyag minısíti, amelyrıl a hallgató a vizsgákon 
számot ad. A távoktatási tagozat hallgatóira nézve pedig – mind alaki, mind anyagi 
értelemben – ugyanazok a vizsgakövetelmények érvényesülnek, mint a nappali ill. 
levelezı hallgatókra. 
 
Megelégedéssel vesszük tudomásul a MAB határozatából olvasható tényt, hogy a 
távoktatási szakbizottság véleménye – a Plénum állásfoglalásával ellentétben – a 
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Távoktatási 
Tagozatának akkreditálhatóságára nézve kedvezı volt. 
 
A MAB-nak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a 
Távoktatási Tagozat akkreditálását elutasító határozata a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kara nappali- és levelezı tagozatát nem érinti." 
 

Egyes közbülsı eljárásra kötelezett intézmények székhelyén folyó képzések 
akkreditációja 

 
2002/7/VII/14/A sz. határozat 

Széchenyi István Egyetem 
FAGOTT-TANÁR, kamaramővész szak, fıiskolai alapképzés, 8 félév. 
GORDONKA-TANÁR, kamaramővész szak, fıiskolai alapképzés, 8 félév. 
MAGÁNÉNEK-TANÁR, ének-kamaramővész szak, fıiskolai alapképzés, 8 félév. 
ORGONA-TANÁR, kamaramővész szak, fıiskolai alapképzés, 8 félév. 
KÖRNYEZETMÉRNÖKI SZAK, fıiskolai alapképzés, 6 félév. 
MŐSZAKI MENEDZSER SZAK, fıiskolai alapképzés, 6 félév. 
A fenti szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
 
2002/7/VII/22/A  sz. határozat 

Berzsenyi Dániel Fıiskola 
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
ANGOL NYELVTANÁRI, fıiskolai elsı/második alapképzés, nappali és esti 
tagozat, 6 félév. 
Megjegyzés: megszőnı képzés, utolsó oklevél: 2004. június 30. 
ÉNEK-ZENE, EGYHÁZZENE, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁR, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
FÖLDRAJZ TANÁR, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
MŐVELİDÉSSZERVEZİ, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 illetve 6 félév. 
SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÁR, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
TANÍTÓ SZAK, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
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2002/7/VII/23/A sz. határozat 

Eszterházy Károly Fıiskola 
KOMMUNIKÁCIÓ SZAK, fıiskolai elsı és második alapképzés, nappali és 
levelezı tagozat, 8 félév (elsı alapképzés), 6 félév (második alapképzés). 
VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ, fıiskolai alapképzés, nappali tagozat, 8 félév. 
A szakok feltétel nélkül akkreditálhatók. 
PEDAGÓGIA, fıiskolai alapképzés, nappali és levelezı tagozat, 8 félév. 
Megjegyzés: megszőnı képzés, mert a szaknak nincs képesítési követelménye, az 
oklevél kiadás határideje: 2005.  
 
 

A feltételes akkreditáció határideje 
a MAB 2002/6/II sz. határozata értelmében: 

 
Egyetemi alapképzési szak esetén: 2004. december 31. 
Fıiskolai alapképzési szak esetén: 2006. december 31. 

Szakirányú továbbképzési szak esetén: 2004. december 31. 
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ELJÁRÁSI HATÁROZATOK 

 
2002/1/VII. sz. határozat 
 

Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak indításáról 
 
1. Tekintettel arra, hogy a hittanár alapképzési szakhoz a MAB a hittudomány-t 

rendelte tudományágként, a hittanárképzést folytató hittudományi fıiskolák 
számára a neveléstudományban a képzési jogosultság csak a MAB egy e célt 
szolgáló külön-eljárásának lefolytatásával szerezhetı meg (Az eljárás 
menetét az 1999/8/VI/2. sz. MAB határozat rögzíti). Hittanárképzést folytató 
hittudományi felsıfokú intézmény a MAB-hoz benyújtott eseti kérelem 
véleményezése alapján kaphatja meg a jogot arra, hogy az Ember-, erkölcs- 
és vallásismerete szakirányú továbbképzési szak-ot indítsa. 

2. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola kérelmét véleményezı ad hoc 
bizottság megállapította, hogy a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskolán 
folyó hittanárképzés megfelel a tanári képesítési követelményekben 
foglaltaknak. Az ott mőködı és a továbbképzési szakon oktatni szándékozó 
oktatók tudományos fokozata és munkássága alapján az Ember-, erkölcs- és 
vallásismeret szakirányú továbbképzési szak indítása támogatható. 

3. A jövıben a hittudományi intézményektıl érkezı ilyen irányú kérelmekkel 
kapcsolatos véleményt a fenti elvi állásfoglalás figyelembevételével a Hit- és 
vallástudományi, valamint a Neveléstudományi bizottság elnöke alakítja ki. 

 
2002/1/VIII/1. sz. határozat  

 
A szaklétesítési és -indítási kérelmek véleményezésével kapcsolatos eljárás 

módosítása 
 

Alapképzési szakok létesítési és indítási kérelmének véleményezésekor 
elıfordulhat, hogy a MAB a szak létesítését csak bizonyos feltételek teljesülése 
esetén támogatja. Ennek feltétele, hogy a létesítendı szak képesítési 
követelményeinek kormányrendelet formájában történı kidolgozása a MAB 
javaslatainak figyelembevételével történjék.   
Ilyen esetekben a javasolt MAB határozat a következı lehet: 

a) A MAB a szak létesítési kérelmét támogatja. 
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    b) (1): A MAB az indítási kérelmet elutasítja azzal, hogy az intézmény 
MAB javaslatait figyelembe vevı képesítési követelményekre alapozva adja 
be az indítási kérelmét.  
         (2): A MAB az indítási kérelmet támogatja azzal a feltétellel, hogy az       
intézményvezetı még az elsı évfolyam beiskolázását megelızıen az 
elfogadott képesítési követelményeknek megfelelı tantervet megküldi a 
MAB-nak. 

 
Eljárási állásfoglalások egyházi, illetve mővészeti képzést érintı kérdésekben 

 
2002/5/IV/1/1. sz. határozat  
A Szegedi Hittudományi Fıiskola által benyújtott Ember-, erkölcs- és 
vallásismeret szakirányú továbbképzési szak indítását a MAB támogatja. 

 
2002/5/IV/1/3. sz. határozat 
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola által benyújtott 
Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak indítását a MAB 
támogatja, a Nyíregyházi Fıiskolával közös képzés formájában.  

 
2002/5/IV/2. sz. határozat  
Az egyházi felsıoktatási intézmények számára kidolgozott, kántor szak 
képesítési követelményeit a MAB támogatja. 

 
2002/5/IV/3. sz. határozat  
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskereszt fokozata megfelel olyan 
mővészeti díjnak, mely a habilitációs eljárás lefolytatásakor DLA fokozatként 
figyelembe vehetı. 

 
2002/5/IV/4. sz. határozat  
A MAB a táncmővészet tekintetében kivételt tesz, mivel a tánc- és 
mozdulatmővészet mővészeti ágban Magyarországon egyetemi szintő képzés 
nem folyik, doktori fokozat (DLA) nem szerezhetı. A MAB akkreditációs 
követelményrendszerének való megfelelés vizsgálatakor a DLA mesterfokozatot 
e mővészeti ágban – idıkorlátozás nélkül – kiválthatja a megfelelı szakmai-
mővészeti tevékenységért kapott középszintő vagy annál magasabb mővészeti díj. 
Az erre vonatkozó törvénymódosításra javaslatot kell készíteni, ennek 
megszületéséig a MAB határozata alapján kell eljárni. 
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2002/8/VI. sz. határozat 
 

Hittanár-nevelı szak, ember-, erkölcs- és vallásismeret  
szakirányú továbbképzési szak követelményei 

Hittanár-nevelı szak: a MAB kéri az oktatási minisztert, hogy 
� jogszabályban foglaljon állást arról, hogy azonos vagy két különbözı szaknak 

tekinti-e a hittanár és a hittanár-nevelı szakot. 
� Amennyiben két külön szakról van szó, akkor a jogszabályokban rögzített 

körben készíttesse el a „hittanár-nevelı” szak képesítési követelményeit. 
� Javasolja továbbá a tanári képesítési követelmények áttekintését, különös 

tekintettel a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátására feljogosító 
pedagógusképzés területén. 

Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak: a MAB kéri az 
oktatási minisztert, hogy jogszabályban fejezze ki álláspontját az ember-, erkölcs- 
és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak indítási feltételeivel 
kapcsolatosan. 
 
2002/8/VII. sz. határozat 
 

Hitéleti szakok képesítési követelményei 
(ajánlás) 

Bibliaoktató szak. A bizottság a Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai 
Fıiskola levelezı szakja képesítési követelményeit az alábbi észrevételek 
figyelembevétele esetén tartja elfogadhatónak: 
- a képzési cél nem egyértelmő: nem derül ki világosan, hogy mire jogosít 

a képzés; ha hitoktatókat akarnak képezni, akkor a leírás szerinti „felekezeti 
jelleg nélküli” ismeretadás értelmetlen, ha pedig tudományos igényő 
ismeretek adása a cél, akkor világi szakként kell ezt akkreditáltatni; a 
„homiletikai ismeretek” tantárgy felekezeti jellegő igehirdetésre utal 

- az elıbbivel kapcsolatos döntésnek a szak elnevezésében is meg kell 
jelennie: a bizottság az elsı esetben (hitoktató) „felekezeti bibliaoktató szak” 
nevet javasolja, a második esetben (világi szak) „bibliaismeretek” szaknév 
javasolható (a szak külön akkreditálásával) 

- a „vizsgaoktatás” és „vizsgaelıadás” megjelölések helyett „záró tanítás” 
ill. „gyakorlatok” elıírását javasoljuk 

- a szigorlatokra a jelzettek helyett a következı 4 tárgyat javasoljuk: a) 
bibliai kortörténet – mővelıdéstörténet, b) etika, c) megváltás története, d) a 
bibliatanulmányozás módszertana 
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- a bizottság a szakot inkább szakirányú továbbképzésnek tudná elfogadni, 
de a felsorolt észrevételek figyelembevétele esetén alapképzésként is 
elfogadásra javasolja. 

Buddhista tanítói szak. A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola szakjának képesítési 
követelményeit, amelyek mind tanegységi, mind kredit alapon elkészültek, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság. Célszerőnek tartaná azonban, hogy 
a szak elnevezéséhez (akár zárójelben) olyan pontosítást kapcsoljon, amelybıl 
egyértelmővé válik, hogy nem pedagógiai szakról van szó. 
Judaisztika tanár szak. Az Országos Rabbiképzı – Zsidó Egyetem (ORKI-ZSE) 
keretében folyó fıiskolai szintő hitéleti képzés ajánlásait a bizottság az alábbi 
megjegyzések figyelembevételével elfogadásra javasolja: 
- a képesítési követelményekben az oktatási jogosultság korosztályi 
megjelölése legfeljebb 14 éves korig szólhat (fıiskolai képzésrıl lévén szó) 
- a szigorlati tárgyak között a pszichológia mellett a pedagógia is 
szerepeljen 
- a nyelvismeret megszerzése, mint diplomakövetelmény hiányzik az 
ajánlásból. 
Lelkipásztori munkatárs szak. A bizottság a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Fıiskolán folyó képzés ajánlásait az alábbi észrevételek figyelembevételével 
elfogadásra javasolja: 
- a nyelvvizsga-követelmény elıírása hiányzik, pótolandó 
- a képzés fıbb tanulmányi területei között felsorolt személyközi és 
csoportos kommunikáción belül megjelölt vezetés- és szervezéstudomány 
erısítését javasolja, akár a hitéleti tárgyak rovására is. 
Liturgiatörténet elıadó szak. Az ORKI-ZSE keretében folyó képzés ajánlásának 
elfogadását javasolja a bizottság azzal, hogy a nyelvismeret megszerzése, mint 
követelmény az ajánlásban pótlandó. 
Rabbiképzı szak. Az ORKI-ZSE keretében folyó képzés ajánlásának elfogadását 
javasolja a bizottság, de a következı megjegyzések figyelembevételét tartja 
szükségesnek: 
- a képzési idı részletezése szükséges, a 6552 tanóra nagyon soknak látszik 
(ha kreditekben adja meg és részletezi az intézmény, az is megfelelı) 
- a szakdolgozatot mindenképpen minısítse opponens is (ne csak lehetıség 
legyen), 
- a nyelvismeret megszerzése, mint diplomakövetelmény hiányzik. 
 
Zsidó közösségszervezı (szociális munkás) szak. Az ORKI-ZSE keretében folyó 
képzésre vonatkozó követelmények megegyeznek a világi szociális munkás 
szakok képesítési követelményeivel, így akár ilyen szakként is oktathatná az 
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ORKI-ZSE. Az ORKI-ZSE azonban továbbra is hitéleti szaknak minısíti ezt. A 
bizottság a hitéleti szak képesítési ajánlását elfogadásra javasolja. 
Zsidó mővelıdéstörténeti szak. Az ORKI-ZSE keretében folyó képzés képesítési 
követelményei, mint ajánlás alábbi pontjainak pontosítását javasolja a bizottság, 
melynek elvégzése után elfogadhatók:  
- a képzés idıtartamának megadását tegye egyértelmővé: a jelenlegi adatok 
ugyanis kétféle képzésre vonatkoznak, amelyeken belül is két-két idıtartam 
szerepel, kérdés, hogy miért: 
◊ nappali alapképzés esetén 8-10 félévet ad meg az ajánlás 
◊ kiegészítı alapképzés (új oklevelet adó másoddiplomás alapképzés) esetén 6-

8 félévet 
- „a képzési idı és szakaszai” címszó alatt megadott „tantárgyóraszám” 
megnevezés nem világos 
- a nyelvismeret megszerzése, mint diplomakövetelmény hiányzik az 
ajánlásból. 
 
2002/9/V. sz. határozat 
 

Mővészeti díjak beszámíthatósága DLA fokozatként 
(Jogértelmezés) 

A mővészeti díjak DLA fokozatként való beszámítása azon tanári és egyetemi 
docensi kinevezések esetében lehetséges, amelyek az oktatási miniszterhez 2002. 
június 30.-ig beérkeztek, tehát véleményezési eljárásuk eddigre lezárult. 
Hasonlóképpen, e beszámíthatóság a 2002. június 30.-ig befejezett habilitációs 
cselekményekre vonatkozik. A fenti dátum elıtt elindított, de addig le nem zárult 
cselekmények esetében a mővészeti díjak már nem válthatják ki a DLA 
fokozatot. 
 

Akkreditációs határidı módosítása 
2002/9/X/1-2. sz. határozat  
A Zsigmond Király Fıiskola és az Andrássy Gyula Német Nyelvő Egyetem 
akkreditációjának meghosszabbításához feltétel az idıarányos teljesítés 
bizonyítottsága. 
• Ha az idıarányos teljesítés az intézmény 2002. évi jelentéseinek tükrében 

bizonyított, a MAB közbülsı eljárás lefolytatása nélkül dönthet az 
akkreditáció új határidejérıl. 

• Ha a jelentés alapján az idıarányos teljesítés nem látszik bizonyítottnak, 
akkor az akkreditáció új határidejérıl közbülsı eljárás lefolytatását követıen 
dönt a MAB. 
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2002/4/IX/2/4. sz. határozat 
 
A University of Hertfordshire és a SZÁMALK angol nyelvő diploma magyar 
diplomaként történı elismerését a MAB nem támogatja. 
 
2002/6/II. sz. határozat  

 
Székhelyen kívüli képzések akkreditációs értékelése 

(eljárási módszer) 
A 2000. január 1-jén már mőködı székhelyen kívüli képzések akkreditációs 
vizsgálata eredményeként a MAB az alábbi három javaslattípussal él: 
 
Akkreditálható                  (A) Ha a vizsgálat hitelt érdemlıen megállapítja, 

hogy a képzéshez a szakindítás feltételei 
rendelkezésre állnak. 

Nem akkreditálható        (NA) Ha a vizsgálat hitelt érdemlıen megállapítja, 
hogy a képzéshez a szakindítás feltételei nem 
állnak rendelkezésre. 

 
Feltételesen 
akkreditálható                 (FA) 

Ha 
� a vizsgálat javítandó és javítható 

hiányosságokat állapít meg, és / vagy 
� végzıs évfolyam hiányában a teljes 

értékelés nem volt elvégezhetı. 
 
A szakindítás feltételeit a MAB hatályos akkreditációs követelményrendszere 
tartalmazza. Elutasítás indoka csak a hatályos követelményrendszerben szereplı 
kritérium lehet. 
 
A feltételes akkreditáció határideje:  

Egyetemi alapképzési szak esetén: 2004. december 31. 
Fıiskolai alapképzési szak esetén: 2006. december 31. 

 
A határidıre teljesítendı kívánalom: 
A MAB új akkreditációs követelményrendszere szerint a szakakkreditáció 
minimumkövetelményeinek teljesítése.  
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Székhelyen kívüli képzések elıakkreditációs kérelmeire (alapképzések 
székhelyen kívüli indítására vonatkozó kérelmek esetén) a mindenkori hatályos 
akkreditációs követelményrendszer alkalmazandó. 
 
2002/8/IV. sz. határozat 
 

Intézkedési tervvel kapcsolatos eljárás 
 

A MAB 1999/ 6/ V/1. sz. határozatának módosítása 
A módosítás oka: az 1999 júniusában elfogadott eljárási rend, a MAB-ról szóló 
199/2000. (XI. 29.) számú kormányrendelet rendelkezései nyomán korrekcióra 
szorul. 
 
INTÉZKEDÉSI TERV: amennyiben egy felsıoktatási intézmény, illetve kar 

fenntartására, illetve valamely szak mőködtetésére nincsenek meg a MAB 
vonatkozó követelményrendszerének elıírt minimális feltételei, azonban 
valószínősíthetı, hogy meghatározott idın belül a feltételek teljesítése 
megvalósítható, akkor a MAB az érintett szakbizottság(ok) és a 
kollégium(ok) véleményének figyelembevételével mérlegeli azt, hogy egy 
ún. intézkedési terv elıírásával segítse az intézményt. Az intézkedési terv 
tartalmazza a MAB követelményeinek teljesítésére vonatkozó és az 
intézmény vezetése által vállalt feladatok határidıre történı elvégzését. 

 
I.    Intézkedési terv elıírására szakbizottságok, bizottságok, kollégiumok, az 

alábbi esetekben tehetnek javaslatot: 
1.  intézmény, kar létesítési kérelmének, illetve szaklétesítési / indítási 

kérelmének véleményezési eljárása során; 
2.  intézményi akkreditációs vizsgálat eredményeként. 

 
II.    Az intézkedési terv elıírására tett javaslat tartalmazza 

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

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

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

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

összefüggı részhatáridıkkel. 
V.    A MAB elnöke felhívja az intézmény vezetıjének a figyelmét a 

199/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 17. § (2)- (4) bekezdéseiben 
foglaltakra9. 

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

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

VIII.    Ha a Plénum támogatja az intézkedési terv elfogadását, akkor az oktatási 
miniszter számára javaslatot tehet  

1.  intézmény, kar létesítési kérelme, illetve szaklétesítési / -indítási 
kérelme esetén a Plénum által támogatott intézkedési terv 
érvényének idejére szóló feltételes akkreditációra;  

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

                                                           
9 199/2000. (XI. 29.)Korm. rendelet 17. § (2) Határozott idıre szóló akkreditáció 
esetében az alapképzési szakindítási engedély megadásának, illetve a szak további 
mőködésének a MAB javaslata alapján elıfeltétel a kérelmezı intézmény azon 
szerzıdésének bemutatása a miniszternek, amely tanúsítja, hogy amennyiben az 
intézmény a végleges akkreditációs feltételeket nem teljesíti, az adott programra felvett 
hallgatók vizsgáztatását, vagy szükség esetén átvételét és azonos szakon történı képzését 
valamely más felsıoktatási intézmény vállalta.  
(3) A szakindítási engedély határozott idıtartamra történt megadásának tényét és 
idıtartamát az engedély megadásának közzétételekor, továbbá az Ftv. 83. §-ának (4) 
bekezdése alapján az Oktatási Minisztérium által kiadott Felsıoktatási felvételi 
tájékoztatóban is fel kell tüntetni. Határozott idıtartamra szóló indítási engedély után a 
képzés további idıtartamára szóló akkreditáció akkor adható meg, ha az intézmény az 
elıírt feltételeket a képzés további szakaszaira is igazolja.  
(4) Ha a szakindítási engedély határozott idıtartamra szól, vagyis nem terjed ki az adott 
program lefolytatásának teljes idıszakára, úgy a teljes programnak csak az engedély 
idıtartamával megegyezı részére kaphat képzési és vizsgáztatási jogosultságot a 
kérelmezı felsıoktatási intézmény. Az oklevél-kiadási jogosultság megszerzésének 
feltétele az adott program folytatásának teljes idıszakára kiadott indítási engedély. 
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IX.    Az intézkedési tervben elfogadott határidıkhöz kötött teljesítés 
ellenırzését a Plénum által kijelölt bizottság végzi. 

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

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

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

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

 
2002/9/IX. sz. határozat  

Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar további 2 évre feltételesen akkreditálható. 
 
2002/9/X/3. sz. határozat  

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
A pszichológia szak feltételes akkreditációjának határideje 2003. június 30.-ra 
módosul.  
 

SZEMÉLYI HÍREK 
 

Látogató bizottságok kiegészítése 
2002/1/VI/1. sz. határozat  

 
Kaposvári Egyetem CSPFK                     Jávorné Kolozsvári Judit ELTE TFK  
NYME Földmérési Fıiskolai Kar        Kovács András ZMNE  
PTE Pollack Mihály MFK          Kis-Tóth Lajos EFK 
BMF Kandó K. FK          Zárda Sarolta GDF 
Kecskeméti Fıiskola – Kertészeti Fıisk.       Sipos Zoltán BGF 
Vitéz János R.K. TF                                  Szende László Humán Consult. Kft          
Általános Vállalkozási Fıiskola         György Anna BMF 
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2002/2/VI/1 sz. határozat 
Debreceni Egyetem BTK                           

  Zentai Gabriella Távokt. Bt. 
                                                                   Kovács Ilma BKÁE 
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar 
                   Tringer Lászlóné SE EüFK 
       Góth László DE ÁOK 
       Tulkán Ibolya SZTE EüFK 
       Karsai Mária SZTE EüFK 
       Török Judit SZTE EüFK   
Magyar Táncmővészeti Fıiskola   

  Zsuráfszki Zoltán Bp. Táncegyüttes 
       Bíróné Nagy Edit SE TSK  
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar 
       Magyar József DSc BME (elnök) 
                    Kurucz József CSc BME 

 
 

Ad hoc bizottságok 
 
2002/1/VI/2.1 sz. határozat  

Mezıgazdasági, vízgazdálkodási szak létesítése 
Elnök: Mecsi József 
Tagok: Bedı Zoltán és Mészáros Ernı.  
 
 2002/3/VII/1. és 2002/4/V/1 sz. határozat  

Az Eszterházy Károly Fıiskola és a Berzsenyi Dániel Fıiskola közbülsı 
akkredditációs jelentésének megvitatására  

Elnök: Sáska Géza 
Tagok: Gyırfi László, Kenesei István, Mészáros Ernı, Szász Zoltán, 
Taxner Ernı, Vámossy Ferenc, Bedı Zoltán 
 
2002/3/VII/2 sz. határozat  

Klinikai biokémikus szakirányú továbbképzési szak véleményezése 
Elnök: Muszbek László 
Tagok: Hajós György és Závodszky Péter 
Felkért szakértı: Mandl József DSc, SE – Eü. Minisztérium 
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2002/4/V/3 sz. határozat 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete 

akkreditációs értékelı bizottsága 
Elnök: Szekeres Júlia 
Tagok: Pléh Csaba és Sáska Géza 
 
2002/5/III/4 

A Debreceni Egyetem jogászképzését vizsgáló bizottság 
Elnök: Besenyei Lajos CSc SZTE 
Tagok:  Karácsony András CSc ELTE 
             Lamm Vanda CSc SZE, MTA Jogtud. Int. 
 
2002/5/III/5 sz. határozat 

Károli Gáspár Református Egyetem 
A Bölcsészettudományi Kar intézkedési tervének ellenırzésének vezetıje 
Kulcsár-Szabó Ernı lemondása miatt Taxner Ernı. 
 
2002/5/V//2/1 sz. határozat 

Andragógia szak létesítésének elbírálása 
Elnök: Pléh Csaba 
Tagok: Kelemen János, Kovács I. Gábor, Sáska Géza 
 
2002/5/VII/2/3 sz. határozat 

Mővelıdésszervezı szak elıakkreditációja 
Elnök: Mózes Mihály 
Tagok: Sáska Géza, Taxner Ernı 
 
2002/5/VII/2/4 sz. határozat 

Terület- és vidékfejlesztési szak létesítésének elbírálása 
Elnök: Rechnitzer János 
Tagok: Bedı Zoltán, Mészáros Ernı, Szennyessy Judit 
 
2002/7/IX/1 sz. határozat 

Intézményi akkreditáció módszertanát elıkészítı bizottság 
Elnök: Páczelt István 
Tagok: Kengyel István, Kovács I. Gábor, Makara Gábor, Mészáros Ernı, 
Rechnitzer János,. Szennyessy Judit 
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Párhuzamos programakkreditációt elıkészítı bizottság 
Elnök: Róna-Tas András 
Tagok: Bálint Csanád, Mózes Mihály, Pléh Csaba, Szász Zoltán 
 

Magyar Ösztöndíj Bizottságba delegált tag 
Kollár János 
 
2002/8/III/1-5 sz. határozatok 

A többciklusú képzés kérdéskörével foglalkozó bizottság 
Elnök: Sima Dezsı 
Tagok: Bazsa György, Bedı Zoltán, Mecsi József, Rechnitzer János, Sipos Zoltán 
 

A habilitáció kérdéskörével foglalkozó bizottság 
Elnök: Michelberger Pál 
Tagok: Bazsa György, Izsák Lajos Klement Zoltán, Róna-Tas András, Spät 
András 
 

Külföldi felsıoktatási intézmények magyarországi mőködését kérelmezı 
pályázatok – módszertani bizottság 

Elnök: Kengyel Miklós 
Tagok: Ginsztler János, Horváth Elek, Fodor György, Láng László 
 

Mővelıdésszervezı (humán területi) témákat véleményezı bizottság 
Elnök: Rechnitzer János 
Tagok: Kelemen János, Mózes Mihály, Magda Sándor, Sáska Géza, Taxner Ernı,  
 

Intézkedési terveket ellenırzı bizottságok  
 

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
 

Elnök: Taxner Ernı 
Tagok: Kenesei István, Pléh Csaba, Szász Zoltán 
 

az Egri Hittudományi Fıiskolán 
 

Elnök: Fodor György 
Tag: Horváth Szabó Katalin 
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2002/9/XI/4. sz. határozat 
 
Programok párhuzamos értékelésének módszertanát kidolgozó bizottságok 

 
Történelem 
Elnök:  
Szász Zoltán CSc 
Társelnök:  
Mózes Mihály CSc 
Tagok:    
Bálint Csanád MTA levelezı tag 
Blazovich László CSc (Csongrád Megyei Levéltár) 
Bihari Péter középisk. tanár (Fazekas Mihály Gimn. Bp.) 
Borsodi Csaba CSc (ELTE) 
Fröhlich Ida DSc (PPKE) 
Gergely András DSc (ELTE) 
Gyarmati György CSc (PTE) 
Monok István CSc (OszK) 
Papp Imre CSc (DE) 
Rainer M. János DSc (56-os Int. Bp.) 
Zsoldos Attila CSc (MTA Történettudományi Int.) 
 
Pszichológia 
Elnök:   
Pléh Csaba MTA levelezı tag 
Tagok:   
Antalovits Miklós CSc (BME) 
Bagdy Emıke CSc (KRE) 
Bugán Antal DSc (DE) 
Czigler István DSc (MTA) 
Gáspár Mihály CSc (BDF) 
Hann Endre (Medián Közvélemény- és Piackutató Int.) 
Hunyady György MTA levelezı tag (ELTE) 
Kézdi Balázs DSc (PTE) 
Klein Sándor DSc (ILS) 
Oláh Attila CSc (ELTE) 
Szabó Éva PhD (SzTE) 
Szafir Erika (OPNI) 
Virágh Anna (Scirex Kft) 
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Új bizottsági tagok 
 
2002/1/VI/2.1b sz. határozat 

Irodalom, média- és kommunikációs tudományok bizottsága 
Új tag:  
Monok István Országos Széchényi Könyvtár  
 
2002/1/VI sz. határozat  

Pszichológiai bizottság  
Új tag:  
Gáspár Sándor CSc, BDF 
 
2002/2/VI/2. sz. határozat 

Magyar Tanácsadó Testület 
Új tag: 
Kollár Márton Aprítógépgyár Rt. Jászberény 

 
2002/6/IX sz. határozat 

Szociológiai bizottság 
Új tagok: 
Könczei György DSc ELTE – BGGYF 
Tolnai Gyula CSc PTE – IGYF  
 
2002/7/NE határozat 

A Plénum új tagja 
Józsa Árpád CSc, akit a Magyar Agrárkamara és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara delegált Mészáros Gyula lemondása következtében megüresedett 
helyre. 
 
2002/8/III/6. sz. határozat 

Gazdálkodás-, szervezés- és közgazdaságtudományok bizottsága 
Új tag: Helgertné Szabó Ilona SZIE-GMFK 
 
2002/9/XI/1. sz. határozat  

 Gyógypedagógiai ad hoc bizottság  
Új tag: Vámossy Ferenc  
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2002/9/XI/2. sz. határozat  
Habilitációs bizottság 

Új tag: Mózes Mihály 
 
2002/9/XI/3. sz. határozat  
 

Párhuzamos programakkreditációt elıkészítı bizottság 
Új tag Polyánszky Éva (felhasználó képviselet) 
 

VÉLEMÉNYEZÉSEK 
 
A 2002. április 15.-i rendkívüli ülés határozatai 
 

Egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok véleményezése 
A 2001/2002. tanévben benyújtott és véleményezett 
egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok statisztikája 

 

Beérkezett pályázatok: 189 
Ebbıl:  
Visszavont: 3 
Az oktatási miniszter levele alapján törölve: 2 
Döntés júniusra halasztva:10 6 
Döntést nem igénylı pályázatok száma - összesen: 11 
A plénumon hozott döntések száma:  178 

 

A pályázatok alapján: 
 Támogatott 

pályázatok 
száma 

Nem 
támogatott 
pályázatok 

száma 

Összesen: 

Egyetemi tanári  102 
(77,86%) 

29 (22,14%) 131 
(73,6%) 

Fıiskolai tanári 31 
(65,96%) 

16 (34,04%) 47 
(26,4%) 

Összesen:  133 
(74,72%) 

45 (25,28%) 178 
(100%) 

 

 
 

                                                           
10 Lásd a 2002/9/I. sz. határozatot a 116. oldalon 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON  11 
 

 

 

114  

 
A pályázók alapján: 

 Támogatott 
pályázók 

száma 

Nem 
támogatott 

pályázók száma 

Összesen: 

Egyetemi tanári  101 
(78,90%) 

27 (21,10%) 128 
(73,14%) 

Fıiskolai tanári  31 
(65,96%) 

16 (34,04%) 47 
(26,86%) 

Összesen:  132 
(75,43%) 

43 (24,57%) 175    
(100%) 

 
 

Egyetemi tanári, illetve fıiskolai tanári pályázatok a pályázók 
tudományos fokozatainak/címeinek feltüntetésével 

 
Egyetemi tanári pályázatok: 

 
Támogatott 
pályázatok 

 Nem támogatott 
pályázatok 

CSc 35 24 
DLA 3  
DSc 48 2 
MTA r. tagja 1  
Mővészeti díj 13  
PhD 2 3 
Összesen: 102 29 

 
Fıiskolai tanári pályázatok 

 
Támogatott 
pályázatok 

 Nem támogatott 
pályázatok 

CSc 13 3 
Mővészeti díj 2  
DLA 1  
PhD 15 13 
Összesen: 31 16 
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További állásra pályázók: 

 
Két intézményhez pályázott:  3 fı 
Szándéknyilatkozatot kértünk, mert a pályázatból 
kitőnt, hogy sikeres elbírálás esetén több 
intézménynél kíván egyetemi vagy fıiskolai tanári 
munkakört betölteni:  

 
18 fı 

Összesen:  21fı   
 

Pályázatok a szakmai bizottságok szerint: 
 

A bizottság neve E F Össz 

Matematika és számítástudományok 4 1 5 

Fizika tudományok 1 0 1 

Föld- és környezettudományok 2 1 3 

Biológiai tudományok 4 1 5 

Építımérnöki-, építészeti és közlekedésmérnöki 
tudományok 

2 2 4 

Villamosmérnöki tudományok 4 0 4 

Anyagtudományok és technológiák, gépészeti-, 
katonai mőszaki és agrár mőszaki tudományok 

4 3 7 

Kémiai-, vegyészmérnöki tudományok 5 2 7 

Informatikai tudományok 4 2 6 

Orvostudományok 18 7 25 

Agrártudományok 11 2 13 

Gazdálkodás-, szervezés- és közgazdaság 
tudományok 

14 8 22 

Állam-, jog- és politika tudományok 11 2 13 

Szociológia tudományok 2 1 3 
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A bizottság neve E F Össz 

Hadtudományok 9 1 10 

Történelem-, néprajz és kulturális antropológiai, 
mővészeti és mővelıdéstörténeti tudományok 

3 0 3 

Filozófiai tudományok 1 3 4 

Nevelés- és sport tudományok 1 4 5 

Pszichológiai tudományok 7 3 10 

Irodalom-, média- és kommunikációs 
tudományok 

6 2 8 

Mővészeti és mesterképzési bizottság 17 2 19 

Hit- és vallás tudományok 1 0 1 

Összesen:  131 47 178 

 
 
2002/9/I sz. határozat 

 
Döntés 2002. szeptember 30.-ig beérkezett pályázatokról 

 
 Támogatás Elutasítás Halasztás 
Egyetemi tanár 1 5  
Fıiskolai tanár 5 3 2 

 
Karlétesítés  

Támogatott karlétesítési kérelmek 
 

Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
L90 DE Fogorvostudományi Kar 2002/4/VII/1 
L91 DE Gyógyszerésztudományi Kar 2002/4/VII/2 
L92 SZTE Zenemővészeti Fıiskolai Kar 2002/6/IV 
L98 VE Gazdaságtudományi Kar 2002/9/VII/1 
L95 ELTE Társadalomtudományi Kar 2002/9/VII/2 
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Nem támogatott karlétesítési kérelmek 
 

Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
L94 KGRE Állam- és jogtudományi Kar 2002/5/V/5 
L96 ELTE Pszichológiai- Pedagógiai Kar 2002/9/VII/2.2 

 
Nem támogatott karmegszüntetési kérelem 

Kód-
szám 

Be-
nyújtó 

A kérelem címe Határozat 
száma 

L97 ELTE Tanárképzı Fıiskolai Kar  2002/9/VII/3 
 

Szaklétesítés/szakindítás 
Támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek11 

 
Kódszám Benyújtó A kérelem címe Tudományág Határozat 

száma 
sz813 
a-b 

MPAN
NI 

Konduktor- óvodapedagógus 
fıiskolai alapképzési szak12 

Nevelés és 
sport 

2002/1/VIII
/2/16 
 

sz799 VE Emberismeret, 
társadalomismeret és etika 
egyetemi alapképzési szak 

Társada-
lom- és 
bölcsész 

2002/2/VII/
2/3-4 
 

sz838 VE Emberismeret, társadalom-
ismeret és etika tanár fıiskolai 
alapképzési szak 

Társadalom- 
és bölcsész 

2002/2/VII/
2/5-6 
 

sz858 SZIE Szılész-borász fıiskolai 
alapképzési szak 

Növényterm. 
és kertészet 

2002/3/VIII
/1/2 

sz855 DE Informatikus agrármérnök 
egyetemi alapképzési szak 

Multidisz 
agrártud. 

2002/5/V/1/
21-22 

sz859 SZIE Közszolgáltatási közgazdász 
fıiskolai alapképzési szak 

Gazdaság és 
szerv.tud 

2002/6/III/1
/4-5 

 
 
 
 
 
                                                           
11 A szaklétesítés elfogadása egyúttal a képesítési követelmények elfogadását is jelenti. 
12 Javasolt elnevezés: Óvodáskorúak konduktora. A szak két év után felülvizsgálandó. 
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Nem támogatott szaklétesítési és szakindítási kérelmek 
 

Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
sz814 BKÁE Közigazgatász egyetemi alapképzési 

szak 
2002/1/VIII/2/13 

sz818 
a-b 

ELTE Európai fejlesztéspolitika egyetemi 
alapképzési szak 

2002/1/VIII/3/3 

sz857 BKF Infokommunikációs szakértı 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/3/VIII/1/3 

sz853 ELTE Általános informatikus egyetemi 
alapképzési szak 

2002/5/V/1/1 

sz854 ELTE Általános informatikus fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/5/V/1/2 

sz843 BME Médiaszervezı egyetemi alapképzési 
szak 

2002/6/III/1/3 

sz864 SZIE Agrárszakfordító fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/6/III/1/9 

sz898 
k151 

KE Terület- és vidékfejlesztés fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/7/X/2/1 

sz876 
ab 

NYF Ifjúságvédı mentálhigiénikus 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/8/VII/I/1/ 
17 

sz892 
ab 

KF Ifjúságsegítı fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/8/VIII/1/24 

sz906 
k155 

SZIE Ökológiai gazdálkodó mérnök 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/28 

sz921 
k162 

SZTE Public relations fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/9/XIII/1/11 

sz922 
k163 

SZTE Public relations egyetemi alapképzési 
szak 

2002/9/XIII/1/12 

 
Támogatott szakindítási kérelmek 

 
Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 

sz815   DE Mőszaki informatika fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/1/VIII/2/3 

sz847 NYME Természetvédelmi mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/3/VIII/1/1 

sz796 ÁVF Üzleti kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/3/VIII/1/8 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 

sz849 BKF  Kommunikáció fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/3/VIII/1/11 

sz850 BKÁE Kommunikáció egyetemi alapképzési 
szak 

2002/3/VIII/1/12 

sz810 MTF Táncpedagógus fıiskolai alapképzési 
szak székhelyen kívüli képzés: Pécs 

2002/3/VIII/1/15 

sz794 ELTE Fizikus informatikus egyetemi 
alapképzési szak 

2002/4/IX/1/1 

sz844 NYF Gépészmérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/4/IX/1/3 

sz811 ME Védını fıiskolai alapképzési szak 2002/4/IX/1/5 

szk874 BMGE Mőszaki informatika egyetemi 
alapképzési szak. Székhelyen kívül: 
Komarno, Szlovákia  

2002/5/V/1/3 

sz865 DE Mezıgazdasági mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/5/V/1/4 

sz577 KGRE Jogász egyetemi alapképzési szak13 2002/5/V/1/7 

sz587k KGRE Nederlandisztika egyetemi 
alapképzési szak14 

2002/5/V/1/8 

sz694k KGRE Japán nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak15 

2002/5/V/1/9 

sz709k KGRE Angol nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak16 

2002/5/V/1/10 

sz822k BTA Kántor fıiskolai alapképzési szak 2002/5/V/1/11 

sz845 BKF Nemzetközi kommunikáció 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/5/V/1/14 

sz848 KE Gazdálkodás egyetemi alapképzési 
szak 

2002/5/V/1/15 

sz851 ZSKF Kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/5/V/1/16 

 

                                                           
13 Ideiglenes szakindítási engedély meghosszabbítása további egy évre 
14 Ideiglenes szakindítási engedély meghosszabbítása további két évre 
15 Ideiglenes szakindítási engedély meghosszabbítása további két évre 
16 Ideiglenes szakindítási engedély meghosszabbítása határozatlan ideig 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 

sz830 GDF Mőszaki menedzser fıiskolai 
alapképzési szak, nappali és 
távoktatás 

2002/5/V/1/23 

sz839 EKF Informatikus könyvtáros fıiskolai 
alapképzési szak távoktatási tagozat 

2002/5/V/1/24 

sz864 SZTE Egészségtan tanár egyetemi 
alapképzési szak17 

2002/6/III/1/10 

sz887 VE Nemzetközi tanulmányok egyetemi 
alapképzési szak 

2002/6/III/2/2 

sz856 VE Kertészmérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/7/X/1/5 

sz900 SZIE Vadgazda mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/7/X/1/7 

sz875 KE Folyamatszabályozó mérnök 
egyetemi alapképzési szak 

2002/7/X/1/14 

sz778 DE Ének-zenetanár, egyházzene 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/14 

sz863 SZIE Nemzetközi kommunikáció 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/15 

sz879 TSF Szociális munkás fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/18 

sz882 PTE Filmelmélet és filmtörténet 
egyetemi alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/19 

sz914 ELTE Kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/27 

sz843 PTE Programozó matematikus fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/2 

sz909 VE Programozó matematikus fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/3 

sz812 
kieg 

SZTE/ 
BME 

Mőszaki informatika egyetemi 
alapképzési szak18 

2002/9/XIII/1/4 

sz905 PTE Védını egyetemi alapképzési szak 2002/9/XIII/1/6 

sz878b DE Népegészségügyi felügyelı 
egyetemi alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/9 

 

                                                           
17 Két év után felülvizsgálandó 
18 Intézkedési terv elfogadása, 2003. 09. 30-ig 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 

sz877 SZIE Környezetgazdálkodási 
agrármérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/9/XIII/1/20 

sz867 SZTE Mezıgazdasági mérnöktanár 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/23 

sz891 DF Kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/2/6 

sz908 VE Humán erıforrás menedzser 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/9/XIII/2/8 

 
Nem támogatott szakindítási kérelmek 

 
Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
sz803 DF Mőszaki informatika fıiskolai 

alapképzési szak 
2002/1/VIII/2/2 

sz787 SZTE Ének- zenetanár, egyházzene, 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/1/VIII/2/9 

sz807 KF Szociálpedagógus fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/1/VIII/2/11 

sz819 VE Nemzetközi tanulmányok egyetemi 
alapképzési szak 

2002/1/VIII/3/4 

sz841 BKÁE Környezettudomány egyetemi 
alapképzési szak 

2002/2/VII/1/1 

sz821 ME Angol nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2002/3/VIII/1/9 

sz836 PTE Kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/3/VIII/1/10 

szk871 BGF Vállalkozásszervezı fıiskolai 
alapképzési szak székhelyen kívüli 
képzés: Esztergom 

2002/3/VIII/1/16 

szk872 BGF Idegenforgalmi és szálloda szak 
fıiskolai alapképzési szak 
székhelyen kívüli képzés: 
Esztergom 

2002/3/VIII/1/17 

sz840 ME Közgazdasági programozó 
matematikus egyetemi alapképzési 
szak 

2002/3/VIII/1/19 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
sz828 EKF Kommunikáció-technikai mérnök 

fıiskolai alapképzési szak 
2002/4/IX/1/2 

sz873 SZIE Pályatervezési tanácsadó egyetemi 
alapképzési szak 

2002/4/IX/1/8 

sz852 ME Pedagógia egyetemi alapképzési 
szak 

2002/5/V/1/17 

 
sz860 

 
BKF 

Nemzetközi marketing és teljes 
körő minıségirányítás fıiskolai 
alapképzési szak 

 
2002/5/V/1/18 

 
sz861-I 

KE Kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak, székhelyen kívül: 
Budapest 

 
2002/5/V/1/19 

sz868 KE Színész egyetemi alapképzési szak 2002/5/V/1/20 
sz842 PTE Informatikus könyvtáros egyetemi 

alapképzési szak 
2002/5/V/1/25 

sz861-
II 

KE Informatikus könyvtáros fıiskolai 
alapképzési szak, székhelyen kívül: 
Budapest 

 
2002/5/V/1/26 

sz869 KE Gyógypedagógus, logopédus 
szakos tanár fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/5/V/2/2 

sz870 RF Katasztrófavédelmi szak fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/6/III/1/6 

sz837b SE Egészségügyi szaktanár egyetemi 
alapképzési szak 

2002/6/III/1/8 

sz897 SZIE  Növényorvos egyetemi alapképzési 
szak 

2002/7/X/1/6 

sz866 NYME Idegenforgalmi és szálloda szak 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/16 

sz883 KF Szociálpedagógus fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/20 

sz885 KFTF Szociálpedagógus fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/8/VIII/1/21 

sz888 DF Gazdálkodás fıiskolai alapképzési 
szak székhelyen kívül: Kalocsa  

2002/8/VIII/1/22 

sz889 DF Gazdálkodás fıiskolai alapképzési 
szak székhelyen kívül: Siófok  

2002/8/VIII/1/23 

sz899 KE Idegenforgalmi és szálloda szak 
fıiskolai alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/13 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
sz901 DF Idegenforgalmi és szálloda szak 

fıiskolai alapképzési szak 
2002/9/XIII/1/14 

sz902 KE Magyar nyelv és irodalom fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/15 

sz911 KJF Német nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/16 

sz912 KJF Francia nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/17 

sz916 KJF Angol nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/18 

sz920 SZTE Szociálpedagógus fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/19 

sz890  DF Mővelıdésszervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/2/5 

sz896 DE Személyügyi szervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/2/7 

szk924 SZTE Mővelıdésszervezı fıiskolai 
alapképzési szak székhelyen kívül: 
Budapest 

2002/9/XIII/2/9 

 
Képesítési követelmények 

Támogatott képesítési követelmények 
 

Kódszám Benyújtó A kérelem címe 
 

Tudományág Határozat 
száma 

k100 BKÁE Lobbi szakértı szakirányú 
továbbképzési szak 

Gazdálkodás 
és szervezés 

2002/1/VI
II/2/4 

 
k112 

 
ANNYE 

Összehasonlító állam- és 
jogtudomány szakirányú 
továbbképzési szak19 

 
Állam– és jog 

2002/1/VI
II/2/5 

sz816 BMF Rendszerinformatika fıiskolai 
alapképzési szak 

Informatika 2002/1/ 
VIII/2/15 

k114 ANNYE Közép-Európa tanulmányok 
szakirányú továbbképzési szak 

Politika és 
történelem 

2002/2/ 
VII/2/2 

 
k111 

 
BKÁE 

Gazdaság szociológus 
szakokleveles mérnök 
szakirányú továbbképzési 
szak20 

 
Közgazdaság 

 
2002/3/ 
VIII/1/4 

                                                           
19 Javasolt elnevezés: Összehasonlító szakjogász 
20Javasolt elnevezés: Gazdaságszociológiai szakmérnök 
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Kód-
szám 

Benyújtó A kérelem címe Tudomány- 
ág 

Határozat 
száma 

k119 MÜTF Kulturális vállalkozásszervezı 
szakirányú továbbképzési szak 

Köz-
gazdaság 

2002/3/ 
VIII/1/5 

 
k121 

 
ELTE 

Gyakorlatvezetés a szociális 
munkában szakirányú 
továbbképzési szak21 

Szocioló-
gia 

2002/3/ 
VIII/1/7 

 
k116 

 
BME 

Gyógyszervegyész szakirányú 
továbbképzési szak 

 
Kémiai 

2002/3/ 
VIII/1/18 
 

k125 SZIE Mezıgazdasági vízgazdálkodás 
szakirányú továbbképzési szak 

Agrár 
mőszaki 

2002/4/ 
IX/2/1 

k110 ELTE 
GYPK 

Zeneterapeuta szakirányú 
továbbképzési szak 

Nevelés-
sport 

2002/5/ 
V/2/1 

k122 BMGE Médiatervezı szakirányú 
továbbképzési szak 

Média és  
kommunik. 

2002/5/ 
V/1/6 

sz814
k 

BKÁE Közigazgatási szak egyetemi 
alapképzési szak 

Állam-jog- 
politikatud. 

2002/6/ 
III/1/2 

sz837
a 

SE Egészségügyi szaktanár egyetemi 
alapképzési szak 

Orvos- és 
neveléstud. 

2002/6/ 
III/1/7 

k141 KF Kertépítı és zöldfelület fenntartó 
szakirányú tovább-képzési szak 

Növényter
mesztés és 
kertészet 

2002/7/ 
X/1/2 

k144 KF Integrált gyümölcstermesztés 
szakirányú továbbképzési szak 

Növényter
mesztés és 
kertészet 

2002/7/ 
X/1/3 

k126 MRE22 Református vallástanár egyetemi 
alapképzési szak 

Hit- 
tudomány 

2002/7/ 
X/1/8 

k127 MRE Református hittanoktató fıiskolai 
alapképzési szak 

Hit 
tudomány 

2002/7/ 
X/1/9 

k129 MRE Református teológia egyetemi 
alapképzési szak 

Hit-
tudomány 

2002/7/ 
X/1/10 

k130 MRE Református teológia szak lelkész 
szakirány egyetemi alapképzési 
szak 

Hit-
tudomány 

2002/7/ 
X/1/11 

 

                                                           
21Javasolt elnevezés: szak: szociális terepmunka módszertana, oklevél: szociális 
terepmunka vezetı 
22 Magyarországi Református Egyház Zsinata 
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Kód-
szám 

Benyújtó A kérelem címe Tudomány- 
ág 

Határozat 
száma 

k131 MRE Református diakónus fıiskolai 
alapképzési szak 

Hit-
tudomány 

2002/7/ 
X/1/12 

k132 MRE Börtönpasztorizáció szakirányú 
továbbképzési szak 

Hit-
tudomány 

2002/7/ 
X/1/13 

BMF k143 Ruhaipari szakirányú tovább-
képzési szak 

Anyagtud. 
és technol. 

2002/8/ 
VIII/1/2 

RF k142 Bőnmegelızési szervezı 
szakirányú továbbképzési szak 

Állam- és 
jogtud. 

2002/8/ 
VIII/1/7 

k148 ELTE Adójogi szakjogász szakirányú 
továbbképzési szak 

Állam- és 
jogtud. 

2002/8/ 
VIII/1/8 

k149 ELTE Kereskedelmi jogi (szakjogász) 
szakirányú továbbképzési szak 

Állam- és 
jogtud. 

2002/8/ 
VIII/1/9 

k150 ELTE Szabályozási (kodifikátor) 
szakirányú továbbképzési szak23 

Állam- és 
jogtud. 

2002/8/ 
VIII/1/10 

k152 ELTE Környezetvédelmi jog szakirányú 
továbbképzési szak 

Állam- és 
jogtud. 

2002/8/ 
VIII/1/11 

k153 ELTE Jogi szakokleveles orvos 
szakirányú továbbképzési szak24 

Állam- és 
jogtud. 

2002/8/ 
VIII/1/12 

k156 PTE Helyi kodifikátor szakirányú 
továbbképzési szak25 

Állam- és 
jogtud. 

2002/8/ 
VIII/1/13 

k154 PTE Védını egyetemi alapképzési 
szak 

Egészség-
tudomány 

2002/9/ 
XIII/1/5 

k160 SZTE Élelmiszeripari higiénikus 
szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak 

Élelmiszer 
tudomány 

2002/9/ 
XIII/1/7 

sz878
a 

DE Népegészségügyi felügyelı 
egyetemi alapképzési szak 

Egészség 
tudomány 

2002/9/ 
XIII/1/8 

 

                                                           
23 Javasolt elnevezés: Kodifikátor szakjogász (csak jogász végzettségőeknek!) 
24 A képesítési követelmények módosítása 
25 Javasolt elnevezés: Önkormányzati jogszabályszerkesztı, kizárólag a javasolt 
módosításokkal támogatható 
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Nem támogatott képesítési követelmények 

 
Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat 

száma 
k109 BME Kémiai és bioipari informatika szakirányú 

továbbképzési szak 
2002/1/VIII/2/1 

k117 SZIE Változás- és válságmenedzser szakirányú 
továbbképzési szak 

2002/1/VIII/2/6 

k102 EKF Iskolai informatika szakirányú 
továbbképzési szak 

2002/1/VIII/2/14 

k113 AGY
E 

Nemzetközi kapcsolatok szakirányú 
továbbképzési szak 

2002/2/VII/2/1 

k120 MÜT
F 

Média vállalkozásszervezı szakirányú 
továbbképzési szak 

2002/3/VIII/1/6 

k118 KGR
E 

Preventív addiktológiai szakpszichológus 
szakirányú továbbképzési szak 

2002/4/IX/1/6 

sz833 SZTE Társadalomismeret egyetemi alapképzési 
szak 

2002/4/IX/2/2 

sz834 SZTE Társadalomismeret fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/4/IX/2/3 

k115 PPKE Televíziós kommunikáció szakirányú 
továbbképzési szak 

2002/5/V/1/5 

k140 OM Pedagógia fıiskolai alapképzési szak 2002/6/III/1/1 
k139 TSF Településüzemeltetı szakirányú 

továbbképzési szak 
2002/6/III/2/1 

k146 KF Nemzetközi állattenyésztési szakértı 
szakirányú továbbképzési szak 

2002/7/X/1/4 

k147 PTE/ 
SZIE 

Andragógia egyetemi alapképzési szak 2002/7/X/2/2 

 
k133 

 
DE 

Környezettudományi és környezetmérnöki 
európai szakértı szakirányú továbbképzési 
szak 

 
2002/8/VIII/1/1 

k136 SZIE Eu kommunikációs szakértı 2002/9/XIII/1/10 
k157 VE Mezıgazdasági minıségügyi mérnök 

egyetemi alapképzési szak 
2002/9/XIII/1/21 

k158 VE Agrár áruforgalmi menedzser fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/XIII/1/22 

sz880 TSF Egészségturizmus szervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

2002/9/III/1/24 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe Határozat 
száma 

k159 VE Vidékfejlesztı mérnök fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/9/XIII/2/1 

k137 OM Személyügyi szervezı fıiskolai alapképzési 
szak 

2002/9/XIII/2/3 

k38 OM Humánszervezı fıiskolai alapképzési szak 2002/9/XIII/2/4 
sz890 DF Mővelıdésszervezı fıiskolai alapképzési 

szak 
2002/9/XIII/2/5 

 
Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 

 
Támogatott programok 

 
Kódszám Benyújtó A kérelem címe 

 
Tudományág Határozat  

száma 
a152 DE Épületgépész mérnökasszisztens Gépészet 2002/1/IX 
a147 SZTE Telekommunikációs szakértı26 Fizika 2002/2/VIII/1 
a148 BMF Képzési asszisztens  Nevelés-

sport  
2002/2/VIII/2 

a149 BMF Információ és médiatechnológia27 Mőszaki 2002/2/VIII/3 
a150 ZMNE Repülı villamosmérnök 

asszisztens 
Villamos-
mérnöki 

2002/4/X/1 

a151 ZMNE Repülı gépészmérnök asszisztens Gépészet 2002/4/X/2 
a153 DF Kohómérnök asszisztens Anyagtudo

mány 
2002/4/X/3 

a154 BGF Projektmenedzser asszisztens Gazdálko-
dás 

2002/4/X/4 

a155 DE Gyógy- és főszernövény ter-
mesztı és feldolgozó technológus 

Növényt. 
kertészet 

2002/8/IX/1 

a156 DE Ménesmester Állat-
tenyészt. 

2002/8/IX/2 

a157 DE Mezıgazdasági laboratóriumi 
szakasszisztens 

Multidisz. 
agrártud. 

2002/8/IX/3 

a158 DE Növénytermesztı és növényvédı 
technológus 

Növényt. 
kertészet 

2002/8/IX/4 

 

                                                           
26Javasolt elnevezés: Telekommunikációs asszisztens 
27 Javasolt elnevezés: Médiatechnológus asszisztens 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON  11 
 

 

 

128  

Támogatott szaklétesítési/szakalapítási kérelmek minisztériumi jóváhagyása 
Kódszám Benyújtó A kérelem címe 

 
MAB határozat 
idıpontja 

Megjelenés a 
Közlönyben 

sz812 SZTE Mőszaki informatika egyetemi 
alapképzési szak 

2001. 09. 28. 2002. 01. 21. 

sz699 NYME Könnyőipari mérnök egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 11. 24. 2002. 01. 24. 

sz808 VE  Környezetmérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 09. 28. 2002. 03. 11. 

sz823 SZIE Környezetmérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 09. 28. 2002. 03. 11. 

sz693 SZIE Településmérnök egyetemi 
alapképzési szak 

2000. 10. 27. 2002. 03. 29. 

sz681 PPKE Jogász egyetemi alapképzési szak28 2001. 09. 28. 2002. 03. 29. 
sz776 SZE Gazdasági informatika egyetemi 

alapképzési szak 
2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz820 DE Alkalmazott matematikus egyetemi 
alapképzési szak 

2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz829 SZTE Alkalmazott matematikus egyetemi 
alapképzési szak 

2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz782 BDF Egészségtantanár fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz780 SZTE Gyógypedagógus, értelmileg 
akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár fıiskolai alapképzési szak 

2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz781 SZTE Gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár fıiskolai alapképzési szak29 

2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz767 NYME Gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár fıiskolai alapképzési szak 

2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz750 PTE Építımérnök egyetemi alapképzési 
szak 

2001. 10. 26. 2002. 04. 05. 

sz824 NYME Rendszerinfomatika egyetemi 
alapképzési szak30 

2001. 11. 30. 2002. 04. 05. 

sz800 EJF Vállalkozásszervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 10. 26. 2002. 04. 05. 

 
                                                           
28 Ideiglenes akkreditáció határozatlan idıre szóló kiterjesztése 
29 Ezt a szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta 
30 Ezt a szakindítási kérelmet a MAB nem támogatta 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe 
 

MAB határozat 
idıpontja 

Megjelenés a 
Közlönyben 

 BME Egészségügyi mérnök egyetemi 
alapképzési szak31 

 2002. 04. 26. 

sz557 ELTE Pszichológia fıiskolai alapképzési 
szak 

1999. 01. 29. 2002. 04. 26. 

sz794 ELTE Fizikus informatikus egyetemi 
alapképzési szak 

2002. 04. 20. 2002. 07. 24. 

sz847 NYME Természetvédelmi mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2002. 03. 29. 2002. 08. 02. 

sz845 BKF Nemzetközi kommunikáció 
fıiskolai alapképzési szak 

2002. 05. 31. 2002. 08. 02. 

sz738 KE Látványtervezı fıiskolai 
alapképzési szak 

2001. 10. 26. 2002. 08. 02. 

sz761 SE Rekreáció fıisk. alapképzési szak 2001. 07. 06. 2002. 08. 02. 
sz518 GDF Mőszaki menedzser fıiskolai 

alapképzési szak 
2002. 05. 31. 2002. 08. 26. 

sz851 ZSKF Kommunikáció fıiskolai 
alapképzési szak 

2002. 05. 31. 2002. 09. 06. 

sz615 DE Mezıgazdasági mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

1999. 09. 24. 2002. 09. 06. 

sz848 KE Gazdálkodás egyetemi alapképzési 
szak 

2002. 05. 31. 2002. 09. 26. 

sz819 VE Nemzetközi tanulmányok egyetemi 
alapképzési szak 

2002. 01. 26. 2002. 10. 08. 

sz739 VE Alkalmazott nyelvészet egyetemi 
alapképzési szak 

2001. 10. 26. 2002. 10. 09. 

sz769 ME Alkalmazott nyelvészet egyetemi 
alapképzési szak 

2001. 10. 26. 2002. 10. 09. 

sz850 BKÁE Kommunikáció egyetemi 
alapképzési szak 

2002. 03. 29. 2002. 10. 11. 

sz813 MPAN
NI 

Konduktor-óvodapedagógus 
fıiskolai alapképzési szak 

2002. 01. 25. 2002. 10. 24. 

sz855 DE Informatikus agrármérnök egyetemi 
alapképzési szak 

2002. 05.   31. 2002. 10. 24. 

sz858 SZIE Szılész-borász fıiskolai alapképzési 
szak 

2002. 03. 22. 2002. 10. 24. 

sz709k KGRE Angol nyelv és irodalom egyetemi 
alapképzési szak 

2002. 05. 31. 2002. 10. 29. 

 
                                                           
31 Ilyen elnevezéső szakot a MAB sohasem tárgyalt 
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Kódszám Benyújtó A kérelem címe 
 

MAB határozat 
idıpontja 

Megjelenés a 
Közlönyben 

sz694k KGRE Japán nyelv egyetemi alapképzési 
szak 

2002. 05. 31. 2002. 10. 29. 

sz587k KGRE Néderlandisztika egyetemi 
alapképzési szak 

2002. 05. 31. 2002. 10. 29. 

k100 BKÁE Érdekérvényesítı (lobbi) szakértı 
szakirányú továbbképzési szak, 
képesítési követelmények 

2002. 01. 26. 2002. 11. 05. 

k119 MÜTF Kulturális vállalkozásszervezı, 
szakirányú továbbképzési szak, 
képesítési követelmények 

2002. 03. 29. 2002. 11. 05. 

k121 ELTE Szociális terepgyakorlatok 
szakirányú továbbképzési szak, 
képesítési követelmények 

2002. 03. 29. 2002. 11. 05. 

k116 BME Gyógyszervegyész szakirányú 
továbbképzési szak, képesítési 
követelmények 

2002. 03. 29. 2002. 11. 05. 

k125 SZIE Mezıgazdasági vízgazdálkodás 
szakirányú továbbképzési szak, 
képesítési követelmények 

2002. 04. 26. 2002. 11. 05. 

k122 BMGE Médiatervezı szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követel-
mények 

2002. 05. 31.  2002. 11. 05. 

sz815 DE Mőszaki informatika fıiskolai 
alapképzési szak 

2002. 01. 26. 2002. 11. 05. 

k110 ELTE Zeneterapeuta szakirányú 
továbbképzési szak, képesítési 
követelmények 

2002. 05. 31. 2002. 12. 09. 

sz813a MPAN
NI 

Konduktor-óvodapedagógus 
fıiskolai alapképzési szak 

2002. 01. 26. 2002. 11. 29. 

sz875 KE Folyamatszabályozó mérnök 
egyetemi alapképzési szak 

2002. 09. 27. 2002. 12. 27. 

sz831 BKÁE Gazdaságmatematikus elemzı 
közgazdász egyetemi alapképzési 
szak 

2001. 11. 30. 2002. 12. 30. 

sz900 VE Vadgazda mérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2002. 09. 27. 2002. 12. 30. 

sz856 KE Kertészmérnök fıiskolai 
alapképzési szak 

2002. 09. 27. 2002. 12. 30. 
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AZ OKTATÁSI MINISZTER ÁLLÁSFOGLALÁSA 
egyes MAB határozatokkal kapcsolatban  

 
Budapesti Gazdasági Fıiskola 

Székhelyen kívüli képzés: Esztergom 
 
A Budapesti Gazdasági Fıiskola Esztergom városának kulturális és oktatási 
fejlesztési tervezeteit segítve a vállalkozásszervezı, valamint az idegenforgalmi 
és szálloda fıiskolai szintő alapképzési szakok székhelyen kívüli indításának 
engedélyezését kezdeményezte.  
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a 2002/3/VIII/1/17 és a 2002/3/VIII/1/16 
számú határozatában nem támogatta a szakok székhelyen kívüli képzés keretében 
történı indítását. 
 
Figyelembe véve, hogy a Budapesti Gazdasági Fıiskola mind a két szakon 
rendelkezik szakindítási engedéllyel és a benyújtott képzési dokumentumokkal 
kapcsolatban általános tartalmi vagy minıségi problémák nem fogalmazódtak 
meg, továbbá, hogy a szakok indítására oktatáspolitikai döntés alapján került sor 
a Felsıoktatási felvételi tájékoztató 2002’ kiadványban, a képzés elindítását a 
testület által meghatározott hiányok pótlására vonatkozó intézkedés elkészítésével 
engedélyezem.  
 
Budapest, 2002. április 30. 
 

Eszterházy Károly Fıiskola 
Gazdaság- és társadalomtudományi Fıiskolai Kar 

 
Az Eszterházy Károly Fıiskola gazdaság- és társadalomtudományi fıiskolai kar 
létesítését kezdeményezte. 
 
• A Magyar Akkreditációs Bizottság 1999-ben nem támogatta a gazdaság- és 

társadalomtudományi fıiskolai kar létrehozását az Eszterházy Károly 
Fıiskolán. A MAB 1999 novemberében a titkárság rendelkezésére álló 
korábbi, az intézmény struktúrájára vonatkozó 19997. évi javaslatot adta át a 
szakértıknek véleményezésre. A „sajnálatos hiba korrigálása érdekében a 
karlétesítési pályázat újbóli beadását” javasolta a MAB akkori elnöke.  

• A felsıoktatási intézmény hálózat átalakítása során a többprofilú, széles 
képzési kínálattal rendelkezı, több ezres hallgatói létszámot oktató, jelentıs 
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regionális képzési szükségletet kielégítı fıiskolák szervezetének hatékony 
mőködése érdekében a Nyíregyházi Fıiskolán modell értékő struktúrát 
alakítottunk ki a MAB támogató véleményével. Ezen modell és az elkészült, 
az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott intézményfejlesztési tervvel 
összhangban kezdeményezte az egri fıiskola a gazdaság- és 
társadalomtudományi fıiskolai kar létesítését. A testület 2001. október 26-ai 
ülésén úgy foglalt állást, hogy „az intézmény által folytatott tevékenység nem 
indokolja a kari szervezıdést”. A több megfogalmazott indoklást az 
intézmény és az Oktatási Minisztérium sem tartotta olyannak, amely alapján 
a korábban már támogatott két kar mellett a harmadik kar létrehozása 
kizárható lett volna. 

• Az érvek súlyának mérlegeléséhez további kérdésekre kértük Elnök úr 
válaszát. 
    Az elmúlt idıszakban több kari kérelmet véleményezett a MAB. AZ 
Oktatási Minisztérium a véleményezési eljárás során azt szorgalmazta, hogy 
karok létrehozásakor a MAB az intézmény egésze szempontjából vizsgálja a 
feltételeket. A nagy létszámmal, több szakkal mőködı intézményekben a kari 
szervezetnek az egységes elvekre épülı képzés és kutatás fejlesztését, 
hatékony mőködést kell szolgálnia. Ehhez kapcsolódóan a testület 
valamennyi szakterületen azonos elveket érvényesítı koncepciójára is 
szükség lenne.   
   Figyelembe véve az intézmény elfogadott fejlesztési tervét, döntésemben 
a korábban karokra nem tagozódó fıiskolákon az áttekinthetı, teljes 
szervezet kialakításának lehetıségét mérlegeltem. Az intézményben a képzési 
profil bıvülésére, a vertikálisan tagolt képzési szerkezet kialakítására, a nem 
tanári kimenetelő szakok számának növekedésére, az oktatói egységek 
közötti munkamegosztásra, közös feladatellátásra, a képzés és kutatás tárgyi, 
személyi feltételeinek javítására saját erıbıl tett erıfeszítések, továbbá az 
intézmény mobilitása oktatáspolitikai szempontból olyan értékeke, amelyeket 
az Oktatási Minisztériumnak támogatni kell. 
 Mindezeket figyelembe véve tettem javaslatot a Kormánynak a gazdaság- 
és társadalomtudományi kar létesítésére. 
 
Budapest, 2002. május 12. 
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Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar 
Egyetemi szintő ápoló szak 

 
A Semmelweis Egyetem az egyetemi szintő ápoló szak indítását kezdeményezte, 
amelyet a Magyar Akkreditációs Bizottság a 2001/9/VI/1/9 számú elutasító 
határozata ellenére az alábbi indokok alapján engedélyeztem. 
 
Az egyetemi szintő ápoló szak képesítési követelményeit a 85/2000 (VI.15.) 
Korm. rendelet határozza meg. A rendelet nem tartalmaz korlátozó intézkedést a 
szakképzési (nappali, eseti, levelezı tagozatos) formájára vonatkozóan. A 
Magyar Akkreditációs Bizottság 199/2000 (XI.29.) Korm. rendelet 5-§-a 
értelmében alapképzési szak indítása esetén arról nyilvánít véleményt, hogy a 
szakindítási engedély megadásának minıségi, szakmai és infrastrukturális 
feltételei fennállnak-e, a tanterv megfelel-e a képesítési, illetve szakmai 
követelményeknek. Ezen feladatkörében a MAB nem állapított meg szakindítás 
megadását kizáró véleményt. 
 
A szakindítási engedély megszerzését követıen intézményi autonómiába tartozó 
oktatásszervezési kérdés a képzés formájáról (nappali, esti, levelezı tagozat) való 
döntés. Ez alól a távoktatási forma jelent kivételt, amely a felsıoktatási törvény 
2000. évi módosításából következıen elıakkredtiációhoz kötött. 
 
Budapest, 2002. május 14. 
 

Károli Gáspár Református Egyetem 
Japán és néderlandisztika szakok 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem az egyetemi szintő angol nyelv és 
irodalom, a japán és néderlandisztika szakokon 1996. szeptember 1.-jei hatállyal 
kapott 2 évre szóló szakindítási engedélyt. Ezt követıen a szakindítási 
engedélyek meghosszabbításra kerültek 2000. augusztus 31.-éig, majd 2002. 
augusztus 31-éig. 
 
A személyi tárgyi és strukturális feltételek stabilizálását és fejlesztését 
dokumentáló felülvizsgálati kérelem alapján a 6272/2/2002. számú ügyiratban 
kértük a Magyar Akkreditációs Bizottság újabb véleményét a szakindítási 
engedély megadásáról. 
 



AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON  11 
 

 

 

134  

A testület 2002/5/V/1/8 és 2002/5/V/1/9 sz. határozatainak32 indoklását, valamint 
az egyetemnek a képzés feltételeire vonatkozó kiegészítı információit figyelembe 
véve a Károli Gáspár református Egyetemen az angol nyelv és irodalom, a japán 
és néderlandisztika szakokon a szakindítási engedély megadásáról döntöttem. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság két tudományági bizottsága is véleményezte 
az egyetemen már folyó szakok szakmai, személyi és tárgyi, valamint 
infrastrukturális feltételeinek stabilizálását és fejlesztését dokumentáló 
felülvizsgálati kérelmeket. Az irodalom-, média és kommunikáció tudományok 
bizottsága határozott idejő szakindítási engedélyre vonatkozó javaslatait nem 
indokolta, a képzés tantervével, a személyi, tárgyi feltételekkel kapcsolatban az 
engedélyek megadásának mérlegeléséhez új követelményeket nem fogalmazott 
meg. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a testület mőködésérıl szóló 199/2000. 
(XI.29.) Korm. rendelet 5.§-a a) pontja értelmében a szakindítás szakmai, 
minıségi és infrastrukturális feltételeit vizsgálja. A nyelvtudományok bizottsága 
véleménye alapján a hozott testületi határozat a japán és néderlandisztika szakok 
esetében a képzés szakmai (a tanterv képesítési követelményeknek való 
megfelelését) és infrastrukturális feltételeit – eltérı észrevételek, javaslatok 
megfogalmazása hiányában – megfelelınek ítélte.  
 
Az egyetemnek az érintett oktatóknak a képzés személyi feltételei fejlesztése 
tekintetében tett lépései a szakindítási engedély megadását indokolják. A japán 
szakon 7 teljes munkaidıben oktató van (ebbıl 2 lektor), továbbá 2 
részmunkaidıs és 6 óraadó. Japán szakon a munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyban alkalmazott PhD fokozattal rendelkezı oktató, valamint 2 PhD 
képzésben résztvevı, illetve doktori szigorlaton már túlmenı oktató megfelelı 
garanciát jelentenek a képzés minıségi folytatásához. Néderlandisztika szakon 
idıközben egy oktató megvédte a doktori disszertációját, egy további oktató 
leetette doktori szigorlatát, hárman pedig megkezdték PhD tanulmányaikat. 
 
A japán szak képzésében a publikációs tevékenység pozitív változását támasztja 
alá a közel 13 ezer szócikkbıl álló tanszéki kiadvány elkészítése, amely alapján 
várható a szótár megjelenése is. 
 

                                                           
32 (Nederlandisztika és Japán nyelv és irodalom szakok, a szerk. megjegyzése) 
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A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar vezetıi és 
oktatói az általuk elkészített intézkedési terv és a megvalósult eredmények 
alapján kérték az 1996-ban megindított japán és néderlandisztika szakokon a 
végleges szakindítási engedély megadását. A hallgatók jogbiztonsága, a képzés 
folyamatosságának biztosítása, szakok személyi feltételeinek stabilizálása is a 
végleges szakindítási engedély megadását indokolták. 

 
Budapest, 2002. augusztus 
 

Debreceni Egyetem 
Jogászképzés 

 
A Debreceni Egyetemen a Magyar Akkreditációs Bizottság elızetes, határozott 
idıre szóló támogató javaslata alapján 1996. szeptember 1-jével indult meg a 
jogászképzés. A különbözı akkreditációs eljárások alkalmával az engedély 
többszöri felülvizsgálatára került sor. A testület – az oktatási miniszter 12.797-
5/2001. számú ügyiratában foglaltak figyelembevételével 2002. szeptember 16.-
án a helyszínen tett látogatás alapján hozta meg a 2002/7/VIII. számú, ismételten 
határozott idejő szakindítási javaslatról szóló határozatát.  
 
A testület határozatának indoklását figyelembe véve, továbbá a képzés személyi, 
tárgyi és infrastrukturális feltételeinek stabilizálása és fejlesztése érdekében 
jogász szakon a szakindítási engedély megadásáról döntöttem. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a testület mőködésérıl szóló 199/2000 
(XI.29.) Korm. rendelet 5 §-a a) pontja értelmében a szakindítás szakmai, 
minıségi és infrastrukturális feltételeit vizsgálja. A testület a képzés tantervével 
és a tárgyi feltételekkel kapcsolatban az engedély megadásának véglegesítéséhez 
új követelményeket nem fogalmazott meg.  
 
A személyi feltételek tekintetében minden képzésben fontos szempont a 
minısített, egyetemi képzésben a habilitált oktatók számának növelése. A 
határozat azonban általánosságban fogalmaz. Nem nevesíti a képzés 
szempontjából meghatározó ún. fıtárgyakat és konkrét problémákat. Vélemény 
tárgya lehet, de a javaslat kizáró oka nem, hogy az oktatók közül hányan élnek 
Debrecenben. 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló törtvény nem zárja ki a további 
közalkalmazotti jogviszony lehetıségét. Az oktatói tevékenység jellege miatt ma 
van gyakorlat a teljes és részmunkaidıben történı foglalkoztatásra is. 
 
A határozat jogviszonyra vonatkozó megállapításai indoklást nem tartalmaznak. 
 
A felsıoktatási intézményhálózat átalakítását követıen létrejött oktatási, 
kutatásfejlesztési tevékenységükkel regionális szellemi centrumként mőködı, a 
tudományegyetemi jelleget megırzı univerzitasokon a jogászképzésnek 
meghatározó szerepe van. A végleges szakindítási engedély megadását indokolja 
még a hallgatók jogbiztonságának, továbbá a képzés folyamatosságának 
biztosítása is. 
 
Budapest, 2002. október 31. 
 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Idegenforgalmi és szálloda szak 

 
A Nyugat-Magyarországi Egyetem I-69/2002.0.17 számon fıiskolai szintő 
idegenforgalmi és szálloda alapképzési szak engedélyezését kérte. 
 
A testület 2002/8/VIII/1/16 sz. határozat indoklását figyelembe véve a Nyugat-
Magyarországi Egyetemen, a fıiskolai szintő idegenforgalmi és szálloda 
alapképzési szakon, a szakindítási engedély megadásáról döntöttem. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a testület mőködésérıl szóló 199/2000 
(XI.29.) Korm. rendelet 5 §-a a) pontja értelmében a szakindítás szakmai, 
minıségi és infrastrukturális feltételeit vizsgálja. A testület a képzés feltételeit, a 
leírt programot, a tanterv képesítési követelményeknek való megfelelését, 
továbbá az infrastukturális hátteret – eltérı észrevételek, a tantárgyi programok 
leírására vagy az óra- és vizsgatervre utaló tényleges javaslatok hiányában 
megfelelınek – ítélte.  
 
Gyır város, illetve az egyetem határmenti regionális kapcsolatait figyelembe 
vélve több éves szakmai elıkészítı munka folyt az intézményben, amelyrıl 
részletes információt adott a szakindítási kérelem is. A Budapesti Gazdasági 
Fıiskola jogelıd intézménye 1996-ban indított meg az idegenforgalmi 
szakmenedzser felsıfokú szakképzést az Apáczai Csere János Tanítóképzı 
Fıiskolán. Együttmőködés alapján a képzésben részt vettek a fıiskola oktatói is, 
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majd 2000-tıl a Nyugat-Magyarországi Egyetem középtávú fejlesztési tervében 
is szerepel a turizmus, idegenforgalmi képzés feltételeinek megteremtése. 2000-
tıl az Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskolai Kar szakmai munkája alapján a 
karon és a soproni közgazdaságtudományi karon is megindul az intézmény saját 
jogán az idegenforgalmi szakmenedzser képzés. A Magyar Akkreditációs 
Bizottság követelményrendszere a képzés személyi feltételeihez kapcsolódóan a 
szakfelelısnek, szak szempontjából fontos tárgyak tantárgyfelelıseinek 
foglalkoztatásra vonatkozóan, továbbá a szakon oktató egyetemi és fıiskolai 
tanárok, docensek tekintetében fogalmaz meg követelményeket. 
 
A felsıoktatási intézményhálózat 2000. évi átalakulását követıen a belsı 
integrációs törekvések, a karközi együttmőködések megerısítése kiemelt feladat a 
felsıoktatási intézményekben.  
 
Az egyes karokon számos olyan szakmai mőhely, oktatási szervezeti egység 
mőködik, mely megalapozhatja a képzési profil bıvítését. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem fejlesztési feladatait, regionális szerepét figyelembe 
véve – a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményével ellentétben – fontosnak 
tartjuk az idegenforgalom fejlesztéséhez kapcsolódó profilbıvítést. 
 
A szakindítási kérelem egyértelmően utal arra, hogy több kar szakembereinek 
együttmőködésére épül a tervezett képzés. A dokumentumok alapján az egyetem 
más karainak oktatóit is figyelembe véve a személyi feltételek biztosítottak. A kar 
továbbá határozott idejő közalkalmazotti jogviszony létesítésével saját 
humánerıforrásait is bıvítette. 
 
Budapest, 2002. november 28. 
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KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRELMEK 

TELJESÍTÉSE 
 
1. A felsıoktatási intézmények akkreditációjára vonatkozó MAB határozatok, 

valamint az intézményekben mőködı szakok akkreditációs minısítése 
(kiváló, erıs, megfelelı, nem megfelelı) az Avtv. 2. § 3. pontja szerinti 
közérdekő adatoknak minısülnek. 

2. Az egyes szakok minısítése mellett minden esetben fel kell tüntetni az 
akkreditációs eljárás idıpontját is. 

3. Az akkreditációs eljárással kapcsolatos egyéb adatok, beleértve az 
akkreditációs minısítések indokolását is, az Avtv. 19. § (3.) bekezdése szerint 
belsı használatra készült, illetve döntés elıkészítéssel összefüggı adatoknak 
minısülnek, ezért nem nyilvánosak.  

 
A hozzáférhetıség biztosítása 

 
4. A felsıoktatási intézmények akkreditálhatóságára vonatkozó MAB 

határozatokat a Titkárság a MAB Tájékoztató címő összeállításban tartja 
nyilván. 

5. Az 1994-2000 közötti idıszakban lefolytatott akkreditációs eljárásoknak a 
szakokra vonatkozó minısítéseit, kérelemre 2002. március 1-jétıl kezdve 
bárki megismerheti. A kérelem teljesítésérıl a MAB Titkársága gondoskodik. 

6. A Fıtitkár a kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül a kérelem 
jellegétıl függıen 

a) a kért adatokat írásban vagy elektronikus levélben közli, vagy 
b) személyes betekintést engedélyez. 
c) A személyes betekintés a MAB Titkárságának hivatali helyiségében, a 

kérelmezıvel elızetesen egyeztetett idıpontban, az erre kijelölt ügyintézı 
jelenlétében történik. A dokumentumokról a kérelmezı másolatot kérhet.  

d) A kérelem megtagadásáról – annak indokaival együtt – 8 napon belül 
írásban értesíteni kell a kérelmezıt. 

7. A Fıtitkár évente értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított kérelmekrıl, 
valamint az elutasítás indokairól.  

8. A MAB Titkárságának eljárására az Avtv. 20. § (1)–(4) bekezdésének 
rendelkezései az irányadók. 

9. Jelen utasítást a Magyar Akkreditációs Bizottság www.mab.hu honlapján és 
kiadványaiban közzéteszi, valamint errıl tájékoztatja az intézményeket is. 
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INTÉZMÉNYEK KÓDJAI 

 
Állami egyetemek 

 
Kód Intézmény neve Kód Karok 

BKÁE Budapesti Közgazdaság-
tudományi és Államigaz-
gatási 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 
  HWPF

K 
Hajdúböszörményi Wargha 
I. Pedagógiai 
Fıiskolai 

  KTK Közgazdaságtudományi 
  MTK Mezıgazdaságtudományi 
  MFK Mőszaki Fıiskolai 
  TTK Természettudományi 

ELTE Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

ÁJK Állam- és jogtudományi 

  GYFK Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai 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 
  PMMF

K 
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 Kar 
SZE Széchenyi István Egyetem JGK Jog- és Gazdaságtudományi  

  MTK Mőszaki Tudományok Kara 
  ESZI Egészségügyi és szociális 

Intézet 
  ZMI Zenemővészeti Intézet 

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 Fıisk. 

SZFE Színház és Filmmővészeti 
Egyetem 

  

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 
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Állami fıiskolák 

 
Kód Fıiskola neve Kód Kar 
BDF Berzsenyi Dániel 

Fıiskola 
  

BGF Budapesti Gazdasági 
Fıiskola 

KVIFK Kereskedelmi és Ven-
déglátóip. Idegenfrog. 

  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  

  MMFK Mőszaki és 
Mezıgazdasági 

  TTFK Természettudományi 
RTF Rendırtiszti Fıiskola   
SZF Szolnoki Fıiskola   
TSF Tessedik Sámuel Fıiskola KFK Kırös Fıiskolai Kar 

  MFK Mezıgazdasági 
  MVK Mezıgazdasági-, Víz- és 

Környzetgazdálkodási 
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Egyházi egyetemek és fıiskolák 

 
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 

  

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 
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Kód Intézmény Kód Kar 
PTF Pünkösdi Teológiai 

Fıiskola 
  

SRTA Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia 

  

SSZHF Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Fıiskola 

FH 
FK 

Ferences Hittudomá-
nyi Fıiskolai Kar 

  PSZG 
FK 

Pannonhalmi Szent 
Gellért Fıiskolai Kar 

  PH 
TFK 

Piarista Hittudományi 
és Tanárképzı 
Fıiskolai Kar 

SSTF Sola Scrptura Lelkészkép-
zı és Teológiai Fıiskola 

  

SZAG 
KHF 

Szent Atanáz Görög Kato-
likus Hittudományi Fıisk. 

  

SZHF Szegedi Hittudományi 
Fıiskola 

  

SZBHF Szent Bernát 
Hittudományi Fıiskola 

  

VHF Veszprémi Érseki 
Hittudományi Fıiskola 

  

VTIF Vitéz János Római Katoli-
kus Tanítóképzı Fıiskola 

  

WJLF 
 

Wesley János 
Lelkészképzı Fıiskola 

  

 
Alapítványi ill. magán egyetem és fıiskolák 

 

Kód Intézmény 
ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem 

ÁVF Általános Vállalkozási Fıiskola 
BKF Budapesti Kommunikációs Fıiskola 

DFGF Deák Ferenc Gazdasági Fıiskola 
GDF Gábor Dénes Fıiskola 
HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolg. Fıiskolája 
KJF Kodolányi János Fıiskola 

MÜTF Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 
MPANNI Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıint. 

NÜF Nemzetközi Üzleti Fıiskola 
ZSKF Zsigmond Király Fıiskola 
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