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Bevezetı 
 
 

A párhuzamos szakakkreditációk újabb köre ismét megerısítette azt 
a MAB testülete által kezdetben megfogalmazott elképzelést, hogy az 
azonos szakok egyidejő vizsgálata igen jó lehetıséget ad a különbözı 
adottságokkal, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezı intézmé-
nyekben folytatott azonos képzések összehasonlítására, egy széleskörő 
szakmai helyzetfelmérésre, amely minden vizsgálatban részt vevı és 
érintett számára hasznos mérleget von. Az „erıviszonyok felmérése”, 
az önrevízió szükséges része az intézmények belsı minıségbiztosításá-
nak, de azon túl nı jelentıségében, hiszen nem csak a saját házuk táján 
lévı dolgainkkal vetettek számot a felsıoktatási intézmények, hanem 
megmérettetnek a többi képzıintézménnyel is. A sikeres szereplés a 
„Kiválósági hely” cím elnyerésére benyújtott pályázatokon fontos pozi-
tív visszaigazolása a jól elvégzett munkának, a többi pályázót pedig 
ösztönzi a hibák kijavítására, a hatékonyabb, még jobb munkavégzésre.  

Az eddigi második párhuzamos vizsgálatok kedvezı tapasztalatait is 
alapul véve a felsıoktatási törvény 2009. decemberi módosítása már 
explicite tartalmazza az intézmény és párhuzamos programakkreditáci-
ót. Ennek alapján a MAB a jövıben is folytatni fogja a megkezdett 
párhuzamos vizsgálatokat, aminek rendjét a törvényi elıírás szerint 
kialakítandó öt éves munkaprogram tartalmazza majd.  

E helyen is megköszönöm a testület nevében a párhuzamos vizsgá-
latban részt vett valamennyi szakértı kivételesen lelkiismeretes, igé-
nyes és odaadó munkáját, az intézményeknek pedig munkánkat és az ı 
munkájukat is segítı konstruktív felfogást, aktív közremőködést. 
 
 
Budapest, 2010. január 22. 
 
 

Bazsa György 
  a MAB elnöke 
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Párhuzamos programértékelések – ütemezés, MAB határozatok 
(mővészet, mővészetközvetítı képzési területek szakjai) 

 

2007/3/IV. A szakos párhuzamos vizsgálatok ütemezése (2006/9/VI. 
sz. határozat módosítása) 
A MAB 2007-ben párhuzamos akkreditációs vizsgálatokat nem indít, s 
a 2006/9/VI. sz. határozattal elfogadott ütemezést az alábbiak szerint 
módosítja: 

Év Képzési terület Alapszakok száma Megjegyzés 
informatika 29  
mővészet 32  
mővészetközvetítés 17  

 
2008 

mőszaki 100  
 
2007/9/VII. A mővészeti szakok párhuzamos akkreditációjának 
ütemezése 
A mővészeti szakok párhuzamos akkreditációja és a mővészeti felsıok-
tatási intézmények intézményi akkreditációjának ütemezése 2008-2009 
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képzımő-
vészet 

(MAB hat.: 
2008.10.03.) 

             

    színház- és táncmővészet 
(MAB hat.: 2009.03.27.)        

      
zenekultúra 

(MAB hat.: 
2009.07.03.) 

       

       

iparmővé-
szet 

(MAB hat.: 
2009.10.01.) 

       

       

építımő-
vészet 

(MAB hat.: 
2009.10.30.) 

       

        
film- video és multi-

média  
(MAB hat.: 2009.10.01.) 

    

        vizuális és mozgóképkultúra 
(MAB hat.: 2009.10.30.) 

   

        zenemővészet 
(MAB hat.: 2009.10.30.) 

  

            

6 mővészeti 
felsıoktatási 
intézmény 
intézmény 

akkreditációja 
(MAB hat.: 

2009.10.30, 12.04.) 
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Érintett szakok, érintett intézmények: 
 
KÉPZİMŐVÉSZET 
 Szak MKE PTE 
1. Festımővész egységes osztatlan MA   
2. Szobrászmővész egységes osztatlan MA   
3. Grafikusmővész egységes osztatlan MA   
4. Restaurátor mővész egységes osztatlan MA   
5. Intermédia-mővész egységes osztatlan MA   
 

ZENEMŐVÉSZET 
 Szak LFZE PTE DE SZTE ME SZE KJF 
1. Elıadómővészet        
2. Alkotómővészet és muzikológia        
 

SZÍNHÁZ- ÉS TÁNCMŐVÉSZET (OSZTATLAN+ LÁTVÁNYTERVEZÉS) 
 Szak SZFE KE MKE 
1. Színmővész egységes osztatlan MA zenés színész, 

báb színész 
szakirányok 

prózai színész 
szakirány 

 

2. Színházrendezı egységes osztatlan 
MA (zenés színházi rendezı, színházi 
fizikai koreográfus-rendezı, bábszín-
házi rendezı szakirányok) 

   

3. Színházi dramaturg egységes osztatlan 
MA (színháztörténész-színházi szakíró, 
színmőíró-mőfordító szakirányok) 

   

4. Alkalmazott látványtervezés egyetemi 
alapképzés (kifutó)  

 

díszlet- és 
jelmeztervezés, 

jelmez- és 
bábtervezés, 

díszlet-, 
kiállítás és 

arculattervezés 
szakirányok 

díszlet- és 
jelmeztervezés, 

jelmez- és 
bábtervezés 
szakirányok 

TÁNCMŐVÉSZET BA 
 MTF BKTF 

1. Koreográfus fıiskolai képzés (kifutó) 
2. Táncmővész BA klasszikus 

balett, mo-
dern tánc 

szakirányok 

kortárstánc 
szakirány 

3.
Táncos- és próbavezetı BA néptánc, 

modern tánc 
szakirányok 

kortárstánc 
szakirány 

 

 

ÉPÍTİMŐVÉSZET 
 Szak MOME NYME PTE 
1. Építımővészet BA     
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IPARMŐVÉSZET 
 Szak MOME NYME KE 
1. Kerámiatervezés BA    
2. Üvegtervezés BA    
3. Fémmővesség BA    
4. Formatervezés BA    
5. Textiltervezés BA    
6. Tervezıgrafika BA    
7. Fotográfia BA    
8. Design- és mővészetelmélet BA    
 
FILM- ÉS VIDEOMŐVÉSZET 
 Szak SZFE MOME 
1. Mozgókép BA (vágó, hangmester szakirányok)   
2. Kameraman BA   
3. Gyártásszervezı BA   
4. Televíziós mősorkészítı BA   
5. Film- és televízió rendezı egyetemi (kifutó) képzés 
6. Animáció BA   
7. Filmdramaturg egyetemi képzés (kifutó) képzés 
MULTIMÉDIA 
8. Média design BA   

 
 
 
Mővészetközvetítı szakok 
 
 
ZENEKULTÚRA  

 Szak ELTE PTE NyME EKF NyF SZTE 
1. Ének-zene BA       
 
 Szak EKF PTE KE NyF HJF NyME SZTE 
VIZUÁLIS KULTÚRA 
1. Kézmőves        
2. Környezetkultúra        
3. Plasztikai ábrázolás        
4. Képi ábrázolás        
5. Elektronikus ábrázolás        
MOZGÓKÉPKULTÚRA 
1. Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
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2007/9/X/1. LB-k a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatában 
A Látogató Bizottságok felállítása a következı szempontok alapján tör-
tént: 
• Az LB létszáma az elnökkel együtt ne haladja meg a(z) 3/5/7 fıt. 
• Az LB kiegészül hallgatói képviselıvel is, akit a HÖOK delegál. 
• Nem lehet az LB tagja az, akinek személye ellen a vizsgálat alá ke-

rülı intézmény vezetıje írásban érdemi kifogást emel. 
Az LB tagok listáját a MAB Titkárság egyeztette a vizsgálatban részt-
vevı intézmények vezetıivel. Az egyeztetés eredményeként kialakult 
végleges listát a plénum hagyta jóvá. A plénumdöntést követıen a 
MAB elnöke levélben kérte fel az intézmény által nem kifogásolt és a 
plénum által jóváhagyott LB tagokat a bizottsági munkára. 
A párhuzamos programakkreditációs eljárásban sorra kerülı intézmé-
nyek az önértékelésüket 2008. január 31-ig készítették el. A látogatásra 
a 2007/2008-as tanév második félévének, illetve a 2008/2009-es tanév 
szorgalmi idıszakában került sor. 

 
 

MŐVÉSZETI ÉS MŐVÉSZETKÖZVETÍTİ KÉPZÉSI ÁGAK KÉPZÉSEI 
 

Képzések/értékelések száma 
 Képzı intéz-

mények 
Vizsgált alap-

képzések 
Vizsgált doktori 

iskola 
Értékelések 

száma 
1.  BKTF 2  2 

2.  DE 2  2 

3.  ELTE 1  1 

4.  EKF 4  4 

5.  HJF 1  1 

6.  KE 6  6 

7.  KJF 1  1 

8.  LFZE 2 1 3 

9.  NyF 4  4 

10.  NyME 6  6 

11.  MKE 6 1 7 

12.  ME 2  2 

13.  MOME 12 1 13 

14.  MTF 3  3 

15.  PTE 6 1 7 

16.  SzE 1  1 

17.  SzFE 8 1 9 

18.  SzTE 4  4 
Összesen: 18 71 4 75 
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A MAB 2008/1/VI.b. sz. határozata 

A mővészeti szakok párhuzamos vizsgálata 
Módszertani összefoglaló 

(2008. január) 
 
A mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatának célja egyrészt az adott 
szakok akkreditációja, másrészt a minıségük megırzése és javítása 
érdekében végzett részletes, összehasonlító elemeket is tartalmazó ér-
tékelés, s a széles társadalmi nyilvánosság tájékoztatása a vizsgált 
képzések minıségérıl. Az így kapott akkreditáció hatálya 8 év. 

A párhuzamos szakakkreditációs vizsgálat tehát kettıs fókuszú: 
a) a képzési és kimeneti követelményeknek és a MAB szakindítási 

akkreditációs követelményeinek való megfelelés vizsgálata 
(akkreditációs hangsúly) 

b) az oktatási-tanulási folyamat és eredményeinek (kompetenciák) 
vizsgálata (értékelési-tanácsadási, minıségjavítási hangsúly). 

 
I. Módszertan 

1. A vizsgálat típusa 
A vizsgálat dokumentumelemzésen és empirikus ismereteken (hely-
színi látogatással), valamint egyéb módon rendelkezésre álló in-
formációkon alapuló egyedi (szakonkénti), de összehasonlító ele-
meket és minıségjavítási ajánlásokat is tartalmazó értékelés. A 
szakértékelések elvégzéséhez mind kvalitatív, mind kvantitatív in-
formációkra szükség van. Ezek pontos aránya – különösen a mővé-
szeti szakok esetén –nehezen volna elıre meghatározható. 
 

2. A vizsgálatot végzık köre 
Az értékeléseket szakmai kollégák végzik (peer-review), akik között 
mővészeti, felsıoktatási és felhasználói tapasztalattal rendelkezık 
egyaránt legyenek. A vizsgálatot végzık között legyen legalább egy 
hallgató is. 
 

3. A vizsgálat módszertani elemei 
a) Dokumentumelemzés: 
• Elızetesen adott dokumentumok: 
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� Írásos és elektronikus dokumentumok (tanterv, tantárgyle-
írások, publikációk, katalógusok, tájékoztatók, évkönyvek, 
stb.) 

� Nemzetközi jelenlét dokumentumai 

• E vizsgálat céljára készült önértékelés (1. melléklet). 
Az önértékelésben be kell mutatni a képzési és kimeneti követelmé-
nyeknek és a MAB akkreditációs követelményeinek való megfele-
lést. Tartalmazzon ezeken kívül minden önértékelés egy (C)SWOT 
analízist is, melyben a szak mőködésének külsı korlátait, valamint 
erısségeit, gyengéit, lehetıségeit és a mőködését veszélyeztetı té-
nyezıket mutatja be. Az önértékelésben a minıségbiztosításra is 
kell kitérni. Ennek tényleges mőködése, eredményei a helyszíni lá-
togatás során vizsgálandók. 

b) Empirikus ismeretek 
• A helyszíni látogatás általános tapasztalatai (megfigyelés). Az 

oktatási-tanulási folyamat értékeléséhez az LB szabadon dönt-
het – elızetesen nem egyeztetett – óralátogatásokról és gyakor-
lati foglalkozások megtekintésérıl. Ilyen óralátogatás véletlen-
szerően, az LB fılátogatásán kívül esı idıpontban is tehetı. 

• A helyszíni látogatás fontos részét képezi a prezentáció, mely-
nek alkalmával a szak bemutatja a szakon végzett, illetve jelen-
leg tanuló hallgatók munkáit, alkotásait, illetve az elıadómővé-
szeti képzésben résztvevı hallgatók bemutatót tarthatnak.  

• Egyéni és csoportos; elıre megszervezett és spontán; irányított 
(strukturált), szabad, és vegyes technikájú interjúk az intézmény 
/ kar vezetıinek, a szak oktatóinak és hallgatóinak körében. (2. 
melléklet). 

• Kérdıíves felvétel a hallgatók körében: nem teljes körő és nem 
is reprezentatív, önkéntes, önkitöltéses, zárt és nyitott kérdések. 
(3. melléklet). A hallgatói kérdıívet lehetıleg a fılátogatás 
elıtt, 4.-5. éves hallgatókkal célszerő kitöltetni. A kérdıív rö-
vid, ezért nem szükséges külön szervezés a kitöltéséhez, ez 
egy-egy óralátogatás keretében megoldható. (A kérdıívek ki-
töltésének megszervezésére a hallgatói önkormányzatok is 
felkérhetık.) Fontos, hogy a hallgatók ne az intézmény vagy a 
szak oktatói által, hanem lehetıleg véletlenszerően kiválasztot-
tak legyenek. Nem kell törekedni sem a teljes körőségre, sem a 
reprezentativitásra. A kérdıívek névtelenek, kitöltésük önkén-
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tes. Feldolgozásuk során eme metodológiai sajátosságokat ter-
mészetesen szem elıtt kell tartani, s az értékelı megállapítások 
megfogalmazásánál jelezni kell. 

• A helyszínen tanulmányozott további dokumentumok (oktatói, 
tanszéki anyagok, kollokviumi és szigorlati tételek, [vizsga]dol-
gozatok, diplomamunkák). 

• A felhasználói vélemények szisztematikus begyőjtése a szakok-
tól (intézményektıl) jelenleg – döntıen forráshiány miatt – nem 
várható el. Ha azonban valamelyik szak végzett már felhaszná-
lói megkérdezéseket, ezek eredményei természetesen felhasz-
nálhatók a vizsgálat számára. 

c) Egyéb módon rendelkezésre álló információk 
• Interneten elérhetı adatok és információk (intézményi és szak 

honlap). 
• Az LB tagjainak személyes információi. 

 
4. A vizsgálat eredménye 

A fenti módon összegyőjtött információk rendszerezése, elemzése és 
értékelése a Látogató Bizottság feladata. Az LB munkája összegzé-
seként akkreditációs jelentést készít, melyben a vizsgálat fent jelzett 
kettıs fókuszának megfelelıen szakonként részletesen értékeli 
a) a képzési és kimeneti követelményeknek és 
b) a MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelést, vala-

mint 
c) az oktatási-tanulási folyamatot és annak eredményeit, különös 

tekintettel a hallgatók által elsajátított kompetenciákra (ismere-
tek, képességek, attitődök és értékvilág). 

A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés vizsgálata-
kor az egyes szakok specifikus képzési céljai, ha vannak, vizsgálan-
dók, értékelendık. 

A szakspecifikus kompetenciák kialakítása célzott írásbeli kérdé-
sekkel (önértékelés) és a helyszíni látogatások során prezentációs 
anyagok, (vizsga)dolgozatok, diplomamunkák, egyéb hallgatói pro-
duktumok tanulmányozásával, óralátogatásokkal, továbbá szóbeli 
és/vagy kérdıíves hallgatói megkérdezésekkel vizsgálandók. 

A hallgatói szolgáltatások, mővészeti pályára segítése, s a szakok 
regionális szerepe vizsgálandók. A pályakövetés vizsgálata célzot-
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tan nem szükséges, ha ilyet valamelyik szak (intézmény) végez, ak-
kor természetesen ki kell térni rá az értékelésben. 

Noha az értékelés alapvetıen szakonként történik, a jelentésnek tar-
talmaznia kell: 
• összehasonlító jellegő értékelı megállapításokat, 
• a „jó gyakorlat”, követendı példák kiemelését, továbbá 
• szakonkénti és általánosan (több szakra is) érvényes minıség-

javítási tanácsokat és ajánlásokat is. 
Az értékelések a jelentésben szakonként különüljenek el, s a jelentés 
végén legyenek összehasonlító és összegzı megállapítások. 
Az értékelések szövegesen történjenek, skálák alkalmazására nincs 
szükség. Minden egyes szakértékelésnek tartalmaznia kell azonban 
az akkreditációs minısítést az akkreditációs alapskála szerint, mely 
kétértékő: akkreditálható, nem akkreditálható. Kellı számú kiváló-
sági kritériumnak megfelelı szak további, megkülönböztetı minısí-
tést is kaphat. (Lásd alább.) 
 

5. A vizsgálat lezárása 
Az LB jelentését a MAB illetékes (képzési ági) bizottsága megtár-
gyalja, majd az érintett intézmény-vezetıkhöz eljuttatja, és ké-
ri/várja az értékelı jelentésre vonatkozó észrevételeiket (ha van-
nak). A MAB plénuma az LB jelentés és a szakok észrevételeinek 
együttes ismeretében az akkreditációs jelentést véglegesíti és akkre-
ditációs határozatot hoz, melyrıl értesíti az érintett intézmények és 
szakok vezetıit és az oktatási és kulturális minisztert. A MAB az 
akkreditációs jelentést és határozatot teljes terjedelmében honlap-
ján közzéteszi. 
 

6. Visszacsatolás 
A vizsgálat lezárása után a MAB – saját minıségbiztosítási rend-
szere részeként –visszacsatolást kér az összes vizsgált szaktól és az 
LB-tıl. A kérdıíves visszacsatolás elıre megfogalmazott szem-
pontokat tartalmaz, és egyúttal lehetıséget ad a szabad formájú 
véleményalkotásra is. A szakok és a szakértık számoljanak be a 
vizsgálattal kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalataikról, mint-
egy értékeljék a munkát, és fogalmazzanak meg jobbító szándékú 
javaslatokat a hasonló jövıbeni vizsgálatok elvégzéséhez. 
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II.  Szakspecifikus akkreditációs és értékelési kritériumok 

Az akkreditációs kritériumok a MAB érvényes követelményei szerint 
vizsgálandók.  
 
A szakspecifikus kompetenciák – a KKK-nak való megfelelésen túl – 
nem akkreditációs, hanem értékelési-tanácsadási szempontból vizsgá-
landók. Meghatározásuknál körültekintıen kell eljárni, mert ezek job-
bára csak igen általánosan fogalmazhatók meg, konkrét megragadásuk, 
mérésük-értékelésük nehéz.  
 
Ki kell térni továbbá a következıkre 

1. A szak és szakirányok egyetemen belüli és a társadalmi-kultu-
rális életben való jövıképe. 

2. A szak, illetve szakirányok oktatási programja milyen lefedett-
ségét adja mővészeti területének. 

3. Külsı elismertsége, kapcsolata a szakma kiválóságaival. 
4. A szak jövıképe európai viszonylatban.  

 
Szintén nem akkreditációs, hanem – a minıségjavítási hangsúlynak 
megfelelı – további értékelési szempontok lehetnek a következık a szak 
jövıje szempontjából: 

• specifikus képzési célok (tradíciók és megújulás); 
• az oktatói állomány, kor és státusz szerinti összetétele (biztosí-

tott-e a minıségi oktatók jelenléte a BA és MA képzésekben); 
• a tanári utánpótlás biztosításának stratégiája; 
• szak- és szakirány felelısök kompetenciája kutatói, alkotói te-

rületének összhangja a szakkal, szakiránnyal; 
• önálló alkotáshoz / kutatáshoz szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretek oktatása; 
• számítógépes ismeretek oktatása, számítógép és Internet hasz-

nálata a tanulásban (szakhoz szükséges speciális programok 
oktatása); 

• tájékozódás a társterületek felé, áthallgatás lehetısége (közös 
mővészeti projektekben való részvétel); 

• a KKK-ban megfogalmazott kompetenciák megfelelése a nem-
zetközi elvárásoknak, trendeknek; 

• A szak nemzetközi kapcsolatrendszere. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. Kiválósági kritériumok (azonos az önértékelési útmutatóban meg-
jelenttel!) 

A „Kiválósági hely” cím - mint megkülönböztetı minısítés - az akkre-
ditációs alapskálán (akkreditálható, nem akkreditálható) meghatározott 
minısítéseken túl pályázható. Az önértékelés készítése során az intéz-
mény úgy ítélheti meg, hogy az alább felsorolt és további, az adott szak 
specifikumait bemutató kiválósági kritériumok jellemzıek az értékelt 
szakra (tagozatra). A „Kiválósági hely” címre ezek bemutatásával pá-
lyázhat: 

1. A tanórák legalább 70%-át teljes munkaidıben foglalkoztatott, 
helyben élı oktatók tartják. 

2. Minısítettek magas aránya az összes teljes munkaidıben foglalkoz-
tatott oktató között. 

3. Jelentıs mővészeti / tudományos teljesítmény, sok helyi mővészeti 
/ kutatási program.  

4. A mővészeti- / tudományág eredményeinek gyors követése és be-
építése az oktatásba.  

5. Idegen nyelvő anyagok használata a képzésben. 
6. Szervezett külföldi képzések, tanulmányutak a hallgatók számára. 
7. Kiemelkedı hallgatói mővészeti, OMDK / OTDK eredmények (1-

3. helyezések). 
8. Hazai és nemzetközi hallgatói eredmények (díjak, meghívások, 

pályázatok stb.). 
9. A szakon fogadott külföldi hallgatók és a szakról külföldi részkép-

zésben részt vett hallgatók adatai. 
10. Vendégoktatók (külföldiek is) rendszeres meghívása. 
11. Saját oktatók vendégszereplései, elıadásai külföldön. 
12. Mővészeti / tudományos rendezvények, konferenciák szervezése. 
13. A képzıhely gondozta kiadványok, folyóirat- és/vagy könyvkiadás, 

kiállítások. 
14. Eredményesen mőködı belsı minıségbiztosítási rendszer (részlete-

sen bemutatandó a VII. fejezetben). 
15. Egyéb tényezık, az adott képzés specifikumainak megfelelıen.  

(Pl. milyen nemzetközi és hazai mővészeti és kutatási projektekben 
vesz részt?) 
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1. melléklet 
 

Az önértékelési beadvány 
Az önértékelésnek megfelelı – ám nem túlzó – részletezettséggel tar-
talmaznia kell mindazon adatokat és információkat, melyek a fentiek-
ben ismertetett módszertani, követelményi és kiválósági elemek szerint 
az akkreditációs vizsgálathoz szükségesek. 
Az önértékelés részletes összeállítási útmutatóját a szükséges tábláza-
tokkal együtt külön dokumentumban tesszük közzé, „Útmutató az 
önértékelések elkészítéséhez” címmel.) 
 
 
2. melléklet 
 

Interjúk 
A szak vizsgálatához folytatott interjúk (beszélgetések) alanyai a kö-
vetkezık lehetnek: 
• az intézmény/kar vezetıi, 
• a szak szakfelelıse, 
• a szak vezetı oktatói, 
• további oktatók, 
• a szak hallgatói, 
• adminisztráció, 
• érintkezı mőködési területek képviselıi (könyvtár, számítógépes 

labor, stb.) 
Az interjúk lehetnek egyéniek és csoportosak is, a látogatás(ok) meg-
szervezhetıségének megfelelıen. Típusukat tekintve irányított (struktu-
rált), szabad, és vegyes technikájúak. Az interjúk többségében célsze-
rőnek látszik a vegyes technika alkalmazása: a beszélgetés eleje legyen 
irányított, de az interjú folyamán (végén) a válaszoló(k) kapjon (kapja-
nak) lehetıséget a szak mőködéséhez, az értékeléshez kapcsolódó gon-
dolatai(k) szabad kifejtésére. 
Igen fontos, hogy a látogatás (akkreditációs idıszak) során készüljenek 
elıre nem egyeztetett, spontán interjúk is, mind az oktatók, de külö-
nösen a hallgatók körében. Lehetıleg el kell kerülni, hogy az LB csak a 
szak (intézmény) által „hivatalosan” kiválasztott (kijelölt) személyektıl 
kapjon helyszíni szóbeli információkat. 
Az interjúk irányított részének egyik halmazára készíthetık elızetesen 
kérdések, a másik irányított kérdéshalmazt az önértékelési jelentések 
ismeretében lehet összeállítani. 
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3. melléklet 
 
Hallgatói kérdıív  
 

Kedves Hallgató! 
Az ön által felvett mővészeti szak jogszabályok által elıírt akkreditációs 
(minıséghitelesítési) eljárása jelenleg folyik. Kérjük, hogy az eljárás 
eredményességének elımozdítása érdekében válaszoljon az alábbi né-
hány kérdésre. A kérdések nemcsak egy tantárgyra vagy évre, hanem az 
ezen a szakon folytatott teljes eddigi tanulmányaira vonatkoznak! 
A kérdıív anonim, kitöltése önkéntes. Kérjük tehát, hogy nevét ne tün-
tesse fel a kérdıíven. 
Közremőködését köszönjük! 

 

************** 
 

1. A szakon folytatott eddigi tanulmányai során mit tapasztalt, a meg-
hirdetett órák kb. hány százalékát tartották meg órarend szerint? 
(Jelölje x-szel a megfelelı választ!) 

kevesebb, mint 60%    � 
60 – 70 %   � 
71 – 80 %    � 
81 – 90 %    � 
több, mint 90 %   � 

 

2. Ha maradtak el órák, ezek kb. hány százalékát pótolták késıbbi 
idıpontban? 

kevesebb, mint 60%    � 
60 – 70 %   � 
71 – 80 %    � 
81 – 90 %    � 
több, mint 90 %   � 

 

3. Elégedett-e a leadott órák színvonalával? (1 = elégedetlen, 5 = na-
gyon elégedett) 
• szakmai tartalom:  

1 � 2 �  3 �  4 �  5 � 
• oktatási módszer, segédeszközök: 

1 � 2 �  3 �  4 �  5 � 
• elıadásmód, követhetıség: 

1 � 2 �  3 �  4 �  5 � 
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4. Segítik-e tanulmányaiban elegendı és megfelelı színvonalú szak-
irodalom ajánlásával? 
(1 = igen, kevéssé segítenek, 5 = igen, a lehetı legjobban segíte-
nek) 

1 � 2 �  3 �  4 �  5 � 
 

5. Hogyan jut hozzá a kötelezı és ajánlott szakirodalomhoz? Kérjük, 
számokkal jelölje a gyakoriságot! (0: így még sosem; 1: legkevésbé 
így jutok hozzá; 3: leginkább így) 

az intézmény könyvtárában � más könyvtárban � 
 megveszem � interneten � a tanár közvetlen segítségével 
� más módon, mégpedig: ……………….. � 

 
6. A számonkérés kb. hány százalékban történik 

a) teszt kitöltésével    ……% 
b) egyéb írásbeli feladat teljesítésével  ……% 
c) szóbeli vizsga formájában   ……% 
d) gyakorlati feladat elkészítésével ……% 
e) kombinált formában    ……% 

 
7. Megítélése szerint mely képességeit fejlesztették eddig leginkább a 

szakon folytatott tanulmányai? (Jelölje meg x-szel a 3 leginkább 
fejlesztett képességet!) 
gondolkodásmód � lexikális tudás � tanulási képes-
ség � a megszerzett tudás felhasználása � kreativitás�
 innováció � team-munka� tervezıi magatartás� egyéb, 
és pedig…………………….�  

 
8. Összességében mi a véleménye a szakon eddig tapasztalt képzésrıl? 
………………………………………………………………………… 
 
9. Mi az, amin Ön szerint leginkább változtatni kellene a szak képzésé-
ben? 
………………………………………………………………………… 
 
10. Mivel kíván foglalkozni a diploma megszerzése után? 
………………………………………………………………………… 

 
 

Köszönjük segítı közremőködését! 
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A MAB 2007/10/IV. számú határozata 

Útmutató az önértékelések elkészítéséhez 
 

Mővészeti szakok párhuzamos vizsgálata 
(Képzımővész, színház- és táncmővész, zenemővész, építımővész, 

iparmővész, film- és médiamővész, mővészetközvetítı) 
2008. évi vizsgálatok 

 
A vizsgálandó alapképzési/alapképzési és szakirányú továbbképzési 
szakok, valamint doktori iskolák párhuzamos vizsgálatának célja egy-
részt az adott szakok akkreditációja, másrészt a minıségük megırzése 
és javítása érdekében végzett részletes, összehasonlító elemeket is tar-
talmazó értékelés, s a széles társadalmi nyilvánosság tájékoztatása a 
vizsgált képzések minıségérıl. Az így kapott akkreditáció hatálya 8 év.  
 
A párhuzamos szakakkreditációs vizsgálat tehát kettıs fókuszú: 

a) a képzési és kimeneti követelményeknek és a MAB akkreditációs 
követelményrendszerének való megfelelés vizsgálata (akkreditá-
ciós hangsúly, a megítélés alapja az önértékelés (I.), II.-III. fejeze-
te), 

b) az oktatási-tanulási folyamat és eredményeinek (kompetenciák) 
vizsgálata (értékelési-tanácsadási, minıségjavítási hangsúly, az 
értékelés alapja az önértékelés (I.), IV.-VIII. fejezete). 

 
1. Az önértékelést szakonként kell elkészíteni. 
 
2. A doktori iskolák önértékeléséhez külön útmutatót adunk közre. 
 
3. Kérjük, hogy a nyitott kérdésekre lehetıleg rövid, lényegretörı 

válaszokat adjanak. 
 

*      *       * 
 
A szak önértékelésének egyes fejezetei, azok szerkezete és tartalma a 
következı: 
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I. Adatok a szakról 

(Kérjük, hogy a feleletválasztós kérdésekre adott választ félkövér + 
aláhúzással jelöljék.) 

1. Intézmény: 

2. Kar: 

3. A szak megnevezése: 

Szakirányok megnevezése: 

4. Képzési szint: 

Egyenesági MA képzés megnevezése:  

DLA képzéshez kapcsolódása: 

5. Képzési forma és idı: nappali ………félév  

6. Szakfelelıs adatai 

név: 

beosztás: 

tudományos fokozat / mővészeti díj: 

jogviszony típusa: teljes munkaidıben foglalkoztatott  

részmunkaidıben foglalkoztatott 

7. A szakfelelısi funkció betöltésének szempontjai: 
(Kérjük, mutassák be, hogyan, milyen szempontok alapján jelölik 
ki a szakfelelıst.) 

Ki dönt a szakfelelıs megbízásáról?  

A szakfelelıs kompetenciái a szak mőködtetésében. 

8. Szakirány felelıs adatai, szakirány:  ……………………………… 

név: 

beosztás: 

tudományos fokozat / mővészeti díj: 

jogviszony típusa:   teljes munkaidıben foglalkoztatott  

részmunkaidıben foglalkoztatott 

(Több szakirány esetén folytatva, szakirányonként) 

9. A szakirányfelelısi funkció betöltésének szempontjai: 
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(Kérjük, mutassák be, hogyan, milyen szempontok alapján jelölik 
ki a szakirányfelelıst.) 
Ki dönt a szakirányfelelıs megbízásáról?  
A szakirányfelelıs kompetenciái a szakirány mőködtetésében. 

10. A szak helye a kar/intézmény szervezetében (szervezeti ábra [orga-
nogram]) 

11. A szak szervezete, feladatok és hatáskörök feltüntetésével (organo-
gram, szervezeti egységek, felelısök). 

12. A szak oktatóinak adatai – beosztás és életkor 
Oktatók száma születési év 

szerint 
Összes oktatóból 

Beosztás 
Oktatók 
száma 1948 

és 
elıtte 

1949-
58 

1959-
68 

1969-
78 

1979 
és 

után 

teljes 
munka-
idıben 

foglalkoz-
tatott (fı) 

Akkre-
ditációs 

nyilatkozatot 
adott1 (fı) 

egyetemi 
tanár 

        

fıiskolai 
tanár 

        

egyetemi 
docens 

        

fıiskolai 
docens 

        

egyetemi adj.         
fıiskolai adj.         

egyetemi 
tanársegéd 

        

fıiskolai 
tanársegéd 

        

mővésztanár         
kutató         

doktorandusz         
egyéb         

Összesen         
 

                                                           
1  Az oktató által az intézménynek adott, az Ftv 84.§ (5) bekezdése. szerinti akkreditációs (kizáró-
lagossági) nyilatkozat. A 2007. szept. 1. után a MAB-hoz véleményezésre beadott szakindítások 
esetében szükséges feltétel. Az ekkor már mőködı intézmények egyéb képzései tekintetében e 
nyilatkozat megléte 2010. szeptemberétıl szükséges az Ftv szerint. 
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Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 
 
13. A szak oktatóinak adatai – beosztás és minısítettség 

Legmagasabb fokozata/címe2 
(személyek száma) Beosztás Személyek száma 

dr. univ PhD/DLA CSc. DSc. MTA tag 
egyetemi tanár       
fıiskolai tanár       

egyetemi docens       
fıiskolai docens       
egy. adjunktus       

fıisk. adjunktus       
egy. tanársegéd       

fıisk. tanársegéd       
mővésztanár       

kutató       
doktorandusz       

egyéb       
Összesen       

Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 
 
14. A szak tevékenységét segítı nem oktatói besorolású személyzet 

Megnevezés, típus 
(adminisztratív, informatika, 

szakoktató, asszisztens, mérnök-
tanár stb.) 

Személyek száma 
Ebbıl teljes munka-
idıben foglalkozta-

tott 

   
   
   
   

Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 
 
II. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés 

Kérjük, mutassák be, hogy a szakon folyó képzés megfelel a képzési és 
kimeneti követelményeknek.  
 
Számoljanak be specifikus képzési céljaikról is, ha vannak ilyenek. 
(Terjedelem: max. 2-3 oldal!) 

                                                           
2  Egy személy csak egyszer szerepeljen (a legmagasabb fokozata/címe oszlopában). 
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III. A MAB szakakkreditációs minimum-követelményeinek való 
megfelelés 

A személyi követelményeknek való megfelelés bemutatása (a szakindí-
tási követelmények szerint, lásd a MAB honlapján www.mab.hu a Sza-
bályok menüpontban: „Alap- és mesterszakok indításának akkreditációs 
követelményei”). 
A mesterszak beindítása után a teljes képzésre kiterjedı személyi 
(kreditszempontú) megfeleltetés tervezete (a mővész, illetve mővészet-
közvetítı képzéssel releváns területet képviselı oktatók felsorolása). 

Tanár 
neve 

Beosztás Fokozat 
Intézményi 

kredit összesen 

BA kredit 
(szakhoz 
tartozó) 

MA kredit 
(szakhoz 
tartozó) 

      
      
      
      

A karon a szak mővészet- és tudományágában mőködı mővészeti és tu-
dományos mőhelyek3 illetve kutatási területek: 

Megnevezés 
Országosan 
ismert I/N 

Nemzetközileg 
ismert I/N 

   
   
   

Az országos/nemzetközi ismertséget kérjük, szövegesen indokolják: 

A vezetı oktatók (egyetemi/fıiskolai tanár, docens) alkotói, elıadói ill. 
publikációs jegyzékébıl oktatónként az elmúlt 5 év (mővészeknél az 
életmő) maximum öt legfontosabb alkotása, elıadása, stb. publikációja: 

Az elmúlt 5 évben a szakot (oktatóit) érintı maximum 5 legfontosabb 
elnyert kutatási, mővészeti pályázat4: 

A pályázat típusa és a nyer-
tes pályázat azonosítója 

Résztvevı személyek a szak 
oktatói közül 

Év (-tól-ig) 

   
   
   

                                                           
3 Konkrét kutatási / fejlesztési / alkotói témakörben szakmailag elismert teljesítményt felmutató 
munkatársi kör. 
4 Nem minimum követelmény. 
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A szak oktatói által elnyert mővészeti ill. tudományos díjak5: 

Név Díj Év 2007/08-ban is a szak oktatója I/N 
    
    
    

Doktori képzésben résztvevı oktatók (az elmúlt 5 évben) 

Személyek száma 
Tanév 

csak elıadó tutor (is) 
Összesbıl teljes munkaidı-

ben foglalkoztatott 

2003/04    
2004/05    
2005/06    
2006/07    
2007/08    

 
Kérjük, mutassák be a 2007/08-as tanévre a szak rendelkezésére álló 
infrastruktúrát.  
Ha a szükségesnek tartják, jelezzék a korábbi évekhez képesti változá-
sokat is. 
(„Alap- és mesterszakok indításának akkreditációs követelményei” sze-
rint, www.mab.hu, a Szabályok menüpontban.) 
(Terjedelem: lehetıleg max. 2. oldal!) 
 
IV. A szak hallgatói 

1. Jelentkezési és felvételi adatok (az elmúlt 5 tanévben)  
 

Jelentkezık 
száma 

Felvettek száma 
Tanév 

összesen 
1. 

helyen 

Felvételi 
keret 

(Tervezett 
felvétel) 

állami 
finansz. 

költség-
térítéses 

Felvételi 
ponthatár 
(áll.finansz./ 

költs.tér) 
2003/04       
2004/05       
2005/06       
2006/07       
2007/08       
 

… 
Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 
 

                                                           
5 Nem minimum követelmény. 
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2. Hallgatói teljesítmény és lemorzsolódás  
a) tábla 

Beiratkozott hallgatók száma Tanév 
1. félév I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. V. évf. Összesen 
2003/04       
2004/05       
2005/06       
2006/07       
2007/08       

 
b) tábla 

Év végi vizsgáit letette 
(fı – adott tanév 1. félévére beiratkozottak %-ában) 

I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. V. évf. 
Tanév 

fı % fı % fı % fı % fı % 
2003/04           
2004/05           
2005/06           
2006/07           

Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 

3. Államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezık száma 

Tanév 
a felvettek közül a 

felvételkor (fı – %) 
Az adott tanévben nyelvvizsgát szerzett 
hallgatók száma (fı – összlétszám %) 

2003/04   

2004/05   

2005/06   
2006/07   
2007/08   

 

Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 
 
V. Az oktatási folyamat és eredményei 
Ebben a fejezetben elıször a kompetenciák fejlesztésének bemutatását 
kérjük lehetıleg a következı, javasolt szerkezetben (rövid, lényegretörı 
válaszokkal):  

1. Milyen kompetenciák megszerzését tartja fontosnak a szak? Miért? 
2. Hogyan biztosítják ezek kifejlesztését? 
3. Hogyan vizsgálják a kifejlesztés eredményességét? 
4. Az elmúlt 5 évben a szak hallgatói által elnyert nemzetközi mővé-

szeti díjak, elismerések: 
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Név Díj Év 2007/08-ban is a szak hallgatója I/N 
    
    
    

5. Az elmúlt 5 évben a szak hallgatói által elnyert hazai mővészeti 
díjak, elismerések: 

Név Díj Év 2007/08-ban is a szak hallgatója I/N 
    
    
    

6. Kérjük, hogy válaszoljanak a következı kérdésekre is: 

Oktatják-e a szakon az önálló alkotáshoz, elıadáshoz és kutatás-
hoz szükséges ismereteket? (Mővészet- és tudományelmélet, kuta-
tásmódszertan, irodalomkeresés, kutatás- és alkotói etika, szerzıi 
jog, mővészetmenedzsment stb.) 
Ha igen, mit, mikor, milyen mélységben? 

Milyen létszámmal mőködnek a szakon a mővészeti gyakorlati fog-
lalkozások (tanár-diák arány).  
A szaknak milyen arány lenne kívánatos?  

7. A nemzetközi oktatás és (szak)gyakorlat lehetıségei. 

a.) Az elmúlt 5 évben a szak hallgatóinak részvétele külföldi rész-
képzésen vagy gyakorlaton: 

Név Ösztöndíj/gyakorlat stb. Év Ország, intézmény 
    
    
    
 

b.) Az elmúlt 5 évben a szakon részképzésen ill. gyakorlaton részt 
vett külföldi hallgatók: 

Név Ösztöndíj/gyakorlat stb. Év Küldı ország, intézmény 
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8.  Biztosítottak-e a mőtermi ill. mővészeti gyakorlóhelyek? 

Milyen módon, formában, mélységben oktatnak számítógépes ismere-
teket?  

A hallgatók számítógéphez és internethez való hozzáférési lehetıségei. 

Használják-e a számítógépek nyújtotta lehetıségeket az oktatás-
kutatás-gyakorlat segítésére rendszeres, szervezett formában? 

Tájékozódás a társterületek felé, áthallgatások lehetısége. 

A mővészeti diplomatéma választásának gyakorlata 

a.) Becslésük szerint a diplomatémákat milyen arányban kezde-
ményezik az 
oktatók:        ……..% 
hallgatók:     ……..% 
egyéb:          ……...%   (pl. külsı személy, szervezet) 

b.) A vezetı oktatók (tanár, docens) hány diplomamunka és kísérı 
dolgozat elkészítését irányították? 
 

Oktató neve 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
     
     
     
 
Szakon diplomázók száma  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

     
 

A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata 

a) Becslésük szerint a szakdolgozati témákat milyen arányban 
kezdeményezik az 
oktatók:        ……..% 
hallgatók:     ……..% 
egyéb:          ……...%   (pl. külsı személy, szervezet) 

b) A vezetı oktatók (tanár, docens) hány szakdolgozat elkészítését 
irányították? 

Oktató neve 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
     
     
     
Összesen:     
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Szakon diplomázók száma  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
     

 

c) Milyen arányban választanak témát a mővészeti ágak egyes te-
rületeirıl? 

Kérjük, számoljanak be röviden a záróvizsga bizottságok munkájáról, 
tapasztalataikról, s ezek visszacsatolásáról az oktatási folyamatba. 

Hallgatók számára nyújtott szolgáltatások 
a) Milyen hallgatói szolgáltatásokat biztosít a szak? 
b) Milyen hallgatói szolgáltatások állnak kari/intézményi szinten a 

hallgatók rendelkezésére? 

Végzett hallgatók pályakövetése 
Figyelemmel kíséri-e a szak a végzett hallgatók szakmai mővészi 
életútját (elhelyezkedését), további pályáját?  
Ha igen, hogyan? 

 
VI. (C)SWOT analízis 
Kérjük, mutassák be a szak mőködésének  

a) külsı (nem intézményi) korlátait, 
b) erısségeit, 
c) gyengéit, 
d) fejlesztési, elırelépési lehetıségeit, 
e) veszélyeztetı tényezıit. 

Kérjük, hogy a leírás-bemutatás mellett többségben legyenek az értéke-
lı-elemzı megállapítások. Az elemzés összesen ne haladja meg a 3-4 
oldalnyi terjedelmet. 
 
VII. Minıségbiztosítás, minıségfejlesztés 
1. Folyik-e a szakon belsı, rendszeres, szervezett minıségbiztosítási 

tevékenység? Ha igen, miben áll, mik a céljai, s a legfontosabb ele-
mei? 

2. Ki(k) a szak minıségbiztosítási felelıse(i)? (Név, beosztás / mun-
kakör) 

3. Hogyan biztosítja és fejleszti a szak saját minıségét a 
a) bemenet szintjén 

oktatók: 
hallgatók: 
eszköz- és infrastrukturális ellátottság: 
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b) az oktatási-tanulási folyamatban 
oktatók: 
hallgatók: 
eszköz- és infrastrukturális ellátottság: 

c) az oktatás-tanulás kimeneteit illetıen: 

4. Végez-e a szak saját mőködésére vonatkozó megkérdezéseket a 
következık körében? (Ha igen, válaszaikat részletezzék.) 
a) oktatók 
b) hallgatók 
c) segédszemélyzet 
d) végzett hallgatók 
e) felhasználók 
f) egyéb: 

5. Mi történik a megkérdezések eredményeivel, hogyan hasznosítják 
azokat? (Ha szükséges, típusonként részletezve.) 

6. A felhasználói szempontok érvényesülése a képzésben 
7. Kérjük, mutassák be röviden tananyag-fejlesztési tevékenységüket. 

(Motiváció, rendszeresség, hallgatói érdeklıdés, szakterületi fejle-
mények, oktatói érdekek és (ön)célok, felhasználói elvárások.) 

8. Kérjük, mutassák be az elmúlt 4-5 év minıségfejlesztési tevékeny-
ségének eredményeit. 

9. Hogyan ellenırzik céljaik megvalósulását? Történtek-e, történnek-e 
korrekciók a célok elérésének veszélyeztetettsége vagy meghiúsu-
lása esetén? 

10. Egyéb megjegyzések (pl. külsı értékelések, minıségi vizsgálatok). 
 
VIII. Kapcsolatok 
Kérjük, mutassák be röviden (max. 2 oldalban, adatokkal alátámasztva) 
hazai és külföldi kapcsolataikat, más szakokkal, személyekkel, intéz-
ményekkel, szervezetekkel folytatott együttmőködéseiket. 
Részt vesznek-e EU együttmőködési konzorciumokban, vagy hazai 
pályázati kollaborációkban? 
 
IX. Eddigi akkreditációs tapasztalatok 
Kérjük, számoljanak be eddigi – pozitív és negatív – akkreditációs ta-
pasztalataikról. 
 
Köszönjük szépen munkájukat! 
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Függelék 
 
Kiválósági kritériumok 
Kérjük, jelezzék és indokolják, ha megítélésük szerint megfelelnek a 
következı kiválósági kritériumok valamelyikének. 
 
(A fejezet kitöltése opcionális, csak a kiválósági címre pályázó kép-
zések töltsék ki!) 
 

1. A tanórák legalább 70%-át teljes munkaidıben foglalkoztatott, 
helyben élı oktatók tartják. 

2. Minısítettek magas aránya az összes teljes munkaidıben foglal-
koztatott oktató között. 

3. Jelentıs mővészeti / tudományos teljesítmény, sok helyi mővé-
szeti / kutatási program.  

4. A mővészeti- / tudományág eredményeinek gyors követése és 
beépítése az oktatásba.  

5. Idegen nyelvő anyagok használata a képzésben. 
6. Szervezett külföldi képzések, tanulmányutak a hallgatók számá-

ra. 
7. Kiemelkedı hallgatói mővészeti, OMDK / OTDK eredmények 

(1-3. helyezések). 
8. Hazai és nemzetközi hallgatói eredmények (díjak, meghívások, 

pályázatok stb.). 
9. A szakon fogadott külföldi hallgatók és a szakról külföldi rész-

képzésben részt vett hallgatók adatai. 
10. Vendégoktatók (külföldiek is) rendszeres meghívása. 
11. Saját oktatók vendégszereplései, elıadásai külföldön. 
12. Mővészeti / tudományos rendezvények, konferenciák szervezése. 
13. A képzıhely gondozta kiadványok, folyóirat- és/vagy könyvki-

adás, kiállítások. 
14. Eredményesen mőködı belsı minıségbiztosítási rendszer (rész-

letesen bemutatandó a VII. fejezetben). 
15. Egyéb tényezık, az adott képzés specifikumainak megfelelıen.  
16. (Pl. milyen nemzetközi és hazai mővészeti és kutatási projektek-

ben vesz részt? Lásd még II/4. kérdés.) 
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A MAB 2008/1/VI.a határozata 

Útmutató a „Mővészet” szakterületen mőködı doktori iskolák ér-
tékeléséhez 2008 

 
A MAB a mőködı doktori iskolák akkreditációs értékelését a párhuza-
mos program-akkreditációs eljárások részeként végzi el a szakok vizs-
gálatához kapcsolódóan, 2008-ban a mővészeti szakterület vonatkozá-
sában. 
 
A fenti eljárás mellett a doktori iskolák mőködését a MAB a jogszabá-
lyi elıírásoknak megfelelıen folyamatosan ellenırzi az akkreditáció 
során megismert szakértıi véleményekben megfogalmazott kritikai 
észrevételekre tekintettel, különös figyelmet fordítva a javaslatok alap-
ján végrehajtott korrekciókra. 2008 elején továbbá a doktori képzésrıl 
2007-ben megjelent új kormányrendeletnek való megfelelést is meg-
vizsgálja a MAB, átfogóan, minden doktori iskolára kiterjedıen. 
 
Az akkreditációs vizsgálat az intézmény által megküldött, a doktori 
iskola mőködését bemutató önértékelési beadvány és a helyszíni látoga-
tás tapasztalataira épül. A látogatások ütemezését és a látogatóbizottság 
tagjait a MAB a szokásos eljárásban hagyja jóvá. 
 
 
I. AZ ÖNÉRTÉKELÉSI BEADVÁNY  
Az összeállítás tartalma 
 

I. A doktori iskola akkreditációja óta történt változások (A legutóbbi 
akkreditációs beadványban közöltekhez képest történt módosítá-
sok, bekövetkezett változások.) 

II. Önértékelés:– CSWOT analízis.  C: Külsı korlátok, S: Erısségek, 
W: Gyengeségek (belsı problémák), O: Lehetıségek, T: Veszé-
lyek 

III. A doktori iskola infrastrukturális feltételei a mővészeti képzés 
specialitásait figyelembe véve 

IV. A doktori iskola minıségbiztosítási rendszere, tervezett intézkedé-
sek a minıségjavítás érdekében, benne az alábbi táblázatos össze-
állítás a doktori kormányrendeletnek és a MAB követelményeknek 
való megfeleltetés-tervezetrıl:  
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Törzstag/ 
Törzstag 

jelölt neve 

Doktorandusz 
hallgatói (név 

szerint felsorol-
va) 

Abszolutóriumot 
szerzett hallgatói 
2007. decemberig 
ill. az akkreditáció 

idıpontjáig 

Fokozatot 
szerzett hall-
gatói 2007. 

decemberig ill. 
az 

akkreditáció 
idıpontjáig 

Várhatóan 
fokozatot 

szerzı hallga-
tói 2009. 

szeptemberig 

1.  1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 
I. Melléklet – Adatok a doktori iskoláról (a DI adatbázis alapján, illet-

ve az egyetem doktori honlapja alapján) 
 

Ha a bizottság nyomtatott formában is kéri fentieket, akkor úgy szük-
séges számára azt biztosítani. 
 
 

II. A DOKTORI ISKOLA AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSÉ-
NEK SZEMPONTJAI az LB által készítendı akkreditációs jelentés 
szerkezete 
 

1. Az eddigi mőködés értékelése 
a. A doktori iskola céljai mennyire felelnek meg az elvárható cél-

kitőzéseknek. 
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b. A doktori iskola személyi háttere elegendı-e a kitőzött cél 
megvalósításához és milyen mértékben reális. 
- a doktori iskola oktatási/képzési programjai lefedik-e a mővé-

szeti ág mesterképzéseit 
- a törzstagok kutatási/mővészeti területe szinkronban van-e a 

képzési területtel 
- a törzstagok kompetenciája a doktori képzésben (a doktori 

szabályzat szerint) 
c. A hallgatók oktatása a tudományos és oktatói utánpótlás szem-

pontjából (jelenlétük az oktatásban). 
d. Mőhelyépítés az elitképzés és a kiválóság (pl. a hallgatók segíté-

se, helyzetbe hozása) szempontjából. 
e. A témavezetık kiválasztásának szempontjai és mőködésük ha-

tékonysága. 
- feltételei: kiemelkedı kutatói/mővészeti munkásság, díjak, el-

ismerések stb.  
f. A doktori disszertációk és mestermővek minısége és prezentá-

ciós színvonala. 
g. Az oktatás, kutatás és a hozzá kapcsolódó mővészeti tevékeny-

ség szervezésének, segítésének személyi és infrastrukturális fel-
tételei milyen mértékben biztosítottak. 

h. A doktori iskola felvételi eljárása mennyire kedvez a kiválók 
kiválasztására. 

i. A minıségbiztosítás milyen biztosítékokat tartalmaz a magas 
színvonal megvalósítására? 

j. A doktori iskola (mőködési) szabályzata mennyire szolgálja a 
hallgatók tudományos elırehaladásának céljait? Tartalmaz-e 
olyan elemeket, amelyek valamilyen szempontból problematiku-
sak? 

k. A 2009 szeptemberéig teljesítendı megfeleltetés tervezet meg-
ítélése a törzstagok vonatkozásában (illetve új törzstagok belép-
tetésének lehetısége a szükséges legalább 7 fıhöz). 

2. Esetleges javaslatok a minıség biztosítására illetve javítására. 

3. Javaslat a doktori iskola akkreditálására és ennek rövid indokolá-
sa a fentiek alapján. Elutasító javaslat esetén ennek részletes indo-
kolása a fentiek alapján. 
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Mővészeti szakok 
párhuzamos vizsgálata 

 
AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSEKRİL SZÜLETETT HATÁROZATOK 

 

2008/7/IX/1-7. sz. határozat 
A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek kollé-
giuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembe-
vételével véglegesített képzımővészeti szakok párhuzamos vizsgálatáról 
szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2008. október 3-i rendes 
ülésén hozott 2008/7/IX/1-7. sz. határozataival elfogadta. A határoza-
tokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2016. október 3.  
 

2009/3/VII/1-11. sz. határozat 
A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek kollé-
giuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembe-
vételével véglegesített színház- és táncmővészeti szakok párhuzamos 
vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2009. már-
cius 27-i rendes ülésén hozott 2009/3/VII/1-11. határozataival elfogad-
ta. A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2017. 
március 27.  
 

2009/6/XII/1-6. sz. határozat 
A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek kollé-
giuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembe-
vételével véglegesített mővészetközvetítı képzési terület, zenekultúra 
képzési ágba tartozó ének-zene alapszakok párhuzamos vizsgálatáról 
szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2009. július 3-i rendes 
ülésén hozott 2009/6/XII/1-6. sz. határozataival elfogadta.  
 

MAB 2009/7/XI/1/1-11. számú határozatok 
A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek kollé-
giuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembe-
vételével véglegesített mővészet képzési terület, ipamővészet képzési 
ágba tartozó design- és mővészetelmélet, fémmővesség, formatervezés, 
fotográfia, kerámiatervezés, tervezıgrafika, textiltervezés, üvegtervezés 
alapképzési szakok párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelen-
tést a MAB plénuma 2009. október 1-i rendes ülésén hozott 
2009/7/XI/1/1-11. sz. határozataival elfogadta.  
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MAB 2009/7/XI/2/1-8. számú határozatok 
A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és mővészetek kollé-
giuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembe-
vételével véglegesített mővészet képzési terület, film- és videomő-
vészet, multimédia képzési ágakba tartozó animáció BA, média design 
BA, filmdramaturg (egységes osztatlan), film- és televízió rendezı (egy-
séges osztatlan), mozgókép BA, gyártásszervezı BA, kameraman BA, 
televíziós mősorkészítı BA képzések párhuzamos vizsgálatáról szóló 
akkreditációs jelentést a MAB plénuma elfogadta.  
 
MAB 2009/8/VIII/1/1-11. számú határozatok 
A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a DE, 
KFJ, LFZE, ME, PTE, SzE, SzTE zenemővészet képzési ágban folyó 
elıadómővészet, valamint alkotómővészet és muzikológia alapképzéseit. 
A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta.  
 
MAB 2009/8/VIII/2/1-3. számú határozatok 
A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a 
MOME, NyME, PTE építımővészet képzési ágban folyó építımővé-
szet alapképzéseit. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést 
elfogadta.  
 
MAB 2009/8/VIII/3/1-14. számú határozatok 
A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a HJF, 
KE, NyME, PTE, NyF, SzTE, EKF vizuális- és mozgóképkultúra 
képzési ágakban folyó kézmőves, környezetkultúra, plasztikai ábrázo-
lás, képi ábrázolás, elektronikus ábrázolás, mozgóképkultúra és média-
ismeret alapképzéseit. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelen-
tést elfogadta.  
 
Kiválósági hely cím: 
2009/6/VIII/1-3. számú határozatok  
A MAB plénuma a mővészeti szakok párhuzamos akkreditációját köve-
tıen 3 szaknak ítélte oda 5 évre a Kiválósági hely címet: 
2009/6/VIII/1. sz. határozat: Magyar Képzımővészeti Egyetem szob-
rászmővész osztatlan mesterszak  
2009/6/VIII/2. számú határozat: Pécsi Tudományegyetem festımővész 
osztatlan mesterszak 
2009/6/VIII/3. számú határozat. Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem 
formatervezés alapképzési szak  
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KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE 
 

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 
 
 

A MAB 2008/7/IX/1-7. számú határozatai 
A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 

2016. október 3. 
 
 
 

A Látogató Bizottság elnöke: 

Zwickl András 
mővészettörténész, PhD, fımuzeológus, Magyar Nemzeti Galéria, 
egyetemi docens MOME 

 
A Látogató Bizottság tagjai: 

Bán András 
mőkritikus, PhD, egyetemi docens ME, Miskolci Galéria, igazgató 

Gerber Pál 
képzımővész (festı), ELTE egyetemi adjunktus 

Rényi András 
mővészettörténész, esztéta, PhD, egyetemi docens ELTE 

Lovas Ilona 
Munkácsy-díjas Érdemes mővész, textilmővész 

 
Restaurátor szak esetében felkért szakértı: 

Szentkirályi Miklós 
dr. habil., kétszeres nívódíjas festı-restaurátor, fırestaurátor osz-
tályvezetı, Szépmővészeti Múzeum 

 
Hallgatói képviselı: 

Körösparti Péter 
néprajz, pénzügy-számvitel szakos hallgató, DE 

 
 

2008. október 3. 
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ÖSSZEFOGLALÓ a mővészképzés általános vonatkozásairól 
 
 
a) A mővészképzés helyzete 
Más képzésekkel összehasonlítva a felsıfokú képzımővészeti képzés 
szembetőnı sajátossága a vizsgált két intézményben a képzésben részt-
vevı hallgatók viszonylag alacsony létszáma (összesen mintegy 500 
fı), ráadásul ezen belül az egyes szakok között a képzés jellegét tekint-
ve meglehetısen nagyok a különbségek. A képzés további sajátossága, 
hogy nem követte a Bolognai folyamat jegyében lezajló átalakítást, 
azaz a korábbi 5 éves graduális képzést nem alakította kétszintővé (BA 
+ MA), valamennyi szakon megırizte az 5 éves osztatlan képzési for-
mát. Magyarországon ilyen típusú felsıfokú képzımővészeti oktatás 
mindössze ebben a két intézményben folyik, ezen belül csak két szak 
(festészet, szobrászat), illetve a doktori iskola található meg mind az 
MKE-n, mind a PTE-n. Az osztatlan képzést választó mővészeti felsı-
fokú intézmények hagyományaikra és a szakok sajátosságaira hivat-
kozva felkészületlenek képzésük összehangolására más, osztott képzést 
választó egyetemek és fıiskolák mővészképzı szakjaival, programjai-
val, a mővészeti tanárképzéssel és a felsıfokú szakképzéssel. Így a 
szakok átjárhatósága nem biztosított, és saját szakjuk hallgatói számára 
a szakmai elithez tartozás egyre kevésbé indokolható pályaelképzelését 
vázolják. A mővészképzésre jellemzıen folyamatosan rendkívül magas 
a felvételizık száma (a felvételi keretszámokhoz képest kb. 7–8-szoros 
a túljelentkezés). A hagyományosnak tekinthetı szakokon (festészet, 
szobrászat, részben grafika) továbbra is a klasszikus mester-tanítvány 
típusú oktatás érvényesül, amely elsısorban mőtermi, illetve mőhely-
munkán alapul, az önálló munka egyéni feladatkiadás, korrektúra, kon-
zultációk és értékelések keretei közt folyik. A képzésnek ez az indivi-
duális módja egyfelıl jelentıs oktatásszervezési nehézségekkel jár a 
mőtermi munkában az egyetemi évek alatt, másfelıl nem készíti fel a 
hallgatókat a szakmai képviselet, érdekérvényesítés szükségességének 
belátására és gyakorlására, az egyéni életpálya menedzselése mellett a 
mővészet társadalmi szerepének hathatós bemutatására. A határozot-
tabban programok és workshop-ok mentén való oktatásszervezés a 
hagyományos képzés erısségeit megırizve is képes lenne a mővészeti 
egyetemek mai merev struktúráinak újragondolására, az oktatás rugal-
masabbá tételére, az intézményközi nyitottság növelésére és az áthall-
gatás lehetıvé tételére, s nem mellesleg a hallgatói fegyelem javítására. 
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A képzımővészeti képzés céljairól, feladatairól, módszereirıl és lehetı-
ségeirıl – amint arra a vizuális mővészeti doktori (DLA) képzés kap-
csán is kitérünk – célszerő lenne a hazai hagyományok és tapasztalatok 
alapján, illetve a kortárs mővészeti gyakorlat és a nemzetközi színtér 
feltérképezésével és figyelembe vételével az érintettek széleskörő be-
vonásával szakmai vitákat, konferenciákat kezdeményezni, amelyeken 
megfogalmazódna, hogy a szakmai hagyományok megırzése mellett 
mely módszerek segítenék a reális társadalmi ismeretekkel rendelkezı, 
kritikus és környezettudatos kortárs alkotói habitus kialakítását.  
 
b) Korlátok 
A felsıfokú képzımővészeti oktatás legfıbb korlátait az anyagi forrá-
sok szőkössége jelenti, amelyek a képzés minden területén éreztetik 
hatásukat (elhelyezés, oktatói létszám, felszereltség, nyersanyag-
ellátottság stb.). Az oktatói ellátottság elsı ránézésre ugyan elégséges-
nek tőnhet, de az oktató-hallgatói arányok egyes szakokon, illetve osz-
tályokon jóval kedvezıtlenebbek a kívánatosnál. Az alapképzés mar-
káns megjelenése, az egyes szakok sajátosságainak megfelelı beépítése 
az oktatási folyamatba a mai korlátok mellett is jelentısen javítaná az 
oktatói ellátottságot, és pontosabban kijelölné a különféle oktatói maga-
tartások szerepét az oktatási folyamatban. Ez a mővészképzésben alap-
vetı kihatással van az oktatás színvonalára, ugyanis a szakok célkitőzé-
sei és az elsajátítandó szakmai kompetenciák a hallgatókkal való egyéni 
foglalkozást, személyes és „testre szabott” programok alkalmazását 
teszik szükségessé. Nem tőnik elégségesnek az oktatást segítı munka-
körökben dolgozók létszáma sem, a mesterek mellett dolgozó tanárse-
gédek, szakoktatók jelentıs mértékben járulnak hozzá az oktatás haté-
konyságához, hiányuk nagymértékben csorbítja az oktatás színvonalát. 
Ugyancsak fontos kérdés az oktatói utánpótlás hosszú távú tervezése, a 
kiválasztás szempontrendszerének tisztázása és az új tanárok alkalma-
zásának nyílt pályázatok keretében történı lebonyolítása.  
 
c) Erısségek 
A hazai felsıfokú képzımővészeti oktatás erısségei közé tartoznak a 
nagy múltra visszatekintı hazai mővészeti hagyományok, amelyek nem 
csupán az intézményes, akadémiai képzés formájában vannak jelen 
Magyarországon. Ennek köszönhetıen hosszú idık óta folyamatosan 
számos olyan mővész kerül ki mind az MKE, mind PTE MK szakjairól, 
akik a hazai és a nemzetközi mővészeti élet jelentıs, meghatározó sze-
replıi, tevékenységükrıl kiállítási szereplések, rangos díjak adnak ké-
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pet. A tanárok szakmai elismertsége és oktatói tapasztalata a magas 
színvonalú képzés fontos alkotóeleme. A mőhelyek többsége kielégítı-
en felszerelt, egyelıre biztosítja a képzéshez szükséges feltételeket. 
Mindkét egyetemen lehetıség nyílik az adott szak mellett más típusú 
kurzusok látogatására, más szakokra történı áthallgatásra, az intézmé-
nyen belül, a nemzetközi diákcsere-programokban való részvételre, ez a 
nyitottság és sokszínőség inspirálóan hat a hallgatókra, szélesebb látó-
körrel és tájékozottsággal ruházza fel ıket. A hallgatói kérdıívek, illet-
ve a hallgatókkal folytatott beszélgetések azt mutatják, hogy a hallgatók 
általánosságban meg vannak elégedve a megtartott órákkal, színvona-
lukat jónak értékelik, a képességfejlesztésen belül a gondolkodásmód és 
a kreativitás elsajátítását tartják kiemelkedıen fontosnak. Örvendetes 
fejlemény, hogy az utóbbi idıben egyes szakok önálló szaktörténeti 
kurzusokat indítottak, illetve nagyobb hangsúlyt helyeztek a magyar 
mővészeti hagyományok bemutatására, ezeket a továbbiakban tanácsos 
volna mindenütt követni, illetve az általános elméleti (mővészettörté-
net) oktatással összehangolni. Mindkét intézmény intenzív és szerte-
ágazó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.  
 
d) Gyengeségek 
Az oktatással kapcsolatos legfıbb problémát az infrastruktúra rossz 
állapota, elmaradottsága és elavulása jelentik. Ez szakonként meglehe-
tısen eltérı módon jelentkezik, egyes szakokon a helyigény (pl. festé-
szet), másutt a felszerelések, a technika (pl. intermédia, grafika, restau-
rátor szak) jelenti a legnagyobb gondot. Fontos kérdés a végzett hallga-
tók pályára állása, amelyrıl – az Önértékelések és a látogatás alapján 
úgy tőnik – egyik egyetem (szak) sem rendelkezik átfogó, objektív 
képpel. Ennek pótlása sürgetı feladat lenne. A pályára állással össze-
függésben ki kell térnünk arra is, hogy az elméleti képzés céljai megfo-
galmazatlanok mindkét intézményben, oktatásszervezésében ad hoc 
jellegő, egyelıre még kevéssé veszi figyelembe a kortárs mővészet 
sajátságait, így nincsen kellı súllyal jelen a társadalomelméleti össze-
függések tárgyalása, a mővészet mediális sajátosságainak vizsgálata. A 
képzés csak kis mértékben nyújt segítséget gazdasági, pályázási, me-
nedzsment-ismeretek elsajátításában, amelyek ma elengedhetetlenül 
fontosak egy pályakezdı mővész számára a kortárs mővészeti színtéren 
való jelenléthez. Az elméleti szakdolgozatok színvonala egyenetlen, a 
követelményrendszer nem kidolgozott. Ugyancsak problémát jelent az 
idegen nyelvismeret alacsony foka, hatékony oktatásának megoldása.  
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e) Lehetıségek 
A felsıfokú képzımővészeti oktatásban a felvételizık létszáma hosszú 
idık óta magas és állandó, és ha esetleg a csökkenı születésszámok 
következtében kevesebben is jelentkeznének a képzımővészeti képzé-
sekre, nem valószínő, hogy utánpótlási gondokra kellene felkészülni, de 
továbbra is fontos feladat az oktatás színvonalának megırzése, a képzés 
tömegessé válásának, „felhígulásának” megelızése. Eddig kiaknázat-
lannak tőnı lehetıség a végzett hallgatók pályakövetése, tapasztalataik 
folyamatosan visszacsatolhatóak az oktatásba, amely így rugalmasan 
reagálhat a mővészeti élet aktuális változásaira, igényeire. A képzést, 
mint ahogy erre már vannak példák, a hallgatói igényekkel összhang-
ban a továbbiakban meghívott vendégelıadókkal, workshopokkal lehet 
bıvíteni, színesíteni. Az MKE által tervezett és most akkreditálás alatt 
lévı Képzımővészet-elmélet szak elıreláthatólag számos, a jelentésben 
is megfogalmazott kérdésre, problémára ad majd választ, illetve megol-
dást. Célszerőnek látszik az oktatók minısítésének átgondolása, hogy 
az ne pusztán szakmai sikereken, formális és mennyiségi elemeken (pl. 
a kiállítások száma), hanem ezek mellett az oktatási gyakorlatban és a 
mővészeti kutatásban tapasztalható eredményeken, és részben a hallga-
tói értékeléseken is alapuljon.  
 
f) Veszélyek 
Az oktatók beszámolói alapján a felvételire jelentkezık, illetve a felvet-
tek körében évek óta romló „bemeneti szint” tapasztalható, és ez a ten-
dencia valószínőleg a jövıben is folytatódni fog (ennek fı oka a közép-
iskolai oktatás rajz-, mővészettörténet- és vizuális kultúra oktatásának 
megoldatlansága). Ezért szükségesnek látszik az egyetemi képzés kere-
tében a felzárkóztatás, „szintre hozás” feladatának átgondolása. Ezen 
belül különösen fontos a rajzi készségek fejlesztése, különösen azért, 
mert az jelenleg csak a felsıfokú mővészképzés intézményeiben meg-
valósítható. Ezzel összefüggésben – több oktató részérıl is – felmerült a 
korábban hosszú ideig mőködı esti elıkészítı tanfolyam visszaállításá-
nak lehetısége. Végül fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a felsıokta-
tásban jelentkezı fokozódó versenyhelyzet a mővészképzés vonatkozá-
sában felveti annak a veszélyét, hogy a képzést az erre a területre nehe-
zen alkalmazható „piaci igények” vagy a „hasznosság” szempontjai 
alapján értékeljék, ítéljék meg.  
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AJÁNLÁSOK ÉS ÉSZREVÉTELEK 
 
 
A. Összefoglaló ajánlások az egyetemi alapképzéshez 
 
Mindkét egyetem esetében: 
Szükséges: Az elméleti képzés felépítését és programját újragondolni, 
tartalmát és kínálatát – elsısorban a kortárs mővészet és az egyes szak-
történetek vonatkozásában – bıvíteni; az elméleti szakdolgozatok krité-
riumrendszerét egyértelmően meghatározni, annak betartását követke-
zetesen betartani, illetve ellenırizni.  
 
MKE: 
A magas korfa miatt szükséges lenne hosszú távú tervet kidolgozni a 
szakmai utánpótlás biztosítására. Az infrastruktúra állapotának javítása, 
illetve a férıhelyek bıvítése és a minıségbiztosítás fejlesztése.  
 
PTE:  
Sürgetı feladat az infrastruktúra állapotának javítása, illetve a mőter-
mek, mőhelyek elhelyezésének megoldása. Szükséges lenne a Mővé-
szeti Kar számára rendelkezésre álló könyvtár további fejlesztése.  
 
 
B. Általános tanulságok és ajánlások az eljárással kapcsolatban 
 
1. A felsıfokú képzımővészeti oktatás párhuzamos akkreditációjával 

kapcsolatban az egyik legalapvetıbb probléma az összehasonlítás 
korlátozott lehetısége; ez ténylegesen csak 3 területen, a festı, a 
szobrász szakok, illetve a doktori iskolák esetében valósul meg, itt 
valóban két egyetem képzéseit lehet összehasonlítani. A többi eset-
ben (Grafika, Intermédia, Restaurátor szak) csupán az MKE-n fo-
lyik képzés, ezért kézenfekvı lenne a hazai képzéseket külföldi in-
tézményekkel összehasonlítani. Ehhez célszerő lenne a jövıben a 
bizottságba külföldi szakértıket is meghívni, ami abból a szem-
pontból is elınyös lenne, hogy ık a hazai oktatást tágabb összefüg-
gésrendszerben, „kívülálló” szemmel értékelnék.  

 
2. A látogatásra rendelkezésre álló idı a tapasztalatok alapján megle-

hetısen rövidnek bizonyult (MKE: 3 nap, PTE: 2 nap). A bizottság 
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viszonylag kis létszáma (5 fı) miatt ezért elıfordult, hogy egy-két 
helyet (egyes osztályok, mőhelyek) csak egy bizottsági tag tudott 
meglátogatni. Ezért, illetve mert a vizsgált képzések meglehetısen 
széles területet fednek le, a jövıben a bizottság létszámát célszerő 
lenne ismét 7 fıre emelni (az elızı, 1997-es eljárást végzı bizott-
ság, amely még kevesebb szakot vizsgált, 7 fıbıl állt.) 

 
3. A dokumentumelemzés és a látogatásokon tapasztaltak összevetése 

alapján szükséges lenne áttekinteni az oktatásra vonatkozó önérté-
kelés jelenleg részben formális elemeit, hogy azokat kézzelfogható, 
gyakorlatban tapasztalható, releváns tartalommal lehessen megtöl-
teni. Az Önértékelések terjedelme, felépítése, tartalma ugyanis 
meglehetısen nagy különbségeket mutatott, egyes szempontokat a 
különbözı szakokon eltérı módon értelmezték, ami a jelentés elké-
szítése során is okozott nehézségeket, ezért célszerőnek látszik az 
Önértékelések, de a Jelentés formai, tartalmi szempontjainak is a 
speciális (képzımővészet) adottságokhoz való igazítása és egysége-
sítése.  

 
4. A felsıfokú képzımővészeti oktatás elsı párhuzamos akkreditá-

ciójára 1997-ben zajlott le, most a második 2008-ban 11 évvel ké-
sıbb került sor, ajánlatos volna a soron következı vizsgálatra ha-
marabb sort keríteni.  
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Magyar Képzımővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
festımővész szak 
kkk: 2006/7/IX/1/57. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
MA (egységes osztatlan mesterképzés) 

A 
2008/7/IX/1. sz. 
MAB határozat 

(hatálya: 2016. október 3.) 

 
1. Szöveges értékelés 
A szak célja olyan festımővészek képzése, akik birtokában vannak a 
festészet alapvetı mesterségbeli készségeinek, ismerik anyagait és 
technikáit, tisztában vannak a festımővészet történetével, nemzetközi 
és magyar hagyományaival, tájékozottak az aktuális kortárs törekvése-
ket illetıen, és ezek birtokában képesek önálló alkotómunka végzésére. 
A technikai médiumok korában, az újabb és újabb képalkotó eljárások 
elterjedése közepette a festészet számára folytonos és állandóan változó 
kihívásokkal szembesül, múltjának és hagyományainak tükrében pozí-
cióját, lehetıségeit és feladatait folyamatosan újra kell értelmeznie. A 
festı szak iránt folyamatosan nagy az érdeklıdés, a képzımővészeti 
mőfajokon belül továbbra is a legmagasabb presztízzsel bíró képzésnek 
tőnik. A Festı szak az MKE legnagyobb szakja, az oktatás 10 osztály-
ban, a történetileg kialakult hagyományos mester-osztály rendszerben 
folyik. A festıhallgatók az egyes mesterek osztályaiba nyernek felvé-
telt, akik önálló program alapján öt éven keresztül képezik a növendé-
keket. Az egyetem hagyományosabb legnagyobb vonzerıvel bíró szak-
jára jelenleg 8,5-szeres a túljelentkezés, a felvett hallgatók létszáma az 
elsı évfolyamban 34 fı, az idei tanévben 167 beiratkozott festı szakos 
hallgatója van az egyetemnek.  
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A festımővész-képzés az MKE-n nagy múltra tekint vissza: a Minta-
rajz-tanoda 1871-es, de legkésıbb a Benczúr-mesteriskola 1883-as 
alapítása óta folyamatos, magas szakmai színvonalú oktatás zajlik az 
intézményben, amelyben állandóan jelen voltak a szakma kimagasló 
képviselıi is, ez a tradíció folyamatosnak látszik. A mester-osztály 
rendszerben meghatározó szerepet játszik a mester és tanítvány szoros 
személyes kapcsolata, a mester által képviselt szakmai-szellemi irá-
nyultság és magatartás, ez elsısorban az egyéni korrektúrán keresztül 
érvényesül. Ebbıl kifolyólag az egyes osztályok eltérı karakterőek, 
mind a célkitőzések, mind az oktatási módszerek vonatkozásában nagy 
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különbségek tapasztalhatóak. A mester–hallgató arány átlagosan jónak 
mondható (1:17), de az egyes osztályok között nagyok a különbségek. 
A képzés során a fıhangsúly a mőtermi munkára esik, az utóbbi idıben 
ezen a szakon is megindult a szaktörténet oktatása. Nem elhanyagolha-
tó szempont a fıvárosi múzeumok és kiállítási programok gazdagsága, 
és két jelentıs intézmény – a Szépmővészeti Múzeum és a Mőcsarnok – 
térbeli közelsége sem. 
 
3. Erısségek 
A szak oktatói szakmájuk elismert képviselıi, teljesítményüket a szak-
ma és a közönség egyaránt jól ismeri. Többségük sok éves oktatói ta-
pasztalattal rendelkezik, mővészként rendszeresen szerepelnek kiállítá-
sokon, többen hosszú éveket töltöttek külföldön, kitekintéssel bírnak a 
nemzetközi mővészeti életre és oktatásra. A szakon máig érezhetıek 
azok a hagyományok, amelyek a több generációra visszamenıen híres 
és nagy befolyású, iskolateremtı mesterek örökségéhez való kapcsoló-
dást teszik lehetıvé. A szak alkalmat ad a hagyományos szakmai isme-
retek és kompetenciák elsajátítása mellett a mőfaj aktuális kérdésfelve-
téseivel való foglalkozásra is, lehetıséget nyújt az audiovizuális, illetve 
a murális mőhelyben más jellegő stúdiumokkal való foglalkozásra. A 
mesterek elmondása alapján a nyugati intézményekkel összehasonlítva 
a budapesti egyetem festı szakjának egyik erıssége a szakma tradicio-
nális felfogású oktatása. A végzettek, sıt számos esetben az egyetemet 
látogató hallgatók jelentıs szakmai sikereket mutatnak fel.  
 
4. Problémák 
A Festı szak oktatóira a magas korfa jellemzı. Az osztályt vezetı mes-
ter mellett csak az osztályok felében van tanársegéd (többen közülük 
negyvenes éveik derekán járnak), szerepük fontosságát az Önértékelés 
is hangsúlyozza, ugyanakkor úgy látja, alkalmazásukat veszély fenye-
geti. A mőtermek rendkívül zsúfoltak, folyamatos, hosszú távú munká-
ra jelen körülmények között teljesen alkalmatlannak látszanak, a kérdı-
ívekben a hallgatók is leginkább erre panaszkodtak. A hagyományos 
mester-osztály oktatási forma mőködése kapcsán több kérdıjel is fel-
merül. Aggályos a szabad mesterválasztás kérdése, mivel a felvett nö-
vendékeket a mesterek „szétosztják” maguk között, a hallgatóknak 
tehát nincsen beleszólásuk abba, hogy melyik tanárhoz kerülnek. Ké-
sıbb ugyan van lehetıségük átjelentkezni másik osztályba, de ehhez a 
döntéshez értelemszerően bizonyos idınek el kell telnie, ennek megho-
zatala és lebonyolítása sem egyszerő feladat. Egyes mesterek program-
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jai kidolgozatlanok, esetlegesek, vagy amennyiben elméletileg jól fel-
építettek, csak részben összevethetıek a kimeneti célokkal. 
 
5. Általános megjegyzések 
A szakon megfontolásra javasoljuk egy egységesebb, szisztematikusabb 
és átláthatóbb képzési rendszer kidolgozását, amelynek keretében a 
hallgatók alapozó képzés formájában szervezettebb formában sajátít-
hatnák el a szakma alapvetı ismereteit. Ez megoldást jelenthet a szabad 
mesterválasztás problémájára is, egy év tapasztalatai, tájékozódás után 
a hallgatók valóban dönthetnének arról, hogy kinek az osztályát szeret-
nék látogatni. Esetleg a felvettek létszámának csökkentésével lehetne 
javítani a helyzeten, és ez segíthetne a képzés tömegessé válásán, az 
„alacsony bemeneti színvonalon” is, amelyre az oktatók is panaszkod-
nak. Az egyetem vezetése csökkenı születésszámokkal számol, ami a 
helyhiányra részben megoldást jelenthetne. Jó lenne látni, hogy az 
egyetem, illetve a szak vezetése a közeljövıben, illetve hosszú távon 
hogyan képzeli el a szak mőködését, miként tartja megvalósíthatónak a 
nyugdíjba menı oktatók zökkenımentes utánpótlását (nyílt pályázatok), 
a tanársegédi rendszer fenntartását, illetve lehetıség szerinti kibıvíté-
sét.  
 
 
MKE festımővész szak - Értékelés a megadott szempontok szerint 
 

1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés megállapításai reálisak, megalapozottak, nagyjából 
összhangban vannak a hallgatói véleményekkel. A minıségbiztosítás 
tanszéki szinten történik. 
 

2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás teljesíti a képesítési követelményeket.  
 

3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók képesítése, száma az elıírásoknak eleget tesz.  
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a követelményeket az adott körülményekhez adaptálja.  
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5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon nem arányos: számos mester nyugdíjas korú, a tíz mester kö-
zül mindössze két nı található. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elsısorban a gyakorlati oktatáson alapul, a tantervben biztosí-
tott az egyes tárgyak egymásra épülése.  
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A hallgatók alkalmasak arra, hogy bármely területen részt vegyenek a 
szakirányú továbbképzésben. A hallgatók végzés utáni pályakövetése 
nem megoldott.  
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szakon belül nincsenek külön szakirányok, a képzés célja a hallga-
tóknak a festészet különbözı területén végzendı önálló munkára való a 
felkészítése.  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel a minimum követelményeknek, de a helyi 
infrastruktúra további fejlesztést igényel (mőtermek elhelyezése).  
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
A szakon a szakma oktatói tapasztalattal rendelkezı, elismert képvise-
lıi tanítanak. A szakon elevenek a festészet hazai hagyományai, egyik 
erıssége a szakma tradicionális felfogású oktatása, amelyet az itt vég-
zettek szakmai sikerei is alátámasztanak.  
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Pécsi Tudományegyetem 
Mővészeti Kar Akkreditációs minısítés 

Szak megnevezése: 
festımővész szak 
kkk: 2006/7/IX/1/57. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
MA (egységes osztatlan mesterképzés) 

A 
2008/7/IX/2. sz. 
MAB határozat 

(hatálya: 2016. október 3.) 

 

1. Szöveges értékelés 
A szak célja olyan festımővészek képzése, akik birtokában vannak a 
festészet alapvetı mesterségbeli készségeinek, ismerik anyagait és 
technikáit, tisztában vannak a festımővészet történetével, nemzetközi 
és magyar hagyományaival, tájékozottak az aktuális kortárs törekvése-
ket illetıen, és ezek birtokában képesek önálló alkotómunka végzésére. 
A technikai médiumok korában, az újabb és újabb képalkotó eljárások 
elterjedése közepette a festészet számára folytonos és állandóan válto-
zó kihívásokkal szembesül, múltjának és hagyományainak tükrében 
pozícióját, lehetıségeit és feladatait folyamatosan újra kell értelmeznie. 
A festı szakon itt is nagy a túljelentkezés (7–8-szoros), a felvett hallga-
tók létszáma az elsı évfolyamban 11–18 fı, az idei tanévben 71 beirat-
kozott festı jár az egyetemre. A PTE Festı szakja kisebb és jóval fiata-
labb az MKE festı szakjánál, az oktatás itt is hasonló keretek között, 
ugyancsak a hagyományos mester-osztály rendszerben folyik. A festı-
hallgatók az egyes mesterek osztályaiba nyernek felvételt, akik önálló 
program alapján 10 féléven át keresztül képezik a növendékeket. A 
hallgató–tanár arány nem túl kedvezı: 22–30 hallgatóra jut egy tanár. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés megfelel a festımővész szakok számára elıírt képzési és 
kimeneti követelményeknek. A PTE Festı szakja, annak ellenére, hogy 
létszámát tekintve jóval kisebb az MKE festı szakjánál, rendkívül sok-
színő képet mutat. A Mővészeti kar Vizuális Mővészeti Intézete erıs 
helyi mővészeti hagyományokból nıtt ki, számos kiemelkedı pécsi 
mester alkotó jelenléte biztosítja ma is a helyi mővészeti színtér szín-
vonalát. A szak oktatógárdájának generációs összetétele ugyancsak 
széles spektrumot ölel fel, számos fiatal mester található közöttük (töb-
ben közülük az MKE-n oktató tanársegédeknél is fiatalabbak). Az ok-
tatói utánpótlás folyamatosnak látszik, a szakon oktatói munkakörbe 
csak tudományos fokozattal rendelkezı vagy doktori eljárásban részt-
vevı munkatársat vesznek fel. Az MKE-nél kisebb létszám szemláto-
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mást átjárhatóbbá, nyitottabbá teszi a képzést, nem annyira zárt az 
egyes osztályokhoz való tartozás. A szak hallgatói jelen vannak mun-
káikkal a város mővészeti életében, alkotásaik az egyetem más épülete-
in belül is láthatóak. A rajz-festészet fıtárgyon kívül több kurzus teszi 
lehetıvé a szakmai ismeretek elmélyítését, illetve más területekkel való 
megismerkedést: a hagyományosnak mondható aktrajzon, sokszorosí-
tott grafikán kívül fotográfiával, számítógépes képalkotással, multimé-
diás alkotótevékenységgel is megismerkedhetnek a hallgatók. A mőte-
rem látogatások során nyugodt, nyitott és együttmőködı légkörben 
zajló munkával találkoztunk.  
 
3. Erısségek 
A PTE Festı szakján a hallgatók – a szobrászokhoz hasonlóan – szisz-
tematikus alapképzésben részesülnek, amelynek keretében nagy hang-
súlyt fektetnek a szakma alapismereteire. Ezzel együtt a PTE festı 
hallgatói jóval kedvezıbb, kevésbé zsúfolt mőtermi körülmények kö-
zött dolgozhatnak, mint az MKE hallgatói: a hallgatók számára Pécsett 
megfelelı mérető hely áll rendelkezésre, a mőtermi munkák színvonala 
összességében nézve érezhetıen magasabb. Az, hogy Pécsett a mő-
vészképzés tudományegyetemi keretek között történik, több elınnyel is 
jár, így például a minıségbiztosítás rendkívül magas színvonalon tör-
ténik (t.k. 2004 óta évente, rendszeresített kérdıívekkel folyik a hallga-
tók oktatásvéleményezése), illetve lehetıség nyílik más karok óráiba 
való bekapcsolódásra, az orvosi kar például speciális anatómiai kurzust 
kínál a mővészhallgatóknak. Fontos hátteret biztosítanak a képzımővé-
szeti képzés számára Pécs városának kulturális-mővészeti hagyomá-
nyai, az itteni múzeumok győjteményei és kiállítási programok.  
 
4. Problémák 
A legfıbb problémát a PTE Mővészeti Karán is az infrastrukturális 
nehézségek jelentik, ami a mőtermek amortizációját, állapotát illeti, a 
festık helyzete hasonló a szobrászokéhoz. A szakon folyó képzést 
illetıen az egyes mesterek oktatási programjai itt is kidolgozatlanok, 
illetve hiányosak, ezért csak részben összevethetıek a kimeneti célok-
kal. A PTE Mővészeti karán az elméleti képzés, a szakdolgozatok 
színvonala – az MKE-hoz hasonlóan – egyenetlen, nem világos, mi-
lyen kritériumok határozzák meg az elkészítés, illetve az elfoga-
dás/értékelés szempontjait. A hallgatók a gyakorlati képzéshez kapcso-
lódó elméleti oktatás keretein belül elsısorban a kortárs mővészettel 
foglalkozó órákat keveslik. Az Önértékelés megemlíti a végzett hallga-
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tókkal való kapcsolattartás hiányát és a régióban kínálkozó korlátozott 
munkalehetıségeket.  
 
5. Általános megjegyzések 
A PTE Mővészeti Kar festımővész képzése – a szobrász szakkal 
együtt – rövid múltja ellenére jelentıs eredményeket mutat fel. A város 
különbözı elhelyezkedı mőtermek és mőhelyek problémájára remélhe-
tıen a Zsolnay gyárnak a Pécs EKF (Zsolnay Kulturális Negyed) kere-
tében történı új kialakítása ad a közeljövıben lehetıséget.  
 
 
PTE festımővész szak - Értékelés a megadott szempontok szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés megállapításai reálisak, megalapozottak, nagyjából 
összhangban vannak a hallgatói véleményekkel. A minıségbiztosítás 
egyetemi szinten történik. 
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás teljesíti a képesítési követelményeket.  
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók képesítése, száma az elıírásoknak eleget tesz.  
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a követelményeket az adott körülményekhez adaptálja.  
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos.  
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elsısorban a gyakorlati oktatáson alapul, a tantervben biztosí-
tott az egyes tárgyak egymásra épülése.  
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7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A hallgatók alkalmasak arra, hogy bármely területen részt vegyenek a 
szakirányú továbbképzésben. A hallgatók végzés utáni pályakövetése 
nem megoldott, de a hiányosság pótlása most folyik.  
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szakon belül nincsenek külön szakirányok, a képzés célja a hallga-
tóknak a festészet különbözı területén végzendı önálló munkára való a 
felkészítése.  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel a minimum követelményeknek, de a helyi 
infrastruktúra további fejlesztést igényel (nagyon nagy a zsúfoltság, 
rendkívül kicsi az egy fıre jutó mőtermi férıhely).  
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
A szakon a hallgatók szisztematikus alapképzésben részesülnek, 
amelynek keretében nagy hangsúlyt fektetnek a szakma alapismeretei-
re. A hallgatók számára megfelelı mérető hely áll rendelkezésre, a mő-
termi munkák sokszínő képet mutatnak, színvonaluk magas.  
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Magyar Képzımővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
szobrászmővész szak 
kkk: 2006/7/IX/1/58. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
MA (egységes osztatlan mesterképzés) 

A 
2008/7/IX/3. sz. 
MAB határozat 

(hatálya: 2016. október 3.) 

 
1. Szöveges értékelés 
Az MKE szobrászmővész szak képzési rendjét a bolognai folyamat 
nem érinti, továbbra is ötéves, tíz féléves egységes osztatlan nappali 
képzés folyik, amelynek célja olyan leendı szobrászmővészek képzése, 
akik értik és alkalmazzák a szobrászat történetileg kialakult formarend-
jeit és kifejezési eszközeit, anyagait és technikáit, ismerik a szobrászat 
történetét és jelenkori tendenciát, és képesek magas mővészi-szellemi 
színvonalon önmagukat kifejezni, illetve érvényes mesterségbeli és 
esztétikai válaszokat adni a társadalmi megbízatásokra. A szak kellı 
számú minısített oktatóval és felkészült szakoktatóval, szerény, de a 
hazai viszonyok közepette elfogadható elhelyezési és financiális körül-
mények között mőködik. A mőködés folyamatossága mindenekelıtt az 
áldozatkész és találékony tanszékvezetésnek, illetve a mesterek és okta-
tók odaadó részvételének köszönhetı. Az évek óta ötszörös-hatszoros 
túljelentkezés mellett a felvettek száma rendre évi 10 fı, ami az oktatás 
adott személyi és infrastrukturális feltételei mellett arányosnak mond-
ható.  
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés megfelel a szobrászmővész szakok számára elıírt képzési és 
kimeneti követelményeknek. A szobrász szak más szakoktól elınyösen 
megkülönböztetı sajátossága, hogy az alapos, többlépcsıs felvételi 
folyamat során kiválasztott elsıéves hallgatók nem kerülnek azonnal 
egy-egy mesterhez, hanem az elsı évfolyamban, két szemeszteren ke-
resztül közös felzárkóztató/szintkiegyenlítı alapképzésen esnek keresz-
tül. Ennek során kéthetente, jól átgondolt szisztéma szerint kapnak kö-
zös feladatokat, amelyek részben mővészi problémák megértését és 
megoldását, illetve különféle kifejezési formák, mőfajok és technikai 
eljárások elemi megismerését szolgálják. Fontos sajátossága ennek a 
szakasznak, hogy noha az órákat szakoktatók tartják, a mesterek min-
den feladat kiértékelésénél jelen vannak, értékelnek és konzultációs 
célokra is folyamatosan a hallgatók rendelkezésére állnak. Ennek foly-
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tán a hallgatók a második évtıl esedékes mesterválasztását hosszas köl-
csönös ismerkedési és egyezkedési folyamat elızi meg. E kiválasztási 
folyamat sikerességét és a késıbbi, személyre szabott képzés hatásos-
ságát bizonyítja, hogy igen csekély mértékő a fluktuáció, a mestervál-
tás. Benyomásunk szerint a négy mőteremben nyugodt légkörő, elmé-
lyült munka folyik, a hallgatók egymás közötti és mestereikkel való 
kapcsolatai kiegyensúlyozottnak tőntek.  
 
3. Erısségek 
Erısségnek látjuk az elsı évfolyamosok közös osztályának fent leírt, a 
mesterek és hallgatók kölcsönös egymásra találását szolgáló gyakorla-
tát, a képzés áttekinthetı és jól átgondolt (jó értelemben „akadémikus”) 
rendszerességét. Fontos, hogy a hallgatók tanulmányaik során rendre 
kollektív munkákban is részt vesznek, és folyamatosan segítik egymást. 
Hasznos példákat láttunk arra, amikor egy-egy mester – köztük a szak 
vezetı oktatóival, akik az ország legjelentısebb, kimagasló életmővek-
kel bíró és részben sokat publikáló szobrászmővészei – saját munkáiba 
vonja be hallgatóit, akik így testközelbıl, mőködés közben ismerhetik 
meg oktatóik problémamegoldó mővészi gondolkodását, alkotó kreati-
vitását. Hasznos újítás a saját, szakirányú elméleti és szobrászattörténeti 
oktatás, illetve a kifejezetten kortárs szobrászattal foglalkozó kurzusok 
bevezetése, meghívott elıadók segítségével. Végül jelentıs erıssége a 
szakképzésnek a rendszeres mővésztelepi munka (Tihany, Villány stb.), 
az ismétlıdı erdélyi tanulmányi kirándulások és a rendszeres hallgatói 
kiállítások lehetısége a Parthenon fríz-teremben. Példásnak ítéljük a 
tanszék saját publikációs tevékenységét is.  
 
4. Problémák 
A szobrász szak infrastrukturális tekintetben inkább szegényes helyzet-
ben van. Nem elsısorban a mőtermek és mőhelyek száma és mérete 
tekintetében, amely a felvett hallgatói létszám függvényében kielégítı-
nek látszik. Inkább az problematikus, hogy a meglehetısen költséges 
szobrászati képzés keretein belül az egy hallgatóra jutó éves költségke-
ret rendkívül alacsony, az anyag- és technikai eszközellátással kapcso-
latos igények csak a tanszékvezetés és a mesterek informális és egyéb 
kapcsolatain keresztül oldhatók meg. A diplomamunkák kivitelezésére 
rendelkezésre álló 25.000 Ft, még ha az MKE vezetésének jelentıs 
erıfeszítése is szükséges hozzá, csekély összegnek tőnik, és gyakran 
akadálya annak, hogy e fontos feladatok a tervezésnél és a makettnél 
tovább jussanak a megvalósulás útján. Itt említjük meg, hogy a tanszék 
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számítógépes ellátottsága a szükségesnél szegényesebb, a szakirányú 
digitális képzés (a virtualitás plasztikai vonatkozásainak, a tervezésben 
hasznosítható 3D-s technikának az oktatása stb.) megindulása jelentıs 
késést szenved. Ezen az sem segít, hogy igen jó az együttmőködés az 
egyetem Intermédia tanszékével, ahová a szobrászhallgatók rendszere-
sen áthallgatnak.  
 
5. Általános megjegyzések 
A szobrász szak felvételi rendszere, a hallgatói létszámok „megırzése”, 
az alapozó képzés és a mesterválasztás rendszere szemlátomást jelentıs 
mértékben hozzájárul az oktatás magas színvonalához, és más szakok 
számára is példaadó lehet. 
 
 
 
MKE szobrászmővész szak - Értékelés a megadott szempontok 
szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés mértéktartó, hiteles képet fest a szakon folyó tevékeny-
ségrıl, pontosan tájékoztat az eredményekrıl, és nem hallgatja el a 
gyengeségeket sem, illetve egybevág a hallgatók reflexióival is. A mi-
nıségbiztosítás tanszéki szinten történik. 
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás magas szinten teljesíti a képesítési követelményeket.  
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók képesítése, száma az elıírásoknak eleget tesz.  
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a követelményeket az adott körülményekhez adaptálja. Benyo-
másunk szerint a szak az egyetemen belül a legegységesebb képet mu-
tatja.  
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5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A szakon az ország vezetı szobrászai oktatnak, akiknek életmővei, 
nyilvános és szakmai elismerései, továbbá publikációi garanciát nyújta-
nak az itt folyó mővészképzés magas fokára. Az oktatók kor szerinti 
megoszlása nem arányos: a fiatalok mellett két nyugalmazott egyetemi 
tanár is van a tanszéken, a szakon egyetlen nıi oktató sem található. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés szilárd elméleti és gyakorlati alapokon nyugszik. A tanterv-
ben biztosított az egyes tárgyak egymásra épülése, a képzés rendje át-
gondolt, koncepciózus tervet követ.  
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A hallgatók java eredményesen teljesíti a követelményeket. A vizsgaki-
állítások anyagának áttekintése arról gyız meg, hogy nyitott, érzékeny 
és a korszak problémái iránt érdeklıdı fiatal mővészek kerülnek ki 
innen. A hallgatók végzés utáni pályakövetése nem intézményesített 
ugyan, de a saját kiállítótér megléte arra ösztönzi a tanszéket, hogy kö-
vesse az itt végzettek pályáját, és egy-egy kiállítása erejéig hívja vissza 
azokat, akik sikeresen teljesítenek.  
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szakon belül nincsenek külön szakirányok, a képzés célja a hallga-
tóknak a szobrászat különbözı területein végzendı önálló munkára 
való a felkészítése.  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel a minimum követelményeknek, de a helyi 
infrastruktúra további fejlesztést igényel (elsısorban a mőtermi férıhe-
lyek számának növelése).  
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Az elsı évfolyamon közös osztályban alapozó tanulmányok folynak, 
amely segíti a mesterek és hallgatók kölcsönös egymásra találását. A 
képzés fontos újítása a saját, szakirányú elméleti és szobrászattörténeti 
oktatás elindítása. 
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Pécsi Tudományegyetem 
Mővészeti Kar Akkreditációs minısítés 

Szak megnevezése: 
szobrászmővész szak 
kkk: 2006/7/IX/1/58. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
MA (egységes osztatlan mesterképzés) 

A 
2008/7/IX/4. sz. 
MAB határozat 

(hatálya: 2016. október 3.) 

 

1. Szöveges értékelés: 
A PTE MK szobrász szak – az MKE képzéséhez hasonlóan – ötéves, tíz 
féléves egységes osztatlan nappali képzés formájában folyik, önálló 
szakirányok nélkül. A képzés célja olyan leendı szobrászmővészek 
képzése, akik tisztában vannak a szobrászat történetileg kialakult for-
marendjével és kifejezési eszközeivel, ismerik és alkalmazzák anyagait, 
technikáit, tájékozottak a szobrászat történetében, képesek magas szín-
vonalon kifejezni magukat, valamint érvényes mesterségbeli és esztéti-
kai válaszokat adni a társadalmi megbízatásokra. A szakon a feltétlenül 
szükségesnél jóval nagyobb a minısített oktató száma (a 14 oktatóból 
11 rendelkezik PhD-vel, illetve DLA-val), az oktatók túlnyomó többsé-
ge helyben lakik, és életkor szerinti megoszlásuk is arányosnak mond-
ható, az utánpótlást a Doktori iskola biztosítja. Éves átlagban három-
ötszörös a túljelentkezés, egy-egy évfolyamon 8-10 fı tanul, a lemor-
zsolódás az öt év során minimális mértékő. Az oktató–hallgatói arány 
kb. 1:10, ami az adott feltételek mellett elfogadható. A látogatás során 
minden mőhelyben az elmélyült munka jeleivel és oldott, kollegiális 
atmoszférával találkoztunk.  
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés megfelel a szobrászmővész szakok számára elıírt képzési és 
kimeneti követelményeknek. A PTE szobrász szakán különös hangsúlyt 
helyeznek a mőtermi rajz gyakorlására és a mintázás készségszintő 
elsajátítására. A képzés sajátos vonása a betonszobrászatnak adott 
hangsúly, ami az éves órarendbe illesztett szakkurzusokon túl a nyári 
mővésztelepek állandó témája: az itt készült munkák azután a Duna-
Dráva Cement Rt.-vel való együttmőködésnek köszönhetıen a bere-
mendi szoborparkban kerülnek felállításra. Hasonló együttmőködés 
alakult ki a faszobrászattal foglalkozók és a Mecseki Erdészeti Rt. kö-
zött. Mély benyomást keltett a kerámiaszobrászati mőhelyben tapasztalt 
tudományos igényesség, a személyre szóló programok változatossága, a 
kísérletezı kedv és a barátságos, együttmőködı légkör. 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 57

3. Erısségek 
A PTE szobrász szakán, mint már fent jeleztük, a festı szakhoz hason-
lóan hangsúlyos az alapképzés, amelynek során a hallgatók mindegyike 
jártasságot szerez a szobrászat fıbb mőfajaiban, anyagaiban és techni-
káiban (kı, fém, fa, kerámia). Ugyanakkor nem pusztán mesterember-
képzés zajlik, a mővészképzés sikerének záloga a hallgatók és a meste-
rek – az ország legjobbjai közé tartozó jelentıs alkotóinak – szoros 
személyes kapcsolata, a mővész-szellemi kötelékek fokozatos erısödé-
se. Jelentıs elıny, hogy a Mővészeti Kar keretein belül lehetıség van 
más területek kurzusainak látogatására: a Zenemővészeti Intézet és a 
Médiamővészeti Intézet számos olyan órát kínál, amely mőfajhatárokat 
átlépı, intermediális munkára is lehetıséget ad. A szak erıssége még a 
rendszeres nyári – anyaghasználat szerint differenciált – mővésztáborok 
megszervezése. A minıségbiztosítás szempontjából fontos erısség, 
hogy a szak fiatalabb kollégákat csak doktori fokozatuk megszerzésé-
nek elırehaladott stádiumában, illetve azt követıen veszi állományba.  
 

4. Problémák 
Míg az MKE-n a szobrász szak képzése egy helyszínen, az Epreskerti 
mőtermekben és mőhelyekben történik, addig a pécsi képzésben a PTE 
MK szobrász szak speciális mőhelyei – a kıfaragó- és az öntımőhely – 
és azok a mőtermek, amelyekben a képzés nagyrészt folyik, a városban 
széttagoltan, egymástól olyan jelentıs távolságra (Istenkúton, a panel-
gyár külterületén stb.) helyezkednek el, és ez az oktatás szempontjából 
komoly hátrányt jelent. Ez egyrészt lehetetlenné teszi a mőhelyek opti-
mális kihasználását, károsan befolyásolja az oktatás minıségét, és ront-
ja a közvetlen tanári-hallgatói kapcsolattartás hatásfokát, másrészt sok 
plusz költséggel jár, és jelentıs idıveszteséget okoz a hallgatók számá-
ra, megnehezíti az elméleti órák látogatását, a menza, a könyvtár stb. 
igénybevételét. Ezt a problémát a PTE önértékelése is említi. Problema-
tikusnak látjuk a hallgatók idegennyelv-ismeretének alacsony fokát és 
oktatásának megoldatlanságát. 
 

5. Általános megjegyzések 
A PTE MK szobrász képzése – akárcsak a festı szaké – rövid múltja 
ellenére jelentıs eredményeket képes felmutatni. A tervek szerint a 
Mővészeti kar – a DLA-ban már meglévı – Kerámia-képzést is kíván 
indítani. A város különbözı részein található mőtermek és mőhelyek 
problémájának megoldására remélhetıen a közeljövıben a Zsolnay 
gyárnak a Pécs EKF keretében történı új kialakítása ad lehetıséget. 
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PTE szobrászmővész szak - Értékelés a megadott szempontok sze-
rint 
 

1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés megállapításai reálisak, megalapozottak, nagyjából 
összhangban vannak a hallgatói véleményekkel. A minıségbiztosítás 
egyetemi szinten történik. 
 

2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás teljesíti a képesítési követelményeket.  
 

3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók száma az elıírásoknak eleget tesz, képesítésük foka azt 
messze meg is haladja.  
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a követelményeket az adott körülményekhez adaptálja.  
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok kí-
nálata: 
A képzés elsısorban a gyakorlati oktatáson alapul, a tantervben biztosí-
tott az egyes tárgyak egymásra épülése.  
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A hallgatók alkalmasak arra, hogy bármely területen részt vegyenek a 
szakirányú továbbképzésben. A hallgatók végzés utáni pályakövetése 
nem megoldott, a hiányosság pótlása most folyik.  
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szakon belül nincsenek külön szakirányok, a képzés célja a hallga-
tóknak a szobrászat különbözı területein végzendı önálló munkára va-
ló a felkészítése. 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 59

 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel a minimum követelményeknek, de a helyi 
infrastruktúra további fejlesztést igényel (mőhelyek, mőtermek kon-
centráltabb elhelyezése).  
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
A PTE Szobrász szakán nagy hangsúlyt helyeznek a mőtermi rajz gya-
korlására és a mintázás elsajátítására. Mind a beton-, mind a faszobrá-
szat területén a szobrász szak külsı partnerekkel mőködik együtt (Du-
na-Dráva Cement Rt., Mecseki Erdészeti Rt.). A látogatás során a mő-
helyekben oldott hangulat, kollegiális atmoszféra tapasztalható. 
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Magyar Képzımővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése:  
grafikusmővész szak 
kkk: 2006/7/IX/1/59. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
MA (egységes osztatlan mesterképzés) 

A 
2008/7/IX/5. sz. 
MAB határozat 

(hatálya: 2016. október 3.) 
 

1. Szöveges értékelés 
A Grafika szak képzési célja olyan grafikusmővészek képzése, akik a 
rajzi alapozásra épülı grafikai mőfajok terén önálló alkotómővészeti 
tevékenységre alkalmasak, jól ismerik a grafika nemzetközi és magyar 
és hagyományait, illetve a kortárs törekvéseket. A Bolognai-folyamat 
keretében 2007-ben az MKE a korábbi Képgrafika szak és Alkalmazott 
grafika szak átalakításáról, egységes Grafika mesterképzési szak létesí-
tésérıl döntött. Indokként a két szak képzési-tantárgyi közelsége, illetve 
az MKE egységes osztatlan képzése hozható fel. Az új szakon belül a 
képzés két szakirányon folytatódik, azaz a gyakorlatban a korábbi két 
szak most egy tanszék keretein belül lényegében változatlanul mőködik 
tovább. Az önértékelés és a bemutatott fejlesztési elképzelések sem 
utalnak a két szakirány összeolvadására vagy akár további közeledésé-
re. Az összevonás eredményeként sem az infrastruktúra, sem az oktatási 
struktúra lényegesen nem változott, a szakirányok közötti átjárhatóság 
nem javult. A II–V. évfolyamig (kimenı évfolyamok hallgatói) még az 
egyesítés elıtti tanmenet szerint kapnak képzést.  
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A szakon a képzés a képzési és kimeneti követelményeknek megfelel. 
A képzések során az alapképzési szakaszban az alapvetı szakmai isme-
retek elsajátítása történik, amelynek keretében a hallgatók a rajzi alapo-
zó tanulmányok mellett a legfontosabb grafikai technikákkal ismerked-
nek meg. Ezek birtokában a növendékek a késıbbiekben mesterük se-
gítségével jobban meg tudják találni a saját egyéniségüknek legjobban 
megfelelı feladatokat. Az alapképzést követıen a szakmai képzés lé-
nyegében a mesterekkel való konzultáción, ill. tematikus feladatokon, 
pályázatokon alapul. Tervezıgrafika szakirányon a rajzi alapozó tanul-
mányok mellett a szakmai alapozó feladatok fıleg tematikus jellegőek.  
 

3. Erısségek 
A grafikai mőhelyek jól felszereltek, a legexkluzívabb munkák kivite-
lezésére is alkalmasak. A hallgatók munkáját szakoktatók is segítik, és 
megfelelı számítógépek állnak a hallgatók rendelkezésére. A szak tö-
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rekszik az oktatás megújítására. Ennek keretében a képgrafika szakirá-
nyon 2007-ben oktatóhelyként fotólabor kezdte meg mőködését, hogy a 
képzésbe a klasszikus fényképészeti eljárásokat is bevonják, ennek 
tárgyi és személyi feltételek biztosítva vannak. A képzésen belül elkez-
dıdött a szakirányú mővészettörténet-oktatás, a grafikatörténeti kurzust 
meghívott elıadók tartják. Ez a hallgatói tájékozottságot támogató el-
képzelés indokolt, módszerei ez idáig kimunkálatlanok, és a mővészet-
elméleti képzés a szak képzési gyakorlatához egyelıre nem szervül. A 
kortárs mővészeti színtéren való jelenléthez szükséges prezentálási, 
menedzselési, pályázati ismeretek még kevéssé épülnek be az oktatás 
szerkezetébe. A hallgatók nemzetközi megmérettetéseken való sikeres 
szereplésük tanúskodik az oktatás színvonaláról. Mindkét szakirány 
segíti a hallgatók bekapcsolódását a szaknak megfelelı hazai mővészeti 
intézményrendszerbe, a végzettek pályájának nyomon követése infor-
mális.  
 

4. Problémák 
A Grafika szak infrastrukturális ellátottsága a többi szakhoz hasonló 
állapotban van. A mőhelyellátottság megfelelı, de a mőtermi lehetısé-
gek szőkösek, nagy a zsúfoltság (a hallgatók a mőtermi munkát jelentıs 
részben intézményen kívül oldják meg). A hallgatói létszám bıvítésé-
nek feltételei jelen körülmények között nem biztosítottak. A gépek 
karbantartása nem megoldott, szükség lenne erre egy állandó szakem-
bert alkalmazni.  
A két szakirány kevéssé törekszik vendégoktatók bevonására, worksho-
pok rendezésére. A szakirányok, a szakok és az egyetemek közötti hall-
gatói mobilitás csekély. Így mindkét szakirány mőködése a korábbi 
képzési gyakorlaton alapul, kevéssé törekszik a kitekintésre. A képgra-
fika szakirány mestereinek aktuális nyugdíjba vonulása miatt a képzés 
perspektívái ma nem beláthatóak.  
 

5. Általános megjegyzések 
Mivel a PTE mővészeti képzésében nincsen grafikai szak, a MOME 
tervezıgrafikusi képzése pedig más rendszerben (BA + MA) folyik, így 
az azokkal történı összehasonlításra nincsen lehetıség. (Újabban opci-
onális lehetıségként a pécsi mővészeti szakok hallgatói számára − a 
klasszikus grafikai technikák iránt érdeklıdés okán létrehozott − sze-
rény grafikai mőhely áll rendelkezésre.) A hallgatói kérdıívek a gya-
korlatorientált képzés jelentıségét hangsúlyozzák, kritikai észrevételeik 
elsısorban ezek súlyának növelésére, illetve a feladatok teljesítési fel-
tételeinek (pl. határidık) következetesebb érvényesítésére vonatkoznak. 
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MKE grafikusmővész szak - Értékelés a megadott szempontok 
szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés megállapításai reálisak, megalapozottak, nagyjából 
összhangban vannak a hallgatói véleményekkel. A minıségbiztosítás 
tanszéki szinten történik. 
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás teljesíti a képesítési követelményeket.  
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók képesítése, száma az elıírásoknak eleget tesz.  
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a követelményeket az adott körülményekhez adaptálja.  
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos. A képgrafika szakirányon többen nyugdíj elıtt áll-
nak. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elsısorban a gyakorlati oktatáson alapul, a szak két szakirány-
nyal (Képgrafika, Tervezıgrafika) mőködik. A tantervben biztosított az 
egyes tárgyak egymásra épülése.  
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A hallgatók alkalmasak arra, hogy bármely területen részt vegyenek a 
szakirányú továbbképzésben. A hallgatók végzés utáni pályakövetése 
nem megoldott.  
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8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A cél a hallgató szakirányon belüli speciális területre (képgrafika, ter-
vezıgrafika), illetve az ezen területen végzendı önálló munkára való a 
felkészítése.  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel a minimum követelményeknek, de a helyi 
infrastruktúra további fejlesztést igényel (elsısorban a mőtermi férıhe-
lyek számának növelése).  
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Az elızı tanévben egyesített grafika szak új formában való mőködésé-
ben eddig jelentıs változás nem történt. Célszerőnek látszik a két szak-
irány közötti viszony hosszú távra szóló újradefiniálása, illetve össze-
hangolása.  
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Magyar Képzımővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
Intermédia-mővész szak 
kkk: 2006/7/IX/1/61. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
MA (egységes osztatlan mesterképzés) 

A 
2008/7/IX/6. sz. 
MAB határozat 

(hatálya: 2016. október 3.) 

 

1. Szöveges értékelés 
A szak az információs társadalom mindennapjait meghatározó technikai 
médiumokat kreatívan alkalmazni tudó önálló alkotómővészeket képez, 
akik a digitális korszakban képesek a hagyományos mővészetben kiala-
kult formaproblémák és eszköztár továbbgondolására, a képzımővészi 
gondolkodás kreatív megújítására. Érzékenyen reagálnak a társadalom, 
illetve a szőkebb szociokulturális környezet változásaira, magas intel-
lektuális és mővészi szinten képesek hozzájárulni e folyamatok megér-
téséhez és kritikai-értelmiségi attitődök kifejlesztéséhez. A szak az 
általános mővészettörténet és elmélet oktatásán túl szorgalmazza a 
szakspecifikus ismeretek, a médiatörténet és -elmélet oktatását is. A 
képzés során hangsúlyt fektetnek a mővészi kifejezés különbözı tech-
nikáinak, eszközeinek, módszereinek és funkcióinak együttlátására. Az 
individuális alkotótevékenységet tiszteletben tartva súlyt helyeznek a 
mőhelyjellegre és a közös feladatokra. A más szakokra jellemzı mes-
ter-tanítvány kapcsolat helyett minden mester törekszik arra, hogy kap-
csolatban legyen és konzultáljon azokkal a hallgatókkal, akik számára 
az ı módszerei, elképzelései hasznosíthatóak. A szak indítása idején 
lényeges problémának tőnt, hogy a hallgatók nem szereznek jártasságot 
a klasszikus mővészeti technikákban. Az eltelt idı alatt megkezdıdött e 
hiányosság pótlása: speciális kurzusokon foglalkoznak elsısorban a 
rajzi kifejezés fejlesztésével. A képzés körülményei jelentısen változ-
tak azzal, hogy a szak önálló épületbe költözött. 
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A szakon egyik legfıbb erıssége a nevében is jelzett interdiszcip-
linaritás: az, hogy a hangsúly a különféle szakmák, tevékenységi típu-
sok területek együttes kezelésére és kreatív kombinálására kerül. A 
szakon – az MKE többi mővészképzı szakjával szemben – nem meste-
rek által irányított osztályok keretei között zajlik a munka. A képzés 
áttekinthetı módon tagolódik. Az alapképzés (4 szemeszter) során a 
hallgatók tanárok és szakmai asszisztensek segítségével szereznek jár-
tasságot a médiatechnikákban, a stúdiómunkában (fotólabor, filmvágó, 
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analóg és digitális vágó, computer-kabinet), és ezekkel a felhasználói 
szintnél magasabb fokon, olykor fejlesztıi-tervezıi szinten és kreatív 
módon lesznek képesek bánni. Ezzel párhuzamosan az elméleti órákon 
feltárulnak a technikai médiumok mővészeti célú alkalmazásának elız-
ményei, lehetıségei és kihívásai. A harmad- és negyedéves hallgatók 
egy-egy évre azután mestert (tutort) választanak maguknak, akinek irá-
nyításával meghatározott programok mentén, személyre szabott pro-
jekt-típusú feladatokat kell megoldaniuk. A mőtermi munka során a 
hallgatók számára megfogalmazott, kötött feladatokban a mesterek 
kifejezetten javasolják a szigorú konceptuális megfogalmazást, illetve a 
szabad eszközválasztást és -kombinálást (rajzi feladatok, vágási gya-
korlatok, animációs feladatok, saját weboldal készítése stb.). A képzés 
szorgalmazza a felsıbb éves hallgatók számára a nyilvános szereplést: a 
rendszeres mőhelymunka keretében a hallgatók munkájuk prezentálá-
sával mind verbális, mind multimediális eszközök használatát elsajátít-
ják. 
 

3. Erısségek 
A szak erıssége, hogy a történeti és elméleti ismeretek szervesen épül-
nek be az oktatásba, a hallgatók az elméleti és társadalomkritikai isme-
retek szerepét értelmezni tudják a mővészi alkotómunkában. Az 
intermédia-mővészet a hagyományos képzımővészeti mőfajoknál erı-
teljesebben kapcsolódik ma kurrens teoretikus kezdeményezésekhez, 
filozófiai kérdésfeltevésekhez, mővelése magas színvonalú elméleti ok-
tatás nélkül nem oldható meg. Az oktatás szorosan kötıdik a tanszéken 
folyó intenzív kutatási, publikálási és dokumentációs tevékenységhez 
is, és azokhoz a tudományos-szakmai konferenciákhoz, amelyekre jól 
felszerelt elıadóterem kínál lehetıséget. Kiterjedt a társintézményekbe 
való áthallgatás, illetve a velük közös projektek ösztönzése, ezek szin-
tén növelik a hallgatók tájékozódásának spektrumát. A rendszeresen 
megrendezésre kerülı workshopok során a hallgatók tekintélyes – sok-
szor a nemzetközi színtéren aktív – mesterekkel dolgozhatnak együtt. A 
mőhelymunka a különbözı évfolyamok diákjai számára is találkozási 
lehetıséget nyújt, nem jellemzı a mőhelybe zártság. A szak az átlagos-
nál több lehetıséget nyújt a nemzetközi kapcsolatok építésére, a kül-
földön töltött szemeszterekre, a diákcserében való részvételre.  
 

4. Problémák 
A technikai igények miatt a hallgatói létszám további bıvítése nem 
észszerő. A szak infrastrukturális tekintetben alig van jobb helyzetben a 
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többi szaknál, a legnagyobb problémát a hallgatói vélemények szerint 
az eszközök hiánya, elavult állapota és a helyhiány jelenti (a legsúlyo-
sabb probléma az épület pinceszintjének rendszeres beázása). A gép-
park karbantartása és folytonos megújítása komoly fejtörést okoz a 
tanszék és az egyetem vezetésének, mivel az egyetemi gazdálkodás 
adott körülményei között a fejlesztés nem tervezhetı. A hallgatók ha-
gyományos mővészeti képzésben való részvételének nem kidolgozottak 
a perspektívái. A hallgatók további vendégelıadók és tanárok meghívá-
sát igényelnék.  
 

5. Általános megjegyzések 
Magyarországon egyelıre ez az egyetlen szak, ahol tizenöt éve ilyen 
típusú képzés folyik. Népszerőségét és társadalmi fontosságát mutatja, 
hogy a túljelentkezés növekvı tendenciát mutat, a tíz-tizenkétszeres 
mutató nem csökken, pedig a felvételi ponthatárok egyre magasabbak. 
Az 1996-os szakakkreditálás alkalmával a szak ideiglenes minısítést 
kapott, mivel még nem bocsátott ki diplomát. Az azóta elkészült diplo-
mamunkák magas szintőek, és megfelelı szakmai kompetenciákról 
tanúskodnak, a szakon végzettek közül számosan a kortárs mővészet 
meghatározó alkotói. 
 
 
 
MKE intermédia-mővész szak - Értékelés a megadott szempontok 
szerint 
 

1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?): 
Az önértékelés mértéktartó, hiteles képet fest a szakon folyó tevékeny-
ségrıl, pontosan tájékoztat az eredményekrıl és nem hallgatja el a 
gyengeségeket sem és egybevág a hallgatók reflexióival is.  
 

2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
A tapasztaltak alapjában megfelelnek a KKK-ban foglaltaknak és ma-
gas szinten teljesítik a képesítési követelményeket.  
 

3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók képesítése, száma az elıírásoknak eleget tesz.  
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4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: A szak az egyetem leginkább innovatív és szellemi értelemben 
koncepciózus egysége.  
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): A szakon az or-
szág vezetı médiamővészei oktatnak: életmővük, szakmai elismeréseik 
és publikációik garanciát nyújtanak az itt folyó mővészképzés magas 
fokára, kor szerinti megoszlásuk a szakon arányos. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: A képzés szilárd elméleti és gyakorlati alapokon nyugszik. A 
tantervben biztosított az egyes tárgyak egymásra épülése. Szakirányok 
nincsenek, a képzés rendje azonban átgondolt, koncepciózus tervet 
követ.  
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): A végzett hallgatók alkal-
masak arra, hogy bármely területen részt vegyenek a szakirányú to-
vábbképzésben, és önálló alkotómunkát végezzenek az új médiumok 
területén (fotó, film, videó, computer). A végzetteket közös munkákra, 
kiállításokra és néha kurzusok tartására is rendszeresen visszahívják, de 
végzés utáni pályakövetésük nem megoldott.  
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak): A szakon belül nin-
csenek külön szakirányok, a képzés célja a hallgatóknak minél több 
médium területén végzendı önálló munkára való a felkészítése.  
 

9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei): A szak elhelyezése megfelel a minimum 
követelményeknek, de a helyi infrastruktúra (számítógéppark, analóg és 
digitális eszközpark, videokamerák stb.) folyamatos fejlesztést igényel, 
az épület beázó alsó szintje intenzív állagvédelmet igényel.  
 

11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Az országban egyedül az MKE-n található intermédia-mővész szak, 
amelynek szerepe kiemelkedı, mivel az információs társadalom külön-
bözı szféráiban nagy szükség van olyan kreatív és kritikusan gondol-
kodó szakemberekre, akik széles körő jártassággal rendelkeznek az új 
technikai médiumok területén.  



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 68

 

Magyar Képzımővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
restaurátormővész szak 
kkk: 2006/7/IX/1/57-61. MAB határozat 
Képzési szint: 
MA (egységes osztatlan mesterképzés) 

A 
2008/7/IX/7. sz. 
MAB határozat 

(hatálya: 2016. október 3.) 

 

1. Szöveges értékelés 
Magyarországon csak a MKE képez restaurátorokat. A különféle kö-
zép- és felsıfokú képzési szinten történı, helytelenül „restaurátor”, sıt 
„szakrestaurátor” képzésnek nevezett tanfolyamok elvégzése nem ele-
gendı a restaurálás/konzerválás önálló szakmagyakorlásához, legfel-
jebb az egyetemre való bekerülés elıkészítıje lehet. A MKE az egye-
temi restaurátorképzés évtizedek óta egyre fejlettebb tantervvel és fel-
szereltséggel biztosított, az 1970-es évek óta megerısödött a természet-
tudományos képzés.  
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A restaurátorképzés alapja az integrált elméleti és gyakorlati képzés 
megfelelı egyensúlya. Az elméleti tantárgyak szorosan kapcsolódnak a 
konzerválás/restaurálás gyakorlati tárgyaihoz. A gyakorlati képzés ré-
sze a magas szintő mőhelymunka, amely betekintést biztosít az elméle-
ti, illetve gyakorlati tudományos kísérleti módszerekbe azzal a céllal, 
hogy alkalmassá tegye a restaurátor-hallgatót a tudományos munkában 
való részvételre, illetve felkészítse az önálló szakmagyakorlásra. Az 
oktatási program figyelembe veszi, hogy a restaurátorokkal szemben a 
társadalom különleges minıségi elvárásokat támaszt, ezért nagy jelen-
tıséget tulajdonít annak, hogy megfeleljen a kulturális örökség és a 
kulturális javak védelmérıl szóló törvények elıírásainak. Az oktatás a 
restaurátor-hallgatókban mindenek elıtt azt a képességet és igényt hiva-
tott fejleszteni, hogy módszeres kérdésfeltevésekkel, az eredmények 
kritikai kiértékelésével, az elméleti ismeretek, gyakorlati tapasztalatok 
és mővészi beleérzı-képesség együttes érvényesítésével tudják az egyes 
feladatokat megtervezni, végrehajtani, dokumentálni. 
 

3. Erısségek 
Az oktatók magas szintő szakmai gyakorlattal és tudással rendelkeznek, 
többségüknek van tudományos fokozata és/vagy szakmai kitüntetése. A 
szak mőködését több díjjal honorálták (a Magyar Szabadalmi Hivatal 
Millenniumi Díja a szellemi tulajdon hatékony védelméért, Magyar 
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Felsıoktatásért Emlékplakett, Pro arte et doctrina academia artium 
hungarica emlékérem). A szak nemzetközi kapcsolatai jók, az MKE 
1998-ban részt vett az Európai Hálózat a Konzerválás/Restaurálás Ok-
tatásáért (ENCoRE) nemzetközi egyesületet megalapításában, szavazati 
joggal részt vesz az európai restaurátorképzést érintı törvények és aján-
lások megalkotásában, a restaurátorokkal szemben támasztott európai 
követelményrendszer kidolgozásában. A szak ezen ajánlásokat figye-
lembe véve végzi oktatói munkáját. A szakirányokon a restaurá-
lás/konzerválás oktatása a kulturális javak minden fajtáját magában 
foglalja, biztosított a doktorátus megszerzésének lehetısége. A hallga-
tók értékelése jól tervezett és változatos módon zajlik. A tananyagba 
beépített konzultációkon, a vizsgabizottságban külsı tagként résztvevı 
szakértık tanácsadókként és értékelıkként kapcsolódnak bele az okta-
tási programba. A vizsgamunkák magas tudományos és mővészeti 
színvonalat képviselnek, ezek a restaurált tárgyak múzeumaink és mő-
emlékeink kiállított darabjai. A restaurátor-jelöltek mővészeti pályára 
segítését a konzultációkon, vizsgabizottságban résztvevı szakemberek 
alapvetı feladatuknak tekintik, a pálya-kezdıket igyekeznek bevonni a 
folyó szakmai feladatokba. Pályakövetést a Magyar Restaurátorok 
Egyesülete végez.  
 

4. Problémák 
Míg az iparmővészet szakirány tárgyi, anyagi feltételei ideálisnak 
mondhatóak, addig a képzımővészet szakirányról ez nem mondható el. 
Idıszerő lenne, hogy az igen magas színvonalú gyakorlati képzéshez a 
mőszerezettség is igazodna. A néhány éve igen korszerőnek számító 
mőszerek egy része elavult, ezért a megfelelı infrastruktúra biztosítása 
érdekében mind rövid, mind hosszú távon általános megújítási terv 
szükséges. A hallgatók kritikai észrevételei is elsısorban az infrastruk-
túrára vonatkoztak (fotóterem és labor hiánya, kevés mikroszkóp). A 
Kırestaurátor képzésben szükségesnek látszik az elméleti-tudományos 
képzés, illetve az oktatói kar fejlesztése. Az MKE két szakirányán az 
alapképzés színvonala, a tanulmányi követelmények azonosak, a dip-
lomák alkalmazás és munkakör betöltés szempontjából egyenértékőek. 
Ezért az egyes szakterületek presztízsét is azonossá kell tenni, ez akkor 
teljesíthetı maradéktalanul, ha a tárgyrestaurátor-képzés is teljes okta-
tási idıben, az Egyetem kizárólagos irányítása mellett nappali tagoza-
ton történik. (Megjegyezzük, hogy a kulturális javak egy töredékének 
restaurálás-oktatása még megoldatlan: pl. ólmozott üvegablakok, régi 
hangszerek és orgonák, mőszaki emlékek stb.) 
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5. Általános megjegyzések 
Az EU szakmát érintı állásfoglalása, hogy a kulturális javak létezése, 
hozzáférhetısége és védelme komoly minıségi elvárásokat támaszt, 
demokratikus ellenırzést és szabad betekintést tesz szükségessé min-
den, a javakkal kapcsolatos tevékenységet illetıen. Ezt csak az akkredi-
tált, védett és nemzetközileg elismert titulushoz vezetı egyetemi szintő 
oktatás garantálja. Kívánatos volna, hogy legalább egy külföldön el-
végzett félév a restaurátorképzés kötelezı része legyen, valamint a kép-
zéshez tartozzon egy legalább három hónapos – lehetıség szerint kül-
földi – szakmai gyakorlat. Összesítve megállapítjuk, hogy a Restaurátor 
szak fontos szerepet tölt be nem csak a restaurátorok nevelésében, ha-
nem a mővészképzésben is. Az itt képzett restaurátorok közalkalma-
zottként vagy önálló szakmagyakorlásuk során olyan speciális közfel-
adatokat tudnak ellátni, melyek a társadalom számára kiemelkedıen 
fontosak, ezek teljesítéséhez a szakon megszerzett tudás és vállalt hiva-
tásukkal szembeni magatartásuk biztosít garanciát. 
 
 
 
MKE restaurátormővész szak - Értékelés a megadott szempontok 
szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés megállapításai reálisak, megalapozottak, összhangban 
vannak a hallgatói véleményekkel. A minıségbiztosítás tanszéki szin-
ten történik 
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás teljesíti a képesítési követelményeket.  
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók képesítése, száma az elıírásoknak eleget tesz. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a követelményeket az adott körülményekhez adaptálja.  
 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 71

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés szilárd elméleti és gyakorlati alapokon nyugszik, a két szak-
irányon (képzı-, illetve iparmővészet) belül további specializálódást 
kínál. A tantervben biztosított az egyes tárgyak egymásra épülése.  
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A végzett hallgatók alkalmasak arra, hogy önálló munka keretében vé-
dett kulturális javakat kutassanak, feltárjanak, helyreállítsanak. A hall-
gatók végzés utáni pályakövetése – a Magyar Restaurátorok Egyesüle-
tén keresztül – megoldott.  
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A cél a hallgató szakirányon belüli speciális területre (pl. festmény, 
fém-ötvös), illetve az e területen végzendı önálló munkára való a felké-
szítése.  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
Az intézmény elhelyezése megfelelı, de a helyi infrastruktúra (labora-
tórium, fotómőterem) további fejlesztést igényel.  
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Az országban egyedül az MKE képez restaurátorokat, akikre kiemelke-
dı fontosságú feladat hárul a kulturális örökség és a kulturális javak 
megırzésében.  
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Átfogó megjegyzések a vizuális mővészeti doktori (DLA) képzésrıl 
 
A vizuális mővészeti doktori iskolák létrejöttének okai: 

- a Bolognai Folyamat szellemében a háromszintő képzés teljes ki-
építése az egyetemi szintő mővészetoktatás területén is; 

- a Felsıoktatási Törvénynek megfelelı fokozattal rendelkezı okta-
tók állítása az egyetemi képzés vezetı tanári posztjaira, s ezzel a 
korábbi, mővészeti díjakon alapuló, tehát bizonytalan szakmai-
politikai ítéletre hivatkozó vezetı oktatói besorolások kiváltása; 

- az egyetemi képzésnél hagyományosan és indokoltan hosszabb mő-
vészeti képzés intézményi kereteinek (újra) megteremtése; 

- a fiatal mővészek pályára állásának segítése a szintén állami támo-
gatást adó, de képzést nem nyújtó Derkovits-ösztöndíj és az immár 
csak informális segítséget nyújtó Fiatal Képzımővészek Stúdiója 
Egyesület mellett; 

- a kortárs mővészetre jellemzı, a szakma mővelése mellett a teoreti-
kus felkészültséget is megkívánó mővészi habitus kialakítása. 

 
Akárcsak az osztatlan mesterképzés esetén, a doktori képzés is végig-
gondolható a hagyomány mővészképzés mester-tanítvány kapcsolata, a 
szervezett szakmai képzés, a mőhelymunkán, alkalmi workshopokon 
alapuló képzés vagy az önálló munkára, konzultációkra, fokozatszer-
zésre alapuló elképzelés mentén. A képzés alapelveinek markáns meg-
határozását nehezíti a doktori képzésben résztvevık kis létszáma és a 
hallgatók elképzeléseinek, eszközigényének, tájékozódási szándékának 
− szakmailag indokolt – szórása; illetve azon szempont végiggondolá-
sa, hogy maga a doktori képzés elkötelezi magát valamely szélesebb 
feladatkör mellett (mővészeti kutatómunka, a sokakat megszólító, a köz 
számára − közpénzen − dolgozó mővész attitődje, a progresszív mővé-
szeti szcénára való felkészülés, a mesterségbeli tudást preferáló és a 
piaci értéket is figyelembe vevı mőteremtés stb.), vagy egyszerően a 
„tehetség” nehezen körvonalazható kategóriája mentén igen különbözı 
szándékú és habitusú mővésznövendékek számára próbál közös képzési 
keretet, tájékozódási horizontot teremteni. 
 
Az MKE Doktori Iskolájának önértékelése hangsúlyozza is, hogy a 
képzés kezdetei óta folyamatosan változik, átalakul a képzés koncep-
ciója. „A jelenlegi képzési rendszerét a doktori iskola megalakulása óta 
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folyamatosan és tudatosan alakítottuk. A változtatásokra azért volt és 
van szükség, mert a DLA-képzésnek a jelenlegi oktatási struktúrában 
nem volt kiforrott formája. Bár minden dokumentumban arról van szó, 
hogy a DLA képzés a Phd-képzésnek felel meg, egyre világosabbá 
válnak az elkülöníthetı sajátosságok. Mind tartalmi, mind formai 
szempontból sok gondot okozott, hogy ezeket a sajátosságokat nem 
sikerült azonnal érvényesíteni. Más országokban, pl. angolszász terüle-
ten (ahol régebben folyik ilyen jellegő képzés) sem teljesen tisztázott a 
két doktori képzés viszonya. Az összehasonlítás mindig egyoldalú, a 
Phd-képzéshez hasonlítják a DLA-képzést.” 
 
Az önértékelésben megfogalmazott szempont, a PhD-képzéshez való 
hasonlítás valóban problematikus. Hiszen a PhD a tudományok rend-
szerén belül viszonylag jól definiált kutatáshoz és teljesítményhez kö-
tött. Míg a (vizuális) mővészetek területén bizonytalan a „kutatás” fo-
galma. Így a vizsgált doktori iskolákban áttekintett DLA értekezések 
nem csak színvonalukban mutatnak nagy szórást, hanem felfogásukban. 
Akad közöttük mővészettörténeti és -elméleti fejtegetés, képelméleti 
esszé, egy konkrét mőtípus technikai-történeti feltárása éppúgy, mint a 
saját alkotótevékenység bemutatása. S bár elsı megközelítésben ez 
utóbbi megközelítés tőnik kevésbé tudományosnak, valójában a saját 
tevékenységet bemutató analitikus-reflexív szövegek között kimagasló 
színvonalú is található, olyan tehát, amely épp a kortárs mővészetben 
megkívánt tudatosság kimunkálására és a széles horizonton való tájé-
kozódásra sarkallta szerzıjét. 
 
Mindezek alapján javasolható, hogy a vizuális mővészeti doktori isko-
lák céljairól, feladatairól, módszereirıl érdemes lenne részben meglévı 
tapasztalatok (mint az építészeti mesteriskola, vagy az egyes amerikai 
egyetemeken ill. európai múzeumokban mőködı mővészeti kutatóhe-
lyek) és az eddig kialakult hazai gyakorlat alapján a MAB keretein 
túllépı, az érintettek szélesebb körét bevonó szakmai vitát, konferenci-
ákat, esetleg munkabizottság felállítását kezdeményezni. 
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Magyar Képzımővészeti Egyetem 
Doktori iskola megnevezése: 
képzımővészeti doktori iskola 
(2008/3/VIII/2/054. MAB határozat – FELTÉTELESEN MEGFELELT minısítés) 
 
Szöveges értékelés 
A doktori képzés jelen formájában egyfelıl a doktorandusz és témavezetı-
je közti rendszeres konzultációkon, részben a doktoranduszok heti rend-
szerességő tematikus megbeszélésein alapul. A képzés e kettıssége egyfe-
lıl alkalmat ad az önálló kutató-alkotómunkára, másfelıl elınyös a tudás-
közvetítés, a közös mőhelyszellem szempontjából. 
Az MKE Doktori iskola kiépülı nemzetközi kapcsolatrendszerében a 
meghívott oktatók és diákcsere szerepe még némiképp tisztázatlan. 
 
1. Szervezeti vonatkozások 
- A doktori iskola vezetıje Szabados Árpád egyetemi tanár.  
- A Doktori Iskolát 2002-ben akkreditálták, 1986 óta program-akkreditá-

cióval folyt a mesterképzés az egyetemen. 
- Témahirdetések: a szakmegnevezéstıl a témavezetıt intenzíven foglal-

koztató konkrét problémákig terjed, ám az egyes témameghirdetések 
típusa, a jelentkezı és végzett hallgatók száma közt − már csak a „min-
ta” kicsinysége okán − nem állapítható meg összefüggés. Mindenesetre 
feltőnı, hogy számos jeles mővészszemélyiség meghirdetése válasz 
nélkül maradt a jelentkezı hallgatók körében. A hallgatók egyéni prog-
rammal is jelentkezhetnek festészet, szobrászat, intermédia, tervezı-
grafika, képgrafika, restaurátor és látványtervezı területen. 

 
2. Pozitívumok, erısségek 
Az MKEDI infrastruktúrája a Feszty-villa birtokbavételével jelentısen 
javult. A doktoranduszok számára az épületen belül lehetıség van kisebb 
téregységek többé-kevésbé önálló mőteremként való használatára, és ez a 
lehetıség néhány alkotó számára tényleges esélyt biztosít pl. kísérleti-
installációs projektek végig vitelére. Ugyancsak megfelelı hely áll rendel-
kezésre az elıadások, a közös munka számára.  
 
3. Negatívumok, gyengeségek 
A hagyományos mőteremtés mőhelyháttere teljes mértékben hiányzik, és 
az újabb törekvéseket kiszolgáló digitális technikákkal való felszereltség 
is szegényes, technikusok sem állnak rendelkezésre, nyilván arra alapoz-
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va, hogy a médiamővészek esetén a közös eszközhasználat általában prob-
lematikus, illetve az egyes mővészek törekszenek saját eszközparkjuk 
kialakítására. 
 
4. Javaslat 
A képzés kevéssé tudja figyelembe venni a kortárs mővészet sajátságait, 
így a képzésben nem elegendı súllyal van jelen a társadalomelméleti ösz-
szefüggések tárgyalása, a mővészet mediális sajátságainak vizsgálata, és 
az iskola szintén kis mértékben tud közvetlen segítséget adni a pályakezdı 
mővészeknek azon gazdasági, pályázási, menedzselési ismeretek (alkal-
manként idegen nyelvő) közvetítésében, amelyek nélkül ma egy mővész-
pálya nemigen építhetı fel. Szintén problematikus, hogy az iskola kevéssé 
vállal közvetítı szerepet a doktoranduszok és a kurátorok között. Ezen 
célszerő lenne változtatni.  
A törzstagok korfája nagyon magas, intézkedési terv lenne szükséges a 
folyamatosság biztosításához.  
Az MKEDI nem rendelkezik önálló könyvtárral, ám magának az Egye-
temnek a könyvtára olyan jól ellátott és olyan kiemelkedı színvonalú, 
hogy mellette más könyvtárfejlesztésnek nem lenne értelme. Nem tartható 
azonban helyesnek, hogy az MKEDI munkája során létrejött és az iskola 
birtokában maradó hagyományos, papíralapú és digitális dokumentumok 
ırzési helye nem a könyvtár, amely ehhez megfelelı archiválási és közzé-
tételi háttérrel rendelkezik. 
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Pécsi Tudományegyetem 
Mővészeti Kar 
Doktori iskola megnevezése: képzımővészeti mesteriskola 
(2008/3/VIII/2/055. MAB határozat – feltételesen megfelelt minısítés) 
 
Szöveges értékelés: 
A PTEDI a pécsi egyetemi mővészeti oktatás mesterképzésébıl nıtt ki, 
így annak számos jegyét ma is mutatja: a képzés mőteremtés- és mő-
tárgy-centrikus, nagyon követlen a mester-tanítvány viszony, illetve 
jellemzı a közvetlen kapcsolódás bizonyos nagyszabású törekvésekhez, 
elsısorban Bencsik István és Keserő Ilona mővészetéhez. A hallgatók 
számának növekedésével a képzésben helyet kaptak a kötöttebb, work-
shop-típusú képzési formák is. 
 
1. Szervezeti vonatkozások 
- A doktori iskola vezetıje Rétfalvi Sándor szobrászmővész, egye-

temi tanár.  
- A Képzımővészeti mesteriskolát 2001-ben akkreditálták, mester-

képzés 1995 óta folyik a pécsi egyetemen. - A Doktori iskolán belül 
négy program mőködik: Festészet, Szobrászat I., Szobrászat II., 
Szobrászat III. 

- A PTE Képzımővészeti Mesteriskolája az általa felterjesztett DLA-
fokozatra mint képzımővészeti doktori fokozatra kidolgozta spe-
ciális követelményrendszerét. A Mestertestület kidolgozta a doktori 
értekezések egységes tartalmi és formai követelményeit. A leg-
utóbbi akkreditáció óta kialakították a tutori rendszert.  

 
2. Pozitívumok, erısségek 
A képzés erıs sajátossága ennek alapján egyfelıl egy kitapintható mo-
dern mővészeti koncepció dominanciája, másfelıl a zenei képzéshez és 
a társadalomtudományi, elsısorban kommunikációs szakokhoz való 
kapcsolódás lehetısége, közös projektek végig vitele. A Doktori Iskolát 
jól szervezett iroda szolgálja, ez vállalta magára a képzés minden do-
kumentumának ırzését is.  
 
3. Negatívumok, gyengeségek 
A PTEDI lehetıségeit elsısorban az anyagi korlátai határolják be. A 
doktoranduszok mőteremkörülményei meglehetısen mostohák. A 
workshopok helyigénye megoldottabb, a rendszeres alkotómunka szá-
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mára viszont igen kevés a hely. Ugyancsak szerény a hagyományos és a 
mediális technológiához kapcsolódó mőhelykapacitás. A Mővészeti 
Kar számára rendelkezésre álló könyvtár messze alulmúlja a képzés 
színvonalát, annak fejlesztése jelentıs forrásokat igényelne. A nemzet-
közi kapcsolatokra rányomja a bélyegét az ország fıvárosközpontú-
sága: számos pályázatról és együttmőködési lehetıségrıl nem érkezik 
információ a PTE DI-hoz. Az oktatói karban ugyan fiatalabb nemzedé-
kek is jelen vannak, problémát inkább az életkoruk miatt visszavonuló 
professzorok pótlása jelent. 
 
4. Javaslat 
A PTEDI törzstagjainak száma a minimális 7 fı, és a törzstagok közül 
egy emerita és egy emeritus professzor van. Felmerül annak a lehetısé-
ge, hogy több mővészeti terület közösen indítson doktori iskolát, ame-
lyek keretében önálló programként mőködhetne a képzımővészet, ze-
nemővészet és építımővészet.  
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SZÍNHÁZ- ÉS TÁNCMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉR-
TÉKELÉSE 

 
AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 

 
 

A MAB 2009/3/VII/1-11. számú határozatai 
A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 

2017. március 27. 
 
 

A Látogató Bizottság elnöke: 
Radnóti Sándor 

DSc, egyetemi tanár, esztéta, ELTE BTK Mővészetelméleti és 
Médiakutatási Intézet, Esztétikai tsz.  

 
A Látogató Bizottság tagjai: 
Bán Zsófia dr. 

PhD, irodalomtörténész, ELTE Angol-Amerikai Intézet Amerika-
nisztika Tanszék, egyetemi docens 

Rónay Márta 
táncmővész, a Pécsi Mővészeti Szakközépiskola mővésztanára 

Rényi András dr. 
PhD, ELTE Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet, egyetemi 
docens 

Tarján Tamás dr. 
CSc, ELTE-BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Inté-
zet, egyetemi docens 

Bazsányi Sándor 
PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Esztétika Tanszék, 
egyetemi docens 

 
Hallgatói képviselı: 
Szendrıdi Szabolcs 

doktorandusz joghallgató PPKE-JÁK 
 
 

2009. március 27. 
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ÖSSZEFOGLALÓ a mővészképzés általános vonatkozásairól 

a) A mővészképzés helyzete 
A vizsgált képzési formák és intézmények olyannyira különbözıek, 
tradíciójuk, történetük, s jelenlegi aktivitásuk olyannyira heterogén, 
hogy általános összefoglalóra kevéssé adnak módot. Ezért jelentésünk 
lényege a konkrét intézmények szöveges értékelésében található. Ahol 
az egyes intézmények között az összehasonlítás lehetséges vagy kézen-
fekvı volt (a budapesti és kaposvári színészképzés ill. látványtervezés), 
ott ezt megtettük, más esetben viszont, ahol az összehasonlításra látszó-
lag szintén mód nyílna – a két táncmővészeti egyetem esetében –, ott 
arra jutottunk, hogy a két képzési forma inkább komplementer, mint 
párhuzamos. 
Általánosságban mindazonáltal megállapítható, hogy egyik általunk 
vizsgált mővészképzı intézmény sem heverte ki még teljesen azt a 
sokkot, hogy különbözı – itt nem vizsgálandó – okok miatt az eredeti, a 
speciális mővészi formára szabott képzési módot (akadémia, tanoda, 
intézet) fölváltotta az egyetem, a maga univerzális igényeivel és elvárá-
saival.    
 

b) Korlátok 
Korlátot az anyagi források szőkössége jelent, bár itt már nagyon kü-
lönbözı az egyes intézmények helyzete. Viszonylag új intézménynél – 
mint a Budapesti Kortárstánc Fıiskola – az új beruházások elkerülhetet-
lenek, s ezek, ha takarékosan is, de az igényeket kielégítıen megvaló-
sultak. Jelentıs új beruházásokat, illetve azok elıkészületét tapasztaltuk 
Kaposváron. Másutt viszont a tisztes szegénység, esetenként a lerob-
bantság a jellemzı, ahol nyilvánvalóan új források bevonására lenne 
szükség. 
 

c) Erısségek 
Az általunk látogatott intézmények fı erıssége a tanári kar. Általában 
komoly professzionalizmust, elkötelezettséget és jelentıs pedagógiai 
erényeket tapasztaltunk. 
 

d) Gyengeségek 
A gyengeségek mindenütt elsı sorban az anyagi korlátokból származ-
nak, s egyes helyeken égetıen szükség volna jelentıs infrastrukturális 
fejlesztésre. Általában – de mindenütt – gyengeségként értékeltük az 
idegen nyelvek elsajátításának megoldatlanságát.  
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e) Lehetıségek 
Lehetıséget látunk az áthallgatások nyitottabbá tételében, speciális ven-
dégelıadók rövid kurzusokra való meghívásában, a külföldi ösztöndíjak 
ill. közös utak rendszeresítésében. 
 

f) Veszélyek 
A veszélyek az a) pont alatt megemlített sajátosságból, az egyetemi 
formához való adaptálódásból származnak, amelynek konkrét megjele-
nési formája a feszültség az elméleti és gyakorlati tárgyak között. 
 
 
AJÁNLÁSOK ÉS ÉSZREVÉTELEK 
 
A. Összefoglaló (ajánlások) 
 

1. Magyar Táncmővészeti Fıiskola 
A Magyar Táncmővészeti Fıiskola összességében eredményesen il-
leszkedett be a bolognai rendszerbe. Szakjait és szakirányait BA-kép-
zésnek (alapképzés) nevezi, amelyhez mesterképzés (MA), és távlatilag 
– bár ennek lehetıségével szemben egyelıre szkeptikusak vagyunk – 
DLA-képzés kapcsolódna.  
Tudomásul véve e sajátosságot értékeltük a három szakot összességé-
ben pozitívan. 
Az MTF észrevételei: 
A DLA-képzés tervezését, létrehozását – a presztízs-szempontokon túl – legfıképpen 
maga a felsıoktatási törvény teszi szükségessé, amikor az oktatók számára kötelezıen 
elıírja a PhD ill. DLA képzésben való részvételt, ill. a tudományos fokozat megszerzé-
sét/meglétét. Teszi ezt kötelezıen a gyakorlati tárgyak oktatói számára is, különösen 
2010 után, a mővészeti díjak ekvivalenciájának megszőnésével.  
Meggyızıdésünk, hogy a táncmővészek, táncalkotók számára is biztosítani kell a saját 
szakterületükön, azaz a táncmővészet területén a mesterképzést meghaladó szintet, és 
nem lehet az a célunk, hogy a táncmővészek és táncalkotók más szakterületek, mővészeti 
ágak doktori iskoláiba „kényszerüljenek”, mert a saját területükön nem tudnak fokoza-
tot szerezni.  
Ebben a meggyızıdésünkben megerısít a MAB  2008/8/II/2.sz. határozatának 2.14. 
pontja: „A MAB fontosnak tartja, hogy minden tudomány/mővészeti ágban lehetıség 
legyen hazánkban is doktori képzésre és fokozatszerzésre, ezzel a tudományos utánpót-
lás biztosítására. Ezért olyan, az 5. sz. mellékletben felsorolt tudományágban [és a 
felsorolásban szerepel a táncmővészet képzési ág], ahol a doktori iskola létesítésének 
személyi feltételei átmenetileg az ország egyetlen intézményében sem teljesülnek, az 
érintett intézmények véleményének kikérése után, egy (és csak is) doktori iskola létesíté-
sét – meghatározott idıre – olyan formában is támogathatja a MAB, hogy …” 
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Természetesen a Látogató Bizottság által felvetett együttmőködést, a szervezett áthall-
gatást a magunk részérıl is megfontolandónak, a tervezés során figyelembe veendı 
szempontnak tartjuk. 
 

2. BKTF 
A Budapesti Kortárstánc Fıiskola nyilvánvaló célja, hogy azt a hiányt 
pótolja, amely a nagy múltú Magyar Táncmővészeti Fıiskola klasszi-
kus orientációjából adódik. Ezt az objektíve is föltétlenül méltánylandó 
és szükséges feladatot megítélésünk szerint igen komoly fölkészültség-
gel és elkészültséggel végzik. Ajánlásunk az alkalmankénti sokat mar-
kolásból következik: kívánatosnak találnánk, hogy az elméleti képzés 
egyes részeit áthallgatások intézményesítésével oldják meg.   
 

3. SzFE 
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem jól bevezetett, nagy hagyomá-
nyú intézmény, amely megítélésünk szerint jó válaszokat talált mind az 
egyetemi adaptálódás, mind a modernizálódás kérdéseire. Az általunk 
látogatott intézmények között viszont itt találtuk a legsürgetıbbnek az 
infrastruktúra állapotának javítását. 
 

4. MKE 
A Magyar Képzımővészeti Egyetem látványtervezı szakán végzett 
kiváló munkát azzal az ajánlással szeretnénk kiegészíteni, hogy kívána-
tos volna a rendszeres együttmőködés színész-hallgatókkal 
 

5. KE 
A Kaposvári Egyetem minden jel szerint a föllendülés állapotában van. 
Speciális lehetıségei, vezetıinek ambíciói azzal kecsegtetnek, hogy 
színvonalasan illeszkedik be a magyar egyetemi világba. Az egykori 
képzıs színvonal egyetemi szintre emelése persze nehézségekbe ütkö-
zik, s a mővész szakoknál ehhez a speciális nehézségek is járulnak. De 
minden jel szerint jó úton haladnak. 
 
 

B. Általános tanulságok és ajánlások az eljárással kapcsolatban 
 
A látogatások tapasztalatai mindenütt kedvezıek voltak. Szívélyesen, 
de önérzetesen fogadtak bennünket, kiváló logisztikai segítséget nyúj-
tottak, s minden kérésünket teljesítették. Sehol sem tapasztaltuk, hogy a 
problémákat leplezni akarnák, s mindenütt együttmőködı légkörben 
végezhettük a munkánkat. 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 82

 

Magyar Táncmővészeti Fıiskola 
Akkreditációs 

minısítés 
táncmővész szak (klasszikus balett, modern tánc 
szakirányok) 
kkk:. 2006/6/X/3/53-55. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/80. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA Nincs végzett évfolyam! 
2007/08-as tanévben még nem indult táncmővész 
BA képzés: néptánc, színházi tánc szakirányokon 

A 
2009/3/VII/1. sz. 
MAB határozat 

 
Szöveges értékelés 
„Míg Magyarországon a táncmővész-képzés a felsıoktatás szerves ré-
sze (jelenleg alapképzésben és mesterképzésben, de remélhetıleg rövid 
idın belül DLA-képzésben is), addig külföldön a képzés gyakran nem 
felsıoktatási keretek között zajlik, noha színvonalában kiváló.” A bi-
zottságnak az önértékelés e mondatából kell kiindulnia, tudomásul vé-
ve, mint a múltban szabványosított kész tényt a táncmővészképzés ma-
gyarországi felsıoktatási integrációját (és zárójelbe téve azt a kérdést, 
hogy mit jelenthet a táncmővész rövidre szabott aktív pályáján az alap- 
és mesterképzés után még a doktori – tehát alapvetıen elméleti – kép-
zéssel való terhelés is). 
 
A képzés sajátos vonásai 
Az MTF-en a táncmővész alapképzés 4 szakirányra (klasszikus balett, 
néptánc, modern és színházi tánc) tagolódik. A szakirányok között 
érezhetı hierarchia, ami leginkább az egy fıre jutó oktatók számában és 
a képzés folyamatosságának biztosításában mutatkozik meg, nyilvánva-
ló történeti okokkal magyarázható. Ugyanakkor szükség esetén - persze 
szükségképpen csak egy irányban - lehetséges a szakirány-váltás is.  
A klasszikus balett oktatás, amely a Magyar Táncmővészeti Fıiskola fı 
képzési iránya, nagy, szilárd és alapvetıen körülhatárolt hagyományai 
szerint kisgyermekkorban kezdıdik, és folyamatos a képzési szakasz 
lezárulásáig, amelyet tizenhat éves kortól kezdve három éven keresztül 
felsıoktatási képzésnek neveznek. 
 
Erısségek 
A bizottság mind a lány- és fiúosztályok óráin, mind a megtekintett 
vizsgán igen komoly, felelısségteljes és magas színvonalú tanári mun-
kával találkozott. A fıiskolai tanulócsoportok (I., II, és III, évfolyam-
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osztályok) a létszám tekintetében nem túlzsúfoltak, egy-egy hallgatóra 
kellı személyre szabott figyelem jut (nem beszélve a szerepbetanítások, 
ill. a versenyekre való felkészítések alkalmairól, amelyek csak egyéni 
munka keretében lehetségesek). A hallgatók fiatal korával – hiszen ık 
egyszerre gimnazisták és fıiskolai hallgatók –, de a képzés jellegével, a 
nagy fizikai megterheléssel, valamint az állandó rostálásokkal is össze-
függ, hogy a hallgató viszonya a mesterhez olyan tisztelettudó és fe-
gyelmezett, amely egyetlen más magyarországi felsıoktatási intéz-
ményben sem képzelhetı el. Az általunk meglátogatott balettórákon 
mindenütt a klasszikus módszertant követve átgondoltan egymásra 
épített gyakorlatsorokkal találkoztunk: a tanárok részérıl koncentrált 
figyelmet és gondos korrigálást, a hallgatók részérıl odaadó órai rész-
vételt és példás fegyelmet tapasztaltunk. Az órákon a feszes munka 
ellenére oldott légkör, jó hangulat uralkodott. 
A néptánc szak (majdani szakirány, amely csak 2008 ıszén indult az új 
képzési rendszerben) azt a mőfajt mőveli, amelynek a klasszikus balett 
mellett a legszilárdabbak a hagyományai. 
A bizottságnak módja volt egy rendes félévzáró vizsgát is megtekinteni, 
amely – a vizsgákat óhatatlanul kísérı stressz ellenére – összességében 
jól sikerült. Imponáló volt a vizsga utáni tanári értékelés, elemzés elmé-
lyültsége, amely magas színvonalú vitával és kollegiális kritikával is 
együtt járt. A bizottság számára szervezett elıadótermi bemutató arról 
is meggyızött, hogy az intézményben nemcsak komoly alapozó munka, 
de – már az alacsony évfolyamoktól kezdıdıen – a színpadi jelenlétre 
való rendszeres és eredményes felkészítés is folyik.  
A Magyar Táncmővészeti Fıiskola gondot fordít arra, hogy kapcsolatot 
tartson a klasszikus balett nemzetközi intézményeivel, képzési és elı-
adóhelyeivel, és rendszeresen nevezi tanítványait fontos nemzetközi 
versenyekre. Eredményei ebben a tekintetben is imponálóak.  
 
Problémák 
Természetesen fölmerülhet – mint ahogy az alapvonalaiban elégedett, 
elkötelezett diákokkal való beszélgetésben is megfogalmazódott –, 
hogy ez a képzés a maga perfekcionizmusában nem különösebben nyi-
tott az innovációra, de ez nyilván összefügg a klasszikus balett – jelzı-
jében is meghatározott – viszonylag rögzített, konzervált természetével. 
Azzal, hogy a balettmővésznek egy szigorú formanyelv, ritualizált lé-
pések, mozdulatok, taglejtések keretein belül kell mind kiképeznie ma-
gát, mind mővészetét megvalósítania. Régóta intézményesült nemzet-
közi mővészi elvárásokról van szó, melyek – szinte függetlenül más 
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mővészetek aktuális trendjeitıl – ırzik hagyományaikat és közönségü-
ket. Mégis az a benyomásunk, hogy az MTF balettmővész képzési 
programjában kizárólag a Vaganova-módszer érvényesül, és nem kap 
helyett a képzésben egyetlen modern balett-technika sem (pl. a 
Cecchetti- vagy a Balanchine-módszer), s egyáltalában a nyugati balett-
iskolák pedagógiai tapasztalatai nem érvényesülnek. Megjegyezzük, 
hogy a Vaganova-módszer lehetséges alternatíváinak kipróbálási lehe-
tıségét a diákok is igényelnék.  
 
MTF észrevételei: 
A Magyar Táncmővészeti Fıiskola – és annak jogelıdje, az Állami Balett Intézet – 
alapítása óta nem egyszerően a Vaganova-módszert tette a klasszikus balett oktatás 
vezérfonalává, hanem – elismerve annak minden erényét, módszertani kidolgozottságát 
– annak egy magyar adaptációja alapján oktat: ez az adaptáció magába foglalja 
Enrico Cecchetti (1850-1928) koncepciójának számos elemét is, hiszen az ÁBI alapító 
tanárai közül többen ezzel a módszerrel végezték saját tanulmányaikat.  
Az egyéb módszerek, iskolák pedig nem a metodikailag erısen kontrollált balettórák 
oktatási anyagában jelennek meg, hanem a repertoár-órák keretében, a színpadi elı-
adásokra történı felkészülés során, hiszen a cél mindenkor az adott mő stílushő elıadá-
sa: legyen szó a szinte minden évben megjelenı Balanchine-daraboktól kezdve Robert 
North vagy Robert Lindgren, Lukács András vagy Fodor Zoltán egymástól jelentısen 
eltérı mozgásvilágáról. 
 

A fizikai képzés a táncmővészet lényegéhez tartozó túlsúlya szükség-
képpen aránytalanságokat hoz létre, s az önértékelés maga is jelzi a 
szak gyengéi között „az általános értelmiségnevelı funkció” korláto-
zottságát. Ez visszavezet arra, amire az elsı bekezdésben utaltunk. Az 
intézmény sokban megırizte egykori balettintézeti – vagy más orszá-
gok hasonló képzésére való tekintettel: balett-akadémiai – karakterét, s 
a felsıoktatásba való integrációja révén olyan speciális helyzet alakult 
ki, amely némileg emlékeztet az amerikai egyetemi rendszerben a spor-
tolók képzésére.  
Tudomásul véve a fıiskola sajátos helyzetét, a jobbító szándékú kritikát 
egyetlen kérdésre összpontosítjuk Az idegennyelvi képzésrıl van szó, 
melynek – éppen a táncmővészet klasszikus balett szakirányának nem-
zetközi jellegére való tekintettel – nagyobb jelentıséget kellene tulaj-
donítani. Nem vitatva a tánc nyelvének internacionális jellegét, s azt, 
hogy a hallgatók ezen a nyelven a világ minden részén megértetik ma-
gukat, kérdéses azonban, hogy a külföldi részképzéseken és versenye-
ken tudnak-e majd a hallgatók – ahogy mondani szokták – egy pohár 
vizet kérni. Vagy megérteni a szóbeli elemzést. Vagy eszmét cserélni 
külföldi kollegákkal. Az önértékelés szerint „a nyelvvizsga megszerzé-
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se általában a 3 éves képzés idıtartamán kívülre esik”. Vagyis a Fıis-
kolának – noha biztosít idegen nyelvi képzést – nincs rálátása arra, 
hogy növendékei megtanulnak-e egy (vagy több) idegen nyelvet. Az 
oktatási periódus alatt nyelvvizsgát szerzett hallgatók száma aggasztóan 
alacsony. 
 
Általános megjegyzések 
Általános benyomásunk az, hogy a Magyar Táncmővészeti Fıiskola az 
évszázados hagyományra, a kidolgozott és hosszú évtizedek óta alkal-
mazott módszertanra alapozva, kitőnı és nagy értéket hordozó, jelentıs 
mővészeket is magába foglaló tanári karral, optimális szervezettséggel 
és kielégítı tárgyi feltételek között végzi munkáját. Az oktatói kar kor-
fája nagyjából egyenletes, a fiatal kollégák betagozódása az oktatási 
folyamatba harmonikusnak mondható. 
 
MTF táncmővész szak - Értékelés a megadott szempontok szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?): 
Az önértékelés reális. A hallgatói visszacsatolás – fent kifejtett okok 
miatt – itt mőködik a legkevésbé a meglátogatott intézmények közül. 
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
A képesítési követelményeket az oktatás teljesíti. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés: 
Az akkreditációs követelményeknek megfelel. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: 
A követelmények adaptációjának sajátosságait fentebb kifejtettük, ösz-
szegezve megfelelı. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatói állomány kiemelkedı minden felsorolt szempont szerint 
(kivéve az itt nem értékelhetı publikációt), s kor szerinti összetétele (az 
utánpótlás biztosítása) is megoldottnak tekinthetı. 
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6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzésben kiemelkedı szerepe van a gyakorlati oktatásnak, s biztosí-
tott (a képzés természete szerint) a más szakra, szakirányba való átirá-
nyítás is. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): 
A képzési kimenet maximális kompetenciát, a tárgyra vonatkozó meg-
bízható ismereteket biztosít. A pályakövetés, szők területrıl lévén szó, 
teljesen transzparens. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak): 
A specifikus képzési cél a klasszikus balett.  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei): 
A klasszikus balett fı képzési helyérıl van szó, ennyiben regionális 
szerepe központinak mondható. A hallgatói szolgáltatások kielégítıek.  
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Ezeket fentebb már megtettük. 
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Magyar Táncmővészeti Fıiskola 
Akkreditációs 

minısítés 
koreográfus szak 
kkk: 2006/6/X/3/53-55. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/81. sz. MAB határozat 
Képzési szint: fıiskolai 
A 2007/08-as tanévben koreográfus BA képzés 
nincsen. A közvetlen elıdszaknak tekinthetı 
fıiskolai szintő, szintén három éves koreográfus 
szak utolsó évfolyama 2008 júniusában végez. 

A 
2009/3/VII/2. sz.  
MAB határozat 

 
Szöveges értékelés 
Elıre bocsátandó, hogy az MTF-en általunk a gyakorlatban is vizsgált 
képzés még nem az akkreditált (saját KKK-val rendelkezı) koreográfus 
alapképzés, hanem egy korábbi, még a fıiskolai rendszerben indult 
hároméves szakképzés (másoddiplomás képzés), amely azonban igen 
hasonló módon épül fel. Ezt a szakot általában már táncmővészi diplo-
mával rendelkezık veszik fel, s a szak kissé körvonalazatlan karaktere 
okából rendjén is van, hogy szilárd gyakorlati elıképzettség elızze 
meg.  
 
MTF észrevételei: 
A 2008-ban látott, „kifutó” fıiskolai évfolyam valójában elsı felsıoktatási képzésként 
is elvégezhetı volt, bár jellemzıen – ahogyan azt az önértékelésben is írtuk - valóban 
sokan már második szakként végezték. E tapasztalatok, valamint a kétciklusú képzésnek 
a MTF számára most megnyílt új lehetısége éppen arra késztet, hogy megfontolás 
tárgyává tegyük: a jövıben koreográfus szakot csak MA szinten hirdetünk meg. (A 
fıiskola évfolyam után alapképzést most nem is hirdettünk.) 

 

A koreográfus mővészete, úgy tőnik, nem különül el olyan világosan a 
táncmővészétıl, mint a rendezıé a színészétıl. Vagy – óvatosabb meg-
fogalmazásban – a kettı közötti intézményesült differenciálódás mérté-
kében mutatkozik jelentıs különbség. Az önértékelés ennek megfelelı-
en a szak „veszélyeztetı” tényezıi között sorolja fel a koreográfus mes-
ter-szak tervezett indítását, mert föltételezik, hogy ebbe túlnyomórészt 
elıadói BA-oklevéllel bírók jelentkeznek majd, mintegy megkerülve a 
koreográfus alapszakot. Ezt, ha nem is veszélynek, de valóságos kér-
désnek tartjuk, amely mögött az a probléma rejlik, hogy voltaképpen 
miben is különbözne a koreográfus MA a koreográfus BA-tól. A kore-
ográfus alkotómővészi érvényesülésének – szintúgy összefüggésben az 
elıbb említett differenciálatlansággal – nem föltétele a koreográfus 
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végzettség, ellentétben a színházmővészettel, ahol, noha nem ritka, de 
általánosnak sem mondható az, hogy színészek rendezzenek, és meg-
fordítva, a rendezıi feladatkör elkülönülı tradíciójában viszont megle-
hetısen általános annak a rendezınek a típusa, aki sohasem volt szí-
nész.  
A koreográfus-képzés programjából – ahol az önértékelés ismételten 
hangsúlyozza, hogy a hallgatók általában már gyakorló alkotók – az 
látszik, hogy olyan hallgatóknak kínál elméleti-történeti ismereteket, 
akik teljes birtokában vannak a gyakorlati-technikai ismereteknek. A 
kínálat kiterjed a tánctörténet, mővészettörténet, zenetörténet mellett 
(amelyet a táncmővészképzés kereteiben is oktatnak) mővelıdéstörté-
netre, vallástörténetre, dráma- és színháztörténetre, díszlet- és jelmez-
történetre, (kortárs) irodalomtörténetre, filmtörténetre, esztétikára, szín-
házi jogra, dramaturgiára és hasonlókra. A koreográfus tehát olyan 
gyakorló (vagy nem gyakorló, mégis képzett) táncmővész, akinél elvi-
leg megoldott a fıiskola „általános értelmiségnevelı funkciója”. 
Megítélésünk szerint az ilyen széles spektrumú képzés hátterének, teljes 
vertikumának kiépítése és magas színvonalon való fenntartása egy kis 
hallgatói létszámú szak esetében túlságosan nagy megterhelést ró a 
fıiskolára. Bizonyos tárgyak esetében megoldás lehetne az áthallgatás 
intézményesítése bizonyos testvérintézményekbe. Az ELTE Bölcsé-
szettudományi Kara, vagy a Színház- és Filmmővészeti Egyetem szá-
mára bizonyára nem volna megoldhatatlan néhány koreográfia-szakos 
hallgató fogadása olyan órákra, amelyek megszervezése kellı színvona-
lon meghaladja az MTF kapacitásait. Különösen az esetleges jövıbeli 
mesterképzés szempontjából megfontolandó, hogy az áthallgatás, 
amely pillanatnyilag nem biztosított, legalább az MTF koreográfus sza-
kán intézményesüljön. 
Itt is megemlítjük, hogy a nyelvtudás megszerzésének biztosítását rend-
kívül fontosnak tartjuk.  
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Magyar Táncmővészeti Fıiskola 
Akkreditációs 

minısítés 
táncos és próbavezetı szak 
(néptánc, modern tánc szakirányok) 
kkk: 2006/7/IX/1/58. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/82. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA Nincs végzett évfolyam! 
2007/08 tanévben még nem folyt képzés klasszikus 
balett, társastánc, divattánc, színházi tánc szakirá-
nyokon) 

A 
2009/3/VII/3. sz. 
 MAB határozat 

A székhelyen kívüli képzés táncos- és próbavezetı 
alapszakon a vizsgálat idıpontjában még nem in-
dult. A fıiskola 2008 szeptemberében indította a 
táncos- és próbavezetı alapképzést Pécsett és Nyír-
egyházán néptánc szakirányon. 

 

 
Szöveges értékelés 
Ennek a szaknak a célja egyrészt profi táncosok képzése (akik nem mő-
vészek, de „színpadképesek”, tehát például egy tánckarban megáll-ják a 
helyüket), másrészt olyan asszisztensek képzése, akik a koreográfus 
irányítása mellett képesek próbák levezetésére, illetve együttesek mel-
letti, alkalmasint vezetıi feladatok ellátására. Igaz, az önértékelés más 
helyén azt olvashatjuk, hogy „az alapképzési szakon végzettek alkalma-
sak: - saját egyéniségük gazdagításával a táncmővészet régi és új alko-
tásainak interpretálására”, de e nehezen érthetı mondatrész valószínő-
leg nem az alkotások önálló bemutatására, hanem értelmezésére vonat-
kozhat, mivel másutt megint azt olvassuk, hogy a szak „az elıadómő-
vészi pályára nem, de a gyakorló táncos elıadói színvonalra alkalmas 
jelentkezıket várja”. Fontos erénye e szaknak, hogy olyanok számára 
is módot nyújt a felsıfokú táncképzésbe való bekapcsolódásra, akik 
nem járták végig az alap- és középszintő iskolákat, ugyanakkor külön-
bözı szinteken mégis hasznos résztvevıi lehetnek a táncéletnek. 
Harmadrészt olyan alapképzés ez, mely elıkészítheti a tánctanári mes-
terképzést. Jól látható, hogy tulajdonképpen az elızı két szak bizonyos 
kombinációját jelenti, azzal a különbséggel, hogy míg a táncmővész és 
a koreográfus szak mővészképzı, addig ez nem az. Az önértékelés a 
bolognai rendszerhez való adaptálódás kényszermegoldásaként értékeli 
ezt a 2007-ben bevezetett szakot, mivel a tanárképzés csak MA-szinten 
válik lehetıvé. Ugyanakkor a megoldás annyiban jónak nevezhetı, 
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hogy világosan körülhatárolt BA-kimenetet kínál, és ugyanakkor szer-
vesen folytatható a mesterszintő tánctanár-képzéssel. Hasznosítható 
mind a mővészképzésben, mind az (eddigi) tanárképzésben fölhalmo-
zódott tapasztalat. A képzésbe belépı hallgatók zömmel már bizonyos 
ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek iskolai, amatır vagy hivatá-
sos táncegyüttesekben, s ez a képzésfajta föltehetıleg – bár ezt az önér-
tékelés nem említi – megoldást kínál a mővészképzésbıl lemorzsoló-
dottak számára is. 
Minthogy a táncos és próbavezetı alapszakos képzés mindössze 
egyetlen évfolyamnyi képzésen van túl, korai volna annak megítélése, 
hogy a hagyományos tanárképzı szak bolognai rendszer szerinti átala-
kítása eredményes-e. Több szakirányban még nem indult meg a képzés. 
Az általunk tapasztaltak mindenesetre e tekintetben is inkább bíztatóak. 
 
 
 
MTF táncos- és próbavezetı szak - Értékelés a megadott szempont-
ok szerint 
 

1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?): 
Az önértékelés reális. 
 

2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: Megfelel. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés: 
Az oktatók képesítés és száma a követelményrendszernek megfelel. 
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: 
Az interpretáció – mint fentebb kifejtettük – bizonyos nehézségekbe 
ütközik, mindazonáltal még elfogadható. 
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatói állomány az itt nem – vagy csak ritkán – értékelhetı publi-
kációs praxistól eltekintve minden feltételnek megfelel. 
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6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok kí-
nálata: 
A tanterv biztosítja az egyes tárgyak egymáshoz illeszkedését. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): 
A kompetencia ebben az esetben egyrészt egy negatívumot jelent: olyan 
táncosok képzésérıl van szó, akik nem érik el a táncmővészi (magán-
táncosi) szintet, másrészt egy – mint kifejtettük – a színházi rendezınél 
talán kevésbé intézményesült, mert gyakran táncmővészek által gyako-
rolt szakmai kompetencia, a koreográfusi képesség önállósítási és in-
tézményesítési törekvését. A pályakövetés ezekben az esetekben kevés-
bé adott, mint a táncmővészek esetében, de a kérdés – tekintve, hogy 
nincs még végzett évfolyam, egyelıre nem aktuális.  
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak): Ld. 7. pont alatt. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei): 
A szak regionális szerepe szintén központinak mondható. A hallgatói 
szolgáltatások minimálisan megfelelıek, noha az épület nyilvánvalóan 
csak ideiglenesen felelhet meg a célnak. 
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Budapest Kortárstánc Fıiskola Akkreditációs minısítés 
táncmővész szak (kortárstánc szakirány) 
kkk: 2006/6/X/3/53-55. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/7/IX/1/30. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
BA Nincs végzett évfolyam! 

A 
2009/3/VII/4. sz.  
MAB határozat 

táncos- és próbavezetı szak 
(kortárstánc szakirány) 
kkk: 2006/7/IX/1/58. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/7/IX/1/28. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
BA Nincs végzett évfolyam! 

A 
2009/3/VII/5. sz. 
MAB határozat 

 
Szöveges értékelés: 
A Budapest Kortárstánc Fıiskolát a bizottság a Magyar Táncmővészeti 
Fıiskola különbözı telepein eltöltött napok után kereste fel, így a kü-
lönbség egy igen régóta – ha nem is fıiskolai formában – etablírozódott 
klasszikus mővészképzı intézmény és a nevében is a kortárs jelzıt 
kiemelı modern mővészképzı intézmény között különösen kidombo-
rodott. Az utóbbi telephelyének jellege (a használaton kívül került 
gyárépület újrahasznosítása, amelyhez hasonlók ma szerte a világon 
különbözı mővészi kísérleteknek – múzeumnak, kiállításnak, színház-
nak és nem utolsó sorban táncnak – adnak helyet), a hallgatók kis lét-
száma, a tanároknál a tekintélyelv minimalizálása, a diákok otthonos 
jelenléte, s a kettejük közötti viszonyban a közös kísérletben való rész-
vétel dominanciája, amelyet a képzıhelyek mellett a közösségi terek 
kialakítása is tükröz: mindez egy más típusú fıiskolai munkába enge-
dett bepillantást. Mindkét típusnak megvannak a maga értékei. 
A látogatás elıtti napon táncestén vettünk részt a Trafó Kortárs Mővé-
szetek Házában, amelyben a Fıiskola hallgatói számára és általuk alko-
tott három mővet néztünk meg. Ezek közül a koreográfiák közül külö-
nösen az elsı, amelyet a fıiskola rektora készített, viselte magán annak 
a szándéknak a jegyeit, hogy a nagy, közös jelenetek mellett minél több 
hallgató mutathassa be individuális képességeit. Így aztán a másnapi 
órákon a szorgalmas és fegyelmezett gyakorlók között számos elızı 
esti elıadómővészt ismertünk föl. 
A Budapest Kortárstánc Fıiskola programjának érdekessége, hogy a 
pedagógiai célt a tanulás, a munka, az alkotás és a kutatás kombinatív 
hálózatának kialakításával kívánják elérni, a táncnyelv és a tánctechni-
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ka elsajátításában kortársi jellegüknek és törekvéseiknek megfelelıen 
igen nagy szerepet szánnak a hallgatói kreativitásnak. Ezt az elvárt gya-
korlati szakmai ismeretek („kortárstánc, moderntánc, balett, néptánc…, 
színháztechnika, táncelemzés”, stb.; egy másik felsorolásban „kortárs-
tánc, Limón technika, európai modern tánc, Graham alapú moderntánc 
technika, klasszikus balett, néptánc, társastáncok, kontakttánc és más 
tánctechnikák) között tartják számon, mégpedig a repertoár, az impro-
vizáció és a kompozíció kreativitásának vonatkozásában. A törzsanyag 
történeti-elméleti részét a mővészet-, zene és tánctörténet, illetve a mő-
velıdéstörténet teszi ki. 
A fıiskolán a tanárok aránya a diáklétszámhoz képest megfelelınek 
mondható. Saját tanári kara a hazai kortárs tánc élvonalát reprezentáló 
kiváló pedagógusokból áll, de ambíciójához tartozik magasan jegyzett 
magyar és külföldi vendégtanárok megnyerése is. Az intézmény infrast-
ruktúrája, technikai fölszereltsége a körülményekhez képest elfogadha-
tó, helységeinek kialakítása a régi gyárépületben számban és minıség-
ben is kielégítı, olykor kifejezetten szellemes. Zenetára igen gazdag, 
könyvtára legalábbis nagyra törı. Külön kiemeljük a mővészképzés-
hez jól illeszkedı rendszeres házi és nyilvános bemutatókat. 
Az általunk meglátogatott gyakorlati és elméleti órák színvonala impo-
náló volt. A hallgatókkal való beszélgetés a fıiskola jó hangulatáról tett 
tanúbizonyságot. Nyomatékosan említjük a céltudatos és gondos nyelv-
tanulási politikát. Heti háromszor két órában, öt differenciált szinten 
anyanyelvi tanárok tanítják az angol nyelvet. Kialakítottak egy ösztön-
zı és jutalmazó rendszert, a nyári angliai egyéni tanulmányutak repülı-
jeggyel való támogatását sikeres középfokú nyelvvizsga esetén. 
A fıiskola problémái erényeibıl származnak – vagy megfordítva. A 
képzés intenzitása, személyessége és az innovatív, kreatív elemek 
hangsúlyozása a szakok alapvetı differenciálását nem teszi lehetıvé. A 
táncos és próbavezetı BA elnevezési mintája talán a Magyar Táncmő-
vészeti Fıiskola hasonló szakja, de úgy látszik, valójában abból indul-
nak ki, hogy a táncos és a táncmővész közötti különbség rugalmas, 
változékony, s ezért nem valósítják meg a mővész és nem-mővész 
szakemberképzés az MTF-en látható szigorú elkülönítését.  
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BKTF táncmővész / táncos- és próbavezetı (kortárstánc szakirány) 
szakok - Értékelés a megadott szempontok szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?): 
Az önértékelés megállapításai reálisak és nagymértékben egybehangza-
nak a hallgatói véleményekkel. 
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
A képesítési követelményeknek az oktatás megfelel. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés: 
Az akkreditációs követelmény-rendszernek megfelel. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: 
Ez az interpretáció az intézmény legfıbb erıssége, amelyet igen kreatív 
módon hajt végre. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatói állomány a fenti kritériumoknak megfelel. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzési folyamat logikusan és szellemesen van fölépítve. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): 
A hallgatók alkalmasakká válnak arra, hogy a mővészeti életben meg-
állják a helyüket, ugyanakkor az intézmény szelleme gátat szab a 
frusztrációnak, s azt sugallja, hogy érdemes annak is részt venni a kép-
zésben, aki végül is nem válik önálló mővésszé. 
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak): 
A képzés nagy súlyt helyez arra, hogy megismertesse a hallgatókat a 
modern ill. kortárs tánc eredményeivel, és naprakészen tájékoztat a 
nemzetközi értékekrıl.  
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9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei): 
A szak regionális szerepe központinak mondható, s biztosítja a modern 
tánccsoportok utánpótlását. A képzés fizikai körülményei megfelelıek.  
 
 
Összefoglaló - Magyar Táncmővészeti Fıiskola és a Budapest Kor-
társtánc Fıiskola (HÖOK szemmel) 

A hallgatói kérdıívekbıl kiderült, hogy általánosságban mindkét 
intézményben komolyan veszik az órák megtartását, amennyiben elma-
radnak, azt nagy többségbe pótolják.  

Az órák szakmai színvonalával, oktatás módszereivel és elıadás-
móddal is nagy többségben elégedettek a hallgatók, ez erısíti a látoga-
tásbeli beszélgetéseket. 

Érdekes adalék lehet, hogy a szakirodalomhoz való hozzájutás el-
sısorban az internet segítségével történik, és csak ezt követi az intéz-
ményi könyvtár, illetve könyvvásárlás a kölcsönzés máshonnan. Megje-
lent olyan kritika, hogy a modern mőfajnak nincs hazai szakirodalma. 

Fontos különbséget mutat a két intézmény között, hogy az MTF-
en a hallgatók leginkább az elméleti anyag túlsúlyáról nyilatkoztak 
(való igaz, a táncos és próbavezetı szak esetén, ahol valamelyest ez 
érthetı), és ugyan elismerték az elméleti anyag fontosságát és annak 
megfelelı átadását, de több esetben szeretnék a gyakorlati óraszámok 
emelését. A BKTF ennek az ellenkezıje: a gyakorlatiasságot érzik 
hangsúlyosnak, ez a számonkérésben is megnyilvánul, azonban itt erre 
egyáltalán nem volt panasz, mindössze egy olyan megjegyzés, hogy a 
megfelelı gyakorlati órák mellett az elméleti oktatás színvonalában 
vannak hiányosságok. 

Mindkét intézményben a tanulmányok folytatása alatt a következı 
képességek fejlesztését érzik a hallgatók: a gondolkodásmód, a meg-
szerzett tudás felhasználása, kreativitás és team-munka. A BKTF-en ez 
kiegészült az innovációval. 

A „mit kellene változtatni a szak képzésében” kérdésre a BKTF-
nél órarendbeli változatosságot, az adminisztráció gördülékennyé téte-
lét, a szakok esetén egyértelmő irányt és határozott szakvezetıt jelöltek 
meg, amely a fıiskola fiatalságából eredı útkeresésérıl tanúskodik. 
Ugyanerre a kérdésre az MTF-en sokkal inkább szakmai jellegő vála-
szok érkeztek: a már említett gyakorlati óraszámok növelése a táncos és 
próbavezetı szakon, több módszertan, nagyobb számú balett-oktatás, 
illetve annak tanrendbeli helyének változtatása stb. 
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Színház- és Filmmővészeti Egyetem 
Akkreditációs 

minısítés 
színmővész szak 
(zenés színész, báb színész szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/43. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/7/IX/1/78. sz. MAB határozat 
Képzési szint: MA (egységes osztatlan képzés) 

A 
2009/3/VII/6. sz. 
MAB határozat 

színházrendezı szak 
(zenés színházi rendezı∗, színházi fizikai koreográ-
fus-rendezı∗∗, bábszínházi rendezı∗∗ szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/44.∗, 2007/8/XII/3/20.∗∗ sz. 
MAB határozatok 
Képzési szint: MA (egységes osztatlan képzés) 

A 
2009/3/VII/7. sz. 
MAB határozat 

színházi dramaturg szak 
(színháztörténész-színházi szakíró, színmőíró-
mőfordító szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/45. sz. MAB határozat 
Képzési szint: MA (egységes osztatlan képzés) 

A 
2009/3/VII/8. sz. 
MAB határozat 

 
Szöveges értékelés 
„Tanodától egyetemig” – így foglalja össze címében az Egyetem egy 
oktatójának, Nánay Istvánnak a monográfiája azt a folyamatot, amely-
nek eredményeképpen ma a színházi emberek egyetemi végzettséget 
nyerhetnek. Nagy múltú intézményrıl van szó, amely a magyar szín-
háztörténet jelentıs fejezeteit foglalja magába. Ez a tradíció – a meste-
rek láncolata – rendkívüli értéke az SzFE-nek, amihez legújabban az 
járul, hogy az intézmény viszonylag nyitottan viszonyul az alternatív 
kísérletekhez is, s e körbıl is választ mestert.  
Az osztályvezetı tanár rendszere az átlagos egyetemi képzésnél szoro-
sabb viszonyt föltételez és alakít ki az ezzel megbízott tanár és a nö-
vendékek között a képzés egész ideje alatt. Ez a viszony részben gon-
doskodó-személyes jellegő (ez némileg hasonlít egyes angolszász egye-
temek tutorális rendszerére, de tapasztalatunk szerint több benne az 
anyáskodó/apáskodó elem), részben mőhely jellegő, amennyiben az 
osztályvezetı tanár a felvételi vizsgától kezdve a tanrend kialakításáig 
nagymértékben diszkrecionális jogokkal van felruházva, s ha sikerrel 
jár, akkor nem jogtalanul beszélnek a végzett hallgatókról még sokáig 
úgy, hogy az ı nevérıl elnevezett osztályból indultak. Újabban kísérle-
tek történnek arra, hogy az osztályok egy-egy színházban vagy alterna-
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tív együttes formájában a végzés után is együtt maradjanak, s arra is 
van példa, hogy az osztályvezetı tanárral folytatják közös vállalkozása-
ikat. E rendszer nyilvánvalóan nagymértékben személyfüggı és sikere 
az osztályvezetı individuális alkalmasságán (szuggesztivitásán, inven-
ciozitásán, pedagógiai kreativitásán, stb.) múlik. Legfıbb értékei a szín-
mővész szakon mutatkozhatnak meg, s legkevésbé indokolt az osz-
tályvezetı tanári rendszer (ıszintén szólva egyáltalában nem látjuk 
indokoltságát) a színházi dramaturg szakon. 
Az „osztályfınöki” rendszernek ugyanakkor a színész-szakon is meg-
vannak a maga dilemmái. Az elmúlt évtizedek színiakadémia-törté-
netébıl rossz példák is mondhatók: az informálisan egy-egy mesterrıl 
elnevezett osztályból való „származás” stigmatizáló hatású is lehet, ha a 
mester valamilyen okból rosszhírővé vált, vagy tehetsége iránt megrop-
pant a bizalom. Továbbá az SzFE-n arra a problémára sincs panacea, 
hogy mit tehet a tehetséges diák (vagy mester), ha valamiért nem jön-
nek ki egymással (ami például a Képzımővészeti Egyetemen mester-
váltással viszonylag simán megoldható). Ezzel szemben áll az az újabb 
fejlemény (amely bizonyos értelemben a rendszer fellazulását is jelen-
ti), hogy elıfordulhat két osztályvezetı tanár is egy osztályban, illetve 
kapcsolódni lehet az újabban önálló szerepet játszó és nem ritkán önálló 
irányt is képviselı tanársegédhez.   
A mővészképzı intézmények egyetemmé alakulásának (amelynek in-
dokai jórészt hasznosságiak és pragmatikusan kényszerőek) közismert 
problémái közül a legáltalánosabb a mesterség és az egyetemi/egyete-
mes tudás (vulgo: mőveltség; ezt szokták elméleti ismereteknek nevez-
ni) konfliktusa. Az SzFE komoly erıfeszítéseket tesz e konfliktus csil-
lapítására, amennyiben tanári karába és elıadói körébe olyan kiváló 
elméleti szakembereket vont be, akiktıl különbözı okok miatt a szín-
házi gyakorlat sem áll távol. Erre példa a kitőnı klasszikus filológus 
Karsai György, aki nemcsak az antik színjátszás szakértıje, hanem köz-
ismerten a mai színház szerelmese, vagy az elismert zeneszerzı Sáry 
László, aki egyik jelentıs színházunk zenei vezetıje. Mindazonáltal 
persze a probléma probléma marad, s ezt második nekirugaszkodásra 
úgy fogalmazzuk meg, hogy a színészképzés (mert elsı sorban itt je-
lentkezik a konfliktus) és az értelmiségi-képzés minden illúzió és re-
mény ellenére nem azonos dolog, s ha egy feszített tanrendben a gya-
korlati és az „elméleti” tárgyak között kell választani, akkor nyilván az 
utóbbiak húzzák majd a rövidebbet, ami érthetı és elfogadható.  
Különbözı tanári gyakorlatokat láttunk ebben a tekintetben a drámatör-
ténetétıl, amelyet nevezhetnénk drámatörténetnek jóasszony módra 
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(ezen azt értjük, hogy a tanárnı egy szkeptikus – meglehet, igencsak 
realisztikus – kiindulópontból ösztönzı szándékkal, szeretettel és lelke-
sedéssel jutalmaz, dicsér minimális ismereteket) egy visszaolvasó próba 
kulturális bevezetıjéig, amely azt a vonzó kultúrszomjat és lelkesültsé-
get, amely a tanárra jellemzı, mintegy retorikus eszközökkel kívánja 
átplántálni a tanítványokra. A drámatörténet, stílusgyakorlat vezetı 
tanár született osztályfınök. Tempó, hangvétel tekintetében nem érheti 
kifogás tevékenységét, a – mondjuk így – „sőrőség” vonatkozásában 
esetleg igen. A visszaolvasó-próba kissé „kirakat”-foglalkozás benyo-
mását keltette, amelyet a tanár szívélyesen és nagy elánnal vezetett. 
Talán hamarabb kellett volna önmagától megvonnia az élvezett szót, 
hogy átadhassa növendékeinek a Gorkij-dráma olvasását. Harmadik 
típust mutatott a mőelemzés óra, ahol a tanár publikálásra érdemes szö-
vegeket osztott meg diákjaival, néha viszont titkon saját dramaturgiai 
mőhelyébe kalauzolva idızött, s nem közvetlenül a tantárgyba, anyagba 
vezetett be. Nem kétséges azonban, hogy ezen az egyetemen a jó tanár 
nem annyira tanít, mint inkább tanórát játszik, rendez, s ebben alkal-
manként lehet ı a fıszereplı. 
A dramaturgképzés nem mővészképzés, hanem a par excellence szín-
házi értelmiségi képzése. Ott várható tehát a legkevésbé a fentiekben 
körülírt konfliktus kiélezıdése. S valóban, lenyőgözı volt az elıadó 
tanár magas színvonalú, izgalmas és eleven színháztörténeti órája a 
dramaturg-hallgatók számára, remek illusztrációs anyaggal, s a hallga-
tók imponáló mértékő bevonásával, aktivizálásával. 
Mindenesetre a fenti megfontolásokból levonható az a tapasztalat, 
hogy az „elméleti képzés” karanténba zárása és a tendencia szerint 
egy napba zsúfolása (hétfı) nem szerencsés, mert félı, hogy ez to-
vább növeli a kontrasztot a gyakorlaton élısködı reflexió és az 
elméletet bagatellizáló gyakorlat között. 
További kérdés, hogy amennyire tudomásul vesszük, hogy a színész-
képzésben az áthallgatásnak sem indokoltsága, sem lehetısége nincs, 
annyira nem világos, hogy a rendezı- illetve dramaturg-képzésben 
miért nem él az SzFE az áthallgatás intézményes lehetıségével. Ha 
az áthallgatás mellızésének indoklása úgy hangzik, hogy „ennek reali-
tása is igen kicsi, mivel színházrendezı képzés Magyarországon nem 
folyik más felsıoktatási intézménynél”, akkor ez nem jó indok, mivel 
számos olyan tárgy és kurzus képzelhetı el, amely egy leendı színház-
rendezınek elınyére/hasznára válhat, de nem feltétlenül kapcsolódik 
közvetlenül a színházrendezéshez (pl. visual studies, világítástechnika, 
performansz-elmélet, új média elmélet, stb.). Nem beszélve arról, hogy 
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mindig adódhatnak más felsıoktatási intézményeknél olyan jelentıs, a 
színházi kultúrának elkötelezett tanárok, akiket kár lenne „kihagyni”. 
Ilyen volt például a nemrég elhunyt Fodor Géza, aki valaha tanított is 
az SzFE-n. Az ilyesmit be lehetne iktatni a választható órák spektrumá-
ba. Igaz, ez feszültségbe ill. ellentmondásba is kerülhetne az osztályfı-
nöki rendszerrel – amelyet, mint mondtuk, a dramaturgképzésben nem 
tartunk indokoltnak –, de ez megoldható volna. 
Ami a dramaturgokat illeti, a mővészetelméleti választékból itt is hiá-
nyoznak a fent említett, adott esetben máshol felvehetı órák; pl. a 18. 
oldalon felsorolt „a színház jogi alapjai és a színházi szervezés és gaz-
dálkodás” tárgyak helyett – amelyek inkább színház- vagy kulturális 
menedzsereknek valók, inkább a fent felsoroltak, vagy hasonlók közül 
lehetne választani, ami dramaturgoknak hasznosabb. Tehát a szabadon 
választható tárgyak vonatkozásában jobban el kellene rugaszkodni a 
szorosan vett színházi óráktól. A dramaturgoknál el tudnánk képzelni 
külön írás-oktatást is. Nem világos továbbá, hogy mi a különbség a 
mővészeti diplomatéma és a szakdolgozat között. A színházi dramaturg 
önértékelésben (29. o.) felfigyeltünk a következı megjegyzésre: „Szín-
házszakmabeli oktatóink egy része szintén nem beszél idegen nyelve-
ket. Emiatt most még nehéz az együttmőködés a nemzetközi színházi 
világgal, az európai mővészeti egyetemekkel”. Ez bizony probléma 
dramaturg szakon. (Más szakon is, de itt különösen, ld. pl. a nemzetkö-
zi szakirodalomban való tájékozódást.) 
Az SzFE Színházi Fıtanszak képzési formáinak jelenleg nincs BA-
kimenete. Ez legalábbis vitatható és további megfontolás tárgya 
lehet.  
Amint az várható az SzFE legfıbb hagyományai jegyében, kevés kriti-
kai megjegyzésünk van a mesterség-órákkal kapcsolatban. Imponáló 
volt Molnár Piroska (Mővészi beszédtechnika) a tananyag más részei-
hez tudatosan, ötletesen illeszkedı munkája, és kíméletlen, roppant 
pontos, azonnali pedagógiai reagálása; Máté Gábor (Színészmesterség) 
flott „akciókat” követelı tekintélye és látszólag felszínes-engedékeny, 
programosan azonban – úgy tőnik – racionális félév- és tanév-építése; 
Kiss Éva (Mővészi beszédtechnika) hivalkodás nélküli, koncentrált 
ténykedése; Lénárt András (Bábtechnikák, bábszínész mesterség) ön-
maga profizmusáról többet, a hallgatók készségeinek alakulásáról, gya-
rapodásáról valamivel kevesebbet eláruló, hangulatos óravezetése. 
Zsótér Sándor (Mővészi beszédtechnika) órája éppenséggel nem fedte a 
kurzus címét/tartalmát, kívülrıl nézve némileg vibráló és vitatható, s 
ugyanakkor remek megfigyeléseket rögzítı rögtönzéssornak hatott, de 
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könnyen lehet, hogy ez a hallgatók számára emlékezetesebb, mint egy 
hagyományos pedagógiai ívő tanítás. Novák Eszter éppen ottjártunkkor 
vitte el osztályát Andrei Şerban Ványa bácsi-próbájára, a kolozsvári 
Nemzeti Színház produkciójára. 
A SzFE jól szervezett intézmény benyomását keltette bennünk, és eb-
ben bizonyára jelentıs szerepe van Ascher Tamás rektornak és Bába 
Krisztina fıtitkárnak. Bába Krisztina a mi látogatásunkat is kiváló lo-
gisztikával építette fel. Külön kiemeljük azt a kitőnı ösztönzési rend-
szert, amelyet a hallgatók nyelvtanulásának serkentésére kidolgoztak. 
Nyilván anyagi okai vannak azoknak a fölszerelési hiányoknak, ame-
lyeket az önértékelések is fölsorolnak, s amelyeket magunk is tapasztal-
tunk: az intézmény e tekintetben meglehetısen lepusztultnak tőnik. 
Általános benyomásaink azonban pozitívak: jól felkészült, jól tanító 
oktatók oktatnak igen motivált, aktív, érdeklıdı, sokat dolgozó hallga-
tókat, igen jó eredményekkel. Kritikaként fölmerülhet a túlterhelés: a 
vasárnap kivételével mindennap, reggel 9-tıl délután 6-ig (színmővész 
hallgatók esetében késı estig) tartó foglalkozások meglehetısen leter-
helik a hallgatókat; ez a beosztás olvasásra, elmélyedésre, szélesebb 
körő mővelıdésre, sıt pihenésre is alig hagy idıt. 
Mindent összevetve az SzFE színházi tanszakon mőködı szakjai meg-
felelnek a képzési és kimeneti követelményeknek. A szakok az egyete-
men belüli és a társadalmi-kulturális életben való jövıképe részben 
hagyományorientált az intézmény jelentıs tradíciójának megfelelıen, 
részben pedig tapasztalatunk szerint az utóbbi idıben markánsabbá, 
távlatosabbá vált, érzékeli megfontolt terjeszkedésének szellemi-
mővészi és potenciális szükségességét. İrzi a hagyományt, miközben 
taktikusan „nyit”. A szakok és szakirányok jelentıs mértékben lefedik 
az adott mővészi területet, amennyiben egyetemi szinten színészképzés 
csak még egy intézményben folyik az országban, dramaturg és rende-
zıképzés pedig csak itt. Privilegizált helyzetének megfelelıen a szakma 
kiválóságai közül számosan oktatnak az intézményben. Megnyugtató-
nak tőnnek az intézmény nemzetközi kapcsolatai. Meggyızıdésünk 
szerint akkreditálható. 
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SzFE Színházi Fıtanszak szakjai - Értékelés a megadott szempont-
ok szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?): Az önértékelés megbízható és jól tájékoztat.  
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: A képesítési kö-
vetelményeknek mindhárom szak megfelel. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés: 
Az oktatók képesítése és száma is megfelel az akkreditációs követel-
ményrendszernek.  
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: A tanoda-akadémia-egyetem említett útvonala még ma is adaptá-
ciós gondokkal jár, s a legmagasabb „egyetemi” szintet nyilvánvalóan a 
dramaturgképzés valósítja meg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szí-
nészképzésben a gyakorlati oktatásnak föltétlen prioritása van. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): A szakok oktatói 
állományának összetétele igen magas szintő; érdemdús, jelentıs rende-
zık és színészek oktatják a hallgatókat. Ugyanakkor az egyetem veze-
tése gondot fordít arra is, hogy fiatalok és új irányzatok is szerepet kap-
janak az oktatásban. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok kí-
nálata: A képzés részben a hagyományokra támaszkodva, részben 
adaptálva az új igényeket logikailag jól felépített tárgyakon alapul. Spe-
cialitás az osztályfınöki, voltaképpen tutorális rendszer. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): A lemorzsolódás ismerete-
ink szerint viszonylag csekély. A hallgatók, legfıképpen a színészek, 
viszonylag „szem elıtt vannak”. Az elhelyezkedési gondok közismer-
tek. Az utóbbi idıben több osztály próbálkozott az együtt-maradással 
az egyetem elvégzése után is. 
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8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A hallgatói szolgáltatások az intézmény központi szerepéhez képest 
(színészképzés fıiskolai szinten csak Kaposváron folyik még az or-
szágban, rendezı-, ill. dramaturg-képzés pedig egyedül itt) számos kí-
vánnivalót hagynak maguk után; az infrastruktúra szegényes. 
 
 
 
 
Átfogó megjegyzések az SzFE doktori (DLA) képzésrıl 

Mivel az elméleti felkészítésnek a DLA-képzésben rendkívüli 
jelentısége van, ezért most kerítünk sort arra, hogy tapasztalatainkról 
beszámoljunk. Nyilvánvaló, hogy ez az a terület, ahol az SzFE a legke-
vesebb hagyománnyal rendelkezik. Mindenesetre az a benyomásunk, 
hogy a tananyag feltőnıen hasonlít a mesterképzés anyagához 
(lásd: alapismeretek, stb.), a két iskola közti különbségek nem kü-
lönülnek el markánsan. A meglátogatott órák alapján nem kívánunk 
messzemenı következtetéseket levonni, de. mindkét óra kritizálható 
volt (Kelecsényi László – filmtörténet – kissé szárazon extenzív elı-
adást tartott, éppenséggel könyvekbıl is elsajátítható anyaggal, Sasvári 
Edit pedig megkerülhetetlen közléseket mellızött a vizsgált Somogyi-
szoborral kapcsolatban). E részletesebben is kifejthetı kritikának azért 
nem tulajdonítunk túlzott jelentıséget, mert mindkét tanár közismerten 
kitőnı szakember és jó elıadó. (Az is sokat elárult, hogy ezt ki miként 
viselte, tolerálta, építette be a munkafolyamatba. A két végleten Hege-
dős szinte „nekünk tanított”, jelenlévıként kezelt bennünket, Zsótér 
Sándor viszont voltaképp – udvariasan – ügyet sem vetett ránk.) 
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Magyar Képzımővészeti Egyetem 
Akkreditációs 

minısítés 
alkalmazott látványtervezés szak 
(díszlet- és jelmeztervezés, jelmez- és bábtervezés 
szakirányok) 
kkk: 2006/7/IX/1/14. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2007/10/XII/3/11. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA Nincs végzett évfolyam! 
(kimenı egyetemi alapképzés szakirányok nélkül) 

A 
2009/3/VII/9. sz. 
MAB határozat 

 
Szöveges értékelés 
Három évtizede képeznek a „Képzı”-n díszlet- és jelmeztervezıket. 
Hogy miért ott, annak konkrét történeti és általános kultúrtörténeti okai 
vannak. A díszlettervek és nagymértékben még a jelmeztervek is – egy 
hosszú hagyomány eredményeképpen – akkoriban közelebb álltak a 
festımővészethez: a tervezı mintegy alkalmazott festı volt a rendezı 
szolgálatában. Ezért képeznek még ma is világszerte képzımővészeti 
akadémiákon szcenikusokat. Egy másik hagyomány ugyanakkor a dísz-
lettervezıt inkább kapcsolta az építészethez; ezen az alapon a szak 
megjelenhetett volna a Mőszaki Egyetemen is. (Mint ahogy a Magyar 
Iparmővészeti Egyetemen folyik ruhatervezı képzés is, és ki tagadná, 
hogy a jelmeztervezés a ruhatervezés egy neme…) Ma szorosabb a 
rendezıvel való szimbiózis (amit a szak új neve, a látványtervezés is 
kifejez): ez viszont a Színház- és Filmmővészeti Egyetemhez rendelné 
logikusan a diszciplínát. Ne bolygassuk: a tradícióknak, kivált, ha képe-
sek modernizálódni, megvannak a maguk értékei. A kérdés akkor merül 
fel jogosan, ha azt vizsgáljuk, hogy vannak-e eleven kapcsolatai a lát-
ványtervezı hallgatóknak a színész- és rendezı-képzéssel. 
Ma a látványtervezı szakon színház- és film-szcenográfiát tanítanak, 
amely megoszlik díszlet-, jelmez-, báb- és világítástervezésre. A kime-
nı évfolyamokat jól felépített, tízszemeszteres rendszerben oktat-
ják, ahol – a szak sajátosságainak megfelelıen – a kilencedik félévben 
nyílik lehetıség mester választására. Az újonnan fölvett hallgatók hat-
szemeszteres alapképzésben részesülnek, de várható, hogy az eddigi öt 
évfolyamos képzés fölhalmozódott tapasztalatai alapján hamarosan 
mód nyílik a mesterképzés megindítására is. 
A tárgyi feltételek a kis létszámú képzéshez imponálóak. Az MKE-nek 
nagyszerő könyvtára van, s a szak tavaly önálló épületbe költözött az 
Epreskertben, amely benyomásunk szerint – ha szerényen is – minden 
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igényt kielégít. Az egész képzés egy épületbe való koncentrációja (a 
világítási mőterem kivételével) sok haszonnal jár, s az infrastrukturális 
fölszereltség is kielégítınek tőnik. 
Az oktatás színvonala és stílusa teljességgel megfelelı az interaktív, 
gyakorlatorientált képzéshez. Nagy gyakorlattal rendelkezı, részben 
magasan kvalifikált oktatógárda van. Csanádi Judit szakfelelıs, az is-
mert díszlettervezı hosszabb ideje rendszeres vendégtanára Montreal-
ban egy hasonló szcenográfiai képzésnek. Meglátogatott óráján azt 
tapasztaltuk, hogy a személyekre lebontott foglalkozást (melynek elsı 
felében a nem érintett hallgatók szinte nem is voltak jelen az órán, ha-
nem rajzasztalaik fölé hajolva saját munkájukkal foglalkoztak) szeren-
csésen vitte át közösebb munkába, eligazításai okosak-pontosak, fel-
adat-kijelölései szabatosak voltak. Rendelkezett a jó tanár azon tulaj-
donságával, hogy minden fitogtató szószaporítás nélkül érzékeltetni 
tudta, hogy jártassága és tájékozottsága az óra anyagában sokszorosa az 
elıadottnak és elıadhatónak.  
Molnár György tanszékvezetı-helyettesnek, a kiváló filmrendezınek 
filmtörténeti óráját látogattuk meg, amelynek tárgya a szovjet film „ol-
vadáskorszaka” volt a Sztálin utáni években. Arányos, gazdag, jól fel-
épített, a hallgatókkal rendkívül közvetlen kapcsolatot kiépítı órát hall-
gathattunk meg, amelyet filmvetítés követett.  
Duró Gyızı professzori elemzést célzott meg, higgadt, jól jegyzetelhe-
tı óraépítést vitt végig, s kiszámított pedagógiával veszítette el a türel-
mét (s kötelezte ironikusan érettségi bizonyítványuk bemutatására hall-
gatóit), amikor a sokadik utaló-közelítı kérdés után sem esett le a tan-
tusz, hogy tanáruk a molière-i mizantróp rokonaként a Don Quijote 
nevet akarja hallani.  
Bernáth Zoltán fölöslegesnek tőnı technikai részletektıl indított, de egy 
hirtelen ugrással a legkonkrétabb tervezıi kérdésekre fordította eleven 
elıadását. A Domonkos László szobrász-látványtervezıvel és Federits 
Zsófia jelmeztervezıvel folytatott külön beszélgetés is sok tanulsággal 
szolgált. Kitőnt, hogy az oktatóknak az órarendileg „nem tanítható” 
kérdések rendszeres megbeszélésére is van gondjuk (jelmezszennyezés, 
pl. vérrel; színházi mosatás; a színészekkel történı munka pszichológiá-
ja stb.). 
Megtekintettük a hallgatók számos munkáját: bábjaikat, jelmezeiket és 
makettjeiket. Remek ötletnek találtuk, hogy minden hallgatónak el kell 
készíteni a maga variációját makettben „a győjtı szobája” témájára. 
Különösen impresszionált bennünket az egyik hallgató Macbeth-
tervének költıi elképzelése az állandó mozgásban lévı, tektonikusan 
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rengı, szétváló és összetalálkozó táblákból álló színpadáról. 
A látogatásba még belefért egy vendég-óra meghallgatása. A vendég 
Zsámbéki Gábor volt. Óráját azzal készítette elı a tanszék, hogy 
levetítette a hallgatók elıtt egy régi Molière-rendezését, s ez képezte a 
kiindulópontot. Zsámbéki egy alakuló rendezése izgalmaiból érkezett, s 
egy általa már többé-kevésbé elfelejtett produkciója „találkozott” a 
növendékek által még többé-kevésbé csak érlelt tervekkel. A megszóla-
lásra igazi késztetést még nem érzı hallgató kifejezésbeli nehézkessége 
zavaróan telepedett a beszélgetés egy szegmensére, de Zsámbéki cseve-
gésébıl is sokat lehetett tanulni. „A jó díszlet állandó változásban, 
mozgásban van, akkor is, ha nem tologatják”. Ez a mondata felért egy 
szemeszternyi útravalóval. Figyelemre méltó tanácsa volt a tanszék szá-
mára, amelyet mi nagyon meggyızınek találtunk, hogy kevésbé ren-
dezı-hallgatókkal, mint színész-hallgatókkal kell együttmőködniük a 
látványtervezı-hallgatóknak, mert a színészek mozgása mutatja meg a 
szcenográfusnak a színpadi tér igazi természetét. 
A tanszék komoly erıfeszítéseket tesz az SzFE-vel való együttmőkö-
désre. A párhuzamos színmővészetis hallgatókkal való kooperálás 
nyilvánvalóan a szak egyik kulcskérdése. Az órarendi nehézségek (a 
gyakorlati és elméleti jellegő órák ellentétes elrendezése) ellenére, vagy 
azzal együtt. 
Úgy tőnik, a három éves képzés tulajdonképpen feldolgozhatatlan ne-
hézségei ellenére is mőködıképes marad a képzés logikája. A speci-
ális érdeklıdés szerinti szakosodás eldöntéséhez persze sőríteni kell a 
szakirányú orientálás óráit. De a látott elsı éves órák alapján, különö-
sen egy-két tehetségesnek tőnı hallgató vonatkozásában, ez mőködhet. 
Nem is beszélve a majdani MA-képzésrıl. 
Mindent összevetve egy igen jó hangulatú, komoly és tartalmas munkát 
végzı szakot ismertünk meg. 
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MKE alkalmazott látványtervezés szak - Értékelés a megadott szem-
pontok szerint 
 

1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés megfelelı és egybevág a hallgatói véleményekkel. 
 

2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás megfelel a képesítési követelményeknek. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
A követelményrendszernek az oktatói kar megfelel. 
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: A követelmények adaptációja kitőnınek mondható. 
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatói állomány összetétele minden fölsorolt ismérvnek megfelel. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés jó egyensúlyt talált a gyakorlati és elméleti oktatás között, az 
egyes tárgyak kiegészítik egymást. 
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A képzés nagy hangsúlyt fektet az önállóságra és kreativitásra. A pá-
lyakövetés – tekintve, hogy nincs még végzett évfolyam – nem aktuális. 
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A specifikus cél az elkülönült jelmez- és díszlettervezı (bábtervezı, 
stb.) helyett a modern szcenikus képzése. 
 

9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak a kaposvári hasonló célú szakkal együtt a magyar látvány-
tervezés központi oktatóhelye. A fizikai körülmények kielégítıek. 
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Kaposvári Egyetem 
Mővészeti Fıiskolai Kar 

Akkreditációs 
minısítés 

alkalmazott látványtervezés szak 
(díszlet- és jelmeztervezés, jelmez- és bábtervezés, 
díszlet-, kiállítás és arculattervezés szakirányok) 
kkk: 2006/7/IX/1/14. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/66. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA Nincs végzett évfolyam! 
(kimenı fıiskolai alapképzés szakirányok nélkül) 

A 
2009/3/VII/10. sz. 

MAB határozat 

 

Szöveges értékelés: 
A Kaposvári Egyetem e szakja(i) a budapesti Képzımővészeti Egyetem 
látványtervezı szakjának egyetlen „versenytársa(i)” az országban. Elı-
zetesen megjegyezzük, hogy a két szak megkülönböztetését formális-
nak tekintjük és ezt nem is bíráljuk, mert csak hajánál fogva lehetne 
megkülönböztetı jegyeiket elıráncigálni. A fıiskolai képzésnek elı-
nyére válik, ha van lehetséges egyetemi folytatása, s az alapképzés 
esetleges mesterszakkal való kiegészítése esetén nem látjuk akadályát a 
fıiskolai végbizonyítvány BA-ként való akceptálásának. 
Látogatásunkat Budapesten kezdtük, mert a kaposvári látványtervezık-
nek éppen kiállításuk volt, ahol igen felkészült diákok invenciózus dísz-
let-elképzeléseit ismerhettük meg. 
Jelenlegi formájában a kaposvári látványtervezı szak fıiskolai végzett-
séget, vagy BA-képzést, azaz alkalmazott látványtervezıi képesítést 
nyújt, de elsısorban a tutoriális rendszerrel és a kivételesen jó fel-
szereltség segítségével ez a három éves képzés igen intenzív, és az 
eredmények azt mutatják, hogy a diákok jó része önálló tervezıként is 
megállja a helyét. 
Nagy súlyt helyeznek a mővészettörténetre és viselettörténetre, továbbá 
más, az általános mőveltséget is elmélyítı, de a kreatív látványterve-
zésnek anyagot adó ismeretek közlésére (környezetkultúra, zene, film, 
stb.). Tanúi voltunk interaktív módszerüknek a gyakorlatban: a diákok-
nak széleskörő győjtést kell végezniük a feladatot képezı színjáték 
korának tárgykultúrájában, viseletében. Régebbi színmővek esetében ez 
elsı sorban a kor festészetének reprezentatív vagy bizonyos szempont-
ból jellegzetes képeit jelenti. A győjtés irodalmi és gondolati anyagokra 
is kiterjed. A füzet, amelybe győjtésük anyaga bekerül, a továbbiakban 
nyersanyagként és ötlettárként funkcionál.  
A diákokkal beszélgetve föltőnt, hogy legtöbbjük terve egy határozott 
vagy markáns alapgondolatból indult ki (pl. a Hamlet színtere, mint 
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cirkuszi porond), amely persze ez egy ezzel harmonizáló rendezıi kon-
cepciót föltételez. Ezek a néha talán túlzottan is koncepciózusnak ne-
vezhetı elképzelések arra vallanak, hogy a kaposvári egyetemen a ter-
vezıi kreativitásra és a mővészi érzékenységre helyezik a fı hangsúlyt. 
Ez a tanszékvezetıi és tanári kari beállítottság mellett strukturális okok-
ra is visszavezethetı. Ha szabad egy pszichológiai összehasonlítással 
élni, a Képzımővészeti Egyetem látványtervezı hallgatói az ott tanuló 
diákok közül a legkevésbé „mővészek”, a kaposvári egyetemisták közül 
viszont a látványtervezı hallgatók talán a leginkább azok. Föltételezzük 
ugyanis (bár ezt nem vizsgáltuk), hogy a fıiskolai festı- és szobrász-
képzésben nagy hangsúly esik a tanári képességek kialakítására, s a 
képzés fı célja a tanári végzettség elnyerése, a színészhallgatók „mővé-
szete” pedig más jellegő, és eleve a rendezı mővészete alá van rendel-
ve. A mővészi spontaneitás és kreativitás fölélesztése, szítása és támo-
gatása a kaposvári látványtervezıi szak(ok) koncepciójának határozott 
része. Ugyanakkor ezt „klasszikus” elıképzéssel ellensúlyozzák, ame-
lyet kiterjesztettek a rajz, a festészet, a tárgy- és térábrázolás, valamint 
a plasztikai térábrázolás alaptantárgyként való fölvételére. Ellensúlyt 
jelenthet továbbá az említett tutoriális képzés, amelynek során világossá 
válhat, hogy a díszlet- vagy jelmeztervezı elképzeléseinek alá kell ren-
delıdnie a rendezıi koncepciónak, s a díszlet vagy jelmez nem lehet 
tolakodó, nem válhat fıszereplıvé. 
A Kaposvári Egyetem infrastruktúra-építı politikája rendkívül sikeres-
nek mondható. A látványtervezı hallgatóknak jól felszerelt mőtermek 

állnak rendelkezésre (évfolyamonként; négy 72 m2-es alapterülető mő-
terem!). Továbbá használnak kitőnıen fölszerelt audiovizuális mőhelyt, 
két rajzoló-festı mőtermet, mintázó termeket, égetı és gipszöntı mő-
helyt, kísérleti makett-mőhelyt, varró- és szabómőhelyt, s a kar egyéb 
mőhelyei is kiszolgálják igényeiket. 
Irigylésre méltó a kar részben újonnan beszerzett számítógép-parkja, 
mely kiválóan szolgálhatja a számítógépes tervezést, a képzés egyik 
súlypontját. Az áthallgatások elvileg adottak, de az a benyomásunk 
alakult ki, hogy ennek megtervezése és esetenként szorgalmazása nem 
tartozik a szak prioritásai közé. Holott ki kellene használniuk azt a ki-
vételes adottságukat, hogy az épületben van elektronikus ábrázolás 
szak, valamint képi ábrázolás, plasztikai ábrázolás, mozgóképkultúra és 
médiaismeret szak, azaz biztosítani kellene hallgatóik számára az át-
hallgatás lehetıségét, illetve beilleszteni a kurrikulumba olyan órákat, 
melyeket ezeken a programokon hallgathatnának. 
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KE alkalmazott látványtervezés szak - Értékelés a megadott szem-
pontok szerint 
 

1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?): Az önértékelés reális, alapos. Egyáltalában elmondha-
tó, hogy a kaposvári egyetem készítette elı a legkörültekintıbben és 
leggondosabban az önértékeléseket. 
 

2. A képesítési követelményeknek való megfelelés:  
A képesítési követelményeknek az oktatás megfelel. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az akkreditációs követelményrendszernek megfelel. 
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: A szak adaptációja megfelelı. 
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): A szakvezetı a 
szakterület egyik legismertebb alkotó képviselıje. Az oktatói állomány 
összetétele megfelelı. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok kí-
nálata: A tanterv egyes elemei logikusan épülnek egymásra. 
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, ér-
tékvilág), kimenet, követés (ha ismert): Az eredmények jónak mond-
hatók, bár végzett évfolyam még nincs (ezért a követés problémája még 
nem merül fel). A hallgatók közül többen már önálló látványtervezéssel 
mutatkoztak be különbözı szín-házi elıadásokban, továbbá sikeres 
kiállításon mutatták be eredményeiket. 
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
Igen nagy hangsúlyt fektetnek a kreativitásra, amelyet ötletesen kap-
csolnak össze a kultúrtörténeti tájékozottsággal. 
 

9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei): A szak a budapesti hasonló célú szakkal 
együtt a magyar látványtervezés központi oktatóhelye. A fizikai körül-
mények jónak mondhatók és belátható idın belül még jobbak lesznek. 
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Kaposvári Egyetem 
Mővészeti Fıiskolai Kar Akkreditációs minısítés 

színmővész szak (prózai színész szakirány) 
kkk: 2006/6/X/3/43. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/65. sz. MAB határozat 
Képzési szint: MA (egységes osztatlan mes-
terképzés) Nincs végzett évfolyam! 
(kifutó színész fıiskolai alapképzési szak) 

A 
2009/3/VII/11. sz. 

MAB határozat 

 
Szöveges értékelés: 
A Kaposvári Egyetem Mővészeti Karának Színház Tanszékén komoly, 
koncentrált és távlatos igényő munka folyik. 
A három éves alapozó képzésben, nyilván koncepcionális okokból, 
elméleti és gyakorlati órák arányosan váltogatják egymást. Minek kö-
szönhetıen nem kerül kontrasztba a kettı egymással, és a hallgatók így, 
ebben a felfogásban – és nem valamiféle tudathasadásos helyzetben – 
lesznek részesei egy gyakorlatirányult, ámde ugyanakkor elméleti-
reflexiós igényő képzésnek. És noha az elméleti órák némelyike, bár 
feszes és követhetı formában, de mégis inkább középiskolai vagy isme-
retterjesztı tónusúnak tőnt, összességében a képzés gyakorlatorientált 
céljának mindegyik általunk látott óra megfelelt. Ugyanakkor vala-
mennyi (a bizottság által látott) tanár olyan óvatos, visszafogó, tapoga-
tózó elemeket is beépített óraszervezésébe, elıadásába, amely csak 
fenntartásokkal nevezhetı egyetemi szintőnek. Ám ha egy fıiskola 
(fıiskolai kar) az univerzitás távlataiban gondolkodik, nem lehet ural-
kodó a középiskolai típusú és nívójú oktatáshoz való erıs visszakapcso-
lódás, leragadás. Lényegében minden óráról elmondható: benne reked-
tek bizonyos lehetıségek, melyeket gyakorlott egyetemi elıadók nem 
hagytak volna kiaknázatlanul, illetve eleve nem leszorított szintrıl indí-
tották volna elıadásukat. A tanári kar kiegyensúlyozottabb, funkcio-
nálisabb összetételének megszervezése szükséges: létszámcsökkentés 
és -növelés egyszerre. Az elméleti képzésen belül örömmel láttuk a 
regény-, illetve mőelemzı órák több féléves blokkját, amely a színész-
képzés járulékos elemeként az egyetemi végzettségnek megfelelı mő-
veltséget és értelmezı készséget erısítheti. A csoportos és egyéni gya-
korlati foglalkozások, korrepetálások megfelelı intenzitásúnak, több-
nyire kézben tartottnak tőntek. A szakon folyó munka meggyızı ered-
ménye volt a Funk Iván által vezetett harmadéves hallgatók Leonce és 
Léna elıadása. Egyáltalán, a hallgatók többsége – szakmai elımenetel-
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ük állásától függetlenül is – nyitottnak és összefogottnak bizonyult, 
egyesek kifejezetten kreatívok voltak, az egyénieskedés mankójára nem 
szoruló egyéniség értelmében. A hallgatói csoportok szemmel láthatóan 
tényleg szakmai, intellektuális és érzelmi közösséget alkottak – a kö-
zösségszervezıdés jobbik értelmében, köszönhetıen az otthonos tan-
széki közegnek, meg persze a kisvárosi háttérnek, kollégiumi életfor-
mának. 
Sokat ígérı a Színház Tanszék rövid és hosszú távú dinamikája. Helye-
sen állapította meg Csáki Judit, de nem csupán a saját megbízott tan-
székvezetıi szituációjára érvényes: intellektuális erıit, kapcsolatait, 
elképzeléseit mozgósítva jelenleg a Kaposvári Egyetem – megfelelı 
kontroll mellett – szinte csak jó húzásokat tehet. Komolyabb gondjai 
csak hat-tíz év múltán, s épp fejlıdése, részleges átstrukturálódása, 
átminısítése folytán mutatkozhatnak majd Magyarország felsıoktatási 
térképén. Jelenleg, középtávon, sokféle komoly esélyben bízhat, úgy 
tőnik, indokoltan (s koncepciózus, távlatos elképzeléseknek, munkának 
köszönhetıen). A tágan értett intézményes kontextuson belül a megbí-
zott tanszékvezetı friss elképzelései (több meghívott elıadó, specialis-
ta, rövid és intenzív vendégkurzusok, sőrőbb és sokirányú színházláto-
gatások stb.) eredményesen illeszkedhetnek az egyetemi összmozgásba. 
Ide tartozna persze a városi színházzal való viszony újrarendezése is. 
Felsejlett, hogy Csáki Judit megbízott tanszékvezetı esetleg nem a 
tanszék élén képzeli el munkája folytatását, átengedné másnak a veze-
tést. Véleményünk szerint alapvetıen fontos, hogy a megkezdett mun-
kát ne hagyja abba, illetve felettesei ıt bízzák meg a tanszék irányításá-
val. Egyetemi tanári kinevezésének szakmai, bürokratikus és intézmé-
nyi feltételei most a legkedvezıbbek, s az ı fáradhatatlan, rugalmas – 
temperamentuma ellenére az egyetemi, a városi vezetéssel és a helyi 
színházzal diplomatikus tárgyalásokra képes – egyénisége, kulcspozíci-
ója a jelen szakaszban a lehetı legkedvezıbb lenne a tanszék, a Kar, az 
Egyetem számára. Továbbá nyilvánvalóan szükség lenne új státuszokra, 
a tanári kar bıvítésére, újragondolására, hogy pl. szélesíteni tudják az 
elméleti (és gyakorlati) órák spektrumát - különös tekintettel arra, hogy 
mivel itt nincs bölcsészkar, ahová át lehetne hallgatni, saját erıbıl kell 
kigazdálkodni a hiányzó órákat. Lehetne szó pl. színjátszástörténetrıl, 
performance-elméletrıl, pszichológiáról, zene- és tánctörténetrıl stb. 
(ez utóbbi kettınél gyakorlati oktatók is szóba jönnének) 
Az egyetem légköre és a helyi campus-élet láthatóan kedvez a tanárok 
és diákok közti bensıséges viszony kialakításának; különlegességnek 
tartjuk az egyéni ének- és beszédtechnika órákat, amelyekre máshol 
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nem mindig, vagy csak ritkán van lehetıség. Ezen kívül pozitívumként 
értékeljük, hogy a hallgatók hétvégéje szabad, nincsenek túlságosan 
leterhelve, több idejük van olvasni, mővelıdni, készülni, pihenni. A 
Mővészeti Fıiskolai Kar jelenleg ügyesen terjeszkedik, növeli a kép-
zéshez szükséges belsı és külsı területeket, felszereléseket. Az ún. 
Latinka-központ üzemeltetése azonban sem a programot, sem az anya-
giakat, sem a városi kulturális szerepet nézve nem lesz egyszerő. S nem 
lehetett nem látni, hogy a Kar rendelkezésére álló épületek, helyiségek 
az érezhetıen igényesnek vélt belsıépítészeti formálás ellenére silány 
anyagokból készültek, összességükben diszfunkcionálisak, romlandóak. 
Csodás számítógépek sorakoznak szők termekben, amorf zugokban. 
Ami persze nem csupán kaposvári jelenség. 
A Mővészeti Kar többi tanszékével is gyümölcsözı lehet az együttmő-
ködés, természetesen leginkább az épülettérben is legközelebb álló 
látványtervezı képzéssel. Talán bizonyos, nem szakirányspecifikus 
elméleti órákat közösen is meg tudna hirdetni a két tanszék. 
A képzésrıl kialakult összkép megnyugtató, sıt: az új tanszékvezetés 
stílus- és koncepcióváltása kifejezetten ígéretes. A Rektor úr és a Fı-
igazgató úr alapos közléseibıl megismert kari és egyetemi koncepciók 
összefüggésében pedig a további fejlıdés – például nemzetközi kapcso-
latok kiépítése – keretfeltételei adottnak látszanak.  
 
 
 
KE színmővész szak - Értékelés a megadott szempontok szerint 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?): 
Az önértékelés reális, alapos. Egyáltalában elmondható, hogy a Kapos-
vári Egyetem készítette elı a legkörültekintıbben és leggondosabban az 
önértékeléseket. 
 
2. A képesítési követelményeknek való megfelelés: 
A képesítési követelményeknek az oktatás megfelel. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az akkreditációs követelmény-rendszernek megfelel.  
 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 113

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: A szak élén váratlan váltás történt szeptemberben. Az új tanszék-
vezetés adaptációs törekvéseiben szemmel láthatólag nagy szerepet ját-
szik a színész-hallgatók szakbarbársága ill. mőveletlensége elleni harc.  
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatói állomány megfelelınek mondható. Kiváló rendezık és más 
gyakorlati szakemberek oktatják a hallgatókat. A fennálló esetleges hiá-
nyosságokat vendégtanárokkal, rövid kurzusokkal pótolják. Mindazo-
náltal néhány újabb státusz fiatal oktatókkal üdvös lehetne. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok kí-
nálata: 
A képzésben nagy szerepe van a magas szintő és igen kreatív gyakorlati 
oktatásnak. A tanterv biztosítja az egyes tárgyak logikus egymásra épü-
lését. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, ér-
tékvilág), kimenet, követés (ha ismert): 
A múlt év végén a budapesti Nemzeti Színházban bemutatott két darab, 
amelyet rendezıtanáraik rendezésében a kaposvári színészhallgatók 
mutattak be, a kompetencia magas szintjét képviselték. Végzıs hallgató 
még nincs, így a követés problémája még nem merült fel. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak): 
Specifikusnak nevezhetı az általános mőveltségre fektetett különleges 
hangsúly (regényolvasási kötelezettségek, filmkurzusok, stb.). 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak a másik hely Magyarországon, ahol színészképzés folyik. Föld-
rajzi helyénél fogva adott a kaposvári és még inkább a pécsi színházzal 
való együttmőködés, de a tavalyi évtıl kezdve egyre szorosabbak a 
budapesti színházakkal való kapcsolatok is. A képzés fizikai körülmé-
nyei megfelelıek, és a lendületen lévı kaposvári egyetem belátható 
idın belül további elırehaladást ígér a hallgatói szolgáltatások terüle-
tén.  
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FILM- ÉS VIDEOMŐVÉSZET, VALAMINT MULTIMÉDIA KÉP-
ZÉSI ÁGAK SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE 

 
AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 

 
 

A MAB 2009/7/XI/2/1-8. számú határozata 
A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2017. 

 
 
 
 
 

A Látogató Bizottság elnöke: 
Kepes András DLA 

újságíró, fıiskolai tanár, BKF 
 
A Látogató Bizottság tagjai: 
Böszörményi Zsuzsa 
 filmrendezı 
Asbót Kristóf  

dokumentumfilm- és tévérendezı, belsıépítész 
Gárdos Péter 
 filmrendezı 
Murai András  PHD 

tanszékvezetı, egyetemi docens, NyME 
Solti Péter  

jogász, igazgatási szakértı, BKF fıtitkár 
 
Hallgatói képviselı: 
Körösparti Péter  

néprajz-pedagógia, pénzügy-számvitel szakos hallgató, DE 
 
 
 

2009. október 1. 
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A Látogató Bizottság elöljáró megjegyzései 
 
Az intézményi látogatások nem egy intézmény egyetlen szakjának mő-
ködésével kapcsolatos, hanem különbözı intézményekben (a felkérés 
értelmében a Moholy-Nagy Mővészeti Egyetemen és a Színház- és 
Filmmővészeti Egyetemen) egy képzési ágon belüli eltérı szak(ok) 
vizsgálata volt a feladat. 

A SZFE és a MOME által az utóbbi hónapokban készült mélyreható 
elemzések és dokumentumok nagy segítséget nyújtottak a LB-nak. 
Bizottságunk tagjait segítıkészen és kollegiálisan fogadták. A kérdé-
sekre, kritikákra ıszinte válaszokat kaptunk, a vizsgálat a közös gon-
dolkodás, a szakterületek gondjainak és jövıjének megoldása jegyében 
zajlott. A vizsgált szakok minıségének értékelése és hitelesítése csak 
abból a szempontból lehet releváns, hogy a képzés milyen mértékben 
lesz képes megfelelni az új kihívásoknak. 

Az LB számára viszont különös nehézséget okoztak az alábbi tényezık: 

1. a bolognai szakok vizsgálata nem lehetett teljes, tekintettel az eljá-
rás idıpontjára (a vizsgálat idején még nem volt végzett évfo-
lyam), 

2. tekintettel arra, hogy nem volt olyan szak, amelyet mindkét vizs-
gált intézményben folytattak volna, így lehetetlen volt a szakok 
összevetése más szakokkal (ellentétben a többi mővészeti képzési 
ágak többségével), 

3. nehezen lehetett értelmezni a különbözı kitöltési logika alapján 
biztosított önértékelések alapján az összehasonlításokat (tekintettel 
arra, hogy a sémát az intézmények más és más módszert alkalmaz-
va töltötték ki, némely esetben a séma pontatlansága miatt – más 
esetekben a kitöltés eleve lehetetlennek minısült: pl. a pályaköve-
tési adatok esetében), 

4. bizottságunk számos olyan megállapítást is tett, amelyek lényegé-
ben az intézményi akkreditációs vizsgálatok téma-körét érintik, 
azonban a szakok menedzselése szempontjából fontos észrevételek 
feltüntetésétıl nem tudtunk eltekinteni, 

5. a látogatásra eredetileg rendelkezésre álló idıkeret miatt a bizott-
ság kénytelen volt más vizsgálati módszert alkalmazni (ld. vizsgá-
lati módszer). 
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A vizsgálat módszerei 
 
A vizsgálat több fázisban történt. Decemberben és januárban a LB tag-
jai, a feladatmegosztás, illetve a tagok szakterülete alapján kisebb-
nagyobb csoportokban vizsgákat látogattak mindkét egyetemen, hiszen 
a mővészképzésben igazán a vizsgákon lehet lemérni az oktatás színvo-
nalát. Februárban aztán óralátogatásokkal folytatódott a munka. A vizs-
gálat ezen kívül a vezetıkkel, az oktatókkal és az adminisztratív veze-
tıkkel történt személyes és csoportos interjúkra, a hallgatókkal történt 
személyes beszélgetésekre, illetve az egyetemek által a LB rendelkezé-
sére bocsátott belsı dokumentumok, elemzések értékelésére épült. 
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Összefoglaló a film- és videomővészet, valamint a multimédia sza-
kok általános vonatkozásairól 
 
 
A vizsgált egyetemek nagy presztízső, jól szervezett, patinás intézmé-
nyek. A hagyományok, a rutin azonban erısen köti az intézmények 
oktatóinak és vezetıinek kezét, az évszázados sikerek árnyékában ne-
hezebb tudomásul venni, hogy az új idık új követelményeket állítanak 
a mővészeti oktatás elé is. Márpedig a jelenlegi idıszak több szempont-
ból is átmeneti és kulcsfontosságú. A film- és videomővészet, valamint 
a multimédia területén, az utóbbi évtizedben szakmailag, technikailag 
és a piaci viszonyokat tekintve is olyan döntı változások zajlanak, ame-
lyek szükségképpen kikövetelik a képzés újraértelmezését. 

Az utóbbi években a társadalmat és a mozgóképes szemléletet egyre 
jobban meghatározzák az új technológiák, a kismérető, fél-professzio-
nális kamerák, az alternatív képrögzítı eszközök, az integrált (pl. mo-
biltelefonos) felvevıktıl, az extrém helyekre kié-pített web-kamerákig. 
Ezek már nem csupán a családi események rögzítésénél vannak jelen, 
hanem az üzleti és a mővészeti életben, sıt a professzionális mősorké-
szítésben is. A felnövekvı generáció a médiában naponta találkozik a 
CNN „egyszemélyes” mőholdas tudósítói megoldásaival vagy az össze-
tett, 30-50 kamerát integráló, távolból mőködtetett valóságshow-k tech-
nikai háttereivel, de mobiltelefonos versmősor fut az M1 képernyıjén 
is. 

A fiatalok maguk is napi szinten használják a mozgóképek közös-ségi 
megosztásának felületeit (youtube.com, facebook.com, vimeo.com, 
dazoo.com stb.), a tinédzserek érzékenyebb rétegeinél fokozatosan 
háttérbe szorul a televíziózás és a mozinézés hagyományos formája. 
Megváltozott a fiatalok szemlélete, gondolkodásmódja. A mővészeti 
egyetemeken a hallgatókkal történt beszélgetésekbıl kiderült, hogy 
alkotásaikat már ık sem a hagyományos csatornákon, hanem valame-
lyik közösségi felületen osztják meg egymással. Ezt a folyamatot képte-
lenség nem figyelembe venni a vizuális mővészetek oktatásában. 

A mozgókép és a multimédia egyre nagyobb szerepet kap a kortárs 
mővészeti alkotásokban. Jelentıs képzımővészeti vagy ipar-mővészeti 
tárlat ma már nincs mozgókép nélkül, a mozgókép feltőnik a színházi 
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elıadásokon és a táncmővészetben. Közeledik egymáshoz a filmmő-
vész, a média designer és a videomővész kifejezési eszköze és nyelve-
zete, fokozatosan halványodik a határvonal a vizuális mővészeti ágak 
között, és a végváraikat védı, monopolhelyzetükért aggódó hazai mő-
vészeti egyetemek kénytelenek lesznek rádöbbenni, hogy a mővészeti 
ágak képzésénél is rohamosan csökken a szaktávolság. Ez már most is 
érzékelhetı, hiszen a MOME média design vizsgáján gyakorlatilag 
kísérleti filmeket láttunk. 

A bolognai rendszer bevezetése a hazai felsıoktatásban általában új 
kérdéseket vetett fel, különösen érvényes ez a mővészképzésre, mint a 
felsıoktatás speciális területére. Az anyagi források hiánya és a gazda-
sági válság pedig újfajta financiális és üzleti kényszereket ró ezekre az 
intézményekre. A vizsgált egyetemek vezetıi és oktatói pontosan érzé-
kelik ezeket a gondokat, már a vizsgálat elıtt belsı reformterveken 
dolgoztak, a SZFE-n a változásokat segítendı rektorhelyettes-váltás 
történt. 

A film és videomővészet, valamint a multimédia vizuális nyelvi és a 
társadalom vizuális kulturáltsága szempontjából meghatározó a vizsgált 
két egyetem szakmai felelıssége. A hétköznapi vizuális környezetünk-
ben megjelenı mozgóképek minısége alapvetıen függ az azokat alkotó 
személyek – sajnos csak nagyon ritka jó esetben – mővészek képzettsé-
gétıl és felelısségtudatától. 

A két egyetem szakjain elsısorban az a kérdés, hogy a hétköznapi 
vizualitás szempontjából milyen ismereteket stílus- és ízlésbeli támoga-
tást – oktatást kapnak a hallgatók. Milyen biztonsággal igazodnak el a 
jövı televíziós mősorkészítıi, animátorai, média-designerei korunk 
látványvilágában. 

A vizsgálat alapkérdései közé tartozott: 

• Képesek-e felelni a szakok a vizuális világpiac kihívásaira? 

• A hallgatók találkoznak-e a legújabb trendekkel, képesek-e azo-
kat integrálni szakmai feladataik során? 

• Az oktatók megfelelı szakmai megerısítést – továbbképzést – 
szakmai fórumot élveznek-e?  

A mozgóképkészítés és annak felhasználása a leginkább integratív, mő-
fajokat, szakmákat, mővészeti világokat összekötı tevékenység. Fon-
tos, hogy a hallgatók, már egyetemi tanulmányaik során a lehetı leg-
több „élményszerő” helyzetet kapják oktatóiktól erre a nyitott, integra-
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tív munkavégzésre. Persze ugyanígy fontos, hogy a hallgatókat oktató 
professzorok, óraadók, szakemberek folyamatosan saját munkáikkal – 
gondolataikkal, szellemiségükkel - adjanak mintát és eszközrendszert a 
mindenkori fejlıdéshez.  

Fontos vizsgálódási pont, hogy a hallgató és a mővészeti oktatóhely kö-
zött egyértelmő-e, hogy mit kap, illetve mit ad az intézmény. A SZFE-n 
végzett szakemberrel mit kezd a kereskedelmi televíziózás? Mi a túlélés 
módja két játékfilm között? A MOME média-designere milyen foglal-
koztatottságra, milyen feladatokra számíthat diplomával a zsebében. 

A vizsgált területen a klasszikusan értelmezett szakmák erısen átala-
kultak az elmúlt évtizedek során. Ma már értelmezhetetlen a rendezı 
fogalma. Adásrendezı? Képvágó? Mősorfejlesztı? Adáslebonyolító? 
Vagy televíziós operatır: a videó-zsurnalisztától a show-designerekig, a 
kameramanokat vezénylı, a dokumentum-filmes vénájú videó-opera-
tırig, a fıvilágosítótól a világítási konstrukciót tervezı látványtervezı-
ig. Ezek a valós életben létezı szakmák, kérdés, hogy melyikre való 
felkészítés a „mővészeti” oktatás feladata? 

De ugyanígy alapkérdés, hogy például a web-fejlesztés, vagy a televízi-
ós arculattervezés inkább az alkalmazott grafika világához áll-e köze-
lebb, vagy a médiadesign, esetleg a mozgóképes tervezés körébe tarto-
zik? 
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Az vizsgált intézményekre általánosan érvényes megállapítások 
 
Erısségek 
A vizsgált egyetemek hagyományai közé tartozik, hogy az oktatók a 
szakma legkiválóbb képviselıibıl kerülnek ki, akik továbbra is mővelıi 
területüknek, így folyamatos vérkeringést biztosítanak a mővészeti élet, 
a szakma és az oktatás között. A hallgatók kiválasztásában is döntı 
szavuk van, így optimális esetben igen hatékony mester-tanítvány vi-
szony alakul ki az oktató és növendéke között. Az általános, fıképpen 
elméleti tárgyakat (képzımővészet, irodalomtörténet, esztétika, stb.) is 
remek szakemberek oktatják. Az intézményekben dolgozó tanárok túl-
nyomó többsége óriási ambícióval, hittel, energiával adja át tudását a 
növendékeknek. 
Hagyományosan jó az intézmények nemzetközi kapcsolata, ami a diá-
kok számára is lehetıvé teszi, hogy naprakészek legyenek a nemzetközi 
mővészeti folyamatokban, ösztöndíjakhoz, nemzetközi bemutatkozási 
lehetıségekhez jussanak.  
Mindkét egyetemen óriási a túljelentkezés, az intézmények sok száz 
jelentkezı közül, több fordulós felvételi vizsgák során választhatják ki 
a legalkalmasabbakat. A legendás múlt ma is él, nem csak régen kerül-
tek ki nagyszabású alkotók ezekbıl az intézményekbıl. 
A hallgatók általánosságban meg vannak elégedve a megtartott órákkal, 
színvonalukat jónak értékelik. 
A bolognai rendszer elınyeként értékelik a tanárok, hogy azok a diá-
kok, akiket nem érdemes öt évig tanítani már három év után is diplomát 
kaphatnak. 
 
Gyengeségek 
A jelenlegi (BA) képzés csak kis mértékben nyújt segítséget olyan 
készségek (pályázási ismeretek, vállalkozói, pénzügyi, szervezési isme-
retek) elsajátításában, amelyek ma elengedhetetlenül fontosak, hogy 
egy pályakezdı mővész talpon tudjon maradni a kortárs vizuális mővé-
szetek színterein.  
A gyengeségek között fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy a felsı-
oktatási törvényben meghatározott fıállású, közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló oktatók és a külsıs óraadó oktatók aránya (60-40%) a 
mővészképzés sajátosságaiból következıen szinte sehol nem érvénye-
síthetı a szakok szintjén. A „gyengeség” ez esetben talán nem is az 
intézményre magára vonatkozik, hanem arra a rendszerre, amelyben az 
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intézmény dolgozni kénytelen. Súlyos szakmai kérdések húzódnak meg 
a nagyobb létszámban gondolkodó Ftv. és az igen speciális ismereteket 
nyújtó, szükségképpen kis létszámban gondolkodó intézményi szemlé-
let ellentéte mögött. A bizottság intézményi szinten nem vizsgálta (nem 
erre kapott felhatalmazást) az oktatói arányokat, azonban az intézményi 
akkreditációs vizsgálat minden bizonnyal erre a kérdéskörre mélyebben 
ki fog térni. 
 
Lehetıségek 
Az egységesülı európai filmgyártás és mővészeti projektek, csakúgy, 
mint a hazai források szőkössége abba az irányba mutat, hogy a mővé-
szeti intézményeket és az oktatást alkalmassá kell tenni a nemzetközi 
piaccal való együttmőködésre. A mővészeti egyetemekrıl kikerülı fia-
tal mővészek versenytársa már ma sem a másik hazai felsıfokú intéz-
ményben végzett kollégája, hanem egy brit, francia, holland vagy né-
met mővész. A nemzetközi szín-vonal, a kooperációra való felkészülés, 
és az idegen nyelvek fokozott elsajátítása új dimenziókat nyithat az 
oktatásban és késıbb az elhelyezkedésben.   
 
Korlátok 
A mővészeti egyetemek hallgatóinak alig van motivációja az MA kép-
zésre, többségük azért jelentkezik ezekbe az intézményekbe, hogy kap-
csolatba kerüljenek a szakmával. Ha ez sikerül, akkor már óralátogatás 
helyett is inkább a szakmában dolgoznak. Különösen erre sarkallja ıket 
a képzés, ha korábban, mint pl. a rendezı szakosok többségénél törté-
nik, már szereztek egy diplomát, s így többszázezer forintos költségtérí-
tést kénytelenek fizetni évente, hiszen ez a korosztály többnyire már 
önállóan tartja el magát. Az MA képzést már csak azért is mellızhetik, 
mert a mővészeti területeken senki sem kéri számon rajtuk a diplomát, 
nem úgy, mintha orvosnak, tanárnak, mérnöknek vagy jogásznak men-
nének. 
 
Veszélyek 
A tudományos fokozattal rendelkezı oktatók száma kevés, a mővészeti 
képzésben ez általában problematikus. Az oktatók életkori megoszlása 
2010 után, amikor a mővészeti díjak már nem válthatják ki a tudomá-
nyos fokozatot, amennyiben a fenti helyzet nem változik, úgy alakulhat, 
hogy egyre kevesebb fiatal, a szakmában intenzíven dolgozó oktató tud 
majd a képzésbe bekapcsolódni, s az idısebb generáció tagjait is elve-
szítheti tantárgyfelelısként az intézmény.  
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem 
 
 
Akkreditációs javaslat 
A Bizottság a rendelkezésére bocsátott dokumentumok (önértékelések, 
szakindítási kérelmek, mintatantervek, szabályzatok stb.), valamint a 
helyszíni látogatás megállapításai alapján valamennyi szak akkreditá-
cióját javasolja, a lenti észrevételek figyelembe vétele mellett. 
 

Általános – az oktatási-tanulási folyamatot, és az ezt kiszolgáló 
szervezetet, valamint a szakokat általánosságban érintı – megálla-
pítások 
 
Erısségek 
A MOME két BA szakja a látogatások, a megismert tantárgyi progra-
mok, illetve vizsgamunkák alapján kifejezetten pozitív képet mutat. A 
már hosszú évek óta a vizuális kommunikáció győjtıernyıje alá hozott 
mőfajok, a fotó, a grafika, a videó, az animáció termékeny viták és már-
már zsákutcák után úgy tőnik, megtalálta - legalábbis BA szinten - 
módszereit és koncepcióját. Ezt bizonyítja többek közt az évrıl-évre 
növekvı érdeklıdés a szakok iránt. 
A MOME – nyilván a szakmai elkötelezettségei miatt is – a hallgatók 
számára egységesen kommunikáló, a nyilvános tereket biztosító jól 
használható munkakörnyezetet biztosít. Érzıdik az épületeken, a tan-
termekben, a folyosókon és egyéb közösségi terekben, hogy vizuális 
mővészetoktatási intézményben vagyunk. Szépen tervezett saját nyilvá-
nos bemutatóhelye a Ponton Galéria méltó keretet ad szakmai esemé-
nyeknek. (A látogatás idején éppen a „We are the Chec TV” igazán 
fontos és a médiadesign szempontjából tanulságos kiállítás és konfe-
rencia zajlott a MOME és a PlusMinus szervezésében.) A környezet 
hatása meghatározó a diákok érzelmi kötıdése szempontjából – és errıl 
az érzelmi aspektusról lemondani nem csak kényelmi, hanem pedagó-
giai és jól felfogott üzleti érdekek miatt sem érdemes. 
 
Gyengeségek 
• minıségirányítási rendszer kiforratlansága,  
• a döntés-elıkészítı, döntéshozó, és döntés-végrehajtó mechaniz-

musok kidolgozatlanság, és sok esetben átláthatatlan rendszere, 
• általános gyenge dokumentáltság. 
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A szakma hagyományain nevelkedett idısebb oktatók nehezen idomul-
nak az új követelményekhez. A klasszikus mővészeti akadémiai alapok-
ra, gyakran még az intézményen belül is elszigetelt mőhelyekre épülı 
intézmények számára nehézséget okoz alkalmazkodni a többlépcsıs, 
egyetemi oktatási szisztémához. 
 
Lehetıségek 
Folyamatosan nı az idegen nyelven kommunikálni képes hallgatók lét-
száma (annak ellenére is, hogy az egyetemen nincs szervezett nyelvok-
tatás), ezáltal javul a képzés minısége, a kitekintés a nemzetközi tren-
dekre és javulnak a végzettek munkaesélyei is. 
 
Korlátok 
A MOME informatikai ellátottsága jónak mondható, de oktatási, do-
kumentációs és a késıbbi MA szakok sikere érdelében is indokolt lenne 
egy egységes adatbázisra alapuló általános jogosultságokat és hozzáfé-
réseket biztosító rendszer kialakítása. Ez nem csak konkrét felhasználói 
elınyöket, hanem valódi költségcsökkentést is eredményezne. Ezt még 
akkor is érdemes lenne erısíteni, ha ez adott esetben sértheti egyes 
szakok vagy intézetek széttartó anyagi- és presztízsérdekeit. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Szak megnevezése: 
animáció alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/77. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/7/XI/2/1. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
Erısségek 
Az animáció szak mintatanterve és felépítése a szak képzési- és kime-
neti követelményeinek minden tekintetben megfelel. 
Az animáció szak ırizve a szakma klasszikus hagyományait, a mozgás-
ra a történet mesélésre, és persze az ábrázolás magas színvonalára kon-
centrál. A feladatok a hallgatók számára érthetıek, követhetıek. Kiváló 
módszer az egyes témák tömbösített egységes folyamatként való keze-
lése. A tanulmányi idıszakot tagoló gyakori kipakolások, és azok határ-
idıre, munkafegyelemre szoktató pedagógiai módszere egyértelmően 
jelentıs és hasznos. A feladatok integrált megfogalmazása, a különbözı 
szakágaknak egyidejőleg történı kiadása jól készíti elı a team-munka 
illetve a késıbbi közös mővészeti teljesítmények lehetıségét. 
A szakvezetı pontos és stabil képpel rendelkezik az animáció szakos 
hallgatók oklevelének „tartalmáról”, a végzettség hasznosíthatóságáról. 
A képzést elvégzık olyan komplex ismeretek birtokában lesznek az ok-
levél megszerzésekor, amely lehetıvé teszi a pályán történı gyors elı-
rehaladás és a projektekben való gondolkodás képességének alkalmazá-
sát úgy, hogy a teljes tervezési, gyártási folyamatról is átfogó képet 
szerezhetnek. Lehetıvé teszi számukra az egyetem egy olyan film vagy 
interaktív alkalmazás készítését (és ezáltal portfolió kialakítását), amely 
segítségével a pályakezdı mővészek megkezdhetik animációs karrier-
jüket. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a közös feladatmegoldás során egészen 
távoli határterületek (pl. közös fızımősor) felé is elkalandozhatnak a 
hallgatók és oktatók.  
A hallgatók sokat emlegetett mőveltségbeli hiányosságai az animáció 
szakra jelentkezık esetében nem szembeötlı, miközben a jelentkezık 
informatikai tudása megdöbbentıen magas szintő. 
Az animáció szakos hallgatók leterheltsége és teljesítménykényszere 
méltó a MOME hagyományaihoz, az alapozó stúdiumok jól támogatják 
a szakmai feladatokat. A tanárok oktatók szakmai hitelessége megkér-
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dıjelezhetetlen. Az animáció szak oktatói közt a nagytekintélyő hiteles 
mővészek Richli, M. Tóth (Oscar-jelölt) Fábián, stb. és a fiatalok elıtt 
is már hiteles, sikeres új generációsok egyaránt jelen vannak. 
A központi szintő minıségirányítási tevékenység hiánya ellenére a szak 
on-line alapú értékelési rendszert üzemeltet a szak önálló honlapján 
(www.anim.mome.hu). 
 
Gyengeségek 
A mesterszak indításához szükséges személyi feltételek a látogatás idı-
pontjában nem biztosítottak, nem állnak még rendelkezésre azok az 
oktatók, akikre a szakok indítása esetén az intézmény számít. 
A szakvezetés szintjén is érzékelhetı az a probléma, amely az elavult 
szervezeti struktúra hirtelen átalakítása, korszerősítése (intézetesítés) 
nyomán az egyetem szervezetében és menedzsmentjében intézményi 
szinten feszültséget és mőködési zavarokat okoz. Ennek fı oka a rossz 
kommunikáció, a szakmai párbeszédek elmaradása, ami megmutatko-
zik többek között a szakvezetıi, szakfelelısi, tanszékvezetıi irányítási 
modell anomáliáiban, és a hatáskörök és feladatkörök elkülönítésének 
tisztázatlan kérdéskörében is. 
Érzékelhetıek emellett a jelenlegi, és a korábbi rektor szakmai szem-
benállásának jelei is, amelyeket részletesebben az iparmővészeti terüle-
tet vizsgáló bizottság fejtett ki. 
A központi szinten vezérelt minıségirányítási tevékenység a szak szint-
jén nem érvényesül, nincsenek rendszerezett hallgatói véleményezési 
visszacsatolások, bár a szak kis létszáma miatt hallgatói visszajelzések 
természetesen vannak. 
A szak hallgatói számára publikus mintatanterv nem tartalmazza az elı-
feltétel tantárgyakat. 
 
Lehetıségek 
A szakvezetésnek komoly elképzelései vannak arra nézve, hogy miként 
lehetne az alapképzés merítési bázisát szélesíteni felsıfokú szakképzés-
ben részt vevı hallgatókkal, tanulókkal. 
A szak hallgatói számára lehetıség nyílik EU-s workshopokon történı 
részvételre (2-2 hét idıtartamra többek között Dániában, illetve Német-
országban). Ezek a lehetıségek nyilvánvalóan tovább bıvíthetık. 
 
Korlátok 
Az alapképzési szakra épülı mesterszak létesítése folyamatos akadá-
lyokba ütközik, elsıdlegesen a MAB szempontrendszernek való megfe-
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lelés nehézkessége miatt. Az eredeti koncepció szerint animáció és 
mozgókép design mesterszak létesítésére adott be szaklétesítési kérel-
met az egyetem, azonban azt a MAB elutasította. Az új elnevezés (ani-
máció MA) alapvetıen egy olyan gyakorlati alapú mastert takar, amely 
a legmodernebb tudásanyag átadását (pl. green screen alkalmazása) is 
lehetıvé teszi. 
Az animáció szak mögül – ahogy a többi designer szak mögül is – ki-
ürült vagy legalábbis nagyon beszőkült a hazai ipari-piaci háttér. De 
intenzíven keresi és építi a szak a nemzetközi kapcsolatok és tudás-
transzfer lehetıségét. Az Erasmus-program megfelelıen mőködik. 
Nincs intézményesült kapcsolat az animáció szakos hallgatók és a 
MOME többi hallgatói között. A meglévı kapcsolatok esetlegesek, az 
oktatók közösségteremtı tevékenységén múlnak. Nem jellemzıek az 
áthallgatások sem, eseti kapcsolatok elsısorban a tervezıgrafika, a mé-
dia design és a fotográfia szak hallgatóival állnak fenn. Kivételes példa 
a valamennyi szak számára meghirdetett integrált tervezés ismeretkör 
bevezetése, amely pl. színészvezetés témakörében biztosítja az intéz-
ményi szintő kapcsolatok kialakításának lehetıségét. 
 
Veszélyek 
Az animáció szakra is jellemzı az a megállapítás, amely az oktatói ará-
nyok kapcsán a mővészeti intézményeket érintıen kiemeli, hogy a köz-
alkalmazotti jogviszonyban, illetve az óraadói viszonyban állók aránya 
elmarad a jogszabályban rögzített mértéktıl. Ennek az aránynak a tény-
leges érvényesítésére a szakvezetés nem is törekszik, tekintettel arra, 
hogy ezen elıírás alkalmazása a képzés minısége fenntartásának elle-
nében hat (a legaktuálisabb tudás olyan gyakorlati szakemberek kezé-
ben van, akik csak az óraadást vállalják az egyetemen, a fıállású vagy 
részmunkaidıs státuszt nem). 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Szak megnevezése: 
média design alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/75. sz. MAB határozat 
Képzési szint:  
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/7/XI/2/2. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 

Erısségek 
A média design szak Szirtes János vezetésével egyre inkább a beveze-
tıben kívánatosnak gondolt integratív, a média általános és integrált 
használatára kondicionáló szakként fogalmazódik meg. A megismert 
vizsgamunkák és tantárgyi programok az elemi mozgástanulmányok 
(loop, analog effekt, stb.) eszközrendszerébıl indulnak, az oktatás erre 
építi a már inkább technológiafüggı további feladatokat is. Különösen 
bölcs döntésnek tőnik, hogy nem a mozgóképes média technológia 
oktatására, hanem mőködésének és „logikájának” megértésére, megér-
tetésére koncentrál a tanmenet. 
A média design szakot elvégzı hallgatók olyan egyértelmő, általános és 
átfogó szemléletmódot sajátítanak el, amelynek segítségével visszaszo-
ríthatják a napjainkban eluralkodó „vizuális környezetszennyezést”, és 
a média design számos területén válhatnak komoly szakemberekké. 
A MOME-n vannak olyan média design szakos hallgatók, akiknek már 
most több megrendelésük van, mint tanáraiknak, jobban ismerik a tren-
deket és a korszerő technikát, mint az oktatók többsége. A tanárok, igen 
rokonszenvesen, büszkék ezekre a növendékeikre, és bevonják ıket az 
oktatásba. 
A meglévı Erasmusos hallgatói és oktatói cserekapcsolatok mellett a 
szak komoly szakmai kapcsolatokat ápol a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemmel. 
Bár a minıségirányítási tevékenység központi irányítása elhanyagol-
ható, a szak saját minıségfejlesztési tevékenységei, különös tekintettel 
a tananyagfejlesztésre (az új területek gyors bevonásával) stabilak, jól 
mőködnek. A hallgatók a szak honlapján keresztül adnak visszajelzést a 
képzési programról, sıt adott esetben a tanterv felépítésére is tesznek 
javaslatot.  
 

Gyengeségek 
Az egyik legnagyobb létszámú szakon és az irányító tanszéken nehezíti 
az oktatásszervezést, hogy az oktatók nem szívesen teljesítik azokat az 
adminisztratív elıírásokat, amelyek a tervezhetıséget segítik. A „terve-
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zı tanárok” túl könnyeden veszik az elıírásokat, a „bölcsész tanárok” 
túl merevek. 
A média design és más szakok közti intézményesült kapcsolatok ki-
épültségét a kommunikációban meglévı „kulturálatlanság” nehezíti. 
Léteznek ugyanakkor szórványos kapcsolatok elsısorban a tervezıgra-
fika és a fotográfia szak hallgatóival (különös tekintettel a közös isme-
retkörökre – ld. az animáció szak elemzésénél említett integrált tervezés 
ismeretkört). 
 

Lehetıségek 
A média design szak az a mővészeti oktatási terület, ahol a legnagyobb 
jelentısége van (lenne) a szakok és szakmák közötti, minél szabadabb 
átjárásnak, illetve a közös alkotói feladatok pedagógiailag egyre indo-
koltabb alkalmazásának. És itt nem csak a természetes együttmőködı 
animáció - média designer párosra gondolunk, hanem az építész - mé-
dia designer, a tervezıgrafikus - média designer, és a többi szakra is. 
Új lehetıségeket nyújthatna a két, pillanatnyilag egymástól fényévekre 
lévı egyetem az SZFE és a MOME mozgóképes és egyéb szakjai kö-
zötti együttmőködés kialakítása, közös projektek fejlesztése, melyekhez 
késıbb kapcsolódhatnának az intermédia szak és a Liszt Ferenc Zene-
mővészeti Egyetem egyes programjai is. Talán éppen a közös feladatok 
és a közös kipakolások, értékelések indíthatnának meg a film, videomő-
vészeti és multimédiás mővészeti képzés terén egy valódi európai mér-
cével mérve is korszerő és vonzó oktatást. Persze ez a fajta együttmő-
ködés a naiv vágyakon túl sok létezı érdekrendszer újragondolását, a 
szakvezetık és az egyetemi vezetık nagyfokú rugalmasságát feltételezi.  
 

Korlátok 
Alapvetı szemléletváltásra van szükség intézményen belül és intézmé-
nyen kívül is a média designer- és általánosságban a mővészképzésben. 
Az állam által kapott pénzbıl megélni nem könnyő, ezért fel kell kutat-
ni azokat a pályázati lehetıségeket, amelyek segítségével a kutatási és 
oktatási feltételeken is javítani lehet. Ezeket az ismereteket mind az 
oktatóknak, mind a hallgatóknak el kellene sajátítaniuk, azonban erre a 
jelenlegi képzés felépítése még nem áll készen. 
 

Veszélyek 
A szak népszerőségébıl következıen egyre valósabb problémává válik 
az oktatók leterheltségébıl adódó esetleges minıségromlás. Az értékek 
megırzése ugyanakkor kiemelten fontos, ennek érdekében a szak veze-
tésének meg kell találnia a szükséges eszközöket. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Doktori Iskola D123 
(iparmővészet mővészeti ág) 

A doktori iskola akkreditációját 
lezáró MAB határozat 2009. 

novemberében lesz nyilvános, 
2010-tıl lép hatályba 

 
Erısségek 
A bizottság által vizsgált szakterületeken a MOME Doktori Iskolája 
(DI) az egyetlen doktori iskola Magyarországon. A média design a 
multimédia tudományterület team-munkában történı mővelésével erı-
síti az egyetem DLA képzésének otthont adó Doktori Iskoláját is. 
 
Gyengeségek 
Mint ahogy a legtöbb szak esetében, a média design és az animációs 
szaknál is gondot okoz az oktatói utánpótlás kinevelése, a tanárok mo-
tiválása a doktori fokozat elérésére. 
 
Lehetıségek 
Valamennyi mővészeti egyetem doktori képzésére vonatkozik, hogy a 
MAB-bal együttmőködve érdemes lenne végiggondolni, miként lehetne 
a DLA képzés elméleti követelményeit a valóságos helyzethez idomíta-
ni legalább addig, míg a hazai gyakorlat bejáratódik. 
 
Korlátok 
A média design szak esetében az oktatói gárda – tekintettel arra, hogy 
„fiatal” szakról van szó – összetétele nehezen tud megfelelni a MAB 
félévente változó, szigorodó követelményrendszerének. Ugyanez a 
megállapítás a DLA képzésre is vonatkozik, ahol nehezíti a megfelelést 
a referencia hiánya is. 
 
Veszélyek 
A szakmájukban sikeres mővészek elfoglaltságuk mellett nehezen tud-
nak idıt szakítani a doktori programra. Miután a jövı évtıl a mővészeti 
díjak nem válthatják ki a doktori fokozatot, félı, hogy a valóban jelen-
tıs mővészek hosszabb távon elszakadnak az oktatástól, nem lesz aka-
démia karrier lehetıségük, és csak a tudományos pályát választó okta-
tók maradnak meg a felsıoktatásban. Ez nagymértékben csökkentheti a 
mővészeti oktatás színvonalát. 
 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 130

 
Színház- és Filmmővészeti Egyetem 
 
Akkreditációs javaslat 
A bizottság a rendelkezésére bocsátott dokumentumok (önértékelések, 
szakindítási kérelmek, mintatantervek, szabályzatok stb.), valamint a 
helyszíni látogatás megállapításai alapján valamennyi szak akkreditá-
cióját javasolja, a lenti észrevételek figyelembe vétele mellett. 
 
Általános – az oktatási-tanulási folyamatot, és az ezt kiszolgáló 
szervezetet, valamint a szakokat általánosságban érintı – megálla-
pítások 
 
Erısségek 
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem a kor kihívásaira reformmal 
reagált. A reform lényege, hogy 2011-tıl, szemben a korábbi gyakorlat-
tal, a Filmmővészeti Egyetem hat alapszakon minden évben osztályt 
indít, lehetıség szerint hatszor hat, tehát harminchat hallgatóval. Az új 
képzési terv elınye, hogy az egyes szakok hallgatói jobban együtt tud-
nak dolgozni, hiszen folyamatosan képeznek a mozgóképes stábhoz 
szükséges valamennyi feladatkörre (rendezı, operatır, vágó, hangmes-
ter, dramaturg, televíziós), nem úgy, mint korábban, amikor 3-4 évente 
indítottak egy-egy szak-osztályt. Egyszerőbbé válik a vizsgafilmek 
elkészítése, a gyakorlati feladatok megoldása. Hosszútávon tervezhetı 
lenne az oktatás és a költségvetés is. A tervek szerint új alaptantervek 
készülnek, a hat osztály tantervét, a szinergiák maximális kihasználása 
érdekében összefésülik. Új szakok indítását is tervezik, amelyek olyan 
szakmákra készítenék fel a fiatalokat, melyek a modern mozgóképes 
világban már elengedhetetlenek. Intézményi reform keretében a SZFE 
felépítésében is alkalmazkodni kíván a változásokhoz.  
Az SZFE hallgatói vagy a frissen végzett növendékei közül az utóbbi 
években is többen nyertek díjat, elismerést a hazai és a külföldi filmes 
seregszemléken. A SZFE-n, az elmúlt 10 évben végzettek jó része in-
tegrálódott a filmszakmába, a vágóknak és a hangmérnököknek egyelı-
re nincsenek elhelyezkedési gondjai, az operatırök közül azonban so-
kan kallódnak, azok, akik nem voltak olyan szerencsések, hogy idıben 
valamelyik rendezı kollégájukhoz csapódtak volna alkotótársul.  
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Gyengeségek 
A képzések elsısorban a kreativitásra, a diákok alkotói készségének 
fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Probléma az elméleti tárgyak helye 
és súlya a képzés rendszerében. Az elméleti tárgyakat többnyire szük-
séges „rossznak”, felesleges tehernek ítélik (természetesen nem az el-
méleti tárgyak képviselıi). Az Egyetemnek meg kell teremtenie a kettı 
közötti megfelelı arányt és hangsúlyt, hogy a hallgatók komplex tudás-
ra és szemléletre tegyenek szert. Ugyanakkor az oktatók és a vezetés 
kiemeli, nincs más lehetıségük, mint a magyar felsıoktatási rendszer-
ben egyetemként megmaradni. Ebben az esetben viszont meg kell küz-
deniük a MAB elvárásaival, s a tudományos fokozattal rendelkezı ok-
tatók megfelelı arányát kell megteremteniük. 
A pénzügyi és infrastrukturális helyzet nagymértékben meghatározza a 
képzést. Az infrastruktúra a SZFE filmes és televíziós fıtanszakán je-
lenleg kínosan elavult. Az SZFE Szentkirályi utcai épületében – ami 
persze már eredetileg sem volt egy barátságos iskola – erısen érezhetı 
a múló idı. A környezet sivársága, az oktató helyek „gazdátlansága” és 
stílustalansága szembeötlı. Kevés a szakmai utalás, nem érezhetı, hogy 
milyen vizuális környezet vár a növendékekre, ha filmes, televíziós 
mővésszé válnak. Ugyanakkor a piac már jól megfogalmazta vizuális 
környezeteit – az RTL  vagy az új MTV székháztól, a különbözı euró-
pai szintő utómunka-helyszínekig (Frontwave, a Gyár, Focus Fox, stb.). 
A filmes technikák, a stúdiók költségesek, a vizsgafilmek még akkor is 
drágák, ha igyekeznek lefaragni a költségekbıl. Az Egyetem ezen a 
területen is rokonszenvesen próbálkozik, hogy ne csupán a központi 
költségvetés jóindulatára számíthasson. Az elmúlt két évben meghatá-
rozott keretek között igyekezett bıvíteni tevékenységi körét, és megje-
lenni az oktatási piac más szegmenseiben is, továbbá mővekkel, fil-
mekkel, mősorokkal elıállni a tartalomszolgáltatói piacon. Kérdés, 
hogy ez mire lesz elég? Az intézmény közeli célja a Szentkirály utcai 
épület és a benne található technika felújítása, ami a korszerő képzés-
nek elengedhetetlen feltétele.  
A mővészeti életet is sújtó válság nem hagy kétségeket a felıl, hogy a 
végzett növendékek rosszabb esélyekkel indulnak a mővészeti piacon, 
mint a korábbi évfolyamok. 
A tudományos fokozattal rendelkezı oktatók száma kevés, és az adott 
területen nem elvárható; a technika kevés és elavult; a vizsgafilmek 
elkészítésének finanszírozási problémái vannak; a képzési struktúra je-
lenleg ad hoc jellegőnek tőnik. 
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A kimenetet érintı probléma és jellemzı tendencia, hogy a hallgatók 
sokszor nem fejezik be az egyetemet, különösképpen, ha már állást, 
munkát találnak a képzésük során. Ugyanakkor az intézmény a hallga-
tók pályára segítése szempontjából elınyös helyzetben van, hiszen az 
egyetlen „filmkészítıket” képzı egyetem, a szakmában elismert okta-
tók közvetítenek a diákok és a szakma között.  
A bizottság úgy látja, hogy a SZFE-n intenzívebb kapcsolatra lenne 
szükség az egyes képzési területek között. A színházi és a filmes tan-
szak közötti hagyományos elkülönülés éppen attól a hihetetlen elınytıl 
fosztja meg az Egyetemet, ami megkülönböztetné a hasonló intézmé-
nyektıl, hogy pl. a színész szakon hallgató növendékek ugyanolyan 
folyamatos kapcsolatban lennének a filmes hallgatókkal, mint a színhá-
zasokkal. Bíztató ellenpélda, hogy a színházrendezı tanárok dráma-
elemzést oktatnak a filmrendezı szakos hallgatóknak. A nemzetközi 
példák azt mutatják, azok a mővészeti intézmények vannak elınyben, 
ahol több mővészeti ágat is oktatnak, ahol a filmesek, színházasok, 
mozgásmővészek, zenészek, képzımővészek már hallgató korukban 
megtanulnak együtt dolgozni, belekóstolnak egymás területébe, hiszen 
késıbb úgyis munkatársak lesznek az alkotásban. 
A tanárok, ez egyébként régi hagyomány, hangulatuknak megfelelıen 
tanmenet helyett gyakran improvizálnak. Néhány osztálynál, pl. a ne-
gyedéves rendezıknél tett egyik óralátogatás során kiderült, elıfordul, 
hogy a tantárgyi tematika is esetleges. Miközben az elsı évtıl filmekkel 
vizsgáztak, szisztematikus forgatókönyvírói kurzuson csak a negyedik 
évben vettek részt. Igaz, konzultációs lehetıségük a kezdetektıl volt. 
Állítólag a késıbbi évfolyamoknál már más a gyakorlat. 
 
Lehetıségek 
Az egységesülı európai filmgyártás miatt célszerő lenne a SZFE nem-
zetközi kapcsolatait erısíteni. 
Költségvetési-gazdasági szempontból szükséges lenne megteremteni az 
átláthatóságot! Jó lenne, ha minden tanár látná, hogy az ı területén 
mennyi pénzre számíthat egy oktatási ciklus (3-5 év) alatt. Ez döntı 
módon befolyásolná a tanulmányi stratégiákat, amelyek mentén az ok-
tatás folyik. Nem világos a stratégia, hogy az intézmény hogyan szán-
dékozik a képzést segítı pályázati pénzekhez jutni. Az Egyetemhez 
beáramló beruházási pénzekrıl nincsenek nyilvános kimutatások, rom-
boló, hogy csak mendemondák keringenek e pénzek felhasználásról.  
Sürgetı az igény egy színvonalas DVD könyvtárra, amely a legfonto-
sabb magyar és külföldi filmeket tartalmazná. Tragikomikus, hogy az 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 133

ország egyetlen ilyen típusú felsıoktatási intézménye „alapfilmeket” 
sem tud megmutatni hallgatóinak. Egyben folytatni kellene azt az 
egyéni kezdeményezést, hogy az Egyetem archiválja az elmúlt 10-15 év 
vizsgafilmjeit! A dokumentálható múlt igazodási pont lehet, egyben az 
intézmény jogos büszkesége. 
Az Egyetem tanulmányi reformja a fenti problémák megoldásában 
részben segíthet. A jelenlegi, nehezen áttekinthetı képzéséi struktúra 
helyett az intézmény elképzelései szerint 2011-tıl hat „filmes” szakot 
(rendezı, operatır, vágó, hangmérnök, filmdramaturg, gyártásszervezı) 
minden éven indítanak, kevés, hat fıs létszámmal. A szakok összefésü-
lése, a közöttük lévı tartalmi átfedések valószínőleg az elvárt fokozattal 
rendelkezı oktatók számának megoldásában segít. Ugyanakkor a vizs-
gafilmek elkészítése is racionalizálódhat, hiszen az évfolyamok közö-
sen dolgozhatnak egy-egy munkán. 
A tervezett tanulmányi reformnak haszna lehet még a szakok közötti, 
mostaninál lényegesen jobb, eredményesebb kommunikáció. A bizott-
ság számára úgy tőnt, jelenleg a képzések önálló életet élnek, kevés a 
tartalmi kapcsolódás. Ez különösképpen vonatkozik a televíziós mősor-
vezetık és mősorkészítık képzésére, akiknél szinte az intézményen 
belüli elszigeteltséget tapasztaltunk. 
 
Korlátok 
Nem világos a zsinórmérték, amely a szakok tudásszintjét meghatároz-
za. Természetesen tantervi hálók léteznek, az egyes tárgyak megvalósí-
tása azonban nagymértékben az oktató személyétıl, munkatapasztalatá-
tól függ. Különösen a rendezıi osztályokban kizárólag az osztályvezetı 
tanárok ízlése, oktatási stílusa, értékrendje határozza meg a képzést.  
A kiscsoportos mővészeti elitképzés miatt a SZFE-n már jelenleg is az 
a felsıoktatás egyéb területein szokatlan helyzet alakult ki, hogy 146 
hallgatóra 96 oktató jut. Ez igen költségessé teszi az oktatást. A jelenle-
gi szabályok pontosan meghatározzák például a közalkalmazotti jogvi-
szonyban lévı, illetve az óraadó oktatók arányát, amit – ahogy errıl 
már fent szó volt – a mővészeti egyetemek a fentebb vázolt speciális 
viszonyaik miatt képtelenek teljesíteni. Ez a helyzet felveti az oktatási 
kormányzat és a MAB felelısségét, hogy a mővészeti területek számára 
másfajta szabályozórendszert dolgoztasson ki. Nem lehet megoldás a 
jelenlegi állapot, hogy minden kivétel esetében az intézmény külön 
kérelemmel fordul az illetékes szervekhez.  
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Régi gond a mővészeti oktatásban az óralátogatás és a vizsgafeladatok 
leadásának fegyelme. Pedig a „bohém mővész” szerepe egyre anakro-
nisztikusabb a mai profi mővészeti piacon. 
A bolognai rendszer kétszintő képzését az Egyetem támogatja, sıt elı-
nyösnek tartja saját képzéseire vonatkozólag is. A BA és MA szintek a 
„szakmai képzés” és a „mővészeti képzés” megkülönböztetésére épül. 
Most még megválaszolatlan kérdés, hogy valamennyi, hat szakon szük-
séges-e az MA indítása, minden évben. Szintén kidolgozásra vár, hogy 
mely MA szakon hány helyet tartanak fenn a más felsıoktatási intéz-
ménybıl érkezık számára. 
Az oktatókkal folytatott beszélgetésekbıl kiderült, elégedetlenek a be-
menet kapcsán az egyetemre felvett hallgatók általános mőveltségével 
és tájékozottságával. (Hozzá kell tenni: ez általános, az egész magyar 
felsıoktatásra jellemzı probléma.) Diplomával és érettségi után is ér-
keznek diákok, ıket azonos szintre hozni szinte lehetetlen. Kérdés, az 
Egyetemre jellemzı általános mőveltséget adó képzési blokk a bolognai 
rendszerben hol fog elhelyezkedni: a „szakmai képzésre” koncentráló 
BA, vagy a „mővészeti képzést” elıtérbe helyezı MA szinten? 
Az oktatók egy részének jogos aggodalma, hogy a gazdasági kényszer, 
a felvételizık számának növelése, a lehetıség, hogy rövidebb képzéssel 
is diplomához lehet jutni, milyen mértékben hígítja fel a hagyományos 
elitképzést, ami az intézménynek eddig tekintélyt adott. Egy több karral 
rendelkezı valódi egyetem (Universitas) a tömegképzésre profilírozott 
szakjaival képes fenntartani néhány kislétszámmal induló elitszakot, 
amelyek aztán az intézmény presztízsét növelik, de egy kis egyetemre 
ez elviselhetetlen terheket ró. 
A képzés tartalmát érintıen megjegyzendı, hogy bár természetesen 
tantervi hálók léteznek, az egyes tárgyak megvalósítása azonban nagy-
mértékben az oktató személyétıl, munkatapasztalatától függ. Úgy is 
fogalmazatunk, hogy az elvárható tudásanyag és a tanár személyének 
aránya nem az egyetemi szférában megszokott. Nem véletlenül hangsú-
lyozták a beszélgetések során a tanárok, hogy inkább „mővészeti aka-
démiának” kell az intézményt tekinteni, mint egyetemnek. 
Tudományos fokozattal rendelkezık arányának problémakörével kap-
csolatban ki kell emelni, hogy nem vonható az SZFE ugyanolyan meg-
ítélés és elvárás alá, mint más egyetem. Általános szabályozás kellene a 
mővészeti felsıoktatási intézményekre, amely a minıséget és a specia-
litást egyszerre kezeli.  
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Veszélyek 
Az egyetemen kialakított reformelképzelések (tudniillik, hogy évente 
minden szakon indulna oktatás) veszélye, hogy a kalkulált létszám a 
felvételi piacon kevés, a munkaerı piacon viszont sok lehet. A SZFE 
vezetése a megoldást a tantervek módosításában és összehangolásában 
is látja, a filmes hallgatók erısebb televíziós és multimédiás képzést 
kapnának, a televíziósok pedig hangsúlyosabb filmes oktatást. 
A SZFE-n évek óta filmrendezı szakos hallgatók a vizsgafilmjükkel 
nyernek díjakat a Filmszemlén, közülük van olyan, aki harmadéves 
korában. Mi értelmét látnák akkor a további fokozatoknak. Ezen az 
egyetemen jelenleg száz fölött van azoknak a hallgatóknak a száma, 
akik nem fejezték be tanulmányaikat vagy évek óta be sem mentek a 
diplomájukért. Számos kiemelkedı mővészeti akadémia Európában és 
a világban éppen ezért nem illeszkedett a formális felsıoktatási rend-
szerbe, hanem megmaradt hagyományos mővészeti akadémiának. A 
SZFE oktatói, noha tisztában voltak ezekkel a dilemmákkal, szinte ki-
vétel nélkül elfogadták az új szisztémát, az ellentmondásból való kitö-
rés módjaként, az egyetem vezetésével egyetértésben egy tanulmányi 
reform mellett döntöttek. Kérdés, hogy a tanulmányi reform megfelelı 
hatással lesz-e erre a problémára? 
Komoly problémát jelent az oktatók életkori megoszlása: amennyiben a 
fenti helyzet nem változik, egyre kevesebb fiatal, szakmában is dolgozó 
oktató tud majd a képzésbe bekapcsolódni, s az idısebb generáció tag-
jait is elveszítheti tantárgyfelelısként az intézmény. 
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Színház- és Filmmővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Szak megnevezése: 
filmdramaturg egységes osztatlan 
(új típusú egységes osztatlan mesterképzés 
létesítése filmíró-dramaturg, kreatív produ-
cer-dramaturg szakirányokkal megtörtént: 
2006/6/X/3/43-46. sz. MAB határozat) 
Képzési szint: (kifutó) egyetemi 

A 
2009/7/XI/2/3. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
Általános megjegyzések 
A szak osztatlan, öt éves képzési formában mőködik.  
A filmdramaturg szakkal összefüggésben kell megemlíteni, hogy az 
Egyetem nem indítja többet a mozgóképtudomány szakot – jelenleg 
még az ötéves képzésben egy évfolyam tanul, azonban ennek a képzés-
nek a szerkezetét is átalakították, amelybıl a filmdramaturg szak film-
író szakiránnyal bontakozott ki. Az ok, amiért a mozgóképtudomány 
szakot nem folytatja az intézmény, nem speciálisan erre a képzésre 
vonatkozik, hanem általában az SZFE egyik jellegzetes problémája: 
nem a hagyományos értelemben vett egyetemrıl van szó. A mozgókép-
tudomány szakos képzéshez több elméleti háttérre volna szükséges 
(elméleti kutatási programok, több diszciplínára kiterjedıen tudomá-
nyos fokozattal rendelkezı oktatók), így az Egyetem úgy döntött, a nem 
a profiljához illeszkedı képzést nem folytatja. (Ráadásul a mozgókép-
pel való tudományos, teoretikus foglalkozást más egyetemek el tudják, 
és el is végzik, lásd a bolognai rendszerben indult filmelmélet és film-
történet szakokat.) 
A filmdramaturg szak, filmíró szakirányával a hazai film-és televíziós 
kultúra sokat emlegetett forgatókönyvíró szakemberhiánya enyhíthetı. 
A magánstúdiók képzését leszámítva az intézmény ezen a területen is 
az országban egyedülálló képzést kínál.  
 

Erısségek 
Erıssége a szaknak a rendszeres, több féléven áttartó mőveltségi és a 
filmkultúrát megismertetı tárgyak. A filmtörtént oktatása filmvetíté-
sekkel összekötve. Az oktatás során a filmalkotás az elsıdleges, ebbıl 
bontják ki a társadalmi környezet, vagy épp a stílusirányzat jellemzıit. 
 

Gyengeségek 
A filmdramaturgia szakon kevésbé jelentkezik az Egyetem többi képzé-
sét alapvetıen sújtó rossz, elavult technikai ellátottság, ugyanakkor a 
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tantervben szerepelnek a filmkészítés különbözı fázisai (vágás, opera-
tıri ismeretek, rendezıi alapismeretek), ami így a szak hallgatóit is 
érinti. Egyébként is: az Egyetem legfıbb problémáit nem szakonként 
kell kezelni, hanem generálisan, hiszen a képzésekben átfedések van-
nak. 
 
Lehetıségek 
A szak a bolognai rendszer kétszintő képzéséhez jól illeszthetı. Az 
intézmény fejlesztési elképzeléseiben szerepel a filmdramaturg szak 
BA és MA szintjeinek akkreditálása. Az SZFE oktatói szerint az elsı 
három évben a szakmai alapkövetelmények és az általános mőveltség 
elsajátítására kerülne sor, a második, két éves szakaszban pedig a mő-
vészeti képzésre. 
A filmdramaturg képzéshez – ahol talán a legdominánsabb az elméleti 
oktatás, pl. filmtörténet – az egyetemes és magyar filmtörténet DVD 
könyvtárát kell létrehozni a jelenlegi szórványos győjtögetés helyett. 
 
Korlátok 
Több kapcsolat szükséges az egyes képzési területek között. A film-
dramaturgnak a rendezıvel, vágóval kell egy munkafolyamatban dol-
gozni – ez az elvárás nem mindig valósul meg. 
Mindenképpen a szak hasznára válik az intézményfejlesztési elképze-
lés, mely szerint 2011-tıl hat alapszakon minden évben osztály indul. 
Így a „dramaturgok” közösen dolgozhatnak a mozgókép-készítés más 
leendı szakembereivel. Jelenleg ez az együttmőködés kevésbé van 
jelen, kevésbé hoz kézzel fogható eredményeket. 
 
Veszélyek 
Schulze Éva hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy erısíteni kellene a 
rendezı-, illetve forgatókönyvíró osztályok természetes szövetségét, a 
két szak hallgatóinak az oktatásban is tetten érhetı konkrét kapcsolatát, 
különben nehezen lesz emelhetı a dramaturgiai szempontból gyakran 
vitatható rendezıi munkák színvonala. 
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Színház- és Filmmővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Szak megnevezése: 
film- és televízió rendezı egységes osztatlan 
mesterképzés (új típusú képzési forma létesí-
tése még nem történt meg) 
Képzési szint: (kifutó) egyetemi  

A 
2009/7/XI/2/4. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
Erısségek 
A SZFE filmrendezı képzése nemzetközi mércével mérve is igen erıs. 
Az intézmény mindig törekedett arra, hogy a szakma kiemelkedı mes-
terei rendszeresen oktassanak a Fıiskolán. Az Egyetem is következete-
sen folytatja ezt a hagyományt. Immár a középnemzedék legjobb alko-
tói is katedrához jutnak. 
 
Gyengeségek 
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem hagyományos dilemmája, hogy 
nincs, soha nem is volt eldöntve: szakembereket vagy mővészeket ké-
peznek-e? Ez látszólag csupán a rendezı- és operatırképzésben jelent-
hetne problémát, de fura módon, más szakokon (vágó, forgatókönyvíró, 
hangmérnök, producer) is tapasztaltuk ezt. A bolognai folyamat a mő-
vészképzésben speciális kérdéseket vet fel. Itt nehezebb meghúzni a 
határvonalat a BA és az MA oktatás között, nehezebb meghatározni a 
BA kimeneteket. A SZFE-n a képzés a bolognai szisztéma mellett 
egyes szakokon osztatlan képzésben is folyik, a kétfokozatú képzés 
pedig jelenleg a „szakmai képzés” és a „mővészeti képzés” megkülön-
böztetésére épül, ami erısen problematikus. Szintén kidolgozásra vár, 
hogy mely MA szakon hány helyet tartanak fenn a más felsıoktatási 
intézménybıl érkezık számára. 
A rendezı hallgatókkal történt beszélgetések alapján, és ezt támasztot-
ták alá a látogatott órák is, a bizottságnak az az érzése, hogy a sziszte-
matikusan felépített tananyag helyett az oktatásban túl nagy szerepet 
kap a rögtönzés, a tanár pillanatnyi hangulata.  
Nincs egyetértés az oktatók között abban sem, mi az optimális oktatási 
módszer: a rendezık és az operatırök közös vagy az elkülönült oktatá-
sa. A közös oktatás mellett szól, hogy a rendezık és az operatırök már 
hallgató korukban megtanulják azt az együttmőködést, amire aztán 
pályájuk során szükségük lesz (Enyedi Ildikó). Ez az együttmőködés a 
többi szakok között szinte alig mőködik. Az operatırök és rendezık 
közös képzése ellen szól Kende János szerint, hogy az elıbbieknek 
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sokkal több idıt kellene szánniuk a részproblémák (fények, árnyékok, 
kompozíciós lehetısek) vizsgálatára. A rendezıhallgatók számára ter-
mészetesen elengedhetetlen, hogy alaposan megismerkedjenek az ope-
ratıri mesterséggel, csakúgy, mint a többi szakterülettel, de az operatı-
rök számára ennél alaposabb, részletesebb képzés szükséges.  
A rendezı hallgatóknak jelenleg nincs igazán lehetıségük elmélyülni a 
vágásban, ami szintén a rendezıi alkotófolyamat fontos része.  
 
Lehetıségek 
Érdekes felvetése volt Szász Jánosnak, hogy szemben az Egyetem ha-
gyományaival, ahol a szokásos gyakorlat szerint az osztályvezetı mes-
terek választják ki tanítványaikat, a jövıben a hallgató választhassa 
mesterét. Így a hallgató dönthetné el, ki legyen az a tanár, aki éveken át 
„lelki-szakmai súlyával” ránehezedik.  
Ez az oktatók között is versenyhelyzetet teremtene, tudatosítaná a mes-
terekben az irántuk való igényt, és nagyobb eséllyel alakulhatna ki egy 
harmonikus mester-tanítvány viszony.  
 
Korlátok 
A hagyományos mester-tanítvány viszony bevált módszer, de visszate-
kintve kiderül, hogy életpályákat határozott meg, hogy valaki egy nagy 
tanáregyéniség osztályába járhatott vagy ellenkezıleg. Emberi és mő-
vészi alkat kérdése, hogy valakinek a kemény, froclizós vagy a pátyol-
gatós, atyáskodós tanári stílus válik-e elınyére. Az óralátogatások során 
valamennyire láttunk példát. A vizsgamunkák és a végzettek szakmai 
eredményei nem hagynak kérdıjeleket a hagyományos módszer értékeit 
illetıen, de erre a szisztémára roppant nehéz kétlépcsıs oktatást építeni, 
és megoldani az MA bemenetet más intézményekbıl érkezı hallgatók 
számára. 
 
Veszélyek 
A pénzhiány miatt, a rendezık többsége már így is ritkán jut mővészi 
munkához, a tervek szerint évente kibocsátandó végzett rendezık ezen 
a helyzeten nyilván tovább rontanak majd. A forgatókönyvíró – drama-
turg és a producer diplomások is nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha csak 
nem sikerül az egyik kereskedelmi tévéhez kerülniük valami hasonló 
munkakörbe.  
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Színház- és Filmmővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Szak megnevezése: 
mozgókép alapképzési szak 
(vágó, hangmester szakirányok) 
kkk: 2006/7/IX/1/15. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/9/XV/33. sz. MAB határozat 
gyártásszervezı alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/3. sz. MAB határozat 
szakind: 2007/8/XII/3/11. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

 
A 

2009/7/XI/2/5. sz. 
MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

A 
2009/7/XI/2/6. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
Erısségek 
A SZFE-n megindult a szakok összefésülése és a profiltisztítás. Mindez 
izgalmas képzési megoldásokkal is párosul. A bizottság számára él-
mény volt látni a gyártásszervezı szakosok filmkészítı gyakorlatát, 
ahol Almási Tamás osztályában a jövendı producerek maguk is kipró-
bálják az alkotómunkát. Hasonló képzés fut a hangmestereknél és a vá-
góknál is Szász János és Janish Attila vezetésével. 
Sellı Hajnal osztályában a vágók kezdetben 16-os filmen dolgoznak, 
régi anyagokon, ami jó módszer a filmes gondolkodás megismerésére, 
majd utána térnek át az elektronikus vágásra. 
Mindkét szakon középpontban állnak a gyakorlati ismeretek, amelyek 
jó alapokat adnak a késıbbi elhelyezkedésre. 
Erdélyi Gábor hangmérnöknek a hangmester képzéshez részletesen 
kidolgozott tanmenete és óravázlata van, a filmrészletekkel, zenei fel-
vételekkel folyó elemzéseket évrıl évre frissíti. A Balázs Gáborral kö-
zösen folytatott képzés remélhetıleg gyógyír lesz a hazai mozgókép 
mővészet egyik legvitatottabb területére, a hangmérnöki munkára.  
 
Gyengeségek 
A különbözı szakok oktatásának egyelıre még kaotikus állapotát a 
technikai munkatársak érzik meg leginkább, mert ık állnak a hagyomá-
nyos filmes hierarchia legkiszolgáltatottabb fokán. Ez a feszültség kü-
lönösen a vizsgafilmek készítése során csúcsosodik ki. Miközben a 
rendezı szakosok azt veszik zokon, hogy a vágók és hangmesterek a 
szakmai jegyüket nem a vizsgafilmekre kapják, hanem más gyakorla-
tokra, és így szívességbıl dolgoznak a rendezıszakosok munkáiban, a 
hangmester szakosok arra panaszkodnak, hogy éjjel kettıig keverik a 
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rendezık vizsgafilmjét, és így másnap nem tudnak elmenni a saját órá-
ikra. Ilyenkor derül ki az is, hogy kevesebb vágó van az Egyetemen, 
mint kellene. Ezek a professzionálisnak távolról sem nevezhetı filmké-
szítési körülmények aligha képesek felkészíteni a jövı szakembereit a 
professzionális szakmai munkára. 
A mozgókép szak mindkét szakirányán hiányosak a technikai feltételek. 
A jelenlegi Avid kapacitás többszörösére lenne szükség a nyugodt okta-
táshoz, és a hangmester tanárok szerint hallgatónként egy teljes hang 
szett kellene a hangmester képzéshez. A Radványi terembe a jó színvo-
nalú hangtechnika nem egyszerően a vetítéseket tenné élvezhetıbbé: 
csak jó minıségő eszközökkel lehet rávezetni a hallgatókat a technikai 
igényességre.  
 
Lehetıségek 
A vizsgafilmek körüli anomáliák rendezésére jó megoldásnak tőnik 
Erdélyi Gábor ötlete, létrehozni az Egyetemen egy professzionális gyár-
tóbázist, költségvetéssel, irodával. A jelenlegi partizánmódszerek he-
lyett követhetı lenne a tervezés és a gyártás, és jó keretet adna a gyár-
tásszervezı, a vágó és a hangmester képzésnek is. A hallgatók vizsga-
feladatokkal való terhelhetıségét is szabályozni kellene.  
 
Korlátok 
Ezeken a szakokon fokozottan érzékelhetı a mővészeti egyetemeket 
érintı probléma: a MAB határozatai elıírják a tudományos fokozattal 
rendelkezı oktatók számát. A filmes technikai illetve a gyártási terüle-
teken a mővészeti díjasok aránya is alacsonyabb, így szinte lehetetlen 
érvényesíteni ugyanazt az elvárást, mint más felsıoktatási intézmé-
nyekben. Szükségesnek látszik a kivétel szabályozása (pl. tantárgyfele-
lıs fokozattal nem rendelkezı adjunktus is lehessen bizonyos százalék-
ban). 
 
Veszélyek 
Egy a tanárokkal közösen elkészített, világosan átlátható tantervi mo-
dulrendszer nélkül egyre nehezebb meghatározni melyek ma a korszerő 
mozgókép képzés szükséges ismérvei. Félı, hogy e nélkül az Egyetem 
kicsúszik a szakma fısodrából. 
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Színház- és Filmmővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Szak megnevezése: 
kameraman alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/1. sz. MAB határozat 
szakind: 2007/8/XII/3/13. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/7/XI/2/7. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
Erısségek 
Az operatırképzést, amelyet jelenleg Kende János nagy szakértelem-
mel vezet, dicsérni már-már közhely lenne. Az Egyetemen a közelmúlt-
ban végzett vagy jelenleg tanuló operatırhallgatók között, ahogy ezt a 
vizsgafilmek alapján is láthattuk, számos komoly tehetség van. Kendé-
nek, az intézmény jövıje iránti személyes elkötelezettsége a vizsgálat 
során is jól érzékelhetı volt. 
A képzés hagyományosan elsısorban gyakorlatra épül. Kendének évek-
re elıre megírt és betartott tanmenete van. A hallgatók a fotóktól a 16-
os filmen át fokozatosan jutnak el a játékfilmes megoldásokig. Az 
egyetemnek nincs 35-ös technikája, mert egy minimális felvételi szett is 
60-80 millió forintba kerül. Ezt a technikát alkalmanként bérlik. 
Az oktatásban részt vesz szinte minden jelentıs magyar operatır, abból 
a korrekt megfontolásból, hogy a hallgatók ne csak egy mesterhez kö-
tıdjenek.  
 
Gyengeségek 
Az operatırképzésnek komoly technikai feltételei vannak. Az Egyetem 
ezt jelenleg szőkösen tudja teljesíteni. Például nincs megfelelı mőte-
rem. Financiális szempontból tovább bonyolítja a helyzetet, hogy - ha 
valóban professzionális képzésrıl beszélünk - a filmes és a tévés mő-
termek nem kompatibilisek. Ugyanez vonatkozik a kamerákra. Szüksé-
ges hogy a hallgatók már egyetemista korukban megismerkedjenek az 
optikákkal és a korszerő kameramozgató berendezésekkel, amelyek 
óriási anyagi terheket rónak az intézményre. A bérlésekre egyelıre 
megvan a pénz, a megfelelı mérető és felszerelt mőtermekre azonban 
nincs. 
 
Lehetıségek 
A képzésnek újabb dimenziót adhat a felvételi rendszer korszerősítése. 
Ez Xantus János szerint egyrészt egy angol nyelvő elıkészítı évre 
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épülne, azok számára, akiket nem vettek fel külföldi egyetemekre, ık itt 
az újabb jelentkezésig hasznosan tölthetnék az idejüket. A másik minta 
a Római Filmiskola ötletére épülne, ahol minden felvételizıt köteleznek 
arra, hogy 50-60 válogatottan jó filmet megnézzenek. Így, akik végül 
nem nyernek felvételt, azok is szerezhetnek egy alapfokú filmes mő-
veltséget. Ehhez persze feltétlenül szükséges, hogy az Egyetem létre-
hozzon egy DVD könyvtára, ami égetı hiányossága az oktatásnak. 
 
Korlátok 
Az ötéves operatırképzés végén a végzettek értettek a nyersanyagok-
hoz, a felvevıgépekhez, a digitális technikához, volt laborismeretük, 
bármilyen géppel, bármilyen helyzetben, bármelyik mőfajban tudtak 
dolgozni - tévéfilmben, dokumentumban, reklámban. Egyelıre kérdés, 
hogy a hároméves BA képzésben az oktatás melyik részét lehetne elha-
nyagolni, illetve hogyan lehet belesőríteni a tíz félévet hatba. 
 
Veszélyek 
Korábban, az állami filmgyártás idején az operatırhallgatók nagy pro-
dukciókban dolgoztak segédoperatırként. Ma már alig van nagy költ-
ségvetéső film. Egyre kevesebb esélyük van a hallgatóknak, hogy való-
di filmekben asszisztáljanak. Miközben, mint említettük nagy költség-
vetéső film kevesebb készül, az Egyetem, a tervek szerint, még na-
gyobb létszámban bocsátja majd ki a végzett operatıröket, ami kérdé-
sessé teszi a már amúgy is szőkös munkaesélyeiket. 
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Színház- és Filmmővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Szak megnevezése: 
televíziós mősorkészítı alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/2. sz. MAB határozat 
szakind: 2007/8/XII/3/12. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/7/XI/2/8. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
Erısségek 
Az intézmény a két kiváló televíziós mester Vitray Tamás és Horváth 
Ádám mőködése nyomán több sikeres képernyıst és szerkesztıt bocsá-
tott ki az elmúlt évtizedekben. A SZFE a hazai televíziós képzés egyik 
legmegbízhatóbb mőhelye. A Rangos-féle televíziós osztály prezentá-
ciós vizsgája (Bárdos), amelyen részt vettünk imponáló volt. A hallga-
tók akár angol nyelven is képesek okosan érvelni. A gyakorlati órák 
színvonala megbízható (Vitray, Máté Kriszta). Meggyızı volt Fekete 
Ibolya feladatmegbeszélı dokumentumfilmes órája. A tervek szerint a 
televíziós oktatás megújul: a jövıben fıként dokumentumfilmes mód-
szerrel dolgozó mősorkészítıket képeznének. 
 
Gyengeségek 
A filmes tanszak egyes szakjai között sincs megfelelı kooperáció, fo-
kozottabban érzékelhetı ez a televíziós mősorkészítı szaknál, amely 
mintha az intézmény mostohagyermeke volna. Ez valószínőleg nem 
csupán abból az arisztokratikus szemléletbıl fakad, ahogy a színháza-
sok és filmesek mindig közelítettek a televíziós mőfajhoz, de a televí-
zió, mint nem elismert mővészeti ág nehezebben illeszkedik az intéz-
mény szellemébe. Ráadásul a szak a televíziónak a legkevésbé mővészi 
területére a televíziós újságírásra (illetve újabban a dokumentumfilmre) 
helyezi a hangsúlyt. Ez a tanári kar összetételébıl is adódhat, akik több-
ségükben a hírmőfaj szakemberei. A sorozatok, a talk-show, a vetélke-
dı, a valóság-show, az összetett szórakoztatómősor, stb. amik a mai 
televíziózás gerincét képezik, alig vannak jelen az oktatásban. Holott 
erre ennek az intézménynek sokkal nagyobb lehetıségei lennének, mint 
az ország tucatnyi más kommunikációs iskolájának, ahol szintén elsı-
sorban televíziós újságírást tanítanak.  
 
Lehetıségek 
A SZFE-n a rendezı, az operatır szakosok is beletanulhatnának a tele-
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víziós mőfajokba, annál is inkább, mivel többségük, akarja vagy sem, 
ebbıl fog megélni. Még az is meggondolandó lenne, hogy színész sza-
kosok számára indítsanak mősorvezetıi kurzust, ha már a képernyın 
egyre másra ık tőnnek fel ebben a szerepkörben. (Verebes, Liptai, 
Stohl, Lang, Alföldi, Kálloy-Molnár stb.)  
 
Korlátok 
A televíziós szakemberek képzése sikerágazat, de kérdés, hogyan lehet 
jobban integrálni a „tévés képzést” a „filmes képzésbe”. 
Az oktatáshoz szükséges lenne egy digitális berendezésekkel felszerelt 
új, a jelenleginél nagyobb televíziós stúdió.   
 
Veszélyek 
A televíziós szakemberek képzésénél csekély jelét látni az új médiu-
mokkal való foglalkozásnak. A televíziós képzésbıl hiányzik az inter-
netes képzés, ahol ma már szintén operálnak mozgóképekkel is. 
Ugyancsak kérdés, hogy a televíziós túlképzés, a televíziós csatornák-
nál érzékelhetı leépítések következtében milyen elhelyezkedési lehetı-
ségeik lesznek a végzetteknek. 
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Színház- és Filmmővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
Doktori Iskola D122 
(színház-, film- és videomővészet mővészeti ág) 

A doktori iskola 
akkreditációját lezáró MAB 

határozat 2009. novemberében 
lesz nyilvános, 2010-tıl lép 

hatályba 
 

Erısségek 
Az Egyetemnek a semmibıl kellett megteremtenie a film- és videó mő-
vészeti doktori képzést. Az intézmény az egyetlen helyszíne ennek az 
oktatási formának.  
A SZFE-n több olyan kiváló elméleti oktató mőködik, aki segíthet a 
doktori iskola tudományos színvonalának emelésében. 
Az elmúlt évek során az Iskola keretei között több színvonalas disszer-
táció született. 
 

Gyengeségek 
Egyelıre kidolgozatlan a mővészeti intézményekben a doktori iskola 
követelményrendszere. A DLA dolgozatok többsége nem felel meg a 
tudományos kritériumoknak, ugyanakkor, sok esetben azt a feltételt 
sem teljesítik, hogy a doktoranduszok a mővészeti pályájuk során szer-
zett tapasztalataikat öntsék olyan rendszerezett formába, amellyel a 
mővészeti oktatást gazdagítanák.  
 

Lehetıségek 
Sem az alacsony órabér, sem a doktorátus nem számít elegendı vonz-
erınek ahhoz, hogy egy tehetséges fiatal az alkotói pályát egyetemi 
pályafutásra cserélje. Horváth Ádám javaslata szerint a kiemelkedı 
növendékeket ösztöndíjjal kellene bíztatni, hogy végzés után is az 
Egyetemen vonzáskörében maradjanak.  
 

Korlátok 
Egyes szakokból (pl. vágó), egyelıre nincs MA képzés sem, így egy 
vágónak gyakorlatilag nincs esélye, hogy doktori iskolába kerüljön, és 
késıbb a mővészeti oktatás területén folytassa a pályáját. 
 

Veszélyek 
Nincs valódi ösztönzı rendszer, hogy az oktatásba bevonni kívánt leg-
kiválóbb fiatal mővészeket motiválják a doktori iskola elvégzésére. Ez 
komolyan veszélyezteti a tanári utánpótlást, illetve félı a tanári kar 
elöregedése. 
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Melléklet 1. 
 
A MAB Mővészeti bizottsága észrevételei a multimédia képzési ág 
szakjainak párhuzamos értékelésérıl készült Látogató Bizottsági 
jelentésérıl (Színház- és Filmmővészeti Egyetem és a Moholy-Nagy 
Mővészeti Egyetem). 
 
 
A jelentés, alaposságát tekintve eltér a korábban megismert hasonló 
jelentésektıl, ugyanakkor a bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy 
szakmai értékelésen túl az intézmény mőködésével kapcsolatos észre-
vételek nem tartoznak a párhuzamos programértékelés kompetenciájá-
ba. 
 
A párhuzamos értékelését a bizottság megismerte, a jelentéshez a kö-
vetkezı megjegyzéseket főzi: 
 
SzFE: A filmes tanszéken – kivéve a filmdramaturg szakot – a korfa 

magas, a minısített tanárok pótlása elengedhetetlen a minıségi 
oktatás fenntartására. 

 A mozgókép szakon csak két szakirány mőködik (vágó, hang-
mester), ez nem elégséges egy mozgóképes szakmakultúra 
megjelenítéséhez. Az egyetem által tervezett 6 szakirány létre-
hozása és mőködtetése ígéretes, de egyelıre csak terv, amely-
hez az elavult infrastruktúrát és eszközparkot is meg kell újíta-
ni. 

 
 
MOME: A multimediális képzési ág szakjainak személyi infrastruktú-

ráját a jelentés másként értelmezi, mint az egyetem benyújtott 
akkreditációs anyagai (pl. 10 o. animáció BA szak). A „külsı-
belsıs” oktatói arány az LB szerint a mővészi egyetemek átla-
gától is eltér, az akkreditációs dokumentáció szerint pedig meg-
felel az elıírásoknak. A jelentés nem tér ki az Elméleti Intézet 
központi szerepének értékelésére, pedig a szakstruktúra átalakí-
tásának jellegzetes karaktere éppen ehhez az intézethez köthe-
tı. 
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Melléklet 1. 
 
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem jelentéshez főzött észrevételei 
(rektor, oktatók): 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
A hazai film- és videomővészeti, valamint multimédia képzési ág szak-
jain folyó képzések párhuzamos akkreditációs eljárása során készült 
jelentéshez a következı megjegyzéseket főzzük. 
 
Elsısorban ezúton is köszönjük a Bizottság munkáját, melynek során 
figyelemmel kísérték a filmes képzések gyakorlati mőködését, s bete-
kintettek az írásos elemzésekbe, tanmenetekbe, a jövı terveirıl írt do-
kumentációkba is. A jelentés fontosabb megállapításaival egyetértünk, 
de néhány helyen szükség van pontosításra.  
 
Intézményi vélemény a MAB jelentéséhez: 
 
A jelentés a Film- és Televízió Fıtanszak problémáit tisztán fogalmaz-
za meg.  
A gondok nagy része financiális nehézségekre vezethetı vissza. Egye-
temünk mozgóképes képzése technikailag elmaradott, az épület szegé-
nyes, és hangulatát az elmúlt évtizedek szelleme színezi. 
Másrészt adódnak problémák az alacsony létszámú mővész/szakember 
képzés és a bolognai rendszerre történı átállás ellentmondásaiból.  
Bologna és a mővészképzés harmonizációja nem kizárólag a Film- és 
Televízió Fıtanszak problémája. A MERSZ-szel folyamatos egyezte-
tésben keressük a megoldásokat. Változatlanul kiemelten fontosnak 
tartjuk, hogy fenntartónk, az Oktatási és Kulturális Minisztérium a mő-
vészképzés speciális adottságaiból adódóan gondolja újra helyzetünket. 
 
Megjegyzések a financiális gondok témájában: 
 
Az infrastruktúra a jelentés szerint „kínosan elavult”. Az elmúlt évek-
ben rendkívüli pályázati aktivitással, keretátcsoportosításokkal sikerült 
alapvetı technikai felszereléseket beszereznünk, azonban a Film- és 
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Televízió Fıtanszak fıépületének, a Szentkirályi utcai tömbnek a teljes 
felújítása meghaladja jelenlegi pénzügyi lehetıségeinket.  
 
Egyetértünk azzal a megállapítással is, hogy a vizsgafilmek elkészíté-
sének finanszírozási problémái vannak. Ki vagyunk szolgáltatva a pá-
lyázati lehetıségeknek; folyamatosan nyerünk támogatást a vizsgafil-
mekhez, amellyel jelenleg biztosítva van, hogy elkészüljenek, de ez 
hosszútávon nem jelent alapvetı megoldást.  
 
A jelentés tragikomikusnak nevezi a DVD-tár hiányát, ez talán túlzás, 
inkább arról beszélhetünk, hogy nem elég gazdag a választék; a magyar 
filmtörténet múltja és jelene rendelkezésre áll, de a kortárs külföldi 
filmes munkák egy része még hiányzik. A bıvítés érdekében folyama-
tosan pályázunk. 
 
A jelentés hiányolja a pénzügyi átláthatóságot, a bizottságnak nem volt 
egyértelmő, milyen pályázati összegek, milyen céllal és milyen meg-
osztásban támogatták produkciók létrejöttét.  
Ennél a megállapításnál tőnik ki egyértelmően, hogy a bizottság nehe-
zen igazodott el a fıtanszak mőködését érintı informális és formális 
csatornák között. A fenti félreérthetı fogalmazás is inkább egy magán-
beszélgetés, mint egy tényeken alapuló, hivatalos beszámoló része le-
hetne. Az új gazdasági fıigazgató információja objektívebb képet adott 
volna, hiszen a közelmúltban készültek újabb, fıtanszakonkénti rész-
költségekrıl szóló kimutatások a Gazdasági Tanács kérésére. 
Meggyızıdésünk, hogy egy alapos pénzügyi jellegő vizsgálat számára 
egyértelmő az összegek helye és felhasználása. 
 
Megjegyzések a képzéssel kapcsolatos ellentmondások témájában:  
 
A Színház- és Filmmővészeti Egyetemen folyó filmes és televíziós 
képzés jelenleg alacsony létszámú, klasszikus mővészképzés. Olyan 
mővészeti felsıoktatási forma, melyben az alkotás technikai és mővészi 
oldalát egyaránt elsajátítják a hallgatók, az irányadó képzési rend a 
mester-tanítvány kapcsolat hagyománya.  
A klasszikus mővészképzés magas oktatói létszámot igényel. 
A bolognai folyamat és a hozzá kapcsolódó egyetemi finanszírozási 
norma rentábilis kapcsolatot vár el. A minısített oktatók száma, az 
oktatók és a hallgatók aránya, a képzés viszonylag magas költségei nem 
teszik gazdaságossá a mőködést. Az SZFE, mint minden mővészeti 
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egyetem Európában, az elitképzés és a finanszírozási normatíva elve 
közötti egyensúlyt keresi. 
 
A Bizottság, a bolognai elvárással érkezve, helyesen ismerik fel, hogy a 
„tudományos fokozattal rendelkezı oktatók száma kevés”, hiszen a 
mester-diák viszony elsısorban mővészi kvalitásokat és nem tudomá-
nyos fokozatokat igényel. Ezen a területen célravezetıbb egy jövıbeni 
állapotot szemlélni: idén kilenc filmes hallgató kezdi meg az egyetem 
doktori iskolájában. 
 
Fontos megállapításokat tartalmaz a jelentés a közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló, illetve a külsıs tanárok arányára vonatkozóan. A megál-
lapításokkal egyetértünk, kimagasló az óraadó tanárok létszáma a fil-
mes képzésben – ez a szakma speciális oktatási jellegébıl adódik.  Kor-
szerő tudást csak a szakma legtehetségesebb, s új technikai eljárások-
ban tapasztalt fiatal alkotók folyamatos bevonásával adhatunk. İket 
pedig egy lassúbb ütemben tudjuk integrálni a közalkalmazotti státusz-
ban dolgozó oktatók közé, de jelenlétük addig is nélkülözhetetlen. 
 
A bolognai folyamat a képzés teljes átalakítását igényli. A jelentés 
problematikusnak látja „az elméleti tárgyak szerepét és súlyát a képzés 
rendszerében.” Azonban elfogadás elıtt áll a fıtanszak új képzési rend-
je, amely alapképzés-szinten igyekszik megtalálni az elméleti és a gya-
korlati tananyag helyes arányát, újragondolva a prioritásokat. 
 
Nem tudunk egyetérteni azzal a megállapítással, hogy a „képzési struk-
túra jelenleg ad hoc jellegőnek tőnik”, inkább úgy fogalmaznánk, hogy 
eddig nem használtuk ki eléggé az oktatásban rejlı lehetséges szinergi-
ákat. Az új képzési rend e tekintetben is elırelépés. 
 
A gyengeségek között szerepel még az, hogy a két fıtanszak között 
nem elég hatékony az együttmőködés. A közös kurzusok, a közösen ké-
szített vizsgafilmek, az utóbbi idıben egyre intenzívebbé váló kapcsolat 
a filmes, televíziós és színházas hallgatóink és tanáraink között nem ezt 
bizonyítják. 
 
Jórészt egyetértünk a bizottság azon megjegyzésével, hogy „…a képzés 
csak kis mértékben nyújt segítséget olyan készségek (pályázási ismere-
tek, vállalkozói, pénzügyi, szervezési ismeretek) elsajátításában, ame-
lyek ma elengedhetetlenül fontosak… „Ugyanakkor megjegyezzük, 
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hogy törekszünk a tanárok ismereteinek fejlesztésére, példa rá a napok-
ban megnyert Leonardo-pályázat, mely éppen a tanárok továbbképzését 
segíti elı, illetve a heteken belül elkészülı három éves, egységes tan-
terv, mely már nagy hangsúlyt helyez a self-management-re, mint tan-
tárgyra és ismeretre. 
 
Adatszerő javítási javaslataim a következık: 
 
A jelentés kiemelten foglalkozik a Film- és Televízió Fıtanszak elkép-
zeléseivel, melyeket a jövıben tervezünk bevezetni. A figyelem irá-
nyultsága a jövı szempontjából megtisztelı, a jelen helyzetet ugyanak-
kor nem írja le. Ebbıl a valószínősíthetıen szóbeli tájékoztatásból ere-
dıen a jelentés keveri a hangmester-hangmérnök, producer-gyártásszer-
vezı képzéseket és szakmákat (4., 5., 6. o.), miként a mozgóképtudo-
mányi szakot a filmdramaturggal (8. o.), az operatırt a kameramannal 
(14. o.), s az osztályvezetı tanárokat a szakfelelısökkel (Almási Ta-
mást és Garami Gábort, 12. o.) 
 
Ezeknél az apróbb, a szórt figyelemmel magyarázható tévedéseknél 
nagyobb az a számszaki hiba, mely a doktori iskolában fokozatot szer-
zett oktatók és tanárok arányát jelenti. A doktori iskola tevékenységét, 
sikeres képzését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a fıtanszak kine-
vezett tizenkilenc oktatója közül négyen, továbbá az óraadók közül még 
hárman nálunk szereztek fokozatot. Hét oktatónk jelenleg is részt vesz 
szervezett doktori képzésünkben, s mint már említettük további kilenc 
nálunk végzett filmes hallgató kezdi meg doktori tanulmányait szep-
temberben. Ez az arány egy ennyire fiatal doktori iskolánál jelentısnek 
tekinthetı. Miképpen a doktori képzés is jelentısebb szerepet tölt be 
intézményünk életében, annál mint amit a LB jelentés sugall. 
 
 
Tisztelettel 
 
Ascher Tamás 
rektor 
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A Látogató Bizottság elöljáró megjegyzései 
 
 
Az LB igen nehéz feladatot kapott. A nehézség mindjárt abból is adó-
dik, hogy ez nem igazán látszik.  
 
Az egyes szakok akkreditálásával kapcsolatban (legyen szó szakalapí-
tásról vagy szakindításról) jelentıs tapasztalat halmozódott fel a MAB-
ban. Elvben az sem jelent különösebb nehézséget, hogy a jelen látoga-
tás nem egy intézmény egyetlen szakjának mőködésével kapcso-latos, 
hanem különbözı intézményekben (a felkérés értelmében a Kaposvári 
Egyetemen, a Moholy-Nagy Mővészeti Egyetemen és a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemen) ugyanazon, párhuzamosan mőködı szak(ok) 
vizsgálatáról van szó.  
 
A párhuzamos akkreditációs eljárás elıkészítésével kapcsolatban fon-
tosnak tartjuk megjegyezni, hogy az adminisztrációs háttér és a látoga-
tások megszervezésében minden segítséget megkaptunk a MAB appa-
rátusától. 
 
Különös nehézséget okozott: 

• az akkreditációs eljárás idıpontja: lényegében mindhárom intéz-
ményben egyetlen akadémiai évnyi tapasztalat áll rendelkezésre a 
BA szakokat illetıen. A minimum három, vagyis az egy ciklus he-
lyett. Nem BA típusú képzésben ugyanazon szak(ok)kal kapcso-
latban természetesen vannak tapasztalatok: egyes szakmák és 
egyes intézmények (a MOME, illetıleg jogelıdjei) esetében akár 
több mint százévnyi is. De mára már világossá vált, hogy a Bolo-
gna-típusú képzések olyan kérdéseket is felvetnek, amelyekre csak 
hosszabb idın keresztül győjtött tapasztalatok alapján lehet vála-
szolni. Ilyen például az, vajon a 6 féléves BA képzési ciklus bizto-
sít-e elegendı idıt olyan gyakorlati szakmai tapasztalatok meg-
szerzésére, amelyek megléte joggal elvárható egy diplomás szak-
embertıl – itt: iparmővésztıl – a szakmagyakorlás elsı éveiben is. 
A kérdésre egy évnyi tapasztalat alapján nincs válasz; 

• a felsıfokú iparmővészeti oktatás párhuzamos akkreditációjával 
kapcsolatban további problémát jelentett az összehasonlítás korlá-
tozott lehetısége; ez ténylegesen csak 3 területen: a fotográfia, a 
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tervezıgrafika, illetıleg a formatervezés szakok esetében valósul-
hatott meg; ezen szakok esetében valóban két-két egyetem képzé-
seit lehetett összehasonlítani. A többi esetben csupán a MOMÉ-n 
folyik képzés, ezért – egyetértve a képzımővészeti területet párhu-
zamosan vizsgáló bizottság véleményével – kézenfekvı lett volna 
a hazai képzéseket külföldi intézményekkel összehasonlítani. Eh-
hez célszerő lenne a jövıben a bizottságba külföldi szakértıket is 
meghívni, ami abból a szempontból is elınyös lenne, hogy ık a 
hazai oktatást tágabb összefüggésben, „kívülálló” szemmel volná-
nak képesek értékelni;  

• szerencsésebb volna egy következı alkalommal az LB felkéré-
sében megjelölt intézményekhez és szakokhoz más a szakmák fej-
lıdése szempontjából releváns vagy éppen az EU nomenklatúrá-
hoz is igazodó szakokat is kijelölni (akár a képzési ág szerinti 
vizsgálódási csoportképzés újragondolásával is, hiszen most kima-
radt például az animáció, az építészet, a filmmővészet, a BME for-
matervezı szakja, a PTE MK egyes szakjai stb.), mert akkor na-
gyobb horizonton lehetne tanulmányozni és értékelni az egyes 
szakokat; 

• abban is egyetértünk a képzımővészeti képzéseket párhuzamos 
vizsgáló bizottsággal, hogy a dokumentumelemzés és a látogatá-
sokon tapasztaltak összevetése alapján szükséges lenne áttekinteni 
az oktatásra vonatkozó önértékelés – jelenleg részben formális – 
elemeit, hogy azokat kézzelfogható, gyakorlatban tapasztalható, 
releváns tartalommal lehessen megtölteni. Az önértékelések terje-
delme, felépítése, tartalma ugyanis meglehetısen nagy különbsé-
geket mutatott, egyes szempontokat a különbözı szakokon eltérı 
módon értelmezték, ami a jelentés elkészítése során is okozott ne-
hézségeket. Ezért célszerőnek látszik az önértékelések, de a jelen-
tés formai, tartalmi szempontjainak is a speciális (iparmővészet) 
adottságokhoz való igazítása és egységesítése, különös tekintettel 
arra, hogy egyes megfogalmazott kérdések (pl. pályakövetésre, 
vagy a záróvizsga-tapasztalatokra vonatkozóan) nem válaszolható-
ak meg, tekintettel arra a korábban már említett idıbeli problémá-
ra, hogy a vizsgálat idıpontjában még egyik vizsgált szakon sincs 
kimenı, pontosabban végzett évfolyam; 

• ugyanígy nehézséget okozott, hogy (párhuzamos) szakakkreditálá-
si vizsgálódásai közepette olyan (szervezeti, illetıleg vezetési) kér-
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dések vetıdtek fel, amelyek vizsgálatának természetes kerete az 
intézményi akkre-ditáció. Ezekre a kérdésekre, teljes mélységük-
ben, az LB nem tudta a választ megkeresni, minthogy nem ez volt 
a feladata. Sok esetben éppen csak felvetette ezeket és még az sem 
biztos, hogy valamennyit sikerült felvetnie; 

• a látogatásra rendelkezésre álló idı a tapasztalatok alapján megle-
hetısen rövidnek bizonyult (KE, NYME: 1-1 nap; MOME: 2 nap). 
Ezért érdemes volna elgondolkodni azon, hogy vagy a bizottság 
létszámának növelésével, vagy a helyszíni látogatásra szabott idı-
keret emelésével legyen lehetıség több helyszíni tapasztalat köz-
vetlen megszerzésére; 

• és végül hibát követne el az LB, ha nem tenné szóvá, hogy a 
MAB-on belül mőködı összeférhetetlenséget kizáró szabályok és 
eljárások – legalábbis a látszat szerint – nem hatékonyak, illetıleg 
sokszor nem gyakorlatiasak. Ebben az esetben: a MOME jelenlegi 
prorektora és a MAB Mővészeti Bizottságának elnöke ugyanaz a 
személy. Az LB-nek nem feladata megítélni, hogy az elmúlt idı-
szakban ez a helyzet okozott-e akár a MOME, akár más mővészeti 
szakokat mőködtetı felsıoktatási intézmények, illetıleg a MAB 
között mőködési disszonanciát és volt-e negatív hatása a Mővésze-
ti Bizottság munkájára, az azonban egyértelmően látszik, hogy a 
fenti intézmények munkatársai és vezetıi közül néhányan ennek 
meglétérıl meg vannak gyızıdve; talán bizonyos ténylegességek 
ellenére is, így például a MOME ügyeit ténylegesen a Mővészeti 
Bizottság teljes jogkörő társelnöke intézi, aki nem a MOME mun-
katársa. Fontos lenne a MAB mőködésének átláthatóságát fokozni 
és ennek érdekében e viszonyrendszereket megfelelıen tisztázni és 
még árnyaltabban szabályozni. 

 
Mindazonáltal az LB körültekintı és alapos vizsgálatot törekedett vé-
gezni, és jelentésében megfontolt álláspontokat képviselni. 
 
 
Budapest, 2009. április 16.  
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Az iparmővészképzés általános vonatkozásai 
 
A hagyományosnak tekinthetı szakokon (fémmővesség, textiltervezés, 
üvegtervezés, kerámiatervezés) továbbra is a klasszikus mester-tanít-
vány típusú oktatás érvényesül, amely elsısorban mőtermi, illetıleg 
mőhelymunkán alapul, az önálló munka, egyéni feladatkiadás, korrek-
túra, konzultációk és értékelések keretei között. A képzésnek ez az 
individuális módja kétségtelenül jelentıs oktatásszervezési nehézsé-
gekkel is jár. Az is igaz, hogy ennek jelenlegi gyakorlata nem készíti fel 
a hallgatókat a szakmai képviseletre, az érdekérvényesítés szükségessé-
gének belátására és gyakorlására; az egyéni életpálya menedzselése 
mellett a mővészet társadalmi szerepének átlátására.  
 
A programok és workshop-ok mentén való oktatásszervezés azonban – 
a hagyományos képzés erısségeit is megırizve – képes volna a mővé-
szeti egyetemek mai merev struktúráinak újragondolására, az oktatás 
rugalmasabbá tételére, az intézményközi nyitottság növelésére és az 
áthallgatás lehetıvé tételére, s nem mellesleg a hallgatói fegyelem javí-
tására. 
 
Talán nem téved nagyot a bizottság azzal a víziójával, hogy az iparmő-
vész szakmák utóbbi évtizedekbeli mozgásai tovább erısítették, sıt 
visszafordíthatatlanná tették azokat a tendenciákat, amelyek már nem a 
hagyományosnak tekinthetı craft vs. design törésvonal mentén rende-
zıdnek el.  
 
A MOME akkreditációs anyagaiban markánsan fel is ismerhetı az a 
tendencia, amely szerint a tervezésnek, mint mentalitásnak felerısödött 
a szerepe (jól mutatja ezt a tény, hogy gyakran már általános tervezés-
elméletrıl beszélnek), és ma már minden iparmővész szakma mással 
nem pótolható, semmivel sem szembeállítható része. Ez az állítás nem 
azt mondja, hogy korábban nem volt tervezés az iparmővészeti tevé-
kenységben (vagy legalábbis nem minden ágában), merthogy ennek a 
konstituens tevékenységnek (és fıként attitődnek) a jelenléte mindig is 
kimutatható volt; hanem inkább azt, hogy a tervezés mint tevékenység 
egyre inkább szakma-függetlenné válik; hogy azok a technológiai (vagy 
éppen mesterségbelinek nevezett) tudások (skillek), amelyeket koráb-
ban szinte kizárólag szakmák szerint horgonyzottnak tekinthettünk 
(vagyis például a fémmegmunkálás rejtelmei az ötvösre tartoztak, a 
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szitanyomásé pedig a grafikusra, vagy éppen a textilesre és más ipar-
mővész szakmabelire nem) – ma már erısen szakma függetlenné vál-
tak. És legfıképpen ez az állítás ki sem mondva éppen azt állítja, hogy 
a mai iparmővészeti gyakorlat a létrehozandó termékbıl, ennek funkci-
óiból indul ki a tervezésnek nevezett koncipiálásában, és ehhez rendeli 
hozzá a megvalósításhoz szükséges technológiákat. A ’start’ különbsé-
gek legfeljebb olyan megkülönböztetést engednek meg, mint hogy a 
termék valamilyen képként (felületként) vagy tárgyként, vagy éppen 
valamilyen térként objektiválódik. De még ez a megkülönböztetés is 
ezer sebtıl vérzik a mai gyakorlat ítélıszéke elıtt. 
 
Lehet ezt a tendenciát olyként megítélni, hogy a mai iparmővészeti 
gyakorlat távolabb került az anyagtól (és a tıle elválaszthatatlan tech-
nológiától). Mintha az anyag és a technológia lecsúszott volna korábbi 
piedesztáljáról az iparmővészképzésben. Noha ez nem lehet, így hiszen 
az iparmővészeti tevékenység eredménye, a produktum szükségképpen 
a mindennapok, a gazdaság, illetıleg az ipar kontextusában jelenik 
meg, vagyis ezek vonatkozásában mindenképpen kiszolgáló (alkalma-
zott) pozícióban, amelyben az éppen alkalmazott anyag (illetıleg tech-
nológia) pozíciója a mindennapokban, a gazdaságban, illetıleg az ipar-
ban egyáltalán nem mellékes. 
 
Vagyis észre kell venni, hogy az iparmővész szakmák fejlıdése által 
generált és hasznosulásuk szükségletei által generált igények között 
ellentét gerjedt. Egészen odáig elmenvén, hogy magának az „iparmő-
vész” szóhasználatnak a létjogosultsága is megkérdıjelezıdik. Nyil-
vánvalóan valamiféle új színtézisre volna szükség, mondhatnánk egy új 
koncepciójú Gesamtkunstwerkre. És ez az újként megjelenı szükséglet 
– természetesen – az felsıoktatás számára új kihívásként jelenik meg. 
 
A bizottság ennek az új kihívásnak a tudatában végezte munkáját. Je-
lentésével a választ keresı intézmények törekvéseit kívánja segíteni. 
 
 
(a) Erısségek 
 
A magyarországi iparmővészképzés évszázadnyi felhalmozott tapaszta-
latával szerencsés helyzetben van: ha úgy hozza az élet, van hova visz-
szanyúlnia. Erre pedig vélhetıen nagy szükség is van a Bologna-szakok 
bevezetésében rejlı sajátos kockázatok csökkentésére. A kockázat ép-
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pen abban áll, hogy vajon a 6 féléves képzés ad-e elegendı idıt mind-
azoknak a kompetenciáknak (és fıként skilleknek) a megszerzésére, 
amely speciálisan az iparmővész szakmagyakorláshoz szükségesek. 
 
A hallgatói kérdıívek, illetıleg a hallgatókkal folytatott beszélgetések 
azt mutatják, hogy a hallgatók általánosságban meg vannak elégedve a 
megtartott órákkal, színvonalukat jónak értékelik, a képességfejleszté-
sen belül a gondolkodásmód és a kreativitás elsajátítását tartják kiemel-
kedıen fontosnak. 
 
 
(b) Gyengeségek 
 
A fent említett kihívást tekintve jobb helyzetben van az az intézmény 
(MOME), amelyben több iparmővész szak képzése folyik, mint ahol 
kevesebb (KE, NYME). Ahol kevesebb, ott kevesebb az a mozgósítha-
tó szinergia, amely megjelenítheti a trendet. 
 
Itt kell azonban számba venni azt a tényt is, hogy a megindított BA 
szakoknak még nincs MA folytatása, legalábbis azon iparmővészeti 
szakok tekintetében, amelyeket a bizottság vizsgált. E pillanatban a 
leendı szakoknak még nincs elfogadott KKK-juk, bár a MAB 2009. 
márciusi plénumon támogatta néhány mesterszak létesítését. Minthogy 
a magyarországi felsıoktatási hagyományok értelmében a szaklétesíté-
sek benyújtása és elfogadtatása a MOME (informális) kötelezettsége 
volna; e KKK-k hiánya, illetıleg elfogadásuk elhúzódása a MOME 
felelıssége (noha nem kizárólagosan). A KE, illetıleg a NYME (mint a 
BA szakokkal kapcsolatban mőködött konzorcium tagjai) – egyáltalán 
nem alaptalanul – a MOME-ra vártak és várnak a mai napig. A MOME 
pedig a bizottság megítélése szerint a MAB által támogatott néhány 
mesterszak ellenére még mindig jelentıs késésben van. Ez a felelısség 
(noha felelıssége nem kizárólagos) azért jelentıs, mert ha rövidesen 
nem történik pozitív elıre lépés, akkor az egyes képzı intézmények 
saját tevékenységüket tekintve akadályoztatva lesznek. És nyilvánvaló-
an nem várható, hogy önérdekük ellenében is csupáncsak udvariasan 
várjanak a MOME-ra ez után is. 
 
Nagyon erıteljesen észrevehetı a trendnek való meg nem felelés az 
elméleti stúdiumokkal kapcsolatban: a MOME a dokumentumok szerint 
igen tudatos; a KE és a NYME esetében ez nem mondható el. Elegendı 
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a mintatantervek e tekintetben való szervezetlenségére felfigyelni. 
Azért kulcskérdés ez, mert a tervezés pozíciójának átalakulása többek 
között az elméletinek tekintett felkészültség jelentıségét alakította át. S 
bár az egyes mintatantervek (illetıleg a hátterükben álló akkreditált 
szakindítási dokumentumok) megfelelnek a KKK-nak, egymással ösz-
szevetve ezeket, részben a szervezetlenség mutatkozik meg, részben 
pedig az elméleti és a szakelméleti stúdiumok változatlan összerende-
zettségének hiánya. 
 
A jelenlegi (BA) képzés csak kis mértékben nyújt segítséget gazdasági, 
pályázási ismeretek, a vállalkozói, illetıleg a pénzügyi ismeretek és a 
szervezési készségek elsajátításában, amelyek ma elengedhetetlenül 
fontosak egy pályakezdı mővész számára a kortárs mővészeti színtéren 
való jelenléthez.  
 
A gyengeségek között fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy a felsı-
oktatási törvényben meghatározott fıállású, közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló oktatók és a külsıs óraadó oktatók aránya (60-40%) a 
mővészképzés sajátosságaiból következıen szinte sehol nem érvénye-
síthetı a szakok szintjén. A „gyengeség” ez esetben talán nem is az 
intézményre magára vonatkozik, hanem arra a rendszerre, amelyben az 
intézmény dolgozni kéntelen. Súlyos szakmai kérdések húzódnak meg 
a nagyobb létszámban gondolkodó Ftv. és az igen speciális ismereteket 
nyújtó szükségképpen kis létszámban gondolkodó intézményi szemlélet 
ellentéte mögött. A bizottság intézményi szinten nem vizsgálta (nem 
erre kapott felhatalmazást) az oktatói arányokat, azonban az intézményi 
akkreditációs vizsgálat minden bizonnyal erre a kérdéskörre mélyebben 
ki fog térni. 
 
 
(c) Lehetıségek 
 

Be kell látni, hogy a magyarországi felsıoktatási tér önmagában is kicsi 
ahhoz, hogy benne valódi változatok létrejöhessenek; az iparmővész 
képzés tekintetében ez még inkább így van. Szerencsére az EU tagja-
ként a magyar iparmővészeti felsıoktatás be tudna lépni az európai 
felsıoktatási térbe gerjesztve ezzel a magyarországi megújulást. Ez a 
korszerősödési lehetıségek olyan tárházát jelentené, amelyet teljes 
egészében nehéz volna még átlátni is – nem hogy kihasználni. Tény 
viszont – az akkreditációs anyagok alapján és mindhárom intézmény 
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vonatkozásában, ha nem is egyformán –, hogy az intézményes kapcso-
lódás ehhez a térhez jóformán még el sem kezdıdött. Ami egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy ne volnának alkalmi, sıt bejáratott személyes csa-
tornák vagy éppen rendelkezésre álló ösztöndíjak. 
 

Érthetı okokból, gyanítható, igen sok feladatot kell még az intézmé-
nyeknek megoldaniuk (köztük strukturálisakat is) az elegendıen haté-
kony és sikeres EU integrációhoz e témában. 
 

Az iparmővészet terminussal illethetı szakmacsoport említett belsı áta-
lakulása és az egyes szakmák egymáshoz való viszonyának változása a 
felsıoktatási intézmény egy egészen másféle válaszlépését is felveti. 
Egyrészt, természetesen, megkérdezhetı, hogy ezek a sok szempontból 
igen különbözı szakmára képzı szakok szükségképpen vannak-e egyet-
len felsıoktatási intézmény keretében. S bár a válasz a mai körülmé-
nyek között szinte biztosan az, hogy nem aktuális új intézmények létre-
hozása; ettıl a kérdés még kérdés marad. És kísérletezhetnének az érin-
tett intézmények (a MOME mintha a maga módján el is indult volna 
ezen az úton) karok vagy kari szervezetek (intézetek) létrehozásával, 
amely megengedné, hogy az egyik kar (intézet) más logika mentén gon-
dolkozzék és mőködjék, mint egy másik. Sok feleslegesnek tőnı vitát 
elkerülve ezzel, de legalábbis csökkentve ezek esetenként elfojtott he-
vességét. 
 

Ha mármost az egyes képzési helyek eltérı oktatási-kutatási környeze-
tébıl adódó azon sajátosságokra is figyelünk, amelyek a képzések ka-
rakterét alapvetıen és hosszútávon meghatározzák, akkor elvben bizo-
nyosan az az intézmény van jobb pozícióban (itt a KE és a NYME), 
amelyben nem-iparmővészképzések is folynak. Olyan szinergiák meg-
jelenésére lehet számítani párhuzamos képzések esetében, ami mással 
aligha pótolható. Voltaképpen az a fejlıdés, ami az iparmővész szak-
mákban karakterisztikusan megfigyelhetı, azt sugallja, hogy minél több 
és minél sokszínőbb „külsı” képzési helyzetbe volna célszerő a hallga-
tókat belevinni. 
 
 
(d) Korlátok 
 

Annak okán, hogy a magyarországi iparmővészképzés – egy két-szak 
kivételével (üveg, kerámia) vonzó könnyen szem elöl téveszthetık a 
mégis csak létezı külsı korlátozó tényezık: 
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• egyrészt, a közismert demográfiai problémák miatt az elkövetke-
zı évtizedben a potenciálisan jelentkezık folyamatosan csökkenı 
létszámával kell számolni. Könnyen lehet azonban, hogy a fent 
említett két szak kivételével a többi szaknak nem létszámhiánya 
lesz, hanem a jelenlegi 15-20x-os túljelentkezés mértéke csök-
ken, vagyis csökken a merítési bázisa. Noha az elmúlt évek ta-
pasztalata szerint – a várakozásokkal ellentétben – az említett 
trend nem szőkítette a jelentkezık számát, vagyis mintha manap-
ság arányaiban többen jelentkeznének, mint korábban. És ez fel-
vethet minıségi kérdéseket is. Éppen ezért a magyarországi de-
mográfiai helyzetbıl adódó beiskolázási problémáknak is egyik 
lehetséges megoldása a valódi nyitás volna Nyugat-Európa felé; 
nem elvileg, hiszen az jelenleg is fennáll, hanem ténylegesen és 
hatásosan (például azáltal, hogy az oktatás nyelve fokozatosan a 
magyarról valamilyen idegen nyelvre, praktikusan angolra vál-
tozna); 

• másrészt korlátként – és a Bologna rendszerrel élesen szembenál-
lóként – kellene az MA bemeneti követelményeire tekinteni, ak-
kor, ha abban gyakorlatilag valamely iparmővész BA szak KKK-
ja van megadva (akár nyíltan, akár rejtetten); 

• ugyancsak külsı korlátként érdemes tekinteni arra a tényre, más-
részt, hogy az iparmővészképzés olyan szakmacsoporttal kapcso-
latos képzés, amely szakmák gyakorlása nincs felsıoktatási vég-
zettséghez (diplomához) kötve: bárki vállalhat olyan feladatot, 
amelynek megoldása iparmővészeti produktumnak számíthat. Az 
építész képzése jelenti ebben a szakmacsoportban az egyetlen ki-
vételt (minthogy az építészi tevékenység – leegyszerősítve a 
tényleges helyzetet – diplomához van kötve: ez a szakma azon-
ban nem tartozik e jelentés a kompetenciájába. Vagyis olyan kép-
zési körülményeket, olyan képzéssel összefüggı, de ezen mégis-
csak kívül esı opciókat kell teremtenie a képzı intézményeknek 
a túlélés érdekében, amelyek kedvéért aztán a potenciális hallga-
tónak mégiscsak érdemes vállalni a képzéssel járó terheket; 

• harmadrészt: egyre erıteljesebben érzékelhetıek a gazdasági-
pénzügyi válság tünetei mindennapi életünkben, a felsıoktatás-
ban és a mővészeti világban egyaránt. Természetesen ezeket a ha-
tásokat a mi színterünkön ellensúlyozni nem lehet, csak remény-
kedni abban, hogy minél gyorsabb lefolyású lesz, és minél keve-
sebb kárt okoz majd. 
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(e) Veszélyek 
 
Az oktatók beszámolói alapján a felvételire jelentkezık, illetıleg a fel-
vettek körében évek óta romló „bemeneti szint” tapasztalható (ez reális 
veszély forrása), és ez a tendencia valószínőleg a jövıben is folytatódni 
fog (amelynek fı oka alighanem a középiskolai rajz-, mővészettörténet- 
és vizuális kultúra oktatásának megoldatlansága. S minthogy továbbra 
is fontos feladat az oktatás színvonalának megırzése, ezért szükséges-
nek látszik az egyetemi képzés keretében (illetıleg ezt megelızıen) a 
felzárkóztatás, „szintre hozás” feladatának folyamatosan megújuló át-
gondolása. Akár úgy, hogy a középiskolákkal, elıkészítı/felkészítı 
intézményekkel szorosabb kapcsolatokat tartanak; akár úgy is, ahogy az 
a preMOME Vizuális Szabadegyetemén (Mohácsi András vezetésével) 
jelenleg is folyik. 
 
Az iparmővészeti felsıoktatásban a tanároktól elvárható képzést még 
mostanában is a MOME biztosítja. Egyre kevésbé elvileg, de változat-
lanul gyakorlatilag. Mindenekelıtt a DLA képzés miatt. Így a MOME 
változatlanul meghatározó tényezı, és bármi zavar is áll elı a MOME 
képzésében (vagy ezzel összefüggésben), a közvetlen következmé-
nyekkel jár az iparmővész szakmák tágasságára. Nem sokat változtat 
ezen a helyzeten a Magyar Képzımővészeti Egyetem vagy a Pécsi Tu-
dományegyetem DLA képzése. Nem túl régiek ezek a képzések és csak 
egy-egy DLA fokozat kerül a KE-re vagy a NYME-re, ha kerül egyál-
talán. 
 
Mindazonáltal a legkomolyabb veszélyt az jelenti, hogy a tanárok jöve-
delmi viszonyai elmaradnak a versenyszférában elérhetı jövedelmektıl 
(ez a grafikai szakra különlegesen vonatkozik), és ennek következtében 
már a közel jövıben is hiány alakulhat ki a színvonalas oktatói gárda 
vonatkozásában. 
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Kaposvári Egyetem 
 
 
I. Akkreditációs javaslat 
 
A bizottság a rendelkezésére bocsátott dokumentumok (önértékelés, 
szakindítási kérelem, mintatanterv, Minıségirányítási Kézikönyv stb.), 
valamint a helyszíni látogatás megállapításai alapján a szak akkreditá-
cióját feltétel nélkül javasolja, a lenti észrevételek figyelembe vétele 
mellett. 
 
 
A vizsgálatot hátráltató, nehezítı tényezık: 
 
Tekintettel arra, hogy a KE csak a fotográfia szak képezte a vizsgálat 
tárgyát, így nehezebb megítélni a KE és a Kar oktatásszervezésben 
betöltött szerepét – más szakokkal történı összehasonlítás hiányában. 
 
 
II. Általános – az oktatási-tanulási folyamatot, és az ezt kiszolgáló 
szervezetet érintı – megállapítások 
 
(a) Erısségek 
 
Az intézmény fejlett, központi szinten irányított minıségirányítási 
rendszerrel rendelkezik, amelynek vélhetıen valamennyi szak (a foto-
gráfia mindenképpen) szerves és aktív elemét képezi. A minıségköz-
pontú szemléletmód érvényesülését igazolja egy – a felsıoktatástól füg-
getlen – minıségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos tanúsítása 
2007-tıl (ISO 9001). 
Fontos megállapítás az is, hogy a KE nem küszködik infrastrukturális 
nehézségekkel. Pályázati és egyéb forrásait optimálisan használja ki az 
infrastrukturális és az oktatástechnikai háttérpark kiépítéséhez. 
 
 
(b) Gyengeségek 
 
Az erıs központi irányítás erıssége magában hordozza azt a gyengesé-
get, hogy az egyes képzési területek, képzési ágak, szakok (így a foto-
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gráfia szak) nehezebben tudják megvalósítani specifikus minıségfej-
lesztési elképzeléseiket. Az esetenként erıs adminisztrációs kötelezett-
ség gátolhatja az önálló fejlesztési elképzelések végiggondolását. 
Az egyes minıségirányítási tevékenységek – szabvány által elıírt – 
szinte szolgai követése nem teszi lehetıvé a tevékenységeken keresztül 
elıírt cél elérését (pl. a hallgatói véleményezések, dolgozói véleménye-
zések központi kérdıíve nem alkalmazkodik a specifikumokhoz, így 
ezek eredményessége is vitatható, bár egyetemi szinten az összehason-
líthatóságot megfelelıen biztosítja). 
 
 
(c) Lehetıségek 
 
Érdemes volna komolyabb együttmőködési lehetıségeket keresni más – 
mővészeti képzést folytató – felsıoktatási intézményekkel, mert bár a 
helyi adottságokat a különbözı képzések szintjén a helyi környezetben 
megfelelıen igyekszik felhasználni az intézmény (együttmőködés a 
szakok között), a Budapest-centrikusság ellensúlyozására nem feltétle-
nül elegendıek ezek a törekvések. 
 
 
(d) Korlátok 
 
A hazai kulturális élet alapvetıen Budapest-központú, így a jelentısebb 
győjtemények, a történeti áttekintést segítı múzeumi darabok, a megha-
tározó kulturális megmozdulások csak jelentıs nehézségekkel érhetıek 
el, kisebb eséllyel vonhatóak be az oktatás mindennapjaiba. 
 
 
(e) Veszélyek 
 
Egyrészt az erıs centrális oktatásszervezési háttér hosszabb távon kor-
látozhatja a mővészeti terület szélesebb képzési mozgásterét, így a ha-
tékonyabb minıségfejlesztést; másrészt pedig az intézmény egyetlen 
vizuális mővészeti szakos képzése önmagában nem tud megfelelı 
(emergens) hallgatói közeget biztosítani. 
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Kaposvári Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
fotográfia alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/9/XV/34. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/1. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
Elméleti képzés 
 
(a) Erısségek 
Az elméleti stúdiumok a szak KKK-jának lényegében megfelelnek. 
Kifejezetten erısségnek tekinthetı a 15 kreditnyi történeti stúdium. 
 
(b) Gyengeségek 
Van néhány pontatlanság a mintatantervben, így például politológiából 
kollokvium ugyan van, de nincs hozzá tartozó kurzus. 
 
(c) Lehetıségek 
A KKK-nak való megfelelésen belül lehetıség volna a szakelmélet és 
az elmélet tematikus egymáshoz való közelítésére: és ez a fentebb már 
kifejtett okokból alighanem szerencsés volna. Ugyanígy megvolna a 
lehetıség a szakelmélet és az elmélet közötti kreditátrendezésre, a szak-
elmélet javára. És a bizottság megítélése szerint ennek is volna jóté-
kony hatása. 
 
(d) Korlátok 
Az elméleti, illetıleg a szakelméleti stúdiumok eléggé differenciálatla-
nul jelennek meg. Ebbıl következıen igen kedvezıtlen kép rajzolható 
meg az egyes tárgyak egymáshoz való viszonyáról, amely azt a látsza-
tot kelti, hogy igen távol eshet a végeredmény az optimumtól. 
 
(e) Veszélyek 
A mintatantervbıl hiányoznak a társadalomtudományok, ha a bizottság 
megítélése helytálló, amely tény súrolja a KKK-nak való megfelelés 
határát, és ami talán még fontosabb: már csak e miatt is csúszhat (va-
gyis a deklarált szándékok ellenére is) a diploma tartalma a mővészdip-
lomák irányába, távolodva az alkalmazott természető iparmővész dip-
loma karakterétıl. 
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Fotográfia 
 
(a) Erısségek 
A 2007/2008-as tanévben indult Fotográfia (BA) alapképzési szak cél-
jai világosak, ez mind az önértékelésbıl, mind pedig a látogatás során 
megtekintett dokumentációból, illetıleg a beszélgetésekbıl is kiderült. 
A régi képzési szerkezet szerinti szak és a BA képzés közötti átmenetet 
elsısorban a gyakorlatok szerepének erısítése, és azon belül is a tárgy-, 
az épület-, és a mőemlék-fényképezés fókusza jellemzi. A fotóriport 
gyakorlati feladatokat többnyire a város különbözı intézményeiben 
készítik a hallgatók (pl. Kaposvári Színház). 
A mővészeti kar infrastruktúrája jó hátteret biztosít az oktatói munká-
hoz. Megvalósult három tanterem felújítása, ahol a 70 darab új Macin-
tosh hallgatói számítógépes munkahely a legkorszerőbb szoftverekkel 
segíti az oktatást. A fotómőterem alapterületét duplájára emelték. A 
szakképzési hozzájárulásból sikerült megvalósítani a Fotóelméleti és -
történeti Győjtemény kutatólaboratóriumát. A hallgatók és oktatók ré-
szére egyedülálló lehetıség a labor – kutatóasztalaival, folyamatosan 
bıvülı könyvtárával, katalógus- és mikrofilmanyagával és legmoder-
nebb információs eszközeivel. 
Ritkaságnak mondható, de az alkotáshoz szükséges alapnyersanyagokat 
a szak még tudja biztosítani a hallgatóknak (fotópapír, hívó, fixír). Jól 
felszerelt fotólabor és kamerahasználat is rendelkezésükre áll. A mőte-
rem és a labor eszközállományának fejlesztése tervszerően folyamatos. 
A fotómőterem alapterületének duplájára emelését a növekvı számú 
csoportok és a beltéri fotózás igényei tették szükségessé, amelynek 
kiemelt szerepe van a képzésben, az épületfotózás mellett. 
A karhoz tartozó KB Galéria elsısorban a hallgatói munkáknak biztosít 
bemutatkozási lehetıséget. Az elmúlt években húsz jelentıs fotómővé-
szeti kiállítást rendeztek, néhányhoz katalógus is készülhetett. 
A szak szerves része az intézmény minıségirányítási rendszerének. Az 
Egyetem által vállalt ISO rendszerő minıségirányítási tevékenység jól 
szervezett, a szak operatív vezetése elkötelezett a minıségközpontú 
oktatásszervezés iránt. A minıségbiztosítás és -fejlesztés módszerei 
központi szinten szabályozottak, Dr. Gyenes Zsolt, a Fotómővészeti 
Tanszék vezetıje, egyben a szak minıségirányítási felelıse megfelelı 
szemlélettel kezeli a minıségfejlesztési lehetıségeket. A hallgatói vé-
leményezés rendszere a szak hallgatói létszáma miatt megfelelı vissza-
jelzési formaként szolgálja a minıségirányítási rendszert. Az oktatói 
elégedettségmérés rendszerszinten biztosított. A visszacsatolások fo-
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lyamatosak, rendszerbe építettek, ugyanakkor a bolognai rendszerben 
való kifutás hiányában még nem tudnak teljes mértékben hasznosulni. 
A felhasználói szempontok a szak 4 éves története miatt még nem je-
lennek meg visszacsatolásként a képzésben. 
A szakvezetés kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvő oktatás szere-
pére. Folyamatosan bıvíteni igyekszik az – elsısorban az angol és a 
német nyelvő – szabadon választható kurzusok számát.  
A szakhoz kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat a Fotográfia Tan-
szék látja el. Tekintettel a szakfelelıs és a tanszékvezetı (egyben minı-
ségirányítási felelıs) egyértelmően rendezett és átlátható feladat- és 
hatáskörmegosztására, a szakmai fejlesztések és az ezt segítı háttérte-
vékenységek a szak néhány éves múltja ellenére hatékonyak, megfele-
lıen illeszkednek az Egyetem által központi szinten közvetített minı-
ségirányítási szemlélethez. 
A szakonként megszervezett ún. „kipakolás” a feladatok megoldásának 
közös értékelése a különbözı évfolyamok hallgatóinak részvételével. A 
„kipakolások” kari szinten egységes formában valósulnak meg, és az 
egyes szakok közötti szakmai kommunikáció egyik jelentıs közegét 
képezik. Jó a szakmai kapcsolat a színmővész, a kommunikáció- és 
médiatudomány, illetıleg a látványtervezı szakokkal és tanszékekkel 
is: elıadások fényképezése, fénytervezés, reklámanyagok elkészítése 
egyaránt a közös szakmai tevékenységek színvonalas kiindulópontjai. 
A más intézményekbe történı áthallgatások pl. divat–fotográfia–
intermédia területein egyaránt biztosítják egy szélesebb szemléletmód 
kialakulását a hallgatókban. A hallgatói mobilitást, többek között a 
MOME fotográfia szakára, a kaposvári vezetı oktatók jól kezelik: az új 
szempontok érvényesülésének, valamint a tapasztalatszerzés egyaránt 
jó terepének tekintik, hasonlóan a külföldi ösztöndíjakhoz. 
Itt kell megemlékezni a kiadványokról is. Néhány fontosabb kiadvány: 
a Fotóriporter különszáma (Dr. Albertini Béla tanulmányával) mutatja 
be a szak történetét és a hallgatók munkáit. KB Galéria kiállítási kata-
lógusok. Felsıoktatási jegyzetek: pl. Dr. Gyenes Zsolt: Fény, mozgás és 
árnyék; Dr. Kemenesi Zsuzsanna: A tér költészete – Fotókritikai szö-
veggyőjtemény. Most jelent meg az Artcadia, a kar mővészeti és tudo-
mányos közleményeinek elsı száma. 
A HÖOK képviselıjének felmérése alapján a diákok a szak programjá-
val általánosságban meg vannak elégedve, sokrétő, változatos képzést 
kapnak.  
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(b) Gyengeségek 
A fotószak munkáit bemutató KB Galéria mostani kiállításán feltőnt, 
hogy a hallgatók többsége (vagy a kurátor) alig vállalja fel az elızmény 
szak fı irányát, a fotóriporter, dokumentarista fényképezés hagyomá-
nyait, annak továbbgondolását, hanem egyfajta képzımővészeti szem-
léletet reprezentál. 
A szak jól felszerelt analóg fotólaborja ellenére az összes kép digitális 
print formában (egyenetlen minıségben) volt kiállítva, ami technikailag 
is összemosta az alkotói elképzeléseket. A felhasználói szempontok 
érvényesülése fontos a képzésben, a fotográfiának természeténél fogva 
szorosabb kapcsolatban kellene lennie a létezı világgal, a társadalmi 
jelenségekkel. A prezentációkból látszik: készülnek ilyen munkák is, 
amelyek hosszabb ideig, a való világ vizuális értelmezésével foglalkoz-
nak. Pl. Bánkúty Nóra, Cuhorka Ádám és Timár Gergely Vidéki fiata-
lok címő sorozata… A fotográfia (BA) alapképzési szakon végzettek-
nek alkalmasnak kell lenniük a fotográfia szakterületén felmerülı álta-
lános feladatok megoldására, ezért ismerniük kell a fényképezés mőfa-
jainak széles skáláját: a dokumentarizmustól a képzımővészeti és 
mediális fotóhasználatig, az analógtól a digitális technikáig. A beszél-
getésekbıl kiderült, a szak vezetıi szeretnék, ha a kaposvári képzés 
megırizné egyediségét a társintézményekkel szemben – úgy tőnik, nem 
kétséges, melyik irányt kellene erısíteniük. 
A központi és a szakra vonatkozó minıségirányítási rendszer egyaránt 
tartalmaz egyenetlenségeket (pl. az Ftv. által elıírt foglalkoztatási kö-
vetelményrendszer elıírásai és az oktatói követelmények külön doku-
mentumban (Minıségirányítási Kézikönyv 5. fejezete) való megjelení-
tése kettıs elıírásként okozhat értelmezési zavarokat, illetıleg nehéz-
kessé teheti a módosítási lehetıségeket). 
A képzés egészérıl történı visszajelzés rendszere nem kiforrott, de 
ennek oka elsısorban az, hogy a bolognai rendszerben még nincs vég-
zett évfolyam. A hallgatói visszajelzések kapcsán ugyanakkor fontos 
kiemelni, hogy tendenciaként jelent meg a több gyakorlati feladat el-
végzése iránti igény. 
Tekintettel a szak „fiatalságára”, szükség van korrekciókra (ld. minta-
tantervben szereplı nem érdemi elírások javítása), azonban a szükséges 
korrekciókat gyorsan, megfelelı hatásfokkal végzik el. 
A HÖOK képviselıjének felmérése alapján kritikaként említették a 
hallgatók a szakon belül a feladatok összekapcsolódásának gyakori 
hiányát, a kevés gyakorlati feladatot, valamint egyes esetekben az okta-
tásszervezés hiányosságait. 
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(c) Lehetıségek 
A MA szakot két év múlva, 2010-tıl szeretnék megindítani. A kidolgo-
zás alatt lévı tervezet a tehetséggondozás elıtérbe helyezését tartja 
fontosnak. A mesterszak koncepcionális irányát a szakvezetés a fotó- és 
a képzımővészeti terület feloldásának irányában határozza meg. Egy 
olyan nemzetközi konferencia megrendezését tervezik, mely a fotográ-
fia felsıfokú oktatásának nemzetközi tapasztalatait tekintené át, és alap-
jául szolgálna a fotográfia mesterszak kidolgozásának. 
Az alapszak oktatói szakmájuk megbecsült, ismert mővészei, elméleti 
emberei. A szakmai vezetés álláspontja az, hogy a szakmai tudás átadá-
sa szempontjából nincs jelentısége annak, hogy az érintett oktatók tel-
jes idejő munkaviszonyban állnak a Kaposvári Egyetemmel vagy óra-
adó oktatók. Ez indokolja a fıállású oktatók alacsony (5 fıs) létszámát. 
A gyakorlati foglalkozások vezetıi, az ország legjobb fotográfusai fél-
évenként cserélıdnek, ezen kívül meghívnak szakmájukban ismert ha-
zai és külföldi vendégelıadókat is. Külföldi vendégoktatók részt vesz-
nek egyes kurzusok oktatásában Európán kívüli országokból is (pl. 
USA, Thaiföld, Törökország). 
Az egyetemi jegyzetek megjelenése biztosított, akárcsak a fıbb szak-
mai folyóiratok; ugyanakkor a szakmai könyvállomány fejlesztésre 
szorul.  
 
(d) Korlátok 
A Fotómővészeti tanszék négyéves múltja még kevés a külföldi ismert-
séghez, ezért kevés a külföldrıl érkezı hallgatók száma. Nemzetközi 
kapcsolataik elsısorban az Erasmus hallgatói és oktatói csereprogram-
jával sikeresek, 2008-ban 14 fotós hallgató tanult külföldön (a magas 
szám a jó nyelvtudásuknak is köszönhetı). A hallgatók a külföldi ta-
nulmányútról hazatérve kiállításon, prezentáción számolnak be tapasz-
talataikról és alkotói munkájukról. 
Külföldi kapcsolatok: Bipolar Projekt, Németország; Dumlupinar Egye-
tem, Török-ország; Volda Egyetem, Norvégia; Inholland, Hollandia; 
Iscem, Portugália; Burapha University, Chonburi, Thaiföld. 
 
(e) Veszélyek 
A hallgatók többsége elsıként a MOME-ra jelentkezett, azután nyert 
felvételt Kaposvárra és a fıvárosból ingázik. Fontos lehet az oktatók 
szakmai tekintélyének növelése, illetıleg egy olyan karakteres fotográ-
fiai szak kialakítása, amely hosszú távon is vonzóvá teheti a képzést. 
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Veszélyeztetı tényezınek látszik:  
• a távolság és az alulfizetettség miatt nehéz lecsábítani az ország 

különbözı részeirıl a szakma elismert oktatóit; 
• a szak vezetı tanárai túlterheltek, az oktatáspolitika gyakori változá-

saival növekszik a bürokrácia. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem 
 
 
I. Akkreditációs javaslat 
 
A Bizottság a rendelkezésére bocsátott dokumentumok (önértékelések, 
szakindítási kérelmek, mintatantervek, szabályzatok stb.), valamint a 
helyszíni látogatás megállapításai alapján valamennyi szak akkreditáci-
óját feltétel nélkül javasolja, a lenti észrevételek figyelembe vétele mel-
lett. 
 
II. Általános – az oktatási-tanulási folyamatot, és az ezt kiszolgáló 
szervezetet érintı – megállapítások 
 

(a) Erısségek 
A MOME legfıbb erıssége abból a több mint száz éves hagyományból 
táplálkozik, ami mögötte van: még mindig minta más képzı intézmé-
nyeknek. 
A HÖOK képviselıjének felmérése alapján a hallgatók összességében 
büszkék arra, hogy egy ilyen nagy múltú intézmény hallgatói közé tar-
toznak, a tanárok többségét komoly szakemberként ismerik el. 
Fontos kérdés a végzett hallgatók pályára állása, amelyrıl – az önérté-
kelések és a látogatás alapján úgy tőnik – a MOME rendelkezik átfogó 
képpel. A MOME megrendelésére a Szonda Ipsos 2004 és 2006 között 
több alkalommal is végzett vizsgálatot. Ennek eredményét konferencián 
mutatták be (anyaga kötetben is megjelent: Az iparmővészet helyze-
te…). A MOME-STAGE, illetıleg a MOME Line pedig folyamatos 
támogatást jelent e tekintetben. Az egy éve mőködı MOME-STAGE 
inkubátor program megkeresés alapján a MOME Line-on mőködik. 
 

(b) Gyengeségek 
A MOME minıségirányítási rendszere központi szinten irányított, a 
kialakulás fázisában van, a szabályozási háttere még itt-ott kiforratlan 
(pl. a 2008-as Minıségfejlesztési Program egyes elemei egy másik 
intézménytıl átvett mintára – kari struktúrára, a MOME nem létezı 
szervezeti egységeire – utalnak.) A rendszer nem kapcsolódik egyik 
minıségirányítási irányzathoz sem, nyomokban az EFQM elemeit tar-
talmazza, ténylegesen a szoros mester-tanítvány kapcsolatokra épít. 
Természetesen ez önmagában nem hátrány, számos elismerendı eleme 
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van (szakos „kipakolások”, önértékelési fórumok stb.), amelyek segítik 
a központi elképzelések stabilitásának kialakítását is. A jelen helyzet 
azonban már középtávon sem tartható, mert kidolgozott minıségirányí-
tási rendszer hiányában semmi sem tereli az intézményt. A MOME 
vezetésének a feladata ezt a hiányosságot pótolni és utóbb komolyan 
vétetni munkatársaival.  
A bizottság részére átadott dokumentumok, és a helyszíni tapasztalatok 
alapján ki kell emelnünk azt, hogy a döntés-elıkészítı, döntéshozó, és 
döntés-végrehajtó mechanizmusok számos esetben eléggé kidolgozat-
lanok, átláthatatlanok, szakmai szempontok szerint meghatározott és 
következetes rendszerük hiányos vagy éppen nem is létezik. 
Megállapítható, hogy mind az intézmény, mind a szakok, mind a dokto-
ri iskola nyilvánosságot érintı dokumentáltsága gyenge, hiányos. Ez a 
megállapítás vonatkozik az intézményi honlapra és a megismert adat-
bázisokra egyaránt. Ezek fejlesztése a jelentkezık megszólítása szem-
pontjából is kiemelkedı fontosságú volna. A bizottság benyomása sze-
rint a MOME a külsı nyilvánosságot nem tartja fontosnak. Ha ez a 
jelentkezık számarányának változása, pontosabban változatlansága 
okán nem is látszik fontosnak (pedig ennek hiányában igen nehéz akár-
csak a MOME-ra igyekvı potenciális hallgatónak megbízható képet 
szereznie az intézményrıl), semmiképpen sem helyeselhetı a külsı és 
hatékony kommunikáció háttérbe szorítása például a visszacsatolások 
elmaradásának okán.  
A bizottság megítélése szerint az a tény, hogy a látogatás idején még 
nem voltak MA szakok (akármi okból is), gyengeség, mert a BA kime-
netén valódi bizonytalanságok lehetnek, minthogy nincsenek (nem 
lehetnek) összehangolva az MA-k bemeneteivel. Ha nincs akkreditált 
(és indítási engedéllyel is rendelkezı) MA szak, nincs is mihez igazod-
ni. Ha ez az állapot tartósan fennmarad (a bizottság látogatásának ideje, 
2008. novembere óta is csak néhány szak esetében változott a helyzet) 
– elıfordulhat, hogy – a MOME elveszíti természetes vezetı szerepét 
az iparmővészeti szakok fejlesztésében. 
A MOME vezetıinek hangoztatott törekvései ellenére is a HÖOK kép-
viselıjének felmérése alapján a hallgatók legnagyobb problémája az, 
hogy a BA képzést egyfajta felgyorsított régi típusú (rövidített, sőrített, 
osztatlan) képzésnek tartják, a tanrendet némely esetben kifejezetten 
„kaotikusnak” gondolják, sıt sokakban felmerült a végzettség megszer-
zését követı elhelyezkedési bizonytalanság problémája, az oklevél 
alapján megszerzett ismeretek alkalmazhatóságának kétsége („mi van, 
ha kikerülsz, és nem kapsz ötöst arra, hogy szépen rajzolsz széket…”). 
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A hiányosságok között szinte ugyanilyen súllyal szerepel a nyersanyag-
hiány és az aggasztó infrastrukturális körülmények által okozott disz-
komfort érzet az egyetemen. 
A hallgatók fontos hiányosságnak érzik a szervezett nyelvoktatás lehe-
tıségének biztosítását, szinte mindannyian említettek az oktatásszerve-
zésben tapasztalható további lényeges hiányosságokat is (amelynek 
következtében például a tanulmányi osztály nyitvatartási ideje szőkre 
szabottnak tőnik fel). 
 

(c) Lehetıségek 
A MOME-nak lehetısége van arra, hogy túllépjen az elızıekben emlí-
tett korlátokon. Elemi érdeke. 
Várhatóan a BA szakok esetében a jövıben a MOME-n kívüli képzések 
száma növekedni fog, ami segíthetné a jelenleg tapasztalható egyolda-
lúság és Budapest-centrikusság csökkenését. A bizottság azt vélelmezi, 
hogy ez a kialakuló versenyhelyzet a MOME képzésére is jótékonyan 
hathatna vissza majd, amennyiben él a lehetıséggel és ki is használja.  
 

(d) Korlátok 
Mind a rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, mind a személyes 
(elsısorban a MOME vezetésével folytatott) megbeszélésekbıl érzé-
kelhetı az oktatás korszerősítésének igénye és a rá irányuló törekvés. 
Irányát tekintve ez a törekvés a MOME jogelıdjén, a Magyar Iparmő-
vészeti Fıiskolán (MIF) az 1980-as években kezdeményezett oktatási 
reformhoz (kimondva-kimondatlanul is Gergely István az idıszerinti 
rektor eredetileg egészen más társadalmi körülmények, illetıleg feltéte-
lek között létrejött koncepciójához) nyúl vissza. Talán (a többfokozatú-
ságon túl, ami akkor, a Bologna-típusú képzések koncepcióját jóval 
megelızıen, igen nagy ugrás benyomását keltette, most pedig már napi 
valóság a magyarországi felsıoktatásban) két mozzanat felemlítésével 
lehet ezt leginkább érzékeltetni: 

• a szokásos craft vs. design oppozíció meghaladását azáltal, hogy a 
tervezésben olyan invariáns elemeket és felkészültségeket törek-
szenek felmutatni, amelyek szinte másodlagossá teszik azt, hogy 
milyen anyagban is valósul meg a terv, illetıleg 

• a vizuális kommunikáció, mint szakmacsoport helyett a média de-
sign, mint szakmacsoport centrumba állításának törekvését kell 
megemlíteni, mint olyan fejleményt, amely a szokásos craft vs. de-
sign oppozíciót még alaposabban kérdıjelezte meg azzal, hogy egy 
harmadik tényezıt állított a szokásos kettı mellé. 
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Voltaképpen az a korábban már általánosságban felvetett kérdés húzó-
dik meg ezen tapasztalatok mögött, hogy mi is egy iparmővész szakma 
ma; hogyan változott az utóbbi évtizedekben; sıt változott-e egyálta-
lán? 
Mindazonáltal az MA KKK-k akkreditációja körül 2006-2008 között 
kibontakozott véleményeltérések, és a MOME-n belül tapasztalható 
ellenvélemények (esetenként a szervezeti struktúra közegében bemutat-
va a problémát, esetenként a tradíciót féltve, máskor egzisztenciálisként 
érzékeltetve ugyanezt) mind azt mutatják, hogy a MOME egésze még 
nem jutott túl ezen a konceptuális váltáson. Hiába tekinti magát a jelen-
legi vezetés az 1980-as években megfogalmazott, részben bevezetett, 
majd részben visszavont többfokozatú képzés örökösének, a végrehaj-
tásban érintett tanári kar megosztott a MOME-t érintı eme legfonto-
sabb kérdésben.  
A bizottság tapasztalatai összegezve kétségtelen, hogy elég jelentıs, 
sokféle metszetben zajló diszkusszió elızte meg azokat a döntéseket, 
amelyek az új MA szakstruktúráról való döntéshez vezettek. Ebben 
pedig a jelentıs többség egyetértett és elfogadta a konceptuális váltást. 
Az egyet nem értık elég kevesen voltak. Ami elmaradt, az ennek a 
kisebbségnek a további meggyızése, illetıleg véleményének komolyan 
vétele. Utóbb komoly hiba volt, hogy a döntés után elmaradt a koncep-
cióval kapcsolatos újfajta látásmód – a fenti két franciabekezdésben 
foglaltak – karbantartása és továbbfejlesztése az azt egyébként elfogadó 
többségben. Az MA KKK-kal kapcsolatos MAB döntésre várakozás 
(lehet, hogy csak látszat szerint) tétlenséggel párosult, a MAB mővé-
szeti szakbizottság eljárása és döntése kapcsán kitudódott különféle 
szakmai, társegyetemi ellenlépések, furcsa manıverek, szabálytalansá-
gok pedig – a karbantartás hiányában, a tétlen várakozás közben – de-
moralizálták, elbizonytalanították a korábban a koncepció-váltás he-
lyességében meggyızıdött többség egy jelentıs részét. Azaz nem a rá-
szánt idı vagy a türelem alacsony volta a fı probléma, hanem az új 
koncepció külsı elfogadtatásáért való küzdelemtıl (a MOME-n belül is 
jól láthatóan) idegenkedı vezetıi magatartás, amit sokan nem értenek 
és a koncipiáló gondolkodás folyamatos belsı fenntartására (folytatásá-
ra) irányuló vezetıi szándék (ennek szükségességére vonatkozó felis-
merés) hiánya (amely benyomás annak ellenére valóságosnak látszik, 
hogy például a Zárt Napként emlegetett kezdeményezés akár felül is 
írhatná ezt a benyomást). 
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Minden látszat szerint hosszabb (ha éppen nem nagyon hosszú) ideje 
megoldatlan problémáról van szó. Talán betokosodottnak is nevezhetı 
– hogy ezt az orvoslásból vett metaforát használjuk – ami nyilvánvaló-
an most más terápiás megoldást igényel az elırelépés érdekében, mint-
ha heveny problémáról volna szó.  
 
(e) Veszélyek 
A MOME vezetésének komoly szervezet átalakítási és fejlesztési el-
képzelései vannak (a tanszéki struktúra átalakítása intézeti struktúrává), 
melyek egyik elsıdleges célja a képzés hatékonyságának javítása. Bo-
nyolítja a helyzetet az a tény, hogy az intézetté való átszervezés – a 
bizottság rendelkezésére bocsátott dokumentumok tanúsága szerint – 
szenátusi felhatalmazás nélkül történik. Igaz, hogy a rektori program-
ban és az intézményfejlesztési tervben is jelzett és szükségesnek ítélt 
szervezeti változások a jelenlegi rektor megválasztásával egyúttal elfo-
gadottnak volnának tekinthetık, de nagy kérdés, hogy a rektorválasztás 
ténylegesen – vagyis nem jogi értelemben – kizárólag egy személy 
megválasztását jelentette-e, avagy a személy és programjának elfogadá-
sát is. A bizottság látogatása alkalmával szerzett benyomásai alapján 
nem zárható ki, hogy az intézetesítés néven nevezett megindulása fel-
színre hoz ellenérdekeltségeket. Ez alól az Elméleti Intézetre vonatkozó 
pozitív határozatok kivételt jelentenek. Sıt, még azt sem lehet mondani, 
hogy komolyabb ellenvetés volna a szervezeti változásokkal szemben: 
természetesen vannak, akik nem értik, nem szeretnék, érdekeiket sérül-
ni vélik stb. Veszély, hogy nincsen konszenzus abban, hogy milyen 
formában és mikor történjen meg, noha 2008. késı ısze óta – a Forma-
tervezı Tanszék vezetıjének megválasztása óta (akinek tanszékvezetıi 
programja háromnegyed részben szintén az intézetesítésrıl szólt és 
vezetıi pályázata nagyarányú támogatást kapott a tanszéki szavazáson) 
– ezek a turbulenciák a jelek szerint csökkentek (inkább a tanszékveze-
tı integráló személyisége okán, mintsem azon szervezeti megoldás 
sikeressége okán, hogy három tanszéknek is vezetıjévé vált: hiszen a 
tanszékvezetı személyében nem felkészült az általa perszonálunió for-
májában integrált három tanszék szakmai kérdéseiben; míg az egyes 
tanszéki ügyeket ténylegesen vivı tanszékvezetı helyettesek szakmai-
lag kompetensek ugyan, de az egyetemi nomenklatúrában elfoglalt 
helyük következtében még nincs meg az a személyes tekintélyük, ami 
döntéseik szuverinitását garantálhatná. Ezt mind az oktatókkal, mind a 
hallgatókkal folytatott beszélgetések félreérthetetlenül érzékeltették. 
Tekintettel arra, hogy a szervezet ténylegesen az átalakulás fázisában 
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van, így ennek értékelése rövid idı elteltével is változhat (elıfordulhat, 
hogy egy idıben nem sokkal késıbb vizsgálatot végzı szakakkreditá-
ciós vagy intézményi akkreditációs bizottság a jelenlegihez képest elté-
rı helyzetet talál). 
A fentiekhez kapcsolódóan említést kell tennünk a szervezeti struktúra 
átalakításának másik lényeges elemérıl, az ún. „szakvezetıi rendszer” 
kialakításáról. Bár az átalakítás indokolt, és az egyetem vezetésének 
jövıképéhez megfelelıen illeszkedik, a megvalósítás nem minden eset-
ben válik hasznára az oktatásirányítás gördülékenységének. Ezt a bi-
zonytalanságot támasztják alá számos esetben a hallgatókkal végzett 
interjúk során beszerzett hallgatói vélemények, valamint a helyszíni 
vizsgálat során, például a Formatervezı Tanszék értekezletén szerzett 
közvetlen tapasztalatok. 
Tekintettel arra, hogy a szakfelelıs és a szakvezetı viszonyrendszere 
nem kellıen körülírt (a feladat- és hatáskörök meghatározása, elkülöní-
tése nem precízen körülhatárolt az Egyetem szabályzataiban, a kineve-
zési dokumentumokból egyáltalán nem megállapítható, az önértékelé-
sekben egymásnak ellentmondó megállapítások is elıfordulnak – pél-
dául a szakok minıségirányításának szervezése (illetıleg felügyelete) 
egyaránt tartozik a szakfelelıshöz és a szakvezetıhöz is. Ennek a bi-
zonytalanságnak a „következményeit” az Elméleti Intézet tevékenysé-
gének megismerése közben különösen jól lehetett látni. Magát a bi-
zonytalanságot a MOME szervezeti egységeiben, tanszékein általáno-
san tapasztalható kollegiális viszonyok javarészt kiküszöbölik ugyan, 
de a vezetés elképzeléseivel, jövıképével való azonosulást kétségkívül 
megnehezítik. 
A bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi rektor és a prorektor viszo-
nya komoly veszélyek forrása, amit mindenképpen el kell hárítani. En-
nek nyilván vannak interperszonális vonatkozásai is, amelynek megíté-
lése semmiképpen sem áll(hat) jelen jelentés kompetenciájában. Az a 
tény azonban, hogy a rektor és a prorektor, pontosabban az intézmény 
vezetésének és a prorektornak a viszonya jelenleg nincs szabályozva az 
SZMSZ-ben, a bizottság jelentésében semmiképpen sem maradhat szó 
nélkül. A megoldás újra csak nem tartozik a bizottság kompetenciájába, 
legfeljebb annak megemlítése, hogy a problémának évszázadokra visz-
szanyúló és közismert megoldásai léteznek az egyetemi szférában (a 
prorektor tagja az intézmény szenátusának, tagja a rektori tanácsnak, 
rektori megbízottként a rektorként megszerzett kapcsolati tıkéjét kama-
toztatja valamilyen konkrét ügyben és így tovább). Megvalósításuk 
nyilvánvalóan az intézmény jelenlegi vezetıinek a múlhatatlan és a 
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konkrét helyzetre szabott feladata (bármi is a korábbi eseménytörténet; 
bármi is legyen az, ami korábban a helyzet rendezésének érdekében – 
az érintettek szerint – történt). 
A bizottság komoly veszélyforrást lát a gyakorlati képzést szolgálni 
hivatott infrastruktúra alkalmatlanságában. Tény, hogy a Kinizsi utcai 
telephely megítélése ellentmondásos: egyfelıl ragyogó adottság a ki-
emelkedıen gazdag mőtárgygyőjtemény közelsége, a hozzáférés lehe-
tısége, a történeti közeg meghatározó hangulata. Másrészrıl a gazdát-
lanság, az elhanyagoltság erıteljes jelei erodálják ezt a kiváló alaphely-
zetet. Ezt lehet szépíteni és megértést igénylı magyarázatokat főzni a 
helyzethez: ami azonban nem változtat azon a tényen – évtizedes lema-
radásokról, elmaradt fejlesztésekrıl, elegendıen nagyvonalú koncepci-
ók hiányáról van szó –, hogy például a keramikusok milyen szerényen 
jutnak csak (vagy éppen nem jutnak) kemencéhez.  
Ennek elsıdleges oka a bizonytalanság (amely a fenntartói ígéretekbıl 
és alkalmanként ezek elfelejtésébıl; a rábólintásokból majd visszatán-
colásokból kerekednek ki): így senkinek sem érdeke igazán a karbantar-
tás, a felújítás szorgalmazása. A legutóbbi elképzelés szerint új mő-
helyépület kivitelezését indítanák el a Zugligeti úton, egy fedél alá hoz-
va ezzel valamennyi szak mőtermeit.  Ennek az intézmény által évtize-
des távlatban dédelgetett tervnek a megvalósítása éppen ennek a látoga-
tásnak idején tolódott ki a közelebbrıl meg nem határozott jövıbe. 
A tervezett beruházás egyúttal azt is jelentené, hogy az érintett szakok 
feladják az Iparmővészeti Múzeumban történetileg kialakított helyüket. 
Tény viszont, hogy ezzel a több évtizedes bizonytalan állapot záródna 
le. Tartós meghiúsulása esetén pedig újra felvetıdik a kérdés: meddig, 
milyen távon kell a meglévı helyzetet elviselni. Voltaképpen mindkét 
helyszín alkalmas a mőhelyek, mőtermek kialakítására – ami lényegi, 
hogy hosszú távra érvényes és valódi megoldást jelentı döntés szüles-
sen; hogy hosszú távra lehessen berendezkedni.  
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III. Általános – a szakokat érintı – megállapítások 
 
A rendelkezésre bocsátott dokumentumok elemzése, valamint a látoga-
tás tapasztalatai alapján az alábbiakban olyan általános megállapításo-
kat teszünk, amelyek valamennyi szakra vonatkozóan érvényesek. 
 
(a) Erısségek 
A design- és mővészetelmélet szak kivételével szinte valamennyi szak-
ra jellemzı, hogy az órarendi beosztás szerint az egyes tárgyköröket 
egy-egy mővésztanár oktatja, átfogóan, több szemeszteren keresztül. A 
kis létszámú évfolyamok mellett (átlagosan 8-10 fı) ez igazi mester-
tanítvány kapcsolatot eredményez. Lehetıvé teszi az egyénre szabott 
feladatkiírást, az intenzív tehetséggondozást, a céltudatos emberformá-
lást. Ez az intenzív együttlét a hallgatók és az ıket segítı tanári gárda 
között az MA képzésben a választott feladatok meghatározásánál, majd 
a doktori képzésben a témaválasztásnál teljesedhet ki, és eredményez-
het kontinuitást az alkotásban, valamint a képzésben egyaránt. A bemu-
tatott katalógusok, kiadványok, albumok ezt a pozitív folyamatot érzé-
keltetik. 
A MOME oktatási tevékenységében, a mővész értelmiség képzésében 
nagy szerepe van a kulturális nevelésnek. A tanárok egyéniségének 
fontos szerepet tulajdonítanak, ez visszahat a képzés minıségére. A fı 
cél az alkotói feladatok generálása, illetıleg az egyéni képességek ki-
bontása. 
A kiemelkedı életmővel bíró vezetı oktatók intenzív jelenléte a szak-
tudás, a speciális ismeretek átörökítésének garanciája. Ugyanakkor a 
mővészeti életben, a pályázatokon, a megbízásos feladatokban való 
aktív részvételük, a folyamatos kutató-kísérletezı munka a naprakész-
ség, a friss, mindig aktuális párbeszéd záloga. 
A vizuális kommunikáció, a designkommunikáció, a 3D ábrázolás inf-
rastrukturális, oktatástechnikai háttere biztosított, de ez a felület külö-
nösen érzékeny a naprakész fejlesztésre. Ennek folyamatos biztosításá-
ra az intézménynek folyamatosan figyelmet kell fordítania. 
A szakok vezetése az egyik fı fejlesztési célnak a hallgatók részére 
biztosítandó informatikai szolgáltatások javítását tartja. A hallgatók-
oktatók közvetlen kapcsolata már jól mőködik az egyetem belsı infor-
mációs rendszerén. Ezen túl folyamatos törekvés mutatkozik a hallgatói 
prezentációk színvonalának emelésére. 
A szakok közötti áthallgatások gyakoriak, számos példa akad az egyes 
szakok közötti közös projektekre, amelyek megteremtik a lehetıséget 
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arra, hogy a hallgatók ne csak egyes tantárgyakat, hanem kész tantárgyi 
blokkokat is átvegyenek más szakok képzési programjaiból. A hallgató-
ság igényli ennek a lehetıségnek a fejlesztését, érzi fontosságát. 
Az intenzív mester-tanítvány kapcsolat segíti a testre szabott diploma-
téma-választást. A diplomamunka általában egy korábban elindított 
téma, gondolat kifejtésének biztosít keretet, a választható tárgyak segí-
tik a kutatást, a kísérletezést, az elméleti munkarészek tartalmas, meg-
alapozó kidolgozását. 
A nyári gyakorlatok biztosítása hazai és külföldi gyárakban, üzemekben 
fontos kiegészítı terepe a mőtermi munkának, a speciális technológiai 
tudás megszerzésének. Ez igazi „idegenpályás” megmérettetés. 
A szak minıségfejlesztési tevékenysége kapcsán kiemelhetı, hogy a 
szakok rendszerszerően szerveznek önértékelési fórumokat. A fórumok 
megállapításai segítik a szak céljainak meghatározását, részletezését 
(például a tervezıgrafika szak legutóbbi önértékelési fórumának lénye-
ges megállapításai, összegzései közé tartozik, hogy sikerrel mőködik a 
team munkában történı közös gondolkodás koncepciója a szakon. 
Az elmúlt évek munkájának komoly eredménye a diszciplinárisan és 
tematikusan széles kurzus választék. A hallgatóknak igen sok lehetısé-
gük van arra, hogy érdeklıdésüknek és szakterületüknek megfelelı 
elméleti órákra járhassanak 
 
(b) Gyengeségek 
A látogatás során nem találkoztunk olyan, a szakokon átívelı oktatási 
koncepcióval, amely a mesterszakok hiányában is jelezné az alapképzé-
sek irányát, elhelyezve ebben a szakok lehetıségeit, kimeneteit. Egy 
egységes elképzelés tovább erısíthetné az egyes szakok között már 
létezı, de a szakok többségénél – a „kipakolásokat” eltekintve – hiány-
zó együttmőködést, párbeszédet. 
Fentiekhez kapcsolódó probléma, hogy a továbblépés – MA szintő – 
irányai nem teljesen körvonalazódtak, így a diákok bizonytalanok, hogy 
mire szakosodhatnak, mire érdemes szakosodniuk a késıbbiekben. 
 
(c) Lehetıségek 
Átfogó, egy-egy téma köré csoportosított tananyag, a tantárgyi progra-
mok egymást segítı-kiegészítı tervezése alapozhatja meg a következı 
generáció tudásminıségét, a szakmában zajló folyamatokra való rálátás 
képességét, a társadalmi, kulturális, mővészeti életet befolyásoló, alakí-
tó egyéniségek születését. Ezért lényeges a tantárgyi programok har-
monizálása, a célok tiszta, követhetı megfogalmazása. 
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Az egyre gyakoribb „éles” feladatok, a pályázatok, a nemzetközileg 
jegyzett cégek által meghatározott témájú projektek már a BA képzés 
alatt megismertetik a közeljövı lehetıségeivel a hallgatóságot. Az 
egészséges versenyszellem kialakulásával párhuzamosan a team munka 
értékei is megtapasztalhatók, a szereposztás is kirajzolódik. A perspek-
tíva ezáltal pontosabban vázolható, mint korábban, az ismeretségek jó 
alapot jelenthetnek a pályakezdéskor. 
A fıépületbe költözött Könyvtár helyzete és szerepe az elmúlt évtize-
dekben megerısödött, de a frissítés itt is komoly befektetést feltételez. 
 
(d) Korlátok 
Az infrastrukturális feltételek megléte kapcsán fontosnak tartjuk ki-
emelni, hogy a Kinizsi utcai épületben folytatott képzések háttere az 
eszközpark szintjén többé-kevésbé biztosított, azonban a termek és a 
mőhelyek állapota hően adja vissza az önértékelésekben jelzett riasztó 
képet. 
 
(e) Veszélyek 
A kerámiatervezı és az üvegtervezı szakok hatalmas nyomás alatt van-
nak, mert drágák, más szakokhoz képest lényegesen alacsonyabb az 
érdeklıdés irántuk, ez pedig a MOME-n belüli szakmai presztízsüknek 
nagyon árt: a bizottság számára többen is megfogalmazták az a kétsé-
güket: vajon szabad-e fenntartani efféle képzést közpénzbıl.  
Vannak sokan akik azt gondolják ebben a helyzetben, hogy a szervezeti 
és formális oktatási helyzetek (tanszék és szakok) megırzése és fenn-
tartása az egyetlen jó stratégia, minthogy a szakmai identitás ápolásá-
nak, megújulásának természetes közege éppen egy önálló szak, illetıleg 
tanszék valamely felsıoktatási intézményben. Jó érvet látnak e mellett 
sokan abban, ahogy a zománc szak megszőnésének „eredményeként” 
maga a szakma is mintha megrekedt volna a hatvanas években. 
De lehet, hogy egészen másfélék a jó stratégiák. A világban számos 
felsıoktatási intézményben virágzanak ezek a szakterületek, ha magu-
kat kerámiában vagy üvegben dolgozó designerekként "adják el", és a 
hallgatói célközönségük is az a designer, aki rátalált ezekre az anyagok-
ra. Nincs ugyan külön tanszékük vagy szakjuk, de szakmailag még jobb 
helyzetben is vannak, mert nincs rajtuk a nyomás, hogy önálló szakként 
kell "megélniük". Ez talán a MOME-n is egy jó út lehetne, de a bizott-
ság tapasztalatai szerint egzisztenciális félelmek, szakmapolitikai meg-
fontolások stb. miatt láthatóan nem nagyon merik megfontolni ezt az 
irányt.  
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Elméleti képzés 
 
(a) Erısségek 
Az elméleti stúdiumok a vizsgált iparmővész szakok KKK-inak megfe-
lelnek. 
Az elméleti stúdiumokra fenntartott kreditmennyiség minden vizsgált 
szak esetén 36, ami a teljes 180 kredit 20 %-a és egyezésben van a 
KKK-val. 
A képzés strukturált: egyrészt alapozó stúdiumokra, szakmai törzs-
anyagra és differenciált szakmai anyagra tagolódik: e három rész ará-
nya (kreditben kifejezve 2:14:20) is jónak mondható; másrészt pedig 
MT-re (mővészettörténet), FK-ra (filozófia és kommunikáció) és TG-re 
(társadalom- és gazdaságtudomány) tagolódik: ez utóbbi három blokk 
azonos arányokat képvisel. 
 
(b) Gyengeségek 
A TG-ben azonban a bizottság rendelkezésére álló dokumentumok 
alapján a G (gazdaságtudomány) jóformán nincs jelen. 
A történeti stúdium 4 kreditnyi a 36-ból (11%), amelyhez maximum 4 
kredit járulhat hozzá a kötelezıen választható tárgyakból (vagyis össze-
sen 22%): ami inkább kevés, mint elegendı. Kétségtelen azonban, hogy 
a képet javítja az a tény, hogy a szabadon választható stúdiumok között 
is található történeti tematikájú. 
Különösen annak figyelembevételével, hogy a nem-történeti tárgyak 
túlzottan egyoldalúnak mutatkoznak. A bizottság megítélése szerint – a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján – az analitikus filozófi-
ai szemlélet felülreprezentáltnak tekinthetı (lásd a filozófia, illetıleg a 
mővészetfilozófiai tárgyak tematikáját), jóformán egyeduralkodónak. 
Ezt érdemes volna korrigálni. 
 
(c) Lehetıségek 
Az intézménynek a KKK-n belül és az intézményi mintatanterv szerint 
is lehetısége van az egyoldalúságok megszüntetésére, a történeti tár-
gyak súlyának növelésére, valamint az elméleti stúdiumok és a szakel-
mélet tárgyainak tematikus összerendezésére. 
A lehetıségek között érdemes megemlíteni – a konkrét kurzusok szint-
jén megvalósítható lehetıségként – azt, hogy célszerő volna, ha a vá-
lasztható elméleti kurzusoknak a hallgatók tervezési feladataihoz job-
ban kötıdnének. Ez a szakelmélet vs. elméleti stúdiumok látszólagos 
távolságát is csökkentené. 
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(d) Korlátok 
A vizsgált szakok tanterveit tanulmányozva ugyanis feltőnik, hogy az 
elméleti stúdiumok 36 kreditnyi blokkja mellett, ezen felül (egyes sza-
kok esetében megnevezve) szakelméleti stúdiumok is vannak (ilyen 
például a fémmőves szak), míg mások esetében megnevezve ugyan 
nincsenek, de a tantervi tárgyak tematikájából kiderül, hogy ténylege-
sen ugyanide számítandók (például a fotográfia esetében). Ezek mini-
muma 6 kredit, maximuma 26 kredit, vagyis az egyes szakok jelentıs 
szórást mutatnak e tekintetben. Az elméleti stúdiumok 36 kreditje után 
maradó 144 kreditnek ezek 4-18 %-át képviselik. Ugyanez a kép mu-
tatkozik a korábbi akkreditációs anyagokat tanulmányozva, és köztu-
dott az is, hogy az akkreditációs idıket megelızıen is hasonló volt a 
helyzet. Mintha a MOME jelenlegi szakos tantervei görgetnének maguk 
elıtt egy megoldatlan problémát: az elméleti képzés és a szakelméleti 
stúdiumok viszonyának kérdését. Mintha a szakos tantervek érdemben 
nem 180 kreditben gondolkoznánk, hanem 144-ben, és nem törekedné-
nek a kétféle elméleti természető stúdium-csomag összerendezésére.  
 
(e) Veszélyek 
Ha az elızı pontban jelzettek nem valósulnak meg, akkor elıbb-utóbb 
az elméleti stúdiumok által megszerezhetı kompetenciák mindössze az 
értelmiségi képzés részeként lesznek tekintve, ami bizonyosan degra-
dálja magukat a szakmákat. 
Vagyis reális veszély az elméleti stúdiumok és a szőkebb értelemben 
vett szakos képzések kapcsolatából adódóan az, hogy az elméleti stúdi-
umok nem a szakok integráns részeként, hanem külön – egyfajta külön 
átfogó szakként – vannak kezelve, irányítva, és így a szakok nem min-
den esetben tükrözik azt az egységet, amit a képzési és kimeneti köve-
telmények és a szakmai koncepciók elvárnának. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
design- és mővészetelmélet alapszak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/70. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/2. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 

(a) Erısségek 
A design- és mővészetelmélet szak minden vonatkozásban megfelel a 
képzési és a kimeneti követelményeknek. 
A szak erısségei közé tartozik a rendkívül komoly követelményeket 
támasztó és kis létszámú oktatás, amely a nagy létszámú bölcsészeti BA 
szakokhoz képest sokkal intenzívebb és személyre szabottabb képzést 
tesz lehetıvé. 
A szak erısségei közé tartozik az oktatói gárda sokoldalúsága; szakmai 
eredményeik, nemzetközi és honi intézményi, gazdasági és médiakap-
csolataik, amelyek révén a diákok gyorsabban bevonódhatnak a honi 
szakmai programokba. 
 

(b) Gyengeségek 
A szak egyik gyengesége, hogy bár a tervezı szakok környezetében 
mőködik és kínál is együttmőködési lehetıségeket a tervezı szakos 
diákok és az elméleti szakos diákok között, az együttmőködés mégis 
mintha akadozna. A különbözı tervezı tanszékek még különféleképpen 
látják, mire is alkalmasak ezek a hallgatók, nem minden esetben tudják 
például egyenrangú partnerként kezelni ıket és így a helyzetben rejlı 
lehetıségeket sem sikerül kihasználni.  
Kétségtelen, hogy  
• még csak másfél éve van jelen a szak a MOME-n; 
• a tervezı szakok oktatói által az új elmélet szakkal szembeni „ter-
mészetes” (?) idegenkedés sem oldódott még fel; az idegenkedés oka is 
lehet kettıs: egyrészt a szak megjelenése tovább növelte az elmélet 
súlyát a Zugligetben, másrészt pedig ez az erıforrások kényszerő to-
vábbi megosztását is jelenti (még ha az egyik komoly feszültségpont is, 
hogy az elmélet szak – a többi szaktól eltérıen – egyelıre elkülönítetten 
allokált támogatások nélkül mőködik). 
A bizottság gyengeségnek értékeli azt a tényt, hogy a szak társadalmi-
kulturális környezete bizonytalan, maga is változó állapotban van; 
avagy másként: az a társadalmi szerep, amely e szakhoz kapcsolódna e 
pillanatban még nem társadalmi tény, noha jó volna, ha azzá válna.  
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(c) Lehetıségek 
Az egyetemen belüli szinergiák kihasználásával egyedülálló interdisz-
ciplináris projekteket, kutatásokat, kiállításokat hozhatnak létre. 
A magyarországi és a nemzetközi intézményi kapcsolatok erısítésével 
(szakpárok, illetıleg párhuzamos képzések kialakulásának segítségével) 
a szak oktatásának minısége, gyakorlati oktatási lehetıségei és szakmai 
presztízse jelentısen növekedhet. 
A hasonló profilú oktatást nyújtó magyar felsıoktatási intézményekben 
mőködı szakokkal kialakított kapcsolat révén bıvíthetnék kutatócso-
portjaik tevékenységét és több lehetıséget biztosíthatnának a diákoknak 
országos szintő kutatási projektekben való részvételre. 
A nemzetközi kutatási projektekben való részvétel segítségével eleven 
nemzetközi kapcsolatokat építhetnének ki, amelyek állandó tapasztalat-
cserét is lehetıvé tennének. 
Ha a szak oktatói és mőhelyei aktív és összehangolt szerepet vállalnak a 
szakmai folyóiratokban és a sajtóban, a MOME presztízse és társadalmi 
láthatósága, befolyása a magyar ízléskultúrára növekedhet. 
Rendszeres pályázati tevékenység révén – amelybe kívánatos volna a 
diákokat is bevonni – több gyakorlati lehetıséget kínálhatnának.  
További források bevonásával könyvek kiadását támogathatnák.  
Vendégoktatók és különösen külföldi vendégoktatók meghívása révén 
bıvíthetnék a diákoknak nyújtott kínálatot és egészséges versenyre 
késztethetnék a saját tanári állományt. 
 
(d) Korlátok 
A szak által nyújtott képzés és diploma felvevı piaca Magyarországon 
még fejletlen (a designkultúra, a szakmai kritikai orgánumok és kiállí-
tóhelyek szőkössége, valamint annak folytán, hogy a magyar vásárlóerı 
és életmód elmarad a fejlett európai országokétól). 
 
(e) Veszélyek 
A szak oktatásának minıségét veszélyeztetheti az oktatói, különösen a 
tervezı oktatói gárda túlterheltsége. 
A szak újdonsága következtében a szak által kiadott diploma értéke 
még bizonytalan, a szak brandje még nem jött létre. Ez elég komoly 
veszélyforrás az intézményben folyó egyéb képzésekhez viszonyítva. 
Amennyiben a magyar gazdaság fejlıdése elmarad a kívánatostól, a 
kép-, a tárgy- és a téralkotás piaca tovább szőkül, így korlátozottá vál-
nak diákjaik honi elhelyezkedési lehetıségei. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
fémmővesség alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/76. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/3. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
(a) Erısségek 
A látogatás során folytatott beszélgetések, a gyakorlati órák tapasztala-
tai, a dokumentumokban rögzített órarend, és a tantárgyak programjai-
ban megfogalmazottak alapján a fémmővesség szak három meghatáro-
zó, és jól elkülöníthetı tudásanyagra épít. 
Elsıként a hagyományos fémmőves szakmai ismereteket említenénk 
(technológia, anyagismeret stb.), mely az intézmény 125 éves múltjá-
ból, a tradíciók ırzésébıl adódóan erıteljesen jelen van. A külföldi 
mővészeti iskolákkal fenntartott kapcsolatok határozottan jelzik ennek a 
tradicionális (mesteremberi) tudásnak napjainkban erısödı felértékelı-
dését. 
A hagyományos szakismeretek mellett fontos szerepet kap a formater-
vezés mai friss szemlélető oktatása, a „befogadó” tervezés, az „egyete-
mes” tervezés elvei mentén. Az általános készségfejlesztés mellett a 
vizuális kommunikációt, a designkommunikációt, a prezentációs kész-
séget, annak valamennyi napjainkban kifejlesztett, alkalmazott eszközét 
felöleli a tárgykör. Ennek köszönhetı a hallgatók sikeres szereplése 
pályázatokon, kiállításokon, külföldi ösztöndíjasokként. 
A BA képzés harmadik, és a közelmúlt átszervezéseinek köszönhetıen 
a másik kettıvel azonos fajsúlyú ága az elméleti képzés, melyet az át-
szervezett, megújult Elméleti Intézet kínál, Elméleti stúdiumok címszó-
val. A képzésnek ez az ága elméleti alapokra helyezi az alkotási folya-
matot, a létrehozott mővet. Olyan ismereteket ad át, olyan összefüggés-
rendszert tár fel, amely a feladat meghatározás során, a szempontrend-
szer felállításánál adhat jelentıs segítséget. Ennek az új ismeretanyag-
nak az integrálása természetesen nem egyszerő feladat. Jelen stádiumá-
ban a hallgatóság a megfogalmazott témákat, elvárásokat aránytalanul 
soknak, a vállalt tervezési feladatoktól távol állónak érzi. 
 

(b) Gyengeségek 
Az oktatással kapcsolatosan problémát az infrastruktúra állapota jelent-
het, ami esetünkben javítható, tereiben, eszközrendszerében fejleszthe-
tı. 
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A hagyományırzés szükségessé tenné a hagyományos eszközök, tech-
nikák győjtését, ırzését, használatát. 
Fontos kérdés a végzett hallgatók pályára állása, a pályakezdés követé-
se, a tapasztalatok visszacsatolása. 
Utóbbi információk az Elméleti Intézet tantárgyi kínálatát bıvíthetnék 
(társadalomelméleti összefüggések, gazdasági, pályázási, menedzsment 
ismeretek).  
A vizuális kommunikáció, a designkommunikáció, a prezentációs kész-
ség elsajátítása, az elsajátított tudás napi gyakorlatként való hasznosítá-
sa, az ehhez szükséges eszközrendszer biztosítása még nem teljes érté-
kő.  
 
(c) Lehetıségek 
A mőhelyek, felszereltségük a „mesteremberi” tudás elsajátítása terén 
adottak, de folyamatos karbantartást, felújítást, kiegészítést igényelnek. 
A közelmúlt fejlesztései, átszervezései erısítették az elméleti tudás 
arányos fejlesztésének lehetıségét. Jó tantervegyeztetés, közös, egymás 
céljait támogató, átgondolt célmeghatározás segítheti a tudatos szakmai 
fejlıdést. 
A Doktori Iskola hallgatóinak irányított, tervezett bevonása az oktatás-
ba további elınyökkel járhat, egyúttal erısíti az oktatói gárda színvona-
las utánpótlásának esélyét. 
 
(d) Korlátok 
A gazdasági és a kulturális környezet átlagos színvonalának romlása 
minden bizonnyal kihat a „bemeneti szintre”, de egyúttal érintheti az 
„elhivatottság”, a pályakezdıkben rögzülı „hasznosság” kérdéskörét is. 
A „teljességre” törekvés fenntarthatósága csak erıs elméleti, szellemi, 
etikai felkészültség esetén valósítható meg. 
 
(e) Veszélyek 
Gyengülı piaci esélyek mellett – ha ez a tendencia tartósnak mutatko-
zik – az érdeklıdés a szakma iránt csökkenhet. Ezt ellensúlyozni csak 
odaadó oktatói hozzáállással, a nemzetközi kapcsolatok erısítésével, 
pozitív jövıkép felmutatásával lehet – akár a „kitekintés” lehetıségével 
élve.  
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
formatervezés alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/78. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/4. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
(a) Erısségek 
A formatervezés az elmúlt évtizedek alatt az általa viszonylag szők 
lefedettségő akciófelületét megsokszorozta. A formatervezés mára az 
élet, a tárgyalkotás szinte minden területén jelen van. Ebbıl nyilván-
valóan következik, hogy a formatervezés oktatása, szemben a jóval 
speciálisabb kerámia-, fémmőves-, üvegmőves-, textiltervezéssel, 
általánosabb témákat érint; rendkívül nyitott, célja a mesterségbeli 
tudás megszerzése mellett a használat folyamatainak feltárása, az élet-
mód és az életstílus kutatása alapján a felhasználói igények felderítése 
és megfogalmazása. A BA képzés ebbıl következıen feladatorientált 
alapképzés, míg az MA-nak problémaorientált, kutatásokra alapozó, 
mesterszakokra tagozódónak kellene lennie. 
A helyszíni látogatás során folytatott beszélgetések, a gyakorlati órák 
tapasztalatai, a dokumentumokban rögzített órarend és a tantárgyak 
programjaiban megfogalmazottak alapján a formatervezés szak két 
meghatározó, és jól elkülöníthetı tudásanyagra épít. 
Az alapképzés a formaismeret, a formaérzékenység fejlesztése mellett 
a formatervezés mai friss szemlélető oktatására, a „befogadó” terve-
zés, az „egyetemes” tervezés elsajátítására koncentrál. Célja ezeken 
túl a vizuális kommunikációt, a designkommunikációt, a prezentációs 
készséget, annak valamennyi napjainkban kifejlesztett, alkalmazott 
eszközét felölelı tantárgyak, tárgykörök felépítése. Ettıl várja a 
MOME a hallgatók sikeres szereplését pályázatokon, kiállításokon, 
külföldi ösztöndíjasokként, de ez a záloga az MA képzésre való felké-
szülésnek, illetıleg a BA elvégzését követı szakmagyakorlásnak is. 
Ennek az új, nyitott szemléletnek a honosítása a megszokott – bevált 
mester-tanítvány kapcsolat mellett a csoportos munkát, a team mun-
kát, a közös értékeléseket, a közösség elıtt zajló bemutatókat, prezen-
tációkat, az általánossá váló kötetlen hozzászólásokat, kiegészítése-
ket, javaslatokat – mint elengedhetetlen eszközöket – feltételezi. En-
nek a pozitív, elıremutató folyamatnak több jelét is tapasztalhattuk.  
Minden bizonnyal erısíti ezt az irányt a külsı cégek megbízásából, 
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azok szakembereinek bevonásával készülı évközi feladatok sora is. 
Itt az önzetlen, a közös cél érdekében folytatott párbeszéd az, ami 
igazán motiválhatja, inspirálhatja a résztvevıket. Ilyen „bizalmi” 
helyzet mindig többleteredményt indukál. Ezek a pozitív tapasztalatok 
a végzés utáni elhelyezkedést is segíthetik: zökkenımentes átállást 
eredményezhetnek, a gyors beilleszkedés, a csapaton belüli szerepvál-
lalás esélyét növelik. 
A világ élmezınyében jegyzett cégek jelenléte ugyanakkor a napra-
készséget is biztosítja. A hallgatóság a legfrissebb elképzelések, az 
aktuális irányok kitapogatásának részesévé válhat, használva a piac-
kutatás, a felhasználói igények felmérésének, elırejelzésének leg-
újabb technikáit. Beleláthat a holnap formatervezési trendjeibe, érzé-
kelheti az ok-okozati összefüggéseket – így rálátása, akár a nemzet-
közi mozgásokra, elmozdulásokra is, nıhet. 
A BA képzés második, és a közelmúlt átszervezéseinek köszönhetıen 
az elızıvel azonos fajsúlyú ága az elméleti képzés, amelyet az Elmé-
leti Intézet kínál. A képzésnek ez az ága elméleti alapokra kívánja 
helyezni az alkotási folyamatot, a létrehozott mővet. Ennek az új is-
meretanyagnak, a vele együtt megjelenı új módszereknek (tanulás, 
ismeretszerzés, problémafeltárás, feladat-meghatározás stb.) az integ-
rálása természetesen nem egyszerő feladat. Jelen stádiumában a hall-
gatóság a megfogalmazott témákat, elvárásokat aránytalanul soknak, 
a vállalt tervezési feladatoktól távol állónak érzi. 
Kiemelkedıen sikeres a szak a nemzetközi megmérettetésben. Pályá-
zatokon, kiállításokon, a tanszéki kutatási, tervezési projektekben a 
hallgatóság kiváló eredménnyel szerepel. Jól érzékelteti ezt a Merce-
desz-projekt fontossága a MOME életében és a projekt kezelése a 
megrendelı cég fejlesztésében. 
 
(b) Gyengeségek 
A formatervezés lendületes, fejlıdésben lévı szak. Ez fokozott kon-
centrálást, összehangoltságot követel a tanrend kialakításában. Ki-
emelkedı szerepe kell legyen a folyamatos kitekintésnek, a formater-
vezés területén zajló elméleti és módszertani fejlesztések, a külföldi 
példák, eredmények gyors, hatékony megismerésének, a tananyagba 
való beépülésének. 
Ennek a munkának szervezeti felépítése, a hallgatóság bevonásának 
lehetıségei fejlesztendık. 
Az egyetemek közötti szinergiák – hasonló, vagy más tervezı sza-
kokkal való érdemi együttmőködés – lehetıségeit egyelıre még nem 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 189

használták ki kellı mértékben és ennek rendszeresített formái sem 
alakultak még ki. 
 
(c) Lehetıségek 
A szak az elmúlt idıszakban nemzetközi mezınyben is felhívta magá-
ra a figyelmet. Ez lehetıséget teremt intenzívebb párbeszédre, a leg-
frissebb információk, az aktuális témák, kérdéskörök gyors lereagálá-
sára, a tananyagba, a választható feladatok körébe való beemelésére. 
Ezzel az érdeklıdés fenntartható, a kapcsolattartás intenzívebbé tehe-
tı, a hallgatóság hatásosabban motiválható. 
Ez a prezentációs képesség fejlesztését is, a technikai háttér erısítését 
is megköveteli: összességében jelentıs fejlıdést eredményezhet. 
 
(d) Korlátok 
Természetesen a dinamikus fejlıdés pénzügyi támogatottságot is fel-
tételez, aminek a megteremtése nehéz feladat – gondoljunk a pályáza-
tok, a workshopok, a konferenciák, a kiállítások személyi összetevıi-
re és anyagi fedezetére. 
 
(e) Veszélyek 
A gazdasági környezet manapság tapasztalt erıteljes változása, a 
szempontrendszer gyakori módosulása, illetıleg ennek követése, a 
folyamatok irányának kitapintása mind-mind azt a kérdést veti fel: 
vajon mi is ma a társadalmi fogadókészség? S e mögött nem lehet 
nem észrevenni a valódi veszélyt. És ezt az átalakuló társdalomban 
rejlı veszélyt csak fokozza az a tény, hogy a magyarországi feldolgo-
zóipar jószerivel megszőnt. Talán ugyanezt érzékelteti az a tény is, 
hogy a formatervezık elmúlt évekbeli sikerei szinte mindig külföldi 
sikerek (mint amilyen például a Mercedes-projekté).  
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
fotográfia alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/79. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/5. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
(a) Erısségek 
A fotográfia szak megfogalmazott oktatási céljai és az eddig eltelt más-
fél év gyakorlata, eredményei az alapképzés jó irányát mutatják, ezt 
tovább erısítik az óralátogatásokon és a prezentációkon szerzett tapasz-
talatok. Az analóg fotográfia gyakorlata a tananyag része, már a felvé-
teli harmadik fordulójában is szerepe van, az elsıéveseknél az „objek-
tum” feladatnál, késıbb Máté Gábor „Fotográfiai specifikumok” tan-
anyagában. 
A tanárok egyéniségének fontos szerepet tulajdonítanak, ez visszahat a 
képzés minıségére. A fı cél az alkotói feladatok generálása, az egyéni 
képességek kibontása. A szak fiatal oktatói a kortárs fotográfia megha-
tározó személyiségei (Gulyás Miklós, Drégely Imre, Kudász Gábor 
Arion, Szalontai Ábel) országosan (el)ismert mővészek. 
A szak vezetése fontosnak tartja a szervezett megmérettetések különbö-
zı formáit a hallgatói évek alatt, miáltal nı a hallgatók teljesítmény-
motivációja, és számos – intézményen kívüli – tapasztalattal gazdagod-
hatnak. Fontosnak tartjuk kiemelni a szak (és a régi képzési szerkezet 
szerinti elızményszak) hallgatóinak sikeres szereplését nemzetközi 
pályázatokon. Példa erre az Epson Art Photo Award 2007/08-as tanév-
ben meghirdetett nemzetközi pályázata, ahol 185 csapatból a legjobb 
osztály díját a MOME fotográfia szakos hallgatói nyerték el. Érdemes 
megemlíteni emellett, hogy Szalontai Ábel szakvezetı vezetésével 
2007 nyarán Gyergyószár-hegyen és a Duna-deltában megrendezett 
alkotótáborban a hallgatókkal együtt 19-en vettek részt. A fotográfusok 
munkáiból Terminus címmel katalógus is készült. 
Az intézményen kívüli tapasztalatok kapcsán érdemes kiemelni, hogy 
az oktatás lényeges része a nemzetközi párbeszéd szorgalmazása. A 
hallgatók munkái portfolió-értékeléseken vesznek részt. A workshopo-
kon az elmélet és a gyakorlat össze-függéseit vizsgálják a meghívott 
külföldi vendégmővészek. Az Erasmus, Ceepus ösztöndíj-hálózatoknak 
köszönhetıen kétoldalú kapcsolatokkal rendelkeznek, 30-40 hallgatót 
fogadnak Európa különbözı mővészeti iskoláiból és akadémiáiról és a 
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szak hallgatói hasonló arányban látogatják Európa egyetemeit. A kül-
földi ösztöndíjat nyert hallgatók az európai kreditátviteli gyakorlatnak 
megfelelıen elismertetik kint szerzett tantárgyaik kreditjeit, itthon pre-
zentációkon bemutatják munkáikat, megosztják tapasztalataikat társa-
ikkal.  
A Ponton Galériának nagy szerepe van az év végi diploma kiállítások, a 
hallgatók és a tanárok alkotásainak széles körő megismertetésében. 
A fotográfia mellett más szakok, szakmák „életébe” is bekapcsolódhat-
nak a hallgatók: közös projektek alakulnak ki többek között az animá-
ció és a formatervezı szakos hallgatókkal, ugyanakkor szoros a kapcso-
lat a tervezıgrafika, a médiadesign szakok között is, aminek az eredmé-
nyeit közös kiállítások, workshopok szemléltetik. 
 
(b) Gyengeségek 
A szak színvonalas oktatásához szükséges infrastrukturális háttér bemu-
tatása kapcsán megállapítható, hogy az a jelenkornak megfelel. A fotó-
mőteremben, a fotólaborban, a digitális stúdióban szinte minden gya-
korlat megvalósítható. A szak vezetésének véleménye szerint ugyanak-
kor szabad alkotóterekre nagyobb arányban volna szükség: szerepel is 
ez a terv az elképzelések között. A gyakorlati munkák kivitelezéséhez 
az eszközök rendelkezésre állnak (pl. mőterem, kölcsönözhetı fényké-
pezıgépek, a laborban a hívók, vegyszerek), de a nyersanyagokat (film, 
fotópapír stb.) a hallgatóknak saját maguknak kell megvásárolniuk, ami 
egyes esetekben anyagi eszközök hiányában gátja lehet a látásmód 
megfelelı mértékő fejlıdésének, szélesedésének. 
 
(c) Lehetıségek 
Az MA képzés kidolgozás alatt van. A szak vezetı oktatói szerint ez 
nem a BA szak mentalitásának MA szinten történı folytatását jelenti 
majd, hanem egy olyan új intézményi oktatási módszert dolgoznak ki, 
ahol többek között nagyobb szerepet kaphat a kutatás, az egyéni képes-
ségek kifejlesztése. A mesterszak elindítása után a jelenleg alacsonynak 
tőnı fıállású oktatói létszám növekedése várható, az egyetem sziszte-
matikusan neveli, építi az utánpótlást, számít azokra a fiatal mővészta-
nárokra, oktatókra, akik addigra megszerzik a DLA fokozatot. 
 
(d) Korlátok 
A hazai fotográfiai cégek megszőnésével, a támogatások elmaradásával 
a MOME szőkös anyagi lehetıségei korlátozzák a gyors ütemben vál-
tozó infrastrukturális fejlesztéseket, az anyagvásárlást a hallgatók részé-
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re, a tanulmányi utazásokat, a workshopok szervezését, a kutatások, a 
kiadványok, a kiállítások finanszírozását.   
 
(e) Veszélyek 
A digitális technika széleskörő elterjedésével, a mindennapi használat-
ban való megjelenésével együtt országosan megszaporodott hasonló 
képzési formák elszívhatják a MOME-ra jelentkezık egy részét. 
A szaknak fel kell ismernie a fejlesztés fontosságát. A jövı – alighanem 
– a kommunikáció tervezésének irányában van, miközben meg kellene 
ırizni a klasszikus, analóg fotográfia értékeit, gondolatiságát, gyakorla-
tát, kézmőves emberségét. 
Veszélyeztetı tényezınek mutatkozik az oktatók túlterheltsége és alul-
fizetettsége is. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
kerámiatervezés alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/72. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/6. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
(a) Erısségek 
A helyszíni látogatás során folytatott beszélgetések, a gyakorlati órák 
tapasztalatai, a dokumentumokban rögzített órarend, és a tantárgyak 
programjaiban megfogalmazottak alapján megállapítható, hogy a fém-
mőves szakhoz hasonlóan a kerámia-tervezés szak három meghatározó, 
és jól elkülöníthetı tudásanyagra épít. 
Elsıként a hagyományos kerámiamőves szakmai ismereteket említe-
nénk (technológia, anyagismeret stb.), mely az intézmény 125 éves 
múltjából, valamint a kerámiatervezés 112 éves tapasztalataiból épít-
kezve a tradíciók ırzését is célként jelölte meg. A külföldi mővészeti 
iskolákkal fenntartott kapcsolatok – a fémmőves szakhoz hasonlóan – 
határozottan jelzik ennek a tradicionális (mesteremberi) tudásnak napja-
inkban erısödı felértékelıdését.  
A BA képzés második és harmadik ága a fémmőves szak felépítésével 
rokon, így az ott leírtakat tekintjük irányadónak. 
 
(b) Gyengeségek 
A mőhelyek, felszereltségük a mesterember tudásának elsajátítására 
alkalmasak, de folyamatos karbantartást, felújítást, kiegészítést igé-
nyelnek. 
A vizuális kommunikáció, a designkommunikáció, a 3D ábrázolás inf-
rastrukturális háttere biztosított, de ez a felület különösen érzékeny a 
naprakész fejlesztésre. 
Itt kell megemlítenünk, hogy a Kinizsi utcai telephelyen a designkom-
munikáció legújabb eredményeinek használata, a prezentációk mai 
technikai bázisa még nem a mindennapi gyakorlat része. 
 
(c) Lehetıségek 
Az általános összegzésben említett nyári gyakorlatok biztosítása mellett 
hasonlóan jó lehetıségnek tartjuk a kerámiatervezés szak esetében a 
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióval fennálló kapcsolatot. A 
Stúdió remek találkozóhely, ahol neves mővészekkel és mesterfogása-
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ikkal, több évtizedes kísérletek eredményeivel szembesülhetnek a hall-
gatók. Ennek a lehetıségnek fenntartása kiemelt fontosságú; a hozzá 
szükséges támogatások megszerzése folyamatos feladat. 
 
(d) Korlátok 
A szak mőtermei – mőhelyei részben az Iparmővészeti Múzeumhoz 
kötik a hallgatóságot. A Kinizsi utcai telephely megítélésérıl szóltunk 
már korábba. Itt csak megismételjük korlátos voltát. 
 
(e) Veszélyek 
Tényleges veszély a szak – jelentkezık hiányában való – fenntartható-
sága. E tekintetben alighanem önsorsrontó döntésnek láthatnók azt – 
említettük már korábban –, hogy a MOME külön kerámia és külön 
üveg szakok akkreditálásához ragaszkodott; miközben a MOME nem 
háríthatja el azt a felelısséget sem, amely a szakma fenntartására irá-
nyul az adott körülmények között. Megeshet, hogy mindaddig veszély-
ként lehet csak erre a nehéz helyzetre tekinteni, amíg – elsısorban – 
maga a szakma nem találja meg azt a szélesebb kontextust (túl a 
MOME közvetlen belátásain), amelyben maguk a kérdések is átsruktu-
rálódhatnak s a vesztesnek mutatkozó pozíció eliminálódhatnak. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
tervezıgrafika alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/74. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/7. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
(a) Erısségek 
A tervezıgrafika szak megfogalmazott oktatási céljai és az eddig eltelt 
másfél év gyakorlata, eredményei az alapképzés jó irányát mutatják, ezt 
tovább erısítik az óralátogatásokon és a prezentációkon szerzett tapasz-
talatok. 
A szak tanárai a szakma (el)ismert mővészei, a tudás átadása mester és 
tanítvány viszonyra épül. A rajzoktatás minıségére a mővésztanárok 
felkészültsége, oktatási módszertana a garancia. A tervezési projekteket 
más-más oktatói gárda vezeti, így a hallgatók több mesterrel, illetıleg 
szemlélettel találkozhatnak. A stúdióvezetık a klasszikus grafikai mő-
helyekben és a digitális grafikai stúdiókban is jelentıs szakmai tapasz-
talattal rendelkeznek. A szakma legjobbjai rendszeresen tartanak elı-
adásokat vagy egy-egy szemesztert a szakon. A szak tanárai gyakran 
publikálnak szakfolyóiratokban, a tervezıgrafika szakhoz szükséges 
kutatómunkáik könyv formában is megjelentek. Pl. Molnár Gyula: 
Gönczi Gebhardt Tibor (1902–1994) grafikusmővész, Maczó Péter: A 
csomagolásról. 
A szak vezetése fontosnak tartja a szervezett megmérettetések különbö-
zı formáit a hallgatói évek alatt, miáltal nı a hallgatók teljesítési moti-
vációja, és számos – intézményen kívüli – tapasztalattal gazdagodhat-
nak. A „kiértékeléseken” a hallgatók az egész tanári kar elıtt mutatják 
be a félév során elkészített munkáikat. A diplomatervek bemutatása a 
Ponton Galériában történik, ahol a nagyobb nyilvánossággal is megis-
mertetik a végzısök munkáit. A szak hallgatói kiállítások résztvevıi és 
szervezıi (pl. a Tervezıgrafikai Biennálék). 
A széles körő látásmód érvényesülését szolgálja a szak hallgatóinak 
folyamatos részvétele hazai és nemzetközi workshopokon, szakmai 
utakon, nemzetközi pályázatokon, kiállításokon, valamint az intézmény 
kétoldalú kapcsolatai az Erasmus, Ceepus ösztöndíj-hálózatokkal. 
A szak prezentációi, a bemutatott munkák, katalógusok, kiadványok 
meggyızıen bizonyítják az országos, nemzetközi ismertséget. 
A tervezıgrafika mellett más szakok, szakmák „életébe” is bekapcso-
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lódhatnak a hallgatók: közös projektek alakulnak ki többek között az 
animáció és média design szakos hallgatókkal közösen, ugyanakkor 
szoros a kapcsolat a fotográfia szakkal is, aminek az eredményeit közös 
kiállítások, workshopok szemléltetik. 
 
(b) Gyengeségek 
A szak eszközellátottsága ugyan optimálisnak tekinthetı, és az infrast-
rukturális ellátottság kielégíti a tanórák igényeit, de hallgatók megítélé-
se szerint gyengeségnek kell megítélni azt, hogy nincs lehetıség önálló 
évfolyami mőtermi életre. A tanárok szerint pedig azért volna ez fontos, 
hogy a hallgatók idejében megszokják a nyugodt, elmélyült munkát, 
természetes igényükké váljék, ami a magas szintő alkotó munka egyik 
feltétele. Ezekben az érvekben esetleg megtalálható gyengeség érték 
azonban még tovább volna vizsgálandó.  
 
(c) Lehetıségek 
Az MA képzés kidolgozás alatt van. A szak vezetı oktatói szerint nem 
a BA szak mesterszinten történı folytatását, hanem egy új intézményi 
oktatási módszert dolgoznak ki. 
Optimális lenne az évfolyamok számára biztosított külön mőterem, 
akárcsak a fotográfia szak esetében. 
 
(d) Korlátok 
Az önálló mőtermek hiány e szak esetében is felmerült. 
 
(e) Veszélyek 
Veszélyeket rejthet magában az a helyzet, amikor a csak BA képzésben 
részesülı hallgató esetleg komoly, magasabb szintő elvárásokat igény-
ként támasztó munkavégzésre vállalkozik. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
textiltervezés alapképzési szak 
(nyomott anyag-tervezı, szövött anyag-
tervezı, öltözéktervezı, kötött anyag- és 
formatervezı, öltözék-kiegészítı tárgy (bır) 
tervezı szakirányok) 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/73. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/8. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
(a) Erısségek 
A diákok sokrétő tudást kapnak, mely a választott szak tradicionális és 
újabb módszereit is magában foglalja. Ez nemzetközi összehasonlítás-
ban is elınyként jelentkezik a MOME hallgatói javára. Munkáikkal 
számos díjat szereztek nemzetközi pályázatokon, és munkáik alapján 
több meghívást is kaptak. Napjainkban mind a hallgatók, mind az 
Egyetem életében kiemelkedı jelentıségő a lehetı legtöbb ösztöndíj 
rendszeres és eredményes megpályázása, és ezáltal a szellemi frissesség 
és széles látókör mellett a térbeli mobilitás és a saját produkció reáli-
sabb megítélésének lehetısége. 
A textiltervezés szak hallgatói sikerrel szerepelnek nemzetközi fórumo-
kon, meghívásokat kapnak workshopokra. Ezekkel a meghívásokkal és 
lehetıségekkel mind a nyomottanyag-tervezı, mind az Öltözéktervezı, 
mind a kötött anyag-, mind a szövöttanyag-tervezı, mind az öltözék-
kiegészítı szakirány hallgatói igyekeznek élni. Minden évben lehetısé-
get kapnak ugyancsak meghívás alapján olyan rangos bemutatkozásra 
is, ahol a rendezvényeken számos (a bemutatott rendezvényen 16) eu-
rópai ország képviselıi vesznek részt. Ennek eredményeképpen az ok-
tatókat is meghívják külföldi bemutatkozásra. A textiltervezés szak 
oktatói és hallgatói a külföldi kapcsolatok és szereplések tekintetében 
átlagon felüli eredményeket érnek el. 
Az intézmény felszereltsége, az oktatók felkészültsége, elkötelezettsé-
ge, szakma-szeretete, valamint saját területükön szerzett elismertségük 
biztosítja a kikerülı hallgatók képzettségének megfelelı színvonalát. A 
bizottság külön kiemelésre érdemesnek tartja azt a szerencsés helyzetet, 
hogy a felszereltség és az oktatók szakmai tapasztalatai alapján lehetsé-
ges a hallgatók tudásának kétirányú fejlesztése. Az egyik a modern 
eszközökkel megvalósítható, a mai elvárásoknak megfelelı tervezés- és 
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kivitelezés-irányítás tudása. A másik a – ma még szerencsére a MOME 
mőhelyeiben meglévı – kézmőves eszközökkel és technikákkal elsajá-
títható tudás, mely más, nálunk gazdaságilag fejlettebb országokban 
már nincs jelen. 
A nyugati iskolákban általában a tudás a tervezést jelenti. Jó példa erre 
az öltözék-kiegészítı szakirány esetében, hogy a hallgatók elsı lépés-
ben cipık, táskák mőhelyrajzát készítik el, és ez alapján képesek a vég-
termék kivitelezésére is. Hasonló helyzetet ismerhettünk meg az öltö-
zéktervezı és a kötött anyag szakirány esetében is. Nálunk a MOME 
hallgatói a tervezett tárgy gyakorlati kivitelezését, a gyártói munkafo-
lyamatot is megtanulják. Ez a birtokukban lévı tudás visszahat a terve-
zési munkájukra is, ami eredményesebb feladatmegoldást tesz az esetek 
többségében lehetıvé. 
A hallgatók egymás közötti és az oktatókkal való kapcsolatát kifejezet-
ten kedvezınek találtuk, amire az a tapasztalat is utalt, hogy a mőhe-
lyekben szívesen fogadják és segítik egymást a különbözı szakos hall-
gatók, és érdeklıdés esetén a szükséges formában segítséget kapnak a 
szakoktatóktól is. 
 
(b) Gyengeségek 
A Kinizsi utcában a nyomó mőhely szőkössége probléma, noha – látha-
tóan – ügyes szervezéssel megoldják ezt a tanárok és a diákok. 
 
(c) Lehetıségek 
A BA képzésben a tanárok igyekeznek átfogó ismeretekhez juttatni a 
hallgatókat, annak érdekében, hogy azok is megfelelı színvonalú, gya-
korlatban használható tudással rendelkezzenek, akik nem folytatják 
tanulmányaikat az MA képzésben. 
Az Iparmővészeti Múzeumban mőködnek a textiltervezı szak mőhe-
lyei. Ez komoly többletlehetıséget is ad az itt gyakorló hallgatóknak, 
mert lehetıségük van arra, hogy a Múzeum kiállításait, gazdag könyv-
tárát rendszeresen látogassák. Tanulmányaikhoz a mőtárgygyőjtemény 
egésze jelentıs segítséget nyújt. A Múzeum épülete különösen inspirá-
ló, méltó alapot és környezetet nyújt a mővészeti képzéshez és nevelés-
hez. 
 
(d) Korlátok 
Általánosságban megállapítható, hogy a tanári kar többsége igen ko-
moly munkát végez, nem minden esetben ideális körülmények között. 
Ez utóbbi megjegyzés elsısorban a Kinizsi utcai mőhelyekre vonatko-
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zik, ahol fıleg az oktatói-hallgatói munkavégzés szőkössége jellemzı. 
A mővészeti életben egyéni eredményeket is elérı tanárok áldozatos 
munkája révén juthatnak az itt végzett diákok – számos esetben már 
végzés elıtt – munkához és elismertséghez. 
 
(e) Veszélyek 
Magyarországon a rendszerváltoztatást követıen megszőnt a feldolgo-
zóipar (például a textilnyomó gyárak és mások), ahol a tervezık hosz-
szabb-rövidebb ideig dolgozhattak, és ez egyúttal sok tervezınek meg-
élhetést is biztosított. Mindenképpen jó lehetıség volt a tapasztalatszer-
zésre, a tanultak kipróbálására, alkalmazására. Az elsajátított magas 
szintő tudás az ország javát is szolgálta. Például a nyomott anyag készí-
tésének feltételei komoly anyagi ráfordítást igényelnek. Ebbe beletarto-
zik a tevékenység helyigénye, a felszerelés jelentıs forrásigénye, és 
mindemellett a folyamatos kihasználtság biztosításának igénye. Egy 
textilgyár olcsóbban állít elı méterárut, mint a kis mőhelyek. Ma az 
üzletekben alig található magyar szövött vagy nyomott áru. Ezek a 
szempontok a „Korlátoknál” is felemlíthetıek lennének, de az olcsó és 
tömeges képzést nyújtó felsıoktatás elıtérbe kerülése fokozottan veszé-
lyezteti az anyag- és költségigényes mővészeti képzést. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
üvegtervezés alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/71. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/9. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 

(a) Erısségek 
A BA és MA képzés közötti összefüggéseket a szak indítására benyúj-
tott kérelem adja meg. 
A helyszíni látogatás során folytatott beszélgetések, a gyakorlati órák 
tapasztalatai, a dokumentumokban rögzített órarend, és a tantárgyak 
programjaiban megfogalmazottak alapján az üvegtervezés szak három 
meghatározó, és jól elkülöníthetı tudásanyagra épít. 
Elsıként a hagyományos üvegmőves szakmai ismereteket említenénk 
(technológia, anyagismeret stb.), mely az intézmény 125 éves múltjá-
ból, valamint az üvegtervezı oktatás 43 éves tapasztalataiból építkezve 
a tradíciók ırzését is célként jelölte meg. A külföldi mővészeti iskolák-
kal fenntartott kapcsolatok határozottan jelzik ennek a tradicionális 
(mesteremberi) tudásnak napjainkban erısödı felértékelıdését. Emiatt 
a tananyag ezen ágát a többivel azonos súlyúnak, meghatározónak vél-
jük, a még meglévı szakmai ismeretek megırzését, továbbadását fon-
tosnak ítéljük. 
A hagyományos szakismeretek mellett itt is fontos szerepet kap, akár-
csak a fémmőves szak esetében a formatervezés mai friss szemlélető 
oktatása, a „befogadó” tervezés, az „egyetemes” tervezés elvei mentén. 
Az általános készségfejlesztés mellett a vizuális kommunikációt, a de-
signkommunikációt, a prezentációs készséget, annak valamennyi napja-
inkban kifejlesztett, alkalmazott eszközét felöleli a tárgykör. Ennek 
köszönhetı a hallgatók sikeres szereplése pályázatokon, kiállításokon, 
külföldi ösztöndíjasokként. 
A BA képzés harmadik, a másik kettıvel azonos súlyú ága az elméleti 
képzés, amelynek felépítését a jelentés egy korábbi fejezete taglalja. 
Ennek az új ismeretanyagnak az integrálása természetesen nem egysze-
rő feladat. Jelen stádiumában a hallgatóság a megfogalmazott témákat, 
elvárásokat aránytalanul soknak, a vállalt tervezési feladatoktól távol 
állónak érzi. 
A képzésre itt is jellemezı az igazi mester-tanítvány viszony. 
A bemutatott katalógusok, kiadványok, albumok ezt a pozitív folyama-
tot mutatják be.  
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(b) Gyengeségek 
Itt is meg kell említenünk, hogy a Kinizsi utcai telephelyen a design-
kommunikáció legújabb eredményeinek használata, a prezentációk mai 
technikai bázisra alapozott támogatása még nem a mindennapi gyakor-
lat része. 
 
(c) Lehetıségek 
Az Elméleti Intézet megerısödése a kulturális nevelés, a mővész értel-
miség képzés lehetıségeinek feltételeit teremtette meg. Átfogó, egy-egy 
téma köré csoportosított tanagyag, a tantárgyi programok egymást segí-
tı-kiegészítı tervezése alapozhatja meg a következı generáció tudás-
szintjét, a szakmában zajló folyamatokra való rálátás képességét, a tár-
sadalmi, a kulturális és a mővészeti életet befolyásoló, alakító egyéni-
ségek születését.  
Ezért lényeges a tantárgyi programok harmonizálása, a célok tiszta, 
követhetı megfogalmazása. Az egyre gyakoribb „éles” feladatok, a 
pályázatok, a nemzetközileg jegyzett cégek által meghatározott témájú 
projektek már a BA képzés alatt megismertetik a közeljövı lehetısége-
ivel a hallgatóságot. Az egészséges versenyszellem kialakulásával pár-
huzamosan a team munka értékei is megtapasztalhatók, a szereposztás 
is kirajzolódik. A perspektíva ezáltal pontosabban vázolható, mint ko-
rábban, az ismeretségek jó alapot jelenthetnek a pályakezdéskor. 
A hallgatóság körében nagy érdeklıdéssel kísért téma az üvegtervezés 
speciális szükségleteihez igazított számítógépes hozzáférések kialakítá-
sa. Az áthallgatások itt a leggyakoribbak. A hallgatóság igényli ennek 
fejlesztését, érzi fontosságát, intenzíven részt vesz a kínált programok-
ban. 
Az intenzív mester-tanítvány kapcsolat segíti a testre szabott témavá-
lasztást. A diplomamunka általában egy korábban elindított téma, gon-
dolat kifejtésének biztosít keretet, a választható tárgyak segítik a kuta-
tást, a kísérletezést, az elméleti munkarészek tartalmas, megalapozó 
kidolgozását. 
 
(d) Korlátok 
A régen esedékes mőhelyház kérdése e szak esetében is releváns korlát. 
 
(e) Veszélyek 
Ez esetben is érvényesek mindazok a veszélyek, amelyeket a kerámia-
tervezı szakkal kapcsolatban szóbahoztunk. Az üvegtervezı szak ese-
tében ezeket mindenképpen ki kell egészíteni annak megállapításával, 
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hogy a bizottság rendelkezésére bocsátott dokumentumokból nem derül 
ki, hogy a képzés valójában kiknek szól, mire képez; van-e társadalmi 
összefüggésben értéke, értelme és így tovább. Ezzel a megállapítással 
egyáltalán nem a nagy tradíciójú tevékenységrıl vagy éppen a létrejövı 
produktumokról kíván a bizottság negatív értékelést adni. Inkább arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a szak koncepciója a dokumentumok alapján 
nem igazán érzékeny arra a társadalmi valóságra, ami ma körülvesz 
bennünket Magyarországon. És ez valódi veszélyek forrása. 
A bizottság jelentıs veszélynek értékeli a szakon oktató tanárok korfá-
ját is. 
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs minısítés 

Doktori Iskola 
D123 iparmővészet, építımővészet, 
multimédia-mővészet tudományágak 

A doktori iskola akkreditációját 
lezáró MAB határozat 2009. no-

vemberében lesz nyilvános, 2010-
tıl lép hatályba 

 
(a) Erısségek 
Az iparmővészetek területén (beleértve a média design-t is) a MOME 
Doktori Iskolája (DI) az egyetlen doktori iskola Magyarországon. A DI 
tematikája igen széles (idırıl-idıre új programokkal gazdagodik): 
multidiszciplináris alapon szervezıdik, s mint ilyen, a DI a MOME 
megújult oktatási koncepciójának elsı tényleges megvalósulása. 
A DI-ben jól mőködik az iskolarendszerszerő képzés: a konzultációk 
rendszeresek és formális órarendek szerint zajlanak. Az elméleti képzés 
valamennyi DLA hallgató számára közös, ami ugyancsak minta-
értékőnek tekinthetı. A DI jó kapcsolatokat ápol a MOME graduális 
képzést biztosító mőhelyeivel. A doktoranduszok és a doktorandák 
közremőködnek a graduális képzésben. 
Maga a DI igen színvonalas tanári karral dolgozik. Infrastrukturális fel-
tételei is jók – az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében. 
A DI minıségbiztosítási rendszere megfelel a törvényi szabályozásnak. 
 
(b) Gyengeségek 
A bizottság figyelemre méltó gyengeségként értékelte azt a tényt, hogy 
a DI 2001-es akkreditációja óta a tanterv nem lett fejlesztve, frissítve. 
Talán ennek is következménye, hogy a képzésben, a kiadott tematikák-
ban meglehetısen egyenlıtlen súllyal vannak jelen a különbözı ipar-
mővészeti szakmák. 
Gyengeségként kell értékelni azt a tényt is, hogy igen kevés a végzett 
hallgató, ezért kevés a végzett hallgatót felmutatni tudó „törzstag”. Ez 
pedig a DI továbbfejlıdésének egyik gátja. Igaz, hogy ezek a gyenge-
ségek nem egyszerően az intézményt terhelik, mindazonáltal a jövırıl 
gondolkozva nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
 
(c) Lehetıségek 
A DI tantervének korszerősítése kétségkívül lehetıség, de legalább 
ennyire szükség is. 
Elvben nincs akadálya új témák bevonásának. Célszerő volna a vizuális 
médiumok területén önálló doktori oktatási program létrehozása. Kívá-
natos volna a team munkát elısegítı témák meghirdetése. 
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Célszerő volna a MOME és más társintézmények HR fejlesztési igé-
nyeinek fokozottabb és módszeres figyelembevétele. 
Végül igen fontosnak tőnik a bizottság számára DLA szinten külföldi 
hallgatók bevonása a képzésbe. 
 

(d) Korlátok 
A vizuális kommunikáció szakból önállósult szakok jelenleg nem je-
lennek meg a doktori képzésben. Lehet, hogy az önálló doktori oktatási 
program hiányának az az oka, hogy nincs elegendı számú DLA minısí-
tett és oktatási feladatot vállalni óhajtó szakember. 
Az ODT eltökélt szándéka a mővészeti területek doktori képzését ana-
lóg módon kezelni más doktori képzésekkel (teljesítménymutatók, 
személyi feltételek, a doktori eljárások menete stb.). Ez komoly hátrány 
a mővészeti doktori címet elnyerni akarók számára, minthogy nincs 
benne a rendszerben a mőalkotás (mestermő) elismerésének lehetısége: 
nem jár doktori cím a mesteri mőalkotás szerzıjének. Pedig ennek tör-
téneti példái ismertek. 
A bizottság komoly korlátnak tekinti a szakmai (mővészeti) közvéle-
mény közönyét a DLA címet viselık teljesítménye iránt. A DLA-nak 
Magyarországon kizárólag a felsıoktatásban elıírt feltételek miatt van 
jelentısége. Így azonban a konjunktúra által felfutó alkotók legkisebb 
gondja is nagyobb, minthogy végigjárják az oktatói lét grádusait, ebbıl 
következıen hiány van minısített oktatókból és így potenciális témave-
zetıkbıl is. 
 

(e) Veszélyek 
A DI „törzstagjai”-nak életkora miatt az utánpótlás folyamatos problé-
mát jelent. A közeljövıben a DI vezetése is – életkori okokból – ve-
szélyforrássá válhat. Távlatos HR stratégia nélkül a DI tanárait illetıen 
kiürülhet. 
A doktori képzés anyagi helyzete, a költségek állandó növekedése kö-
vetkeztében romlik. A felsıoktatási források folyamatos szőkülésének 
következtében is. A felhıtlen alkotók színvonalas társulása helyett 
gondterhelt tanárok és megélhetési gondokkal küzdı doktoranduszok és 
doktorandák száma gyarapszik évrıl évre. 
A külföldi hallgatók hiánya jelentıs veszélyforrás (ez összefügg a tra-
dicionális graduális szakokkal és a MOME elitképzı múltjával, amely 
múlt a doktori képzésben ma legaktívabbak habitusát is meghatározza). 
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Nyugat-Magyarországi Egyetem 
 
 
I. Akkreditációs javaslat 
 
A Bizottság a rendelkezésére bocsátott dokumentumok (önértékelés, 
szakindítási kérelmek, mintatantervek, szabályzatok, stb.), valamint a 
helyszíni látogatás megállapításai alapján a szak akkreditációját feltétel 
nélkül javasolja, a lenti észrevételek figyelembe vétele mellett. 
 
 
II. Általános – az oktatási-tanulási folyamatot, és az ezt kiszolgáló 
szervezetet érintı – megállapítások 
 
(a) Erısségek 
A bizottság örömmel nyugtázta a mővészeti képzéshez méltó rangos 
iskolaépületet, a szép tágas tereket, termeket, melyek az alkotói mun-
kához ideális körülményeket teremtenek. Erısíti ezt a miliıt a város és 
a közvetlen környezet jellege is. Fıvárosi mővész számára már egy 
ilyen rövid látogatás során feltőnıvé vált az a rendkívül kedvezınek 
mondható helyzet, hogy egy város értékeli, megbecsüli a felsıoktatási 
intézményét. 
Az Alkalmazott Mővészeti Intézet (a továbbiakban: AMI) mint befoga-
dó hely adottságai a szak vonatkozásában elsırangúnak tőnnek fel: 
Sopron belvárosához, a történeti maghoz kötıdnek az Egyetem épületei 
– ez önmagában meghatározó. Meghatározó az a városi minıség, ami-
vel itt szembesülhet az ember, az a múlt, amit Sopron képvisel, az a téri 
szövet, ami az épületet övezi, azok a kulturális intézmények, melyek a 
szomszédságot jelentik, és az az épület is, mely befogadja az Intézetet. 
A Deák tér, a maga nagyvonalúságával, az iskola elıtt megépült „gö-
dörrel”, a frissen helyreállított iskolaépülettel jó fizikai alapot teremte-
nek, rangos, inspiratív tereket kínálnak tanuláshoz, alkotáshoz, mester-
tanítvány kapcsolathoz. 
Szeptembertıl a legkorszerőbb gépekkel újult meg a számítástechnikai 
labor. A tervezı munkához jól felszerelt alkotómőhelyek állnak rendel-
kezésre, a gyakorlati munkát szakoktatók is segítik (grafikai mőhely, 
fotólabor, fa- és fémmegmunkáló, modellezı, szobrászmőhely). A rajz-
teremben akár 30 fı is gyakorolhat az órákon vagy szabadidıben. Az 
AMI épülete tiszta és világos, a célnak megfelelıen kialakított elıadó-
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termeivel jó hátteret, hangulatot biztosít az oktatáshoz. Az oktatók és a 
hallgatók a napi gyakorlatban használják a számítógép és az internet 
lehetıségeit. 
A hallgatók végzés utáni esélyeit, elhelyezkedésüket az Intézmény 
meglévı kapcsolatrendszere, az ennek köszönhetıen napi gyakorlatnak 
tőnı pályázati rendszer, a megvalósuló munkák egyértelmően segítik. 
Ha ezt erısíteni lehet a közvetlen környezet, mint Megbízó bevonásával 
(egyetemi, városi feladatok, pályázatok, felkérések), akkor az ismert-
ség-elismertség nyilvánvalóan növelhetı. De ezenfelül a szakma szere-
pe is egyértelmősíthetı, a szakokon végzettek elfogadtatása is egysze-
rőbbé válhat. Ennek egyik fóruma lehet a már mőködı kiállítótér (for-
materem), amely egyrészt méreténél fogva jó teret biztosít a félévi és év 
végi kipakolásokhoz, a közös értékelésekhez, alkalmi kiállításokhoz. 
Emellett a város felé nyitott és aktív, befogadó rendezvénypolitikával a 
város egyik kulturális pontjává válhat. Minden bizonnyal nagy lehetı-
ségő a Deák Ferenc téren már megépült, de még nem mőködı, fentebb 
már említett „gödör” is, mint jövıbeli kultúrpont. 
Az Intézet szervezeti és irányítási rendszere ideális hátteret biztosít a 
szakok minıségének fejlesztéséhez. Az Intézet vezetése ideális oktatás-
szervezési hátteret biztosít a komoly szakmai kompetenciával rendelke-
zı szakvezetésnek. A feladat- és hatáskörök egyértelmően tisztázottak, 
a munkakapcsolat ideálisnak mondható, a kollegialitás példaértékő, az 
Intézet minden szintjén jól érzékelhetıen jelen van. 
 
(b) Gyengeségek 
Az Intézet minıségirányítási rendszere az Egyetem és a Kar által köz-
ponti szinten irányított, a kialakulás fázisán már túl van, a szabályozási 
háttere stabil, azonban annak folyamatos alkalmazása és szemléletmód-
ja még nem alakult ki stabilan (például az Egyetemen belül még hiá-
nyoztak az Intézetben érintett szakos önértékelések az aktuális határidı-
re elıírtakhoz képest). Számos elismerendı eleme van ugyanakkor a 
szakok – alulról, természetes igényként kialakuló – minıségirányítási 
rendszerének (szakos „kipakolások”, önértékelési fórumok stb.), ame-
lyek segítik a központi elképzelések stabilitásának kialakítását is. 
 
(c) Lehetıségek 
Komoly elınyt jelent a szakok és az Intézet – a karon és az intézmény 
egészében tapasztalható – megbecsültsége, amelyre érdemes lenne még 
inkább alapozni mind az intézményen belüli együttmőködések, mind az 
egyetem meglévı kapcsolatrend-szerének felhasználásán keresztül. 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 207

(d) Korlátok 
Az AMI fent említett megbecsültsége és kivételes szerepe akadályozó 
tényezıje lehet a központi szinten irányított minıségirányítási tevé-
kenységek kibontakozásának, a kari minıségirányítás és az Intézet ok-
tatásszervezési irányítása közti szervesebb kapcsolat kiépítése elınyt 
jelenthet a késıbbiekben a folyamatos minıség fenntartása kapcsán. 
 
(e) Veszélyek 
A Budapest-centrikusság veszélyeztetheti az elhelyezkedési lehetısé-
geket. Ugyancsak veszélyként értékelendı a szakon oktató tanárok 
korfáját: a távlatos oktatói utánpótlás tovább halasztása komoly veszé-
lyek forrása lehet. 
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III. Általános – a szakokat érintı – megállapítások 
 
(a) Erısségek 
Az AMI oktatói kara az oktatásban elkötelezett, jó szellemő, emberileg 
értékes, szakmailag magas színvonalú, ismert egyéniségekbıl áll. Ez a 
helyzet értékes garanciát nyújt az intézmény felsıoktatási feladatainak 
eredményes megvalósítására. 
Általános pozitív benyomásként kiemelendı, hogy a kialakult gyakorlat 
szerint a diplomamunkákat minden évben tetszetıs, a munkákat és al-
kotóikat egyenként bemutató kiadványban foglalják össze – jelentıs 
részben a hallgatók által alapított Workshopron csoportnak köszönhetı-
en. Ez az Intézet, a végzett hallgató, és minden érdeklıdı számára in-
formatív könyv: reklám erejő, tájékoztató jellegő (a végzett hallgatók 
addigi eredményeit, megvalósult munkáit felsorolja), valamint pontos 
képet ad az oktatói gárdáról, annak évrıl évre követhetı változásáról. 
A mővész tanároknak köszönhetıen az egyetem oktatási tevékenységé-
ben a széles körő kulturális nevelés beépül a feladatok rendszerébe. A 
hallgatók egy-egy téma kapcsán felkutatják annak mővészettörténeti 
hátterét, elemzik kulturális összefüggéseit.  
Az egyetem „zöld” jellegének megjelenítésében nagy szerepe van az 
ökografikai képzésnek. 
Az „idegen”, külsı megítélési szempontok elsısorban jó külföldi kap-
csolatok révén a nemzetközileg ismert grafikai egyetemekrıl meghívott 
vendégelıadók workshopjain hasznosulnak. 
 
(b) Gyengeségek 
A felhasználói szempontok visszacsatolása az Intézet rövid múltjának 
köszönhetıen még kiforratlan, annak erısítését tudatos tervezéssel ha-
tékonyabbá kellene tenni. Ennek a szempontnak a figyelembevételét 
javasoljuk az Intézet és a szakok vezetésének egyaránt. 
Természetesen egy új intézmény „befogadása” is hosszú idıt feltételez. 
Lépésrıl lépésre lehet elfogadtatni az intézményt, a benne folyó mun-
kát, az itt végzett szak-emberek tudását, felkészültségét. És ez nemcsak 
a befogadó közegre, a városra vetítve igaz, hanem általánosan, a szak-
mai társadalom elıítéleteivel, bizonytalanságával is szembesülni kell. 
 
(c) Lehetıségek 
Felmerül a hallgatói feladatként elkészített tanulmányok, tervek doku-
mentálása, annak könyvtári rendezése, „szakirodalomként” való hasz-
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nosítása. Javasoljuk ennek rendszeresítését, katalogizálását, szisztema-
tikus bıvítését. Az ilyen típusú koncentráció (bizonyos témák-
témakörök minél teljesebb feldolgozása, kutatások elemzése, összefog-
laló értékelése) vezethet az Intézmény arculatának kirajzolódásához – 
ez tehát tervezett, elıre kidolgozott, közös elhatározással megjelölt, 
kijelölt folyamat kell, hogy legyen. 
A rövid látogatás alkalmával is találkoztunk olyan témákkal, melyeket 
a közvetlen környezet indukált (valaminek a hiánya, vagy egyszerően a 
jobbító szándék). A visszacsatolások, a kölcsönhatások természetesen 
még nem igazán hatékonyak, de a pozitív irányú változást az Intézet 
tagjai (tanárok és diákok) egyaránt érzékelik. Ezért újra és újra beemel-
nek hasonló típusú feladatokat, és ezek sikere elıbb-utóbb felkéréseket 
is eredményezhet. 
 
(d) Korlátok 
A hazai kulturális élet meghatározó központjai Soprontól térben távol 
esnek – így a győjtemények, a történeti áttekintést segítı múzeumi da-
rabok, a meghatározó kulturális megmozdulások (legyen az a mővészet 
bármely ágazatában) nehezebben érhetık el, kisebb eséllyel vonhatók 
be az oktatás mindennapjaiba. Hasonlóképp az egyetemek közötti kap-
csolattartást is nehezíti a távolság. 
Az oktatók többsége nem él Sopronban, ezért a kapcsolattartás a város-
lakókkal, a városvezetéssel nem eléggé intenzív, a részvétel az Egyetem 
és a város kulturális életében az elvárhatónál gyengébb. 
 
(e) Veszélyek 
Az elsı év tapasztalatai alapján még nem fogalmazható meg tisztán az 
elızményszakok és a BA elvégzését követıen tovább nem tanuló hall-
gatók közötti „kompetencia-különbség”. Erre az elkövetkezı idıszak-
ban kiemelt figyelmet érdemes fordítani. 
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Elméleti képzés 
 
 
(a) Erısségek 
Az elméleti stúdiumok a vizsgált iparmővész szakok KKK-inak megfe-
lelnek. 
Van társadalomtudományi tematikájú tantárgy (bár ennek tartalma nem 
fedi le a szükséges mértékben a szociológia, illetıleg a szociálpszicho-
lógia tematikáját). 
 
(b) Gyengeségek 
A kreditszámokban ellentmondások vannak. A belsı csoportosítások, s 
így a tárgyak súlyainak kijelölése csak igen lazán követi a KKK belsı 
felépítését. 
Nem lehet egyértelmően megállapítani az egyes témakörök súlyát, így a 
történeti és az elméleti stúdiumok arányát sem. 
 
(c) Lehetıségek 
Fontos lenne a képzési és kimeneti követelményekhez illeszkedı kép-
zést precízebben dokumentálni, ennek keretében jobban igazítani a 
tanterveket a KKK-hoz. 
 
(d) Korlátok 
A személyi feltételek szőkössége, vagyis az a tény, hogy viszonylag 
kevés a fıállású oktató az elméleti képzés terén azért különösen fájó, 
mert csak a fıállású oktatók tudják azt a stabil konzultációs hátteret 
biztosítani, ami egy alapvetıen nem elméleti képzésre orientált oktatási 
folyamatban mégis csak szükséges volna. 
 
(e) Veszélyek 
Az egész egyetem struktúráját figyelembe véve, könnyen adódhat – az 
elızıekbıl is következıen –, hogy a képzés lehetıségei (belsı presztí-
zse) a kívánatosnál alacsonyabb szinten valósulnak meg. 
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Nyugat-Magyarországi Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
formatervezés alapképzési szak 
(bútor-termék formatervezı, csomagolás-
grafikai formatervezı, 3D tárgytervezı 
(üveg-kerámia) formatervezı szakirányok) 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/83. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/10. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 
(a) Erısségek 
Ami a tanári kart illeti, elkötelezett, tehetséges, elismert mővészekkel-
alkotókkal találkozhattunk – úgy tőnik tehát, hogy nagy esélye van an-
nak, hogy itt rangos iskolává erısödjön az egy évtizedes múltú AMI. 
A hallgatók végzés utáni esélyeit, elhelyezkedésüket, az Intézmény 
meglévı kapcsolatrendszere, az ennek köszönhetıen napi gyakorlatnak 
tőnı pályázati rend-szer, a megvalósuló munkák egyértelmően segítik. 
A kialakult gyakorlat szerint a diplomamunkákat minden évben tetsze-
tıs, a munkákat és alkotóikat egyenként bemutató kiadványban foglal-
ják össze. Ez a könyv az Intézet, a végzett hallgató, és minden érdeklı-
dı számára informatív: reklám erejő, tájékoztató jellegő (a végzett hall-
gatók addigi eredményeit, megvalósult munkáit felsorolja), valamint 
pontos képet ad az oktatói gárdáról, annak évrıl évre követhetı válto-
zásáról. 
Hasonlóképp informatív, de jóval szélesebb körbıl merít, személye-
sebb, sokszínőbb és dinamikusabb a tervezımővész hallgatók kiadvá-
nya, az YF, a WORKSHOPRON egyesület kiadványa, a hallgatók vál-
lalkozásaként. Ez egy igazi fórum, figyelemfelhívó, összegzı tanulmá-
nyokat, munkákat, eseményeket kínáló médium. Az efféle és hasonló 
kezdeményezések segíthetik az intézményen belüli tájékozódást, infor-
mációáramlást, esetleg ennek eredményeként közös feladatvállalást, 
áthallgatások kezdeményezését. 
A HÖOK képviselıjének felmérése alapján a képzéssel a hallgatók 
összességében nagyon elégedettek, a szak építkezése – véleményük 
szerint – jó irányban halad.  
 
(b) Gyengeségek 
Felmerül a hallgatói feladatként elkészített tanulmányok, tervek doku-
mentálása, annak könyvtári rendezése, „szakirodalomként” való hasz-
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nosítása. Javasoljuk ennek rendszeresítését, katalogizálását, szisztema-
tikus bıvítését. 
Az ilyen típusú koncentráció (bizonyos témák-témakörök minél telje-
sebb feldolgozása, kutatások elemzése, összefoglaló értékelése) vezet-
het az Intézmény arculatának kirajzolódásához – ez tehát tervezett, 
elıre kidolgozott, közös elhatározással megjelölt, kijelölt folyamat kell, 
hogy legyen. 
A rövid látogatás alkalmával is találkoztunk olyan témákkal, melyeket 
a közvetlen környezet indukált (valaminek a hiánya, vagy egyszerően a 
jobbító szándék). A visszacsatolások, a kölcsönhatások természetesen 
még nem igazán hatékonyak, de a pozitív irányú változást az intézet 
alkalmazottai érzékelik. Ezért újra és újra beemelnek hasonló típusú 
feladatokat, és ezek sikere elıbb-utóbb felkéréseket is eredményezhet. 
Idı kell ahhoz is, hogy a kiegészítı szakok – mint például az elméleti 
oktatást vállaló Bölcsész Kar – megismerje az elvárásokat, pontosítsa a 
tanterveket, kidolgozza az optimális kínálatát. 
A HÖOK képviselıjének felmérése alapján a hallgatók több gyakorlati 
feladatot igényelnének, valamint érdemes volna több tanulmányutat 
szervezni. 
 
(c) Lehetıségek 
A formatervezı BA és a tervezett MA képzés közötti különbség az 
AMI esetében az önértékelésben megfogalmazottak szerint is kitapint-
ható. Az oktatók elmondása szerint hangsúlyt fordítanak arra, hogy a 
hallgatóság az eltérésekkel, a kompetenciákkal tisztában legyen. Az 
egységes elvárások, és egységes kompetenciák, valamint a könnyő 
átjárhatóság érdekében párbeszéd alakult ki a hazai hasonló típusú in-
tézmények között (kapcsolatfelvétel a BME-vel). Ezt a folyamatot ér-
demes erısíteni, a tapasztalatokat folyamatosan megosztani. Ami a 
megcélzott kompetenciákat illeti, azt az évenként megújuló intézményi 
Felvételi Tájékoztatóban is pontosan meg kell fogalmazni – ezzel segít-
ve a pályaválasztást. Ennek része kell, hogy legyen a BA és MA képzés 
pontos leírása, a különbségek hangsúlyozása, az átjárhatóság feltételei-
nek ismertetése. 
Tekintettel arra, hogy a formatervezı MA szak létesítésére az AMI-t és 
a MOME-t konzorcium köti össze, a formatervezı MA szak elıkészíté-
se körülményesebbnek tőnik, mint amilyen az önálló vállalkozás esetén 
elvárható volna. A két érdekelt intézménynek – önálló elképzeléseik 
mellett is – közös nevezıre kell jutnia, azonos programot kell összeállí-
tania. Ez minden bizonnyal hosszabb egyeztetést kíván, toleranciát 
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feltételez, és az eltérı gondolatok értelmes beépítését kell, hogy ered-
ményezze. Az AMI programja a BA szakon azonos súllyal kezeli a 
hagyományosnak tekinthetı anyagok, technológiák ismeretén alapuló 
oktatást, valamint a befogadó tervezés címszóval lefedhetı, a minden-
napi gyakorlathoz alkalmazkodó módszereket hangsúlyosan oktató-
gyakorló metódust (pl. design-kommunikációs problémák és a 3D-s 
ábrázolási módok). Az elıkészítés során minden bizonnyal teret kell 
engedni az oktatói gárda személyes elképzelései érvénye-sülésének, 
ami kis különbségeket eredményezhet a két intézmény által megfogal-
mazott képzési és kimeneti elvárásokban. Lényegesnek az látszik, hogy 
ezek az eltérések pontosan artikulálódjanak, és értelmezhetık, a folya-
matba illeszthetık legyenek. Az így létrejövı sajátosságok – ha azok 
kellıképpen összehangoltak – inkább a kínálatot színesítik, semmint az 
átjárhatóságot nehezítenék. 
Fontos lenne ugyanakkor a DLA képzés elıkészítése – hiszen ez jelent-
heti az utánpótlás-nevelést, ezzel összefüggésben pedig hosszútávra 
meghatározható az a szemlélet, ami az intézményt jellemzi, ami önálló 
arculatot eredményezhet. Az önálló arculat létrejötte pedig egy mővé-
szeti intézmény esetében fontos elvárás lehet. Ez teheti mőhellyé, ettıl 
válhat ki a sorból, ez biztosíthat fokozott ismertséget, keresettséget – 
ebbıl következıen magasabb minıséget. Ha a fenti gondolatsort foly-
tatjuk, a legfontosabb kritériumnak az AMI megfelelni látszik. Neveze-
tesen: meghatározó mővészegyéniségek vezetik az iskolát, akik az elté-
rı módszereket, az eltérı habitusú alkotó-nevelı tanárokat a megfo-
galmazott célok érdekében egy irányba tudják állítani. Ez a DLA kép-
zést alapvetıen meghatározhatja, segítheti. Az elhangzott tájékoztató 
két ponton is új információkkal egészítette ki az önérté-kelésben leírta-
kat: 
• egyfelıl az Intézet szorosabb együttmőködésre törekszik az egyetem 

Informatikai, valamint Mérnök Karával. Ezt közös projektek, felada-
tok megfogalmazásával, kiírásával tervezik elérni – ami példaértékő 
lehet valamennyi hallgató számára, elsısorban a szerepvállalás, a 
helyi értékek tisztázása, a közös munka, a munkamegosztás gyakor-
lása terén. Egészséges, jól teljesítı mérnöktársadalom létrejöttének 
alapfeltétele, hogy mindenki a helyén legyen, azt megtalálja, és ott 
jól érezze magát. Ezt idıben kell tudatosítani, a „szereposztást” itt 
érdemes elfogadtatni, ennek megfelelıen a team munkát megismer-
tetni; 

• a másik megfogalmazott szándék a Bölcsész Kar erısödését hasz-
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nálná ki. Az ott kialakuló oktatói karra támaszkodva az AMI profil-
jához kötıdı, azt segítı, azt kiegészítı tudományágak beépítését 
tervezik a tananyagba. A humán (szakmőveltségi) tananyag így 
emelt színvonalon, közvetlen hasznosítható, az alkotási folyamatot 
intenzíven, módszeresen támogató formában válhatna a hétköznap-
ok részévé. Ez az értelmiségi létforma fenntarthatóságát is segítené. 

 
(d) Korlátok 
A hazai kulturális élet alapvetıen Budapest-központú – így a győjtemé-
nyek, a történeti áttekintést segítı múzeumi darabok, a meghatározó 
kulturális megmozdulások (legyen az a mővészet bármely ágazatában) 
nehezebben érhetık el, kisebb eséllyel vonhatók be az oktatás minden-
napjaiba. Kétségtelen elınyt jelent ugyanakkor az osztrák fıváros kö-
zelsége, melyet a szak vezetése ki is használ. 
 
(e) Veszélyek 
A fent említett elszigeteltség csak akkor oldható, ha a térség valameny-
nyi mővészeti csoportjával, kulturális alapállású vállalkozásával a szak 
kezdeményezi a kapcsolatfelvételt (Soproni Petıfi Színház, Kastély-
koncertek Eszterházán, Soproni Ünnepi Hetek stb.) A kulturális életbe 
való bekapcsolódás a mielıbbi befogadás záloga. Ennek elmaradása az 
elszigetelıdést fokozhatja, ami a korfa okán is a tanári gárda utánpótlá-
sát, a helyhez kötıdı fiatal oktatói kör kialakulását is lassíthatja. 
Ezt erısíteni lehet a közvetlen környezet, mint Megbízó bevonásával 
(egyetemi, városi feladatok, pályázatok, felkérések), ami által az is-
mertség-elismertség növelhetı. De ezenfelül a szakma szerepe is egyér-
telmősíthetı, a szakokon végzettek elfogadtatása is egyszerőbbé válhat. 
Ennek egyik fóruma lehet a már mőködı kiállítótér (az AMI Design 
Center, helyi becenevén a formaterem), ami a város felé nyitott, és ak-
tív befogadó rendezvénypolitikával a város egyik kulturális pontjává 
válhat, és minden bizonnyal nagy lehetıség a Deák Ferenc téren már 
megépült, de még nem mőködı gödör is, mint jövıbeli kultúrpont. 
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Nyugat-Magyarországi Egyetem Akkreditációs minısítés 
Szak megnevezése: 
tervezıgrafika alapképzési szak 
kkk: 2006/7/IX/1/4-13. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/9/XV/35. sz. MAB határozat 
Képzési szint: BA 

A 
2009/7/XI/1/11. sz. 

MAB határozat 
(hatálya: 2017.) 

 

(a) Erısségek 
A helyszíni vizsgálat során a bizottságnak a tervezı grafika szak elsı- 
és másodéves hallgatóinak munkáit volt alkalma részletesen tanulmá-
nyozni. Az itt tapasztaltak megerısítették azt a véleményünket, hogy az 
intézményben értékes szakmai munka folyik (elemzı, kreatív és pro-
fesszionális gyakorlatok, ahol a cél élményszerővé tenni a tantárgyakat, 
pl. „Így írtok ti” stílusgyakorlat a II. évfolyam tervezés-elméleti óráin). 
A diákok folyosókon elhelyezett, kiállított munkái szintén a jó légkört 
bizonyítják, és az ideális tanár-diák viszonyt reprezentálják. 
Óralátogatás során is érzékelhetı volt az elmélyült szakmai munka. Az 
életszerő, szellemes feladatok izgalmasak, ugyanakkor olyan munkára 
késztetnek, mely a XXI. század követelményeinek és elvárásainak való 
megfelelésre tesznek alkalmassá. Külön érdekessége a látottaknak-
hallottaknak a másodéves hallgatóknál az olyan feladatok megoldása, 
melyben a diákok közösen megoldandó tervezési feladatot kaptak. Az 
ilyen típusú feladatok minden bizonnyal eredményesen felkészítenek 
arra, hogy a BA hallgatók majdan team munkában dolgozva magas 
színvonalú tervezıi feladatok megoldására legyenek képesek. Érzékel-
hetı továbbá a vizuális és verbális prezentációs gyakorlatokon a tuda-
tosság növekedése (az egyéni kutatások megosztása a csoport tagjai-
val), a személyre szabott hallgató-oktató kapcsolat, az együttdolgozás 
képességének kialakítása, a környezeti és társadalmi körülmények iránti 
érdeklıdés megjelenése a team munkákban (pl. mesekönyv-illusztráció 
újrahasznosított papíron), tervezési feladatok idıkorlátokkal, valamint 
az önérté-kelések módszereinek fejlesztése. 
A HÖOK képviselıjének felmérése alapján a hallgatók a képzéssel 
elégedettek, kritikai megjegyzésre csak szórványosan volt példa.  
A tervezıgrafika szakon szerzett tapasztalataink bizonyították, hogy az 
oktatók egyénisége, mővészi színvonala meghatározó az oktatásban. A 
szak vezetıje, Orosz István tehetséges, elkötelezett, inspiratív egyéni-
ség, aki a diákokból képes a maximumot kihozni. „Szellemi tágasságot” 
nyújt a hallgatóinak, amely a képességek eredményesebb kifejlıdését és 
kifejtését teszi lehetıvé. A tervezıgrafika szak tanáraira ez jellemzı, 
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amennyire módunk volt ezt tapasztalni a diákok munkáin keresztül. A 
rajzoktatás minıségére szintén a tanárok képessége, munkamódszere a 
garancia. A gyakorlati órákon a jelenlegi 10 hallgató – 1 oktató arány 
helyett a törekvés az 5 hallgató – 1 oktató arány felé mutat. Az oktató-
hallgató közötti tutori rendszer személyesen és az interneten keresztül is 
mőködik. 
A szakágak vezetı tanárai jól értelmezik a BA és MA képzés különbsé-
geit és céljait, megfelelı irányt mutat az átmenet az MA szak felé. 
Az Intézet által kibocsátott kiadványok körét gazdagítja a tervezıgrafi-
kusok informatív, széles körbıl merítı, személyes, sokszínő és dinami-
kus kiadványa, az YF, mely Sopronban készül, az itt tanuló hallgatók 
vállalkozásaként. Ez igazi fórum, figyelemfelhívó, összegzı, érzéseket, 
tanulmányokat, munkákat, eseményeket rögzítı-továbbító-átadó médi-
um. Ez, és hasonló kezdeményezések segíthetik az intézményen, intéz-
ményeken belüli tájékozódást, információáramlást, esetleg ennek ered-
ményeként közös feladatvállalást, áthallgatások kezdeményezését, vál-
lalását. A grafikai mőhely és a fotólabor látogatása során úgy tőnik, a 
gyakorlati feladatok kivitelezéséhez az alapanyagok rendelkezésre áll-
nak. 
Áthallgatásra számos példa akad, elsısorban az Intézeten belüli lehetı-
ségek, szinergiák kihasználásával. 
 

(b) Gyengeségek 
A magyar fıvárostól való távolság, ami a mővészeti életbe való bekap-
csolódást nehezíti. 
Az MA szak jelenleg van kialakítás alatt, ez bizonytalanná teszi az 
alapképzésben részt vevı hallgatók végzést követı elképzeléseit. 
A HÖOK képviselıjének felmérése alapján hallgatók fejlesztendı terü-
letként az oktatásszervezést és a könyvtár felszereltségét emelték ki. 
 

(c) Lehetıségek 
Többletlehetıségként jelentkezik Ausztria és Bécs közelsége. A kortárs 
mővészetekben általában ez kevésbé jelentene elınyt, de a tervezıgra-
fika pozitív kivételnek tőnik ebbıl a szempontból. 
Nagy lehetıség rejlik a végzett diákok legtehetségesebbjeinek megtar-
tásában, akár csak részállású oktatóként is. 
 

(d) Korlátok 
Az oktatók többsége nem soproni, ezért kevésbé tudnak részt venni a 
város és az egyetem kulturális életében. Emellett alacsony a minısített 
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oktatók száma, ez többek között a doktori képzés kifejlesztését is nehe-
zíti. 
 

(e) Veszélyek 
Az Intézet a külföldi ösztöndíjak elnyerésére rendszeresen pályázik. 
Nehézséget okoz, hogy a társegyetemek már létezı kétoldalú kapcsola-
taik révén nagyobb esélyekkel rendelkeznek. Pl.: Erasmus-megállapo-
dások révén, melyek az AMI esetében még hiányoznak. 
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A Látogató Bizottság elnöke: 
Janesch Péter 

Ybl- díjas (2004) építész 
 
A Látogató Bizottság tagjai: 
Pelényi Margit 

Pro Architectura díjas (1996) építész 
Somogyi Krisztina 

építészeti szakkommentátor, szakíró 
U. Nagy Gábor 

Ybl-díjas (2001), Kós Károly díjas (2005) építész 
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Maszlavér Gábor 

egyetemi hallgató, BME 
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Gondolati alapvetés 
 
1 
Egyszerő esetben az akkreditációs vizsgálatok gyakorlata nem indokol-
ná, hogy az egyes oktatási intézményekrıl közösen formált vélemény 
mellett általános megállapításokat tegyünk az adott képzés jogosultsá-
gáról. 
 
2 
Egy tíz évvel ezelıtt kötött megállapodás egységes keretet adott, közös 
utat mutatott az európai felsıoktatás rendszerének kialakítására, az 
intézmények átalakulására és alakulására – ahol a megfeleltetés ugyan-
úgy vonatkozik a többszáz éves, vagy évezredes hagyományú egyete-
mekre, mint a tegnap alakultakra. 
 
3 
Általános megfogalmazásnak, egyfajta válasznak csak abban az esetben 
van értelme, ha van kérdés, ami, mondjuk, így hangzik: szükségesnek 
tartjuk-e, hogy építészképzés az építészmérnöki tudományok tudo-
mányágon kívül, a mővészetek tudományágban is folyhasson, mindhá-
rom szinten, kis létszámú egyetemeken, vagy győjtı-egyetemek mő-
hely-jellegő szakjain? Tehát amennyiben ez kérdés, arra a határozott 
válaszunk: igen, ilyen kiscsoportos, személyiség- és élményközpontú, 
oktatási struktúrájában a változással rugalmasan változni tudó építımő-
vész képzésre nagyon nagy szükség van. 
 
4 
„A személyiséget fenyegetı hatásokkal szemben alakulnak ki, gyakran 
nehéz, kerülı utakon, a motivációs háttér új összetevıi. Ilyennek látjuk 
az együttesség örömétıl főtött, az értékképzés autonómiáját keresı kis-
csoportokat, amelyek a legkülönbözıbb szinteken valósítják meg a kész-
ségformáló önkifejtést, az együttes alkotást. 
Ilyen lesz továbbá a pszichológiai mőveltséggel megalapozott önisme-
ret, az örömforrássá vált öntudattal, mint indítékkal.” 
 
5 
A fenti bekezdést Mérei Ferenctıl, a XX. század egyik legprogresszí-
vebben politizáló pedagógusától és pszichológusától idézzük. 1973-
ban, amikor az Együttesség és önismeret kézirat született, a személyisé-
get fenyegetı hatások említésekor a paternalista-bürokrata, zárt, gya-
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nakvó, értelmiségével szemben ellenséges rendszerre, a szocialista kul-
túrpolitikára kellett elsısorban gondolnunk. Azon a rendszeren már túl 
vagyunk, de a fenyegetésen még mintha nem. Ma a veszélyt a divat két 
szélsıséges halmaza, a tömegkultúra és a sztárkultusz különbözıkép-
pen korlátozó hatása, és a manipuláció egyre kifinomultabb technikái 
jelentik. Szembeszegülni viszont továbbra is az önismereti tudás marad 
hatékony eszközünk. Az uniformizálással szembeni kompenzálásként 
hozzuk létre az együttesség igényét, örömét, amely az önszabályozó 
kiscsoportok személyességében, intimitásában, kreativitásában valósul-
hat meg.  
 
6 
Ilyenre tartjuk alkalmas helyszíneknek az építımővész-képzés mőte-
rem-egyetemeit. 
 
7 
A korszerő oktatási rendszer ma még: mő. Ahogy a katonai és a tudo-
mányos paradigmán kívül szinte minden jól-mőködı rendszer az. 
Az átfogó közösségi mőködések és mőködtetık távol állnak attól az 
optimalizált modelltıl, ahol az egész rendszer jól-mőködési érdeke a 
személyes ambíciót használni és korlátozni is tudná. 
 
8 
Amíg nem alakulnak ki a mind jobban egymásráutalt rendszereket sza-
bályozó mechanizmusok, addig az intelligens zsenialitás lehet csak 
ezek alternatívája, szemben a sodródó hierarchiákkal, a mőködést imi-
táló pszeudorendszerekkel.  
 
9 
Ilyen helyzetben a kiscsoport-élet biztosítja integritásunkat, ebben a 
környezetben van esély arra, hogy megszülessen az egyéniség és az 
együttesség összhangja. Ahol az együttesség valamilyen többletet kép-
visel, amely nem vezethetı vissza az együttesben résztvevı személyek 
bármelyikének készségére, tulajdonságaira. Itt van remény arra, hogy 
létrejöjjenek olyan helyzetek, ahol a személyes minta – akár koherens 
világmagyarázat, kompetens ismertetés által – személyes élményt nyújt. 
 
10 
Az építımővész-ideálnak két más irány, a személyesség és a tárgyila-
gosság között kell utat találnia. Érett egyensúlyba kell hozza az intimi-
tás bensıséges melegét a pragmatikusság színezetlen józanságával. 
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11 
Hogy az alapképességek, a kulcs-kompetenciák integrált elsajátítása 
után lehet-e még mit hagyományos módon tanítani, és különösen, hogy 
mővészetet hogy lehet tanítani – azt nehéz tudni. Az azonban biztos, 
hogy kedv és öröm nélkül nincs hatékony tanulás. 
 
12 
Kérdés, hogy a kreditpontos képzés valóban úgy mőködik-e nálunk, 
ahogy annak ideálisan mőködni kellene: lehetıséget teremt-e a hallgató 
számára, hogy ismereteit az általa ítélt legkompetensebb forrásból, akár 
külön egyetemekrıl szerezze, vagy az aktuális gyakorlat a szabad 
tárgyválasztást nem inkább csak imitálja-e, miközben meghosszabbítja 
a tanulóidıt és felszámolja a tankört, az egyetemi évek legfontosabb 
referencia csoportját. 
 
13 
Kérdés, hogy a bolognai rendszerő, többlépcsıs képzés valóban úgy 
mőködik-e nálunk, ahogy annak ideálisan mőködnie kellene: valódi, 
széleskörő oktatói-kutatói-hallgatói mobilitás elısegítıje-e, ahol már az 
elsı ciklusban szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerıpia-
con történı elhelyezkedéshez, vagy az aktuális gyakorlat nem inkább 
indokolatlan túlképzéshez, a szakmák hígításához vezet-e. 
 
14 
Kérdés, hogy a 90-es évektıl zajló felsıoktatási reform és az 1999. 
június 19-én aláírt Bolognai Nyilatkozat valóban hosszú távon érvényes 
megoldást talált-e a felgyorsult változások új helyzetére, vagy nem 
inkább olyan bevált bürokratikus technikákra bízta a megfelelı vála-
szok kidolgozását és mőködtetését, amik rövid idın belül maguk válnak 
a jól-mőködés akadályává. 
 
15 
A legnagyobb kérdés úgyis az, hogy mennyire tudjuk kiszolgálni a 
tanulni vágyó hallgatók szükségét. 
 
Mi marad? 
 
16 
Harminc év elteltével – az asztal felszerelése? a méretre vágott dipa, 
nedves szivacson végighúzott enyves papírragasztóval körberagasztva, 
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érzéssel bevizezve? a párhuzamvonalzó görgıinek legyártatása, a dami-
lok felszerelése? koh-i-noor a 6B-s sárga versatile-ba? a cérnával erısí-
tett margofort darabolása? a 0.3-as ceruza kiszaladt hegyének visszaete-
tése? a halvány, ceruzás elıszerkesztés? a tuskihúzó pontos beállítása, a 
helyes szögben tartás? tuskihúzó körzıben? a rotring? a beszáradt csı-
toll áztatása napokon át, míg finom rázással, begyőrıdés nélkül újra 
mozog a vékony acélszál? a szögmérıs vonalzó? a logarléc? szögfügg-
vény? egyenletes sraffozás? kaparás zsilettel? grafitos kezelés kaparás 
után a tus szétfutásának megakadályozására? a monopolradír? a 
letraset? kétenyészpontos perspektívaszerkesztés? vetett árnyék és ön-
árnyék szerkesztése? kúp áthatása gömbön? az egyenletes vonalvastag-
ság? az egy pontban találkozás vagy a túlfuttatások gusztusos, laza 
egyformasága? feliratozás sablonnal? a bútorsablon? 
Az anyag– és eszközhasználat koordinálásának valamiféle továbbfej-
lesztett képessége. 
 
17 
Ki az, aki Szrogh tanár úr hatását leméri… amikor közénk nézve, azzal 
az egyenletes hangsúlyozással, ahogy addig beszélt, azt kérdezte: 
„Gondolkodtak már azon, hogy víz jön a tőzcsapból? Mert, ugye, hogy 
a vízcsapból víz jön, az odáig rendben van”. Ez biztos marad. És a még 
személyesebb. 
 
Most, amikor ezt írjuk 
 
18 
A THE-QS World University Rankings utolsó közzétett listáján a világ 
elsı száz egyeteme közül 42 amerikai (Egyesült Államok, Kanada), 36 
európai, 22 ázsiai (Ázsia, Óceánia). Európa kétszáz legjobb egyeteme 
közül az elsı hat angliai (Egyesült Királyság), az elsı tíz között nyolc 
angol egyetemet találunk, az elsı száz között 34-et, az egyetlen ma-
gyarországi (Eötvös Loránd Tudományegyetem) a 195. helyen áll. Az 
értékelés szempontjai: szakmai minısítés, alkalmazottak véleménye, 
publikáció-hivatkozások, oktató-hallgató arány, nemzetközi kapcsola-
tok – 40-10-20-20-10 súlyozással. 
 
19 
Angliában a RIBA, az építészek szakmai szervezete minısíti az épí-
tészképzést folytató egyetemeket, ilyen (a RIBA által befogadott, 1, 2 
illetve 3. fokozatú építész-vizsgát adó egyetem) 40 található jelenleg az 
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Egyesült Királyságban. A RIBA kidolgozta a Jövı Építésze 
(Tomorrow’s Architect ) programadó dokumentumot, ami általános 
referencia azoknak a hallgatóknak, szülıknek, tanácsadóknak illetve 
állami hivataloknak, akiket az építészoktatás kérdései valamilyen for-
mában érintenek. A 40 angliai egyetem mellett a kiadvány bemutatja a 
RIBA által minısített – mostani számok szerint – 68 külföldi építész-
egyetemet/szakot is. 
 
20 
A GradSchools.com kimutatása szerint Európában jelenleg 62 Master’s 
fokozatot adó, akkreditált építészképzést nyújtó egyetem, illetve egye-
temi szak mőködik. 
 
21 
Az UNESCO adatai szerint az egyetemi hallgatók száma a világon 
meghaladta a 100 milliót, becslések szerint 2020 elıtt eléri a 125 milli-
ót. 
 
22 
1995-ben használták elıször a „mega-university” meghatározást, ahol a 
definíció a 100 000-nél több diákkal rendelkezı jövıbeni egyetemekre 
vonatkozott. Jelenleg a világon több mint húsz ilyen egyetem mőködik, 
nagyrészük a távoktatás különbözı módszereivel. 
 
23 
2004-ben 400 millió internethasználót regisztráltak, ami a népesség 
7%-a volt. A jelenlegi adatok szerint 1.6 milliárdan használnak interne-
tet, ami a föld lakosságának 24%-a. 
 
Új tanítás 
 
24 
Szisztémák, módszerek, rendszerek, stratégiák, amikre – a távoktatás 
kivételével – még szavaink sincsenek – supported open learning, 
flexible learning, hybrid-blended course, open-distance technology-
mediated learning, computer-assisted learning, e-learning, lifelong 
learning. Közös bennük, hogy ICT-re, az új információs- és kommuni-
kációs technológiák intenzív használatára épülnek, szélesebb elérhetı-
séggel, alacsonyabb költségen, javuló minıséggel. Leghaladóbb formái 
kihívást a hagyományos egyetemi képzési gyakorlatnak, az egy intéz-
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ményben folyó, határozott tantervő szakképzésnek (a Mode 1 
Knowledge production) jelentenek, a transz-diszciplináris, rugalmas, 
széleskörő partnerhálózattal mőködı új (Mode 2 Knowledge produc-
tion) oktatási módszereikkel, és az aktív korban folyamatos továbbkép-
zést nyújtó távoktatással. 
 
Logaritmus 
 
25 
Nagy Károly óta Európában valóban nem volt ilyen léptékő egységesítı 
ambíció és erıfeszítés, mint amilyet a Bolognai Nyilatkozat megfogal-
maz, és amit egyetemei 2010-ig teljesíteni szeretnének. Megjósolhatat-
lan, hogy meddig tudja tartani a ritmust ez a rendszer a technológia- és 
paradigmaváltás ilyen késı-exponenciális szakaszában.  
 
26 
Érdemes a Gyorsulás Kutatás Alapítvány (Acceleration Studies Foun-
dation) híroldalát, a Gyorsulás Figyelıt (Acceleration Watch) egyre 
gyakrabban látogatni. 
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Az idıpont kérdése 
 
Az építımővész képzés párhuzamos vizsgálatának egyik nehézsége volt 
az akkreditációs eljárás idıpontja: mindhárom vizsgált intézmény a 
Bolognai-módszer szerint indult alapképzés (BA) második évében jár. 
Ebbıl adódóan a véleményalkotás részben a korábbi osztatlan képzés-
rıl szerzett tudásra alapoz, illetve az elsı évet végzett hallgatók telje-
sítményébıl elırevetít. A vizsgált tanmenetekben is a korábbi osztatlan 
képzés tapasztalata jelenik meg, ebbıl született ideál. A hároméves 
képzés értelemszerően nem alakíthatta még át, nem formálhatta még 
saját képére a képzés metodikáit. Lényegét tekintve tehát egy kísérleti 
állapot szabályos jellegét vizsgálja, illetve egy etap láttán a feltételezett 
folyamat minıségérıl szól a jelen tanulmány. A véleményalkotásban 
nagy hangsúlyt kapott mindaz a tudás, amely a három intézmény kép-
zésével kapcsolatban közismert, személyesen tapasztalt, más alkalmak-
kor és korábbi, az osztatlan képzésben végzett hallgatóktól tudott, illet-
ve a publikált jelenlétek alapján megismert. 
 
A vizsgálat idıpontjával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a 
vizsgált intézmények mindegyike szeretné akkreditáltatni az alapkép-
zést kiegészítı mesterképzést, hiszen a szakmagyakorlat szempontjából 
az 5 éves képzés továbbra is kötelezettség. A MAB 2009. márciusi 
plénuma támogatta a mesterszak létesítését. A mesterszakok hazai elin-
dítása az építészet szempontjából azért alapvetı fontosságú, mert a 3 
éves alapképzés kimeneti állapota a szakmagyakorlat oldaláról és a 
nemzetközi oktatási mobilitás szempontjából is alapvetıen problemati-
kus. Ennek a ténynek a kommunikációja jelen pillanatban alig valósul 
meg: a MOME honlapján legalább történik utalás arra, hogy az alap-
képzés elsıdleges célja, hogy felkészítsen a mesterképzésre. Újabb 
probléma, hogy az MA szintő képzésbe való továbblépés feltételeivel 
kapcsolatban eltérı információk állnak rendelkezésre: nem világos, 
hogy a mesterszakokra általános érvényő 30%-os továbbtanulási mutató 
vonatkozik-e a mővészképzésekre, ahol a felvételi rendszer egyszer már 
megszőrte a hallgatókat.  
 
Szintén a vizsgálat idıpontjához kapcsolódik, hogy a látogatás idıpont-
jában 2. évét indító alapszakos képzés megítélésében fontos szerep jut 
annak a ténynek, hogy a hallgatók több lépcsıs felvételi folyamat végén 
kerülnek be az intézménybe. Bár különbözı mértékben, de mindenkép-
pen válogatott képességő és tudású társaság jut be a képzésekbe. A 
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túljelentkezés esetenként akár 15-20-szoros is lehet. A sajnálatos de-
mográfiai változások ismeretében kérdés, hogy a vizsgált egyetemi 
képzések milyen eredményt érnek majd el egy kevésbé szelektált, az 
oktatók által megfogalmazódó vélemények szerint a jelentkezık általá-
nos akadémiai tudásának, mőveltségének a szempontjából amúgy is 
egyre romló helyzetben.  
 
Az összehasonlíthatóság kérdése 
 
Nehézséget jelentett, hogy a LB-nek nem nyílt alkalma a vizsgálat fo-
lyamán személyes tapasztalatot szereznie más EU-s oktatási intézmé-
nyekben. (Ennek ellenére korábban szerzett nemzetközi ismeretek és a 
megszerezhetı EU-s akkreditációs dokumentumok tanulmányozása 
fontos része volt az LB közös gondolkodásának.) Annak ténye, hogy a 
MAB által megrendelt párhuzamos vizsgálat nem tekinti alapvetınek a 
legrangosabb európai egyetemek referenciapontjaival történı összeve-
tést, azért sajnálatos, mert a bolognai-módszer egyik alapelve a mobili-
tás, amely nemcsak egy országon belül, hanem tágabb környezetben, 
nagyobb kontextusban valósulhat meg hatékonyan. Az egyetemi ösz-
töndíjak és csereprogramok gyakoriságát nézve fontos tény, hogy a 
magyar hallgatók alapvetınek gondolják a nemzetközi tapasztalatok 
megszerzését. Ismeretes, hogy a hazai építész szakmai gyakorlat díjaz-
za az ilyen nemzetközi kompetenciákat. Fontos lenne tehát képet kapni 
arról, hogy a magyar oktatás milyen kapcsolatban van a nemzetközi 
gyakorlattal, a hazai képzésnek mely sajátosságait és jellegzetességeit 
tekintik értéknek, illetve mely hiányosságait és szemléletmódjait prob-
lematikusnak. A jövı szempontjából, a demográfiai helyzetet is figye-
lembe véve, alapvetı lenne felkészülni arra, hogy külföldi egyetemek 
hallgatóit hogyan tudják szervezetten fogadni a magyar intézmények. 
 
Összetett helyzete az építészoktatásnak, hogy míg a képzésben a mér-
nöki és mővészi képzések szétválnak, addig a majdani praxisban az 
építészek tevékenységi területe megegyezik. Ennek a helyzetnek az 
újragondolása indokolt. Elismerve a tényt, hogy az építészeti szakmá-
hoz számos kompetencia szükséges, amelynek elsajátítása a majdani 
gyakorlatban még sok évet vesz igénybe, és hangsúlyozva a tényt, hogy 
a mérnöki és mővészi képzések jellege sok fontos szempontból eltér, 
mindezek ellenére az ötéves képzés befejeztével kapott diploma értékét 
nézve mégsem megkerülhetı a képzések közös vizsgálata a mővész- és 
mérnökképzés tanárainak azonos súlyú részvétele mellett.  
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Szintén fontos jellemzı, hogy a három vizsgált képzés a fontosabb jel-
lemzıkben alapvetıen eltér: genezisük, az anyaegyetemhez való kap-
csolódásuk, múltjuk és belsı struktúrájuk olyan mértékben különbözik, 
hogy az nehezíti összehasonlíthatóságukat. A MAB által megfogalma-
zott elvárás-rendet átnézve, általános megállapítás, hogy a kisebb kép-
zési helyek és a kisebb egyetemek hátrányban vannak. Márpedig a mő-
vészképzés egyik jellemzıje éppen a kiscsoportban, kisközösségben 
történı oktatás. A szabályozás egyenlıtlen helyzetet teremt a vizsgált 
egyetemek esetében, akár a fejlıdés gátja is lehet. 
 
Az állandó, mérhetı minıségek kérdése 
 
Az akkreditációs vizsgálatban további nehézséget jelentett, hogy a 
vizsgált idıszakban az intézmények komoly változásokon mentek át, 
mind szervezeti, mind személyi kérdésekben sok minden módosult. Az 
LB megkísérelte a fontosabb változások nyomon követését, de fontos-
nak tartja hangsúlyozni, hogy a frissen alakult képzési helyeken és mó-
dokban az átalakulás mértéke rövid idın belül is nagy lehet. A rendsze-
rek tehát számos esetben instabilak – az általános érvényő, hosszabb 
távra történı véleményezés érvényességének ez komoly korlátja. 
Ennek kapcsán érdemes szót ejteni arról, hogy a mővészképzésben a 
mérhetı és a mérhetetlen paraméterek aránya az utóbbi fele mozdul el. 
A mővészet taníthatóságának problematikájáról most nem kívánunk 
mélyen értekezni, csak annak a véleményünknek kívánunk hangot adni, 
hogy a mővésztanár személyiségének elvárható jellemzıit nehéz beha-
tárolni. E jelentésben ez a kérdéskör két szempontból fontos: egyfelıl 
az oktatás színvonala erıteljesen kötıdik a személyekhez – így minden 
személyi változás komoly hatással lehet a képzés egészére. Márpedig, 
mint említettük, már az elmúlt idıszak alatt is történtek ilyen személyi 
változások. Másfelıl a MAB által meghatározott értékelési rendszerben 
felsorolt szempontok számos esetben kevéssé alkalmasak arra, hogy 
hiteles képet adjanak egy-egy mester jelenlétének fontosságáról az 
adott oktatásban. A mérhetı aspektusok (pl. nemzetközi publikációk, 
idegen nyelven tartott elıadások és konferencián való részvételek szá-
ma) keveset árulnak el arról, hogy egy építész, avagy az egyéb tárgyat 
oktató mővésztanár alkotása, jelenléte, személetmódja mennyiben tud 
érdekes, példaértékő lenni a hallgatók szemében. A szabályozórendszer 
(lejjebb is) tehát nem kellı mértékben veszi figyelembe, azaz a vizsgá-
lati rendszer nem kellı nyitottsággal fogadja a mővészetben meghatá-
rozó, de nehezen körvonalazható személyiséget. Fontos lenne a szabá-
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lyozórendszerbe olyan nyitott pontokat beilleszteni, amelyek rugalma-
san képesek követni ezt a személyes paramétert, tehát a klasszikus tu-
dományos szempontrendszert a mővészi szakmák elbírálásához lenne 
szükséges igazítani. 
 
A szabályozórendszernek a jelenlegi merev formája nem segíti, csak 
szabályozott keretét adja az építımővész oktatásnak. Számos olyan 
példával találkoztunk a vizsgálat során, amikor az elıírásoknak való 
teljes megfelelés mellett a helyzet mégsem volt kielégítı, és fordítva: 
olyan eseteket is láttunk, amikor a meghatározott mérési pontok alapján 
alacsony értékő helyzet/személy meghatározó fontosságúnak és igen 
hatékonynak látszott a mővészeti oktatás minıségére nézve. Fontos 
lenne egyedi elbírálás tárgyává tenni bizonyos döntések meghozatalát, 
így példának okáért a nyugdíjazás vagy a társmővészetekben alkotó 
mővésztanárok képzésben történı fontosságának a megítélését. 
 
Szintén fontos kérdése a mővész-oktatásnak, hogy a tanárok szoros 
kapcsolatban maradjanak a szakmagyakorlás hétköznapjaival: tehát 
oktatóként és gyakorló mővészként párhuzamosan létezzenek. A jelen-
legi gazdasági és törvényi elıírások egyértelmően a fıállású oktatók 
nagyobb arányát preferálják, azok vállára egyre nagyobb terheket, így 
adminisztrációs elıírásokat rónak: ennek veszélye, hogy az oktatásban 
résztvevıket kivonja az aktív szakmai életbıl. Ez hosszú távon azzal 
fenyeget, hogy vagy az aktív életben már részt venni nem akaró építé-
szek vállalnak oktatói munkát, vagy az építészként is kiváló, de már 
oktató tanárok végül kiszorítódnak a szakmagyakorlásból. Mindkettı 
negatív módon alakítaná az építészoktatást. 
 
A kis egyetemek esetében a nagyszámú, kötelezıen foglalkoztatott 
oktatói háttér az utánpótlást úgy is gátolja, hogy a DLA hallgatóknak 
nincs lehetısége, szabadon maradt területe az oktatási gyakorlat házon 
belüli megszerzésére. A szabályozás tehát akadályozhatja az utánpót-
lást. Ez a példa is azt bizonyítja, hogy a kisebb mérető egyetemek hát-
rányt szenvednek a nagyobb egyetemekkel szemben, tágabb érvénnyel, 
gondot okoz, hogy a szabályozás logikája alapvetıen nagy tudomány-
egyetemekre lett kialakítva. A mővészképzés lényegi módon térhet el 
ettıl a logikától: az elvárthoz való közelítése akár az oktatás minıségé-
nek romlásához is vezethet a köztük lévı érték inkompetencia okán. 
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Összegzésként 
 
Az elmúlt idıszakban egyre formálódott bennünk egy gondolat a ma-
napság végbemenı társadalmi és gondolkodási rendszerek változásai-
ról. Úgy tőnik, hogy a jobb híján digitális korszakként aposztrofált je-
lenség meghatározó módon alakította át az ismeret-megszerzési és a 
kommunikációs folyamatokat. A hallgatók aktivitását, viselkedésmód-
ját, a tanár-diák, mester-tanítvány helyzeteket figyelve körvonalazódik 
a vélemény, hogy az egyetemi oktatás szerepe átalakulóban van. Az 
építészoktatásban ennek deklarálása azért is fontos, mert maga a tanult 
diszciplína is az említett változások hatása alatt áll. Az építészet rendet 
és rendszert teremt, keretet és formát ad az emberi cselekvéseknek – az 
átalakuló interperszonális kapcsolatok, a ma tapasztalt társadalmi, gaz-
dasági, technológiai és ökológiai változások olyan mértékben teremte-
nek új helyzetet, hogy erre szükségképpen az építészetnek és az okta-
tásnak is reagálnia kell. Ma tehát olyan idıszakot élünk, amikor a vál-
tozásra (azaz fejlıdésre) való nyitottság alapvetı feltétele az oktatás 
sikerének. 
 
Itt ismételjük meg korábban már megfogalmazott véleményünket: a 
változás követésének egyik lehetséges módja a képzés sokszínőségének 
fenntartása. Az építészet érdeke, hogy fennmaradjanak a kisebb, akár 
kísérleti képzési helyek: az ott szerzett tapasztalat az építészetrıl való 
tudás egészét gazdagítja, a sikeres átalakulás érdekét szolgálja. 
 
A jelentés készítıi szeretnék megköszönni mindazoknak a segítségét, 
akik véleményükkel és adataikkal elısegítették, hogy a látogatásokkal 
kapcsolatban elgondolkodhattak a magyar építészoktatás helyzetén. 
 
A párhuzamos vizsgálat tapasztalata  
 
Az intézmények összehasonlítása során az elsıdleges kérdés az volt, 
hogy az oktatás jellege milyen. Ezzel összefüggésben a vizsgálat érin-
tette, hogy a külsı szemlélı számára a képzés karaktere hogyan jelent-
kezik, ez mibıl és hogyan olvasható ki a szakok iránt érdeklıdık szá-
mára.  
 
A MOME képzése ebbıl a szempontból nagy mesterekhez kapcsolódó, 
kiscsoportos, a design szakmák irányába nyíló, építkezı jellegő képzés. 
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A NyME soproni képzése szintén kiscsoportos mőhelymunkában folyó, 
komplex tervezési szemléletet képviselı, a faipari múlt okán a tárgy és 
belsıépítészet irányába nyíló képzés, amely zártabb közösségben, de a 
határszerepbıl adódóan Ausztria irányába átjárhatóan létezik.  
A Pécsi Tudományegyetem képzésének az elınye a fiatal és dinamikus 
oktatói gárda, amely a kísérletezés, a rövid programok, workshopok, a 
nagy aktivitást generáló közösségi események rendezésében erıs.  
 
Érdekesség, hogy a vizsgált intézmények közül csak a MOME építész-
képzése folyik mővészeti egyetembe integráltan, ráadásul egy olyan 
helyszínen, ahol a mővészeti képzésnek többszáz éves hagyománya 
van.  
A soproni helyzet kettıssége, hogy az anyaegyetem kifejezetten a mő-
vészetektıl távol esı diszciplínák hagyományát ırzi. Üdvös és érdekes 
az AMI (Alkalmazott Mővészeti Intézet) képzıdése – az intézet identi-
tása formálódik, az elindított szakok érdekes átjárást biztosíthatnak 
majd.   
A PTE Pollack Mihály Mővészeti Karán nemrég kialakított Építész 
Szakmai Intézet helyzete a legösszetettebb, leírása a legproblematiku-
sabb. Nehéz helyzetet teremt, hogy az építész mővészképzés a korábbi 
Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolán folyt – ennek a fıiskolai örökségnek 
a nyomai mindmáig érezhetık. Tovább nehezíti a helyzet értékelését, 
hogy az egyetemen a mérnökképzés és a mővészképzés párhuzamosan, 
idırıl-idıre közös helyszíneken is folyik és a tanárok átoktatnak. Szin-
tén nehezíti az értékelést, hogy a kifutó ötéves képzés mellett az építı-
mővész-képzésben az osztott és osztatlan képzés is akkreditált. 
 
A képzések általános problematikája a kommunikáció: különösen az 
internetes megjelenések nem elég hatékonyak: kevés az adat, a frissíté-
sek elmaradnak, a hallgatók nem jelennek meg a felületeken, az angol 
nyelvi jelenlét csak névleg létezik, nem informatív. A képzési helyek 
nem tudják pontosan meghatározni értékeiket, ezt nem támasztják alá 
hatékonyan sem adatokkal, sem véleményekkel, képekkel, publikációk-
kal. A magyar építészoktatás elemi érdeke lenne, hogy a jelentkezık 
formális csatornákon is hiteles képet kapjanak a képzésrıl, így a sajá-
tosságok, értékek mentén és nem csak a területi elhelyezkedés vagy a 
pontszámok alapján hozzanak döntést tanulmányuk alakulásáról.  
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Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
építımővészet alapképzési szak 
kkk: 2006/8/X/43. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/44sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
A 2009/8/VIII/2/1. sz. 

MAB határozat 
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos. 
 
A DÖNTÉS INDOKLÁSA 
A rendelkezésére álló dokumentumok (az önértékelés, a szakindítási 
kérelmek, mintatantervek, valamint az évkönyvek, a kiadványok, pub-
likációk stb.), a MOME honlapja, valamint a tanszéken tett látogatások 
tapasztalatai alapján a szak megfelel az akkreditációs követelmé-
nyeknek. 

ÁLTALÁNOS JELLEMZİK 
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem (MOME) építımővészet szak és a 
hozzá kapcsolódó DLA képzés a magyarországi építészképzés egyik 
meghatározó helyszíne. Ebbıl a presztízshelyzetbıl adódik, hogy a 
MOMÉ-ra, így az építész tanszékre is jelentıs, 15-20 szoros a túljelent-
kezés: a többlépcsıs rendszer során a rajzi képességet, az elhivatottsá-
got, a mőveltséget és a komplex mővészi személyiség lehetıségét is 
figyelembe veszik, a tanárok komplex szempontrendszer szerint válo-
gatnak a hallgatókból. 
A tanszéket Nagy Tamás Ybl-díjas építész, egyetemi tanár vezeti, aki 
ezt a munkát teljes munkaidıben történı foglalkoztatással vállalta. A 
tanszék vezetıi a kis létszámú, személyes légkörő képzésben hisznek, 
ez évfolyamonként 12-14 hallgatót, összesen tehát úgy 70 hallgatót je-
lent az öt évre kiterjesztve. A bolognai folyamat jegyében lezajló két-
szintő képzés alapképzési (BA) szintjének akkreditálását a MOME 
2007 ıszén kezdeményezte, a mester (MA) szintő képzését 2009 júniu-
sában.  
Az építész szakon jelenleg még párhuzamosan fut a 10 féléves építész 
(egyetemi szintő – 1996/10/V/7. MAB határozat), valamint a bolognai 
folyamatnak megfelelı 6 féléves építımővészet (BA – 2006/8/X/45. 
MAB határozat), szakirány nélküli alapképzési szak. A 2007-ben indult 
alapképzési szak a látogatás idején a 4. félévnél tartott. A MOME nem 
kérte az ötéves osztatlan képzés akkreditálását. 
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Az osztott képzés egyértelmő elınyének fogalmazták meg a szak és az 
egyetem vezetıi, hogy a hallgatóknak 3 év után meg kell erısíteniük 
elhivatottságukat, össze kell foglalniuk addigi tudásukat és erıfeszítést 
kell tegyenek a továbbtanulás érdekében. 
A 3 + 2 éves képzést a MOME-n DLA képzés teszi teljessé. Az épí-
tészképzés házon belüli presztízsét jelzi, hogy a Doktori iskola elızı 
(Reimholz Péter †) és jelenlegi vezetıje (Ferencz István) is építész, 
ezen kívül ott tanít a MOME Elméleti Intézetének korábbi vezetıje, a 
két világháború közötti idıszak építészetének meghatározó szakértıje, 
Ferkai András építész, illetve az építészgenerációk szemléletét befolyá-
soló, több fontos könyvet jegyzı ifj. Janáky István is. 
Az Egyetem Elméleti Intézete mély, megalapozott és módszeres mun-
kájával a gyakorlati mővészeti oktatásnak kellı hátteret ad. A DLA 
képzésben fontos elıny, hogy az építészhallgatók és az iparmővészeti, 
design szakirányok hallgatói együtt dolgozhatnak. Ez a közös jelenlét 
meghatározó tudás- és élményanyaga az ott hallgatóknak.  
 
SAJÁTOSSÁGOK 
A magyar építészeti mővészeti képzések sorában a MOME képzése 
tekint vissza a legnagyobb múltra, ráadásul a vizsgált képzések sorában 
az egyetlen olyan képzési hely, amelynek anyaintézménye mővészeti 
egyetem. Ez a két tény komoly elınyként jelentkezik a képzésben: a 
mővészeti oktatásban szerzett nagy tapasztalat és a több mővészeti ág 
tanításából következı integrált oktatási szemlélet erıssége ennek a kép-
zésnek. A MOME képzésének a lényege a hagyományos, kiscsoportos 
helyzet, a mester-tanítvány jellegő tudástranszfer. 
Szintén meghatározó, hogy az intézmény fıvárosi elhelyezkedése meg-
teremti annak a lehetıségét, hogy nagyszámú vendégelıadó, számos 
sajátos szemlélető alkotó alakítsa a hallgatók gondolkodását.  
A képzés szellemiségének folytonosságát jól példázza az a tény, hogy a 
korábbi tanszékvezetık közül többen ma is meghatározó egyéniségei az 
oktatásnak. 
Az elmúlt évtizedekben azonban a képzés jellege módosult, a hangsúly 
a korábbi belsıépítészeti, bútortervezési szemléletrıl áttevıdött a 
komplex építészeti tervezésre. Ma a szakirányt vezetık az építészeti 
gyakorlatban aktívan, nagy sikerrel részt vevı, többségében építészként 
saját irodát mőködtetı építészmester egyéniségek. 
A szak hagyományából következıen azonban tovább élnek olyan kép-
zési hagyományok, mint amilyen Ferencz István által vezetett, az egye-
tem asztalosmőhelyében végzett kísérleti mőhelymunka vagy bútor-
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szerkezettani stúdium. Ennek a kézmőves jellegnek, a tapasztalati úton 
megszerzett tudásnak nagy értéke van a nemzetközi képzést nézve is. 
Lényegét tekintve a MOME képzésben dinamikus egyensúlyban van-
nak az állandó és a megújuló elemek, az általános és a specifikus, az 
elméleti és a gyakorlati tantárgyak. A tudás elsajátításának azonban a 
meghatározó élménye az egyéni mővészi kifejezésmód megtalálását 
célzó, egyedi munkára alapuló, modelleken és rajzokon történı, keres-
gélı tervezıi munka, amely a kezdetektıl jelen van. 
Az építészképzés jelenléte egyben azt is jelenti, hogy a MOME épülete-
inek és tereinek átalakításában az építész tanárok és hallgatók vélemé-
nyét figyelembe veszik. Ennek eredménye, hogy az egyetem meghatá-
rozó fontosságú közösségi terei, így az aula, a könyvtár, az auditórium 
vagy az étkezı érdekesen, igényesen, a személyesség érzetét keltve, 
mai szemlélettel újultak meg. A felújítások lépésrıl-lépésre, de mód-
szeresen és nagy sikerrel történnek. 

ERİSSÉGEK 
A képzés fontos erénye, hogy az évfolyamok saját teremben alkotnak, 
illetve a különbözı éveket, így a kiadott feladatokat nagy formátumú 
építészek, építész párosok jegyzik. A hagyományos mester-tanítvány 
szemlélet az uralkodó, ennek feltételei minden szempontból adottak. A 
tanárok, így Nagy Tamás, Turányi Gábor, Csomay Zsófia, Janáky Ist-
ván, Reimholz Péter (†) és Ferencz István Ybl-díjas építészek, illetve 
Göde András és Zobor Gábor belsıépítészek gyakorló alkotóként az 
építészet alakulását saját tervezıi gyakorlatukon keresztül természetes 
módon követik. Fontos erény továbbá, hogy az oktatóknak aktív a kap-
csolata mind a szakma gyakorlatához, mind a szakma közösségi ügyei-
hez. Az egyetemen tanuló DLA hallgatókat bevonják a képzésbe, így 
elindult az utánpótlás kialakítása. 
Sajátosság, immáron hagyomány az elsı év végén megrendezett work-
shop. Ennek felvetése megegyezik a félév során kiadott kismérető fa-
építmény tervezésével. A legérdekesebb hallgatói terv felépítése egy-
szerre szolgálja a közösségépítés, a csoportmunka (kaláka) megtapasz-
talását és az építés fizikai valóságának élményét. A tapasztalati úton 
szerzett tudás, a gyakorlati problémákkal való szembesülés számos 
rangos nemzetközi intézményben újra fontossá vált – a virtuális térben 
való jelenlét ellenpontja az építés érzékeken át történı valóságának az 
átélése. A MOME elsıéves „szakmai gyakorlatáról” készült animációk 
és dokumentációk hitelesen mutatják be a képzés szellemiségét. 
Az évfolyamok építészeti feladatai pontosan kidolgozott, építkezı mód-



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 234

szertant követnek: mind a program összetettsége, mind az épület lépté-
ke a kisebbtıl a nagyobb irányába halad. Ez a felépítés érthetı módon 
követi a tudás differenciáltságát. 
Az elmúlt évek során számos példa volt olyan feladatokra, amelyek 
során az építész-hallgatók az egyetem más mővészeti képzésében részt 
vevı hallgatókkal dolgoztak együtt. Így volt közös workshop textiles 
hallgatókkal (Építészet és textil kapcsolata. Workshop a New York-i 
Pratt Institute vendégtarának vezetésével) és együttdolgozás pályázati 
szinten formatervezıkkel. Felmerült az igény és elindult a kapcsolatfel-
vétel, hogy az építészeti prezentálások látványvilágában segítsenek a 
vizuális-kommunikáció szakon tanulók. Az ilyen találkozások szeren-
csések. 
A MOME képzésének egyik erıssége, hogy a rajzi képzés az építészeti 
szakszámára speciálisan, számukra megfogalmazottan van jelen; mind 
technikai, mind szellemi értelemben igen magas színvonalon biztosított. 
A tanszék rajztanára Magyari Márton 2008-ban védte meg DLA dolgo-
zatát. „Vázlatkönyv” címő értekezése jól tanúsítja, hogy az ábrázolási 
technikák, a színtan és a formatan milyen mértékben vannak jelen, il-
letve milyen módokon hatnak vissza az építészeti kifejezésmódra.  
A MOME hallgatói aktívan utaznak: a hallgatók külföldön is szereznek 
tapasztalatokat, gyakran indulnak nemzetközi versenyeken és pályáza-
tokon. Fontos tény, hogy a tanszék nagy hangsúlyt fektet külföldi ven-
dégtanárok meghívására. Magyarországon egyedülállóan a tanszék 
kezdeményezésére az egyetem szenátusa két vitathatatlan tudású és hírő 
külföldi építészt is díszdoktorrá avatott. Steven Hall 2008-ban, Peter 
Zumthor 2009-ben tartotta meg elıadását. A professzorok órákon tett 
látogatásai, illetve az általuk megvalósuló közös felvetések (pl. Bartók 
projekt) természetes módon kapcsolják be a képzést az építészet nem-
zetközi vérkeringésébe. 
Az építészképzés mővészeti egyetemben való beágyazottságának kö-
szönhetıen, illetve a tanszékvezetı egyénségébıl adódóan az elmúlt 
években számos olyan feladattal találkoztak a hallgatók, amelyeknek 
témafelvetése vagy tudásanyaga más mővészeti területekhez kapcsoló-
dik. Így építészet és irodalom kérdéskörével foglalkozott a Pilinszky-
projekt, építészet és mozgással a német Vitra Design által meghirdetett 
workshop, illetve a nemzetközi publicitást kapott építészet és zene ösz-
szefüggéseibıl kiinduló Bartók-projekt, amelynek külön érdekessége, 
hogy a New York-i Pratt Institute hallgatóival párhuzamosan futó ter-
vezési elképzelés volt. 
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GYENGESÉGEK 
Az építészethez elengedhetetlen fontosságú mérnöki szakismeretek, így 
a szerkezettan vagy a statika elsajátítása egyrészt a szaktanárok segítsé-
gével külön, másrészt a konkrét építészeti feladat megoldásához kötı-
dıen az építész mester által is történik. Míg teljesen elfogadható az a 
felvetés, hogy a hallgatók a szakismereteket a konkrét tervezési felada-
ton tapasztalják meg, de ez feltételezi a szaktanároknak a tervezési gya-
korlatba való integrálását. Tehát ne az építész tanár esetleges vélemé-
nyei, hanem a tervezési órán jelenlévı szaktanár módszeres útmutatása 
során, kiszámítható módon épüljenek be a mérnöki tudások a tervbe. 
A számítógépes nyelv elsajátítása során érdemes lenne a számítógépes 
tervezés új, kreatív nyelvi kulcsait elsajátítani, különös tekintettel arra, 
hogy az építészetben a számítógép használat a prezentációs és doku-
mentációs technikák mellett egyre inkább a kreatív fázisban is jelen 
van. A hallgatók igénylik a számítógépes kifejezésmód elmélyítését: 
nemzetközi tapasztalataik mondatják velük, hogy a számítógépes tu-
dásban az anyanyelvi szintő jártasság elvárt: ezt feltételezik a nemzet-
közi oktatási helyszínek és ezt a szakma gyakorlása.  
Szintén fontos kérdés az angol nyelv elsajátításának elısegítése. A 
szakmai nyelv ismerete, az idegen nyelvő olvasottság elıfeltétele ma az 
értelmiségi létnek. 

LEHETİSÉGEK, AJÁNLÁSOK 
A MOME képzésének logikája tiszta, eredményei kiválóak, az oktatók 
személye imponáló, a hallgatók nemzetközi eredményei jók – mindeb-
bıl kevés derül ki a külvilág számára. A MOME honlapja ugyan hiteles 
és közérthetı, de végtelenül rövid információt közöl a képzésrıl. Alap-
vetı fontosságú lenne egy sokkal részletesebb, az oktatókat, az elképze-
léseket és az eredményeket pontosan mutató megjelenés.   
A hivatalos honlap mellett a szaknak elemi érdeke lenne támogatni azt 
a hallgatói elképzelést, hogy az egyetemi életrıl, a számos érdekes 
közéleti eseményrıl, pályázatokról, elıadásokról, kiállításokról, a kü-
lönbözı építész évfolyamok és az egyéb design szakmák intézményen 
belül elért eredményeirıl és kezdeményezéseirıl, összesítve egy dina-
mikus mővészhallgatói létrıl értesüljenek. Ez az érdeklıdık számára is 
fontos értékké válhatna. 
A DLA képzésben részt vett hallgatók oktatói tapasztalatának megszer-
zésében a soproni Alkalmazott Mővészeti Intézet (NYME) képzésével 
való kapcsolatfelvétel természetesnek tőnik, ajánlatos. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar 
Alkalmazott Mővészeti Intézet (AMI) 

Akkreditációs döntés 

építımővészet alapképzési szak 
kkk: 2006/8/X/43. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/45. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
A 2009/8/VIII/2/2. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése eseté 

2017. dec. 31-ig hatályos. 
 

A DÖNTÉS INDOKLÁSA 
A rendelkezésére álló dokumentumok (az önértékelés, a szakindítási 
kérelmek, mintatantervek, valamint az évkönyvek, a kiadványok, pub-
likációk stb.), az AMI és a kari honlapok, valamint az intézménynél tett 
látogatás tapasztalatai alapján a szak megfelel az akkreditációs köve-
telményeknek. 
 

ÁLTALÁNOS JELLEMZİK 
Az Alkalmazott Mővészeti Intézet néhány, a mővészet iránt elkötele-
zett, egyetemhez kötıdı tanár áldozatos munkájának és elszántságának 
eredményeként jött létre 1994-ben. A Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Karán belül, önálló intézetként megvalósult iskola az 
elmúlt évtized folyamán évrıl-évre olyan szakembereket bocsát ki, akik 
szakmai pályájukon is megállják a helyüket. Köszönhetı ez az anya-
egyetemnek, aminek vezetése idıben felismerte, hogy a régióban nagy 
szerepe lehet egy haladó szellemő, nyitott, magas szintő szakmai mun-
kát végzı mővészeti iskolának. 
A soproni alkalmazott mővészeti képzés szervezése és kiépítése egybe-
esett a hazai felsıoktatás átrendezıdésének idıszakával. Látva, hogy a 
mérnökképzés keretein belül a design, a formatervezés, az esztétikus 
formateremtés kérdése nem megoldott, az AMI létrehozásának gondo-
lata valóságos kuriózumnak tőnt. Mindössze két önálló mővészeti in-
tézmény mőködött akkoriban Magyarországon: a Képzımővészeti- és 
az Iparmővészeti Egyetem, de mővészeti típusú építészképzés csak ez 
utóbbin létezett.  
A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem (késıbb SE, ma NYME) ha-
talmas anyagismereti, technológiai háttere, történeti múltja, s nem utol-
sósorban a befogadó város kulturális vonzereje nagyon erıs motiváció 
volt az új szakok indításában.  
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A Faipari Mérnöki Kar építımővész képzését az Alkalmazott Mővésze-
ti Intézet gondozza. Deklarált célja olyan szakemberek kimővelése, 
akik egyaránt képesek a szőkebb és a tágabb értelemben vett környezet 
formai alakítására, azok elemeinek és elemrendszereinek megtervezésé-
re és a kapcsolódó területek sajátosságainak figyelembevételével a kö-
zös alkotómunkára. Az alkalmazott mővészeti képzés tantervi program-
ja – indulásától kezdve – megfelel a hazai mővészeti képzés követel-
ményeinek. 
Az eredetileg ötéves képzésen építész tervezımővész szak (belsıépítész 
szakirány), és formatervezı mővész szak (fa- és bútoripari szakirány, 
papír- és csomagolóipari szakirány, valamint szilikátmővészeti szak-
irány) között választhattak a hallgatók.  
Az építészképzésben jelenleg még párhuzamosan fut a 10 féléves Épí-
tész (egyetemi szintő – 1996/10/V/7. MAB határozat), belsıépítészet 
szakirányú, építész tervezımővész végzettséget adó képzés, valamint a 
bolognai folyamatnak megfelelı 6 féléves Építımővészet (BA – 
2006/8/X/45. MAB határozat), szakirány nélküli alapképzési szak. Az 
elıbbi 2011-ben kifut. A 2007-ben indult BA szintő szak a 4. félévnél 
tart. 
A NyME (Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Mővészeti Intézete) 2008-
ban nyújtotta be – közösen a MOME-val és a PTE-PMMK-val – a 4 
féléves építımővészet mesterszakra, valamint a 10 féléves, osztatlan 
építımővészet mesterszakra vonatkozó szaklétesítési kérelmét, amiket a 
MAB támogatott. 
 

SAJÁTOSSÁGOK 
Az AMI, s ezen belül az építımővész szak sajátosságai is nagyrészt 
abból a szellemiségbıl fakadnak, amit az Intézet meghatározó, vezetı 
tanárai képviselnek. A Magyar Iparmővészeti Fıiskolán (késıbb MIE, 
jelenleg MOME) végzett, és korábban ott oktató mesterek jelenléte 
biztosítja a folytonosságot és a kapcsolatot a nagy múltú intézmény 
szakmai-pedagógiai hagyományával. Csíkszentmihályi Péter tanszék-
vezetı korábban az Iparmővészeti Fıiskola tanára, tanszékvezetıje, 
rektor-helyettese, 1991-93 között pedig a rektora volt.  
„Versenyképes tudással rendelkezı, leginkább intuitív tervezési képes-
séget hordozó, a megtanult módszereket jól hasznosító tervezı, akinek 
piacképes ötletei vannak, tudása szellemi fölényt jelent a szakterületén, 
ismeri az üzletpolitikai követelményeket, ugyanúgy, mint az ötleteinek 
megvalósíthatóságát, kivitelezhetıségét – szövetségeseket tud megnyer-
ni, hogy megfelelı pénzeszközöket mozgósítson…” – fogalmaz Dr. He-
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gedős József „A hazai design szervezésének 25 éves története (1975-
2000)” címő tanulmánykötetében. Az építészet - belsıépítészet - bútor-
tervezés egységének megırzése megfelel ennek a gondolatnak, és a 
kezdetektıl fogva kiemelt célja a szaknak. 
A formai-kreatív készségek mővelését az Intézet tanszékei valósítják 
meg. Munkájukhoz szervesen kapcsolódnak a Kar és az Egyetem társ-
tanszékeinek, intézeteinek anyagismereti, technológiai, tervezéselméleti 
szak-specifikus elméleti és gyakorlati programjai. A társadalomtudo-
mányok és a közgazdasági ismeretek a szakma gyakorlásához nélkü-
lözhetetlen általános alapismereteket nyújtják. A tervezési tárgyak, az 
alapozó- és a szakmai képzés tárgyai jobbára gyakorlati jellegőek, óra-
számuk a képzés egészét tekintve is meghatározó. A mővészet és mőve-
lıdéselméleti tárgyak, a humántudományok valamint a nyelvi képzés 
kiegészítı tárgyai változatos tematikával a szakmai képzés egészét 
kísérik.  
A sajátosságok másik – mára legalább az elızıekhez mérhetı – megha-
tározó körülménye az Intézetnek az országon belüli regionális (periféri-
ális) elhelyezkedése. Sajátos az is, hogy önértékelésükben ezt a gyenge-
ségek körébe sorolják, miközben ugyanezt a fejlesztési, elırelépési 
lehetıségek legfontosabb pontjaiban is kiemelik. A regionalitásnak a 
közép-európai (osztrák - szlovák - szlovén - magyar) régióra történı 
kiterjesztése – a potenciális és a már mőködı intézményi kapcsolatok 
megerısítésével – a „vidékiségbıl” egy kapcsolatteremtı, erıs identitá-
sú helyzetté változtatható. 
 

ERİSSÉGEK 
Az erıségeket mindenekelıtt az elmúlt 15 év során megfigyelhetı fo-
lyamatok jelentik. Például az, hogy az intézet szakmai gárdája folyama-
tosan gyarapodik, a minısített oktatók országosan is elismert, rangos 
alkotók, fiatal kollégáik közül pedig nem egy „saját nevelés”. Köszön-
hetı ez az Intézet vezetése és oktatói közötti kiváló munkakapcsolat-
nak, a felszabadult, nyitott légkörnek. Ennek „visszaigazolása” az is, 
hogy a végzettekbıl már kialakult egy „holdudvar”, akikkel a különbö-
zı szakmai fórumokon együttmőködnek, mint Szombathelyen a Morfo 
Group, Gyırben a Kocka, Budapesten a Medence Csoport, melyek a 
mővészeti közélet szervezését is feladatuknak tekintik.  
Meghatározó a közvetlen, friss szellemiségő, inspiráló mester-tanítvány 
kapcsolat, a szakmájukban is elismert, gyakorló építészek jelenléte az 
oktatásban. A mővészeti típusú építészképzés alapfeltétele a komplex 
mőhelymunka, ami a szakmai készségek mellet az önálló alkotói képes-
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ségek és személyiségek kibontakozásának is záloga.  
Itt kell megemlíteni az iskola infrastrukturális hátterét, a két éve felújí-
tott, jól felszerelt Hauszmann-féle Deák-téri épületet, a rangos, a város 
történelmi-kulturális centrumához kötıdı belvárosi elhelyezkedést. Az 
egykori tornaterembıl kialakított FormaTerem ideális helyszíne mind 
az intézeti, mind a nyitott, városi kiállításoknak, rendezvényeknek. Bár 
az Intézet önértékelése ezt nem említi, de meg kell jegyezni – sajnála-
tos, hogy a nagy ráfordítással elkészült rekonstrukció nem a szükségle-
teket „belülrıl” ismerı, a szakon oktató, kitőnı építészek, hanem egy 
külsı iroda tervezésében valósult meg.  
Az Intézet hallgatói 1997-ben Workshopron néven egyesületet alapítot-
tak, melynek többnapos rendezvényeire a rokon intézmények hallgatóit 
is mindig meghívják, s ahol közös team-munkában oldanak meg egy-
egy aktuális formatervezési feladatot. Az Egyesület „yf” címmel terve-
zımővészeti kiadványt szerkeszt, mely példamutató kísérlet a különbö-
zı intézményekben tanuló tervezımővész hallgatók összefogására. 
Kiemelendı az is, hogy az AMI, s ezen belül az építész szak, a Faipari 
Mérnöki Kar egyre több kutatási programjában vesz részt sikerrel. 
Több ízben kaptak formatervezési nívódíjat, volt, amikor az AMI-nak 
önálló standja volt a milánói bútor-világkiállításon. Az Intézetnek kitő-
nı nemzetközi kapcsolatai vannak, az AMI tízéves, jubileumi konfe-
renciáján jelen voltak a linzi Mővészeti Egyetem, a bécsi Iparmővészeti 
Egyetem, a pozsonyi Design Akadémia Építész- illetve Képzımővésze-
ti Tanszékének vezetıi, professzorai. 
Mára a város és a régió mővészeti közéletének meghatározó eleme az 
Intézetben folyó munka. Szimultán növekedési folyamat ez, amelynek 
már jól látszódnak a perspektívái. 
S nem utolsó sorban, az erısségek közé sorolandó, hogy a képzés iránt 
az érdeklıdés továbbra is magas: 2009-ben is mintegy 240-en jelent-
keztek az Intézetbe, ebbıl 80 fı az építımővészet alapszakra. A HVG 
„Diploma 2009” címő különszáma országos összesítésben, 167 magyar 
egyetemi és fıiskolai kart vizsgálva, a 8 mővészeti felsıoktatási intéz-
mény között a Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Mővészeti Intézetének 
képzését az elsı helyre rangsorolja. 

GYENGESÉGEK 
A legfıbb gyengeségként nem is azt kell kiemelni, amit az önértékelés 
úgy fogalmaz, hogy „az oktatók többsége nem a közvetlen környezet-
bıl (Sopron, régió), hanem fıleg Budapestrıl” verbuválódik. A MAB 
meggyızıdése, hogy éppen a jelentés bevezetıjében kiemelt – az okta-
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tókra és a hallgatókra egyaránt érvényes – mobilitás tárgyi és szervezeti 
feltételeiben meglévı hiányosságok azok, amik a szak és az Intézet 
további fejlıdését akadályozhatják.  
Nincs alkalmas hely a távolról érkezı tanárok fogadására, elszállásolá-
sára az Intézeten belül, holott a személyes jelenlét intenzitása, haté-
konysága a mester-tanítvány kapcsolatban mással nem pótolható. Ösz-
szefügg ez a már említett infrastrukturális háttérben még meglévı lehe-
tıségek további, jobb kihasználásával. Ugyanezzel kapcsolatos az is, 
hogy hiányoznak még a kiscsoportos, teamekben szervezıdı mőhely-
munka tagoltabb terei. 
A tanári kar elöregedése, a bevezetıben már említett – a mővésztanárok 
nyugdíjazására vonatkozó kérdések-kétségek fenntartásával – veszélye 
lehet a magas szintő oktatói-alkotói munka folytonosságának. Az AMI 
nyitottsága, a hazai és külföldi szakmai- és egyetemi kapcsolatok to-
vábbi bıvítése, valamint a vendégelıadók és -professzorok jelenléte 
teremtheti meg a feltételét, hogy új, fiatalabb tanárok számára még von-
zóbb lehessen.  
 
LEHETİSÉGEK, AJÁNLÁSOK 
A már korábban megemlített perifériális helyzetet, a „vidékiséget” in-
kább a hátrányok, mint a gyengeségek közé kell sorolni. Nem tagadha-
tó, hogy ma sokszor erısebb egy fıvárosi intézmény vonzása még ak-
kor is, ha azt a szakmai presztízs okok nem indokolják. Az AMI-nak a 
MOME-val való összevetésében ez a presztízskülönbség nem tagadha-
tóan megvan, de éppen az elmúlt másfél évtized tapasztalatai, eredmé-
nyei mutatják a továbblépés irányát.  
Egyetértve azzal, ami jó két évvel ezelıtt, egy, az építészoktatással 
kapcsolatban tartott szakmai fórumon hangzott el Czigány Tamástól, a 
gyıri Széchenyi Egyetem tanszékvezetıjétıl – „nem egymással, hanem 
Európával kell versenyezni” – jól látható, hogy ebben a versenyben 
csak a felkészült, elhivatott és nyelveket kitőnıen beszélı, a környezı 
közép-európai régióban otthonosan mozgó tanárokkal, oktatókkal le-
hetnek jók az esélyek. Az AMI-nak éppen ezzel a helyzeti elınnyel kell 
a jövıben kiemelten foglakoznia, tovább bıvítve és használva a kar és 
az egyetem kapcsolatait. 
Az AMI a kétlépcsıs képzés bevezetése után tervezi egy új képzés, a 
vizuális kommunikáció szak indítását, amihez a szakmai erı és kapaci-
tás már készen áll. Ez összhangban van az Intézet és azon belül az 
egyes szakok progresszív, az egyes mővészeti- és tudományágak integ-
rációját megfogalmazó célkitőzésével. 
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„A fogyasztói kultúra széles spektrumú igénye felértékelte, a piaci tér-
nyerést is meghatározó tényezıvé tette a formai-esztétikai szemponto-
kat. Az Alkalmazott Mővészeti Intézet oktató, alkotó-kutató munkáját 
egy komplex szakmai struktúrába rendezte, amely a tervezıi munka 
korszerő tárgyi és szellemi környezetének kiépítésével az intézeti kuta-
tás és kreatív innováció hatékony színtere. Az AMI célja az építészet és 
a formatervezés terén felmutatni és felkutatni a vizuális kommunikáció 
progresszív formai lehetıségeit, a tervezés és prezentáció hatékony 
módjait, a szakmai és regionális kapcsolatok révén menedzselni mun-
kákat és alkotókat, kutató-szolgáltató együttmőködést ajánlva a napi 
tervezési, ökológiai szempontú fejlesztési feladatokban.” – fogalmaznak 
a honlap bemutatkozó oldalán. 
A megismert dokumentumok és a látogatás tapasztalatai alapján a MAB 
– kihangsúlyozva és egyetértve a szak önértékelésében is megfogalma-
zott gondolatokkal –az Alkalmazott Mővészeti Intézet, a Faipari Mér-
nöki Kar, valamint az anyaegyetem együttmőködésében még meglévı 
további lehetıségek kihasználását emeli ki legfontosabb célként.. A 
világban az elmúlt néhány évtizedtıl megfogalmazódó újabb kihívások, 
a korszerő, környezettudatos technológiák, az ezekhez kapcsolódó 
anyagkutatások, informatikai fejlesztések szükségessége és kényszere 
átértékelte a felsıoktatás korábbi paradigmáit is. A tudományos-tech-
nológiai fejlıdés nem valósítható meg annak magas szintő megformálá-
sa és hatékony, nemzetközileg is releváns közvetítése, kommunikációja 
nélkül. Az iparmővészet, az építımővészet és az újabb vizuális mőfajok 
ma már nem csupán formai-esztétikai kategóriák, hanem a tudás és az 
innováció közvetítésének és a kutató - alkotó - befogadó hármasa 
kommunikációjának egyetemes nyelvei.  
Azért, hogy az oktatásban is természetessé váljanak az együtt dolgozás, 
együtt gondolkodás módszerei, már eddig is sokat tett az Intézet és a 
Kar. A hagyomány keretei között is folyamatosan megújuló Egyetem 
tudatos átalakulásának jól felismerhetıen fontos része a mővészeti kép-
zés folyamatos fejlesztése és kibontakozásának támogatása. 
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Pécsi Tudományegyetem 
Pollack Mihály Mőszaki Kar  
Építész Szakmai Intézet 

Akkreditációs döntés 

építımővészet alapképzési szak 
kkk: 2006/8/X/43. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/46. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
A 2009/8/VIII/2/3. sz. 

MAB határozat, a képzés 
akkreditációs feltételeknek 
való folyamatos megfelelé-

se esetén hatályos 
2012. dec. 31-ig. 

 
A DÖNTÉS INDOKLÁSA 
A rendelkezésre álló dokumentumok (az önértékelés, a szakindítási 
kérelmek, mintatantervek), a PTE és a PMMK honlapja, valamint az 
intézménynél tett látogatás tapasztalatai alapján a szak akkreditációja 
2012. dec. 31-ig hatályos, az akkreditáció e határidı utánra az elsı 
mesterképzési (MA) évfolyam végzése után, újabb akkreditációs vizs-
gálat eredményeként megújítható. 
 
ÁLTALÁNOS JELLEMZİK 
Annak ellenére, hogy a vidéki egyetemek közül legelıször Pécsett in-
dult egyetemi szintő építészképzés Magyarországon, mégis fiatal egye-
temnek tekinthetı a pécsi. Az oktatás nem elızmény nélküli, hiszen a 
1970-ben létrehozott Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolából nıtt ki, ahol 
megalakulása óta folyik fıiskolai szintő, inkább a mérnöki tudomá-
nyokra alapozó képzés az adott szinten meglehetısen magas színvona-
lon. Az egyetemi szintő építészképzés alapításának éve 1998, az elsı 
egyetemi szintő építész diplomát 2000-ben adták át.  
A Pollack Mihály Mőszaki Karon 2006 óta hat szakon folyik egyetemi 
szintő képzés. Ennek létrejötte nagyban köszönhetı Bachman Zoltán 
Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura- és más rangos díjjal kitüntetett épí-
tész, egyetemi tanár ambiciózus munkájának, aki jelenleg is az egye-
tem meghatározó személyisége, az Építész Szakmai Intézet és a Terve-
zési Tanszék vezetıje, továbbá a Doktori Iskola vezetıje és a Mester-
testület Elnöke.  
Az oktatás szervezeti felépítése a 2008. október 13-14-i MAB látogatás 
óta átalakult és ez a folyamat láthatóan még nem fejezıdött be teljes 
egészében. Jelenleg az Építész Szakmai Intézeten belül mőködik a 
Tervezési és építészeti ismeretek tanszéke Bachman Zoltán vezetésé-
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vel. E tanszéken belül történik a mővészeti tudományok és az építészeti 
tervezés oktatása. Az Intézeten belül mőködik továbbá az Épületszer-
kezettan tanszék és Urbanisztika tanszék, és ide tartozik a 2003-ban 
alapított Doktori Iskola. Az Épületszerkezettan tanszéket,- amely elsı-
sorban a mérnöki tudományok elsajátításáért felelıs, Kistelegdi István 
Ybl-, Széchenyi- és Pro Architectura-díjas építész, egyetemi tanár ve-
zeti.  
Az Építész Szakmai Intézeten belül párhuzamosan folyik építımővész 
és építészmérnök képzés. Mindkettıben van egyetemi szintő, egylép-
csıs, osztatlan képzés párhuzamosan. A 2007-2008-as tanévtıl kezdve 
megindult a Bolognai folyamat szerinti kétlépcsıs oktatás építımővész 
és építészmérnök szakon is alapképzési BA szinten.  
Ma Magyarországon a Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem után 
Pécsett képeznek a legnagyobb számban építészeket. Az építımővész 
képzésre leszőkítve ez a megadott adatok alapján évi 70-75 hallgatót 
jelent. A pécsi képzés tehát már nem tekinthetı kis-csoportos képzés-
nek.  
 
SAJÁTOSSÁGOK 
Sajátosnak tekinthetı az a körülmény, hogy az építımővészet szak a 
Mőszaki Karon belül jött létre, annak ellenére, hogy a Pécsi Tudo-
mányegyetemen mőködik Mővészeti Kar. A két egyetemi kar egymás 
mellett, szinte egy campust alkotva helyezkednek el. A Mővészeti Kar 
egyes oktatói részt vesznek az építész szak munkájában, a hallgatóknak 
van lehetıségük „áthallgatni”, mégis az a benyomásunk támadt, hogy 
sok kiaknázatlan lehetıség maradt abban a kivételes helyzetben, hogy 
itt egy helyen képezhetnének zenészt, képzımővészt és építészt.  
A pécsi építészképzés különlegessége, hogy egy intézményen belül, 
zömmel azonos oktatói összetétel mellett folyik építészmérnök és épí-
tımővész képzés, elvileg osztott és osztatlan formában. Ezek összeha-
sonlítása nem volt feladatunk, és nem is volt módunk rá, de a késıbbi-
ekben érdekes tanulságokkal szolgálhat egy összehasonlító elemzés, 
amely alapján szinte laboratóriumi körülmények között értékelhetıvé 
válna a két képzés sajátosságainak összevetése, az építész-építımővész 
diplomák különbözıségének, jellemzıinek a megvizsgálása.  
A stúdiumok során a hallgatók a tervezéshez szükséges mőszaki alap-
ismeretek (matematika, anyagtan, mechanika, épületszerkezettan) elsa-
játítása mellett nagy óraszámban vesznek részt mővészeti oktatáson. 
Ezeken a kurzusokon rajzi, festészeti, szobrászati technikákkal ismer-
kednek, tanulnak fotót, fény- és színelméletet, formatervezıi gyakorla-
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ton vesznek részt, és megismerkedhetnek a számítógép építészeti ter-
vezésben való alkalmazásával.  
A tervezési gyakorlatok során az építészeti tervezés egészét felölelı 
oktatásra való törekvés figyelhetı meg. Lakó- és középület-tervezési 
feladatok mellett tanulnak belsıépítészeti tervezést B. Soós Klára nagy 
gyakorlattal rendelkezı, elismert belsıépítész vezetésével, urbaniszti-
kát Hübner Mátyás és környezettervezést Böjte Tibor kertépítı mérnık 
irányításával. Ezeket a tantárgyakat elıadásokon és tervezési gyakorla-
tokon sajátítják el a hallgatók.  
A tervezés tanrendi felépítése hagyományos, nagyjából követi más 
egyetemek, fıként a Budapesti Mőszaki Egyetem módszerét, a felada-
tok egymásutánisága a fokozatosságra törekszik. A látogatás során a 
mőhelymunkába és az építkezı rendszerő oktatásba azonban nem volt 
módunk betekinteni. 
Az elméleti oktatás keretében szociológiát, építészet- és mővészettör-
ténetet tanulnak és a szakma gyakorlásához kapcsolódó jogi és gazda-
sági ismereteket szereznek a hallgatók.  
Az építımővész szak DLA képzésében az elkészített mestermunkának, 
a praxisnak van leginkább szerepe, az elméleti továbbképzés háttérbe 
szorul. A tanszékvezetı elmondása szerint a doktoranduszok a „mester-
munkára” és nem az írásra kell koncentráljanak. Az eddigi tények azt 
mutatják, hogy a hallgatók részfeladatokat végeznek nagyobb tervezési 
projektekben, így az egyéni teljesítmény nehezen értékelhetı. Az elmé-
leti továbbképzés, a tudományos kutatás, de még az alapos nyelvi tudás 
is háttérbe szorul. Ez elsısorban a frissen építész diplomát szerzett 
DLA hallgatók munkáiból hiányolható, nem pedig a nagy ívő építészeti 
pálya után itt diplomázó építészektıl, ahol egy komoly életmő igazolja 
a megszerzett/átadható tudást.  
A DLA hallgatók az egyetemi képzésben részt vállalnak, az alapkép-
zést segítik. 
Az építész végzettségő oktatók közremőködése az egyetemi fejleszté-
sekben nyilvánvaló, az elmúlt években szinte minden egyetemi beruhá-
zás tervezése az itt dolgozó építészek közremőködésével készült, leg-
utóbb a Pollack Mihály Mőszaki Kar épületének PPP keretében történt 
nagyszabású átépítése is. A beruházás sikere mellett nehezen érthetı, 
hogy az építészképzés ennek ellenére a város két különbözı pontjára 
kényszerülve mőködik, így az irányelvekben megfogalmazott mőhely-
munkának a téri feltételei nem adottak, az egyes csoportoknak nincse-
nek önálló termei, ahol a hallgatók az oktatási idın túl is együtt dol-
gozhatnának, pedig az így kialakuló közösség a kreativitás legerısebb 
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motorjává válik, a közösen végzett munka növeli az alkotói aktivitást, 
erısíti a motiváltságot.   
Az építészeti szak presztízsét, egyetemen belüli súlyát jelzi, hogy nem-
régiben a Mőszaki Kar dékánjának Bachmann Bálintot, az építész szak 
docensét nevezték ki. 
 
ERİSSÉGEK 
Az kar mőszaki jellegének, a különbözı mérnöki karok és a mérnöki 
ismeretek oktatásában nagy gyakorlattal rendelkezı oktatók jelenlét-
ének köszönhetıen a képzés erıssége ez a terület lehetne. Kérdés azon-
ban, hogy a mővészhallgatók körében mennyire lehetett megteremteni 
a mérnöki ismeretek presztízsét, tehát hogy a hallgatók mennyire élnek 
a lehetıséggel. 
Láthatóan komoly hangsúlyt kap az oktatásban a számítógépes techni-
kák elsajátítása a tervezésben. Különös tekintettel a számítógépes képi 
megfogalmazás, a prezentációs technikák igényessége emelendı ki. Ez 
a korszerő, piacképes tudás az alapfokú diploma megszerzése után az 
elhelyezkedés lehetıségét adhatja az itt végzetteknek. 
A hallgatók nagy számban töltenek el egy-egy félévet külföldi egyete-
meken. Az ott látott, tapasztalt módszerek jótékonyan hatnak, beépül-
nek az oktatás rendszerébe. A nemzetközi megmérettetéseket a tanárok 
szorgalmazzák: az egyetem diákjai szép eredményeket értek el, így 
említést érdemel az Európai Mővészeti Diák Biennálén elsı díjban ré-
szesült Ponte Leporello elképzelés, László Zsolt hallgató munkája.  
Az egyes karok hallgatói közötti munkakapcsolat workshop keretében 
jön létre. Eredményes együttgondolkodás alakult ki közgazdász és 
építészhallgatók között egy elhagyott pécsi ipari épület újrahasznosítá-
sára szervezett workshop alatt, de más városokban szervezett hasonló 
akciókon is részt vesznek a pécsi építészhallgatók.  
Az Európai Kulturális Fıvárosok (EKF) égisze alatt létrehozott 
„Temporary City” akciósorozatban fiatal képzımővészekkel dolgoztak 
együtt. Ezekben az eseményekben az a legnagyszerőbb, hogy alapja az 
öntevékenység, eredménye a közösségben és közösségért végzett mun-
ka öröme.  
A workshopokkal kapcsolatban megtapasztalt érték az alulról spontán 
szervezıdı, a hálózati rendszerek logikájához közelítı struktúra csíra, 
amely Magyarországon az oktatásban máshol nem honos. A hagyomá-
nyos hierarchikus felépítéssel szemben az információszerzés új logiká-
ihoz kapcsolódó közösségi modell nagy energiákat tud felszabadítani. 
Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy a kísérletezı, együtt gondol-
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kodó demokratikus szerkezető struktúra a mővészetoktatásban lehet 
hatékony, amennyiben ez jól szervezetten és tudatosan történik. Jelen 
pillanatban egy ilyen típusú oktatásnak a lehetısége csillant meg az 
egyes workshopokban. Összességében tehát kialakulni látszik egy friss, 
nyitott, alulról építkezı szemlélet, amely ma még nem kellıen kifor-
rott, de irányt mutathat a továbblépés tekintetében. Ennek egyik ered-
ményeként értékelhetı, hogy az egyetem hallgatói az Essen-Ruhr vidék 
2008-2010 között lebonyolított workshop-sorozat nyitó akcióján figye-
lemre méltó eredményt értek el 7 különbözı országból meghívott épí-
tészhallgatókkal versenyben. 
 
HIÁNYOSSÁGOK 
A képzésnek ez a sokfélesége nehezen tekinthetı át. A szervezeti fel-
építésbıl nem követhetı az építımővész és építészmérnök képzés meg-
különböztetése, és ily módon nehezen érthetı meg, a felvételizı hallga-
tók számára nehezen azonosítható be a két képzés közötti különbség. 
Az oktatói kar korosztályi összetételét tekintve feltőnı, hogy az építész 
középgeneráció szinte teljesen hiányzik. Az igen kisszámú, nagy 
szakmai múlttal és gyakorlattal rendelkezı építészegyéniségek mellett 
szinte csak 30-as éveik elején járó fiatal építészek vesznek részt az 
oktatásban, ráadásul mind ezen az egyetemen végeztek, itt jártak dok-
tori iskolába, az egyetemen kívül másutt nem, vagy csak a tanszék 
tanáraihoz kapcsolódó építész mőtermekben dolgoztak: összességében 
tehát nem rendelkeznek az építészetrıl külsı tapasztalattal, ami a ta-
pasztalatlanságból adódó hiányosságon túl a belterjesség veszélyével 
jár.  
Az oktatási célokban megfogalmazott mőhelymunka alapja a tapaszta-
lattal rendelkezı mester irányítása mellett végzett közös munka. Az 
elıbb említett helyzet következménye, hogy az építészeti tervezést 
tanító oktatók jelentıs többsége nem tekinthetı mesternek, ez a vi-
szony ezért nem alakulhat ki. A meghívott vendégelıadók részvétele az 
oktatásban ezt a problémát nem, vagy csak részben képes orvosolni. 
Különösen gondot okozhat ez a generációs egynemőség az idısebb 
építészek nyugdíjazásakor. Nem érthetı, hogy miközben a pécsi építé-
szeti szcéna 11 Ybl-díjas építészt tart számon, akiknek önálló érték-
szemlélete, szakmai látásmódja és hiteles tudása van, ezeknek az alko-
tóknak a munkájára a napi oktatásban nem támaszkodik az egyetem. 
A MAB korábbi vizsgálódásai során többször megfogalmazódott, hogy 
az Intézet oktatói színvonala nem kielégítı. Az elmúlt két év során a 
fiatal oktatói gárda egésze DLA fokozatot nyert, közülük heten azonna-
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li habilitációs folyamatba kerültek, többen 2009-ben sikerrel habilitál-
tak. Ezeknek a szakmai elımeneteleknek a gyorsasága kérdéseket vet 
fel, illetve a DLA megszerzésében meghatározó építészeti „mester-
munkáknak” a megítélhetısége problematikus, mert nem tekinthetık 
önálló mővészi alkotásnak. A szabályozási követelménynek való meg-
felelés nem feltétlenül jelent minıségi változást is egyben. 
Mint említettük, a mővészeti tantárgyak oktatásában különösen nagy 
hangsúlyt kap a tervek megjelenítése, a prezentációs technikák elsajátí-
tása. Nem vitatva ennek hasznát és fontosságát, a kreatív téri gondol-
kodást fejlesztı gyakorlatok nagyobb figyelmet érdemelnének, több 
szerepet kaphatnának a mővészeti stúdiumok között. Ide tartozik, hogy 
a számítógép használatában az új típusú kreatív nyelvhasználatot is 
lényeges oktatni, tehát az új számítógépes kompetenciák, a nyitott for-
ráskódú programnyelvek oktatása ajánlott. 
 
LEHETİSÉGEK, JAVASLATOK 
Az önértékelésben kiemelt mester-tanítvány helyzet megerısödését 
szolgálná, ha az oktatásba olyan érett alkotókat, építész egyéniségeket 
invitálna az intézet, akiknek tudása megkérdıjelezhetetlen.  
A mester-tanítvány hierarchiája mellett létjogosultsága van a fiatal 
tanárok közremőködésével hitelesen megoldható kísérletezı, work-
shop-jellegő mőhelymunkának is. Ennek az öntevékeny módszernek 
azonban meg kell teremteni a téri és tárgyi feltételeit és legfıképpen a 
szellemi hátterét és metodikáját. 
A képzés nyitottságának, a megalapozott tudásnak és a párhuzamos 
érvelések szépségének, összességében az oktatás minıségének a javu-
lását jelentené, ha az oktatói karban a tapasztalt, önálló véleménnyel, 
nagy tudással és vitathatatlanul magas színvonalú, önálló építészeti te-
vékenységgel rendelkezı középkorosztály építészeit is bevonnák, illet-
ve, ha a jelenlegi tanári kar fiatal tanárai az anyaegyetemtıl és a hozzá 
kapcsolódó építészirodáktól független fórumokon is kipróbálnák ma-
gukat. Erre apró kezdemények már vannak: Kovács Andor Krisztián 
egyetemi docens és Tamás Annamária DLA hallgatók a Mesteriskola 
XX. évfolyamán vesznek részt. A hasonló szándékokat az Intézetben 
fontos lenne támogatni. 
A nemzetközi kommunikáció és a nyitott, kísérletezı jellegő oktatás 
egyik alapfeltétele a biztos nyelvtudás. A fiatal oktatók esetében ez 
elvárható. Ezzel szemben a honlapon megadott adatok ismeretében a 
fiatal építész tanárok nyelvtudása itt-ott megkérdıjelezhetı. Többen 
például eszperantó nyelvbıl mutatnak fel középfokú nyelvvizsgát, 
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amely formailag lehet, hogy megfelel a DLA megszerzés kritériumai-
nak, a hasznosság szempontjából azonban ez a nyelvtudás erısen vitat-
ható. 
A mővészeti kar oktatói és hallgatói közötti szorosabb együttmőködés 
vélhetıen kölcsönös elınyökkel járna, mindkét kar hallgatóinak szem-
léletét gazdagítva, a különbözı mőfajok közötti közlekedést erısítve. 
Ez a közös munka az intézmények számára elınyöket hozna, hisz a 
mőszaki területen a mindinkább specializálódó gyakorlattal szemben a 
mővészi tervezés mőfaji határai egyre inkább elmosódni látszanak. 
A közeljövıben, de legkésıbb a majdani elsı mesterszintő diplomák 
kiadásának idıpontjáig alapvetı lenne a képzés irányultságának meg-
fogalmazása. A mérnök- és mővészképzés együttes jelenléte zavaró: 
fontos lenne döntést hozni valamelyik javára, ezzel tiszta helyzetet te-
remtve a hallgatók számára.  
Az oktatás minıségét jelentısen javítaná, ha a tanmenetben megfogal-
mazott elképzelések módszeresen, építkezı jelleggel valósulnának 
meg. A kísérletezı, a trendek és új elképzelések iránt nyitott képzés ak-
kor válhat sikeressé, egyáltalán akkor lehet tudássá, ha ezt egy idıtálló, 
magabiztos szakmai értékszemlélet egészíti ki. A biztos tudásnak és a 
nyitottságnak együttesen lehet értéke. A képzésben ma nagy az esetle-
gesség, amely igen bizonytalan kimeneti teljesítményhez vezet. Az 
alapképzésben nagyobb energiákat szükséges fordítani a megbízható 
alaptudás elsajátítására. 
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ZENEMŐVÉSZETI KÉPZÉSI ÁG SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS 
AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 

 

AKKREDITÁCIÓS  JELENTÉS 
 

A MAB 2009/8/VIII/1/1-11. számú határozatai6 
 

A Látogató Bizottság elnöke: 
Dobszay László 

zenetudós, LFZE Egyházzene tanszék, prof. emeritus; MTA Zenetu-
dományi Intézet, tudományos tanácsadó 

A Látogató Bizottság tagjai: 
Clapton, Nicholas 

énekmővész, London-Oxford 
Csalog Gábor 

zongoramővész, LFZE Kamarazene tanszék, egyetemi adjunktus 
Dolinszky Miklós 

zenetudós, MTA Zenetudományi Intézet 
Erıd Iván 

zeneszerzı, zongoramővész, Wien Musikuniversität, prof. emeritus 
Hadady László 

oboamővész, a Párizsi Zeneakadémia tanára 
Hamar Zsolt 

karmester, zeneszerzı, Pannon Filharmonikusok, mővészeti igazgató 
Huszár Lajos 

zeneszerzı, SzTE ZMK Zeneelméleti tanszék, egyetemi tanár 
Komlós Katalin 

zenetudós, DSc, LFZE Zeneelmélet tanszék, tszv. egyetemi tanár 
Matuz István 

fuvolamővész, zeneszerzı, DE ZK Fafúvós Tsz., tszv. egyetemi tanár 
Rácz Zoltán 

ütıhangszermővész, LFZE egyetemi docens, Amadinda ütıegyüttes 
Rolla János 

hegedőmővész, Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester 
HÖOK képviselık: 
Filep Bálint SzE egyetemi hallgató 
Miskolczi Norbert BMF egyetemi hallgató 

 

2009. október 30. 
                                                           
6 A MAB határozat a jelen dokumentum 2. fejezete. (Magyarázatot lásd a 2. lábjegyzetben.) 
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Bevezetés 
 
Látogatások idıpontjai, jelentés:  

2008. november 3-4. Debreceni Egyetem Zenemővészeti Kar 
2008. november 5-7. Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemővészeti 

Intézet 
2009. február 16-18. Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemő-

vészeti Intézet (Gyır) 
2009. február 19-20. 23. Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem  
2009. március 25. Kodolányi János Fıiskola (Székesfehérvár) 
2009. április 27-28. Pécsi Tudományegyetem 
2009. április 29-30. Szegedi Tudományegyetem Zenemővészeti Kar 

(ápr. 30.-i sztrájk, május 1.-i hosszú hétvége)  
2009. május LB jelentés véglegesítése, aláírása: 2009. június 19.  

 
A látogatás körülményei  
Az összes érintett intézmény részérıl a lehetı legjobb volt a fogad-

tatás. Az önértékeléseken túlmenıen készségesen teljesítették a pótló-
lag kért adatszolgáltatásokat, megküldték az önértékelés dátuma óta 
végbement változásokat. A látogatás idıszakában is mindent megtettek 
annak eredményességéért, kedvezı munkakörülményeket biztosítottak, 
számos esetben kérésünkre átszervezték a heti órarendet, berendeltek 
tanárokat és diákokat, hogy a rövid idı alatt is minél többféle órát lás-
sunk. Gondoskodtak az étkezésrıl, szállításról, az intézményen belüli 
munkaszobáról, s ezzel lehetıvé tették, hogy a bizottság napi 8-10 órá-
nyi zavartalan óralátogatással alakítsa ki véleményét.  

Igen hasznosak voltak az óralátogatásokon kívül kérésünkre meg-
szervezett beszélgetések: az intézmény vezetıjével, vezetı munkatársa-
ival, több esetben a tanárok általunk megnevezett csoportjaival, két 
intézményben a hallgatókkal. 

A bizottság minden meglátogatott intézményben tanulmányozta a 
könyv- és kottatár elhelyezését, állomány-összetételét, katalógusait.  

Minden intézményben a helyszínen elkért dokumentációk: a tény-
leges tanári állomány, tényleges hallgatói létszám, a megelızı két-
három év növendékhangversenyeinek, vizsgalapjainak és diploma-
hangversenyeinek mősora és a félév folyamán játszott anyagok jegyzé-
ke (amennyiben azt bekérték a hallgatóktól és archiválták). 

A HÖOK által delegált LB tagok megjelentek a látogatásokat 
megelızı elsı LB megbeszélésen, de a további munkában nem vettek 
részt. 
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A jelentést meghatározó általános megállapítások 
 
A látogatás eredményességét akadályozó tényezık 

A Bizottság feladata az alapképzések (BA) akkreditációs vizsgálata 
volt. A zenemővészetben a bolognai rendszert 2007 szeptemberében 
léptették életbe, így az elsı meglátogatott intézményekben a bolognai 
rendszerbe legkorábban belépett hallgatók is még csak második évfo-
lyamukat kezdték meg, a legutolsó látogatott intézményekben pedig a 
második évfolyam vége felé jártak. Befejezett, lezárt ciklus eredménye-
inek megvizsgálására tehát nem volt mód. Ha az LB valóban az alap-
képzésekre korlátozta volna óralátogatásait, munkáját eredménytelenül 
kellett volna zárnia: egyes tanárok munkáját egyáltalán nem látták vol-
na (amellett ez órarendileg is megoldhatatlan lett volna). Ezért az in-
tézmény általános oktatási és infrastrukturális színvonalának felmérése 
céljából tanórákat és tanárokat látogattak, tekintet nélkül arra, hogy 
azok még a régi osztatlan rendszerbe vagy már a kétciklusú képzésbe 
tartoznak.  

Az egyes intézményekre fordított két és fél (másutt két) nap a meg-
látogatott órák magas száma ellenére sem elegendı biztos ítélet kifor-
málására. Különösen nem akkor, amikor egy-egy tanár munkáját egyet-
len, 20-30 perces óra alapján kellene megítélni. Megállapításainkat 
tehát némi félelemmel vetjük papírra, és elıre elismerjük, hogy vélemé-
nyünk kialakításában – általában is, egyedi esetekben is – tévedhettünk. 
Mindazonáltal igyekeztünk munkánkat elfogulatlanul, kizárólag a ma-
gyar zenei kultúra és oktatás féltı szeretetével megfogalmazni. 

 
A jelentés remélt utóélete 

a) A látogatás során kiderült, hogy az igazi gondok nem egy-egy in-
tézményre jellemzıek, hanem zenei felsıoktatásunk egészére. Az 
igazán nagy, megoldhatatlannak látszó problémák nem is a zenei 
felsıoktatás specifikumai, hanem a magyar felsıoktatási rendszer 
egészével függenek össze. E munkának nem lett volna értelme, ha 
ezeket a problémákat a bizottság nem tárja fel. Kiváltságos alka-
lom volt a vizsgálat arra, hogy az erre valóságosan hivatott szak-
emberek a jelen magyar zenei felsıoktatás egészérıl készítsenek 
látleletet.  

b) Az a) pontban leírtak meghatározták a jelentés szerkezetét is. 
Hangsúlyos része nem az egyes intézmények erényeinek és gyen-
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geségeinek felsorolása, hanem a valamennyiükre jellemzı vonások 
számbavétele. Az 1. fejezet a zenemővészeti felsıoktatás egészére 
vonatkozó kritikát tartalmazza, a 2. fejezet halad végig az intézmé-
nyeken, s itt visszautal az elsı fejezet általános megállapításaira. 
Végül a 3. fejezet a témát a felsıoktatás zenén túli horizontján tár-
gyalja.  

c) A látogatások tapasztalatai szerint valamennyi intézményben je-
lentkezı komoly gondokról van szó. Ezek megoldását még akkor 
is az intézményvezetıknek kell megkísérelniük, ha az okok egy ré-
szérıl nem tehetnek. Az e problémák kezelésére tett intézményi 
lépések megvizsgálására a MAB két év múlva, 2011-ben ellen-
ırzı monitoring-eljárást kezdeményez.  
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1. fejezet: A MAGYAR ZENEI FELFİOKTATÁS ÁLTALÁNOS SZAK-

MAI HELYZETE 
7 

 
A jelentés e fejezete az oktatás szakmai-szervezeti helyzeté-

vel foglalkozik. A két alapképzési szak közül elsısorban az 
elıadómővészeti szakra fókuszál, az alkotómővészeti szakról 
– mely helyzeténél fogva is kevesebb problémát rejt – függelé-
kesen esik szó.  

E fejezetben az egyetemes problémákról, nehézségekrıl, ba-
jokról alkotott véleményt a bizottság, az elismerı, feladatokat 
megjelelı megjegyzéseket pedig az egyes intézményekrıl szóló 
második fejezet tartalmazza. 

A valamennyi intézményre jellemzı probléma két (egyenként 
is összetett) tényezıben foglalható össze: az elsı az oktatási 
folyamatban, a másik az oktatókban jelentkezik. Természetesen 
az alábbi sommázó megállapítások egy-egy kiváló tanár munká-
jára hivatkozva cáfolhatók, a nagy általánosságot figyelembe 
véve azonban valószínőleg helytállóak. 

 
1.1. Az oktatás és a valódi társadalmi igények inkongruenciá-

ja  
Az egyetem által kibocsátott hallgatók túlnyomó része (felmé-

rés híján is mondhatjuk, nagyjából 95%-a) zenekarban vagy ta-
nárként fog elhelyezkedni. Oktatásukat viszont dominánsan a 
pódium-mővészet anyaga, kívánalmai határozzák meg. Más 
szóval: a jövendı tanárok, zenekari játékosok, kamarazenészek 
képzése helyett az intézmények oktatási rendszere szólista-
nevelésre koncentrálódik. Az ellentmondást három szinten vizs-
gáljuk. 

 
 

                                                           
7 A MAB a magyar zenei felsıoktatás szempontjából nagyon fontosnak és tanulságosnak 
tartja és köszöni a látogató bizottság jelentésének 1. és 3. fejezetét is, de nem veszi át 
határozatként, mivel azok a szorosan vett akkreditációs eljárás elemein túlmutatnak és 
elsısorban a látogató bizottság felfogását tükrözik. Ugyanakkor jelentıségük miatt a 
teljes jelentést, e fejezetekkel együtt a szokásos módon (MAB honlap) nyilvánosságra 
hozza. [E két fejezetet a bal oldalon megkülönböztetı vonal jelzi.] A MAB felhívja az 
intézményeket ezek mérlegelésére, s a két év múlva esedékes idıközi értékelésnél az 
ezekkel kapcsolatos intézkedésekrıl külön tájékoztatást kér. A jelentés e két fejezetére 
a MAB külön is felhívja az OKM figyelmét. 
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1.1.1. A repertoár 
A játszott anyag sem mennyiségében, sem összetételében 

nem felel meg a célnak.  
a) Amennyire a dokumentációkból megállapíthattuk, a hallga-

tók által játszott anyag mennyiségileg elégtelen. S ez azért baj, 
mert igazi jártasságot csak nagy anyagon lehet szerezni, mely új 
és új kontextusban hozza a játékos elé a hasonló technikai és 
zenei feladatokat. Bármennyire szükséges egy-egy nagy mő sok 
gyakorlást kívánó részletes kidolgozása, azt a rugalmasan újra-
alkalmazható hangszeres tudást, mely a mindennapi zenész-
tevékenységhez elengedhetetlen, nem lehet általa megteremte-
ni. 

A praktikus zenész-tudás legfontosabb részei a gyors, értı 
kottaolvasás, a feladatokhoz alkalmazkodó szolid technika, a 
lapról olvasási készség. Ezek pedig csak a tapasztaltnál lénye-
gesen nagyobb repertoár átjátszásával szerezhetık meg.  

Összefügg ez a játszott mővek nehézségével. Tapasztala-
tunk szerint túl korán túl nehéz feladatok elé kerülnek a hallga-
tók, s e nagy koncertdarabokból bizonyosan nem lehet egy félév 
alatt annyit végezni, amennyi kívánatos volna. Az idı elıtt adott 
túl nehéz darabok nemcsak elveszik a teret a tömegesebb reper-
toár elıl, hanem gyakran ártanak a hallgató ízlésbeli, technikai, 
zenei fejlıdésének is. (A legplasztikusabban e nehézség a ma-
gánének oktatásában tapasztalható.) A fejlıdést biztosan meg-
alapozó sok félkönnyő darab biztosabb talaja a zenei kibontako-
zásnak és a hallgató önállóvá válásának, mint néhány virtuóz 
darab vagy versenymő nagy tanári segédlettel történı bedresszí-
rozása. Amellett, ha stílusérzéket nem néhány valódi vagy vélt 
elıadói szabállyal, manírral azonosítunk, akkor annak úgy kelle-
ne kialakulnia, hogy a hallgató hasonló stílusú, jellegő darabokat 
játszik nagy számban, egyiket a másik után.  

Amikor „átjátszásról” beszéltünk, nem felületességre gondol-
tunk, hanem arra az aktív megismerésre, mely több mint lapról 
olvasás, kevesebb, mint hangversenyszerő kidolgozás, s amely 
éppen arra az érlelıdésre számít, melyet az egymáshoz hasonló 
darabok kvantitása eredményez.  

Az ideális repertoár belsı szerkezete ez lenne: i) jól megvá-
lasztott, figyelemmel, gondossággal tanult technikai gyakorlatok, 
ii) nagy mennyiségő, viszonylag könnyő, hasonló problematikájú 
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darab átjátszása; iii) a hallgató fejlıdési szintjéhez igazodóan 
kiválasztott mestermővek részletes kidolgozása.  

b) Ugyanilyen fontos azonban a repertoár tartalmi válogatá-
sa. Azt tapasztaltuk, hogy egy-egy hangszer repertoárja szinte 
országszerte azonos, kis számú, állandóan ismétlıdı néhány 
18-19. századi mőbıl áll. Az a gyanú keletkezhet a látogatóban, 
hogy a tanár egyszerően a fiatal korában megtanult emlékeire, 
nem pedig állandóan fejlesztett repertoárismeretére támaszkod-
va jelöl ki megtanulandó darabokat. 

Az igazi kortárs zenébıl – néhány ambiciózus tanár növen-
dékeit leszámítva – elenyészıen keveset játszanak. Ugyan a 
tanult darabok között vannak 20. századi szerzık, de azok jó-
részt a romantikából kinövı hangzás- forma- ritmusvilágot képvi-
selik. Azok az új kottaolvasási, értelmezési, ritmikai problémák, 
az az elıadói magatartás, melyet az 1970 utáni zeneszerzés 
megkövetel, nagyrészt ismeretlen marad a hallgatók elıtt. Sıt 
továbbmehetünk: még Bartók zenéje is tőrhetetlenül alacsony 
arányban szerepel a játszott anyagban, nem is beszélve a 20. 
század többi klasszikusának alkotásairól. 

De ugyanez mondható el a régi zenérıl is. Az a hatalmas, a 
zenei érzék fejlıdését maximálisan segítı repertoár, mely a 17. 
századi hangszeres irodalomban lenyőgözı mennyiségben adva 
van, szinte teljesen hiányzik a repertoárból. Holott éppen ez az 
az irodalom, ahol számos alapvetı ritmikai, formai és technikai 
probléma világosan tisztázható; amellett ezek megismerése 
egyúttal az alsó- és középfokú zenepedagógiában kiválóan 
használható anyaggal láthatná el a jövendı zenetanárt.  

De a 18-19. századi repertoár is szegényesen van képvisel-
ve. Ugyanazokat a darabok láthattuk mindenütt a mősorokban, 
az igazi „iskola-játékra” alkalmas kismesterek mővei pedig alig 
vannak képviselve.  

A zongoratanároknak is rá kell ébredniük, milyen korlátlanul 
tágas hangszerük repertoárja, és e csodálatos bıség állandó 
felfedezıutakra kellene, hogy csábítsa ıket. A remekmővek 
száma szinte kifogyhatatlan. Kellı erıfeszítéssel le lehet gyızni 
eme a könnyebb út követésének a gravitációját! Miért ne játsz-
hatnának növendékeink? Hol van a repertoárból Ph. E. Bach, 
Couperin, sok jó Csajkovszkij-mő; Frescobaldi, a soha nem ját-
szott Schubert-táncok százai, sok késıi Liszt, azután Fauré, 
Janacek, Sztravinszkij, Sosztakovics, Szkrjabin, Messiaen, Cage 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 256

(preparált zongorával is!), Ligeti (Musica Ricercata), Soproni, 
Kurtág, csupa nagyszerő zongoraszerzıt? Persze, Bartók is, de 
nemcsak népi anyagú darabjai, hanem a Mikrokozmosz, a Sza-
badban sorozat, stb.  

Egyes hangszerek vagy inkább hangszercsoportok esetében 
ezen felül súlyos esztétikai kifogásokat is emelhetünk. Itt a vizs-
gaanyagokban mondhatni a „bóvli” dominál, míg az annál nem 
nehezebb, ámde értékesebb modern és régi zenei irodalom hi-
ányzik.  

Fentebb utaltunk rá, hogy ennek a torz stílusszerkezetnek 
oka valószínőleg az, hogy a tanárok repertoárismerete sem ki-
elégítı és a tanárok nem is törekszenek azt fejleszteni. Ha van 
egy mővészeti egyetemen létjogosultsága kutató-fejlesztı mun-
káról beszélni, akkor éppen a repertoár feltárása, az adott hang-
szerre való alkalmazása lehetne hozzá méltó feladat. Az 
akkreditáció által egyetemi szinthez megkívánt „tudományos” 
fejlesztı munka az intézményekben gyakorlatilag nem folyik, 
vagy csak álcázásként jelenik meg az önértékelésben három-
négy tanár többé-kevésbé elfogadható publicisztikájával képvi-
selve. A tananyagok kidolgozása, állandó megújítása és szükség 
szerint átiratokkal való gazdagítása, majd kiadása nemcsak 
hasznos lenne, de az adott egyetem büszkeségére is szolgálna. 
Igen fontos lenne, hogy ebben a fejlesztı munkában az adott 
hangszert különbözı egyetemeken tanító oktatók valamiféle 
munkaközösségként együtt is dolgozzanak, vagy legalábbis in-
formálják egymást.  

 

1.1.2. A kamarazene sanyarú helyzete 
A kamarazene fontosságával elvileg mindenki egyetért, de 

tapasztalataink e téren – tisztelet a kivételnek – nem voltak meg-
nyugtatók. 

a) Nincs mindenütt biztosítva a rendszeres, hetenként óra-
rendileg rögzített kamarazene tanítás. A kamarazene olykor ki-
merül hangversenyeket megelızı, alkalmi együttzenélésben. 
Nehéz felfedezni akár egy tervszerően felépített tanmenetet, 
vagy feladat-rendszert, világosan megfogalmazott követelmé-
nyeket, vagy akár csak törekvést az egyes kamaracsoportok 
szakmai munkájának koordinálására.  

Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy legtöbb intézményben 
nincs kamarazene tanári csoport; a kamarazenét azok tanítják, 
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akiknek hiányos tanári óraszámát fel kell tölteni. Ezen túl legtöbb 
helyen nincs is a kamarazene áttekintéséért, irányításáért, 
szakmai fejlesztéséért felelıs megbízott vezetı. Sokszor kérdé-
ses, hogy maga a tanító tanár mennyi igazi kamarazenei gyakor-
lattal bír, illetve bizonyította-e jártasságát e téren.  

Holott a kamarazene a zenész-mesterség megtanulásának 
igazi mőhelye, különösen az olyanoknál, akik nem szólisták lesz-
nek. Közhely, hogy itt tanulja meg a zenész az együttjáték ritmi-
kai, hangzási, intonálási követelményeit, itt tanul meg „gondol-
kodni” arról, hogy mit is csinál, hogyan irányítja zenei lépéseit, itt 
tapasztalja meg, mi a hangzási transzparencia, mit jelent a fe-
gyelmezett és mégis rugalmas metrikai, formai kivitelezés.  

b) Ezen túlmenıen, sok hangszeres számára a kamarazene 
az a mőhely, amelyben leginkább hozzájuthat értékes zenéhez. 
Azon hangszeresek, kiknek saját hangszeres irodalma túlzottan 
specializált, mondhatni a zenetörténet mainstreamjérıl lesza-
kadt, a kamarazenében találkozhatnak szinte minden kor meste-
reivel és mestermőveivel. Ám ez itt talán még élesebben veti fel 
a repertoárfejlesztés kérdését, mint a szólójáték. Ha a kamara-
zene leszőkül a (kétségtelenül fontos és kihagyhatatlan) hegedő-
zongoraszonáták, vonósnégyesek, illetve vegyes értékő fúvós 
kamarazenék repertoárjára, akkor e tárgy nem vezet ki az eddigi 
egyoldalúságból.  

Itt ismét fel kell vetni a reneszánsz és kora barokk, illetve kor-
társ zene megjelenésének ügyét. E stílusokban olyan repertoár-
ral ismerkedhet a hallgató, melyet a jövıben tanárként is legin-
kább használhat. A zeneiskolai tanárok többsége nem fog Bee-
thoven hegedő-zongora szonátákat vagy kvartetteket játszatni 
növendékeivel. A korai zene nagy része hangszer összeállítás 
szempontjából indifferens, a tanár használni tudja, bármilyen 
összeállításra nyit majd neki lehetıséget saját iskolája. Az utolsó 
két-három évtized repertoárja is bıvelkedik az ilyen „szabad ösz-
szeállítású” kamaradarabokban. Ugyanakkor a zenei feladatokat 
olyan világosan prezentálják e darabok, hogy pedagógiai szem-
pontból is eszményinek mondhatók; kevésbé komplexek, mint a 
klasszikus-romantikus mestermővek, viszont zeneileg értéke-
sebbek, mint a feladatokat részekre bontó etőd győjtemények. 

Itt kell nagy elégedetlenséggel megemlítenünk, hogy a bolo-
gnai rendszerben bevezetett „kortárszenei együttes” tantárgyat 
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sehol sem indították meg, illetve annak neve alatt az eredeti cél-
tól teljesen eltérı tevékenységet folytatnak.  

Vissza kell térnünk ahhoz a megállapításhoz, hogy a reper-
toárépítésben serény kamarazene tanárok színre lépése nélkül 
ebben a dologban nem is lesz elırehaladás. 

A kamarazene sanyarúsága az egyik ok, ami miatt egyet-
len intézményben sem javasoljuk a 8 évre szóló akkreditá-
ciót. Elvárjuk, hogy az intézményvezetık igen határozott lépése-
ket tegyenek, méghozzá halogatás nélkül az ügyben való elıre-
lépésért.  

 
1.1.3. Egy másik neuralgikus pont: a zenekar 
Az egyetemekrıl kikerülı zenészeink túlnyomó többsége ze-

nekarokban fog elıadómővészeti tevékenységet folytatni, akár 
úgy, hogy nagy szimfonikus zenekarokba nyer felvételt, akár 
úgy, hogy tanári munkája mellett a fıleg vidéki városok félhivatá-
sos zenekarait segíti tudásával. Ennek megfelelıen a zenekari 
munkát a BA szintő elıadómővészeti oktatás legfontosabb 
részeként kell kezelnünk. Ebben örvendetes egyetértés van az 
intézményekben, itt-ott biztató kezdeményezéseket is látunk, 
egészében mégsem sikerült a pedagógiai munka integráns ré-
szévé tenni a zenekari gyakorlatot.  

A hiány oka részben személyi: nehéz annak vezetésére 
olyan szakembert találni, aki egyszerre ismeri a zenekari munka 
csínját-bínját, jól vezényel és a nélkülözhetetlen szervezési mun-
kát is el tudja végezni, még hozzá a kisebb egyetemeken szinte 
segítség nélkül. 

A másik ok technikai: kevés helyen van olyan mérető és 
akusztikájú terem, hogy a zenészek a maguk játékát és a zene-
kari hangzást egységben tudják hallani, s hiteles hallási tapasz-
talatokat győjthessenek közös ritmusról, hangzásról, dinamikáról, 
hangszínekrıl. 

De a legnagyobb probléma, hogy a zenekari gyakorlat meg-
szervezése mögött nincs igazi pedagógiai terv és annak megfe-
lelıen alakított intézményi élet. A zenekarok munkaprogramját 
többnyire alkalmi feladatok határozzák meg, az intézet vagy 
egyetem reprezentációjának kívánalmai gyakran háttérbe szorít-
ják a pedagógiai tervszerőséget: a zenekar inkább reprezentáci-
ós, mint pedagógiai célt szolgál.  
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Szinte mindenütt kidolgozatlan a nagyzenekar, a részlegek 
(vonós, fúvós), az egyes szólamok összehangolt fejlesztése. A 
repertoárt sem igazi pedagógiai tervszerőség, hanem vagy ötlet-
szerőség, vagy az említett reprezentációs igény szabja meg. 
Gyakran tapasztalhattuk, hogy a zenekar a hangszerjátékosokat 
egyéni tudásukat meghaladó feladat elé állítja, s helytállásukhoz 
kevés segítséget kapnak a hangszertanároktól. Mindössze egy-
szer tapasztaltuk, hogy a hangszertanár jelen van a nagyzeneka-
ri próbán, s egyszer azt, hogy maga is beül hangszerével a szó-
lamba hallgatói mellé. Ha ezt a módszert, a tanár és növendék 
zenekari együttjátszását nem restellik a világhírő, nagy hagyo-
mányú zenekarok (például Drezda), hanem pedagógiai alap-
módszerüknek tekintik, semmi ok arra, hogy az elsısorban ze-
nekari játékra nevelı fıvárosi és vidéki alapszintő kurzusok eny-
nyire szétválasszák a szólista orientációjú „fıtárgyi” és a zeneka-
ri foglalkozást. 

Az esetek többségében nincs kialakult rendje a zenekari szó-
lamrepertoár megtanulásának. Ha ennek tere egyszerően az 
egyéni hangszeróra, akkor csupán a hangszertanár idıbeosztá-
sán, kedvén, ambícióján múlik, hogy növendéke mennyire válik 
alkalmassá zenekari játékra, s legkevésbé sem biztos, hogy eb-
ben egy-egy intézmény hallgatói azonos szinten fognak állni. 
Amíg nincs elkülönített zenekari repertoárismeret óra, hozzá 
tartozó közös szólamjátékkal és felmondással, addig e terület az 
esetlegességek áldozatává válik. 

Az alapképzés KKK-ja a célok között is, de a tantárgyak 
között is elıírja a zenekari repertoárismeret, lapról játék, 
kisegyüttes, zenekari próba félévre meghatározott kredit-
mennyiségét. Tapasztalatunk szerint ez nem valósul meg. S 
nem is valósulhat meg, ha a zenei felsıoktatásunk nem fogadja 
el alapelvként a zenekari-kamarazenei képzés prioritását, és a 
zenekari gyakorlat élén nem áll olyan mester, aki összefogja, 
koordinálja e tárgyak tanítását, tantervét, tananyagát, és aki e 
tekintetben igénybe veszi (és igénybe veheti) a kamarazenét és 
hangszert oktató kollégák közremőködı munkáját.  

A fentiek szerint a zenekari gyakorlat csak akkor kerülhet az 
élet által is megkívánt helyére az oktatásban, ha az összpróba, a 
kisegyüttes, a részleg-próba, szólampróba, repertoártanulás és 
lapról játék egymással összehangolt, de egymástól megkülön-
böztethetı, külön kreditértékben kifejezett, ellenırzött foglalko-
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zássá válik a zenekarvezetı felügyelete alatt. A bolognai folya-
mat indítást és kereteket adott ehhez, mellyel egyelıre nem él-
tünk.  

 
1.1.4. Javaslat a megoldásra 
Félı, hogy az 1.1. alatt felsorolt problémák a jelenlegi keretek 

között nem oldhatók meg, mégpedig nem objektív, hanem sze-
mélyi okok miatt. Egyetlen lehetséges megoldásnak az látszik, 
hogy a MAB és az OKM közösen támogassa egy önálló kama-
razene–zenekari alapszakos szakirány és önálló mesterszak 
megindítását. Megbeszéléseink során kitőnt, hogy szinte min-
den intézmény igazgatója (dékánja, intézetvezetıje) szükséges-
nek és hasznosnak látná e szak megindítását, készek azt kez-
deményezni. A jelen helyzetben csak ez tenné lehetıvé, hogy 
egy átgondolt, integrált tanterv fogja össze a felsorolt elemeket, 
tegye az intézmény szervezetében méltó helyre ezt a központi 
foglalkozásnemet, biztosítson számára olyan vezetıt, aki ezen 
elemeket áttekinteni és rendezni tudja. Egy ilyen szak természe-
tesen nem teszi feleslegessé az egyéni hangszeres szakirányo-
kat, melyek egyrészt folytathatnák a szólistaképzést, másrészt 
azonban – az akkreditálandó új szakirány vezetıjével összehan-
goltan – megadnák a hallgatóknak a kamarazenéhez és zenekari 
játékhoz szükséges hangszeres tudást.  

  
1.2. A tanári színvonal kérdése – átfogóan 
E kényes kérdés tárgyalásától nem futamodhatott meg a Lá-

togató Bizottság, még ha igyekszünk is ezt maximális diszkréció-
val tenni. Azt mondhatjuk, hogy a dolog még fontosságán alul is 
van kezelve, ugyanis végül is egy zenei egyetem olyan jó, ami-
lyen jók a tanárai. Márpedig a Látogató Bizottság nem volt feljo-
gosítva arra, hogy egyes tanárokat minısítsen, holott sok eset-
ben egy-egy szak(irány) nehézségei nem oldhatók meg az adott 
intézményben rendelkezésre álló tanári kar megváltoztatása nél-
kül.  

Mivel mégsem szabad egy ilyen latolgatásba belefognunk, 
úgy döntöttünk, hogy i) a problémáról e fejezetben átfogóan 
írunk, s az intézményvezetıre bízzuk annak eldöntését, vonat-
kozik-e a nála tanított szakok valamelyikére a kritika, ii) az egyes 
intézmények elemzésénél jobbára a pozitív példákat emeljük ki, 
a bírálatokat inkább szakirányok egészére, s nem egyes tanárok-
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ra specifikálva, iii) a kiugró pozitív és negatív eseteket személyes 
beszélgetésen tárgyaltuk meg azokkal az intézményvezetıkkel, 
akik ezt igényelték.  

Az esetleges helytelen általánosításokat mentegetve megis-
mételjük, hogy a tanári állománynak csak mintegy felét láthattuk 
munka közben, s egyetlen óra vagy töredék-óra benyomásai 
alapján nem lehet igazán felelısséggel nyilatkozni. 

 
1.2.1. A nagy generáció eltőnése  
Úgy tőnik számunkra, egy nagy zenész-generáció úgy tőnt 

vagy tőnik el pillanatokon belül a színtérrıl, hogy nem hagyott 
maga után nemzedéki szélességben hasonló nagyságrendő utó-
dokat. És most nem a kiemelkedı tanáregyéniségek, egy 
Weiner, Kadosa, Rados hiányáról beszélünk, sokkal inkább a 
pontos ismeretekkel bíró, szolid, megbízható alaptudást adó 
„hétköznapi munkásokéról”, a nagy tradíció szerény hordozóiról. 

A nagyrészt még a II. világháború elıtt nevelkedett nagy 
nemzedék java része pontos ismeretekkel bírt mind a technikai, 
mind a zenei feladatok mibenlétérıl. Nem, vagy nem csak meg-
fogalmazott ismeretekrıl van itt szó, hanem a gyakorlatba beszí-
vódott szolid tapasztalatokról: a hangszeres biztonság, a ritmus-
formák, hangzási ideálok helyes megítélésérıl. Ez a tudás fo-
lyamatos hagyományozásra épült, valójában még a késı 19. 
századi német iskolára ment vissza, és meghonosodva jó ter-
mést hozott.  

Még egyszer: nem a kimagasló tehetségek tudásáról van itt 
szó, s azt sem mondhatjuk, hogy e generáció minden tagja jól 
tanított. De nagy többségük jót tanított. Ehhez a tudáshoz tarto-
zott a jó hangszeres technika és a precíz zenei kifejezés, mér-
téktartás együtt járásának, egymásra hatásának készségszintő 
ismerete.  

Jó tanárok ma is vannak. Köztünk van még (vagy csak mos-
tanában ment el) néhány olyan idısebb kolléga, aki az 1950-es 
években a „jó középtıl”, vagy éppen a kiemelkedı mesterektıl 
vette át a szolid alaptudást, és azt többé-kevésbé megırizte. De 
elveszni látszik az a „közmegegyezés”, mely a napi gyakorlat 
kellı szélességében képviseli ezt a hagyományt. Természetesen 
e mögött világválság van: a felületesség és hatásvadászat ko-
runk betegsége.  
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Egyetemeinken ma – saját bevallásunk szerint – körülbelül 
570 tanár mőködik. (Valójában kevesebb, mert közülük sokan 
még ma is két intézményben tanítanak.) Ezeknek a látogatás 
során kissé több mint felét láthattuk. Durva becslés szerint a fent 
tárgyalt szilárd hagyomány ırzıi közé sorolható közülük 15-20, 
és további 50-60 tekinthetı jó tanárnak abban az értelemben, 
hogy hazai vagy külföldi tapasztalatok birtokában fejleszti nö-
vendékeit.  

Miben áll gyakorlatilag az átlagos vagy az alatti tanárok hiá-
nyossága? Két dologban: az egyik, amikor nem tudnak mit taní-
tani, a másik, amikor téves dolgokat tanítanak.  

Az elıbbihez tartozik az a sokszor ismétlıdött eset, hogy a 
növendék eljátssza a darabot, a tanár néhány olyan utasítást ad, 
hogy „ezt játsszad kifejezıbben”, „szebben”, „átéltebben”, stb. 
vagy „ezt még gyakorolni kell”, „már elég jól megy, de még fej-
lıdni kell”, „most már egy kicsit jobb volt”, s hasonlók. De nem 
tud tanácsot adni, nem tudja megmondani vagy megmutatni, 
hogy mi a konkrét teendı, mit és hogyan kell javítani vagy fej-
leszteni, mit, hogyan gyakoroljon a hallgató. Ennek alfaja a „lel-
kesítı” tanár, aki nagy elánnal hengerli le (esetleg animálja) a 
hallgatót, de nem tudja a csendes megfigyelésre és önmegfigye-
lésre eljuttatni. Még legszerencsésebb, amikor a tanár saját 
hangszerén elıjátssza a jót, vagy amit ı jónak tart. 

A másik nem ritka eset, hogy zenei vagy technikai szem-
pontból téves az instrukció. Nem megnyugtató például az, amit a 
magánének tanárok nagy része gondol és tanít a légzésrıl, szö-
vegejtésrıl, az éneklés mechanizmusáról, testtartásról, stb. Ha-
sonló problémák jelentkeznek a fúvós (például rézfúvós) okta-
tásban is, de elég problematikus az a vezényléstechnika is, me-
lyet a kórusélet belterjes életében adnak tovább, s amely ellene 
mond a speciálisan vokális vezénylési feladatokon túli, vagy in-
kább inneni, mindenféle vezénylést alapvetıen meghatározó 
követelményeknek. 

Nyilvánvaló, hogy a hallgató egészében fejlesztendı, illetve 
az egyes darabokkal egészükben is foglalkozni kell, mégis ez a 
részletmunkában valósul meg. Ha a tanár megfigyeli a növendé-
ket, meglátja, hol vannak azok az akadályok, melyek a jobb meg-
valósítás útjában állnak, s valójában nem is az adott részletet 
„javítja”, hanem a részlet segítségével a hallgató egész zenészi 
habitusán alakít. Ezzel a fajta, az egészet szem elıtt tartó, mégis 
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a részletekben mélyre menı tanári munkával viszonylag ritkán 
találkoztunk. Sokszor tapasztaltuk, hogy a tanár nem hangszer-
rel a kezében tanít, tehát nem mutatja meg újból és újból a hall-
gatónak a helyes technikai vagy zenei megoldást. Ismételjük: itt 
most többször tapasztalt tanári hiányosságról beszélünk, amivel 
nem csökkentjük a jól vagy akár kiválóan tanító kollégák érdeme-
it. 

A tanári látókör beszőkülését mutatja a már tárgyalt reperto-
ár-választás, vagy a hangszerjátéknak külföldön bekövetkezett 
fejlıdésérıl való lemaradás. Ez utóbbinak példája a két évtizede 
biztató fejlıdésnek indult ütıhangszer oktatás: az igazán kedve-
zı légkörben három olyan mőhely is mőködött az országban, 
mely repertoárismeretben, technikában, mővészi ambícióban, 
sıt egy viszonylag használható hangszerpark kiépítésében is 
Európához igazodott. Most a kivételes körülmények között mő-
ködı budapesti képzésen kívül egy átlagos-közepes oktatóhely 
mőködik, a maradék gyenge repertoárral, szegényes körülmé-
nyek között, de fıként technikai-zenei elmaradottságtól szenved-
ve próbál fennmaradni.  

 
1.2.2. Néhány szakirány, ismertkör speciális problémái 
A zeneelmélet és szolfézs tanításában örvendetes átalaku-

lás, fejlıdés indult meg mintegy két évtizeddel ezelıtt. Úgy tőnik, 
ez a folyamat megtorpant. A törekvés az volt, hogy e tárgyakat 
zeneibbé, és egyben zeneileg inspirálóbbá, a fantáziát jobban 
megmozgatóvá tegyék. Úgy látszott, közelebb lehet jutni az élı 
zenéhez, jobb kapcsolódást lehet teremteni az elıadómővészet-
tel, a zenei fantáziát is jobban igénybe véve szebb részt vállal-
hatnak e tárgyak a zenészképzésben. A látott órák között voltak 
ilyenek, amellett voltak zeneileg elég fakó, de gondosan, lelkiis-
meretesen vezetett, s egy bizonyos technikát hatékonyan kialakí-
tó foglalkozások. Egészében azonban igen nagy volt a fárasztó, 
unalmas, zeneileg nemcsak jelentés nélküli, hanem egyenesen 
zene-ellenes órák száma. Kitalált, halott hang-sorozatok gyako-
roltatása, zeneileg logikátlan példák diktálása, énekeltetése, az 
éneklés visszaszorulása, túlburjánzó diktálás és etődözés jelle-
mezte a látott órák meglehetısen nagy százalékát. Csak talál-
gathatjuk, mi lehet az oka, hogy a fent említett fejlıdés megtor-
pant. 
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Ha néha azt látjuk, a zeneelmélet órán tanultak nem élı ze-
nélés formájában történnek, a másik oldalról nézve persze azt is 
látnunk kell, hogy errıl éppúgy a fıtárgyóra is tehet. Az esetleg 
tényleg megtanult összhangzattani vagy a formai elemek igen 
ritkán merülnek föl a hangszeres órán, az meg ennél is ritkább 
eset, hogy a kétféle óra között bármiféle igazi átjárás legyen. 

Mivel az alapképzés (BA) önmagában zárt képzési ciklussá 
vált, a zenetörténet tanítást négy évrıl három évre kellett szőkí-
teni. Hogy e szinte lehetetlen követelmény teljesülhessen, a heti 
óraszám háromra emelését kontemplálták a tervezık. Úgy látjuk, 
ez az intézményekben nem valósult meg, így e tárgy kárt szen-
vedett az átállás során. A MAB tehát azt látja helyesnek, ha min-
den intézmény gondoskodik a 3 x 3 zenetörténet óra és a stúdi-
umot lezáró szigorlat-értékő vizsga bevezetésérıl.  

A népzene tanításánál két problémával kerültünk szembe. 
Egyrészt a népzenei felvételi feltételeket az elmúlt években olyan 
mértékben leszállították, hogy a tárgyat eredményesen tanítani 
felsıfokon nem lehet. A szakközépiskolai népzenetanítás kárt 
szenvedett, az egyetemi felvételi kívánalmak alacsonyak, és 
még annak sincs következménye, ha e kívánalmak nem teljesül-
nek. A tárgy ilyen kezelése a magyar zeneoktatás egyik integ-
ráns hagyományelemének elvesztegetésével jár ill. járt. A másik 
gond, hogy az intézmények a népzene tanítását mintegy kiegé-
szítésül osztják rá valamely tanárra, aki maga sem rendelkezik 
belsı rálátással a tárgyra, legfeljebb lelkiismeretesen összeállít 
és levezényel egy tananyagot, de mondjuk ki: a területhez maga 
sem ért igazán. Mivel a tárgy óraszáma alacsony, többnyire nem 
is lehet erre specializált tanárt alkalmazni. Megfontolandó, nem 
lehetne-e két-három intézménynek közösen alkalmazni egy uta-
zó tanárt, aki a tárgynak valóban szakembere. Egyetemi zeneok-
tatásunk úgyis tele van utazó tanárokkal; ez esetben legalább 
nem kereset-, hanem színvonalnövelés lehetne a támogatott 
utaztatás indoka.  

A bolognai KKK új tárgyat vezetett be az oktatásba: a parti-
túraismeretet. Ennek keretében azon hallgatóknak, akik kötele-
zı zongorából nincsenek olyan fokon, hogy partitúrajátékot tud-
nának tanulni (s e tudásra kevésbé is van szükségük), meg kell 
ismerkedniük a partitúra mivoltával olyan fokig, hogy az általuk 
játszott szólamok helyét a zenekaron belül tanulmányozni tudják, 
a zenekari hangzás mivoltáról pontos képük legyen. Tudjanak a 
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kulcsokban írt kották és a transzponáló hangszerek olvasásáról, 
a partitúrából követni tudják a hallgatott zenét, annak hangzási 
sajátságait a partitúra segítségével elemezni tudják. Nem láthat-
tuk minden intézményben e tárgy oktatását, de úgy látszik, be-
vezetése nem sikerült. Egyrészt, mert tanáraik nem kaptak útmu-
tatást, hogy mi is a lényege az új tárgynak, másrészt, mert talán 
nem olyanokra bízták a tárgy tanítását, akik maguk jól tájéko-
zódnak a partitúrában, hanem akiknek óraszámát ezzel kellett 
kiegészíteni.  

A mőveltségi tárgyak, filozófia, esztétika stb. oktatását Buda-
pest kivételével a befogadó egyetemek látják el. E tárgyakra a 
bizottság rálátást kevéssé tudott szerezni. Ellenben szembetalál-
ta magát a nyelvtanítás anomáliáival. A régebbi egyetemi okta-
tásban a nyelvórák szigorúan kitőzött célok nélküli, a hallgatók 
haladásához igazodó kötelezettséget jelentettek. Kényszerítı 
motívum híján sokszor a hallgatók által sem komolyan vett köte-
lezı tárgyakként kezelték ıket. Ma a nyelvtanításunknak kettıs 
célja van: egyrészt a korszerő mőveltséghez tartozó általános 
nyelvtudás biztosítása, melyet az oklevél elıfeltételeként teljesí-
tendı nyelvvizsga garantál, másrészt a zenei szakok mővelésé-
hez szükséges szakmai jellegő nyelvismeret. Az elsıvel az a 
gond, hogy míg a nyelvvizsgát megköveteljük, sok helyen a hall-
gatók nem kapnak elég segítséget letételéhez. Olyan rendszert 
kellene bevezetni, mely a hallgatót a nyelvvizsga letételére kény-
szeríti, akár a térítést is ennek függvényévé téve. A specializált 
szakmai nyelvtanulás egyrészt a zenetudományi, elméleti munka 
elıfeltétele, másrészt a vokális szakoknál a mővek szövegével 
való kapcsolatteremtést teszi lehetıvé. Az elıbbi, mely igazán 
csak Budapestet érinti, valószínőleg megoldott. A második azon-
ban tapasztalatunk szerint országosan megoldatlan: a magán-
ének és karvezetı szakos hallgatók ritkán kapnak olyan nyelvta-
nítást, mely legalább az idegen nyelvő (olasz, német, angol, 
francia, latin, orosz) szövegek helyes kiejtését biztosítaná. 

A fúvós szakok helyzetét igen vegyesnek találtuk. Nemcsak 
az oktató tanárok színvonalában voltak jelentıs különbségek 
(intézmények, illetve fa- és rézfúvós részlegek között), hanem a 
hallgatói összetétel és érdeklıdés tekintetében is együtt vannak 
bíztató és csüggesztı jelenségek. Külön kiemelendı itt az oboa-
oktatás lehanyatlása. Nehéz megállapítani, hogy a hangszer-
technikai nehézségek, a hangszer beszerzésének akadályai 
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vagy az oboaoktatásban általában bekövetkezett hazai „válság” 
(esetleg személyi tényezık) az okai annak, hogy alsó és közép-
fokon szinte alig tanulják e hangszert, s ennek következtében a 
felsıfokon szinte kihalt e szak. Az ez évi felvételi számok azt 
mutatják, hogy országos jelenségrıl van szó, miközben például 
fuvolából jó a „felhozatal”, egy-egy intézményben elégedettek a 
klarinét vagy fagott jelentkezık számával és tudásával, a trombi-
tán kiemelkedıen jók a jelentkezési és minıségi jelzık (feltehe-
tıen összefügg azzal, hogy az elmúlt években néhány jó trombi-
tás végzett a felsıfokon, kik megbecsült helyet kaptak hazai és 
külföldi zenekarokban), közepes a helyzet a kürt, és még elfo-
gadható a harsona, tuba esetében.  

A karvezetésrıl már fentebb említést tettünk; karmesterkép-
zés és fúvóskarnagy képzés egy-egy intézményben folyik, így 
azoknál inkább helyi nehézségekrıl beszélhetünk. 

Három speciális szakirányról kell még röviden beszélni. Új 
szakirányként indult a népzene Budapesten, az érdeklıdés nagy 
iránta, lehetséges, hogy ez a vidéki egyetemeket is e szakirány 
fogja serkenteni. Látni kell azonban, hogy a jelentkezések száma 
jelzi ugyan a hallgatók érdeklıdését, de semmi garancia nincs 
arra, hogy ezzel a diplomával ilyen nagy létszám el fog tudni he-
lyezkedni. De ennél is nagyobb probléma, hogy jelentıs színvo-
nal-engedmény nélkül e szakirányokat nehéz lesz feltölteni és 
mőködtetni: a „klasszikus” stúdiumokkal egyenrangú általános 
zenei képzést aligha lehet biztosítani.  

A jazz szakirányokat két intézményben indították el, s úgy 
látszik, mindkét helyen sikerült kompetens tanárokat találni, kik 
körül eleven és az adott stíluson belül színvonalas zenei élet ala-
kulhatott ki.  

Egyházzene szakirányt négy intézmény kívánt indítani, de 
csak kettıben sikerült megvalósítani; Budapesten korábban 
gondot jelentett, hogy a szakirányt csak más szakkal együtt lehe-
tett felvenni, ez olyan nagy tandíj-kötelezettséget eredményezett, 
melyet alig néhány hallgató tudott felvállalni. A bolognai rendszer 
bevezetésével az állami finanszírozás túlsegítette a szakot e 
bajon, s az utóbbi két évben a kívánatos létszámban indulhattak 
az évfolyamok. Debrecenben e szak kis létszámmal mőködik. 
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1.2.3 Az alkotómővészeti szakirányok helyzete 
Az alkotómővészeti szakon indított képzés az elıadómővé-

szetivel összevetve mennyiségileg elhanyagolható. Zeneszer-
zés, zenetudomány (muzikológia) és zeneelmélet (zeneteoria) 
szakirány, illetve mesterszakok csak Budapesten mőködnek, jó 
vezetéssel, jó nevő tanárok irányításával, átgondolt, korszerő 
tanterv szerint. Két vidéki egyetemen indítottak zeneelmélet, egy 
egyetemen zeneszerzés szakirányt, de az ezekre felvett hallga-
tók száma mindösszesen is egy kezünkön megszámolható. 
Egyéb tényezıktıl eltekintve is reménytelen ilyen körülmények 
között hathatós munkát végezni, s ez komolyan felveti a kérdést, 
a költségeket és a hatékonyságot figyelembe véve szabad-e 
ilyen szétaprózott oktatást fenntartani. E kérdésre az egyes in-
tézmények tárgyalásánál visszatérünk.  

Más a helyzet a zeneismeret szakiránnyal, melyre mint az 
ének-zene és szolfézs tanítására felkészítı tanári mesterképzés 
megalapozó képzésére széles körő igény van. Mint új szakirány 
még keresi helyét. Az elsı gond azonban ismét a jelentkezık 
alacsony száma. Gyırben ilyen szak (alkotómővészet és muzi-
kológia), illetve szakirány nem mőködik, Budapest és Debrecen 
korábbi hagyományaira építve reális keretszámokkal tud mőköd-
ni, Szegeden, Pécsen, Miskolcon azonban a létszám oly csekély, 
hogy az alkotómővészet és muzikológia szakra jellemzı csopor-
tos foglalkozásokat alig lehet eredményesen megtartani. Egyes 
helyeken összevonásokkal próbálják a képzést eredményesebbé 
és költséghatékonyabbá tenni.  

Felül kellene vizsgálni a zenemővészeti ág alkotómővé-
szet és muzikológia alapszak zeneismeret szakirányának és 
a tanárképzı fıiskolák mővészetközvetítı képzési ág ének-
zene szakjának kapcsolatát, párhuzamosságát. Sajnálatos, 
hogy a két képzési ág MAB látogatása nem kapcsolódott össze 
valamiképpen. Az egyik tapasztalt, mindkét szakon tanító kolléga 
talán túl erıs megállapításai szerint: „ének-zenére minden fıis-
kola nyakló nélkül felvesz boldog-boldogtalant, aki egy népdalt el 
tud énekelni. Elképesztı esetekkel találkoztam (’tanár úr, ne 
menjünk még tovább az összhangzattannal, olyan nehéz ez az I-
IV-V-I!’). Az állam teljes naivitással fizeti a rengeteg fejkvótát, 
aztán a növendékek nagyobb része kimarad, a kifizetett fejkvóta 
pedig elvész a semmiben. Idınként úgy tőnik, a magyar felsıok-
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tatás csak azért van, hogy a tanároknak legyen kiket tanítani, ne 
legyenek munkanélküliek.”  

A tanított tárgyak jegyzékét számba véve a két szak között 
alig igazolható a rendeletileg elıírt különbözeti százalék. A tény-
leges különbséget a felvételi vizsgáknak és magának az okta-
tásnak alacsonyabb vagy magasabb szakmai követelményei 
teszik, ami nem igazán megnyugtató helyzet. A tananyag oldalá-
ról zavarba ejtı a zeneismeret szakirány köztes helyzete: igazán 
sem alkotómővészetnek nem mondható (nem nevezhetı meg az 
az alkotás, melyet a hallgatóktól elvárunk), sem elıadómővé-
szetnek, mert a hallgatók csak akkor végeznek kifejezetten mő-
vészi munkát, ha a szakirányt mással (pl. karvezetés, egyházze-
ne) kombinálják.  

Ami a mővészetközvetítést illeti, ének-zene szak néhány 
olyan városban is mőködik, melyben zenemővészeti felsıoktatás 
nincs, ezekben létezése indokoltabb. A zenei egyetemi városok-
ban különféle kettısség jön létre: Pécsett ugyanazon intézmé-
nyen belül van jelen mindkettı, a mővészetközvetítés dominál, a 
zeneismeret-szakos hallgatók száma elenyészı; Szegeden két 
különbözı karba települt a két szak, stb. Úgy látszik, mindkettı 
helyzete, s fıleg egymáshoz való viszonya tisztázásra szorul, 
már csak a koordinálásukkal elérhetı takarékosság céljából is.  

Mindez meggondolandóvá teszi, nem kellene-e az ének-zene 
tanárképzést a zenemővészeti képzéshez csatolni – legalábbis 
azokban a városokban, ahol mindkettı mőködik –, persze kisebb 
növendéklétszámmal, de nagyobb szelekcióval.  

 

1.2.4. Javaslatok  
A tennivaló szakonként és helyenként különbözı. Az intéz-

ményvezetıknek törekedniük kell arra, hogy felkutassák és ma-
gukhoz kössék az egyes, fıleg kritikus helyzetben lévı szakok 
valóban jó, és ismét hangsúlyozzuk, szolid tudású szakembereit. 
A néhány kiváló meglévı tanárukat pedig minél jobban meg kell 
becsülni, és az intézmény szellemiségét, munkáját jobban mint 
eddig, rájuk kell építeni. (Néhány nevet a 2. fejezetben megemlí-
tünk.) A tanári színvonal kérdése többrétegő probléma. A legfel-
sı réteg a már fentebb taglalt országos válság (mellesleg világ-
válság is, viszont tudni kell, hogy vannak országok, ahol legalább 
tudnak a válságról, és tesznek lépéseket). Ez alatt vannak az 
intézmények szintje fölött jelentkezı tényezık, fıként a minısí-
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tés és akkreditáció tekintetében. Ezekrıl alább lesz szó. De van 
jó néhány olyan ügy, melyet helyben kell megoldani. Ilyen példá-
ul az, hogy a tanárok nagy része legalább kétfelé elfoglalt (zene-
karokban illetve más oktatási intézményekben), jó részük nem 
rezidens; emiatt nincs idejük folyamatos önfejlesztésre, reperto-
ár-frissítésre, ilyen célú kutatómunkára, az intézmény életében 
saját óráját meghaladó részvételre. Ismét csak az intézményve-
zetıkre hárul, hogy a kontaktórákon felül intézeti kötelezettsé-
gekkel (például a zenekari próbák, hangversenyek rendszeres 
látogatásával, szakmai képzéssel és konferenciákkal, egyéni ku-
tatómunkával) a rendeletekben megszabott mértékig megterhel-
jék munkatársaikat, s ha erre nem képesek, választásra késztes-
sék ıket, helyüket pedig a közérdekő szakmai munkába jobban 
involválható, tehetséges kollégákkal töltsék be.  

A korábban a Zeneakadémia tagozataiként mőködı intéz-
mények saját városuk egyeteméhez csatlakozva többnyire jó 
gazdákra találtak. Ám eközben meggyengült az egyes hangsze-
reket oktatók horizontális kapcsolata. Hasznosnak látszik, hogy a 
hét egyetemre/fıiskolára széttagolt, azonos szakon/szakirányon 
oktatók egymással szorosabb kapcsolatot tartsanak. Ha a mun-
kájuk összehasonlító elemzését, továbbfejlesztését célzó konfe-
renciákon jobban megismernék egymást, akkor az önmagukkal 
szemben támasztott igényességük fokozódna, a szakmai elvek 
tisztábbak lennének, s például a többször említett repertoár-
problémák megoldásában is segítséget nyújtanának egymásnak. 
Ilyen felsıoktatási szakfórumok létrehozása egyes szakokon 
szinte létkérdésnek nevezhetı. A színvonal fenntartása és fej-
lesztése érdekében halaszthatatlan a szakonkénti (szakirá-
nyonkénti) országos fórumok, mőhelyek létrehozása, és a 
felsıfokhoz méltó továbbképzési formák – minisztérium által 
elrendelt, finanszírozott és ellenırzött – megszervezése. 

Az oktatás közösségi jellegét erısítené a közös órák rend-
szeresítése. Mint a Látogató Bizottság egyik tagja írja: „a kívánt 
szemléletváltás a tanárok körében akkor fog valóban megtörtén-
ni, ha a fıtárgy és a kamarazene közötti jelenlegi hierarchia 
strukturálisan (...) megváltozik. (...) Javasoljuk a közös hangsze-
res órák gyakorlatának normává emelését (az egyéni hangsze-
res óra megırzése mellett), azt a gyakorlatot tehát, amit néhány 
tanár – kivételként – már most is alkalmaz. Ez a forma hozhat 
vissza valamit az igazi mester–tanítvány viszonyból, kollégái 
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jelenléte révén meghatványozhatja a növendék motivációját, és 
a diákok egymás hibájából is többet és könnyebben tanulhat-
nak.” Valóban, külföldön is, valaha hazánkban is a hangszeres 
tanárok nem egyes hallgatókat, hanem osztályokat oktattak / 
oktatnak. Ennek haszna felmérhetetlen: a növendékek hallják, 
látják egymást, tanulnak abból, amit a tanár a másik növendék-
nek mond, kritikai érzékük élesedik, egészséges versenyre kel-
nek egymással, miközben a tanár hatását közvetítı idı jelentı-
sen növekszik. Tudjuk, hogy egyes tanároknál, intézményeknél 
vannak rendszeresen, vagy inkább rendszertelenül közös órák. 
De ezek nem töltik be azt a funkciót, melyre hivatottak, s ame-
lyek nemzetközileg is elfogadottak. Változás csak akkor lehetsé-
ges, ha a növendékek heti egyik hangszeres órájukat intézmé-
nyesen – órarendben rögzítetten – közös óraként kapják. Tehát 
nemcsak addig hallgatják társukat, míg várják, hogy rájuk kerül-
jön a sor, hanem az adott tanár összes növendékei hetente egy-
szer három órát együtt kapnak tanáruktól.  

Végül az elmondottak még egy kérdést vetnek fel: valójában 
megvannak-e a személyi feltételei annak, hogy minden intéz-
mény okvetlenül mővész-mesterképzés akkreditáltatására (mi 
több: doktori iskola létesítésére) törekedjék. Elképzelhetı, hogy 
egy-egy tanár vagy egy-egy szak képes ezen a szinten mőködni. 
A zenében azonban nem szakíthatók el egymástól az egyes 
szakirányok, szakok. A kamarazene, zenekar mutatja legvilágo-
sabban, hogy az intézménynek egészében kell, vagy kellene 
mesterszinten állnia. E kérdésre még alább visszatérünk.  

 

1.1.5. Intézményi tagoltság 
a) A FELVI kimutatása szerint a jelentkezık létszáma minde-

nütt csökken (Szegeden 173, elsı helyen: 51, Pécsen 154/44, 
Debrecen 203/62). Korábban 300 fölött volt a szám, így e csök-
kenés drámai. A jelentkezési számok ismeretében, egyes szakok 
hallgatóinak lehetetlenül alacsony számát és a színvonalas taná-
ri kar összegyőjtésének nehézségeit látva, voltaképpen túlzott-
nak kellene mondanunk az intézmények számát. Másrészrıl 
azonban fenntartásuk mellett szól egyrészt az, hogy az egyetemi 
/ fıiskolai oktatók jelenléte nélkül e regionális funkciókat ellátó 
nagyvárosok zenei élete összeomlana, másrészt hogy a régiók 
tanári utánpótlását csak a közelben végzett hallgatókkal lehet 
biztosítani.  
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b) Az is látszik azonban, hogy alig van olyan intézmény, mely 
a hozzávetıleg 30 szakirányon egyenletes színvonalú képzést 
tud nyújtani. Még kétségesebb ez, ha mővész MA képzés meg-
indítását ambicionálják. Lehet egyetemi diplomákat kiadni sok 
növendéknek, de ezek a "tömeg-mővészek" nem sokkal fogják 
elıbbre vinni a magyar zenemővészet ügyét. A szakindítások 
támogatását szigorúan a tanár személyéhez kellene kötni, és 
a tanár eltávozásakor fölül kellene vizsgálni. Az elıbbiek ér-
telmében viszont a tanári MA valóban nélkülözhetetlen: olyan 
képzett zenetanárokra van szüksége az országnak, akik szeren-
csés esetben megéreztetik a gyerekekkel a humánum, a humán 
kultúra, a lélek fontosságát.  

c) A jelenlegi helyzetben teljesen reménytelen a doktori is-
kola létesítésére igyekvı ambíció. Ez utóbbiról szólva egy igen 
nagy veszélyre a 3. fejezetben hívjuk fel a figyelmet.  

d) A túlzott differenciálás okozta probléma megoldására ja-
vasoljuk, hogy az intézmények többsége törekedjék szakmailag 
korrekt BA + tanári MA képzések indítására, a mővészi MA kép-
zést pedig egy-két, erre felkészült intézménybe kumulálják. Ne 
fordulhasson elı, hogy egy kiváló tanárra tekintettel akkreditált 
szak mőködését a tanár távozása után, hasonló nívójú pótlása 
nélkül is fenn lehessen tartani. Egyetlen jelenlegi intézmény 
fenntartásának fenti indoka sem teszi okvetlenül szükségessé, 
hogy mindenütt minden szakirányt fenntartsanak. Jobb lenne, ha 
az egyes intézmények koncentrálnának azokra a területekre, 
amelyekben legjobb feltételek mellett mőködnek, s a többi okta-
tására társulnának egy másik, közeli intézménnyel. Az ilyen 
társulásnak nem kell minden esetben a hallgató távozásával 
járnia. Például az adott hangszer vagy hangszercsoport az egyik, 
másik a másik intézmény hatáskörébe tartozik, ám mindkét hely-
színen folyik. Így is elıfordul, hogy azonos tanárt két intézmény 
foglalkoztat (míg sokszor gond óraszámuk feltöltése). A hallgató 
és tanára is jogilag a szak anyaintézményéhez tartozna, s e szak 
tekintetében a másik kihelyezett intézményként mőködne. A köl-
csönösség alapján a financiális gondok megoldhatók lennének. 
Így életerıs központjai alakulhatnának ki egy-egy szakiránynak, 
s ez országos ismertséget szerezve növekvı számban vonzaná 
oda a hallgatókat is. Ilyen társulásokkal könnyebb lenne a mő-
vész MA képzésre vonatkozó igényeket is teljesíteni. 
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2. fejezet: AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE8 
 

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Akkreditációs döntés 
elıadómővészet alapképzési szak 
klasszikus zongora, klasszikus cimbalom, klasszi-
kus hárfa*, klasszikus orgona, klasszikus cimba-
lom, klasszikus csembaló, klasszikus harmonika, 
klasszikus gitár, klasszikus hegedő, klasszikus 
mélyhegedő, klasszikus gordonka, klasszikus gor-
don, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus 
klarinét, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszi-
kus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, 
klasszikus ütıhangszeres, klasszikus ének, jazz-
zongora, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazzbıgı, 
jazzszaxofon, jazztrombita, jazzharsona, jazzdob, 
jazzének, egyházzene-orgona, egyházzene-kórus-
vezetés, népi vonós, népi pengetıs, népi fúvós, 
népi cimbalom, népi ének, zenekar és kórusvezetı 
szakirányok 
*klasszikus hárfa szakirányon vizsgált tanévben kép-
zés nem indult 
kkk: 2006/6/X/3/6. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/79. sz. MAB határozat 

A 
2009/8/VIII/1/1. sz. 

MAB határozat:  
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyama-
tos megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitor-

ing vizsgálat) 

alkotómővészet és muzikológia alapképzési 
szak 
jazz zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, 
zeneismeret, zeneszerzés szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/7. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/80. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzési szak (még nincs 
végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/1/2. sz. 

határozat: 
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyama-
tos megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitor-

ing vizsgálat) 

                                                           
8 A látogató bizottság bevezetı megjegyzése: Az értékelés szükségszerően hiányos, egyenetlen, sıt 
tévedésektıl sem mentes. A jelentés megemlít egyes kiváló tanárokat, de lehetnek mások, akiknek 
óráit nem látta a látogató bizottság (idı és alkalom hiányában); esetlegességek is befolyásolhatták 
a látott órák lefolyását; amikor inkább szakirány csoportokról (vonósok) ír a jelentés, ez nem 
jelenti, hogy annak minden tanárát látta a bizottság, stb. 
Az országosnak mutatkozó problémákat fenn tárgyalta a jelentés; ezekre a késıbbiekben még 
történik utalás, vagy azok jelentkezésének helyi színezeteit említi meg a jelentés.  
Bizonyos, hogy ha az akkreditáció szakirányonként történhetett volna, akkor a differenciálásra 
jobban lett volna lehetıség, így erre csak a szakok értékelésekor van lehetıség. 
Az alkotómővészet szak Budapesten kívül csak szórványos oktatást foglal magában kevés hallgató-
val.  
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Oktatásszervezés az intézményben  
Az ország vezetı zenemővészeti felsıoktatási mőhelyének, a Liszt 

Ferenc Zenemővészeti Egyetemnek az akkreditációs látogatása a többi 
intézménynél nehezebb feladatot jelentett. Az egyetemen valamennyi 
létesített szakterületi szak és szakirány mőködik, a tanárok száma 360 
körül van. A látogatásra fenntartott két napon az óráknak, sıt tárgyak-
nak és szakirányoknak is csak egy része volt elérhetı; az egyetemnek 
nem sikerült a hét második felére csoportosítani a bizottság érdeklıdé-
sére számot tartó órákat (így nem láthatott a bizottság például zenekart, 
kórusfoglalkozást, karvezetés órákat, az új népzenei szak sarkalatos 
tantárgyait, stb.). E hiányosságot a látogatást követı két-három hétben 
egyéni óralátogatásokkal próbálta ellensúlyozni a bizottság. A nehézsé-
geket szervezési anomáliák is fokozták (lásd lentebb).  

A feladatot nehezítették fentebb már említett külsı tényezık: az, 
hogy a tényleges szakok szakirányokként vannak nyilvántartva; az 
egyes tanszékek nem jelentenek valós szakmai egységeket. A normák 
tisztázása, a repertoár fejlesztése, a tanítási fegyelem és színvonal biz-
tosítása nagyrészt az egyes tanárokon múlik, ugyanakkor az egyes taná-
rok között igen nagy különbségek vannak, melyeket e jelentés nem tud 
kifejezésre juttatni. Sıt ez esetben még pozitív diszkriminációt is nehéz 
alkalmazni, hiszen a tantestület felének munkáját sem lehetett vizsgálni 
e rövid idı alatt.  

Az intézmény státusához képest elég alacsony a minısített okta-
tók aránya: A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott 
oktatók, kutatók több mint egyharmadának van tudományos fokozata. 
Jó viszont az oktatók életkori megoszlása az oktatási hierarchiában 
betöltött helyükhöz képest. Kissé magasnak tőnik a „mővésztanárok” 
aránya, kérdés, hogy ez csak a minısítés elkerülése végett van így, 
vagy az általuk tanított tárgyak ezt indokolják.  

A tanszéki szervezet leírása jó, logikus. Az intézet szakmai élete 
élénk a növendékek pályatervezése szempontjából. Egyaránt dicséretes 
a fakultatív sáv nagysága. Ügyelni kell arra, hogy ezt a sávot a hallga-
tók szakmai élettervüknek megfelelıen használhassák ki, ne pedig az 
egyes tanszakok sajátítsák ki kötelezı feladataik bújtatott teljesítésére.  

A „minıségbiztosítás”, mint a többi intézménynél, a Zeneaka-
démia önértékelésében is formális leírás. Valójában egyetlen minı-
ségbiztosítás létezik: az intézeti vezetés és a tanszékvezetık által ellen-
ırzött jó tanári kar és a szervezett, fegyelmezett oktatás. A tervezett 
„zenésztechnológus” csak a manapság divatos menedzser-imádat meg-
nyilvánulása, és valószínőleg csak egy további haszontalan munkatársra 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 274

pazarolná el az egyetem sokszor panaszolt szőkös pénzkeretét.  
A többi egyetemen látott gyengeségektıl a budapesti egyetem sem 

mentes. A régi nagy tradíciót néhány kiváló tanár ırzi; sok tanár nincs 
annak tudatában, mi is lenne a technikai és zenei alaptudás összetétele, 
vagy nem képes annak átadására. Sok a túl általános kommentár, sok-
szor csak megkövetelik a végeredményt anélkül, hogy az ahhoz vezetı 
utat és a gyakorlás módját konkrétan megmutatnák. A repertoár spekt-
ruma, a játszott anyag mennyisége és stiláris összetétele, a komoly ki-
hívást jelentı nagy darabok és a stiláris-technikai biztonságot adó nagy 
számú könnyebb anyag aránya nem sokkal jobb, mint vidéken, annak 
ellenére, hogy itt egy nagy hagyományú, kiváló könyvtár lehetne a 
repertoár-fejlesztés háttere. A kortárs zene (az utóbbi fél évszázad zené-
jére gondolva), mely egyes külföldi egyetemeken kötelezı diploma-
anyag, valószínőleg kevéssé van képviselve a zeneakadémiai gyakor-
latban. E kifogások természetesen nem egyformán érvényesek a szak-
irányokra és a szaktanárokra; igazságtalanság lenne, ha nem méltányol-
nánk néhány igen kiváló mővész-tanár meggyızı teljesítményét.  

 
Néhány szakirány vagy tantárgy speciális helyzete  
A korábbi karvezetés + iskolai énektanárképzı szak a bolognai 

rendszer alkalmazása során megszőnt. Sajnos a bizottságnak nem volt 
alkalma látni, hogy a tanszékvezetı-váltással egyidejő átalakulás során 
hogyan tudta a szak új profilját kialakítani. Nem gyızıdött meg a bi-
zottság arról sem, hogy a zenekari karmesterképzıvel való összekap-
csolásának elınyei realizálódtak-e mindkét oldalon, s ha igen, mikép-
pen. Kudarc jelének tekinthetı, hogy a karvezetık máris kezdemé-
nyezték a zenekari ill. énekkari vezénylés szétválasztását két szak-
irányra.  

Sajnálatos az is, hogy az ország egyetlen karmesterképzıjében je-
lenleg (vagyis a BA szinten) nem vesz részt olyan karmestertanár, aki 
az operavezénylésben jártas lenne. 

A kétciklusú képzés során vált ki a korábbi komplex szakból az 
önálló zeneelmélet szakirány is, melynek rövid életideje ugyan még 
nem értékelhetı, de gondosan kiválasztott tanári kara a jövıt illetıen 
megnyugtató.  

A hallgatók elhelyezkedési lehetıségeit tekintve aggasztó az ún. 
elméleti tárgyak túlzott differenciálódása. Míg a korábbi diploma – igen 
életszerően – a szolfézs, az ének-zene, a zeneelmélet, a zenetörténet 
tanítására képesítette – legalábbis alapszinten – a kibocsátott hallgató-
kat, most mindehhez külön-külön diplomát követelnek a tanügyi ható-
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ságok, melyek megszerzése alig lehetséges, miközben az iskolák ennyi-
féle tanárt alkalmazni nem tudnak.9  

Viszonylag fiatal szakirány az egyetemen a jazz tanszakhoz tartozó 
tárgyak komplexuma. A gyors látogatás nyomán mind az oktatás szín-
vonalát, mind a tanárok együttmőködését jónak találta a bizottság. Lát-
szik, hogy egy irányban, egy stílusban dolgoznak és gondolkoznak, 
aminek a kisegyüttesek játékában eredményeit is látni lehet. A családias 
légkör kedvez a pedagógiai és szakmai tevékenységnek, melynek hajtó-
ereje végül is a stílus közös szeretete tanár és diák részérıl.  

A bolognai rendszerrel egy idıben indult meg a népzene szakirány, 
mely érezhetıen küzd azzal a problémával, hogy e szakirányra cseké-
lyebb elıképzettséggel is lehet jelentkezni, s a felvett hallgatókkal 
szembeni elvárásoknak is ehhez kell igazodni. A látogatás során nem 
volt mód a fıtárgyakat meghallgatni, e tapasztalatot csak az önértéke-
lésbıl és a látott kötelezı tárgyakból lehetett levonni. A tanszék erıtel-
jes propagandát folytat társadalmi elismertetéséért, a Zeneakadémiába 
való egyenrangú beilleszkedés azonban nem fog könnyen megtörténni. 
Nehezíti ezt a szakma elzártsága a zenei élet egészétıl, ami kifejezıdik 
a tanári kar összetételében is: sokan közülük úgy szereztek jó nevet a 
revival-mozgalomban, hogy ugyanakkor az egyetemi oktatókkal szem-
ben támasztott formai követelményeknek nem felelhetnek meg (minısí-
tés, sıt diploma hiánya, teljes foglalkoztatású oktatók aránya).  

Az egyházzene szak 20 éve mőködik az egyetemen. Erıs kollektív 
szellem, a teljes vertikum kiépítése (több mint 30 doktorált hallgató!), a 
kidolgozott és a tanszék által alkotott 70 tankönyvben rögzített tan-
anyag biztosítja a szak által megkövetelt hármas irányzódás (történeti-
elméleti ismeretek, zenei képzés, liturgiai gyakorlat) egységét. Mivel az 
eddigi magas költségtérítési kötelezettség az államilag finanszírozott 
helyek megnyílásával megszőnt, a tanszak létszámproblémája megol-
dódott. Ez azonban azzal járt, hogy a tanszak kevésbé számíthat a hall-
gatók hosszabb, professzionális hangszeres elıképzettségére, s emiatt a 
speciális tanulmányokat megalapozó zenei tudás (fıként szolfézs-
zeneelmélet, egyeseknél a zongora) tekintetében néha e szak is enged-
ményekre kényszerül.  

Az egyetem központi, legfontosabb tárgyának kellene tekintenünk 
az együttes zenélés különféle formáit (kamarazene, kortárs zenei együt-
tes, többféle zenekar). Az egyetem legdicséretesebb szakmai eredmé-

                                                           
9 LB: Ez azonban kapcsolódik a tanárképzés bolognai rendszerének bevezetésekor magas szinten 
hozott hibás döntések ügyéhez, melyre a harmadik fejezetben tér ki a jelentés. 
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nye az elmúlt években a zenekari foglalkozások elıtérbe állítása volt. 
Kiváló belsı és külsı szakembereket kértek fel ezek vezetésére, meg-
erısítették a zenekari munka szervezeti és fegyelmi kereteit is. A jövıre 
vár, hogy ez a centrális helyzető oktatási forma tartalmában és mőködé-
sében megszilárduljon. Ehhez szükség lenne a hozzá tartozó tantárgyak 
(zenekari repertoárismeret, szólamtanulás és szólamgyakorlatok, kis-
együttesekben való munka, a zenekart támogató egyéni foglalkozás) 
specifikálására. Ezeket egymástól elkülönített tantárgyakként kezelve 
és kredittel elismerve lehetne elérni, hogy egyik rész-elem se hanyago-
lódjék el. Nélkülözhetetlennek látjuk az egyéni hangszerórával (és fı-
tárgyi tanárokkal) való jobb kooperációt strukturálisan (esetlegességtıl 
mentesen) biztosítani. Számos helyen ehhez a kezdı lépéseket sem 
tették meg, sıt, olykor a fıtárgytanárok részérıl ellenállás mutatkozik, 
nem véve tudomást a hangszeresek fıtárgy órán kívüli tennivalókról.  

Elismerve a kamarazene és a kisegyüttes játék (például fúvós-
együttes) számos kitőnı tanárát, problémákat látunk az óralátogatás, a 
rendszeresség, a repertoár tekintetében. Remélhetı, hogy a tanszék 
megerısítésével meggyorsul a fejlıdés, és a zenekari munkával való 
kapcsolat legjobb formái is tisztázódnak.  

A „kötelezı tárgyak” (szakmai alapozó tárgyak) tekintetében tapasz-
talt problémák:  
- a szolfézs-zeneelmélet órákon kevés az éneklés (s a szép éneklés gondo-
zása), pl. a négy látogatott szolfézs óra egyikén sem énekeltek egyetlen 
hangot sem. E tárgyak képesek lennének több segítséget adni a hangsze-
res oktatásnak is.  
- a bolognai rendszerben bevezetett tantárgyak – az eddigi tapasztalatok 
szerint – még nem tisztázták feladatukat. A partitúraismeret tárgy fel-
adatát pontosabban meg kellene határozni, és a végzendı anyagot rész-
leteiben is elıírni. A kortárszenei együttes tervezésekor nem általános-
ságban 20. századi kamarazene játékról volt szó, hanem az utolsó 30-40 
év szabad összeállítású együtteseihez kapcsolódó játékmódok, ritmikai 
feladatok, modern notációs problémák megtanulásáról. Mindebbıl ke-
vés valósult meg, sıt maguk a tanárok sem értik e tárgyak funkcióját. 

 
Infrastruktúra és adminisztráció 
Infrastruktúra szempontjából a Zeneakadémia egyelıre elég szeren-

csés helyzetben van: jó könyvtárral bír, hangszereivel kapcsolatban 
inkább karbantartási problémák vannak; a tantermek a tanításra is csak 
szőkösen elegendıek, gyakorlásra pedig egyáltalán nem. Az épület 
felújítása persze súlyos megterhelés lesz a következı években, de a 
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felújítás befejezése után e problémák remélhetıleg enyhülnek.  
A rektor és a gazdasági vezetı komoly erıfeszítéseket tett az elmúlt 

években az intézmény ügyvitelének, nyilvántartási rendszerének, PR 
tevékenységének fejlesztésére. E tekintetben az egyetem mintha több 
évtizedes álomból ébredt volna fel az utolsó 5-6 évben.  

A Zeneakadémia adminisztrációjával és fegyelmi állapotával kap-
csolatban tapasztalt anomáliák: a Látogató Bizottság a tanároknak (óva-
tos becslés szerint) egy harmadát nem találta meg tantermében a kijelölt 
idıpontokban. A Régi Zeneakadémiára beosztott órát nem lehet megta-
lálni, a tanár nincs jelen, a portán nincs beírva senki. Egyik LB tag saját 
területe látogatásakor a tizenegybıl három tanárt nem talált.  

Fentieknek három oka lehet. Vagy elavult órarendet kapott a bizott-
ság, s a hivatal maga sem tudja a tényleges tanítási idıpontokat. (Ennek 
egy változata, amikor a tanár egész napokra foglalja le a tantermet, de 
csak néhány órát tanít benne, s errıl nem értesíti a hivatalt.) Másik ok 
lehet a tanár idıleges távolléte hangverseny, betegség stb. esetén. Úgy 
látszik, nincs olyan mechanizmus, amely ezt az információt napraké-
szen eljuttatná a hivatalhoz. A harmadik ok egyszerően az igazolatlan 
távollét. (Erre is volt példa; a tanszékvezetı telefonon rendelte be a 
hiányzó oktatót.) Mindehhez még hozzájárul a növendékek hiányzása, s 
az, hogy a tanár erre hivatkozva együtteseknél is felmenti magát az óra 
megtartása alól, holott máskor arról panaszkodik, hogy nincs idı egyes 
szólamokkal, szólampárokkal külön-külön foglalkozni. 

Az egyetem nyilvántartási rendszerének rekonstrukciója és a belsı 
fegyelem megerısítése elkerülhetetlen. Ez pedig a tanszékvezetık köz-
remőködése nélkül nem fog sikerülni. Figyelmeztetı jel, hogy azon a 
tanszéken, mely saját termekkel és irodával bír, az ilyesféle zavarok 
minimálisak, s ha elıfordulnak, azonnal fel is tőnnek. Lehet, hogy 
megoldást csak az átépítés befejezése és a tanszékek saját terem-
együttessel, saját adminisztrációval való ellátása fog hozni. Addig egy 
ilyen mammut-intézmény rendben tartása szinte megoldhatatlan, de egy 
szigorúbb, és számonkérhetı rendszer mőködését még így is kezdemé-
nyezni kellene. 
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Debreceni Egyetem Zenemővészeti Kar Akkreditációs döntés 
elıadómővészet alapképzési szak 
klasszikus zongora, klasszikus orgona, 
klasszikus hegedő, klasszikus mélyhegedő, 
klasszikus gordonka, klasszikus gordon, 
klasszikus gitár, klasszikus furulya, klasszi-
kus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus kla-
rinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, 
klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszi-
kus harsona, klasszikus tuba, klasszikus 
ütıhangszer, klasszikus ének, zenekar és 
kórusvezetı, egyházzene-orgona, egyházze-
ne-karvezetés szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/6. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/83. sz. MAB határozat 

A 
2009/8/VIII/1/3. sz. 

MAB határozat:   
hatályos a képzés 

akkreditációs feltételek-
nek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitoring 

vizsgálat) 

alkotómővészet és muzikológia alapkép-
zési szak 
zeneelmélet, zeneismeret szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/7. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/82. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzési szak (még nincs 
végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/1/4. sz. 

határozat:   
hatályos a képzés 

akkreditációs feltételek-
nek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitoring 

vizsgálat) 
 

Az intézményszervezés tartalmi dimenziói 
(A bizottság feladata az alapképzések vizsgálata volt, noha azok a láto-
gatás idején még csak egy tanévet és két hónapot értek meg. Ezért az 
intézmény jobb megítélése érdekében kiegészítésül felsıbb évfolyamok 
óráit is látogatta a bizottság.)  

A kar szemmel láthatólag jól szervezetten mőködik, ügyvitele ma-
gas színvonalú, vezetése céltudatos. Az egyetem egészével és többi 
karaival kölcsönösen elınyös, jó kapcsolatot épített ki. A kar hallgatói-
nak egyenkénti és csoportos (kamarazenei, zenekari, kórus) szereplése-
ivel elısegíti a zene jelenlétét, beépülését az egyetem életébe és más 
szakos hallgatók kultúrájába. Ugyanakkor az egyetem által felkínált 
kurzusok megkönnyítették a bolognai reformban megjelent új tárgyak 
és fakultatív foglalkozások megszervezését. A kar dicséretes módon 
elérte, hogy az egyetem ösztöndíjakat alapítson, melyet a legjobb ze-
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nészhallgatók is elnyerhetnek. 
Már az oktatás tartalmi elemeihez visz át a kar pezsgı zenei életé-

nek dicsérete. A különféle együttes típusok, a zenekar és többféle ének-
kar gyakran jut olyan szereplési lehetıségekhez, melyek a szakmai 
munkát segítik. A rövid látogatás alapján is úgy látszik, jó kollegiális 
kapcsolatok alakultak ki az oktatók között, mely elısegíti a szakmai 
munkát. 

A bolognai folyamat által megkívánt átalakulást a tagozat gondosan 
és igényesen hajtotta végre. Ennek normái a KKK-ban rögzített kívá-
nalmak voltak, és a kredittáblázatba foglalt tantárgyi struktúra, kurzus-
kínálat is megvalósult. (Egy hiányosság: mivel a zenetörténetet a bolo-
gnai szerkezet szerint három év alatt kell megtanulni, ezt felemelt óra-
számmal kellett volna kompenzálni, ez Debrecenben is elmaradt.) Úgy 
látszik, jól mőködnek a reform során bevezetett új tárgyak, mint a 
„hangversenylátogatás–mőismeret” (ennek ellenırzése azonban nem 
megnyugtató; jobb lenne két-három erre kijelölt tanár felügyeletére 
bízni), a fıtárgyi repertoárismeret, a mővelıdési ismeretek.  

Kiemelt dicséretet érdemel az, hogy széles fakultatív sáv meghatá-
rozásával a kar lehetıvé tette a hallgatóknak tervezett életpályájukhoz 
igazodó egyéni tanulmányi rendek kialakítását (például hangszerek 
mellé a felvehetı fakultatív tárgyként a zeneismeret; az alkotómővésze-
ti szakokhoz az egyházzene). Ennek jelentıségét akkor látjuk be, ha 
tudjuk, hogy a hallgatók nagy többsége nem pódiummővészként, sokuk 
nem is zenekari játékosként, hanem elsıdlegesen tanári pályán, még-
hozzá többségük vidéki zeneiskolák tanáraiként fogja szolgálni a hazai 
zenekultúrát. Márpedig a zeneiskolák munkarendjét ismerve, elsısor-
ban azon jövendı oktatóknak van ígéretes jövıje, akik többféle kívána-
lomnak tudnak eleget tenni. A kisebb zeneiskolákban a hangszerek 
többségét nézve egy tanár óraszáma sokszor nem tölthetı fel az egész 
állás követelményei szerint, a kisebb hangszerekre nem tudnak külön 
tanárt szerzıdtetni. Sokkal nagyobb az elhelyezkedési esélye, s egyúttal 
képes valóságos szükségleteket kielégíteni például az a hegedőtanár, 
aki mélyhegedő tanítására is képesített (hasonlóképpen: több fúvós 
hangszert tud tanítani, fıhangszerét furulya-oktatással kombinálja, 
hangszere mellett szolfézstanári képesítéssel is bír, stb.). Nagy hiba 
volt, hogy erre a bolognai folyamat megtervezésekor nem voltak figye-
lemmel, s nem került sor eleve kétszakos képzési formák megszervezé-
sére. De ha ezt akkor elmulasztottuk, legalább utólag, a fakultatív órák 
kihasználásával kell – az összes adminisztratív akadályokat elhárítva! – 
elısegíteni két tanári szakra érvényes diplomák megszerzését. Debre-
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cen ezt a helyzetet jól mérte fel; egész oktatási rendszerét úgy konstru-
álta meg, hogy a hallgatók számára az ilyesfajta kombináció tartalmilag 
is, adminisztratíve is kivitelezhetı legyen. 

A kar munkáját nagymértékben segíti a jó elhelyezkedés. A nagy 
mérető épületben elegendı és kedvezı helyet kapnak az egyéni és cso-
portos oktatás különféle formái, a közösségi élet eseményei, és a hall-
gatók számára megfelelı életkörülményeket is tudnak biztosítani. Ez 
nem jelenti természetesen, hogy nem fordulhatnak elı idırıl idıre egy-
egy tárgyat vagy tárgycsoportot érintı nehézségek. Bizonyos például, 
hogy az ütıhangszeres oktatás jobb elhelyezést kíván. A hangszerállo-
mányra nézve is elmondható, hogy az – bár javításra, fejlesztésre nagy 
szükség lenne –, az alapmőködést kielégítıen biztosítja. 

 
Az oktatói kar és hallgatói összetétel  
Az oktatói kar a formai követelményeknek nagyrészt megfelel. A 

tanárok száma 88, ebbıl teljes állású 43, részfoglalkozású 13, óradíjas 
vagy egyéb munkaviszonyban dolgozik 32. A minısített oktatók száma 
20, vagyis a teljes állomány 23 százaléka (ebben azonban benne foglal-
tatik az egyetem néhány nem zenei tárgyat tanító tanára is). A minısí-
tettekbıl azonban csak hatan 50 év alattiak, akik munkájára tehát a kar 
még hosszabb idın át számíthat. Negatívum, hogy egy-egy tantárgy 
munkájában minısítés nélküli kollégák viszik a fı szerepet.  
Korábban a szakfelelısök, szakirányfelelısök és tantárgyfelelısök kije-
lölésében erıs hiányosságok voltak. Ezeket az utóbbi idıben minısítést 
szerzett tanárok megbízásával áthidalták. 

Örvendetes, hogy a kar a 2008-2013 közötti idıre humánpolitikai 
koncepciót dolgozott ki, mely világosan leszögezi az alkalmazási felté-
teleket, a nyugdíjba vonuláskor követett stratégiát és az utánpótlást-
nevelést. Az oktatói utánpótlás biztosítása azonban nem nehézség nél-
kül való. A tanárok egy része sok elfoglaltsága (például a tanítással 
párhuzamos zenekari munkája) miatt nem tud, vagy nem akar doktori 
eljárásra felkészülni. Doktori iskolába csak kis számban tudnak beirat-
kozni, és az országban mőködı egyetlen zenei doktori iskola befogadó-
képessége korlátozott.10 Az egyéni képzésben való részvételhez meg-
követelt jelentıs hazai és nemzetközi pályafutás nem mindenkinél biz-
tosítható, egyes (elıadómővészi gyakorlatot nem feltételezı) tárgyaknál 
ennek tanúsítása szinte lehetetlen.  

                                                           
10 LB: Több doktori iskola mőködtetése a személyi feltételek hiánya miatt nem reális, de a szakmai 
színvonal védelme érdekében nem is kívánatos. 
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Az egyetem e problémán helytelen módszerrel próbált segíteni. A hall-
gatóknak azt ajánlották, hogy az egyetemmel testvérkapcsolatot ápoló 
finn „Jyväskylä” egyetemen szerezzenek fokozatot. Nem tudjuk, más 
szakokon milyen színvonalon mőködik ez az egyetem, zenei fakultása 
azonban lényegében nincs. Mővészeti képzéssel egyáltalán nem foglal-
koznak, a zenei tanszék zömmel pszichológiai, pedagógiai kutatásokat 
végez, s így a DLA-val (mely a jelölttıl koncert-teljesítményt is elvár) 
nem mérhetı össze. Az eljárás felületességérıl kapott hírek is kedve-
zıtlenek. 

Hosszabb távon speciális helyzetet teremt a habilitáció megszerzé-
sének nehézsége is. Bár a habilitáció az újabb rendelkezések szerint az 
egyetem hatáskörébe tartozik, a Debreceni Egyetemen a magasabb 
állások elnyerésének elıírt feltétele, ugyanakkor az egyetem nem tud 
felállítani olyan testületet, mely zenei téren a habilitációt megítélhetné. 
E helyzet következményeire a debreceni mesterképzések kapcsán, az 
utolsó szakaszban még szó esik.  

Az alapképzési szakokra felvett hallgatók névsora és szak szerinti 
megoszlása: két évfolyamon 89 hallgató tanul, s ez megfelel a „Felvi” 
tájékoztatóban közölteknek, a lemorzsolódás minimális.  

 
Az oktatás anyaga – összefüggésben a tudományos-mővészi mőhely-

munka problémáival  
Az oktatott anyagról (vagyis a hallgatók által tanult darabokról) a 

bizottság a korábbi növendékhangversenyek-mősorok és a vizsgalapo-
kon feltüntetett „végzett anyag” jegyzékek elemzése alapján alkotott 
képet. A repertoár összetétele megegyezik a hasonló felsıoktatási in-
tézményeinkben tapasztalhatókkal. 

A legtöbb hangszernél kétségtelenül fontos és magas színvonalú 
klasszikus alkotások teszik ki a repertoár gerincét. Ismert sajátos prob-
lémák jelentkeznek egy-egy hangszer vagy hangszercsoport (például 
fúvósok, ütısök) esetében. Számításba kell vennünk, hogy ez a reperto-
ár kiegészül a kamarazene és zenekari foglalkozás keretében tanult, 
szintén értékes darabokkal.  

A zeneelmélet és szolfézs tárgy (mind általánosan kötelezı, mind 
fıtárgyként tekintve) többségében szintén értékes és fontos zenei anya-
gokkal foglalkozik. Pozitív fejlemény a 18. század elıtti zene bevonása 
a tananyagba, ami különösen a vokális képzésben elsırendő fontosságú. 
Helyet kapott az oktatásban a gregorián, a korai polifónia, a korai és 
késıbbi reneszánsz kor is. (Talán csak a látogatás idıpontjából követ-
kezı véletlen, hogy a pedagógiai szempontból elsırendő korai barokk 
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irodalommal nem találkozott a bizottság.) 
Ugyanakkor a hangszeres repertoárra teljes mértékben érvényes az, 

amit az 1. fejezetben errıl említett a jelentés, azaz nagyon kevés az átját-
szott anyag. (Nem egyszer elıfordult, hogy a félév folyamán végzett 
anyag lényegében azonos a vizsgaanyag mintegy 30 perces mősorával. 
Ez, ha igaz, azt jelentené, hogy a növendék egy félév alatt 30 percnyi 
anyagot játszott át, vagy másként fogalmazva: egy félévig csak a vizsga-
anyagon dolgozott tanárával.) A versenyek által inspirált mőválasztások 
aligha hatnak elınyösen a növendékek organikus fejlıdésére. 

Összefügg az alacsony mennyiség a repertoár összetételével. A 
klasszikus alaphangszerek irodalmából zömmel a „nagy”, olykor a 
hallgató képességeit vagy szintjét meghaladó, fıként 18-19. századi 
mőveket választanak. (Nem egyszer versenymőveket, holott a hallgatók 
érthetı módon nem kapnak zenekari kíséretet még diplomakoncertjü-
kön sem, tehát a versenymővekkel valódi elıadói szituációjában, zene-
kar-szólista együttmőködésben nem találkoznak). Hiányzik az az érté-
kes „uzuális” irodalom, melynek haszna az oktatásban kétségen felül 
áll: belılük jóval nagyobb mennyiség játszható át; igazi stílusismeretet 
alakítanak ki; világosan felteszik a hangszeres technika alapkérdéseit; 
feldolgozásuk nagymértékben épülhet a hallgató egyéni otthoni munká-
jára; a késıbbi tanári pályafutás során kiválóan felhasználható.  

A stílusokat nézve például szinte teljesen hiányzik a 17. század ki-
váló irodalma, az érett barokk kismesterei, a klasszika nagy mesterei-
nek korai mővei és a kismesterek, a romantika olyan alapmővei, mint 
például zongorán Mendelssohn: Lieder ohne Worte, vagy olyan ritkáb-
ban játszott mővek, mint Liszt számtalan alig hallott nagyszerő és tech-
nikailag sem túl nehéz mőve. A problematikus hangszerek esetében 
döntı változás lenne a hangszerhez kevésbé kötött régi zene bevonása a 
tanításba. A korai barokk irodalom nemcsak kamarazenei repertoárként, 
de szóló (vagy szóló+continuo) elıadásban is alkalmat adhatna alapve-
tı technikai, formálási, ritmikai, melódiavezetési feladatok megoldásá-
ra. Nem kellene megriadni az átíratok bıségesebb alkalmazásától sem, 
különösen akkor, ha az átírás nem kíván nagyobb, szerzıi jellegő be-
avatkozást a textúrába, csupán az adottságoknak megfelelı „letét” elké-
szítését igényli. 

Hasonló a probléma például az ének oktatásban. A repertoár gyak-
ran túl szők, vagy túl nehéz (vagy mindkettı). Olyan győjtemények 
például, mint a „Twenty Four Italian Songs and Arias” (Schirmer ki-
adása) sokkal alkalmasabb lenne, különösen a BA szinten tanuló fiatal 
hallgatóknak, mint a Bach kantátákból vett komplikált áriák, vagy Mo-
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zart opera-tételei. Persze ilyen mőveket helyes a repertoárismeretbe 
felvenni, hogy a hallgató találkozzon velük, de elıadói komplexitásuk-
ban való felfogásuk még a legtehetségesebb hallgatók képességét is 
meghaladja.  

Az ütıs oktatásban az akkreditációs iratokban megjelölt anyagok 
nem kerülnek elı: bizonyos szerzık nevét kiírták az akkreditációs 
anyagban, de a hallgató nem találkozik velük, a megjelölt tananyag-
jegyzékek is frissítésre szorulnának.  

A másik nagy probléma a XX. századi zene igen alacsony százalé-
ka a végzett anyagban és a növendékhangversenyek mősorában. Egy-
két (igen kevés!) Bartók-mő még csak elıfordul a repertoárban, azon 
kívül szinte semmi, a külföldi irodalom igen gyarlón, a század második 
felében írt mővek szinte egyáltalán nem. A növendékkoncerteken sincs 
mai zene. Jellemzı, hogy például Kurtág neve talán egyik vizsgalapon 
sem szerepelt, holott például a Játékok c. ciklus bıséges elıadnivalót 
(és késıbb a tanári munkában is hasznosítható anyagot) kínál, nem is 
csak zongoristáknak. Itt nem a kortárs zeneszerzık elıtt lerótt tisztelet-
körök hiányolhatók, hanem hogy a hallgató elmélyülhessen azokban a 
ritmikai, hangképzési, formai, harmóniai problémákban, melyeket e 
darabok elénk adnak. 

A repertoárfejlesztés minden hangszer oktatói gárdájának fontos 
feladata lenne. Sıt kívánatos, hogy e téren együttmőködés alakuljon ki 
az egyes felsıfokú zenei oktatóhelyek azonos tárgyat tanító tanárai kö-
zött. Nagyszámú mőjegyzék, kottás kiadás segíthetne a repertoár meg-
újításában.  

A szőkösség egyik oka a tudományos-mővészi alkotómőhelyek hi-
ánya. Az intézményi felsorolásokban szerepeltek csak jóakarattal ne-
vezhetık ilyennek. Egy kórus fontos, hasznos elıadómővészi munkát 
végezhet, de ez még nem alkotómőhely. Bár a kar szakkollégiumot és 
mővészeti TDK-t mőködtet, ezek fejlesztésre és tudatos irányításra 
szorulnak. Örvendetes a modern zenei alkotómőhely létrehozásának 
terve. Kifejezetten tudományos alkotómunkára a zenészeknek csak kis 
hányada képes. De elméletileg felkészült (például minısítéssel bíró) 
mővészek megfelelı alkotó munkája lehetne a könyvtári kutatásra épü-
lı, majd a tanításban „kipróbált” repertoárfejlesztı tevékenység. 

Ehhez természetesen jó könyvtári háttér kellene. Nem tagadható, a 
kar könyvtára rendelkezik azon kotta- és könyvállomány tekintélyes 
részével, mely a rutinszerő tanítási gyakorlathoz szükséges. De a fent 
említett alkotó mőhelymunka jóval nagyobb könyvtári hátteret kíván. 
Ez egyrészt természetesen anyagi kérdés, melyet a helyi egyetemmel 
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együttmőködve (annak nem egyszer tapasztalt jóindulatú támogatásával 
élve) kellene megoldani. Másik része azonban a szerzeményezési javas-
lattevés megnyugtató módjának kialakítása. Az ilyen fejlesztı munká-
ban már bizonyított tanárokból kellene könyvtári bizottságnak alakul-
nia, mely figyelemmel kíséri a különféle katalógusokat, javaslatokat 
tesz és a kollégáktól javaslatokat győjt a beszerzésre nézve, azokat a 
pénzügyi keretek ismeretében rangsorolja, és vásárlásra megbízást ad. 

 
Az oktatás módszere és minısége 
A látogatás során, két nap alatt hármas-négyes csoportokba szerve-

zıdve összesen 35 órát lehetett megtekinteni. Ebbıl az oktatás színvo-
nalát megítélni két szempontból is problematikus. Egyrészt mert a vé-
letlenszerően kiválasztott órák és tanárok kisebbségét adják a kar egész 
tevékenységének, másrészt mert a bizottságnak nem lehet feladata az 
egyes tanárokról bírálatot mondani. A kari vezetés elmondása szerint az 
eredményes oktatáshoz jó szervezeti keretet biztosít a fıtárgyi struktú-
ra: központi helyzetben van a hangszeres szeminárium (az adott tanár 
hallgatóinak közös órája), órarendszerő helyet kap az interpretáció és a 
repertoárismeret. 

Több tanárnál is jó tapasztalatátadást látott a bizottság, a hallgató-
val való jó lélektani kapcsolatot, lelkiismeretes munkát. Így például 
szolid, jó munkát láttunk olyan karakteres tanáregyéniségeknél, mint 
Fátyol Rudolf, Kiss Zsuzsa, Mohay Miklós. 

De talán célszerőbb most a hiányosságokkal foglalkozni, mert ha a 
tanár egyéni zenei és pedagógiai tehetségétıl eltekintünk is, néhány 
ismétlıdı jelenség figyelmeztetı jelként is felfogható. Volt példa arra 
az esetre is, amikor a tanár technikai vagy zenei értelemben maga is 
félretájékozott, s így hallgatóját sem tudja jó úton vezetni. Voltak órák, 
melyeken inkább a munka alacsony intenzitása bírálható. Ez azt jelenti, 
hogy a tanár meghallgatta a darabot, néhány általánosságot mondva 
áttért a következı darabra. Ilyenkor lényegében nincs instrukció, s ha 
így van, nem jelenik meg egy komplex, technikai és zenei igényeket tá-
-masztó, illetve a helyes megoldásra rávezetı tanári munka. Az óra 
mintegy elmegy a darab fölött, néhány elıadói utasítással „átvergıd-
nek” a darabon, kevés a formai, harmóniai, karakterbeli megvilágítás. 
Ez néha odáig megy, hogy a hangszeres és zenei információk hiánya 
szinte zeneellenes légkört eredményez. Vagy az ellenpélda: az informá-
ció látszólag bıséges, sok szöveg hangzik el az órán, de ezek gyakran 
„mellébeszélések”, nem viszik közel a hangszerjátékost a mőhöz és 
nem fedeztetik fel vele saját tennivalóját.  



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 285

Sokszor hiányzik annak megmutatása, hogy egy technikai nehéz-
ségnek mi az oka; az eredményt kívánják meg, s nem az akciót tanítják. 
Más esetekben (például látott kamarazene óráknál) tudatlan dolgokra 
rakódnak rá manírok, s a darab lényege nem jelenik meg. A probléma 
oka lehet az is, hogy hazánkban kiesett egy tanári generáció, az alapve-
tı dolgok megtanítása mind technikailag, mind zeneileg gyenge lábon 
áll. Más vélemény szerint a meglátogatott tanárok jó kapcsolatban van-
nak a hallgatókkal, repertoárismeretük, zenei tapasztalatuk megvan, de 
nem fordítanak elég figyelmet a technikára, vagy kevés figyelmet fordí-
tanak a zenei struktúrára, a jellegzetes emóciókra, drámai helyzetekre, 
stb.  

Tekintve, hogy a fenti problémák egyes hangszercsoportoknál talán 
fokozottabban jelentkeznek, erısíteni lehetne a tanszéken belüli együtt-
mőködést és tanszékvezetıi irányítást, mely az egyes tanárok munkáját – 
pedagógiai önállóságukat nem sértı módon – alakítja, formálja, fejleszti. 
Ez mind a jó tanárok munkáját szélesebb körben hatékonyabbá tudná 
tenni, mind a normákat világosan és folyamatosan a tanszak kollektívája 
elıtt felmutathatná. 

 
Debrecenben hagyományai miatt külön figyelmet érdemel az alko-

tómővészet és muzikológia szak keretében folyó szolfézs-zeneelmélet 
és karvezetés, valamint ezzel összefüggésben az énekkari és zenekari 
munka. Az elıbbieket illetıen általánosságban megállapítható, hogy 
gondosan elıkészített, jól tervezett órákat látott a bizottság, többnyire 
tapasztalt tanárok a hagyományos eszközöket, terminusokat használva, 
nem egyszer az újabb irodalmat is figyelembe véve, mőgonddal és türe-
lemmel (noha egyes tanárok esetében olykor szakmai tévedésekkel) 
tanítják e tárgyakat. Nem egyszer találkozott azonban a bizottság azzal 
a problémával, hogy a zenei elem elhanyagolódik az órán, keveset éne-
kelnek, kis repertoárt forgatnak, s ha van is, megelégednek egy szürke 
„szolfézs-énekléssel”. Itt nem a mővészi átélés hiányolható, csak egy-
szerően a zenésztıl megkívánt precíz elıadás (ritmusképzés, hangadás, 
frazeálás) mővészi alapszintjét. Gyakori, hogy a szolfézs órának igen 
nagy része megy el eredménytelenül a diktandóra, melyet a növendékek 
nem, vagy csak 10-15 lejátszás után tudnak leírni. Volt olyan óra is, 
melyen a tanár mintegy az igen keveset tudó növendékek „feje felett” 
tartott jól elıkészített órát, vagy passzív hallgatók jelenlétében folyik az 
elemzés.  

A kórus és zenekari munkában szemmel láthatóan hiányzik egy 
nagy tapasztalatú, jelentıs zenei személyiség, aki a helyi hagyomány-
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nak új elevenséget és szakmai biztonságot tudna adni. A zenekar eseté-
ben ez a feltétel bizonyára adva volt, de a generációváltás lassanként 
elkerülhetetlen. A látott próbán a karmester nem próbált, nem vezé-
nyelt, nem volt próbamunka. A fúvószenekari próba kifejezetten rossz 
benyomást keltett: még próbálkozás sem volt a tömeges hibák javításá-
ra. Mivel azonban a nagyzenekari tevékenység még így is javítja a tel-
jesítményt, jól átgondolt tervvel, évente többszöri zenekari koncert 
beiktatásával több esély lenne az intézmény céljainak megvalósítására.  

A kórusrepertoár-ismeretben zömmel a népszerő kortárs kórusokkal 
foglalkoztak, de kevés elemzéssel, és a hallgatók részérıl tapasztalt sok 
téves dolog maradt kijavítatlanul.  

Megjegyzendı az is, hogy a bizottság külföldi tagjának elég élesen 
kellett kritizálnia a látogatott nyelvórát. Habár éppen egy gyengébb osz-
tályt tudott megnézni, megjegyezte, hogy „több éves gyakorlás után is 
alapvetı hibákat vétenek, s bár a tanár jó és türelmes, érezhetıen fruszt-
rálja a hallgatók alacsony tudásszintje és az otthoni munkában való ha-
nyagsága.” 

 
A kilátások  
Összegezve megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem zenemővé-

szeti kara egészében képes arra, hogy egy hasznos, a régióra nézve 
különösen is hasznos alapképzést folytasson. A fentiek értelmében 
szükségesnek látszik a tanári állomány összetételének folyamatos „gon-
dozása”, egyes nyugdíjba vonuló kollégák esetenkénti továbbfoglalkoz-
tatása mellett megfelelı új oktatók megtalálása. 

Sajnos a bolognai rendszer nem a valóságos oktatási egységeket, 
mőhelyeket veszi figyelembe, hanem a szakokat adminisztratív egység-
ként határozza meg. Következésképpen az akkreditáció is csak teljes 
szakra vonatkozik, holott a valóban élı és ható egységek: a szakirá-
nyok. Ezek között esetleg nagy különbségek fordulhatnak elı akár a 
növendék-színvonal, akár a tanári összetétel függvényében. Lehetséges, 
hogy nem minden szakirány bír igazán egyetemi rangú oktatókkal, s 
nem mindegyik akkreditációja nyugszik tényeken. Ennek ellenére a két 
alapszak akkreditációja nem lehet kétséges, bíztatva azonban az 
intézmény vezetıit a fenti javaslatok hasznosítására. Amennyire a jelen 
állapotból megítélhetı, további szakirányok akkreditációjára feltehetı-
en nincs szükség és lehetıség. 

Nem kétséges az sem, hogy Debrecen számára létkérdés a tanári 
mesterszak indítása. A régió zenetanári ellátása, egyúttal a hivatásos, 
félhivatásos vagy amatır együttesek utánpótlásának kibocsátása a kar 
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elsırendő feladata. Itt azonban be kell látni a zenei oktatás sajátos voltát: 
nem ismeretközlı, hanem készségfejlesztı tevékenységrıl van szó, az 
alapképzés három éve alatt lehetetlen biztos alapokon nyugvó, szakszerő 
zenei képességeket kifejleszteni. A dolog fontosságára való tekintettel – s 
mivel ez valamennyi intézményt érinti – e kérdést részletesen tárgyaljuk 
a harmadik fejezetben.  

Míg a tanári mesterszak indítása a legtöbb szakon reális perspektí-
va, s biztosítja a kar egyetemi rangját, a mővész mesterszak indításakor 
óvatosan kell eljárni. Nem kellene erıltetni, vagy éppen presztízs-
kérdésnek tekinteni, hogy minden szakirányon induljon képzés. Mivel a 
mővészképzés igen tanár-függı, márpedig a tanári állományban az 
idıszaki változások elkerülhetetlenek, célszerő lenne a kar tartósan 
„erıs” szakjait kiválasztani, azokat személyileg és infrastrukturálisan 
felfejleszteni, és ezeken a szakokon országos tekintélyt szerezve csak 
ott indítani mővészi mesterképzést.6 E fontos kérdésrıl is a harmadik 
fejezetben esik szó részletesen. 
______________________ 
6  LB: A karmester szakon a fúvószenekari karnagy szakirány óra látogatása arról gyızött meg, 
hogy annak támogatása hiba volt, vissza kellene vonni, de legalábbis egy év múlva felülvizsgálni 
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Széchenyi István Egyetem 
Varga Tibor Zenemővészeti Intézet (Gyır) Akkreditációs döntés 

elıadómővészet alapképzési szak 
klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasz-
szikus gitár, klasszikus hegedő, klasszikus 
mélyhegedő, klasszikus gordonka, klasszikus 
gordon, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, 
klasszikus klarinét, klasszikus fagott, klasszi-
kus kürt, klasszikus trombita, klasszikus har-
sona, klasszikus tuba, klasszikus ütıhangsze-
rek, klasszikus ének szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/6. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/23. sz. MAB határozat 

A 
2009/8/VIII/1/5. sz. 

határozat:   
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyama-
tos megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitor-

ing vizsgálat) 

alkotómővészet és muzikológia alapképzési 
szak (a szakot az intézmény nem indította, 
önértékelést e szakról nem adott) 
kkk: 2006/6/X/3/7. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/22. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzési szak (még nincs 
végzett évfolyam!) 

 

 
Általános jellemzés és kívánatos jövı 
A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemővészeti Intézete a 

legkisebb növendéklétszámú zenemővészeti intézmény. Kihasználva 
ennek elınyeit, családias légkörő, áttekinthetı és jól ellenırizhetı okta-
tást tud megvalósítani, melyhez nagyban hozzájárul az igazgató meg-
nyerı, szelíd, de határozott intézetvezetése. Az intézményt jól jellemzi, 
hogy a hallgatók a zártkörő (az intézmény tanárai és vezetıi nélkül 
tartott) beszélgetésen elégedetten nyilatkoztak, és sokan közülük azt 
vallották, hogy bár mehettek volna más (akár a budapesti) egyetemre is, 
egyes tanárok jó híre alapján választották ezt az iskolát. 

Az egyetem az adottságokat kihasználva a zenekari hangszerjátéko-
sok kiképzését helyezi elıtérbe. Az alapképzésben nem is indítottak alko-
tómővészet és muzikológia szakot, sıt az elıadómővészet szakon belül is 
csak hangszeres és ének szakirányokat mőködtetnek. Az helyeselhetı, sıt 
kívánatos, hogy az ebbıl a stratégiából következı utat következetesen 
végigjárják, hosszabb távon mégis meggondolandó, hogy a régió szolfézs 
(és magasabb képzettségő) iskolai énektanári ellátottsága nem kívánja-e 
meg az alkotómővészet és muzikológia szak mőködtetését. Legjobbnak 
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az látszana, ha elıbb minorként, majd a tanári mesterszakon második 
szakként intézményesen lehetıvé tennék a zeneismeret szakirány felvé-
telét. Ezzel nemcsak az említett regionális fejlesztést segítenék, de a vég-
zett hallgatók egzisztenciális esélyeit is növelnék, és a jelentkezık csök-
kenı számát is ellensúlyozhatnák. Ez egyébként azért is kívánatos, mert a 
kórusélet megszőnése és az intézményi hangversenyképes kórus hiánya 
szakmai elszegényítéshez vezetne. Hosszabb távon meggondolandó, 
hogy nem kellene-e az észak-dunántúli régió iskolai ének-zene tanár 
képzését is ebbe az intézménybe összevonni. Nyíltabban szólva: kérdé-
ses, nem kellene-e az akkreditációs problémákkal küzdı szombathelyi 
mővészetközvetítés képzési ágban mőködı ének-zene szakot ide áttele-
pítve egy életképes, a zenekari képzéssel egyenrangú vokális képzést 
megindítani.  

Ezzel az intézmény jövıjének kérdését is érintettük. Az igazgató 
szóbeli információja alapján úgy tőnik, nem tervezik szólista mővészek 
képzését szolgáló mesterszak indítását. Ezt a bizottság a legnagyobb 
mértékben helyesli, egyrészt mivel nem érhetı el, hogy egyszerre sok 
intézményben sokféle szakot mőködtessünk kielégítı számú hallgatóval 
és tanárral; másrészt mivel a képzéshez az adott szakon folyó magas 
színtő képzésen kívül hozzá kell tartoznia a szakok és tantárgyak 
egyenletesen magas színvonalának is. (A mesterszakhoz megkívánt 
„mővészeti és tudományos mőhelyek”-rıl sem található az erre szolgá-
ló rovatban adat.) Ugyanakkor mértéktartó és kívánatos terv, hogy egy 
elsısorban zenekari és kamarazenész alapképzésre ráépüljön egy szolid 
tanári mesterszak.  

 
A zenekari és kamarazenész képzési programok 
A zenekari és kamarazenész képzés azonban az alapképzésben is 

felvet néhány megoldandó problémát. A bizottságnak az a benyomása 
alakult ki, hogy az oktatás három fı területe (zenekar, kamarazene, 
hangszeroktatás) között nincs megfelelı kapcsolódás, és emiatt az 
eredmények is elmaradnak az intézményben adott lehetıségektıl. A 
zenekari játékot nem (vagy legalábbis nem minden szakirányban) ala-
pozza meg egy teherbíró technikai-zenei fıtárgyi képzés. A hangszeres 
tanárok teljesítményei nem folynak bele a zenekari munkába, sıt attól 
olykor teljesen elszakadni látszanak, a hangszeres tanárok nem vesznek 
részt sem oktatóként, sem mintaadó játékosként a zenekari munkában. 
Számos hangszeres órán foglalkoznak a hallgatók erejüket meghaladó 
(és késıbbi pályájukon alig használható) nehéz mővekkel, versenymő-
vekkel (melyeket legtöbbjük sohasem fog valóságosan, tehát zenekari 
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kísérettel eljátszhatni), miközben a zenekari szólamokat hangszeres 
szempontból nem veszik át lelkiismeretesen, a zenekari játékban felve-
tıdı technikai, ritmikai, hangzásbeli feladatok nem kapnak elég helyet 
az egyéni hangszeres órákon. A két terület közötti áthidalást a kamara-
zene jelentené (ahol ugyan a hangszeres egyéni teljesítményre kénysze-
rül, de ugyanakkor biztonságot szerez a közös zenélés, alkalmazkodás 
területén). Itt jegyzendı meg az is, hogy a zenekari próba helyszíne 
jelen állapotában e munkára annyira alkalmatlan, hogy a hallgatók gya-
korlatilag nem appercipiálhatják, mi történik, s abból alig profitálnak. 

Ilyen szempontból természetesen nem azonos valamennyi hangsze-
res szakirány helyzete. Problémát jelent, hogy egy olyan intézményrıl 
kell véleményt mondani, melyen belül hatalmas színvonalbeli különb-
ségek tapasztalhatók. Voltaképpen az egyes szakirányokat (vagy ép-
penséggel az egyes tanárokat) kellene minısíteni, ami lehetetlen. A 
pozitív tapasztalatokat az alábbiakban emeljük ki. 

A tanári kar összeállításában sok az esetlegesség. Pozitívum, hogy 
jó a teljes munkaidıben foglalkoztatottak és a fıállásként Gyırt megje-
lölık aránya. Bár megkérdıjelezhetı az önértékelés e mondata: „hang-
szeres tanáraink túlnyomó hányada országosan elismert koncertezı, 
aktív muzsikus”, kétségtelenül vannak kiváló szakemberek, még ha a 
szint egyenetlennek is mondható. A minısítettek száma alacsony (több 
a minısítésre váró), s ami sajnálatosabb, gyakran éppen nem a minısí-
tettek a legjobb tanárok. Több posztra most akarnak pályázatot kiírni, 
tehát a tanári kar átalakulásban lévınek tőnik. Az igazgatón fog múlni, 
következetesen végig tudja-e vinni e folyamatot.  

Az önértékelés szerint „a kollégák a munka ellátása mellett egy-
mással ritkán találkoznak”. Ez bizony baj, s nem tudni, az igazgatás 
megpróbál-e valamilyen módon segíteni rajta.  

A rövid látogatás tapasztalata, hogy a fúvós szakirányok egészében 
véve jobban állnak. Ittzés Gergely kimagasló mővész- és tanáregyéni-
ség. Jó színvonalat képvisel Szalai Edina (fagott) és Hontvári Csaba 
(trombita). Bár a többiek inkább a közepes szint alatt tanítanak, a fúvós 
alapképzéssel talán nincsen nagyobb probléma. Ennek fejlıdéséhez 
nagymértékben hozzájárul(hat) a fúvós (és vegyes) kamarajátékra for-
dított figyelem.  

A vonósszakon kiemelkedı (országosan is jelentıs) tanáregyéniség 
Déri György, akit Gyırnek minden áron meg kell tartania. Szolid, biz-
tos a mélyhegedő tanítása is (Láposi János). Szürkébb a nagybıgı és 
igen problematikus a hegedőtanítás.  

A zongoraoktatásról nem kapott képet a bizottság, mert csak egy 
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tanárnak volt látogatható órája: Várayné Szőcs Katalin tanítása jó be-
nyomást keltett, akárcsak Kecskés Mónika csembaló tanítása. Nagyon 
tetszett két zongorakísérı, Gábor József és Vitályos Balázs munkája. 
Különleges jelenség a talán kissé excentrikus, de a zenérıl sokat tudó 
Róth Ede gitártanítása.  

Gyır egykor az ütıs kultúra egyik biztos hazai bázisa volt. Ma min-
den szempontból dekadens állapotban van: gyenge hangszerpark, igen 
gyenge repertoár. A tananyag már az akkreditációs anyagban szaksze-
rőtlenül volt összeállítva, a ténylegesen tanított repertoárnak viszont 
még ahhoz sincs semmi köze: gyenge, nagyrészt szórakoztató zenei 
anyag teszi ki a játszott repertoárt. A szakirány zenekari szükséglet, a 
színvonal megtartása, emelése érdekében megfelelıbb tanárról kellene 
gondoskodni.  

Az énekes képzés – ha eltekintünk az országosan általános gyenge-
ségektıl, technikai és zenei téveszméktıl – hasznosnak ítélhetı. A taná-
rok az általános lelkesítésen túl sokszor tudnak segítséget adni, leg-
alábbis zenei tekintetben a hallgatóknak. 

A kötelezı tárgyak tanárai közül Alszászy Gábor órája tetszett leg-
inkább; Szabó Balázs is elfogadható. A másutt is tapasztalt hiányosság 
azonban itt is konstatálható: a szolfézs-zeneelmélet órán a sok diktálás 
és elméleti fejtegetés mellett keveset énekelnek, s az éneklés nem szép.  

Az elsırendő fontosságú kamarazene helyzete, éppúgy, mint másutt 
az országban, itt sem problémamentes. (A meghallgatott kamarazenei 
hangverseny nem gyızött meg az általános színvonal felıl.) Mivel a 
változó növendéklétszám miatt gond a tanári óraszámok feltöltése, a 
tárgyat sok tanár között osztják meg, s ezek sokszor nem alkalmasak 
ennek tanítására. Viszont éppen e téren találkozott a bizottság ismét egy 
kiemelkedı tanáregyéniséggel: a nemrég DLA-fokozatot szerzett 
Arnóth Balázs széles látókörrel, jó ízléssel fontos dolgokat tanít, s nem-
csak emberileg, hanem szigorúan szakmailag is jó a kapcsolata a hall-
gatókkal. 

A zenekari munka irányítása jó kezekben van (Ménesi Gergely), a 
jó hírő Kalló Zsolt tanítását idı hiányában nem láthatta a bizottság.  

Általánosságban elmondható, hogy mint az országban másutt is, az 
oktatók nagyjából egy negyede jó vagy igen jó munkát végez: jók azok 
a technikai és zenei ideálok, melyekhez hozzáméri tanítását, éberen 
követi azt, amit a hallgató produkál, sıt azt is, ami a hallgatóban magá-
ban lejátszódik. Tudja, mikor kell közbeavatkozni, s mikor kell hagyni 
a hallgatót a maga útját megtalálni; mely pontokon kell technikai, s 
mely pontokon zenei indítékokra hivatkozva javítani; meg tudja mutat-
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ni, hogy ténylegesen mire törekedjék a hallgató gyakorlás közben. Kö-
rülbelül másik egy negyedet adnak a szolidan jó tanárok. Lelkiismere-
tesen dolgoznak, nem rossz, amit és ahogyan tanítanak, ha nem is 
mondható mindig igazán lényegre törınek instrukciójuk. Mint másutt 
is, a tanárok mintegy fele itt is gyengének mondható: tétovák, mert saját 
maguk sem kapták meg azt az alapvetı oktatást, melybıl élhetnének, 
gyakran puszta általánosságokat mondanak („ezt több átéléssel”, stb.), 
gyakran meg éppen semmit. Nem pontosak az észrevételek, s így a 
tanácsok sem. Sajnos – ismét országos probléma: – alig tudunk úrrá 
lenni egy évtizedekkel korábbi nagy törés következményein, egy meg-
bízható, biztos tudású nemzedék eltőnésén.  

Éppen ezért lenne fontos, hogy legalább jó struktúrákat alakítsunk 
ki, mely a maga erejébıl, még gyengébb tanárok irányítása alatt is kellı 
tapasztalatokhoz juttatja a fiatalokat. Gyır esetében komolyan meg 
kellene gondolni a kitőzött cél eléréséhez vezetı egyenesebb, intézmé-
nyesen kialakított utat. Mivel a zenekari- és kamarajátékra való nevelés 
az intézet legjobb célja lehet, s mivel ennek megvalósulására az intéz-
ménynek esélyei vannak, de mivel a jelenlegi felállásban a cél elérése 
nem biztosítható, meg kellene gondolni egy önálló zenekari-kama-
razene szak felállításának (létesítésének és indításának) a lehetıségét, 
hozzá rendelt ensemble-gyakorlatokkal, szólamtanulással, egységes 
szellemő irányítással, és az egyéni hangszeres oktatásnak ehhez 
igazított elrendezésével. Az intézet szerencséjére három kiváló tanárra 
lehet építeni egy ilyen szak kiépítését (Arnóth, Ittzés, Déry), és további 
5-6 tanár jól használható partner lenne ebben a konstrukcióban. Ménesi 
(és Kalló) képes a zenekari munkát összefogni, és ugyanezek a kamara-
zene ill. ensemble-játék rendszerét is irányítani tudnák. Szükséges lenne 
azonban egy kamarazene tanári kar tudatos kiválasztása, az esetleges-
ségek megszüntetése, és a kamarazene tanítás egységes irányítása, el-
lenırzése.  

Itt említünk meg egy fontos problémakört: az egyetemek számára 
létkérdés a minısítettek megfelelı száma. Ugyanakkor a tapasztalatok 
szerint a jó tanárok és a DLA-t szerzett (vagy azon dolgozó) oktatók 
halmaza nem fedi egymást. Az intézet kénytelen építeni olykor gyen-
gébb tanárra is, csak azért, mert fokozatot szerzett. Máskor éppen a 
legjobbakat nem tudja rávenni a disszertáció-írásra. Anélkül, hogy a 
hangverseny teljesítmény és az elméleti munkaképesség fontosságát 
kétségbe vonnánk, felmerül, nem kellene-e a doktori eljárás egy 
adott pontján a tanári munka minıségét is felmérni. Ezzel kapcsola-
tos kérdés, hogy az oktatók közalkalmazotti státusa nagyon megköti az 
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igazgatók kezét (lásd még 3. fejezet).  
Még egy, újból országos probléma gyıri jelenlétére kell rámutatni: 

a játszott repertoár gyengeségei. A fıbb kifogások már szerepeltek az 
elsı fejezetben, s ott volt szó arról is, hogy repertoárfejlesztés csak jó 
könyvtári háttérrel kivitelezhetı. A jó könyvtár inspirálója, de tanúja is 
egy ilyen fejlesztı-alkotó munkának. A gyıri könyvtár igen szegényes, 
összeállítása esetleges, jó katalógusa egyelıre nincs. Ez természetesen 
pénzkérdés is: az intézetnek az egyetem felé is jeleznie kellene a nehéz-
ségeket, de ki kellene használni az idırıl idıre megjelenı könyvtárfej-
lesztési pályázatokat is. Ám ez csak akkor mőködik, ha a tanárok forró 
érdeklıdése a hajtóerı, ha ık kívánják meg a fejlesztést, tesznek rá 
konkrét javaslatokat, s ha a könyvtár megfelelı fejlesztési javaslattevı 
rendszert mőködtet. 

 
Összefoglalva: az összbenyomás az intézetrıl kedvezı, új lendület-

tel, céltudatos, ha kell bátor vezetéssel kialakíthatja vagy továbbfej-
lesztheti saját profilját, s ezzel biztosíthatja jövıjét. 
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Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zenemővészeti Intézet Akkreditációs döntés 

elıadómővészet alapképzési szak 
klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasz-
szikus csembaló, klasszikus gitár, klasszikus 
hegedő, klasszikus mélyhegedő, klasszikus 
gordonka, klasszikus gordon, klasszikus fu-
rulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, 
klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, 
klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus 
trombita, klasszikus harsona, klasszikus tu-
ba, klasszikus ütıhangszeres, klasszikus 
ének, zenekar- és kórusvezetı, egyházzene-
orgona, egyházzene-kórusvezetı szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/6. sz. MAB határozat, 
szakind: 2006/7/IX/1/20. sz. MAB határozat 

A 
2009/8/VIII/1/6. sz. 

MAB határozat:   
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyamatos 

megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitoring 

vizsgálat) 

alkotómővészet és muzikológia alapképzési 
szak 
zeneszerzés, zeneelmélet, zeneismeret szak-
irányok 
kkk: 2006/6/X/3/7. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/21. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/1/7. sz. 

MAB határozat:  
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyamatos 

megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitoring 

vizsgálat) 
 
Az egyetem önértékelése sok nehezen érthetı vagy visszás adatot 

tartalmaz (a tanárokra vonatkozó hiányos adatszolgáltatás, a megneve-
zett szakirány- és tantárgyfelelısök személye), ezek nagy részét sikerült 
további adatok bekérésével, illetve a helyszínen tisztázni.  

Az alapképzés mindössze 14 hónappal ezelıtt indult meg az egye-
temen, csupán egy teljes évfolyam és egy-két hónappal ezelıtt kezdett 
évfolyam órái alapján kellett véleményt alkotni, illetve alkalomszerően 
magasabb (a bolognai rendszert megelızıen belépett) évfolyamok óráit 
is meglátogatta a bizottság, hiszen ezek nagy részét ugyanazok tanítják, 
mint az új alapszak óráit. 

A miskolci zenemővészeti intézet épületének felújítása a látogatás 
ideje alatt is tartott. Rövid idı alatt határozták el az épület teljes felújí-
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tását, egyik napról a másikra kellett átköltözniük az egyetem épületeibe, 
így négy épületbe szétszórva, zeneoktatásra alkalmatlan termekben 
folyt a tanítás, az adminisztráció egy szobába zsúfolódott össze, az ira-
tok nehezen hozzáférhetıek, az intézet igazgatása éppoly nehéz, mint 
egy ellenırzést végzı bizottságnak összképet alkotni a munkáról. E 
nehézségek ellenére sikerült négy találkozást összehozni, egy nyitó és 
egy záró értekezletet a vezetıséggel, egyet a fúvós tanszék, egyet a 
zeneelmélet-szolfézs tárgyak tanáraival. 

A miskolci intézet számos nehézsége abból fakad, hogy viszonylag 
alacsony hallgatói létszámmal dolgozik, nem messze Debrecentıl, az 
erısebb és nagyobb hasonló intézménytıl. Ugyanakkor létjogosultságát 
az adja, hogy a Borsod-Heves régió csak innen remélhet zenetanárokat. 
Így a régió számára létkérdés az alapképzés fenntartása és tanári mes-
terképzéssel való kiegészítése. Ugyanakkor az alacsony létszám nehéz-
zé teszi valóságos tanszakok fenntartását, kamarazenei csoportok, ze-
nekar, megfelelı nagyságú csoportos órák szervezését, s ennek megfe-
lelıen a tanári kar óraszámának kitöltését is. A fúvós tanárok értekezle-
tén panaszkodtak arról, hogy míg egyes hangszerekre (például fuvola, 
trombita, harsona, tuba, ütıhangszer) évrıl évre kellı számban jelent-
keznek megfelelı tudású zenészek, más szakok helyzete (például oboa, 
fagott, esetenként klarinét) sokat romlott az utóbbi idıben.  

A meglátogatott órák a maguk véletlenszerőségében természetesen 
nem adhattak hiteles képet az oktatás egészérıl, úgy tőnik, egyes szak-
irányok, és persze egyes tanárok között nagy színvonalbeli különbségek 
vannak. Két szélsı példa: jó benyomást szerzett a bizottság a fafúvós 
szakirányokról, megnyugtatónak látszottak a vonós szakirányok is (ha 
nem is minden tanárnál). Nem mondható el ez az énekrıl, és nyugtala-
nító a helyzet a zeneismeret, zeneelmélet szakirányok esetében. A zene-
szerzés szakirány megindítása valószínőleg kudarc: a két hallgató közül 
egyiket (a jobbikat) volt módunk meghallgatni, elıképzettsége szerint 
felvenni sem lett volna szabad, s a vele való törıdés csak fecsérli egy 
értékes tanár-kollégánk munkaidejét.  

Nem volt mód a zenekar munkájába belenézni, de valószínő, hogy 
már csak az egyenlıtlen szakelosztás miatt is adódhatnak benne prob-
lémák. Az énekkar a városi amatır kórussal dolgozik együtt. Emiatt 
szakoktatásnak megfelelı igényekkel nem is léphetünk fel, s ez azt 
jelenti, hogy a hallgatók szakmai tapasztalatait e foglalkozás alig gya-
rapíthatja. A karvezetés órán a tanár igyekezete a hallgatók szerény 
reagálásán szenvedett hajótörést. Aggasztó a kamarazene helyzete: e 
tárgy nem egy erre felkészült tanári kar felelıssége alatt áll, hanem sok 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 296

tanár között oszlik meg. A kamarazene szinte nem létezı alibi-tantárgy. 
Olyan gyenge kamaraórát is látott a bizottság, amelyben a tanár alig 
mutatkozott a növendéknél tájékozottabbnak. 

Az említett negatívumok azonban nem homályosítják el az intézet 
részben szakmai, részben általános kultúrmissziós értékeit és érdemeit. 
Inkább arra kell sarkallják a vezetést, hogy átgondoltabb stratégiával és 
határozott vezetıi stílussal erısítsék meg az intézet profilját és fejlesz-
szék az ennek megfelelı személyi és tárgyi adottságokat. Erre biztosan 
jobb esélyt ad majd a felújított saját ház birtokbavétele.  

 
Az oktatói és hallgatói állomány  
A nappali tagozaton oktatók száma: 15 teljes állású oktató (+ 3 mő-

vésztanár), 14 részfoglalkozású oktató (+ 3 mővésztanár) és 32 óradíjas 
(megbízási szerzıdéssel dolgozó). Az esti tagozaton valamennyi oktató 
megbízási szerzıdéses, egy részük azonos a nappali tagozaton oktatók-
kal. A minısített oktatók száma (a teljes és részfoglalkozásúakat egybe-
számolva) 11, ami a teljes állomány 18 százaléka. Feltőnı az óradíjasok 
nagy száma, ez nyilván összefügg a hallgatói létszám ingadozásával, 
valamint a kiegészítı és esti képzési formával. Ugyancsak nagy az uta-
zó oktatók részaránya.7 
A minısítettek fele 50 év feletti, s ez egy jövıbeli akkreditáció szem-
pontjából nem megnyugtató. de a beszélgetéseken az derült ki, hogy 
ezek száma nem lehet nagy. A nehézségek azonosak a másutt tapasztal-
takkal: a Zeneakadémia akkreditált doktori iskolájába felvehetık száma 
korlátozott, de a legtöbb fiatal tanárnak úgyis nehéz lenne visszaülni az 
iskolapadba. Az egyéni doktori felkészülésre inkább lenne esélyük a 
legalább 38 évet betöltötteknek, de ehhez számba vehetı mővészeti 
életpályát kellene felmutatniuk, és komolyan gyakorolni, hogy a felvé-
telin megfeleljenek. (Ez utóbbi természetesen egyetemi oktatómunká-
jukra nézve is elınyös lenne.) Megjegyezzük, hogy elfogadhatatlan, 
ha a mővészeti oktatásban valaki pedagógiai PhD-vel akarja bizto-
sítani a további tanításhoz való jogát. A doktori minısítésnek olyan 
szakra vagy szakcsoportra kell vonatkoznia, amit az illetı ténylege-
sen tanít. 

Míg az elıadómővészeti szakon az oktatók rangját hangverseny-, 

                                                           
7 LB: Nem kapott a bizottság kimutatást arról, kit köt egyéni akkreditációja Miskolchoz. Az önérté-
kelésben aggasztónak látszott a szak-, szakirány- és tárgyfelelısi kar összetétele. Néhány tanár 
nevét találtuk ott ismétlıdve a legkülönfélébb szakirányoknál, tárgyaknál, nyilván, mert csak ık 
bírtak minısítéssel. A helyszínen kapott új oktatói jegyzékek ezt a lehangoló képet némileg javítot-
ták. Ugyan a kimutatás nem említi a doktori képzésben résztvevık számát. 
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hanglemez-teljesítményeik mérik, az alkotómővészeti szakon az okta-
tónak – hacsak nincs mővészeti munkaterülete is – valamiféle elméleti 
tevékenységgel kellene egyetemi szintő szakismeretét igazolni. Ez saj-
nos sokaknál hiányzik. Nevek említése nélkül megjegyzendı, hogy jó 
pár magasabb beosztású hangszeres tanárnál is aránytalanul csekélynek 
tőnik az egyéni mővészi háttér.  

Az elıadómővészeti szak szakirányain tanuló BA hallgatók száma a 
2008-as kimutatás szerint 66 volt, az alkotómővészeti szakon (zeneel-
mélet, zeneismeret, zeneszerzés, karvezetés szakirányokon) a hallgatói 
létszám 9. Ez utóbbihoz még hozzáadódik 8 magasabb évfolyamos 
növendék, de a zeneelmélet, karvezetés, stb. csoportos oktatásához így 
is kevésnek (és kevéssé gazdaságosnak) látszik. (A debreceni létszám: 
11 + 8). A 2008-ban felvettek száma elıadómővészeten 42, alkotómő-
vészeti szakirányokon mindössze 4; 2009-ben az alkotómővészeti szak-
irányokra nappali képzésre mindössze 3 jelentkezı van, egyik sem elsı 
helyen jelölte meg Miskolcot.  

Ugyanakkor a miskolci egyetem specialitása az intenzív esti és ki-
egészítı képzés. E képzési forma célja az, hogy a tanári pályán (esetleg 
kórusban) dolgozó képzetlen kollégákat diplomával lássa el. Remélhe-
tıen átmeneti képzési formáról van szó, s nem indokolatlan az aggály, 
az ilyen formában kiadott diploma nem egyenértékő a formailag vele 
azonos szintő nappali diplomával. Mindenesetre ma ezek „kisegítik” 
Miskolcot a létszám-gondokból (kiegészítı képzés: 11 fı, esti képzés: 
I-II. évfolyamon 16, magasabb évfolyamokon 34 fı).  

 
A tananyag 
Bár a tananyag összetételét, vagyis a repertoárt az akkreditációs be-

adványokban rögzíteni kellett, a tapasztalat azt mutatja, hogy az ott 
válogatott tételjegyzék és a valóság nem fedik egymást.  

Az oktatott anyagról (vagyis a hallgatók által tanult darabokról) a bi-
zottság a korábbi növendékhangverseny-mősorok és a vizsgalapokon fel-
tüntetett „végzett anyag” jegyzékek elemzése és a növendékekkel folyta-
tott beszélgetések alapján próbált képet alkotni. A repertoár összetétele 
látszólag megegyezik hasonló felsıoktatási intézményeinkben tapasztal-
hatókkal. 

A legtöbb hangszernél kétségtelenül fontos és magas színvonalú 
klasszikus alkotások teszik a repertoár gerincét. (Ebbe nem értjük bele 
az egyik kamaraegyüttes foglalkozás evergreen mősorát és annak elég 
gyenge elıadását; ez a külsı népszerőség-keresés negatív következmé-
nye.) Ismert speciális problémák jelentkeznek egy-egy hangszer vagy 
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hangszercsoport (például fúvósok, ütısök) esetében. A zeneelmélet és 
szolfézs tárgy (mind általánosan kötelezı, mind fıtárgyként tekintve) 
többségében szintén értékes és fontos zenei anyagokkal foglalkozik. 
Pozitív fejlemény a 18. század elıtti zene bevonása a tananyagba, ami 
különösen a vokális képzésben elsırendő fontosságú.  

Ugyanakkor a repertoár tekintetében ugyanazok a negatívumok 
fordulnak elı, mint a többi intézményben: nagyon kevésnek ítéljük az 
átjátszott anyagot. (Nem egyszer elıfordult, hogy a félév folyamán 
végzett anyag lényegében azonos a vizsgaanyag mintegy 30 perces mő-
sorával.) A klasszikus alaphangszerek irodalmából zömmel itt is a 
„nagy”, olykor a hallgató képességeit vagy szintjét meghaladó, elsısor-
ban 18-19. századi mőveket választanak. Hiányzik az az értékes „uzu-
ális” irodalom, melynek haszna az oktatásban kétségen felül áll: belı-
lük jóval nagyobb mennyiség lenne átjátszható, s igazi stílusismeretet 
alakítana ki a játszóban. A stílusokat nézve például szinte teljesen hi-
ányzik a 17. század kiváló irodalma, az érett barokk kismesterei, a 
klasszika nagy mestereinek korai mővei és a kismesterek, a romantika 
olyan alapmővei, mint például zongorán Mendelssohn: Lieder ohne 
Worte, vagy olyan ritkábban játszott mővek, mint Liszt számtalan alig 
hallott nagyszerő és technikailag sem túl nehéz mőve. A hangszerhez 
kevésbé kötött régi zene bevonása a tanításba döntı változást hozna 
különösen a problematikus hangszerek esetében. Nem kellene megriad-
ni az átiratok bıségesebb alkalmazásától sem, különösen akkor, ha az 
átírás nem kíván nagyobb, szerzıi jellegő beavatkozást a textúrába, 
csupán az adottságoknak megfelelı „letét” elkészítését igényli. A XX. 
századi zene igen alacsony százalékban szerepel a végzett anyagban és 
a növendékhangversenyek mősorában. 

Hasonlók a problémák például az ének oktatásban. „A repertoár 
gyakran túl szők, vagy túl nehéz (vagy mindkettı). A könnyő dalok és 
áriák győjteményei alkalmasabbak lennének az alapszakon tanuló fiatal 
hallgatóknak, mint a Bach kantáták áriái vagy Mozart opera-tételei. 

A repertoárfejlesztés minden hangszer oktatói gárdájának fontos 
feladata lenne, sıt kívánatos, hogy e téren együttmőködés alakuljon ki 
az egyes felsıfokú zenei oktatóhelyek azonos tárgyat tanító tanárai kö-
zött. Nagy számú mőjegyzék, kottás kiadás segíthetne a repertoár meg-
újításában.  

Ehhez természetesen jó könyvtári háttér kellene. Könyvtár tekinte-
tében a bizottság meglehetısen elégedetlen volt azzal, amit láthatott 
(bár az átköltözés miatt e kép a valóságnál talán rosszabb). Igaz, hogy a 
hallgatók és tanárok az állományon kívül használhatják a szakközépis-
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kolai és a városi könyvtárat is, de azzal együtt is alapvetı hiányokba 
ütköztünk. Még a rutinszerő tanítási gyakorlathoz szükséges kották, 
könyvek sincsenek meg (vagy nem kellı számban), a tartalmi fejlesz-
téshez, kitekintésre pedig semmi módot nem ad ez az állomány. Nem 
volt idı kimutatásokat kérni a könyvtár használatára, különösen a napi 
tanszükségletet meghaladó könyvtárhasználatra nézve, de félı, hogy az 
állomány szegényessége nemcsak az anyagiak, hanem a konkrét igé-
nyek szőkösségét is mutatja.  

 
Az oktatás módja és színvonala  
A tárgyak illetve tanárok egy része az országban megszokott (elsı-

sorban a korábbi tanárképzı fıiskolákon elvárt) szinten végzi oktató 
munkáját. A bizottság találkozott igen gyenge tanárokkal, akik az alap-
vetı dolgokat sem tudják, vagy nem tudják átadni, találkozott jó, és 
néhány egészen kiváló tanárral (Bákonyi Tamás, Miklós-Dienes And-
rás, Csetényi Gyula, Nemes Ferenc, Szitka Rudolf, Széplaki Zoltán, 
Nemes Ferencné). Alapos munkát látott a bizottság egy vonószenekari 
próbán.  

Külön kell beszélni az énekoktatásról. Egyik tanár lényegében nem 
tudott segíteni egy öntelt és saját hangját szinte szándékosan rontó nö-
vendék technikai problémáin, talán fel sem ismerve azokat. A tanár 
technikai nézetei tévesek, olykor kifejezetten ártalmasak. Nem foglal-
koztak a kiejtéssel, s az énekes nem érti az énekelt szöveget. A másik 
tanár jobb, s technikailag is több helyes ismerettel bír, de a növendék 
rövid idıvel diplomája elıtt még mindig alapvetı technikai hiányossá-
gokat mutat, melyekkel nem foglalkoztak. Az alacsonyan intonáló, a 
magas fekvésben túl „nyílt”, a mély fekvésben gyenge hang, a légzés-
technika alapvetı hibáinak javítására éppúgy nem került sor, mint a 
német kiejtés javítására (a növendék szintjét meghaladó dal éneklése 
közben). E problémák oka lehet az adott hallgató gyenge tanulékonysá-
ga, de belenyugodni akkor sem lehet. A nehézségeket egy ének-korre-
petíciós óra is mutatta: a két hallgató Mozart duettet énekelt, súlyos 
technikai hibákkal; életkoruk szerint is alig alkalmasak ilyen mővek 
eléneklésére. Talán az igényesebb énekrepertoárt át kellene csoportosí-
tani a mesterképzésre.  

Ha a tanárok egyéni zenei és pedagógiai tehetségétıl eltekintünk is, 
néhány ismétlıdı jelenség talán figyelmeztetı jelként is felfogható. 
Volt óra, melyen inkább a munka alacsony intenzitása bírálható. A 
tanár meghallgatta a darabot, néhány általánosságot mond, majd „lesz 
ez jobb is”, „ez most nem sikerült”, „gyakorold tovább” intelemmel 
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áttért a következı darabra. Ilyenkor lényegében nincs instrukció, s nem 
jelenik meg egy komplex, technikai és zenei igényeket támasztó, a he-
lyes megoldásra rávezetı tanári munka. Csak néhány fent említett, iga-
zán jó tanárnál látta a bizottság azt, hogy a növendéket megfigyelve, az 
akadályokat felismerve olyan gondos részletmunkát végeznek, melyek 
a darabok egészét javítják és a hallgatót egész mivoltában fejlesztik, 
megmutatva neki a gyakorlás konkrét céljait, a javítás útját.  

Mindez azonos tapasztalat a fent már elmondottakkal. A szolfézs-
zeneelméletrıl is a korábbiakkal egyezıen állapítható meg pozitívum-
ként a gondos elıkészítés és jó óravezetés, ugyanakkor a zeneiség meg-
lehetısen alacsony foka, a mechanikus gyakorlatok elburjánzása, s az 
alacsony hatékonyság is (mely például a hosszú diktandó feladatok gyér 
eredményeiben mutatkozik).  

A kórusmunkában határozottabban kellene megjelennie a profesz-
szionális igénynek. A mővek kiválasztását a hallgatók fejlesztésének 
kell szabályoznia, s nem különféle fellépéseknek, divatos igényeknek. 
De a mővek kidolgozásában is határozottabban meg kellene jelennie 
egy csendes, figyelı munkamódszernek, mely a kórusról (ritmusokról, 
hangkezelésrıl) megtanulható dolgokat valóban megtanítja a résztve-
vıknek. 

Megjegyzendı az is, hogy bizottság külföldi tagjának elég élesen 
kellett kritizálnia a látogatott nyelvórát. Habár megjegyzései elsısorban 
az énekesekre vonatkoznak, általánosíthatóak: „Megértem, hogy még 
az énekeseknek is csak egy év jut az olasz klasszikusokra, de ez mégis 
elégtelen. Ahogy látom, a franciát egyáltalán nem tanulják. A hallgatók 
az angolt Miskolcon sokkal alacsonyabb szinten beszélik és írják, mint 
az több év középiskolai tanulás után várható, és talán sokan egyáltalán 
nem is veszik komolyan ezt a feladatot. Lehet, hogy a diákok kénysze-
rítik erre a tanárt, de úgy látszik, a tanár sem kényszeríti eléggé a diá-
kokat arra, hogy ezt a munkát komolyan vegyék.” A nyelvvizsgát tettek 
száma az önértékelés szerint is igen alacsony! Így a bajok orvoslása 
nehéz feladatnak látszik.  

 
Összegzés és perspektívák 
Az intézet becsületes küzdelmet folytat a nehéz körülmények kö-

zött létének és színvonalas mőködésének fenntartásáért. A bajok egy 
része országos. Az oktatói kar felsorolt legjobbjai megérdemlik, hogy a 
vezetés nagy megbecsüléssel nézzen rájuk, és befolyásuk növekedjék a 
tanítás egészére nézve, mondhatni szakmai irányító grémiumként mő-
ködjenek. Egyes szakirányokkal lehetnek ugyan bajok, de mivel az 
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akkreditáció a teljes szakokra vonatkozik, azt meg kell adni, kijelölve a 
fentiek alapján néhány olyan monitoring-mozzanatot, amelyre két év 
múlva vissza kellene térni. 

Keményen dolgozni kell a minısített, ezen felül még minıséginek 
is mondható oktatói kar fenntartásáért és fejlesztéséért. Feltétlenül javí-
tani kell az infrastrukturális feltételeket (így a hangszerállományt), de 
ez csak a saját épületbe való visszaköltözés után tervezhetı meg. Az 
igazgatásnak komolyabban kellene szembenézni a szakmai problémák-
kal, mert az önértékelés SWOT pontja csak külsı tényezıket okol 
egyes problémákért, belsı javítanivalóról keveset mond. 

A regionális utánpótlás érdekében mihelyt lehetséges, el kell indí-
tani a tanári mesterszakot. A mővészmester szak akkreditálására kevés 
az esély. A létszám miatt problematikus lehet a tanári mesterszak indí-
tása is az „alkotómővészeti” szakokon. Kérdés, nem lehetne-e itt vala-
miféle együttmőködési programot kezdeni Debrecennel.  

Az elmondottak egy határozottabb vezetési stratégiát és következe-
tességet kívánnak.  
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Pécsi Tudományegyetem 
Mővészeti Kar Zenemővészeti Intézet Akkreditációs döntés 

elıadómővészet alapképzési szak 
klasszikus hegedő, klasszikus mélyhegedő, 
klasszikus gordonka, klasszikus gordon, 
klasszikus gitár, klasszikus fuvola, klasszikus 
oboa, klasszikus fagott, klasszikus klarinét, 
klasszikus trombita, klasszikus kürt, klasszikus 
hars, klasszikus tuba, klasszikus ütıhangsze-
res, klasszikus zongora, klasszikus orgona, 
klasszikus ének, zenekar- és kórusvezetı, egy-
házzene-kórusvezetı szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/6. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/58. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/1/8. sz. 

MAB határozat:   
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyama-
tos megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitor-

ing vizsgálat) 

 
Általános jellemzés 
Sajátos, több szempontból nehéz helyzetben lévı egyetemi intéz-

mény A PTE Zenemővészeti Intézete. Jelenlegi elhelyezése a város két, 
egymástól távoli pontján fekvı épületben igen nagy terhet ró mindenki-
re, és akadálya annak, hogy egy világos profilú, szervezett képzés le-
gyen napról napra folytatható. A belvárosi épület szőkösségével, kis 
tantermeivel alig alkalmas az oktatásra és az adminisztráció mőködteté-
sére. Az elhelyezés megnehezíti a hallgatók életét, de az intézetét is, 
amint ezt például a kétfelé osztott könyvtár ideiglenes állapota jól 
szemlélteti. A remélhetıleg közeli jövıben elkészülı új épület jó al-
kalmat ad a tartalmi munka, személyi állomány újragondolására, a súly-
pontok kijelölésére.  

A könyvtár – elhelyezésétıl és a katalogizálás befejezetlenségétıl 
eltekintve – közepesen jónak mondható. Több összkiadás található; elég 
jól reprezentált a régi zene (Purcell, Schein, Lassus) és a 20. századi 
zene is (Cage, Webern, Schönberg, Kurtág, Ligeti), bár a valóban kor-
társ mővek csak ritkásan találhatók benne. Elég sok az osztályfoglalko-
záson használható többpéldányos kiadvány is. 

Az intézmény egy jó hagyományú, országosan is jelentıs mővész-
tanárok által vezetett képzımővészeti tagozattal közös kart alkotva 
mőködik. Az ebben rejlı lehetıséget igyekeznek jól kihasználni. Ez a 
kari struktúra tette lehetıvé a „mediális intézet” megszervezését, mely-
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ben zenei informatikát, számítógépes alkalmazott zenét oktatnak, rész-
ben a képzımővészekkel közös produkciókat hozva létre. Ez a szak 
elismert szakemberek (Vidovszky László, Szigetvári Andrea) vezetésé-
vel az országban egyedülálló tanulási lehetıséget biztosít.  

A kar zenei részlege igyekszik részt venni a város zenei életében. A 
növendékkoncertek egy részét nyilvánosan (a Mővészetek Házában, 
Dominikánus Házban) tartják. Újabban az egyetem nagy elıadótermé-
ben is rendeznek hangversenyeket.  

Megfelelı a zeneoktatás helyzete az egyetem szervezetén belül is. 
Ennek jele egyrészt az oktatók és hallgatók részvétele az egyetem zenei 
életében, másrészrıl az egyetemi vezetés jóindulatú érdeklıdése, mely 
megnyilvánult például egy egyetemi ösztöndíj létesítésében is. A köte-
lezı tárgyak egy részét az egyetem más karai biztosítják, a hallgatóknak 
egyébként is módjuk van egyes kurzusokat fakultatíve felvenni.  

A hallgatókkal való találkozás javította az intézetrıl alkotott képet. 
Legtöbbjük a tanár kedvéért jött ide, fıtárgyi várakozásaik teljesültek. 
Kiderült, hogy gyakorlási problémáik adódnak; növendékkoncertek 
vannak, de a kortárszene kevés. Lapról olvasás alig folyik. A pedagógi-
ai órákat úgy emlegetik, mint „púp a hátukon”. Hiányolják a nyelvokta-
tást.  

Az intézmény személyi szempontból is átalakulóban van. A közel-
múltban több jelentıs oktató távozott, vagy vonult nyugdíjba. Helyükre 
nem könnyő megfelelı új oktatókat találni. Változott a vezetés is, mely-
nek a személyek pótlásán kívül szervezési és anyagi nehézségekkel is 
meg kell küzdenie. Csak a következı évek mutatják majd meg, hogy 
milyen színvonalon jön létre egy új, fejlıdıképes egyensúlyi állapot.  

Sajátos helyzetet teremt az is, hogy – egyedül az országban – 
ugyanezen oktatási szervezeten belül mőködik a mővészetközvetítés 
ének-zene szakja is. Ez nem lenne baj, csakhogy a vele rokon zeneel-
mélet-szolfézs szakirányra jelentkezettek igen alacsony száma miatt a 
sok azonos tárgyat vagy gazdaságtalan megoszlásban kell oktatni, vagy 
a felvételi színvonal-különbség ellenére keverni kellene a kettıt. Olyan 
szempontból ez természetesen elınyös, hogy a tanári óraszámokat job-
ban ki lehet használni, s elismerésre méltó, hogy a zenemővészet szak-
ágban elkötelezett oktatók türelmes, jól tervezett munkával szépen eme-
lik a mővészetközvetítésbe belépett hallgatók szakmai szintjét is.  

A hallgatói létszám az utolsó 5-6 évben állandónak mutatkozik (év-
folyamonként 30 körül), a létszámon belül azonban nagy az egyenet-
lenség, példaképpen a jelenlegi alapképzésben nincs tubás, oboás, 
nagybıgıs; egy hallgató tanul a kürtön, gordonkán. Magas a magán-
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ének, gitár, trombita, klarinét, hegedő szakirányokra felvett hallgatók 
száma.  

Az összetétel befolyásolja a zenekar mőködtetését is. A zenekarral 
egy hangversenyen volt mód találkozni. A nem túl szerencsés akuszti-
kai körülmények között tartott oratórium-elıadás (Mendelssohn Lobge-
sang) alapvetıen jó benyomást tett mind a karmester, mind a zenekari 
hangzás szempontjából, bár egyes hangszereknél, csoportoknál a tech-
nikai készségek és az együttjátszási tapasztalat fogyatékosságai észlel-
hetık voltak. A zenekart a közelmúltban átvevı, megelégedésre mőkö-
dı karmester után most újbóli vezetıváltás várható. Igen kérdéses, hogy 
az új vezetı megjelenése, akinek budapesti, hasonló fıállása mellett 
utazóként kellene megszerveznie és irányítania a zenekari képzés egész 
tárgy-hálózatát, jót fog-e tenni az éppen csak megindult fejlıdésnek. 

A kamarazene oktatás tekintetében a más intézményeknél tapasztalt 
erények és hibák ismétlıdtek, egy pozitívum kivételével: a közelmúlt-
ban a Budapesti Vonósok zenekarában mőködı több tanár mintegy 
csapat jelent meg az oktatói karban. Egységes játékstílust, hangzási 
ideált, ensemble-tapasztalatot képviselnek, új esélyt adva ezzel a kama-
razene és zenekari / kamarazenekari munka összehangolt fejlesztésére. 
Ez az erıs vonósképzés lehetne az a mag, mely köré és melynek mintá-
jára a többi szak oktatását is fel lehetne építeni.  

A repertoár-alakításról nem volt könnyő képet kapni, minthogy a 
növendékhangversenyekrıl kevés a dokumentáció, a vizsgalapokat nem 
archiválják, s kérésre csak emlékezetbıl készült, egy akcióban végigírt 
(valójában rekonstruált) vizsgalapokat tudtak átadni. A bizottság be-
nyomása itt is ugyanaz, mint a többi intézetnél: a repertoár szőkös, stí-
lusban lehatárolt, mintegy megkövült, mind a régi zene, mind a 20. szá-
zad részaránya igen csekély. (Az önértékelésben említett modern zenei 
alkotómőhely hatása az elıadómővészetben nem tapasztalható.) A re-
pertoárismeretet a fıtárgy keretében tanítják, valamennyi tanárra ill. 
hangszerre érvényes normák tehát nincsenek, vagy nem ellenırizhetık.  

A tanári kar összetétele átalakulóban van. Örvendetes a minısítet-
tek nagy száma (32 fıbıl 21), de sok az utazó tanár, és sok szakirány-
ban még meg kell találni a mővészi tevékenységében országosan vagy 
éppen nemzetközileg elismert szakembereket (az önértékelés „külföldi 
elismerés” rovatában adatot nem találtunk). Mint más intézményekben 
itt is probléma lehet, hogy az intézmény erejét adó tanárok nem bírnak 
minısítéssel, azok viszont, akik elméleti munkájukkal minısítést sze-
reztek, nem igazán sikeresek mővészi oktatómunkájukban (lásd még 3. 
fejezet).  
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Az egyes szakirány-csoportok 
A vonós hangszerek korábbi gyengesége után a megújult tanári kar 

néhány kiemelkedı egyéniséggel (Bánfalvy Béla, Papp Gábor, Lud-
mány Emil) gyors fejlıdést mutat. Az összeszokott tanári együttes 
munkája magas színvonalú és tartalmilag összehangolt. Ha a gordonka 
és gordon oktatásban is sikerülne hasonló tanárokkal hasonló eredmé-
nyeket elérni, Pécs a hazai vonósoktatás egyik bástyája lehetne. 

A fúvósképzés tekintetében már több az ok az aggodalomra. A ki-
váló új vezetınek (Drahos Béla) nem lesz könnyő a szakot egyenletes 
színvonalra hozni. A jó fuvola-, elfogadható klarinét- és fagott-tanítás 
mellett komoly aggályok merültek fel elsısorban oboa, de voltaképpen 
a rézfúvósok tekintetében is. A fúvós kamarazene sincs megnyugtató 
helyzetben. A fúvós karnagyképzés kifutó szakirány.  

A magánének szakirányon is egy jelentıs mővész (Kincses Veroni-
ka) távozása után kellett (vagy kell) új oktatói kart alakítani. A jelent-
kezık nagy száma lehetıvé teszi a válogatást, a színvonalemelést, s 
nem kényszeríti rá a tanszakot teljesen képzetlen, dilettáns hallgatók 
felvételére. A tanszék meghatározó, kiváló kvalitású vezetıje (Meláth 
Andra) bizonyára meg fogja találni annak módját, hogy tudását (nem 
csak technikai, de zenei tudását) is átadja a fiataloknak. Eközben to-
vábbra is keresnie kell megfelelı munkatársakat. Ki kell viszont emelni 
két kiváló segítségét: az énekes repertoárismeretet tanító Kertész Attilát 
(nagy tapasztalat, szakismeret, ízlés; a hallgatók képességeihez igazított 
haladási tempó és módszeresség), és a szerepgyakorlatot vezetı Hor-
váth Zoltánt (a hallgatókat jól mozgósító, bátorító, nemcsak fellépésük-
re, de éneklésükre is jó hatású vezetés). Mint másutt, Pécsett sem meg-
nyugtató az énekesek idegen nyelvi szövegértése és kiejtése. A másutt 
is tapasztalt téves énektechnikai elıfeltevések hatása itt is érezhetı  

A zongora és orgona oktatásáról nem volt mód képet alkotni. Tet-
szett viszont a gitártanítás, Vas Bence szorgos, türelmes tanár, sokat, és 
jól mutat a hallgatóknak, érzékeny finom játékkal ad mintát.  

Az ütı szakirány állapota nem kielégítı. Pécs korábban sem volt 
híres ütıoktatásáról, most a hangszerpark gyenge, a hallgatók mőisme-
rete, repertoárismerete alacsony fokú, s a játszott zene az akkreditáció-
nál tervezetthez még csak nem is hasonlít.  

A szolfézs-zeneelmélet a többi megvizsgált intézménnyel össze-
mérve igen jónak mondható. Két kitőnı tanár (Vidovszky László; Ke-
resztes Nóra, aki azonban csak a mővészetközvetítési ágon tanít) és egy 
lelkiismeretes, türelmes gyakorlatvezetı látja el a kötelezı tárgy oktatá-
sát mind a zenemővészeti, mind a mővészetközvetítési ágban. Szüksé-
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ges lenne Keresztest áthozni a zenemővészeti képzésbe, és – Vidovszky 
kora és az informatikán vállalt nagy szerepe miatt – ırá építeni a tan-
szak továbbfejlesztését.  

Mindazonáltal kétséges, hogy az akkreditált, ám a felvettek ala-
csony száma miatt szinte mőködésképtelen szakirányokon mi fog tör-
ténni a jelenlegi osztatlan képzéső magasabb évfolyamok kifutása után. 
A zenekar- és kórusvezetı, valamint egyházzene kórusvezetı szakirá-
nyok nem élnek; a kórusvezetésre 2009-ben elsı helyen egy növendék 
jelentkezett Pécsre.  

 
Az intézmény perspektívái 
Minden szempontból helyét, feladatát, szakembereit keresı intéz-

ménnyel van dolgunk. Igen határozott – talán a jelenleginél határozot-
tabb, a szakmai minıségre nagyobb gondot fordító – vezetıi stratégiára 
lenne szükség ahhoz, hogy az alapképzés súlypontjait kialakítsák, meg-
jelöljék azokat a területeket, melyeken elsısorban remélhetık jó ered-
mények, miközben a többi területek szolid alapmőködtetését biztosít-
ják. Mindez megkívánja a tanárok valódi zenei és pedagógiai értékének 
jobb megismerését, s ennek alapján a szükséges korrekciók, a színvona-
lat megtartó vagy inkább javító cserék, utódlások tervezését.  
A jelenlegi helyzetben8 nincs meg a szélesebb körő mővész-mester-
képzés tanári háttere; idıvel talán a vonós tanszék kerülhet ilyen hely-
zetbe. Annál szükségesebb tehát, hogy az egész munkát a tanári mester-
szak perspektívájában gondolják át: biztos alapokat adó tanári kart te-
remtsenek, átgondolják a tanári munkához elsırendően szükséges tan-
tárgyak struktúráját, egymáshoz kapcsolódását; törekedjenek a pedagó-
giában hasznos nagy repertoár összeállítására és megismertetésére, a 
kamarazene és zenekar helyzetének stabilizálására. 
 

                                                           
8  LB: Pécsett négy szakon mesterképzést is akkreditáltattak (közülük legalább egynek helyessége 
kétséges). 
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Szegedi Tudományegyetem 
Zenemővészeti Kar Akkreditációs döntés 

elıadómővészet alapképzési szak 
klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasz-
szikus csembaló, klasszikus hárfa, klasszikus 
gitár, klasszikus hegedő, klasszikus mélyhe-
gedő, klasszikus gordonka, klasszikus gor-
don, klasszikus furulya, klasszikus fuvola, 
klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszi-
kus kürt, klasszikus fagott, klasszikus trombi-
ta, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasz-
szikus ének, klasszikus ütıhangszer szakirá-
nyok 
kkk: 2006/6/X/3/6. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/7/IX/1/27. sz. MAB határozat 

A 
2009/8/VIII/1/9. sz. 

határozat:   
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyamatos 

megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitoring 

vizsgálat) 

alkotómővészet és muzikológia alapképzési 
szak 
zeneismeret, zeneelmélet szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/7. sz. MAB határozat, 
szakind: 2006/7/IX/1/26. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/1/10. sz. 

MAB határozat:   
hatályos a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyamatos 

megfelelése esetén 
2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitoring 

vizsgálat) 
 

Általános jellemzés 
A vidéki egyetemek közül az egyik legambiciózusabb, a külsı 

megmutatkozásra és elismertetésre nagy igyekezettel törı intézmény. 
Ezeknek az ambícióknak inkább egy-egy jó tanár adhatja meg az igazo-
lást, mintsem az egyenletes színvonal és a koherens oktatatási koncep-
ció.  

Nem volt mód meggyızıdni az önértékelésnek azon állításáról, 
hogy Szegeden különösen erıs lenne a kamarazene és a zenekar. A lá-
tott órákon közepes vagy annál alacsonyabb színvonalú oktatás folyt, 
beleértve a fúvós kamarazene és fúvósegyüttes foglalkozásokat is. Mint 
más egyetemeken, itt is érezhetı a kamaracsoportok összeállításának 
véletlenszerősége; a kamarazene órákat a maradékelv alapján osztják ki 
a tanárok között, anélkül, hogy egy céltudatos vezetı gondoskodna 
szervezeti és szakmai kapcsolatukról.  



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 308

A zenekart kedves diplomás fiatalember vezeti, de úszik az árral, s 
inkább önmagával van elfoglalva. Nincs is abban a helyzetben, hogy a 
zenekari munkához integrálni tudná a rész-együttesek, kamaraórák, 
zenekari repertoár stb. tantárgyakat. A hangversenyterem akusztikája 
nem igazán alkalmas a zenekari nevelımunka számára. A fúvószene-
karban lelkes, de megmunkálatlan zenélés folyik. Az ízlésromboló re-
pertoár elsajátítása közben rengeteg hamis hang marad javítatlanul, 
differenciálatlan, hangzásilag igénytelen játék, melybe a tanár nem tud, 
vagy nem akar belenyúlni. Jelszavak hangzanak el, a tanár elégedetten 
megy tovább, s így a próba nem vezet semerre.  

Az egyéni hangszerjáték és kamarazene repertoárjára vonatkozóan 
csak a korábban írtakat tudjuk megismételni: a választott mővek több-
sége nem illeszkedik egy átgondolt, az intézményre háruló társadalmi 
igénynek megfelelı koncepcióba, stilárisan egysíkú, mennyiségileg 
elégtelen.  

Az oktatói állomány igen egyenetlen, s ez nagyjából valamennyi 
szakirány-csoportra érvényes. Kiváló, vagy a közepes szintet felfelé át-
lépı tanárok mellett (amilyenek például Maczák János, Sin Katalin, 
Lass Zoltán, Masopust Péter, Szecsıdi Ferenc), minden szakirányon 
közepes és annak határát inkább lefelé átlépı tanárok oktatnak. Feltőnı 
egyrészt a minısített oktatók relatíve alacsony száma, sıt a megfelelı 
képesítést nélkülözı kinevezett tanár is oktat, olykor exponált tantár-
gyakat.  

A felvételre jelentkezı és felvett hallgatók száma apad (az elsı he-
lyen jelentkezık száma 2008-ben 113, 2009-ben tudomásunk szerint 
51). Mivel a mesterszintnek egy bıséges alapszak kibocsátásból kell a 
java növendéket felvennie, ez a tény bizonytalanná teszi a mesterszint 
fenntarthatóságának esélyeit. Az említett tanári összetétel is óvatosság-
ra int, hiszen az akkreditáció szakoknak, és nem egyes tanároknak szól, 
félrevezetı lenne tehát egy-egy kiemelkedı mővész-tanár reputációjára 
építeni teljes szakakkreditációt, tekintet nélkül az azon ténylegesen 
tanítóktól. Tegyük hozzá, hogy a jelenlegi szinten mesterképzés hallga-
tóihoz méltó zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet, zenekari képzést sem 
tud az intézmény biztosítani. Átfogó tudású és tapasztalatú, nemzetkö-
zileg is elismert, elméletileg is koncepciózus szakemberek nélkül még 
kevésbé elképzelhetı doktori iskola létesítése. Azt egyébként a köve-
telményekben megfogalmazott kutató-, alkotó munka hiánya is akadá-
lyozza; nehéz lenne az önértékelésben ilyenként feljegyzett – egyébként 
hasznos – tevékenységek teljesítményeit igazán felsorolni. 

Ide kapcsolódik az alkotómővészeti és az elıadómővészet / karve-



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 309

zetés szak perspektívájának kérdése. A jelentkezık alacsony száma 
miatt (2009-ben tudtunk szerint egyáltalán nincs jelentkezı) ilyen sza-
kok életképes megindítása idıszakos kísérletek ellenére sem sikerült, 
mondhatni, az alkotómővészet szak szétesett.  

Kérdés, szerencsés-e az elıadómővészet – zeneismeret/mővészet-
közvetítés – ének-zene párhuzamos futtatása az egyetem két tanári ka-
rán. A nagyrészt azonos tárgyakat valószínőleg különbözı színvonalon 
oktató két szak fenntartása egy városban, meglehetısen gazdaságtalan 
lehet. Amellett az alacsony jelentkezı-szám mellett a zeneismeret, ze-
neelmélet szakirány feltehetıen kénytelen lejjebb szállítani minıségi 
igényeit, s így nem lesz igazán éles határvonal a két oktatási forma 
között.  

 
Az egyes tanszakok 
A vonós tanszakon több jó, néhány kiváló tanárt láthattunk. Elég 

megbízhatónak találtuk a mélyhegedő órákat, a gordon oktatásába nem 
volt betekintésünk. Véleményünk szerint érdemes e tanárokra építve és 
a tanári utánpótlásról tervszerően gondoskodva a tanszakot az intézet 
erısségévé fejleszteni. A fúvós szakon a furulya és a klarinétoktatás lát-
szik „húzóágazatnak”. Szerencsés lenne egy kiemelkedı egyéniségre, 
feltehetıen Maczák Jánosra építve egységesíteni a munkát és a tanári 
színvonalat. A zongora szakon Zsigmondné Papp Éva tanári munkáját 
szeretnénk kiemelni. Lutz Ilona is jó benyomást keltett. A magánének 
erıssége egy elismert utazótanár munkája, kérdéses, hogy képes lesz-e 
az egész tanszak munkájára, a tanári kar alakítására, a tanárok kollegiá-
lis együttmőködésére és egymást fejlesztı kooperációjára komoly ha-
tással lenni. Egyebekben a tanszak jövıje nagyban függ attól is, hogy 
az énekmetodika egészséges elvek alapján tud-e hazánkban megújulni.  

Az ütıhangszer oktatással komoly problémák vannak. A repertoár, 
a hangszerpark, a munkamorál, a szakmai biztonság szempontjából 
egyaránt elmarad e szak a jobb hazai és nemzetközi mőhelyek teljesít-
ményétıl. A végzett anyag csekély, válogatása nem alapszik korszerő 
ismereteken. Kérdés, érdemes-e így fenntartani, vagy nem kellene-e a 
szimfonikus zenekarokban szükséges igényekre redukálni oktatását. 
További mőködés esetén, az oktatónak mindent el kell követnie, hogy 
szakmai kapcsolatba lépjen kompetens szakemberekkel, együttesekkel, 
mőhelyekkel, járjon be a Zeneakadémia ütıhangszeres óráira, frissítse 
fel tudását is, munkakedvét is.  

Problematikus az ún. elméleti tárgyak helyzete, éspedig nem csak 
mint ilyen szakok fenntartása, hanem az ún. kötelezı tárgyak ellátása 
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szempontjából is. Huszár Lajos távozása őrt hagyott. A tanszék vezeté-
sét a Pécs és Szeged között megosztott kolléga látja el megbízással, aki 
a tanszéki munka áttekintésére nem lehet képes. Rajta kívül egy szor-
gos, inkább középiskolai szaktanár karakterő és egy kifejezetten gyenge 
(bár minısített) kollégára van hagyva a kórus, karvezetés, szolfézs, 
zeneelmélet, népzene oktatása. Sürgıs vezetıi döntésnek kell e bajt 
orvosolni: egy komoly szakmai háttérrel bíró, tapasztalt kollégát kelle-
ne munkába állítani, és a tanszék vezetését rábízni. 

Néhány szó az infrastruktúráról: a székház zsúfolt, és tanításra nem 
igazán alkalmas, hangszer-készlete felújításra, javításra, kiegészítésre 
szorul. Ez nyilván anyagiak függvénye. Viszont igen dicséretes a látott 
könyv- és kottatár állapota: a mennyiség és összeállítás, rendben tartás, 
katalogizálás egyaránt megoldott vagy megoldás alatt van. 

 
A fentiekben a problematikus pontokat emeltük ki, de összegzıen 

nem akarunk kedvezıtlen véleményt mondani. Az intézmény derekasan 
dolgozik a régió zenei kultúrájának ápolásáért, önmaga igényes fejlesz-
téséért, a jövıjének megteremtéséért, az egyetemen, városon, társadal-
mon belüli renoméjának fenntartásáért. Elmondható, hogy olykor e 
szempont fölébe is kerekedik a növendékek fejlesztését célzó pedagó-
giai aprómunkának. Észrevételeinket segítségnek szántuk azért, hogy az 
akkreditációs vizsgálat alkalmát a vezetés használja ki az egész szerke-
zet, mőködés, pedagógiai tevékenység, együttmőködés átgondolására, s 
ennek függvényében – nem hirtelen, de fokozatosan – a személyi össze-
tétel javítására. Azért is szükséges ez, mert bár mővész mesterszakot 
reálisan csak néhány szakirányhoz, vagy inkább csak tanárhoz kapcsol-
tan lehet jó szívvel javasolni, a tanári mesterszak megindítását, és a 
ciklus megindításának elıkészítését igen fontosnak, valóban közhasz-
núnak ítéljük. Jó lenne, ha ebben a megújulási folyamatban az igazgató 
– talán a vezetési stílust is némileg korrigálva – erısen támaszkodna a 
legkiválóbb tanárokból létrehozandó szakmai tanácsadó testületre és 
egy jól kiválasztott tanszékvezetıi együttesre. 
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Kodolányi János Fıiskola Akkreditációs döntés 
elıadómővészet alapképzési szak 
jazz-zongora, jazzgitár, jazzbasszusgi-
tár, jazzszaxofon, jazztrombita, jazzhar-
sona, jazzdob, jazzének szakirányok 
kkk: 2006/6/X/3/6. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/9/XV/32. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
BA (még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/1/11. sz. 

határozat:   
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén hatályos 

2017. december 31-ig 
(2 év múlva monitoring 

vizsgálat) 
 

A Kodolányi János Fıiskola a zenemővészeti képzési ágon csak 
egyetlen szakirány-csoportot (jazz) mőködtet, ennek megfelelıen vi-
szonylag alacsony hallgatói létszámmal. Ilyen értelemben a zenei felsı-
oktatásban kiegészítı szerepet játszik. Esélyeit elvileg csökkentené a 
jazzt szintén oktató budapesti egyetem közelsége. Ennek ellenére kellı 
számban jelentkeznek hallgatók, s a látogatók egészében jó benyomást 
szereztek az intézményrıl. 

Amennyire a rövid látogatás elegendı a helyzet megítélésére, kon-
cepciózus, felkészült irányítás, magyar viszonylatban páratlan szerve-
zettség és felszereltség, közepestıl jóig vagy nagyon jóig terjedı tanári 
színvonal mondható el dicséretére. A hangszerekkel, stúdióval való fel-
szereltség igen fejlett, irigylésre méltó. A termek hangszigetelése szinte 
tökéletes. 

A rektor szemmel láthatólag szereti és pártolja a zenét, maga is mő-
kedvelı muzsikus. A zenei részleg vezetıi (Szabó Dániel, Mits Ger-
gely) odaadással, lelkesedéssel alapították meg a szakot, s végzik mun-
kájukat. A fıiskola nem állami fenntartású, így a növendékek túlnyomó 
többsége elég magas tandíjat fizet.  

Irigylésre méltó az a módszeresség, mellyel a növendékeket az 
improvizáció gyakorlatába már kezdettıl fogva bevezetik. A hallgatók 
képesek szabadon bánni az anyaggal, ügyes poliritmikus gyakorlatokat 
végeznek, kész mővek anyagához főznek egyéni improvizációt.  

Jó módszernek bizonyult az ütıs szakirányon a tanár és növendék 
közti felelgetıs-improvizációs játék az aszimmetrikus-poliritmikus 
képletek gyakorlására. Sajnos a jazz-énekóra már befejezıdött a látoga-
tás kezdetére, kárpótlásul egy növendék lemezjátszóról szóló kísérettel 
énekelt; a tanítás milyenségét azonban nem volt módunkban megismer-
ni.  

A kisegyüttes-hangszerelés tárgy keretében a növendékek különbö-
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zı jazz-stílusokban végeztek hangszerelési gyakorlatot (kissé mőkedve-
lı stílusban), majd egyes hangszerekre vonatkozó információkat adott a 
tanár (mivel nem saját hangszerérıl volt szó, talán nem eléggé körvona-
lazottan).  

A szolfézs-zeneelmélet óra átlagos, hagyományos jellegő volt; a 
diktálásra adott példa nem szép (sıt hibás), a kettızési, szólamvezetési 
szabályokat kissé elkente, az okokat nem magyarázta. Ebben azonban 
nem áll magában, mivel az átlagos karvezetık másutt sem tudják és 
tanítják igazán jól a zeneelméletet.  

Egészében véve kedvezı benyomást keltett az elszigetelt helyzető 
és családiasan kicsiny tanszak. Meg is kellene maradni ezen a szinten, 
mert értéke és vonzóereje feltehetıen ez a gondos oktatás, a szakma 
szeretete a tanárok és diákok részérıl. Sem létszámemelés, sem mester-
képzés indítása nem indokolt. 
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3. fejezet: AZ ÚJ FELSİOKTATÁSI RENDSZER 
HIBÁIBÓL ADÓDÓ NEHÉZSÉGEK9 

 
A látogatás során egy sor olyan, az oktatás hatékonyságát 

érintı nehézséggel találkozott a bizottság, melyekkel helyi szin-
ten, sıt a zenei felsıoktatás egészében sem lehet megbirkózni, 
mert gyökerük az utóbbi évek törvényi és rendeleti szabályozá-
sában, esetileg államigazgatási szervek tevékenységében van. 
Ezeket szóvá kell tenni, egyrészt hogy a hiányosságok ódiuma 
ne az intézményi vezetésre háruljon, de másrészt azért is, mert a 
törvények eredményességét a törvényekkel szabályozott min-
dennapi élet tapasztalatain kell lemérni. Jó törvényhozás esetén 
ezek a tapasztalatok visszahatnak: a törvények finomítására, ha 
kell megváltoztatására indítanak.  

 
1. A szakok és szakirányok rendszere 
A bolognai koncepció azt az általános szabályt állította fel, 

hogy az alapképzés összefüggı, nagyobb területeken adjon kép-
zést, majd a mesterképzés rövid két éve alatt történjék meg a 
szőkebb szakterület mőveléséhez szükséges specializáció. En-
nek megfelelıen az alapképzés „szakjai” széles területet fednek 
le, a mester szinten viszont igen nagyszámú szakot alapítottak 
és indítottak. 
Lehet, hogy egyes ágazatokban ez a szisztéma racionális. De 
nem lett volna szabad mechanikusan alkalmazni minden ágazat-
ra, mintegy egyenruhát húzni az oktatás egész szervezetére. A 
zenében (de gondoljuk, más mővészeti ágakban is) ez a rend-
szer teljesen formális, és akadályozó. A zene esetét tehát itt pél-
dázatnak kell tekinteni. A mai szabályozás a zenemővészetben 
formailag csak két szakot mőködtet (elıadó- és alkotómővészet), 
míg az életben ténylegesen jelenlévı szakok szakirányként van-
nak nyilvántartva. Lehet, hogy például egy bölcsészet kar alap-
képzése koncentrálhat bizonyos átfogó alaptárgyakra, és a spe-
cifikálást késıbbre hagyja. Azonban „zenetanulás” általánosság-
ban nem létezik. Nincs egy olyan általános alapszintő zenetan, 
                                                           
9  MAB megj.: A MAB a magyar zenei felsıoktatás szempontjából nagyon fontosnak és 
tanulságosnak tartja és köszöni a látogató bizottság jelentésének 1. és 3. fejezetét is, de 
nem veszi át határozatként, mivel azok a szorosan vett akkreditációs eljárás elemein 
túlmutatnak. Ugyanakkor jelentıségük miatt a teljes jelentést, ezekkel a fejezetekkel 
együtt a szokásos módon (MAB honlap) nyilvánosságra hozza. 
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mely késıbb differenciálódna. A zenész már 7-8 éves kora óta 
egy konkrét hangszert tanul, tanulmányai során végig ennek a 
hangszernek oktatási logikája szerint halad. Az egyetemen a 
valóságos szakok: az egyes hangszerek. A mai szabályozás 
ezeket szakirányokká nyilvánította, mintha egy általános zenetan 
elágazásai lennének. A kényszerzubbony olyan szakokat zsúfolt 
egy-egy formális szakba, amelyek egymással nem keverednek. 
Például az alkotómővészetbe tartozik a zenetudomány, a zene-
szerzés és az énektanári pályára elıkészítı zeneismeret. Valós 
tartalmuk ezeknek a szakirányoknak van, de nem a szaknak. A 
„szakirányok” közti kapcsolat egészen másképpen, a fıtárgy 
mellett tanulandó kötelezı elméleti (zenetörténet, zeneelmélet, 
szolfézs, stb.) és gyakorlati tárgyak (zenekar, énekkar, kamara-
zene) révén valósul meg. Ez azonban nem egy olyan alaptudás, 
melynek pusztán differenciálása lenne a hangszertanulás. A 
szakalapítás és szakindítás során alkalmazott őrlapok terminoló-
giája jól tükrözi, hogy ezek a valódi oktatást kevéssé ismerı hi-
vatali emberek produktumai.  

Ide kapcsolódik a szakok közti kapcsolattartás egy másik le-
hetısége. A képzett hallgatók nagy része tanári pályára megy, 
ahol viszont egy szakon általában nem lehet kitölteni a teljes 
tanári állás óraszámát. Viszont: vannak olyan kisebb szakok, 
melyekre nem lehet külön tanárt alkalmazni. Konkrét példaként: 
legtöbb iskolában nem lehet olyan tanárt alkalmazni, aki csak 
brácsát tanít; viszont a hegedő tanár óraszámát is jobban ki lehet 
használni, ha brácsát is tanít. Régi hagyomány, hogy egy-egy 
tanár két fúvós hangszert tud és tanít; a fúvós hangszerek, de 
akár a „zeneismeret” is jól kombinálható furulyatanítással. Ré-
gebbi zeneiskoláinkban mindennapos volt (és nem csak admi-
nisztratíve, hanem szakmailag is hasznos), hogy hangszeres 
tanárok szolfézst tanítottak. Kisebb községben, városban egy 
tanári egzisztenciát csak az iskolai ének-zene és a zeneiskolai 
szolfézs összekapcsolásával lehet létrehozni.  

A rossz szak-hierarchia következménye, hogy tényleges 
akkreditáció nem végezhetı, mert intézmények, de még alap-
szakok sem minısíthetık egységesen. Az intézmények valódi, 
élı egységei a hangszercsoportokat meghatározó tanszékek, 
melyek között hatalmas minıségi különbség lehet. A minısítés-
ben ezért volt szerencsés a korábbi differenciálási lehetıség, 
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ahol ki lehetett emelni a kiválóan mőködı szakokat, és mintegy 
próbaidıre lehet bocsátani a szükséges, de gyengén mőködıket. 

Ennek megfelelıen gondoskodni kell arról, hogy a felsıokta-
tásban bizonyos szakokat összekapcsoltan is tanulni lehessen. 
Ez ma a fakultatív sáv kihasználásával, és némi ügyeskedéssel 
lehetséges. Jó lenne erre intézményes lehetıséget, egy fajta két- 
vagy másfél szakosságot biztosítani anélkül, hogy ez nagyobb 
anyagi megterheléssel járna. 

 
2. A BA-MA ciklusok és a fıiskola/egyetem megoszlás viszo-

nya 
A többciklusos rendszer bevezetése hazánkban egy jól mő-

ködı háromosztatú felsıoktatást (egyetemek, fıiskolák, techni-
kumok) zúzott szét, anélkül, hogy átgondolták volna ennek kö-
vetkezményeit. A technikumok már korábban megszőntek, a 
fıiskola – egyetem megkülönböztetés ma már pusztán névhasz-
nálati különbség. A fıiskolák arra kényszerültek ill. azt ambicio-
nálják, hogy mesterszakokat nyitva „egyetemként” mőködhesse-
nek. Így i) az „egyetemek” száma irreális mértékben növekedett, 
ii) a hallgatókért való versenyben fantázia-szülte szakok tömegét 
indították, iii) túldifferenciálódás jött létre, minél fogva a hallgatók 
által elnyert diploma – szembe menve a „piaci” követelményekkel 
– egyre szőkebb területen használható, már amennyiben a sza-
bályokat nem hágják át, iv) összekeveredett a gyakorlati és a 
magasabb tudományos/mővészi tevékenységre képesítı intéz-
mények mőködése, s vagy az elıbbiek elé állítanak méltó módon 
teljesíthetetlen feltételeket, vagy az utóbbiakat degradálják. A 
helyzetnek két gyakorlati következményét (a minısítési követel-
ményeket és a tanárképzés rendszerét) külön tárgyaljuk.  

A zenetanításon belül e problémák úgy jelentkeznek, hogy az 
egyetemi státusra törekvı korábbi fıiskoláknak olyan mővészi és 
tudományos-elméleti kívánalmakat kell teljesíteniük (legalábbis 
papíron), amelyekre általában nem képesek. Mesterszakra 
azonban szükségük van, mert különben a megszőnés fenyegeti 
ıket. Holott szolid, gyakorlati feladatokra jól felkészítı intéz-
ményként évtizedeken át teljesítették feladatukat, regionális köz-
pontként mőködtek, városuk zenei kultúráját szolgálták, vidékü-
ket ellátták szakemberekkel.  

Ugyanakkor a kétciklusú rendszer azzal, hogy már az alap-
szaktól egy lezárt tudás átadását kívánja, megfosztja a maga-
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sabb tudományos és mővészeti felkészítés lehetıségétıl az iga-
zi egyetemeket. Azok nem lehetnek képesek ugyanolyan folya-
matosan felépíteni egy képzési koncepciót, mint korábban, öt 
éves periódusban gondolkozva. Kellı realitásérzékkel, odafigye-
léssel és empátiával a fıiskola/egyetem dualitása beilleszthetı 
lenne a kétciklusú rendszerbe.  

 
3. Minısítési követelmények 
A gyakorlati célú felsıoktatásban – s ide tartozik a zenemő-

vészet is – a minısítési követelmények bevezetése kudarcot 
eredményezett. Zenekari játékosokat, hangszermővészeket, 
tanárokat kényszerítettek disszertációk írására; az intézmények 
pánikban vannak, mert legjobb tanáraik nem akarják vagy (ko-
ruk, mővészi elfoglaltságuk miatt) nem is tudják vállalni a kuta-
tómunkát. Így el kellene bocsátaniuk legjobb erıiket, nem tudják 
felmutatni az elıírt százalékban a minısített tanárokat, vagy ami 
még rosszabb (nem egy ilyen esetet láttunk), gyenge tanárokat 
vesznek fel vagy léptetnek elı csak azért, mert szerencsés kö-
rülmények miatt ezek meg tudták szerezni az elıírt minısítést. 
Elıfordul az is, hogy az akkreditációhoz „kölcsön kérnek” más 
szakokról embereket, tehát például kiegészítı tárgyak (filozófia, 
esztétika, pedagógia) oktatóit tüntetik fel jelentéseikben, hogy a 
kívánt százalék meglegyen.  

Tudományos-elméleti képzést nyújtó egyetemeken termé-
szetesen csak az tud fiatalokat felkészíteni tudományos kutatás-
ra, aki maga is kutat. A gyakorlati tevékenységre irányuló kép-
zésben azonban át kellene gondolni a minısítési százalékok 
alkalmazását, s egy olyan követelményrendszert felállítani, mely 
a mővészeti, elméleti, pedagógiai teljesítményeket reális szinten 
és kiegyensúlyozottan felmérve garantálja a folyamatos jó oktatói 
utánpótlást.  

 
4. Az akkreditációs követelmények 
A látogatás megmutatta a mesterszintő képzés ill. a doktori 

iskolai akkreditációk számos problémáját is. Valós vélemények 
kialakításához a periodikus ellenırzı látogatáshoz hasonló hely-
színi szemléknek kellene minden egyes akkreditációt megelız-
nie. 

A minıség egyetlen igazi biztosítéka az oktatók tényleges 
színvonala. A zeneoktatásban korábban az volt a gyakorlat, hogy 
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a vidéki intézmények a Zenemővészeti Egyetem tagozataiként 
mőködve csak fıiskolai diplomát adhattak. Az egyetem egyes 
tanároknak névre szólóan engedélyezte az egyetemi képzést, 
úgy azonban, hogy azt folyamatosan ellenırizte, a vizsgákat az 
egyetemi tanárok részvételével tartották, és az egyetemi diplo-
mát is a Zeneakadémia adta ki. Bizonyos, hogy e rendszer sem 
volt hibátlan; de tagozatok leválásával szinte lehetetlenné vált a 
minıségbiztosítás.  

A MAB a szakindítás pillanatában fennálló helyzetet figye-
lembe véve, a mesterszintő oktatásra alkalmas tanárokra tekin-
tettel hoz támogató határozatot. A támogatás azonban nem az 
adott tanárnak szól, hanem a teljes szaknak, az ott tanító esetleg 
gyenge tanároknak is. Az akkreditáció akkor is érvényben ma-
rad, ha az ott figyelembe vett vezetı tanár nyugdíjba vonul, vagy 
más egyetemre távozik. A nyolc év múlva esedékes intézményi 
akkreditációs vizsgálat hivatott az aktuális helyzetet feltárni leg-
közelebb, ami a változások gyorsaságát tekintve igen tág idı-
szak. További baj, hogy bár kétségtelenül elsısorban a hangsze-
res fıtárgyi tanárnak kell egyetemi szinten állnia, de a képzés 
ennél mégis komplexebb: a hallgatónak valódi egyetemi környe-
zetbe kell kerülnie, vele egyenlı képességő kollégákkal együtt 
járni kamarazenére, zenekarba, és egyetemi szinten kell kapnia 
az ún. melléktárgyakat is.  

E bajokon csak úgy lehet segíteni, hogy az akkreditáció 
konkrét tanárnak, tanárcsoportnak szól és együtt jár az egyetemi 
környezet megvizsgálásával. Korábban az intézményeknek 
évenként jelentést kellett adniuk (ma már nem élı törvényi köte-
lezettség) az oktató tanári kar összetételérıl, a bekövetkezett 
változásokról. A jelen szabályozás szerint az intézmények minı-
ségbiztosítási rendszerének kell(ene) e minıségi kontrollt elvé-
geznie.  

 
5. A doktori iskola és a habilitáció ügye 
Doktori iskolát csak a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 

mőködtet, s ugyanı jogosult habilitáció megadására. Az önérté-
kelésben azonban több vidéki intézmény kifejezte vágyát saját 
doktori képzés, doktori iskola létesítésére.  

A doktori képzés indításának feltételei alapos újragondolásra 
szorulnak, s lehetséges, hogy a zenemővészet sajátsága miatt 
az általános doktori képzésrıl szóló rendelethez különleges elvá-
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rásokat kell hozzáadni. Ez pedig nem bízható az egyes egyete-
mekre, melyek nyilván saját érdekeiknek megfelelıen állítanák 
össze a követelményeket. Egy zenei doktori minısítést adó isko-
lának zenészekbıl kell biztosítani a törzsállományt. 

Kétségtelen azonban, hogy a Zeneakadémia doktori iskolá-
jának nem könnyő országos funkciót ellátni. Nagy nyomás nehe-
zedik rá, hogy a vidéki intézmények tanerı-szükségletét biztosít-
sa, ugyanakkor a felvehetı létszám és az anyagi keretek korlá-
tozottak. Felül kellene vizsgálni e helyzetet, s megoldást találni 
rá. Lehetséges, hogy ahogy ez több nyugati országban szoká-
sos, országos hatáskörő posztgraduális iskolát kellene felállítani, 
mely együttmőködhetne a Zeneakadémia doktori iskolájával, de 
személyi és anyagi erıforrásait az országos funkcióhoz kell ará-
nyítani. 

Egy ilyen felhatalmazású testület a habilitációval kapcsolatos 
problémában is megoldást hozhatna. A Zeneakadémia ugyanis 
azt az álláspontot képviseli, hogy a habilitációban az egyetem 
saját oktatóinak kimagasló képességeit ismeri el, következés-
képpen nem habilitál más egyetem számára. A vidéki egyeteme-
ken viszont nincs annyi tekintélyes szakember, hogy habilitációs 
testületet hozzanak létre. A Zeneakadémia azt tudta felajánlani, 
hogy ha az egyetem megszerzi a habilitációs jogot, akkor egy-
egy eljáráshoz szakembert delegál. Bár a habilitációt a törvény 
már az egyes egyetemekre hagyja, mégis lehetséges, hogy egy 
posztgraduális intézmény tudna ebben is „jogsegélyt” nyújtani a 
vidéki egyetemeknek. 

 
6. Személyi politika 
Fentebb részletesen leírtuk, miért tartjuk szükségesnek, hogy 

az intézményvezetés kellı eréllyel és gyorsasággal próbálja meg 
a meglehetısen egyenetlen színvonalú oktatói kar összetételét 
javítani. Nem tagadható azonban, hogy ennek akadályai vannak. 
Az elsı feltétel az lenne, hogy a vezetınek módjában legyen 
pontos és közvetlen (vagyis óralátogatáson alapuló) képet kapni 
tanárainak teljesítményérıl, hogy kész és képes legyen a szak-
mai alkalmasság megítélésére, s hogy olyan tanszékvezetıkre 
támaszkodhasson, akik aktívan dolgoznak a tanszakukhoz tarto-
zó oktatók színvonal-ellenırzésén ill. -emelésén. Ám ha ez így is 
lenne, az igényesebb „humánpolitikát” külsı tényezık is akadá-
lyozzák. 
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Elsı közülük a már említett „minısítés-kényszer”. Mint láttuk, 
a minısítettek nagy száma az intézmény elsı rendő érdeke, 
ugyanakkor a fokozat gyakran nem jelent egyúttal jó szakmai-
tanári munkát is. 

Egyes igazgatók arról panaszkodtak, hogy az oktatók közal-
kalmazotti státusa nagyon megköti az igazgatók kezét. Sem a 
hallgatói létszám ingadozásának, esetleg tartós változásának kö-
vetkezményeit nem tudják érvényesíteni a tanári állomány össze-
állításában, sem az oktatás fogyatékosságai (akár napi fegyelmi 
jellegőek azok, akár szakmaiak) nem tudják munkajogilag meg-
alapozni a szükséges változtatást. Úgy látszik, a közalkalmazotti 
státushoz való ragaszkodás a gyengeség védelmét (vagy leg-
alábbis a változásoktól való félelmet) takarta. A MAB nincs abban 
a helyzetben, hogy errıl javaslatot tegyen, de a felsıoktatás fel-
ügyeletét ellátó szerveknek nem lenne szabad behunyni szemüket 
e probléma láttán. Lehetséges, hogy a nyugati „tenure”-szisztéma 
valamilyen változatát kellene bevezetni, tehát csak magasabb 
szinten, alkalmasságukat hosszabb idın át bizonyító oktatókat 
kellene állásukban véglegesíteni.  

 
7. A tanárképzés aggasztó helyzete 
A bolognai rendszerő oktatás talán legnagyobb kudarca a ta-

nárképzés terén fenyeget. Az Európához való igazodás hamis és 
megalapozatlan érve, és az „egységes tanárképzés” ideája veze-
tett ahhoz a rendszerhez, mely mindenféle tanárképzést egy 
önálló tanári mesterszakba kívánt bevinni. A zenében ez azt je-
lenti, hogy azonos képzettségő tanárok tanítanának az amatır 
zeneiskolai oktatásban, a zenei pályára készülı gyermek-
tehetségek oktatásában, a mőkedvelı zenélést szolgáló tovább-
képzı kurzusokban, a mővészi pályafutásra közvetlenül felkészí-
tı szakközépiskolában. 

Az átrendezés azt eredményezte, hogy az eddigi fıiskolák-
nak tanári mesterszakot kell indítaniuk ahhoz, hogy környékük 
zeneiskoláit tanárokkal ellássák. Ehhez teljesíteniük kell az 
„egyetemi” mesterszinttel szemben támasztott követelményeket, 
vagyis eddigi szolid, megbízható rendszerüket „egyetemi okta-
tássá” kell felfújniuk. Rana rupta et bos.  

Az átalakítás valódi okai prózaibbak. A pedagógiai tudomá-
nyok másfél évtizede tapasztalt önzı elırenyomulása akart most 
hatalmas és biztos hídfıállást magának az egyetemeken.  
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Mindez – a zenében is, de nem csak ott – a szak megtanulá-
sának elhanyagolását eredményezi. Az a kreditmennyiség, amit 
az alapképzés utáni zenei tanulmányokra a jelenlegi rendeletek 
biztosítanak, semmiképpen sem elegendı a szakmai biztonság 
megszerzésére, a szükséges mennyiségő gyakorlásra. Különö-
sen nem, ha még a szakdidaktikát is ennek keretébe akarja a 
pedagógia-szak átutalni. Ugyanakkor a pedagógiai 40 kreditbe 
foglalt ismeretanyag a zeneoktatásban résztvevık számára nagy 
részben irreleváns, fölösleges, mondvacsinált. Senki sem igazol-
ta még, hogy a tanárok az 1200 órányi 8-10-féle pedagógia-
órától jobban tanítanának hazánkban, sıt inkább az ellenkezıje 
bizonyosodott be.  

A hallgatókkal való beszélgetésbıl kiderült, hogy ık is feles-
legesnek tartják ezen órák nagy részét. Az alapképzésbe beirat-
kozott elsı hallgatók a jövı tanévben végeznek, s ekkor fognak 
átkerülni a tanári mesterszakra: akkor fog kiderülni, hogy mőkö-
dik-e az új rendszer. 

Javaslatunk az, hogy i) hagyjanak fel az „egységes tanár-
képzés” eszméjével, és tegyék lehetıvé az alsóbb fokú tanárok 
alapkézését¸ ii) ismerjék el a középfokú hivatásos zenészképzés 
különállását, s arra csak a mővész mester oklevéllel kavilifi-
káljanak szakembert; iii) szüntessék meg a tanárképzés elkülöní-
tését, és azt integrálják a szakképzésbe; iv) mérsékeljék a „tanári 
mesterség” elsajátítására szolgáló kreditmennyiséget ésszerő 
szintre, hogy a hallgatók tisztességes szakismeretekkel léphes-
senek a pályára; v) fogalmazzák meg úgy a pedagógiai tárgyak 
tantervét, hogy azok ne szakadjanak el a zeneoktatástól, és vá-
lasszák ki úgy azok oktatóit, hogy a kapcsolat garantált legyen; 
vi) ennek érdekében a pedagógia oktatás maradjon a zenei ka-
rok hatáskörében, természetesen együttmőködve a kisegítı 
funkciójú pedagógiai tanszékekkel. 

Más szakok mővelıivel való eszmecsere világossá tette, 
hogy a zenetanárképzésnél általánosabb problémáról van szó. 
Ám addig is, míg az egyensúlyt helyreállító törvénymódosítások 
megszületnek, egyedi segítségként a tanári mesterszakokat úgy 
kell akkreditálni, hogy elegendı mozgásterület maradjon a zenei 
képzés növelésére, s ennek érdekében a szakdidaktikai tárgya-
kat vigyék át a pedagógia számára biztosított 40 kredites keret-
be, ahová az valóban való. 
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8. A finanszírozás módszere 
Bármily sokat vártunk tıle, a fejkvóta rendszer és a bolognai 

ciklussal bevezetett felvételi módszer közös hatása nem váltotta 
be a reményeket. Nem igaz, hogy az egyetemek között egész-
séges versengés indult, s az sem, hogy a „piac” a jobb képzés 
vonzó hatásával szelektálta a túlfejlett intézményhálózatot. A 
hallgatót elsısorban az érdekli, hogy diplomát kapjon, s csak 
ezen belül azt, hogy jobb képzést. A munkahelyek igen kevéssé 
veszik figyelembe, hogy a hallgató melyik egyetemen szerezte 
oklevelét. A fejkvóta tehát arra hajtja az egyetemeket, hogy min-
denáron feltöltsék a létszámot, és ha a jobb növendékek nem 
hozzájuk jelentkeznek, akkor gyengébbekkel is megelégszenek, 
a felvetteket pedig mindenáron benntartják az egyetemen. Nyil-
vánvaló, hogy a tanároknak, akiknek óraszáma, s ezen keresztül 
fizetése függ a létszámtól, nem fogják erkölcsi kötelességüknek 
tartani a minıségi válogatást.  

A zenei felsıoktatásban tetézi a bajt a hangszeres szakok, 
szakirányok nagy száma, és az ide jelentkezık egyenetlen tö-
mege. Vagyis minden egyes hangszeren fel kell venni azt a lét-
számot, amely elegendı az adott hangszeren tanítók finanszíro-
zására.  

A finanszírozási szisztéma nem a jobb egyetemek kiemelke-
dését érte el, hanem a felvételi, következésképpen oktatási mi-
nıség soha nem látott alászállását. Ismételjük, ezt kézzel fogha-
tóan tapasztaltuk a zeneoktatásban, de minden információ, 
melyhez más egyetemi szakoktól hozzájutottunk egy általánosan 
jelentkezı bajt jelez.  

 

9. A szigorlatok kérdése 
A fentiekhez képest kicsiny részprobléma, mégis megemlí-

tendı, hogy a szigorlatok eltörlése (vagy az egyetemre hagyása) 
valószínőleg szintén az elkapkodott döntések sorába tartozik. 
Talán a tanügyi bürokraták elıtt sem világos a kollokvium és 
rigurosum különbsége és az utóbbi jelentısége az oktatási rend-
szerben. Mindenesetre a zeneoktatásban van néhány olyan 
tárgy, melyet több éves tanulás után mindenképpen összefoglaló 
vizsgával kell zárni; nemcsak azért, hogy tanár és hallgató komo-
lyan vegye, hanem azért is, hogy az adott ismeretanyag és meg-
szerzett készség egy komoly ismétléssel, a részletek összefogla-
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ló áttekintésével megszilárduljon, egész életre szóló tudássá 
váljék. A zene esetében mindenképpen ide sorolandó a zeneel-
mélet és a zenetörténet tárgy.  

 

---------------------------------------------------- 
 

A Látogató Bizottság tisztában van vele, hogy hatáskörét túl-
lépte a harmadik fejezetben feljegyzett kritikákkal és javaslatok-
kal. De oktalanság lett volna, ha a széles látókörő, kiváló szak-
emberekbıl álló bizottság egész országra kiterjedı ellenırzı 
munkájának általános érvényő tanulságait nem veti papírra. Most 
már a minisztériumon és a MAB-on múlik, hogy veszni hagyja-e, 
vagy hasznosítja a tiszta lelkiismerettel megfontolt és itt elıadott, 
javító szándékú bírálatokat. 
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Függelék 
 
Az intézmények észrevételei az akkreditációs (ad hoc kollégiumi) 

jelentés tervezetéhez 
 
 

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem (Bp.) 
 
RH 69/3/2009. 
Dr. Bazsa György úrnak, 
elnök 
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
A 336-III/2009. sz. ügyirata mellékleteként megküldött, a zenemővé-
szeti szakok párhuzamos akkreditációs értékelésérıl szóló jelentéssel (a 
továbbiakban: Jelentés) kapcsolatban az alábbi  
 

é s z r e v é t e l e k e t 
teszem. 
 
A tartalmas, jól szerkesztett, szakmai szempontból önmagában is érté-
kes Jelentés számunkra rendkívül hasznos volt, tükröt tartott elénk, s 
alkalmat adott arra, hogy ismételten elgondolkodjunk egyetemünk jele-
nérıl és jövıjérıl, helyzetérıl és feladatairól. A tükörben természetesen 
mindenki máshogy látja a valóságot, ezért a Jelentéssel kapcsolatos, 
azzal nem feltétlenül mindenben egyetértı észrevételeink helyzetünk 
különbözıségébıl fakadnak. 
 
Az akkreditációs jelentések általában három forrásból táplálkoznak: a 
helyszínen folytatott, szükségszerően szúrópróbaszerő helyszíni vizsgá-
lódások, a bizottság tagjainak az intézménnyel kapcsolatban folyamato-
san szerzett benyomásai, információi és a zenei felsıoktatással kapcso-
latban eddig kialakult, átfogó jellegő – szükségképpen értékrendet is 
tükrözı – megállapításai. A Jelentés gondos áttanulmányozása alapján 
az a benyomásunk, hogy az anyagban nem mindig sikerült e három 
tényezı optimális arányát megtalálni. Az sem mellékes, hogy a jelentés 
– párhuzamos jellegébıl adódóan – szükségszerően az átlagot értékeli, 
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s nem tér ki az átlagtól „felfelé” és „lefelé” eltérı helyzetekre. Talán 
nem kell hangsúlyoznom, hogy egyetemünket sok vonatkozásban az 
elıbbi csoportba soroljuk.  
 
A fentieket mindenekelıtt a „végkövetkeztetésekkel”, s az ennek ered-
ményeként elıállt akkreditációs minısítéssel kapcsolatban kell megje-
gyeznünk. Az 1.1.2., „A kamarazene sanyarú  helyzete” címet viselı 
alfejezet utolsó bekezdése szerint, „a kamarazene sanyarúsága az egyik 
ok, ami miatt egyetlen intézményben sem javasoljuk a végleges 
akkreditációt.” Az egyes intézmények értékelésében, ezen belül a Liszt 
Ferenc Zenemővészeti Egyetemmel foglalkozó fejezet szakirányokkal 
foglalkozó alfejezetébıl ugyanakkor kiderül, hogy a kamarazene-okta-
tás helye, az oktatásban betöltött szerepe, ebbıl következıen helyzete 
nem is olyan sanyarú. Az együttes zenélés különbözı formái, ezen be-
lül a kamarazene elıtérbe állítására tett erıfeszítéseinket a Jelentés is 
elismeri. Ennél is lényegesebb azonban, hogy az akkreditáció ideigle-
nes jellegére vonatkozó javaslat többi okát, a kamarazenéhez hasonló 
explicit módon, a Jelentés nem emeli ki. 
 
„Az oktatás és a valódi társadalmi igények inkongruenciája” címet vise-
lı 1.1. alfejezet alcímei, s az azok mögötti tartalom nem egészen a cím-
ben megjelölt témáról szól. Megjelöli a zenei felsıoktatás valóban neu-
ralgikus pontjait, kiemeli alapvetı kérdéseit, ez azonban nem a címben 
„ígért” téma kibontása. A repertoárral kapcsolatban mindenekelıtt 
megjegyezzük, hogy a BA-képzésben csak most kezdıdött a kortárs 
zene tananyagban külön tantárgyként, nevesítve történı szerepeltetése, 
a következtetések levonásához szükséges idı tehát még nem áll rendel-
kezésre. Az sem mellékes, hogy minden korszak (közönség és mővé-
szek egyaránt) maga dönti el, a kortárs zene mely irányzatait, s mely 
mőveit preferálja – e preferenciák ugyanis nem mindig esnek egybe az 
zenetörténet értékeléseivel. A Zeneakadémián egyébként e tárgykörben 
is kiterjedt, színvonalas tudományos kutatómunka folyik, amelynek 
egyik feladata épp az oktatáshoz szükséges bázisanyag kialakítása.  
 
A kamarazene-oktatással kapcsolatos észrevételek egyetemünkkel kap-
csolatban differenciáltabb megközelítést igényelnének. Hallgatóink 
nagy része ugyanis párhuzamos stúdiumként két kamarazenei formáci-
óban is részt vesz, s a kamarazenének nálunk önálló tanszéke van, Rolla 
János Kossuth-díjas hegedőmővész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
mővészeti vezetıjének vezetésével. A kamarazenei oktatás élén tehát 
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áll olyan mester, aki „összefogja, koordinálja e tárgyak tanítását, tan-
tervét, tananyagát.” A zenekarral foglalkozó 1.1.3. alfejezet 5. oldal 3. 
bekezdésében olvasható azon megállapítása, amely szerint „a legna-
gyobb probléma, hogy a zenekari gyakorlat mögött nincs igazi pedagó-
giai terv és annak megfelelıen alakított intézményi élet”, egyetemünk 
esetében nem állja meg a helyét. A Zeneakadémián két zenekar folya-
matos építése valósul meg, s a zenekari oktatás szerves része a képzés-
nek.  
 
Azt a felvetést, hogy a kamarazenei és zenekari képzést adminisztrációs 
eszközökkel is erısítsük meg, az MA szinten megfontolandónak tart-
juk. Nem látjuk azonban értelmét külön BA diploma kiadását zenekari 
és kamarazenei hangszermővész jogosítványra, egyrészt azért, mert 
ezek a stúdiumok amúgy is intenzíven jelen vannak a képzésben, más-
részt azért, mert az a gyakorlat valószínősíthetı, hogy a LFZE BA vég-
zettségével mind zenekari, mind kamaramuzsikusként elkelnek hallga-
tóink a munkaerı-piacon. 
 
A tanári színvonal kérdéskörét a Jelentés eléggé sommásan kezeli. 
Megállapításainak többségével egyetértünk, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a zenemővészeti felsıoktatás bér- és kereseti lehetıségei inkább a 
kontraszelekció irányában hatnak, s ennek inkább az intézmények és a 
mővészek hivatástudata állják útját. Óriási erıfeszítéssel sikerült elérni, 
hogy a Zeneakadémia tanszékei túlnyomó többségének élén a szakma 
nagyjai állnak.  
 
Egyetértünk a zenetörténet oktatására vonatkozó megállapításokkal is, 
megjegyezzük, hogy a Jelentés által sürgetett 3 x 3 zenetörténet óra és 
szigorlat-értékő vizsga egyetemünkön megvalósult. 
 
A népzene-oktatás tanári gárdájára vonatkozó megállapítást egyete-
münk esetében nem tudjuk elfogadni. Nemrég hoztuk létre a Népzene 
Tanszéket, amelynek élén a népzene-kutatás elismert mestere áll, s 
amelynek állandó oktatói is megfelelı felkészültséggel rendelkeznek. 
Egyetemünk esetében a fúvós szakok sem minısülnek „válság-
szakoknak”, s esetünkben az oboaoktatás hanyatlásáról sem beszélhe-
tünk. 
 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 326

A Jelentés 1. fejezete egyetemünket érintı megállapításait a fentiekben 
már észrevételeztük, ezért az alábbiakban a velünk foglalkozó 2. feje-
zetnek csak az eddig általunk nem érintett kitételeivel foglalkozunk. 
 
„A tényleges szakok szakirányként vannak nyilvántartva” – megállapí-
tásra kellı választ ad a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mel-
léklete. „Az egyes tanszékek nem jelentenek valós szakmai egységeket” 
– megállapítást túlzottnak tartjuk, annak érdekében, hogy a tananyag, a 
követelményrendszer alakításában egyre nagyobb súlya legyen a tan-
szék kollektív munkájának, az utóbbi évek során komoly és eredmé-
nyes erıfeszítéseket tettünk. 
 
Nem érthetünk egyet a minısített oktatók arányára vonatkozó megálla-
pítással: a szak- és szakirány-felelısök több mint 80 %-a megfelel a 
követelményeknek. A mővésztanárok aránya az asszisztenciával szem-
ben támasztott törvényi követelmények következtében nıtt meg: ahhoz, 
hogy valaki tanársegéd legyen, már meg kell kezdenie doktori iskolai 
tanulmányait, adjunktusi kinevezéshez pedig a doktori eljárás megkez-
dése a minimum feltétel. Azok a tapasztalt, színvonalas tanársegédeink 
és adjunktusaink, akik még az elızı felsıoktatási törvény rendelkezései 
alapján határozott idejő kinevezést kaptak, s az lejárt, kénytelenek vol-
tak mővésztanári munkakörrel megelégedni. 
 
A minıségbiztosítással kapcsolatban megjegyezzük, hogy a Zeneaka-
démián elindult egy új, „ügyfélközpontú” minıségbiztosítási rendszer 
kialakítása, amelynek elsı lépcsıjeként elkészült az oktatók hallgatói 
véleményezésének szabályzat-tervezete.  
 
A 14. oldal utolsó elıtti bekezdésének a (karmester és karvezetı szak 
összevonása) kudarcra vonatkozó megállapításával akár egyet is érthe-
tünk, annak megjegyzésével, hogy ez nem egy egyetemi döntés, hanem 
egy, az egyetemre jogszabályi úton rákényszerített álláspont kudarcát 
jelzi. 
 
Az infrastruktúrával és adminisztrációval kapcsolatos fejezet „admi-
nisztrációra” vonatkozó megállapításai meglehetısen elnagyoltak. 
Azonosítják az igazgatást a tanulmányi adminisztrációval, s abból a 
ténybıl, hogy több tanárt nem találtak meg tantermében a kijelölt idı-
pontokban, arra következtet, hogy az „adminisztrációval” van baj. Az 
igazgatási tevékenység megújulása az egyetemen az utóbbi 3 - 4 év 
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során bizonyíthatóan megindult. Az oktatási és a tanulmányi fegyelem 
egészen más kérdéskör. Mővésztanáraink egyébként, karrierjük nem-
zetközi természete miatt, mővészetükkel gyakran képviselik hazánkat 
külföldön. Az egyéni óráról adott idıpontban történı távolmaradásuk 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hallgató – megelızı, vagy utólagos – 
pótlásban ne kapná meg a felkészítéséhez kötelezıen szükséges idıt és 
tanári tudást. 
 
A jelen ügyiratom 3. bekezdésében említett arányprobléma a 16. oldal 
utolsó elıtti bekezdésében is visszaköszön: e szerint a bizottság megál-
lapította, hogy jó munkaerıt elbocsátott az egyetem a portaszolgálatból, 
s hogy az utódok viselkedéskultúrája és betanulása nem megfelelı. Úgy 
gondolom, nem szükséges e bekezdés sommás voltát bizonyítanom. 
 
Végezetül ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Jelentés által javasolt 
akkreditációs minısítést sem kellıen alátámasztottnak, sem eléggé 
indokoltnak nem tartjuk, ezért annak megváltoztatását, azaz az akkre-
ditáció határozatlan idıre történı megadását kezdeményezzük. 
 
Budapest, 2009. szeptember 25. 
 
Tisztelettel 
Dr. Batta András 
rektor 
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Debreceni Egyetem 
 
RH/1702-1./2009 
Debrecen, 2009. augusztus 12. 
Tárgy: zenemővészeti szakok párhuzamos akkreditációja 
 
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 
Budapest 
 
Dr. Bazsa György elnök úrnak 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Köszönettel megkaptam a zenemővészeti képzési ág szakjainak párhu-
zamos akkreditációs eljárásáról szóló Látogató Bizottsági jelentést. A 
MAB Látogató Bizottsága 2009 novemberében kereste fel a Zenemő-
vészeti Kart. A mintegy két és félnapos jelenlét alatt konstruktív 
együttmőködés alakult ki az LB elnökével és tagjaival. Az akkor csak 
szóban elhangzott, hasznos vélemények most ismertetett, írott formája 
igen fontos szakmai anyag, amely a Bizottság lelkiismeretes, alapos 
munkáját dicséri. Az alábbiakban részletezzük azokat a meglátásokat, 
amelyek megerısíthetik, árnyalhatják, vagy kiegészíthetik a jelentésben 
foglaltakat. Ezt azért tesszük, hogy a jelentést megismerı, azt elfogadó 
testület reális képet kapjon a zenemővészeti felsıoktatás BA képzésé-
nek debreceni helyzetérıl. 
 
1. Általános értékelés 
 
1.1. Egyetértünk az alapvetéssel, mely szerint a végzettek zenekari, 
vagy/és tanári tevékenységre készülnek fel, így az ebbıl következı 
általános megállapítás is minden bizonnyal megszívlelendı: országszer-
te probléma a szükséges repertoár mennyiségi és minıségi összetétel-
ének célszerő meghatározása és oktatásbeli használata. A bolognai át-
alakulás ebben is kiváló lehetıségeket ad a kezünkbe: már megkezdtük 
a tantervek részletes átdolgozását és a probléma kezelését.  
Fontos megjegyzésünk: a kortárs zenei anyagok felhasználásának 
növelésére a Zenemővészeti Kar Kortárs zenei mőhelyt hozott létre 
2008 szeptemberében, amely azóta megkezdte munkáját. Debrecent 
a kortárs zene vidéki centrumává kívánjuk fejleszteni. 
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1.2. A legfeltőnıbb momentum az alapos szakmai elemzés mellett az, 
hogy az akkreditációt az LB nem javasolja véglegesen, „feltételekkel 
és határozott idıre akkreditálva” javaslatot fogalmaz meg, 2 év múl-
va megismételt látogatással. Ennek egyik legfıbb okát a „kamarazene 
sanyarú helyzetében” jelöli meg a jelentés. Miközben nem vitatjuk, 
hogy esetleg több helyszínen is nagy problémák tapasztalhatók e téren, 
a tények pontosítása kedvéért kell elmondanunk azt, hogy egyedül 
Debrecenben van a kamarazenének olyan szervezeti irányítása 
(Kamarazene Kabinet), amely tanszékek felett ível át. Jól ismert a 
Dohnányi Kamarazene Találkozó és Verseny, amelyen a debreceni 
hallgatók független zsőri elıtt nyernek rendszeresen kiemelt nívó-
díjakat, nívódíjakat. Mindezek mellett az ütıs-, rézfúvós kamarazene 
oktatás közismerten magas színvonalú, valamint a vonós-zongora ka-
marazene és a kamaraének is igen nagy arányban van jelen a képzés 
mindennapjaiban. Bármennyire is csak a képzés szakmai paramétereit 
vizsgáljuk, nem függetleníthetjük azt a finanszírozástól, amely miatt 
egy-egy oktatónk „multifunkcionalitására” kell apellálnunk, azaz, arra 
alkalmas fıtárgy tanárok is tanítanak kamarazenét (a kizárólag kamara-
zenét tanító tanárok mellett). A jelentés tehát e kiegészítéssel fejezi ki 
pontosabban a debreceni viszonyokat. 
 
1.3.  A zenekari képzés valóban a kamarazenei oktatás speciális és 
meghatározó formája. Debrecenben a zenekari irányításban személyi 
váltás következik be 2009 szeptemberében, amely együtt jár a képzés 
koncepciójának és gyakorlatának újjászervezésével is. Az LB tapaszta-
latai és saját ismereteink is a generációváltás azonnali szükségességét 
támasztják alá. Egyébként a szimfonikus zenekar évente legalább két 
koncertjén általában jó színvonalon teljesít, ezt visszaigazolja az a kö-
zönségsiker is, amely a teltházas koncerteket jellemzi. 
 
1.4. A fentiekkel kapcsolatban nagyon támogatjuk az LB javaslatát 
a kamarazene-zenekari szakirány BA és MA szintjének létrehozá-
sára. 
 
1.5. A tanári minıséget érintı okfejtésben leírt „nagy generáció” távo-
zása a képzésbıl valóban komoly problémákat vet fel. A fiatalítás fo-
lyamata Debrecenben szisztematikus, de igen komoly problémákat 
okoz a szigorodó akkreditációs feltételrendszer teljesítésének köteles-
sége és ezzel párhuzamosan a szakmai kvalitásaikban vonzó oktatók 
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megtalálása, akik ráadásul olyan példaadó mővészi és tanári(!!) kvalitá-
sokkal rendelkeznek, amilyenre ma szükség van. Általános tapasztala-
tunk, hogy a jövıbeli oktatóink tanári képességei és képzettsége is 
olyan hiányosságokkal bír, amelyek többek között a repertoár szők 
keresztmetszetét is eredményezik. Egy-egy szakterületen az egész or-
szágban nincs annyi minısített tanár, aki a képzésbe bevonható lenne. 
A Látogató Bizottság igen tiszteletre méltó módon nem is a formai 
oktatói megfeleltetést tartotta elsıdlegesnek, hanem a szakmai alkal-
masságot vizsgálta. 
 
1.6. Megszívlelendınek tartjuk a zeneelméletrıl, a zenetörténetrıl, a 
népzene oktatásáról, a nyelvi helyzetrıl, a partitúraismeretrıl írtakat, 
mert mi magunk is hasonló gondolatokat fogalmazunk meg. Azzal is 
egyetérthetünk, hogy a karmester-karnagy BA szakirányról tovább kell 
gondolkozni. 
 
1.7. Javaslatot olvashatunk a zenemővészeti ág zeneismeret szakirányá-
nak és a tanárképzı fıiskolák mővészetközvetítés szakának „párhuza-
mosságát” illetıen. A szó használata azért megtévesztı, mert jelentése 
azonos tartalom duplikációjára utal. A zenemővészeti és mővészet-
közvetítı képzés azonban sem tartalmában, sem funkciójában, sem 
pedig a képességigényében nem azonos egymással. Az iskolai ének-
tanár társadalmi szerepe, oktatási célja teljesen eltérı a zenetanáréhoz 
képest, aki valójában szakképzést folytat és felkészültségével a zenei 
pályára készülıknek kell megfelelnie. Veszélyt látunk a javaslatban, 
még akkor is, ha Pécsett valóban jól mőködik a mővészetközvetítı kép-
zés a zenemővészeti intézetben.  
 
1.8. A 2. fejezet végén tett javaslatokról: 
a) A mai realitások azt mutatják, hogy bármilyen kívánatos is, nem 

kivitelezhetı komoly mértékben az, hogy az oktatók kizárólag egy 
helyen keressék kenyerüket (zenekari, színházi munka és oktatói 
munka párhuzama). A felsorolt ellentmondások valóban ebbıl is ke-
letkeznek, ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatuk igen jól hasznosul 
munkájukban.  

b) Az ezredforduló felsıoktatási integrációs folyamata valóban az egy-
kor egységes zenemővészeti képzési rendszer széttagolódását hozta 
létre, így abszolút jogos a szakfórumok létrehozatalának javaslata. 
Fıként ezért is sajnáljuk azt, hogy a jelentés Debrecennel kap-
csolatos része nem tesz említést azokról a több évtizedes rendez-
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vényekrıl (Bárdos Szimpózium, Rézfúvós és Ütıhangszeres 
Verseny és Találkozó, országos zongoraversenyek, klarinétver-
senyek, kamarazene találkozók és versenyek, gitártalálkozók és 
versenyek, stb.), amelyek részben az önértékelésben is szerepel-
tek, s a valóságban egy-egy szakmai kör országos eseményei.  

c) A közös órák rendszeresítése Debrecenben bevett gyakorlat, hiszen a 
fıtárgy szeminárium errıl szól, de a heti hangszeres órákon is gya-
kori több hallgató jelenléte. A javaslat ugyanakkor lehetıséget ad a 
félreértésre, amennyiben a nem hozzáértı olvasó értelmezheti a 
hangszeres oktatás csoportossá tételének javaslataként. Ez végzetes 
lenne, ezért továbbra is hangsúlyozzuk, hogy az egyéni képességfej-
lesztés hangszeres létformája az egyéni óra! 

d) A mővész mesterképzés kiemelt színvonal-kritériumai miatt valóban 
óvatosan kezelendı, nem tömegképzés, de jelenléte igen pozitívan 
hat a többi képzési szint jobb minıségére. 

 
1.9. A FELVI kimutatása alapján tett megállapítás, mely szerint minde-
nütt csökken a felvételi jelentkezési létszám, kényes és érzékeny pont, 
ugyanis a statisztika nem szól arról, hogy a hagyományos képzésben 
például Debrecenben jelen volt az egyetemi alap- és kiegészítı képzés 
is, amely a fıiskolaival együtt valóban nagy felvételi létszámot gene-
rált. A bolognai rendszer bevezetésével azonban fokozatosan kivonul a 
hagyományos képzés, amely átmenetileg létszámot csökkent, de a mes-
terképzések belépésével újból növekvı létszám regisztrálható. Megerı-
sítjük és alapvetınek tartjuk azt a gondolatot, hogy az egyes város-
okban mőködı zenei felsıoktatás egyben az ottani zenekultúra 
nélkülözhetetlen és elengedhetetlen bázisa. 
 
1.10. „A MAB szakindítási engedélyeit szigorúan a tanár személyéhez 
kellene kötni, és a tanár eltávozásakor felül kellene vizsgálni.” – java-
solja a jelentés. Itt kell rögzítenünk azt, hogy a szakindítási akkre-
ditáció véleményezésekor a MAB által felkért opponensek most is a 
részt vevı oktatók képessége, ismert szakmai kvalitásai alapján 
döntenek a támogatásról vagy az elutasításról, mellette figyelembe 
véve a programot, infrastruktúrát stb. A javaslatnak az a része, amely a 
távozó oktatóról szól, azért igen nehezen megvalósítható, mert kedve-
zıtlen esetben azonnal megszőnne a hozzá osztott hallgatók oktatása. A 
gyakorlati kivitelezés ezért nem megoldható, azonban az intézménynek 
jól felfogott érdeke és kötelezettsége a folyamatos színvonalmegırzés 
érdekében ekvivalens utódot találni. 
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1.11. A doktoriskola felállítására vonatkozó ambíció álláspontunk sze-
rint fontos és normális fejlesztési törekvés, amely az anyagban eleve 
reménytelenségre ítélve sokkal inkább egy mostani helyzet rögzítése és 
a centralizáció fenntartási szándékát tükrözi. 
 
1.12. Komolyan egyetértünk azzal a javaslattal, hogy lehessen közös 
képzéseket létrehozni társintézményekkel. Ennek a régióban realitását 
is látjuk, gondolkodunk is ilyeneken. 
 
2. A Debreceni Egyetem Zenemővészeti Karának értékelése 
 
2.1. Nagy köszönettel vesszük mindazokat az elismeréseket, amelyek a 
jelentés e részében olvashatók. Fontos, hogy a Látogató Bizottság re-
gisztrálta a pozitívumokat. 
 
2.2. A vonatkozó jogszabályok a mővészeti felsıoktatásban is ugyan-
olyan minısítési kényszert jelentenek, mint a tudományos képzésben. 
Ez a feltételrendszer a hazai viszonyok között igen nehezen teljesíthetı 
a kívánt mértékben, hiszen mindössze egy helyen van erre lehetıség, 
korlátozott kapacitással. Logikus következmény, hogy a Zenemővészeti 
Kar kétféle módon tudja megszüntetni a kifogásokat: új álláshelyen 
csak minısített oktatót alkalmaz, a bent lévık esetében pedig az Euró-
pai Unió területén keresi meg a minısítési lehetıséget. Ha ezt nem 
teszi, akkor csak törvénytelenség árán tudná képzését fenntartani, 
amely nem járható út.  
 
2.3. A habilitáció megszerzése vidéki oktatónak jelenleg Magyarorszá-
gon lehetetlen mind a zenei felsıoktatásban mind a mővészetközvetítı 
felsıoktatásban. Ez a helyzet sértı és méltatlan. Úgy gondoljuk, hogy a 
magyar zenekultúráért oly nagymértékben felelıs intézmény, egykori 
alma materünk döntıen felelıs azért, hogy az országban arra alkalma-
sak – hovatartozásra való tekintet nélkül – elıbbre juthassanak hivatá-
sukban.  
 
2.4. Az oktatás anyagáról szóló okfejtés érzékletesen jeleníti meg azt a 
problémát, amely nagy anyagok átjátszása és kevés darab koncert szín-
vonalú elıadása dilemmáját érinti. Álláspontunk a korábbiak mellett az, 
hogy meg kívánjuk találni azt a szakmai középutat, amely a képesség-
fejlesztésben e tekintetben eredményes lehet. Alapelvként nagyon igaz-
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nak tartjuk azt, hogy a hallgató a széles repertoár által ismerkedik meg 
egy adott stílus, szerzı és kor zenei nyelvezetével és hangszertechnikai 
követelményeivel. 
 
2.5. A Kortárs zenei mőhely megalakításával, és annak oktatásbeli 
hasznosításával igyekszünk a mai zenét minél nagyobb mértékben be-
vonni a képzés repertoárjába. Megjegyzendı, hogy a kortárs zenét hiá-
nyoló megállapítások bizonyos területeken nem állnak meg (kórusmun-
ka és egy-egy hangszer, pl. fuvola esetében). 
 
2.6 Ha tudományos mőhelyeket keresünk, akkor nem véletlen, hogy ez 
a fogalom igazából csupán metodikai, didaktikai kutatásokat takarhat, 
zenetudományi tevékenység nem zajlik. Ez fıként a képességfejlesztı 
munka feladatai miatt alakul így. A doktori képzésben részt vevı kollé-
gák viszont közzéteszik kutatásaikat pl. elıadások formájában. Mővészi 
mőhelyek a mi fogalmaink szerint vannak, hiszen egy-egy tanár körül 
„iskola” mőködik, vagy egy egységes team dolgozik pl. a zongora sza-
kon. Az ehhez szükséges kari könyvtári háttér kritikát kapott a a jelen-
tésben. A Kar saját könyvtárában valóban döntıen a napi rutinhoz 
szükséges kották, könyvek találhatók meg, de a jelentés nem számol az 
Egyetem könyvtárával, amely nemzeti könyvtárként gazdag zenei győj-
teménnyel is rendelkezik, valamint a városban található zenei könyvtár-
ral, mely a képzésekhez szükséges kotta-, és könyvanyag szintén széles 
spektrumát vonultatja fel. A beszerzésekre tett javaslatok nem hiányoz-
nak a karon, de az e célra felhasználható kari anyagi források szinte 
jelképesek. 
 
2.7. Az oktatás módszerérıl és minıségérıl szóló alapos elemzı meg-
fogalmazások igazsága nem tagadható, bár egy-egy meglátogatott órá-
ból nem szőrhetık le tendenciák. Az azonban igaz, hogy a Zenemővé-
szeti Egyetem számára is hasznosak ezek a tapasztalatok, amely intéz-
ménytıl oktatóink tanári diplomája származik. Aláhúzza a kritikus 
megjegyzések ténye azt, hogy a tanári és mővészi kvalitások gyakran 
nem esnek egybe, nem egyforma színvonalúak, így gyakori, hogy nem 
a jó elıadómővész a legjobb tanára hangszerének. A jelenség hátteré-
ben azonban az utóbbi években romló felvételi színvonal is tetten-
érhetı, ugyanis a felsıoktatásban nem növelhetı azoknak az oktatási 
ideje, akiknek nyilvánvaló tehetségük ellenére több pótolni valójuk van, 
azonban a kimenetkor mégis valamilyen komplett felkészültséget kell 
produkálni. A szerves szakmai fejlesztés, különösen az alapképességek 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 334

ügyében sokszor idıhiány miatt nem gondozható a kellı mértékben, 
tehát egyfajta torz kép jön létre.  
 
2.8. A jelentés megjegyzi, hogy a kórus és zenekari munkában hiányzik 
egy-egy nagytapasztalatú, jelentıs zenei személyiség. Valóban, ez így 
van, ezért a látogatás óta már döntés és intézkedés is született, mely 
alapján 2009 szeptemberétıl lehetıség nyílik egy ilyen, a kórus-
szakmában nagy eredményeket elért, doktori fokozattal rendelkezı 
karnagy képzésbe történı bevonására.  
 
2.9. Az összegzı gondolatok („kilátások”) között a jelentés képesnek 
tartja a Kart arra, hogy „különösen is hasznos BA képzést folytasson”. 
Ezzel kapcsolatban a tanári állomány összetételének folyamatos „gon-
dozását” javasolja. Ebben teljes az egyetértésünk és az intézkedések, 
valamint a humánpolitikai koncepciónk is ebben a szellemben jött létre. 
A jelentés úgy fogalmaz, hogy „…a két szak akkreditációja nem lehet 
kétséges…” . Úgy látjuk, hogy ez szöges ellentétben áll a „feltételes” 
akkreditáció javaslatával. Kérjük a MAB Plénumától, hogy ne a fel-
tételes akkreditációs javaslatot véglegesítse.  
 
2.10. Miközben a tanári mesterképzés szükségességére való utalást 
nagy örömmel vettük, (a MAB Plénuma 2009. július 3-án akkreditálta 
is tanári mesterszakainkat), mi is egyetértünk azzal, hogy az elıadómő-
vész mesterszakokkkal „óvatosan” kell bánni. Valóban nem erıltetendı 
a nagy létszám, mert az fokozottan minıségi kérdés és nem lehet tö-
megképzés.  
 
2.11. Többször is utalás történik arra, hogy a 3. fejezetben generális 
kérdések tárgyalására kerül sor, amely fejezetet sajnos, nem ismerhet-
tünk meg. Reméljük, hogy az ott leírtak egyszer számunkra is publiku-
sak lesznek, mert okulásra adhatnak lehetıséget.  
 
2.12. A sok pozitívum mellett talán kissé erıs és túlzó a fejezetet záró 
megállapítás a fúvóskarnagy mesterképzést illetıen. Az LB-nek való-
ban nem tartozott a hatáskörébe a mesterképzések vizsgálata, ezért is 
indokolatlannak látszik annak szerepeltetése, hogy egy óralátogatási 
alkalomból kijelenthetı lenne a mesterszak akkreditációjának „mőhibá-
ja”. A mesterképzés kezdeti nehézségeit valóban mi is észleljük és fo-
lyamatosan erısítjük is a szakot. Természetesen a késıbbi kontrollokat 
nem utasítjuk el, hiszen közös a minıségi érdek. 
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3. Összegzés 
 
3.1. Tiszteletre és köszönetre méltó az LB alapossága és részletes 
szakmai analízise. A látogatás légköre és jóindulata érzékelhetı volt a 
debreceni tartózkodás alatt. 
 
3.2. Megtisztelıek azok a pozitívumok, amelyek mind az intézmény 
szervezettségével, mind a képzéssel kapcsolatban és a jövıvel kapcso-
latban szerepelnek az anyagban. (Ezek egy része szóban, az Egyetem 
rektoránál tett látogatáson is elhangzott.) 
 
3.3. Szerettük volna, ha a képzésben versenyeredményeket elért 
hallgatói létszámunk is (2008-ban 44 fı!, hallgatóinknak több mint 
20%-a) valamilyen említést kaphatott volna, ugyanis ez az egyik 
legjobb mutatója a képzés eredményességének, tanáraink munká-
jának. A hazai eredmények nagy része éppen a Zeneakadémia ta-
nárai alkotta zsőrik független döntése, a nemzetközi eredmények 
objektivitásához sem férhet kétség. 
 
3.4. A látogatás rövid ideje, és egy-egy kiragadott óralátogatás nem 
alkalmas tendenciák megállapítására, tehát a jelentést igyekszünk ennek 
megfelelıen értelmezni. Ugyanakkor az érzékelt és ismertetett jelensé-
gek a Kar vezetését és a tanszékeket is arra késztetik, hogy a minıség-
biztosításban ne legyen rest folyamatos erıfeszítéseket tenni. Ez egyéb-
ként a versenyképességnek a legfontosabb, jól felfogott alapfeltétele. 
 
3.5. Mind az általános rész, mind a Zenemővészeti Karra vonatko-
zó megállapítások (s vélhetıen az utalások szerint a 3. fejezet is) 
olyan tanulságokat hordoznak, amelyek az egész zenei felsıoktatás 
hasznára fordítandók, ezért a Zenemővészeti Kar 2009. ıszén kon-
ferenciát hív össze a fenti tárgykörben. Ezt a felajánlást azért tesz-
szük, mert a magyar zenetanárképzés és zenemővészeti képzés egy 
szubsztanciaként tekintendı, az intézményi tagoltságból fakadó 
valós vagy látszólagos ellenérdekek dacára is. A képzés ereje és 
érdekartikulációs képessége, szakmai megújulása a résztvevık ösz-
szetartásától függ. 
 
Üdvözlettel 
Dr. Fésüs László 
rektor 
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Széchenyi István Egyetem (Gyır) 
 
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 
Dr. Bazsa György elnök úrnak 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Dobszay László professzor úr vezetésével 2009. februárjában járt a 
Varga Tibor Zenemővészeti Intézetünkben a MAB Párhuzamos 
Akkreditációs Bizottsága. 
Nagy várakozással tekintettünk a látogatás elé, mert a Zenemővészeti 
Intézet Egyetemünkhöz való csatlakozása óta az anyaintézetnek tekint-
hetı Zeneakadémiával, és annak tanári karával a rendszeres és felügyelt 
szakmai kapcsolata megszőnt. Kíváncsian vártuk, hogy az Intézetünk-
ben folyó szakmai munkát egy külsı, objektív szakmai testület hogyan 
értékeli. 
A Látogató Bizottság helyzetfeltárása nagyon alapos és tárgyszerő, 
bizonyára nagy hasznára lesz további szakmai párbeszédek kialakításá-
ban. 
Mellékletben küldöm el a Látogató Bizottság jelentésének számunkra 
elküldött két fejezetére írt észrevételeinket. 
 
Tisztelettel 
Dr. Szekeres Tamás 
rektor 
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1. fejezet: A ZENEI FELSİOKTATÁS ÁLTALÁNOS 
SZAKMAI HELYZETE 

 
1.1. Az oktatás és a valódi társadalmi igények inkongruenciája  
A Bolognai rendszer bevezetése elıtt szerintünk jól mőködött az 

alapfokú zenetanári képesítést adó fıiskolai, és a szólistaképzésre lehe-
tıséget adó, valamint a középfokú zeneoktatásra jogosítványt adó egye-
temi képzés. Az egységes alapképzésre épülı tanári master képzés vé-
gén a hallgatók jogosultságot kapnak mind az alapfokú, mind a közép-
fokú zeneoktatásra, és mindezt 3 féléves pedagógiai és didaktikai ta-
nulmányok után. Úgy gondoljuk, a kétciklusú zenei tanárképzés ily 
módon történı bevezetése elhamarkodott lépés volt. Mivel a BA szint 
semmilyen hasznosítható diplomát nem ad, minden hallgatónak elemi 
érdeke, hogy master végzettséghez jusson, minden BA képzést folytató 
intézménynek alapvetı érdeke, hogy master képzést indíthasson, kü-
lönben egy-két éven belül nem lesz jelentkezıje. 

 
1.1.1. A repertoár 
a.) A játszott, oktatott repertoárra vonatkozó megjegyzésekkel 

alapvetıen egyetértenénk, és tulajdonképpen megfontolandónak is tar-
tanánk. A BA képzés bevezetése csak rontott a korábbi rossz gyakorla-
ton: a középiskolás diákok nagy része szólista álmokat dédelget, és 
mősorválasztása a Zeneakadémia túlzott elvárásainak próbál megfelel-
ni. Évtizedek óta érzékeljük, a felvételiken a jelentkezık korábbi dip-
lomakoncert-szintő mősorral jelennek meg. Azzal, hogy az alapképzés 
elvileg mindenhol egyforma szintő, és a BA diplomával bárhová jelent-
kezhetnek, ez az „ördögi” spirál csak fokozódik. Az LB jelentés ajánlá-
sa, hogy közepes nehézségő darabokat, és nagy számban tanuljanak a 
hallgatók, elsısorban a „zeneiskolai anyagismeret” tantárgy egyik fı 
célkitőzése lehetne, mely korábban mőködött is. Azáltal, hogy az elsı 
három évben gyakorlatilag ki sem lehet mondani azt a szót, hogy a 
hallgatók tanárok lesznek, és a tantervben semmilyen olyan tantárgyat 
nem lehet feltüntetni, mely a tanári pályára vonatkozó fontos hangsze-
res tárgyakat jelentené, a továbbtanulási kényszer sajnos az LB ajánlá-
sával szembeni metódust eredményezett. 

b) Tanáraink repertoár ismerete a zeneakadémiai években megta-
nult anyagon alapul. A BA képzés egyik legfontosabb, és üdvözlendı-
nek tartott új tantárgya a repertoárismeret nevő tárgy, mely 4-6 félévben 
felölelheti az oktatott hangszer irodalmának szinte teljességét, melyben 
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tág teret kaphat mind a szólista- mind a zenekari irodalom. Ennek a 
tárgynak a bevezetését Intézetünkben sikeresnek ítéljük meg, sajnálattal 
vettük, hogy a LB két és fél napos ittléte során a felkínált bıséges re-
pertoárismeret órák egyikét sem látogatta meg. 
A régi zene játszása valóban nem éri el a kívánatos szintet – bár ez 
hangszerenként és tanáronként nagyon változó. Ezen segítendı vezet-
tük be a fakultatív csembaló- és orgona oktatást, ahol elsısorban auten-
tikus hangszereken foglalkozhatnak hallgatóink a bírálatban hiányolt 
Frescobaldi és Couperin mővekkel. 

 
1.1.2. A kamarazene sanyarú helyzete 
a) Úgy gondoljuk, Intézetünkben fontos a kamarazene oktatása. A 

LB jelentés tartalmával, a felvetett problémákkal alapvetıen egyetér-
tünk. Igaz, hogy a kamarazenét – a késıbb pozitívan kiemelt Arnóth 
Balázson kívül – elsısorban fıtárgy tanárok tanítják, de közülük többen 
(Ittzés Gergely, Déri György, Kalló Zsolt) maguk is jó kamaramuzsiku-
soknak tekinthetık.  

 
b) A LB hiányolja valamennyi intézetnél a „kortárszenei együttes” 

tantárgyat, viszont a kredithálókban, a tantervekben ez a tantárgy az 5-
6. félévben szerepel majd, a LB az alapképzés 3-4. félévében vizsgálta 
az intézményeket. 

 
1.1.3. Egy másik neuralgikus pont: a zenekar 

A LB összefoglaló értékelésével a zenekarok mőködésérıl egyetértünk. 
A Zeneakadémián a zenekari munka ugyanúgy az Egyetem reprezentá-
ciós céljait is szolgálja, mint a vidéki, több más jellegő karokat tömörítı 
univerzitásokon. Valóban jó lenne a zenekarokra több idıt és energiát 
szentelni. A tanrend nem enged heti 3 óránál több próbaidıt, és heti egy 
próbával, évente változó hallgatói összetétellel, relatíve kis évfolyam-
létszámmal nehéz kielégítı megoldást találni. Megfontolandó az LB 
ajánlása az intenzívebb szólampróbákra, valamint a fıtárgy órák anya-
gának és az aktuális zenekari darabok egyes szólamai összhangjának 
kialakítására. 
Több alkalommal elıfordult már, hogy tanáraink is beültek a zenekar-
ba, ennek rendszeressé tételét nem mindig gondoljuk szükségesnek. 
A korábban említett, és hiányosságként felhozott repertoárismeret óra 
fontossága itt kiemelkedı: jelentıs számban találhatók hangszerek, 
melyeknek szóló irodalma szinte elenyészı, a játszott irodalom gyakor-
latilag a zenekari irodalomból tevıdik össze.  
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1.1.4. Javaslat a megoldásra 
Az LB ajánlása, hogy „a MAB és az OM közösen támogassa egy önálló 
kamarazene–zenekari BA szakirány és MA szak megindítását”, örven-
detes. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a hallgatók szempont-
jából a diploma végcélja továbbra is a hangszeres képesítés megszerzé-
se lesz, mert elsısorban hangszeres tanárként fognak-tudnak elhelyez-
kedni.  
 

1.2.2. Néhány szak speciális problémái 
Az LB által felvetett problémák valósak. Másrészrıl - nemcsak a 

zeneoktatásban tapasztalható – tény, hogy mérhetı és tapasztalható az 
általános felkészültség, elıiskolázottság csökkenı színvonala. A Mő-
egyetemen az elsı évben matematikából felzárkózó csoportokat kell 
indítani, pótolni a középiskolai hiányosságokat. Ugyanúgy a BA képzés 
elsı éve rámegy a középfokról érkezı hallgatók elméleti – szolfézs 
képességei hiányainak pótlására. Általánosnak érezzük, hogy a fiatalok 
már az alapfoktól kezdıdıen egyre kevesebbet énekelnek. Nem idevá-
gó a megállapítás, de ez összefügg az általános- és középiskolai ének-
órák számának drasztikus csökkentésével is. Nehezen tud énekelni egy 
olyan – még ha professzionális hangszeres tanári pályára készül is - 18-
20 éves fiatal, aki soha nem énekelt korábban.  

Az LB bírálta, hogy nem valósult meg a heti 3 órás zenetörténet ta-
nítás. Lehet, hogy néhol igaz, de Intézetünkben a zenetörténet oktatása 
szigorúan az elfogadott (és megkövetelt) óraszámban történik. Ugyan-
úgy a tanterv szerint szigorlattal záródik majd mind a zenetörténet, 
mind a zeneelmélet-szolfézs tárgyak lezárása is a BA ciklus végén. 

A népzene tantárgy oktatására tett javaslat, miszerint utazó, kiváló 
szakemberekre bíznánk a tárgy oktatását, elfogadható, és tulajdonkép-
pen könnyebbséget is okozhat számos intézménynek. Mivel a MAB 
személyi elıírásai az alapozó tárgyak esetében különösen erısek, a 
személyi feltételrendszer jelenlegi állapotának fellazítása nélkül ez 
adminisztratív okokból nehezen megvalósítható. Sajnos igaz a megálla-
pítás, a középiskolai népzeneoktatás alacsony színvonalú. Intézetünk-
ben a népzene oktatás színvonalát azzal is erısítjük, hogy a népzene 
órákhoz kötıdı fakultatív néptánc és népi hangszer órákat ajánlunk a 
hallgatóinknak. 

A bolognai rendszer egyik üdvözlendı új tárgya a partitúraismeret. 
A LB jelentése kihangsúlyozza ennek a tárgynak a fontosságát, más-
részrıl kritikusan szól arról, hogy a tárgy oktatása nem valósult meg. 
Intézetünkben a tárgyat az az Olsvay Endre tanítja (Horváth Barnabás 
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szintén zeneszerzı kollégával), aki ezt a tantárgyat a Zeneakadémián is 
kidolgozta. Sajnálattal vettük, hogy a LB ittlétekor a felkínált órarend-
ben nem érdeklıdött partitúraismeret óra iránt. 

A felsıoktatási intézményekben a nyelvtanítás valóban problemati-
kus. A Széchenyi Egyetemen sem megoldott az LB kívánsága szerint, 
de azon hallgatóknak, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával, 4 félév 
kötelezı nyelvi kurzuson kell részt venniük (0 kredittel), hogy nagyobb 
lehetıségük legyen a diplomához kötött nyelvvizsga abszolválásához 
(az ingyenességrıl nem is beszélve). 

Sajnos valós a helyzetértékelés a hiány-fúvós hangszerekrıl. Or-
szágszerte alig akad utánpótlás oboából és fagottból.  

 
1.2.3 Az alkotómővészeti szakirányok helyzete 

Alkotómővész szakot nem indítunk, az egész országban igazában csak 
Budapesten és Debrecenben van ennek realitása, egy-két fıs évfolyam-
létszámokkal nem érdemes elkezdeni. 
 

1.2.4. Javaslatok  
Nagy örömmel vennénk, ha megvalósulhatna az LB ajánlása: „A 

színvonal fenntartása és fejlesztése érdekében halaszthatatlannak tartjuk 
a szakonkénti (szakirányonkénti) országos fórumok, mőhelyek létreho-
zását, és a felsıfokhoz méltó továbbképzési formák – a minisztérium 
által elrendelt, finanszírozott és ellenırzött – megszervezését.” A Zene-
akadémiához alárendelt ZTI rendszer átfogó szakmai vertikumot jelen-
tett. Szakmai kontroll valósult meg az egyes hangszerek oktatásánál, az 
azonos hangszereket tanító kollégák állandó kapcsolatot tartottak. So-
káig, még a bolognai rendszer bevezetése elıtti idıszakban is voltak az 
egyes specifikumokat átfogó szakmai fórumok. Konferenciák zeneel-
mélet-szolfézstanároknak, közös felvételik a kisebb hangszereknél, ahol 
valamennyi tanár látta a jelentkezıket, alapvetıen konszenzus alapján 
döntöttek a felvételizık sorsáról. A bolognai rendszer, az egyre fogyó 
jelentkezıi létszám, a finanszírozás rendszere miatt az egyes intézetek 
egymás vetélytársaikká váltak, és minden módszerrel igyekeznek saját 
pozíciójukat megerısíteni. Szükség lenne a szakmai fórumok újjáélesz-
tésére. 

Az LB által javasolt közös órák tartása megfontolandó. Intézetünk-
ben több hangszernél rendszeresen alkalmazzuk, jó eredménnyel. 
Ugyanakkor ezt órarend szerinti állandósággal nehezen tartjuk kivite-
lezhetınek.  
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Magunk is úgy véljük, sokkal több helyen és több hangszeren fo-
lyik mővész master képzés, mint ami indokolt lenne. Az LB-nak is több 
alkalommal kinyilvánítottuk, Intézetünkben a zenetanárképzést tartot-
tuk és a jövıben is azt tartjuk célnak.  

 
1.1.5. Intézményi tagoltság 
a)  Helyesnek tarjuk az LB megállapítását: „..az intézmények… 

fenntartásuk mellett szól egyrészt az, hogy az egyetemi/fıiskolai okta-
tók jelenléte nélkül e regionális funkciókat ellátó nagyvárosok zenei 
élete összeomlana, másrészt hogy a régiók tanári utánpótlását csak a 
közelben végzett hallgatókkal lehet biztosítani.” 

b) Helyesnek tartanánk az LB ajánlását: a mővészképzésnél „A 
MAB ilyen engedélyeit szigorúan a tanár személyéhez kellene kötni, és 
a tanár eltávozásakor fölül kellene vizsgálni” Ez a rendszer jól mőkö-
dött, amikor a Zeneakadémia bizonyos hangszerek képzését néhány 
kimagasló vidéki tanárkollégára bízta. 

c) „A jelenlegi helyzetben teljesen reménytelen a doktoriskola fel-
állítására igyekvı ambíció. Ez utóbbiról szólva egy igen nagy veszélyre 
a 3. fejezetben hívjuk fel a MAB és az OM illetékeseinek figyelmét.”  
Nagy kár, hogy nem kaptuk meg a 3. fejezetet, ahol megismerhettük 
volna az LB álláspontját, és az egyetlen zenei doktoriskola jobb mőkö-
désére tett megoldási javaslatait. 

d) Nem egészen érthetı az LB javaslata az oktatási társulásokkal 
kapcsolatban. Az még érthetı, hogy egy kimagasló tanár taníthasson 
több helyen (erre szinte valamennyi intézetnél van példa), de hogy va-
lósulhatna meg ez a „közös” hallgatókkal? Hogyan mőködhetne kama-
razene, zenekar, ha az egyik intézményben csak pl. vonós, a másikban 
csak fúvós képzés lenne? Vagy akár az un. „kis” hangszerek, mint pl. 
oboa, fagott oktatását koncentrálnánk egy-két helyre? 

 
 
[2. fejezet] SzE Varga Tibor Zenemővészeti Intézet - Gyır 
Javaslat: két év múlva a hibák kijavítása újra vizsgálandó   
 
Általános jellemzés és kívánatos jövı 
Örömmel vettük, hogy az LB általános benyomása az Intézetrıl po-

zitív. Az LB helyzetértékelésével, a tanárainkról alkotott képével alap-
vetıen egyetértünk. Jól látják gyengeségeinket, és az elıttünk álló prob-
lémák megoldásának útját. 
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Néhány megjegyzés a bírálathoz: 
- A bolognai rendszer bevezetése elıtt jó elméleti tudással és jó 

„zenei füllel” rendelkezı hangszeres hallgatóink jelentıs számban kap-
tak szolfézs kiegészítı diplomát, mely elısegítette elhelyezkedésüket. 
Ahogy az LB jelentés is írja, a kisebb helyeken elvétve tud valaki teljes 
állást kapni csak hangszeroktatásra, a legtöbben a szolfézstanítással 
karöltve tudtak elhelyezkedni, és alapvetıen jól végezték a feladatukat. 
A bolognai rendszerben ez a párhuzamosság sajnos megszőnt.  Meg-
fontoljuk az LB ajánlását az alapképzésben a szolfézs minor elindításá-
ról, és a masteren a zeneismeret szakirány akkreditálásáról. 

- Az LB ajánlása, a szombathelyi volt Berzsenyi mővészetközvetí-
tési (ének-zenei) szakának áttelepítése a következı években nem tőnik 
reálisnak – bár kétségtelen, szakmailag indokolt lenne. Pár éve a Berzse-
nyi Fıiskola integrációs szándékkal megkereste a Széchenyi Egyetemet, 
végül is az integráció a Soproni Egyetemmel valósult meg. Ezzel a Ber-
zsenyi magányos zenei képzése a Soproni Egyetemen belül még jobban 
magára maradt.  

 
A zenekari és kamarazenész alapképzés 
A zenekari és kamarazenei kérdés általános problematikájával az 

általános rész foglalkozik, ránk általánosságban ugyanazok a hiányos-
ságok jellemzık. Megfontolásra érdemesnek tartjuk az LB ajánlásait, és 
a megoldható ötleteket azonnal érvényesítjük. 

A koncertcélokra, zenekari próbákra szolgáló volt Zsinagóga temp-
lomtere valóban nem a legjobb akusztikájú terem. A jelentıs állami és 
egyetemi pénzbıl felújított mőemléképület lassan három éve nyitotta 
meg újra kapuját sok évtizedes romos állapot után. Az azóta eltelt idı-
ben volt alkalmunk megtapasztalni a terem akusztikai elınyeit és hátrá-
nyait. Az akusztikai hátrányok leküzdésére, csökkentésére akusztikai 
tervek készültek, melyek egy részét már ki tudtuk próbálni. Reménye-
ink szerint a mőemlékvédelmi hivatalokkal sikerül kölcsönösen elfo-
gadható megoldást találnunk. 

Örülünk, hogy kiemelkedı képességő tanárokra lettek figyelmesek. 
Déri Györggyel hosszú távú terveink vannak, ı is szívesen van nálunk, 
rendkívül eredményes munkát végez. 
Sok kollégánk vesz részt a Zeneakadémia doktorképzésében, ebben az 
évben 5 kollégánk sikeres védésében reménykedünk. Az ütıhangszeres 
tematikát és a hangszerparkot még a gyıri ütıs kultúrát megalapozó 
Váray László dolgozta ki, illetve hozta létre. Utóda tanári próbaidejét 
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tölti, az LB számára is kielégítı megoldáshoz várjuk a szakmai segítsé-
get és tanácsokat. 
Az LB jelentés gyengének ítéli meg a hegedős képzésünket. Való igaz, 
a hegedő tanáraink – elsısorban Svikruha Márta – nem koncertezı, 
gyakorló muzsikusok, de az elmúlt sok év fıiskolai verseny eredményei 
és a Zeneakadémiára, illetve más intézmény kiegészítı egyetemi képzé-
sére felvett hegedős hallgatónk nagy száma inkább a ellenkezıjét bizo-
nyítja. Kalló Zsolt bekapcsolódása a hegedő fıtárgy oktatásba remélhe-
tıleg a szint további emelkedését fogja jelenteni. 
Tanári gárdánkban a kiemelkedı képességő kollégák mellett vitathatat-
lanul találunk szerényebb képességőeket, mint bárhol máshol, ahogy az 
LB is látja. A személycserék, a kevésbé alkalmas tanárok háttérbe szo-
rítása a jogszabályok miatt nagyon nehezen megvalósíthatók. Ez nem 
csak a mi intézményünkre, de az egész felsıoktatásra jellemzı és ko-
moly politikai döntést igényel ennek a megoldása. 
Valóban komoly gondot jelent a nem megfelelı könyvtári állomány. A 
Zeneakadémia legmostohább intézeteként integrálódtunk a gyıri akkori 
fıiskolához. Az elmúlt több mint egy évtized alatt épületünk, anyagi 
helyzetünk konszolidálódott, sok szempontból kivételesen jó helyzetbe 
is kerültünk. 2002-ben a Parlament 4,5 milliárd Ft-os támogatást szava-
zott mg az Egyetem új könyvtárára és könyvtári állományának javításá-
ra. Komoly és nagyratörı terveket készítettünk a hiány lefaragására, és 
esélyünk is volt egy korszerő adatbázisú, jóval nagyobb állományú 
zenei könyvtár kialakítására. Sajnos a politika viharai negligálták az 
akkori törvényerejő döntést. Most hasonló cipıben járunk: a jövı évben 
kezdıdik az új könyvtár és tudásközpont építése, reményeink szerint a 
sok milliárd Ft-os fejlesztésbıl nekünk is jut. A Richter János Zenemő-
vészeti Szakközépiskolával való szoros kapcsolat miatt (közös együtte-
sek, tanárok, hangszerbeszerzések) használjuk a 25.000-es könyvtáru-
kat is.  
Az elıterjesztésben 2 éves feltételes akkreditációt javasolnak, csakúgy, 
mint a többi hasonló intézménynek. Az LB jelentésébıl nem derül ki 
pontosan, milyen konkrét feltételek teljesülése esetén támogatnák a 
képzést. 
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Miskolci Egyetem, Bartók Béla Zenemővészeti Intézet 
 
R/1589-2/2009. HA. 

Prof. Dr. Bazsa György úrnak 
a MAB elnöke 
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság  

 
Tárgy: Észrevételek a MAB Akkreditációs Bizottsága 2008. november 
5-7. közötti látogatásáról készült, párhuzamos akkreditációs értékelést 
tartalmazó jegyzıkönyvhöz 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Élve az intézményi véleményezési joggal, a tárgybeli jelentéshez – a 
fejezetek sorrendjében – az alábbi megjegyzéseket tesszük. 
 

I. fejezet 
 
Elöljáróban kijelentjük, hogy a MAB által delegált Akkreditációs Bi-
zottság jelentésében megfogalmazottakkal – bár mint az ismert, nem 
kaphattak teljes képet az egyes intézményekben folyó munkáról – 
egyetértünk. Az oktatás folyamatára tett javaslataik és a megjelölt fel-
adatok eddig is célként lebegtek az intézmény vezetı testületei elıtt, 
teljes körő megvalósításukat azonban több tényezı befolyásolja. 
 
Bár a jelentés nem kíván a finanszírozási feltételekkel foglalkozni, rög-
zíthetjük, hogy a jelenlegi rendszer a mennyiségi és nem a minıségi 
mutatókat preferálja. 
 
Az sem vitatható, hogy minıségi munka a jól felkészült, és elhivatott 
oktatók mellett, a befogadásra kész és alkalmas hallgatókat is feltételez. 
Véleményünk szerint a zenei felsıoktatás egyik fı problémája, hogy a 
zeneiskolák és zenemővészeti szakközépiskolák teljes szakmai felügye-
letét felszámolták. Az úgynevezett minıségbiztosítási eljárások jósze-
rével csak az adminisztrációt ellenırzik, azt a szakmai segítséget és 
odafigyelést, amit az egykori szakfelügyelıi rendszer nyújtott, nem 
biztosítják, és nem is biztosíthatják. Így fordulhatott elı, hogy bizonyos 
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szakok elcsökevényesedtek, megszőntek (pl. fıtárgyi szintő elmélet, 
gordon). Csak az iskolavezetık szakmai igényességén múlik, számon 
tartják-e, hogy az oboa, fagott, kürt tanárok legalább óraszámuk egy 
részében képesítésükben megfelelı munkát végeznek, vagy hagyják a 
teljes óraszámot furulyatanítással kitölteni. 
 
Az oktatás és a valódi társadalmi igények, valamint a repertoár 
megválasztására vonatkozó észrevételekkel teljes mértékben egyetér-
tünk, és igyekszünk a változtatásokat jó irányba befolyásolni. Az alap-
helyzet azonban az, hogy az oktató azokat a szakmai, mővészi ismere-
teket és elvárásokat igyekszik továbbadni, amiket vele szemben is tá-
masztottak tanulmányai során. Köztudott, hogy az intézményeknek a 
felsıoktatásban alkalmazható oktatók képzésére lényegében semmilyen 
befolyásuk nincs. Változás akkor várható, ha vidéki egyetemeken szór-
ványosan induló mővészképzés nem a Liszt Ferenc Zenemővészeti 
Egyetemmel akar versenyezni, hanem jobban figyelembe veszi az okta-
tói munkára való felkészítést. 
 
A repertoár vonatkozásában kényszerek hatnak. A hallgatók egy része 
azonban, valóban zenekari mővészi pályára megy. A vidéki zenekarok 
muzsikusainak döntı többségét vidéken képezték. A próbajátékok 
anyaga egyre igényesebb, míg a felkészülési idı a BA képzésben három 
évre zsugorodott. A próbajátékok anyagát képezı jelentıs versenymő-
veknek és egyéb daraboknak a képzési idın belüli feldolgozása megke-
rülhetetlen. 
A repertoár „átjátszandó” anyagokkal való bıvítése minden szempont-
ból kívánatos, de nehézséget okoz, hogy a lapról játszási készség kiala-
kítására az alap- és középfokú képzésben nem fordítanak figyelmet. Ezt 
tapasztaljuk – néhány örvendetes kivételtıl eltekintve – a hallgatók 
többségénél. 
 
A fenti észrevételeket nem mentegetızésként, és nem beletörıdéssel 
jegyezzük meg, hanem a helyzetelemzés objektív tényezıjének ítéljük. 
 
Kamarazene: úgy gondoljuk, a kamarazene oktatására vonatkozó álta-
lános észrevételek a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemővészeti 
Intézetére nem jellemzıek. Elismerjük azonban, hogy a tárgyat tanter-
vileg fel lehet ugyan építeni, de a gyakorlatban a hangszerenként ren-
delkezésre álló hallgatók határozzák meg a csoportok összetételét, ami 
jelentısen befolyásolja a repertoárt. 
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Zenekar: esetünkben a szakmai vezetés Török Géza, a Magyar Állami 
Operaház Liszt-díjas karmestere személyében megoldott. Munkáját a 
vonós- és fúvós szekciók szólampróbái alkalmával szakoktatóink segí-
tik. A zenekari játékra való felkészítést célozza, a fıtárgyi munkába 
épített zenekari szólamismeret (a fıtárgyi vizsga anyagát képezi) és a 
zenekari szólamgyakorlat, mely vonós-, fafúvós–, rézfúvós– és ütıs 
szekcióban, órarend szerinti beosztásban, zenekari praxissal rendelkezı 
oktatók irányításával történik. Nem elhanyagolható tény, hogy hallgató-
ink olyan szólistákkal dolgozhattak együtt, mint Lantos István, Falvai 
Sándor, Onczay Csaba, Szokolai Balázs, valamint a Magyar Állami 
Operaház énekes szólistái. 
 
A zenekari munka pedagógiai tervére vonatkozó észrevételek fontosak, 
de csak ideális körülmények közt valósíthatók meg. Bizonyos „meg-
rendelések” teljesítése az anyaintézethez való tartozásunkat demonstrál-
ják, más esetekben az Egyetem és a Város kapcsolatát, illetve az Intézet 
régióban betöltött pozícióit erısítik. Különösen nehéz ezeknek a felké-
réseknek ellenállni, amikor a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett az 
egyetemek évi több tízmillió forinttal járulnak hozzá a zenemővészeti 
karok és intézetek mőködıképességének megırzéséhez. Mindemellett – 
elsısorban a mősor megválasztásával – igyekszünk az oktatási célok és 
a külsı igények közti egyensúlyt megtartani. 
 
Énekkar: A Látogató Bizottság az idı szőkössége miatt csak a városi 
kórus próbáját látogatta meg, ahová az Intézet férfi hallgatói járnak 
kóruspróbára. A kevés létszámú férfi hallgató miatt vegyeskar önállóan 
a fıiskolán nem mőködik, ık itt tudják le a kórusgyakorlatukat. Az 
Intézetben mőködik viszont nıikar, a Látogató Bizottság ennek próbá-
ján nem vett részt. A Nıikar – létszáma 35-40 fı – évek óta szép ered-
ményeket ér el hazai és nemzetközi versenyeken is. 
 
Reflexiónk a Bizottság javaslataira: 
 
Önálló kamarazene-zenekari BA és MA szakirányok indítása: 
Csak a tanári második, illetve kiegészítı szak engedélyezésével java-
solható, mivel elıre nem prognosztizálható, hogy melyik szakterületen 
lesz a hallgatónak elhelyezkedési lehetısége. További probléma, hogy a 
„normál” BA és MA tantervétıl feltételezhetıen eltérı zenekari gya-
korlat, – mely szimfonikus zenekar esetében legalább 13 szakirány 
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megfelelı hallgatói létszámát feltételezi –, hogyan teljesíthetı a jelen-
leg engedélyezett hallgatói létszámkeret mellett. 
 
Tanári színvonal kérdése akkor lesz megoldható, ha DLA-s képzett-
ségő pályázók sokaságából választhat az intézmény oktatót. Amíg „va-
dászni” kell egy-egy minısített oktatóra – függetlenül szakmai gyakor-
latától és pedagógiai eredményeitıl – javulás nem várható. A témával 
kapcsolatban visszautalnánk a bevezetıben említettekre, miszerint le-
endı oktatóink képzésére nincs befolyásunk. 
 
Alkotómővészet szak problémái az alap- és középfokú képzésben, 
illetve annak megszőnésében keresendık. Elgondolkodtató, hogy a 
zenemővészeti karok és intézetek nem is akkreditáltatták valamennyien 
e szakot. Kérdés, Kodály Zoltán országában ki fogja az alsó- és közép-
fokú oktatásban a szolfézst és zeneelméletet tanítani. 

 
 

II. fejezet 
 

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemővészeti Intézete értékelése 
 

- Ellentmondást érzünk a 14. oldal 4. bekezdésének megállapítása 
– miszerint „nehézséget jelent a tanári kar óraszámának kitölté-
se” – és az oktatói állomány közölt adatai közt. Valójában az 
óradíjas oktatók magas számát a kinevezettek létszáma teszi 
szükségessé. 

- Intézetünkben PhD fokozattal rendelkezı oktatót nem alkalma-
zunk, a tudományosan minısített oktatóink DLA fokozattal ren-
delkeznek. 

- A zeneszerzés szak indítása a növendékanyag vonatkozásában 
valóban nem váltotta be a hozzáfőzött reményeket, így a 
2009/2010 tanévre már meg sem hirdettük. 

- A kamarazene tanítására tett észrevétel kapcsán megjegyezzük, 
hogy a jelenlegi BA képzés intézmények közti konszenzuson 
alapuló órahálója (átjárhatóság) nem teszi lehetıvé a kamarazene 
fıtárgyi szintő oktatását. Tény, hogy a színvonal nem teljesen ki-
egyenlített. Az órák döntı többségét azonban olyan oktatók tart-
ják, mint Dr. Tóth Erika (a Kodály Vonósnégyes másodhegedő-
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se), Kostyál Kálmán (négy évtizedig a Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar szekund szólamvezetıje) és a Látogató Bizottság által is 
kiemelt Miklós-Dienes András és Bákonyi Tamás kollegák. Ta-
pasztalataink szerint – különösen az alsóbb évfolyamokon – cél-
szerőbb a csoportokat olyan kamarazenei gyakorlattal rendelkezı 
oktatókra bízni, akik esetenként hangszertechnikai segítséget is 
tudnak adni az optimális zenei megoldásokhoz (vonósokhoz vo-
nós tanár, fafúvósokhoz fafúvós tanár stb.). Elfogadjuk és meg-
valósítjuk azt a gyakorlatot, hogy a színvonal összehangolása ér-
dekében egy felelıse legyen a tárgynak 

- Az alkotómővészet szak problémája a felsıoktatás szintjén nem 
oldható meg. Meg kellene találni a módját, hogy a zenemővészeti 
szakközépiskolákban ismét beinduljon a képzés, illetve a peda-
gógiai fıiskolák mintájára lehetıvé váljon az államilag finanszí-
rozott kétszakos képzés (hangszer+szolfézs). Ellenkezı esetben a 
zeneiskolák néhány éven belül szolfézstanár nélkül maradnak, 
vagy ami szakmailag ezzel egyenlı, ezeket az állásokat mővé-
szetközvetítı diplomával rendelkezıkkel töltik be. 

- A repertoárral kapcsolatos észrevételeinket az elsı fejezetben tet-
tük meg. 

- A magánének énektanításban általunk is észlelt anomáliákat a 
Látogató Bizottság csak megerısítette. Az elsı szükséges lépést 
megtettük Pappné dr. Schmiedt Annamária kinevezésével. 

 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Látogató Bizottság észrevételeit, 
és hogy a vizsgálat során nyugodt, kollegiális légkörben tudtunk együtt-
mőködni. 
 
 
Miskolc, 2009. augusztus 24. 
 
Prof. Dr. Patkó Gyula 
rektor 
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Szegedi Tudományegyetem, Zenemővészeti Kar 
 
 
A zenemővészeti ág szakjain folyó képzések 2008-2009-ben lezajlott 
párhuzamos akkreditációs eljárását követıen elkészült LB-jelentés hi-
vatkozik arra a körülményre, hogy „a tanári állománynak csak mintegy 
felét” láthatta munka közben, „s egyetlen óra vagy töredék-óra benyo-
másai alapján nem lehet igazán felelısséggel nyilatkozni”. Ebbıl is 
következik, hogy a jelentés némely része korrekcióra, illetve kiegészí-
tésre szorul.  
 
1. fejezetet  
 
1.1.1. 
Ezek közé tartozik az repertoárra vonatkozó bekezdése is, hiszen Sze-
geden mintegy négy évtizede minden évben megrendezésre kerül a 
Kortárszenei Hét, melynek keretében hallgatóink és oktatóink rendsze-
resen adnak elı ismert és kevésbé ismert kortárszenei mőveket. (Az 
elıadott mővek katalógusa megtalálható a Vántus Társaság archívumá-
ban.) 
 
Az LB által kívánatosnak tartott szerzık mőveit a ZMK képzése rend-
szeresen repertoárján tartja. (Pl. az egyik diplomázó Liget: Musica 
Ricercata-ját játszotta). Fontos megemlíteni, hogy a zongora szakos 
hallgatók számára a tanév 2. félévi vizsgáinak egyik fontos eleme a 
Mikrokozmosz IV-V-VI. kötetébıl összeállított kötelezı válogatás, 
továbbá, hogy Bartók zenéjét a Szegeden kétévente megrendezésre 
kerülı Nemzetközi Bartók Zongoraversenyen is preferáljuk. A szerzı 
mőveinek széles skálája kerül megszólaltatásra, melyet a versenyek 
programfüzetei dokumentálnak.    
 
1.1.2. 
Szegeden a kamarazene oktatása két évtizede a Kamarazene Tanszék 
keretei között folyik. Szervezett keretek között, órarend szerint, heti 
gyakorisággal. Számunkra a kamarazenei képzés fontossága a fıtár-
gyéhoz hasonló, melyet az is igazol, hogy a fıtárgyi vizsgához hason-
lóan a hallgatók vizsgakoncertet teljesítenek, melynek értékelése szin-
tén két tizedes jegy pontosságú. Emellett a szorgalmi idıszakban nem-
csak a ZMK hangversenytermeiben, hanem egyéb egyetemi és városi 
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rendezvényeken is színvonalas teljesítményt nyújtanak, melyeken sok 
esetben maga a kamarazene-tanár is fellép a tanítványaival. Az oktatás 
minıségét jelzi, hogy a ZMK hallgatói kiemelkedıen jól szerepelnek a 
hazai és nemzetközi kamarazenei versenyeken. 
 
1.1.3. 
A Zenemővészeti Karon három zenekar (szimfonikus, koncertfúvós és 
vonós kamara) biztosítja a zenekari gyakorlat oktatását. A Vonós Ka-
marazenekart a Szegedi Szimfonikus Zenekar kiváló koncertmestere 
vezeti, aki egyben kamarazenét is tanít. Személye garancia arra, hogy a 
szólampróba, a hangzásarány, a biztos intonáció, stílusismeret, és a 
zenekari játékra való felkészítés maradéktalanul megvalósul. A ZMK 
vezetése az együttesek vezetıivel közösen alakítja ki az adott tanév 
elején a játszandó repertoárt és tervezi meg a zenekarok fellépéseit. 
Együtteseink félévente két-két önálló koncertet abszolválnak általában 
– a magyarországi koncertéletben még mindig jellemzı – nyitány–
versenymő–szimfónia mősorszerkezet elvét követve. A zenekari gya-
korlat órahálóban való elhelyezése és kreditálása mindenben megfelel 
az elıadómővészet alapszak KKK-jában elıírtaknak.  
 
1.1.4. 
Az önálló kamarazene-zenekari BA-szakirány és MA-szak létesítésé-
nek és indításának jogszabályi lehetıségei jelenleg is adottak. Ugyan-
akkor új szakok létesítése és indítása csak egy költségeket és hatékony-
ságot figyelembevevı hatástanulmány elkészítését követıen célszerő, 
melynek során figyelembe kell venni azt is, hogy a jelenlegiek közé 
hogyan illeszthetıek újabb képzések, milyen óratöbblettel járnak azok, 
van-e oktatói kapacitás. Itt kell megemlíteni azt is, hogy minden képzı-
hely csak a saját kapacitáslétszámának terhére indíthat újabb képzése-
ket. 
 
1.2.1. 
Meglepett bennünket az LB-jelentés oktatókra vonatkozó állítása, 
melybıl az a következtetés vonható le, miszerint a hazai zenei felsıok-
tatásban oktatók több mint 80 %-a nem tartozik sem a „szilárd hagyo-
mány ırzıi”, sem a „jó tanárok” közé, azaz „átlagos, vagy átlag alatti 
tanárok.” Ezt a megállapítást egy-egy két-három napos látogatás be-
nyomásai alapján mindenképpen eltúlzottnak tartjuk, személyes szak-
mai tapasztalataink (felvételi vizsgák, diplomakoncertek, zenei verse-
nyek, fesztiválok) alapján ennél kedvezıbb arányt tartunk reálisnak. 
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1.2.2. 
A zenetörténet óraszáma valóban csökkent a többciklusú képzésre tör-
ténı átállással (210-rıl 180-ra). Ahhoz, hogy az óraszám újra 210 le-
gyen, a III. év heti óraszámát 2-rıl 3-ra kell emelni. 
 
A partitúraismeretet mint ismeretkört az alapszakok KKK-i nem tar-
talmazzák. 
A ZMK Magánének Tanszéke növendékeinek minıségi nyelvoktatása 
megoldott. Az Idegennyelvi Központ által oktatott olasz és német zenei 
szaknyelv mellett az idegen nyelvő szerepgyakorlatot igazi szaktekin-
tély – Csengery Adienne kiváló mővész – tanítja. 
 
1.2.3. 
Az LB-jelentés szerint felül kellene vizsgálni az alkotómővészet és 
muzikológia alapszak zeneismeret szakirányának az ének-zene alapkép-
zési szakkal való párhuzamosságát. A párhuzamosság látszólagos, mi-
vel eltérés van már a bemenetet illetıen is, más a képzés tartalma és 
célja, valamint más-más képzési területhez tartoznak (mővészet, illetve 
mővészetközvetítés).  
 
1.2.4. 
Életszerőnek tőnik az a megállapítás, mely szerint azon oktatók, akik 
egyben zenekari mővészek is, saját óráik megtartásán túl nem igen 
vesznek részt a Kar életében. Ezzel együtt ennek a helyzetnek nemcsak 
hátrányai, hanem elınyei is vannak. A zenekari muzsikusok révén élı 
kapcsolatban áll a zenei felsıoktatás a szimfonikus zenekarral, speciális 
tudásukkal jelentıs mértékben gyarapíthatják a hallgatók szakmai isme-
reteit. Ezért ezt a szituációt nem tekinthetjük kizárólagosan elmarasz-
talhatónak. 
 
A közös hangszeres órákra vonatkozó javaslat szakmai szempontból 
egyértelmően jónak mondható, de kivitelezése oktatásszervezési nehéz-
ségekbe ütközhet. 
 
1.2.5. 
A felvételizık létszám-csökkenésének okát mi abban látjuk, hogy azok 
a jelentkezık, akik most kizárólag csak az alapszakokra jelentkezhet-
nek, korábban két jelentkezést is beadhattak (egyszerre fıiskolai és 
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egyetemi szakra). Ezáltal a jelentkezık száma – több év átlagát alapul 
véve – kb. 40 %-kal több volt. 
 
2. fejezetet 
 
Az 1. fejezetben a kamarazenei és zenekari képzésre vonatkozóan leírt 
észrevételünket itt tudatosan megismételjük:  
Szegeden a kamarazene oktatása két évtizede a Kamarazene Tanszék 
keretei között folyik. Szervezett keretek között, órarend szerint, heti 
gyakorisággal. Számunkra a kamarazenei képzés fontossága a fıtár-
gyéhoz hasonló, melyet az is igazol, hogy a fıtárgyi vizsgához hason-
lóan a hallgatók vizsgakoncertet teljesítenek, melynek értékelése szin-
tén két tizedes jegy pontosságú. Emellett a szorgalmi idıszakban nem-
csak a ZMK hangversenytermeiben, hanem egyéb egyetemi és városi 
rendezvényeken is színvonalas teljesítményt nyújtanak, melyeken sok 
esetben maga a kamarazene-tanár is fellép a tanítványaival. Az oktatás 
minıségét jelzi, hogy a ZMK hallgatói kiemelkedıen jól szerepelnek a 
hazai és nemzetközi kamarazenei versenyeken. (Ld. 1.1.2.) 
A Zenemővészeti Karon három zenekar (szimfonikus, koncertfúvós és 
vonós kamara) biztosítja a zenekari gyakorlat oktatását. A Vonós Ka-
marazenekart a Szegedi Szimfonikus Zenekar kiváló koncertmestere 
vezeti, aki egyben kamarazenét is tanít. Személye garancia arra, hogy a 
szólampróba, a hangzásarány, a biztos intonáció, stílusismeret, és a 
zenekari játékra való felkészítés maradéktalanul megvalósul. A ZMK 
vezetése az együttesek vezetıivel közösen alakítja ki az adott tanév 
elején a játszandó repertoárt és tervezi meg a zenekarok fellépéseit. 
Együtteseink félévente két-két önálló koncertet abszolválnak általában 
– a magyarországi koncertéletben még mindig jellemzı – nyitány–
versenymő–szimfónia mősorszerkezet elvét követve. A zenekari gya-
korlat órahálóban való elhelyezése és kreditálása mindenben megfelel 
az elıadómővészet alapszak KKK-jában elıírtaknak. (Ld. 1.1.3.) 
 
Az oktatói állomány vonatkozásában kiegészítésül megemlítjük, hogy a 
szakmai tárgyakat ellátó közalkalmazottak 24 %-a, az összes tárgyat 
oktatók 32 %-a rendelkezik fokozattal, valamint a szakon oktatók közül 
4 oktató habilitált (Kerek Ferenc, Pukánszky Béla, Szecsıdi Ferenc, 
Temesi Mária). Megemlítjük, hogy oktatóink közül jelenleg 8-an vesz-
nek részt doktori képzésben, így a minısített oktatók aránya tovább nı. 
Vélhetıen ezek az adatok elkerülték az LB figyelmét, mert a jelentés-
ben a minısített oktatók feltőnıen alacsony számáról tesznek említést. 
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Sajnálattal állapítjuk meg, hogy „a kiváló, vagy a közepes szintet felfe-
lé átlépı tanárok” felsorolása is hiányos.  
 
Az SZTE intézményfejlesztési tervében – a ZMK képzési fejlesztési 
tervével összhangban – szerepel a doktori iskola létesítése. A mővész 
master szakirányokra és a habilitált egyetemi tanárokra, valamint kiter-
jedt nemzetközi kapcsolatainkra építve reális tervnek látjuk ennek 
megvalósítását. A Hubay-életmővet feltáró Szecsıdi Ferenc, a Wagner-
operaszerepeket alakító Temesi Mária és a Nagyszentmiklósi Bartók-
centrumot kiépítı Kerek Ferenc tudományos és mővészi munkásságát 
tekintjük a leendı doktoriskola magjának. A Kar mővészeti mőhelyei-
nek és kutatási területeinek részletes leírását az Önértékelés vonatkozó 
része részletesen tartalmazza.   
 
Az alkotómővészet és muzikológia alapszak két szakirányával kapcso-
latban rendelkezünk indítási engedéllyel, melyeket 2007-ben nem indí-
tottunk, 2008-ban pedig meg sem hirdettünk. Így valójában sajátos az a 
megállapítás, hogy a „szak szétesett”. Az elıadómővészet alapszak 
zenekar- és kórusvezetés szakirányával kapcsolatos beadványunk nem 
volt, így szakindítási engedélyünk sincs.  
 
Az LB-jelentés szerint felül kellene vizsgálni az alkotómővészet és 
muzikológia alapszak zeneismeret szakirányának az ének-zene alapkép-
zési szakkal való párhuzamosságát. A párhuzamosság látszólagos, mi-
vel eltérés van már a bemenetet illetıen is, más a képzés tartalma és 
célja, valamint más-más képzési területhez tartoznak (mővészet, illetve 
mővészetközvetítés) (ld. 1.2.3.) 
 
Az egyes tanszakok értékelésében a mőködı 20 szakirány alig több 
mint egyharmadáról esik szó.  
 
A ZMK Zeneelmélet Tanszékét sajátos állapotban érte a párhuzamos 
akkreditáció. A beadvány elkészítésekor stabil tanszék a minısített 
oktató váratlan távozásával nehéz helyzetbe került. A megbízott tan-
székvezetı megbízatása június 30-án lejárt. Személyét egy valóban 
nagy tapasztalattal rendelkezı kolléga váltja fel, aki képes lesz lendü-
letbe hozni a Kar elméleti képzését. A Zeneelmélet Tanszék minısített 
oktatójával szemben az LB által megfogalmazott kritikát eltúlzottnak 
érezzük, mivel eddig elért szakmai eredményei elvitathatatlanok (Deb-
receni Nemzetközi Kórusverseny díjazottja). Véleményünket alátá-
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masztja a MAB-tól az LB-jelentéssel egy idıben érkezett szakindítási 
engedély indoklása, mely szerint: „A szakmai munkát végzı dr. Cseri 
Zsófia is minısítéssel rendelkezik. A tantárgyak felelısei és oktatói 
vezetıoktatók, szakmailag alkalmasak feladataik ellátására. Mővészi 
jelenük és múltjuk, oktatói és mővészi tevékenységük összhangja az 
oktatott vagy gondozott tárgyak elméleti és gyakorlati területeivel meg-
gyızıen bizonyított.” 
 
A vezetési stílust javítani szándékozó kitétellel kapcsolatban meg kí-
vánjuk jegyezni, hogy a Kar az elmúlt közel egy évtizedben a Tanszék-
vezetıi Kollégium bevonásával hozta meg döntéseit, és ezen elvek 
szerint kíván mőködni a jövıben is.   
 
 
Szeged, 2009. augusztus 12. 
 
 
Tisztelettel 
Dr. Kerek Ferenc 
dékán 
 
 
 
 
 
Pécsi Tudományegyetem, Mővészeti Kar 
Az intézmény észrevételeit lásd külön PDF fájlban. 
 
 
Kodolányi János Fıiskola (Székesfehérvár) 
Az intézmény nem főzött észrevételeket a jelentés tervezetéhez. 
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ÖSSZEFOGLALÓ az ének-zene alapképzés általános vonatkozásairól 
 
 
a) A képzés általános helyzete 
Magyarországon hat helyszínen van hagyománya az ének-zene képzés-
nek a régi tantervő, fıiskolai szintő és egyetemi szintő felsıoktatásban. 
Ezek a tanárképzı helyek az elmúlt évtizedekben részben nagy létszá-
mú, részben pedig – döntı többségükben – megfelelı minıségő ének-
tanárt adtak a közoktatásnak. Ez a helyzet több elemében is megválto-
zott az elmúlt idıszakban. Az egyik ilyen döntı változás az, hogy a 
NAT megalkotásakor az iskolai énektanításra szánható órák száma 
jelentısen lecsökkent, általában heti egy órával számolhatunk az isko-
lák pedagógiai programjában. Ezen belül különösen tragikus az a válto-
zás, amelyet a zenei tagozatos iskolák számának csökkenése, illetve az 
azok tantervében lecsökkent ének-zene óraszám jelent. Ez a munkaerı-
piacot érintı változás jelentékenyen és kedvezıtlenül hat vissza a ta-
nárképzést folytató intézményekre.  
 
A másik változás a bolognai típusú képzésre történı átállás, amely az 
egész képzés szerkezetét, idıtartamát és sok tekintetben szakmai filozó-
fiáját, tartalmát is érinti. A hagyományos képzési formák, tartalmak 
mind önmagukban, mind szerkezeti értelemben (pl. egymásra épülés) 
átalakíthatók, átalakítandóak és a tananyag felülvizsgálata, korszerősí-
tése elkerülhetetlen. Az alapszakos (BA) és tanári mesterképzések 
hangsúlyai miatt eltolódó és átstrukturálódó feladatok mind oktatási, 
mind szervezési tekintetben új helyzetet jelentenek. Az egyik legmar-
kánsabb képzési problémának látszik az, hogy a többciklusú képzés 
bevezetésével a tanárképzési funkció – a rendszer szintjén - valójában 
gyengült, annak ellenére, hogy az öt helyszínen már akkreditált tanári 
mesterszakban a korábbiaknál koncentráltabban jelenik meg a pedago-
gikum és az iskolai szakmai gyakorlat. Az alapképzés három éve alatt a 
hallgatók nem találkoznak az iskola valóságával, valójában nem ren-
delkeznek a pedagógus hivatásra felkészüléshez szükséges gyakorlati 
ismeretekkel, benyomásokkal. (Egyes nyugati felsıoktatási intézmé-
nyekben tanári BA szintő képzések is mőködnek!) 
 
További változás a többciklusú képzés miatt az is, hogy a mesterszakon 
továbbtanulni szándékozóknak nagy hányada létszámkorlátok miatt 
nem teheti majd ezt meg, holott a korábbiakban már a képességeket 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 357

vizsgáló alkalmassági vizsgákon, egyfajta szelekción estek át. Így fenn-
áll annak a veszélye, hogy a BA oklevéllel a munkanélküliek számát 
gyarapítják majd. Éppen e problémát látva fordult a hallgatók és tanára-
ik gondolkodása úgy, hogy az alapszakon minden olyan (esetenként 
más szakirányú) ismeretszerzési lehetıséget ki kell használni, amely 
késıbb több irányú tanulmányokat tehet lehetıvé a mesterképzések 
valamelyikében. Sajnos, ugyanakkor ettıl generális megoldást nem 
lehet várni, mert a választható, szakon kívüli tanulmányi modulok napi 
munkájában a hallgatók nagy része koordinálhatatlan órarendi ütemezés 
miatt nem tud részt venni. 
 
Tanulságos tapasztalata a látogatásnak az a dilemma is, amely a mővé-
szetközvetítı képzés és a mővészeti képzés közötti különbségként fo-
galmazható meg. A legpozitívabb tapasztalatok ott adódtak, ahol ezt a 
kétféle megközelítést nem választották el szigorúan. E pozitív példákat 
szolgáltató oktatók abból indultak ki, hogy a majdani ének-zene tanári 
mesterszakot elvégzı hallgatók, a leendı énektanárok, kell hogy ren-
delkezzenek a mővészi élményekkel, amelyek által maguk is biztonsá-
gosabban felfedezhetik a közoktatásban a gyermekek zenei irányultsá-
gát, tehetségét és maguk is képesek a zene mővészi hatóerejét felhasz-
nálni az oktatásban, személyiségfejlesztésben, adott esetben a zene nép-
szerőségét is növelni tudják az új, fiatal generációkban. Amennyiben a 
majdani énektanár kórusvezetésre is vállalkozik, akkor már egyértelmő, 
hogy a mővészi attitőd nem nélkülözhetı.  
 
b) Korlátok 
A képzés korlátjaként említendı, hogy szélsıségesen egyenetlen az 
engedélyezett, államilag finanszírozott beiskolázási létszám az ország 
hat képzı helyszínére vetítve és összevetve a felvételre jelentkezık és a 
szakmai felmérés alapján felvehetık létszámával. Ma még, a hagyomá-
nyos képzésben résztvevı évfolyamokkal számos szakmai részfeladat 
megoldható, de a következı években ez a létszám csökken, így félı, 
hogy olyan helyszín is lesz, ahol a „kritikus tömeget” nem éri el ez a 
létszám és olyan feladatok, mint pl. a kóruséneklés, kargyakorlat, stb. 
nem oldhatók meg magas minıségi szinten.  
 
Korlátként jelenik meg a finanszírozás szőkössége, amely számos, igen 
fontos fejlesztés megvalósítását hátráltatja, de esetenként még a mőkö-
dés jelenlegi színvonalán is gazdasági nehézségeket produkál. Minden 
integrált egyetem vagy fıiskola különbözı mértékben, de küzd ezzel a 
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problémával. Ennek egyik specifikus oka, hogy az órák nagy része – a 
képzési ág szakmai specifikumainak megfelelıen - egyéni képességfej-
lesztéssel telik, amely ily módon „nem gazdaságos” azokhoz a terüle-
tekhez képest, amelyek döntıen ismeretközléssel és nem képességfej-
lesztéssel foglalkoznak. 
 
c) Erısségek 
Összehasonlítva a szakakkreditációs beadványokat, a KKK-ban és az e 
dokumentációban elıírt kreditarányokat, mintatantervi megfeleltetése-
ket, megállapítható, hogy az akkreditálás óta eltelt idıben a személyi 
változások ellenére is döntıen megoldott a képzés (az ettıl eltérı érté-
kelés az adott tanszék leírásánál olvasható). 
 
A képzésben többségében megfelelı számú és minıségő, tehetséges 
oktató vesz részt, akik a tanárképzési hagyományokat nagyon jól isme-
rik és eredményeik által hitelesítve jól tudják az új, fiatal kollégák 
munkáját irányítani. További erısség, hogy minden helyszínen tapasz-
talható volt az egyetem/fıiskola pozitív és segítı hozzáállása, a képzés 
támogatása. Ez azzal is jár, hogy az ének-zene tanszékek fontos szere-
pet vállalnak az adott település közmővelıdési életében, de magának az 
intézménynek belsı közéletében, kulturális tevékenységében is. A hall-
gatói kérdıívek tanulságai szerint (ahol ilyet kitöltöttek), a hallgatók 
még olyan helyszíneken is elégedettek a képzéssel, ahol nem a legerı-
sebb szakmai értékeket lehetett regisztrálni. Ez azzal magyarázható, 
hogy a képzésben szükségszerően erısek a személyes kapcsolatok az 
oktatókkal. A hallgatói és oktatói interjúk, a közös beszélgetések, az 
egyéni konzultációk is nagy többségben azt mutatják, hogy a képzés az 
átalakulás nehézségei ellenére is normális mederben folyik. A fı szak-
juk képzési programján túl más szakmai modulok felvételére minden-
hol lehetıséget kapnak a hallgatók, ez nagyban hozzájárul saját képes-
ségfejlesztı tevékenységük szélesítéséhez is, de más szakosok képzésé-
nek gazdagításához is.  
 
Olyan helyszíneken, ahol a felvett hallgatók között nagyszámú a hang-
szeres érdeklıdés és elızetes tanulás zeneiskolában vagy zenemővésze-
ti szakközépiskolában, a tanszék gondoskodik olyan oktatókról, akik e 
képességeket és tudást fejlesztik egyéni órákon. Ez azért kiemelkedı 
tevékenység, mert a hangszeres zenei gondolkodásban megélt és meg-
valósított zenei megoldások visszahatnak a teljes zenei személyiség 
fejlıdésére. 
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Erısségként értékelendı az is, hogy az esetek döntı hányadában vagy 
jelenleg, vagy a közeljövı infrastrukturális reformjai keretében olyan 
környezetben folyik az oktatás, amelyben adottak a lehetıségek a szük-
séges képzés minıségének fenntartásához, fejlesztéséhez. A fenntartó 
intézmények az elvárható informatikai, könyvtári infrastruktúrát jól 
biztosítják. Általánosnak mondható az a tapasztalat is, hogy a képzés 
mindennapi szervezettsége áttekinthetı és normális rendet mutat.   
 
A végzett hallgatók pályakövetése - ha nem is rendszer szinten -, meg-
oldott. A kis létszámok és a hallgatókkal fenntartott személyes ismeret-
ség miatt a tanszékek pontosan tudják, hogy végzett hallgatóik közül 
hányan és milyen intézményben helyezkedtek el képzettségüknek meg-
felelıen, illetve hányan lettek pályamódosítók. 
 
d) Gyengeségek 
Általános tapasztalat (kisebb-nagyobb különbségekkel és kivételekkel) 
a képzésben felhasznált zenei anyag korlátozottsága, néhol még nehéz-
ségi színvonala is, amely elengedhetetlen a jövı ének-zene szakembere-
inek képzettségi szintjéhez.  
 
Az alapképzés indításával egyidejőleg több helyen is problémát jelent a 
hallgatók pontos tájékoztatása lehetıségeikrıl és az eddigi képzéstıl 
eltérı, másfajta kötelezettségeikrıl. Több helyen volt tapasztalható az, 
hogy a tanszék nem rendelkezett pontos adatokkal arról, hogy pl. hány 
hallgató rendelkezik nyelvvizsgával (a törvény módosítása óta ezek a 
követelmények szigorodtak). További jelenség az, hogy nagy a bizony-
talanság a hallgatókban abban a tekintetben, hogy BA diplomájuk a 
sikertelen mesterszakos felvétel esetén milyen lehetıségeket jelent 
számukra a munkaerıpiacon. Röviden úgy is jellemezhetı a helyzet, 
hogy a képzés jelenleg nem elegendı mértékben nyújt segítséget a me-
nedzsment ismeretek megtanulásához.  
 
Általános jelenségként mondható el, hogy a minıségpolitika, a minı-
ségfejlesztés dolgában a fenntartó intézmények általános szintjének 
megfelelıen még a folyamat elejét láthatjuk, (most szervezıdnek a 
team-ek, az informatikai háttér, annak mind szoftveres, mind hardveres 
vonatkozása). Ma még csak kari szinten történik minıségfejlesztési 
munka, így a tanszékek magukról még nem rendelkeznek átfogó ta-
pasztalatokkal, anyagokkal. Ez tehát jelenleg a tanszék szintjén nem ad 
segítséget a vezetıknek.  
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Nem általános gyengeség, de az intézményi értékeléseknél külön is 
kitérünk arra, hogy a kutatási tevékenység dokumentálására (kiadvány-
ok elkészítésére) több helyen nincs kellı lehetıség, miközben az adott 
képzés kutatási potenciálja valós és értékes. Ez azt a hátrányt okozza, 
hogy az új kutatási eredmények beépülése a képzésbe esetleges vagy 
szubjektív. 
 
A képzéshez szükséges hangszerpark mennyiségileg ugyan rendelke-
zésre áll, de minıségi tekintetben felújítást, új beszerzéseket igényelne. 
Több helyszínen tapasztalható volt a nagyon szoros költségvetési keret, 
amely számos fejlesztési szükségletet blokkol. 
 
Infrastrukturális problémaként szinte mindegyik képzı helyszínen kifo-
gásolható a termek közötti áthallás ténye, mértéke. Úgy érzékeltük, 
hogy erre a beruházásra vagy nem gondoltak a felújításkor, vagy éppen 
a pénzügyi háttér nem állt rendelkezésre. Az oktatás napi folyamatait ez 
a probléma jelentısen megnehezíti, végsı soron a minıségi képesség-
fejlesztı munkát teszi gyakran lehetetlenné. 
 
e) Lehetıségek 
Bármilyen bizonytalanság – és ellentmondás – is tapasztalható az új 
képzési rendszerben, mégis lehetıségként kell értékelni azt, hogy a 
kreditrendszer nagy mozgásszabadságot jelent a hallgatóknak a többféle 
képzési lehetıségek kihasználásában. Vannak pozitív példák arra is, 
hogy a fenntartó intézmények gazdag külföldi kapcsolatrendszerük 
révén lehetıvé teszik hallgatóik külföldi tanulását is az Erasmus prog-
ram és más kapcsolatok keretében. Általában is kijelenthetı, hogy az 
integrált felsıoktatási intézmények az integráció elınyeit nem használ-
ják ki teljes mértékben, ezért még sok lehetıség rejlik olyan szakkép-
zettségek társításában, amelyek az intézmények szakmai potenciáljában 
egyébként jelen vannak. 
 
Ahol a tanári mesterszak akkreditációja sikeresen lezajlott és az indítási 
engedéllyel rendelkeznek, ott minden bizonnyal a demográfiai problé-
mák ellenére is lesz felvehetı jelentkezı létszám, hiszen egy alapkép-
zés hallgatói piaci értéke jelentısen függ attól, hogy a mesterképzés 
elindul-e és milyen minıségben. (Ebbıl a szempontból egy képzıhely 
veszélyben van, lásd a részletezésben.) 
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A több helyszínen is érzékelhetı, nagyon aktív kutatási tevékenység 
dokumentálásának növekedése, az intézmények közötti információ 
megosztás és a kutatási eredmények rendszer szintő közzétételének 
színvonala valójában mindenhol nagy segítséget jelent a képzés színvo-
nalának emeléséhez. 
 
Amennyiben lehetıség adódik arra, hogy a fenntartó intézmények több 
anyagi eszközt ruházhatnak be a képzés tárgyi környezetének fejleszté-
sébe, mindenképpen javulhat a hangszerellátás, az oktatásban közvetle-
nül felhasználható informatikai eszközök és programok jelenléte.  
 
f) Veszélyek 
Az egyik legérzékelhetıbb veszély abból adódik, hogy a kedvezıtlen 
demográfiai folyamatokkal egyidejőleg magában a társadalom gondol-
kodásában is igen kedvezıtlen folyamatok játszódnak le a humán érté-
kekkel, ezen belül a zenével szemben is. Ez a tendencia jelentısen érin-
ti azt a korosztályt (alsó- és középfokú oktatás), ahol eldıl az, hogy ki 
fordul a zene felé, ki kíván zenei hivatást választani, szemben a „prag-
matikus” szempontokkal, amelyek ma gyakran egyértelmő haszonelvő-
ségrıl és piacorientációról szólnak. A társadalom közgondolkodását 
ebben a tekintetben sajnos, még nem befolyásolja, hogy a zenével fog-
lalkozók, a zenét tanuló emberek kreativitása - agykutatók által tudo-
mányosan többszörösen bizonyított, átlagosnál fejlettebb képességszint-
je - más foglalkoztatási területeken is igen jól hasznosítható. 
A fenti folyamat - egy rossz forgatókönyv esetén - azt is eredményezhe-
ti, hogy élesedik a versenyhelyzet a képzı helyszínek között, s végsı 
soron csökken a képzésben résztvevık száma, ami ugyan piaci értelem-
ben racionális folyamatnak tekinthetı, de a nevelés egésze, a mővészet-
közvetítés minden szintje szempontjából komoly veszteség és civilizá-
ciós elszegényedés. Az egész felsıoktatás volumenéhez képest az ének-
zene képzés létszáma nem jelent komoly nagyságrendet, azonban jelen-
léte és fokozott hatása a közoktatás személyiségfejlesztı munkájában 
igen jelentékeny. A szabadpiaci megközelítés ezért semmiképpen nem 
helyénvaló. 
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AJÁNLÁSOK ÉS ÉSZREVÉTELEK 

 
A. Összefoglaló ajánlások 

1. Az oktatók iránt támasztott minısítési követelmények vizsgála-
takor megállapítást nyert, hogy a minısítés önmagában nem 
biztosíték az oktatási képesség magas fokú birtoklására, mi-
közben nem minısített oktatók magas szintő mővészi és oktatá-
si munkát végeznek. Emiatt a mechanikus értékelés a mővé-
szetközvetítı területen igen veszélyes. Fontos akkreditációs 
megközelítés tehát, hogy lehetıség szerint megköveteljük a 
szakfelelısök és a szakirány-felelısök minısítettségét, de a to-
vábbi minısítési igények mellett nagyon fontos vizsgálni az 
egyéni kvalitásokat! Ez azért is indokolt, mert a zenemővészeti 
területen jelenleg Magyarországon csak a Liszt Ferenc Zene-
mővészeti Egyetemen van lehetıség a zenei területen DLA 
megszerzésére. A PhD fokozatszerzés jelenleg sokkal kedve-
zıbb. Ebben az esetben viszont a tudományos kontroll mellett 
nincs lehetıség a minısítés szintjén a mővészi kvalitások vizs-
gálatára. Hosszabb távon tehát elengedhetetlen Magyarorszá-
gon a DLA minısítés megszerzésének lehetıségét és kapacitá-
sát bıvíteni. Miközben tehát az intézmények törvényi és 
akkreditációs kényszer miatt a minısített oktatók alkalmazásá-
ért versengenek, nagyon fontos érvényesíteni azt a több évszá-
zados tapasztalatot, mely szerint a tanulni vágyók számára az 
oktató szakmai tudása, emberi minısége, oktatási-átadási ké-
pessége a legfontosabb, a rang, a cím csak ezt követıen lehet 
érdekes. 

 
2. Több fenntartó intézménynek feladata az államilag finanszíro-

zott felvételi létszámkeretek növelésének elérése (akár belsı 
kapacitások átcsoportosítása révén is) azért, hogy meghatáro-
zott, csoportos szakmai feladatok megoldása lehetıvé váljon 
saját erıbıl, külsı segítség igénybevétele nélkül. 

 
3. Az akkreditált mesterszakok hallgatói feltöltése nem halogatha-

tó feladat, ugyanis már 2009-ben is lesz e képzésre jelentkezı, 
amennyiben korábbi fıiskolai diploma mellé mesterszintő taná-
ri diplomát kíván szerezni a jelölt. Ilyenek az egybehangzó vé-
lemények alapján sokan vannak.  
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4. A képzési helyszínek többségénél tapasztaltuk a hallgatók tájé-

koztatásának nagyobb szükségét, ugyanis a konzultációk alap-
vetı kérdésekben is tájékozatlanságot árultak el. A megkérde-
zett hallgatók, hallgatói csoportok igen gyakran azt árulták el 
magukról, hogy nagyon problematikus a jövıképük mind saját 
tanulmányaik lehetıségeit, mind hivatásuk késıbbi, már isko-
lában töltött korszakát illetıen. E jelenség gyors kezelése nö-
velné a motiváltságot, serkentené ıket az önálló életvezetés mi-
elıbbi kialakítására. 

 
5. A következı párhuzamos akkreditációra a 2007-ben indí-

tott új típusú képzés elsı, teljes alap- és mesterképzési egy-
séges ciklusának lefutása után, 2012-ben mindenképpen 
sort kell keríteni. Ez az az idıpont, amikor már kellı rálátás, 
tapasztalat és számos tartalmi, formai javaslat áll majd rendel-
kezésre a képzés további fejlesztésére, javítására, esetleges, né-
hány elemet érintı átalakítására is. Ekkor talán az is látható 
lesz, hogy a társadalom az új típusú diplomák fogadására ho-
gyan készült fel és hogyan fogadta a munkaerıpiac az újonnan 
képzetteket. 
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B. Általános tanulságok és ajánlások az eljárással kapcsolatban 

1. Az önértékelések többségükben gondosan elkészített anyagok, 
nagy részük igen informatív, de az elıírt szempontrendszerben 
találhatók olyan pontok is, amelyek nélkülözhetıek lennének a 
tájékozódáshoz, vagy nem szorosan szükségesek a reális képal-
kotáshoz. 

2. A KKK-ból adódó helyi mozgásszabadság és az ebbıl adódó tan-
tervi arányeltérés, vagy tantárgyi terminológiai különbség bizo-
nyos szakmai képzési modulok gyakorlati mőködésének összeha-
sonlítását elbizonytalanította. A Látogató Bizottság ebben a te-
kintetben kényszerült leginkább igénybe venni nagy tapasztalatú, 
a képzést jól ismerı tagjainak szakértelmét és rálátását. 

3. A látogatások folyamán az oktatókkal folytatott konzultációk 
tárgyszerőek voltak, az „ellenırzés” által kiváltott félelmek gyor-
san eloszlottak akkor, amikor valóban az értékekrıl – és ennek 
ellenpólusaként a további teendıkrıl – váltottunk szót. A hely-
színek döntı többségében érzékelhetı volt a képzésben résztvevı 
oktatók mentális és szakmai együttmőködése, és minden helyszí-
nen lehetıséget találtunk az egyénenkénti szakmai konzultációra 
is az óralátogatásokat követıen.  

4. A látogatások folyamán a HÖOK-ot képviselı LB tag sajnálatos 
módon nem minden helyszínen volt jelen, így a hallgatók nem 
mindenhol töltöttek ki kérdıívet. Ezért a kérdıívek értékelésében 
tapasztalható tendenciák nem százszázalékos biztonságúak. 
Ugyanakkor a hallgatókkal folytatott konzultációkon nyílt és 
ıszinte kérdések merültek fel: létkérdések és valós bizonytalan-
ságok, vagy éppen az adott helyszínen folyó képzés erısségei.  

5. A tanszéki keretben folyó képzések sajátossága, hogy a tanulmá-
nyi ügyintézés kari vagy intézeti szintő, így olyan információkat, 
amelyek a képzés aktuális paramétereit mutatják, a vártnál he-
lyenként nehezebb volt beszerezni, de mindenhol sikerült. 

 
A Látogató Bizottság tagjai között példás szakmai együttmőködés való-
sult meg (ez különösen nagy érték azért, mert az egyes helyszíneket 
nem az LB összes tagja látogatta meg, (átlagban 3-4 fı)), mégis sikerült 
egységes, felelıs szakmai és kritikai szemléletet kialakítani. Munkáju-
kért messzemenı köszönettel tartozunk. 
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ELTE BTK Zenei tanszék Akkreditációs minısítés 
ének-zene alapszak 
(karvezetés, egyházzene szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/5. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/6/X/3/27. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
alapképzés (BA végzettségi szint) 

A 
2009/6/XII/1. sz. 
MAB határozat 

Akkreditáció hatálya: 
2017. 

 
1. Szöveges értékelés 
Az ének-zene alapszak egy nagy tudományos- és tanárképzési potenci-
állal és tekintélyes képzési hagyományokkal mőködı egyetem szakmai-
tudományos bázisán nyugszik. A képzés tanszéki keretek között mőkö-
dik a Bölcsészettudományi Kar szervezeti egységeként. A szakon kép-
zettek, a KKK-nak megfelelıen sokoldalú szakmai ismeretek, képessé-
gek megszerzésével a kulturális életben helyezkedhetnek el, illetve 
képessé válnak az Ének-zenetanár MA képzéshez szükséges szakmai 
feltételek teljesítésére. Az elméleti és gyakorlati képzés 1 féléves ala-
pozó képzés után 5 félévig folyik. Valamely hangszeres tanulmányokat 
folytató hallgatók esetében a tanszék segíti az ez irányú képességek 
további fejlesztését is.  
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A BTK szellemi bázisának mindennapi jelenléte, és a nagytapasztalatú, 
a képzést jól ismerı oktatók több szakmai mőhelyt mőködtetı tevé-
kenysége (Vegyeskar, Leánykar, Énekegyüttes, Karvezetés konferenci-
ák, Kortárs zenei mőhely) a képzés komoly erıssége és sajátos jellem-
zıje. A képzés helyzete és a benne megnyilvánuló kvalitások a hazai 
szakmai élet központi fısodra mentén valóban kivételes lehetıségeket 
biztosítanak a felvett hallgatók számára. Az ELTE BTK „F” épületében 
elhelyezett tanszék esztétikai értelemben is kedvezı környezetben végzi 
munkáját. A képzés fontos sajátossága a kortárs zene értékeinek bevo-
nása a képzés verbális és zenei élményanyagába.  
 
3. Erısségek 
Az oktatásban résztvevı tanárok nagy része több évtizedes szakmai 
tanítási tapasztalattal rendelkezik, nagy százalékban minısített. A kép-
zés biztonságát nemcsak ez a szakmai erı adja, hanem a jól felépített 
mintatanterv konzekvens megvalósulása is.  
A kórusmunka olyan szakmai érték, amely nemzetközi minısítettségé-
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vel a közösen elsajátítható képességek kialakításában minıségi módon 
látja el feladatát. 
A képzésben jelen vannak más szakokon tanuló hallgatók is, akik saját, 
eredeti szakjuk mellé kívánnak zenei modulokat felvenni. Növekszik 
azoknak a száma is, akik a zenei tanulmányok mellett más szakterületek 
képzési kínálatából választanak modulokat.  
Ez az elırelátó segítségnyújtás kiegészül a kedvezı infrastrukturális, 
informatikai háttérrel, amely természetes környezeti adottság.  
Nagyon fontos tartalmi tényezı a gyakorlati hallgatói (és oktatói) mő-
vészi tevékenység mindennapos jelenléte. A képzés szabályozottsága, a 
kar és a tanszék harmonikus együttmőködése további kedvezı momen-
tum. Ugyanilyen kedvezı a kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer is. Jól 
mőködik az egyetemi hallgatói nyilvántartási rendszer, mint fontos 
információ-forrás és a rendet elısegítı elem.  
Az oktatói kar munkájában jól érzékelhetı a zenei képességfejlesztés-
ben történı együttmőködés, érzékenység a hallgatók problémáira. (Ezt 
a hallgatói beszélgetés is megerısítette.) A képzés általánosan magas 
szakmai színvonaláról az óralátogatások folyamán gyızıdhetett meg a 
Látogató Bizottság. 
Az alapképzés tanári mesterképzésben történı folytatása a sikeres 
akkreditáció alapján lehetséges. Többek között ez is növeli a szak hall-
gatói piacon tapasztalható keresletét. A kutatási tevékenység – bár do-
kumentálása szerényebb, mint valódi eredményei – fontos értéket kép-
visel. A képzéshez szükséges könyvtári anyag helyben biztosított, ez 
önmagában is, tartalmában is nagy érték.  
 
4. Problémák 
A legfontosabb és legnagyobb problémát a beiskolázott hallgatók ko-
rábbi felvettekhez és egymáshoz viszonyított képzettségi szintkülönb-
sége jelenti, ugyanis az alapképzés három éve kevés lehetıséget ad a 
szintre-hozatalra. Az óralátogatások folyamán a sok követendı példa 
mellett néhány esetben tapasztalható volt a szakdidaktikai, tudományos 
ismeretközlés és a tapasztalható zenei élmény aránytévesztése, de ez 
nem vetett fel döntı aggályokat, és a személyes konzultációkon ren-
dezhetı volt.  
Metodikai szempontból felvetıdı esteleges kifogásokra az érintett okta-
tók többsége kedvezıen reagált. Miután nagyon zavaró a termek közötti 
áthallás, segítséget jelentene, ha a tantermek kiváló környezeti adottsá-
gait hangszigetelés tehetné teljessé. A növekvı adminisztratív terheket 
a tanszéken mindössze egyetlen, nem teljes munkaidıben foglalkozta-
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tott munkatárs viseli, így a tanszék vezetıjére és oktatóira növekvı 
terhelés hárul. 
 
5. Általános megjegyzések 
A Tanszék szervezett oktató munkáját és tevékenységét látva kijelent-
hetı, hogy az ország egyik legmegalapozottabb képzési helyszíne a 
Tanszék, komoly szakmai kvalitású, felelıs oktatók termékeny munka-
közössége. A BTK vezetıivel folytatott konzultáció arról is meggyı-
zött, hogy az együttmőködés tartalmas és hatékony, fı vonalakban a 
stratégiai tervezés is egybeesik.  
A hallgatókkal folytatott beszélgetések a képzés minıségét, igényessé-
gét és értékeit visszaigazolták. A szakirányok indítása még a jelen tanév 
elején történt, így – fıként tendenciákat mutató – ismereteket nem sze-
rezhetett a Látogató Bizottság, csupán a jól megtervezett képzési prog-
ramra hagyatkozott. 
A látogatás folyamán felvetıdött annak a kérdése és javaslata, hogy a 
képzés minısége és volumene, nagy szakmai tapasztalat együttese alap-
ján megfontolandó lenne a tanszék intézeti szintre történı emelése.  
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az Önértékelés informatív és mind szerkezet, mind az információk 
kifejtésének színvonala tárgyszerő és rendezett. A képzésben kari szin-
ten mőködik a minıségbiztosítás. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
A képzés minden tekintetben megfelel a képzési és kimeneti követel-
ményeknek. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatói kar, a szak- és szakirány-felelısök személye egyaránt teljesí-
tik a MAB akkreditá-ciós követelményeit. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szöveges elemzésben foglaltakon túl a szak minden lehetséges for-
mában kihasználja azokat a kedvezı körülményeket, amelyek rendelke-
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zésére állnak. Az egyetemi kulturális közéletben is fontos szerepválla-
lás tapasztalható. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos. 20 oktatóból 8 fı vezetı oktató. 45%-ban rendelkez-
nek minısítéssel. A szakon tanító egyetemi tanárok egyike az MTA 
tagja. Mind a tudományos publikálás, mind a mővészi gyakorlat terén 
az oktatók igen figyelemre méltó tevékenységet folytatnak. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzési folyamat jól felépített, érvényesül az egymásra épülés az 
egyes képzési elemek között. Az oktatást érintı szabályozások részben 
követik az általános, intézményi szabályozást, de tartalmaznak szakma-
specifikus elemeket is. A szakirányok kínálata akkreditációs szinten 
adott, de mőködésük érdemben még nem értékelhetı, tekintettel arra, 
hogy mőködésük 2008. szeptemberében kezdıdött meg. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A hallgatók a megismert szakmai és pedagógiai értékek alapján – és 
néhány óra tapasztalata alapján is – megkapják a szükséges, a KKK-ban 
is rögzített ismereteket és képességfejlesztı munkát, amellyel részben a 
foglalkoztatás, részben a mesterképzésben történı továbbtanulásra ké-
pessé válnak.  
A hallgatói pályakövetés a létszám miatt személyes információk győj-
tésével történik. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak specifikus képzési célja a kortárs zenemővészet megismertetése, 
zenei (fıként vokális-) nyelvének elsajátíttatása a hallgatókkal. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel az elvárásoknak, a képzés igényességéhez 
méltó környezetben mőködik, relatíve jól ellátott eszközállománnyal, 
könyvtári infrastruktúrával. Az ELTE hallgatói szolgáltatásai a hallga-
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tók számára jól elérhetıek. A szak egyaránt erıs regionális és országos 
hatókörrel rendelkezik. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
Az Önértékelésben ismertetett SWOT analízis reális megállapításokat 
tartalmaz. Hallgatói kérdıívet a HÖOK hallgató képviselıjének távol-
léte miatt nem töltöttek ki a hallgatók. Ez azonban nem akadályozta 
meg az LB tagjait a hallgatói - pozitív - vélemények regisztrálásában. 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
A látogatás folyamán jól érzékelhetı a magas oktatói kvalitások haté-
kony jelenléte, az egymással szinkronban végzett oktatás. Igen szimpa-
tikus az a szellemi segítségnyújtás, ahogyan a tanárok segítik a hallga-
tókat további életük tervezésében is. Nagy élvezettel hallgattuk a kó-
ruspróbákat, ahol a hallgatók teljes zenei élményekben részesülhettek. 
Az önértékelés mellékleteként kitöltött Kiválósági kritériumok c. feje-
zetben foglaltak és a személyesen tapasztalt jelenségek, a szakmai mi-
nıség alapján a Látogató Bizottság javasolja a Kiválósági hely cím 
odaítélését. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem SEK 
Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi 
Kar, Mővészeti Intézet, Zenei tanszék (jog-
elıd intézmény a BDF) 

Akkreditációs minısítés 

ének-zene alapszak 
(karvezetés, egyházzene szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/5. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/7/IX/1/24. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
alapképzés (BA végzettségi szint) 

A 
2009/6/XII/2. sz. 
MAB határozat 

Akkreditáció hatálya: 
2012. 

 
1. Szöveges értékelés 
A szak célja olyan olyan szakemberek képzése, akik BA diplomájukkal 
a kulturális élet és a közmővelıdés különbözı területein helyezkedhet-
nek el, valamint egy részük a tervezett, de még helyben nem akkreditált 
ének-zenetanári mesterszakon folytathatja tanulmányait. Az ehhez 
szükséges képességek kifejlesztését jelentıs részben az egyéni képes-
ségfejlesztés formájában kívánja biztosítani a képzés mindkét szakirá-
nyán. Egyúttal olyan közös szakmai tevékenységre is mód van (kórus), 
amely a közös zenei élményekre is lehetıséget ad. A képességek felmé-
résére és az eredmények regisztrációjára az intézményen belül és más 
helyszíneken teremtenek alkalmat a hallgatók számára zenei elıadó 
tevékenységre. Közös értékelések, önálló koncert lebonyolítás és érté-
kelés, dolgozatok, referátumok, önértékelés egészítik ki a folyamatot. A 
kar vezetıi és a felsı vezetés nagy kulturális és szakmai értéket lát a 
Tanszéken végzett tevékenységben, hiszen elismeréssel regisztrálják a 
szakon tanuló hallgatók egyéni és közös teljesítményeit, az oktatók 
kvalitásait.  
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés programja megfelel a KKK-ban elıírt képzési és kimeneti 
követelményeknek. A szakmai tevékenység belsı struktúrájában jelen-
tıs szerepet lát el az öt területen (egyházzene, zenetörténet, mővészette-
rápia, módszertan, hangmőhely) folytatott kutatási tevékenység. A ku-
tatásban is, és az oktatásban is kihasználja a tanszék a könnyen megva-
lósítható osztrák szakmai kapcsolatokat. A képzés helyszíne (termek, 
más infrastruktúra) több tekintetben megfelel a kívánalmaknak, esztéti-
kus környezetben folyik az oktatás, bár e környezeti feltételek terén van 
további, fontos fejlesztési szükséglet. 
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3. Erısségek 
A képzés erısségét jelentik a fent részletezett kutatások és az azok 
eredményeként létrehozott kiadványok, lemezsorozat, stb. A kutatások 
egyben a tananyagfejlesztés alapjául is szolgálnak További erısséget 
jelent a kórus számos versenyrészvétele, elnyert díjai, valamint az önér-
tékelésben név szerint is említett hallgatók szakmai teljesítményei. Az 
integrált felsıoktatási intézmény nem tanszékhez kötıdı, általános 
szolgáltatásai nagy segítséget és jó környezetet teremtenek a képzéshez 
(pl. Regionális Felsıoktatási Forrásközpont).  
Fontos értéket jelent az oktatók számos mővészeti díja, hazai, külföldi 
elismerése.  
A hallgatók értékelése kedvezı az oktatásról és a belsı légkörrıl. A 
képzés további erısségét jelzik azok a stúdiumok, amelyekre rangos 
elıadók meghívásával nyílik lehetıség. 
A képzés szakmai kapcsolatrendszere gazdag mind hazai, mind külföldi 
vonatkozásban.  
 
4. Problémák 
A látogatás folyamán a fenti erısségek mellett jelentıs problémaként 
merült fel az oktatói háttér minısítettségének kérdése. A 2010-ig ér-
vényben lévı szabály, amely a Liszt-díjat elfogadja minısítés (PhD 
vagy DLA) helyett, már középtávon is komoly aggályokat vet fel, 
ugyanis e kivételes helyzet megszőnése a jelenlegi, tekintélyes elıadó-
mővészként Liszt-díjjal rendelkezıket minısítés nélküli oktatóvá teszi, 
amely azonnali akkreditációs gondot okoz már az alapképzésben is. Ez-
zel párhuzamosan az is probléma, hogy a szakfelelıs, aki egyben az 
egyik szakiránynak is felelıse, maga sem rendelkezik minısítéssel. 
(Lásd az általános helyzetértékelésben foglalt megjegyzést a minısíté-
sek általánosan kötelezıvé tételére a mővészeti vagy mővészetközvetítı 
képzésben). Ebben az irányban a változtatásra csak részben tapasztal-
hattunk törekvést.  
Az óralátogatások folyamán gyakran tapasztaltunk didaktikailag jól 
átgondolt, de sokszor a zenei élményt és inspirációt nagyban nélkülözı 
oktatói munkát, vagy éppen a kóruspróba zenei munkáját, a kargyakor-
lat órák fokozott zenei élmény alapú munkáját hiányoltuk. (pozitív 
kivételre is láttunk példát kiscsoportos óra keretében). Ezek azok a 
közös zenei mőhelymunkák, ahol valóban sokféle zenei hatás érheti a 
hallgatókat (különösen a kóruspróba tapasztalatai mondtak ellent az 
egyébként regisztrált szép kóruseredményeknek). Hiányosságként em-
líthetünk – korlátozott számban - olyan órai tapasztalatot is, amikor az 
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élményadás szándéka ugyan jelen volt az órán, de éppen a módszer 
hiányzott ahhoz, hogy valóban közös zenei élmény szülessen. 
Az önértékelés SWOT analízise említést tesz az emberi erıforrások 
motiválatlanságáról, az eszközhiányról és az intézményen belüli hátrá-
nyos megítélésrıl (ez utóbbit nem tapasztaltuk). Objektív probléma az 
eltérı elıképzettségő hallgatók jelenléte és szintre hozásuk igen nehéz 
feladata. Az eszközhiány megemlítésekor fontos megemlíteni a termek 
közötti nagyfokú áthallásnak a szakmai munkát igen nagymértékben 
akadályozó jelenlétét. Ilyen tekintetben sürgıs változtatásra van szük-
ség.  
A mesterképzés akkreditálásának sikertelensége felerısíti azt az egyéb-
ként is meglévı, általános problémát, amely a szak iránti érdeklıdés 
társadalmi szintő csökkenését is mutatja. Mint minden hasonló képzés-
ben, a gazdaságossági háttér is hordoz bizonytalansági elemeket. A 
beiskolázási létszám csökkenı tendenciáról tanúskodik, ami a normatív 
támogatási arány csökkenése mellett korlátokat jelenthet a szakmai 
mőhelyek munkájában is. 
A minıségbiztosítás ma még nem jutott el oda, hogy a tanszék számára 
felhasználható, specifikus ismereteket nyújtson. Ennek kiépítése folya-
matban van, hasonlóan más képzési helyszínekhez.  
 
5. Általános megjegyzések 
A vezetés képviselıivel folytatott, jó légkörő konzultációk és az ének-
zene képzésnek az általános egyetemi célokhoz való illeszkedése arra 
utal, hogy a képzés szükségességét mind szakmai, mind kulturális, 
mind egyetempolitikai aspektusból a vezetık fontosnak tartják, de az 
LB-vel egyetértettek az oktatói háttér fejlesztésének sürgıs igényével 
éppen a minıség biztosítása érdekében. Ennek érdekében bizonyos 
áldozatvállalásra is vállalkozik a Savaria Egyetemi Központ. 
 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés tartalmazza a szükséges információkat a képzés megíté-
léséhez. A minıségbiztosítás kari szinten történik.  
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Az oktatás tantárgyi struktúrája, belsı szakmai arányai teljesítik a köve-
telményeket.  
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3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatók képesítése, végzettsége megfelelı, azonban a minısítettségi 
arány 2010 után nem lesz elfogadható (amennyiben addig nem lesz ele-
gendı számú minısített oktató). 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak az adott körülmények között több területen is nagyobb súlyt 
fektethetne a mindennapos zenei élményháttér oktatásban történı fel-
használására, több tekintetben a szakszerő és módszeres képességfej-
lesztés eszköztárában is bıvítés szükséges. Ez a majdani mesterszintő, 
énektanári hivatásra történı felkészítés központi eleme lehetne.   
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, (lásd díjaikról szóló ki-
mutatás az önértékelésben), kor szerinti megoszlásuk a szakon arányos.   
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elsısorban a gyakorlati oktatáson alapul, a tantervben biztosí-
tott az egyes tárgyak egymásra épülése. Az oktatást érintı szabályozá-
sok részben követik az általános, intézményi szabályozást, de tartal-
maznak szakma-specifikus elemeket is. A szakirányok kínálata akkre-
ditációs szinten adott, de mőködésük érdemben még nem értékelhetı, 
tekintettel arra, hogy 2008. szeptemberében kezdıdött meg tevékenysé-
gük. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A 2007-ben indított alapképzés átfogó értékelése még csak részben 
lehetséges, de érzékelhetı a heterogén hallgatói elıképzettségi háttér, a 
zenei alapon átadott ismeretek és képességfejlesztés fokozott szüksé-
gessége.  
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szakon belül két szakirány indítása történt meg. A regionális adottsá-
gok és az eddigi erıfeszítések elısegítik azt, hogy az egyházzenei szak-
irány egyfajta speciális képzési sajátosság legyen 
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9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel a minimum követelményeknek, de a helyi 
infrastruktúra további fejlesztést igényel (fıként a termek közötti nagy 
áthallás megszüntetése, néhány, nagyobb terem biztosítása a képzés 
számára).  
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
Az önértékelés SWOT analízise döntıen valós megállapításokat tartal-
maz, a hallgatói kérdıívek értékelése alapján pozitív megítélés tapasz-
talható. 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
A látogatás általános tapasztalataként fogalmazható meg az a tény, 
hogy a szak felelıse, az oktatók jelentıs része személyes ügyének te-
kinti a képzést, ugyanakkor azokon az órákon, amelyeken az LB tagjai 
részt vettek, egy-két jó példa regisztrálása mellett nagyobb arányban 
volt tapasztalható a zenei élményhiány, vagy a szisztematikus, módsze-
res zenei munka hiánya, az elméleti, tényközlı vagy az esetleges hall-
gatói hibákat nem korrigáló tanári tevékenység. Ezt az LB azért tartja 
nagyon fontosnak, mert a mővészetközvetítés folyamata nem nélkülöz-
heti azt az alapvetı zenei hatást és munkát a mindennapi képzésben, 
amely az ének – zenetanári hivatásra készülı fiatalok belsı motiváltsá-
gának és mővészetközvetítı tevékenységének is majdani alapja lesz.  
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Pécsi Tudományegyetem Mővészeti Kar  Akkreditációs minısítés 
ének-zene alapszak 
(karvezetés és egyházzene szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/5. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/60. sz. MAB határozat 
Képzési szint: 
alapképzés (BA végzettségi szint) 

A 
2009/6/XII/3. sz. 
MAB határozat 

Akkreditáció hatálya: 
2017. 

 
1. Szöveges értékelés 
A Pécsi Tudományegyetem Mővészeti Kara, annak Zenemővészeti 
Intézete ad szervezeti kereteket az alapképzés mőködéséhez. Az ének-
zene alapszak karvezetés és egyházzene szakiránnyal kapott akkreditá-
ciót és indítási lehetıséget. Egyenes ági folytatásként jelen van az ének-
zenetanár szak mesterszintő képzése is. A képzés szakmai hátterének 
nagy erıssége, hogy az oktatás a Zenemővészeti Intézet szakmai bázi-
sára épül, amely komoly képzési hagyományokat mondhat magáénak. 
Ugyanilyen nagyhagyományú képzés a korábbi, még az integráció elıtt 
létrejött egyetemi szintő IÉTK szak mőködése is.  
 
2. A képzés sajátos vonásai 
Az általánosan a KKK-ra épülı képzés sajátos vonásaként említendı a 
kiemelten magas szintő kórusmunka jelenléte a képességfejlesztésben, 
amelyre maguk a hallgatók is igen büszkék, mint az interjúikból kide-
rült. Az ehhez szükséges szakember ellátottság kivételesen magas szín-
vonalú és hozzáértı. A kórusmunkát hazai és nemzetközi megmérette-
tések fémjelzik.  
A Mővészeti Kar vizuális képzési területe és a zenei terület jól megfér 
egymás mellett, programjaik esetenként összekötıdnek. Ugyanakkor a 
fizikai térben jelen van a fiatal képzımővészek számos alkotása, kiállí-
tása, amely legalábbis a vizuális társmővészeti asszociációkat erısíti.  
 
3. Erısségek 
Legfıbb erısségként a szakmailag elkötelezett és magas szintő oktatói 
kvalitás jelenléte említhetı. A minısített oktatók számaránya nagy.  
A képzés a napi gyakorlatban beágyazódik a nagy zenei hagyományok-
kal rendelkezı városi és regionális kulturális életbe. A további erıssé-
gek egyike a Kulturális fıváros projekthez kötıdés is.  
Mind a kari vezetés, mind az egyetemi vezetés fontos értéknek tartja a 
tanszéken folyó képzést, amelynek valóban erıs képzési hagyományai 
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vannak. Az óralátogatások tapasztalata szerint a Zenemővészeti Intézet 
szemléleti, mővészeti potenciálja folyamatosan megnyilvánult. Az inté-
zethez kötıdés mővészi vonatkozásban igen nagy értéket képvisel és jó 
lehetıségek forrása. A közelmúltban létrehozott Kreatív Kutatási Köz-
pont jó keretet teremt a tudományos kutatásoknak. E kutatási keret le-
hetıvé teszi azt is, hogy interdiszciplináris kutatásokra kerülhessen sor. 
Az Egyetem elhatározta a Kar új épületbe telepítését a Zsolnay Kulturá-
lis Negyedben, ami kivételesen fontos és igen reménykeltı. 
További erısség az ISO 9001-es minıségbiztosítási rendszer mőködte-
tése is. 
 
4. Problémák 
Külsı eredetőek azok a problémák, amelyek a nagyon alacsony szinten 
limitált államilag finanszírozott hallgatói létszámkeretek miatt egyre 
súlyosabbak lesznek. Kívánatos e felvételi létszámkeret kialakításá-
nak befolyásolása, a létszám növelése. Ehhez az Egyetem segítsége is 
szükséges, ugyanis a megfelelı létszám ahhoz kell, hogy bizonyos 
szakmai feladatokhoz lehessen kellı hallgatói létszámot biztosítani. 
Sürgetı a feladat, mert a hagyományos képzésben résztvevık nagy 
létszáma hagyja el az iskolát, s így a hallgatók száma drasztikusan 
csökken. Ez a veszély talán akkor lenne tolerálható, ha szerény szakmai 
háttér mőködne, de ennek éppen az ellenkezıje igaz, nincs indok a kor-
látozásra. További, külsı, fıként társadalmi eredető nehézségekkel kell 
szembenéznie a képzésnek (más képzı helyekhez hasonlóan).  
A vezetı oktatók „utazó” státusza is inkább a gyengeségeket növeli, 
miközben kvalitásuk jelenléte nagy erısség.  
Az oktatás a város több pontján lévı ingatlanokban zajlik. A jelenlegi 
épület régi és áthallás van a termek között, ugyanakkor a belmagasság, 
a bennük lévı tér jó akusztikai közeget jelent. 
Külsı, veszélyeztetı tényezık még a regionális gazdasági háttér gyenge 
fejlıdése, a tanulás dráguló költségei. 
 
5. Általános megjegyzések 
A szakon általánosan jó színvonalú képzés tapasztalható és érthetetlen a 
problémák között felsorolt felvételi létszámkorlátozás. Ennek azonnali 
kezelése szükséges. A képzés mővészi képességeket fejlesztı ereje 
minden látogatott órán megnyilvánult, ugyanakkor az ismeretközlı 
funkció szakszerő és korrekt. Jó hangulatú, az oktatói kar együttmőkö-
désének magas szintjével jellemezhetı a képzés. 
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1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az Önértékelés rövid, kevésbé részletezı, de informatív és lényegre 
törı. A benne leírtak a látogatás folyamán igazolódtak. A hallgatói 
visszacsatolás az önértékelésben nem tükrözıdik, de a hallgatókkal le-
folytatott beszélgetés azt árulta el, hogy aktív és sokirányú a visszacsa-
tolás. 
Minıségbiztosítás mőködik a karon (Minıségbiztosítási Kézikönyv M1 
melléklete). Egyedülálló a karon létrehozott minıségirányítási rendszer, 
amely az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványának felel meg. (Bevezeté-
se 2006-ban történt.) Természetesen ennek megfelelı informatikai 
rendszer is mőködik. A munkát a folyamatos auditálás és az oktatók 
közötti folyamatos minıségbiztosítási együttmőködés jellemzi. Folya-
matos a hallgatói kérdıívek értékelése,  
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
A képzés megfelel a KKK-ban meghatározott és az indítási dokumentá-
cióban szereplı kritériumoknak (mintatanterv, kreditarányok, tantárgy-
leírások, kimeneti feltételrendszer, stb.). Ezen belül kiemelt szerepet 
szán az Intézet a hallgatók és tanáraik egyéni kapcsolatrendszerének 
minél kedvezıbbé tételére, így a humánpolitikát is jelentıs részben 
ennek rendeli alá.  
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A szakfelelıs, a szakirány felelısök, a tantárgyfelelısök megfelelnek a 
követelményeknek. Az oktatói kar minısítési aránya is megfelelı. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
Az eddig elkészült jogforrásokban megjelölt követelményeket a szak az 
adott körülményekhez adoptálja és teszi ismertté a hallgatók és az okta-
tók számára. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A szakon 24 oktató tanít, közülük 12 fı vezetı oktató. A minısítettek 
száma 14 fı, közöttük akadémiai doktorok és kandidátusok, DLA és 
PhD fokozatúak találhatók. A korfa tanúsága szerint 6 fı tartozik az 
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idısebb oktatói generációhoz, 18 fı a középgenerációk valamelyikéhez. 
1979 után született oktató nincs a szakon.   
A publikációs aktivitás a nagy múltú tanár egyéniségek esetében tetten 
érhetı mind mővészi, mind tudományos vonatkozásban. Imponálóak 
azok a díjak is, amelyek a tanárok mővészeti tevékenységéhez kötıd-
nek.  
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzési folyamat jól felépített, Az oktatást érintı szabályozások rész-
ben követik az általános, intézményi szabályozást, de tartalmaznak 
szakma-specifikus elemeket is. A szakirányok kínálata akkreditációs 
szinten adott, a karvezetés szakirány elindult, de mőködése érdemben 
még nem értékelhetı, tekintettel arra, hogy a mőködés csak 2008. szep-
temberében kezdıdött meg. Az Önértékelés érdekes megjegyzése a 
kreditrendszer „merevsége” abban az esetben, amikor valaki tanulmá-
nyait az elıírtnál hamarabb is be tudná fejezni. Ennek megoldása több-
féle lehet: részben az összevonhatóság szakmai formájának megtalálá-
sa, részben egyéni képzési program meghatározása a hallgató számára. 
Ha ezt szabályok akadályozzák, akkor javasoljuk azok megváltoztatá-
sát, mint a szakma specifikumát. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A szakon képzettek, a KKK-nak megfelelıen sokoldalú szakmai isme-
retek, képességek megszerzésével a kulturális életben helyezkedhetnek 
el, illetve képessé válnak az ének-zenetanár mesterképzéshez szükséges 
szakmai feltételek teljesítésére. Valamely hangszeren tanulmányokat 
folytató hallgatók esetében a tanszék segíti az ez irányú képességek 
további fejlesztését is. A képzési kimeneti feltételek tisztázottak a hall-
gatók számára. 
A hallgatói pályakövetés más helyszínekhez hasonlóan a személyes 
kapcsolatok alapján történik. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
Specifikumok: az énekkari gyakorlati képzés kiemelt szerepe, a szak-
mai gyakorlatok magas szintjének biztosítása (mesterkurzusok), a hang-
versenyezés mindennapos gyakorlata, valamint a kutatás és kutatásfej-
lesztés.  
 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 379

9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A hallgatók számára nyújtott szolgáltatások mind az információnyújtás, 
mind a tanulmányi ügyintézés területén biztosítottak. Értékes szak-
könyvtár mőködik az intézményben, bár az állománygyarapítás a korlá-
tozott pénzforrások miatt nem végezhetı a kívánt mérték szerint. Kol-
légiumi férıhelyek korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. 
Az informatikai hozzáférés elsısorban a könyvtárban lehetséges a hall-
gatók számára. Kívánatos lenne a tantermi informatikai felszereltség 
bıvítése. Az egyetem által nyújtott más szolgáltatások is a hallgatók 
rendelkezésére állnak (sporttevékenység, stb.). A képzés fizikai kör-
nyezete hangszeres háttérrel kielégítıen ellátott, de az egész épület, 
amelyben a kar mőködik, sok tekintetben már elavult és állapota is 
kívánni valókat hagy maga után. Ennek fényében nagy reményeket 
ébreszt az új épület közeli felépítése. A szak regionális szerepe hagyo-
mányos és állandó.  
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT analízis lakonikus rövidséggel vonultatja fel az információkat 
a képzésrıl. Informatív és tárgyszerő. A minıségbiztosítás folyamán 
sor kerül hallgatói kérdıívek kitöltésére és az ott érzékelt tendenciák 
beépítésére a képzés szervezésébe, a humánpolitikai koncepcióba. 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Mind az írásos anyagokat, mind a látogatás folyamán tapasztaltakat 
figyelembe véve Pécsett egy nagyon jól képzett, kvalifikált mővészta-
nár közösséget láttunk munka közben. Eredményeiket a hallgatók ké-
pességszintje és a munka szakszerősége, zenei élményalapja hitelesítet-
te. Ezt látva minden fórumot fel kell használni arra, hogy a felvehe-
tı, államilag támogatott hallgatói létszámot az arra illetékes fıható-
ság megemelje.  
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Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Mővészeti Intézet Ének-zene Tsz. Akkreditációs minısítés 

ének-zene alapszak 
(karvezetés és egyházzene szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/5. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/7/IX/1/81. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
alapképzés (BA végzettségi szint) 

A 
2009/6/XII/4. sz. 
MAB határozat 

Akkreditáció hatálya: 
2017. 

 
1. Szöveges értékelés 
Az ének-zene szak egyetemi környezetben, az erıs tanárképzési ha-
gyományokkal rendelkezı Juhász Gyula Pedagógusképzı Karon mő-
ködik. Jól szervezett, és fegyelmezett szabályok között végzi tevékeny-
ségét. Oktatóinak jelentıs része nagy gyakorlattal rendelkezı szakte-
kintély. A szakon képzettek, a KKK-nak megfelelıen sokoldalú szak-
mai ismeretek, képességek megszerzésével a kulturális életben helyez-
kedhetnek el, illetve képessé válnak az ének-zenetanár mesterképzés-
hez szükséges szakmai feltételek teljesítésére. Valamely hangszeren 
tanulmányokat folytató hallgatók esetében a tanszék segíti az ez irányú 
képességek további fejlesztését is. Az akkreditált szakirányok: karveze-
tés-, egyházzene-, zenei informatikus- és zenei informatikus-könyvtáros 
szakirány.  
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A mindenkire érvényes KKK szerint folyó képzés egyik fontos specifi-
kuma a tudományos kutatás átlagot meghaladó volumene és az ezt ta-
núsító publikációk, jegyzetek, szakkönyvek imponáló mennyisége és 
minısége. A dokumentált kutatások ezen felül kötıdnek a képzési gya-
korlat egy-egy területéhez, amely különösen fontos érték, ugyanis az 
átalakuló képzés tartalmi megújulását is szolgálja. Ez a tevékenység 
tudományos mőhely-hátteret feltételez, amelyrıl az Önértékelés részle-
tesen is ír.  
Kiemelt specifikumként említendı az énekkari munka igen magas szín-
vonala, amely a minıségi mővészi igények mindennapi jelenlétét felté-
telezi és eredményezi.  
További specifikum, hogy a társintézmények átlagánál nagyobb arány-
ban kapnak saját hangszeres oktatást a hallgatók, amelynek eredménye-
it mérik is.  
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3. Erısségek 
A képzés erısségei közül elsıként említendı a sokéves képzési hagyo-
mány és a stabil szakmai bázis. A kar Mővészeti Intézete fontos és 
megbízható keretet és feltételrendszert jelent az intézményen belül. 
A hallgatóknak lehetıségük van a kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer 
alapján egy-két szemesztert külföldi intézményben tölteni. (Ezt látvá-
nyosan illusztrálja az Önértékelés vonatkozó része.) 
Az oktatók mővészi és tudományos aktivitása kiemelkedı, így a mővé-
szeti értékközvetítés színvonala is magas. A Tanszék két kórusa és más, 
tudományos mőhelyei jelentıs teret adnak a közös és az egyéni képes-
ségfejlesztésnek. Mindemellett a szőken vett szakmai képzési mozzana-
tokat is áthatja a majdani, pedagógiai gyakorlat és hivatásgyakorlás 
során szükséges metodikai és didaktikai értékrend jelenléte.  
Az egyéni órák szakszerősége, zenei értéke jól érzékelhetı. Minden-
képpen erısség ezen kívül, hogy az akkreditált mesterképzésre már 
felvételi igény mutatkozik a hagyományos képzésben végzettek részé-
rıl. 
A már említett kutatási, tudományos tevékenység kiemelkedı és gazda-
gon dokumentált. A mővészeti mőhelyek országosan és nemzetközileg 
is minısítettek, hiszen versenyeken mérettetnek meg. 
A képzés gyakorlata megegyezik a szakindítási anyagban jóváhagyott 
mintatantervvel.  
Az oktatói karban jelen vannak olyan kollégák, akik egykor maguk is e 
tanszéken kapták ének-zenetanári diplomájukat, majd egyetemi vég-
zettség megszerzése után visszatértek egykori karukra oktatóként. 
Imponáló kimutatás olvasható az Önértékelésben a tanszéken az elmúlt 
esztendıkben oktatott külföldi mővészeket, tanárokat illetıen. Ebben a 
Tanszék kiemelkedik az országos átlagból. Ugyanakkor az a kimutatás 
is igen reprezentatív, amely a saját oktatók külföldi aktivitását mutatja 
be. 
 

4. Problémák 
A gyengeségek részben országos tendenciákból erednek (a hivatás tár-
sadalmi megítélésének változása, a közoktatás szők énekóra száma), de 
a korlátozott pénzügyi háttér is hátráltatja a képzés fejlıdését, fejleszté-
sét. 
A tantermek, amelyek jó fizikai állapotban lévı épületben találhatóak, 
komoly órarendi terhelés miatt a hallgatók gyakorlása számára csak 
korlátozott mértékben használhatók. E funkció lehetıségeinek biztosí-
tása ugyanakkor azért kötelesség, mert a képességfejlıdés folyamata 
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nem elsı sorban az órákon, hanem a háttérmunka, a gyakorlás során 
eltöltött órák folyamán zajlik. Más helyszínekhez hasonlóan itt is ta-
pasztalható volt a termek közötti áthallás, amelynek megszüntetése igen 
fontos lenne. 
A könyvtári központosítás értékelésében a Tanszék nem lát negatív 
mozzanatot, a Látogató Bizottság azonban ezt a központosítást azért 
érzi hátrányosnak, mert a könyvtár fizikailag is távol van a Tanszék 
mőködési helyszínétıl, azon kívül a kottatár és a mindennaposan hasz-
nált szakirodalom hozzáférhetısége, a CD lemezhallgatás, mőismereti 
tanulmányok folytatásának lehetısége a Tanszék természetes része kell, 
hogy legyen. Az azonnal elérhetı zenei anyagok tanszéki elhelyezése 
az oktatók számára is fontos. További érvként említendı, hogy a zenei 
informatikus-könyvtáros szakirány képzési gyakorlata számára is ked-
vezıtlen a tanszék könyvtárának jelenlegi állományi korlátozottsága. 
(Intézmény megjegyzése: Az oktatók a számukra szükséges könyveket saját 
nevükre, tartós letétként kikölcsönözhették. A tanszéken maradt, és az oktatók 
rendelkezésére áll a 20 kötetes angol nyelvő Groves-lexikon, a Mozart összki-
adás, a Bach – összkiadás néhány kötete és kb. 1000 db alapvetı kotta, pl. 
Ezer év kórusa, Ötszáz év kórusa, Bartók: Gyermekeknek 1-4 füzet, Mikrokoz-
mosz 1-6 füzet, Bach: Wohltemperiertes Klavier, A dal mesterei 1-7 kötet, 
Haydn-szonáták, Beethoven-szonáták stb. Ezeket a kottákat az oktatók a taní-
tási órákra elvihetik, a hallgatók pedig szükség szerint részleteket fénymásol-
hatnak belılük. Az Ének-zene tanszéken kb. 3000 fekete lemez, valamint a 
zenetörténet tematikájához kapcsolódó CD-állomány található. 
A hallgatók kottakölcsönzése a Központi Könyvtár révén korszerőbbé vált, 
mert a teljes nyitvatartási idıben és interneten keresztül is kölcsönözhetnek, 
valamint bıvült a rendelkezésükre álló címek száma. (A Zenemővészeti Kar, a 
JGYPK Ének-zene tanszék könyvei és kottái, valamint más karok, intézetek és 
tanszékek zenei témájú könyvei egyaránt elérhetık itt). 
Szeged város könyvtári - speciálisan a zenei informatikus - könyvtáros gyakor-
lat számára érdekes - adottságai kiemelkedık. Mindkét nagy könyvtár rendel-
kezik zenei győjteménnyel, mind nyomtatott, mind hangzó anyaggal. A gyakor-
lat során fontos, hogy technikailag, a győjtemény összetétele, az állománygya-
rapítási politika és menedzsment szempontokból is kiváló könyvtárban tölthes-
sék a hallgatók a gyakorlati képzés idejét. A József Attila Tudományos Infor-
mációs Központ, valamint a Somogyi-könyvtár győjteménye tökéletesen megfe-
lel ennek a célnak, különös tekintettel arra, hogy a munkaerıpiacon a végzett 
hallgatók is elsısorban integrált győjteményekben találhatnak majd állást.) 
 
5. Általános megjegyzések 
A látogatás folyamán alkalom nyílt a mővészeti képességfejlesztés 
eredményeinek megtapasztalására is, amennyiben az e tárgykörben 
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megrendezett, több zenei mőfajban lebonyolított belsı versenyen részt 
vevı hallgatók mutathatták meg tehetségüket és képzettségüket. Az 
órák szakmai tapasztalata döntıen jó és helyeselhetı. Szakmai konzul-
táció alakult ki a vezénylési gyakorlat és a kórusgyakorlat oktatásának 
tantervi, órarendi kereteirıl, amely eltér más társintézmények gyakorla-
tától. A vezénylési gyakorlat stúdiumok és a kórusgyakorlat tanulmá-
nyainak repertoárját mindenképpen külön kell összeállítani, amelyben 
feltétlen szempont a nehézségi elkülönítés és a jelenleginél nagyobb 
karaktergazdagság. Az élményszerő kóruspróbákon a Látogató Bizott-
ság különleges hangzási szépségekben gyönyörködhetett. 
(Intézmény megjegyzése: Az akkreditációs jelentés fenti megállapítása való-
színőleg félreértésen alapul, ugyanis a „kórusgyakorlat” kifejezés a tanter-
vünkben nem szerepel, a jelentés valószínőleg a kargyakorlat szinonimájaként 
használja, és az énekkart érti alatta. A vezénylési gyakorlat repertoárja viszont 
teljesen különbözik az énekkarok repertoárjától. (Utóbbi tárgy neve: karének 
és elıadói gyakorlat.)  
A félreértés egyébként abból is adódhat, hogy tantervünk a kargyakorlat kife-
jezést nem az országosan elfogadott értelemben használja: a kargyakorlat a 
legtöbb intézményben több évfolyam együttes „gyakorló kórus”-ként való 
közremőködését jelenti a magasabb (3. és 4.) évfolyamok karvezetés óráin. 
Nálunk ebben az értelemben csak addig szerepelt, amíg létezett karvezetés 
szak. Az újabb, egyszakos ének-zene tanári ill. BA tantervekben a technikai 
alapozó foglalkozás és a kórushangzás kialakítását, fejlesztését és kontrollját 
célzó kórusvezetıi feladatok gyakorlását jelentı tevékenységi formák megkü-
lönböztetı elnevezésére szolgál. Ezt mutatja az egyes kurzusok összetett neve: 
vezénylési gyakorlat és kargyakorlat, amelyet korábban egyetlen összefoglaló 
tantárgynévvel: „karvezetés” jelöltünk. 
Összbenyomásként fontos megjegyezni, hogy a tanszéken az oktatói kar tagjai 
– bizonyos körben még az ütemezésben is – egyeztetnek a képességfejlesztés 
lépéssorát illetıen. Egyfajta szakszerő és pedagógiailag is jól egyeztetett fej-
lesztı munka zajlik a szakon. 
 
 
1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
A Tanszék által rendelkezésre bocsátott Önértékelés igen gondos mun-
ka, nemcsak terjedelmében nagyobb az átlagosnál, hanem tartalmában 
is igen informatív. (Ettıl eltér a szőkebbre szabott SWOT analízis.) A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallgatók jó megítéléssel viszonyul-
nak oktatóikhoz mind szakmai, mind emberi vonatkozásban. A karon 
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mőködik minıségbiztosítás, amely az országos átlag szintjén mozog. 
Informatikai rendszere kiépülıben van, de a friss és egyedi eredmények 
még nem alkalmasak tendenciák mérésére. A kérdıíves mérési rendszer 
jelenleg nagyrészt az oktatókat terheli, bár a Tanszéken van e terület 
koordinációjával megbízott munkatárs. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
A képzés minden tekintetben megfelel a KKK-ban és a szakindítási 
dokumentációban foglaltaknak. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A személyi háttér mind a szakfelelıs, mind a szakirány felelısök, mind 
a tantárgyfelelısök tekintetében megfelel a MAB követelményeinek. A 
tanszéken jól mőködı mővészeti mőhelyek tevékenykednek, valamint 
gazdagon dokumentált tudományos kutatási tevékenység zajlik. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szakon a követelmények világosan megfogalmazottak, a hallgatókat 
érintı szabályok ismertek és tisztázottak. Az oktatói kar maga is tanulja 
az alkalmazkodást az átalakuló képzéshez, de alapvetıen egészséges 
oktatómunka zajlik, a „jó gyakorlat” a mindennapi munkában tapasz-
talható. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A szak oktatásában résztvevı 24 oktatóból 13 fı minısített (CSc, DLA, 
PhD, Liszt díjas), 13 fı vezetı oktató. Az oktatói korfa alapján 6 oktató 
tartozik az idısebb korosztályhoz, míg 18 oktató a középgeneráció 
különbözı korosztályaihoz. A teljes munkaidıben foglalkoztatott szak-
emberbázis meghaladja a 90%-ot! Az adatok azt mutatják, hogy stabil 
oktatói összetétel van a szakon, ugyanakkor egyetlen „fiatal” (1979 
vagy utána született) oktató nincs a tanárok között.  
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzési folyamat jól felépített, érvényesül az egymásra épülés az 
egyes képzési elemek között. Az oktatást érintı szabályozások részben 
követik az általános, intézményi szabályozást, de tartalmaznak szakma-



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 385

specifikus elemeket is. A szakirányok kínálata akkreditációs szinten 
adott, de mőködésük érdemben még nem értékelhetı, tekintettel arra, 
hogy mőködésük 2008. szeptemberében kezdıdött meg. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A szakon képzettek, a KKK-nak megfelelıen sokoldalú szakmai isme-
retek, képességek megszerzésével a kulturális életben helyezkedhetnek 
el, illetve képessé válnak az ének-zenetanár mesterképzéshez szükséges 
szakmai feltételek teljesítésére. A Tanszék arra is gondot fordít, hogy a 
hivatás majdani gyakorlásához szükséges esztétikai-, érzelmi- és eszté-
tikai kultúrát már az alapképzés folyamán kialakítsa a hallgatókban. 
Valamely hangszeren tanulmányokat folytató hallgatók esetében a tan-
szék segíti az ez irányú képességek további fejlesztését is.  
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak specifikumát adja elsı sorban a magas énekkari kultúra és az 
erıs oktatási-kutatási potenciál.  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A kar és az intézet, valamint a tanszék egyaránt ügyel arra, hogy a hall-
gatók részesüljenek minden olyan szolgáltatásban, amelyet az egyetem 
általában, a fıiskolai kar pedig speciálisan biztosítani tud. Eltekintve a 
könyvtári szolgáltatás megítélésünk szerint problematikus megoldásá-
tól, a hangszerellátottság, az informatikai hozzáférés jól elérhetı.  
A szakon hallgatói pályakövetési tevékenység folyik a többi társintéz-
ményhez hasonlóan. A kontrollálható hallgatói létszám következtében 
itt is a személyes ismeretek nyújtanak információt a végzettek további 
sorsáról. 
A képzés fizikai körülményei: tantermi ellátottság, hangszerpark, be-
rendezések, felszereltség, mind-mind kielégítik a képzés igényeit. 
Ugyanez mondható el a tantermek audiovizuális felszereltségérıl, in-
formatikai lehetıségeirıl is. A tantermi gyakorlás lehetısége idıben 
korlátozott. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT analízis szőkszavú, de a látogatás folyamán tapasztalt té-
nyekkel összhangban áll. Hallgatói kérdıívek nem születtek a látogatás 
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során, de a hallgatókkal folytatott konzultáció az országos helyzetképet 
mutatta: számos tisztázatlan elem a jövıképben, de feltétlen bizalom az 
oktatói karban és a képzésben.  
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
A látogatás során olyan szakmai mőhely mőködését vizsgálhattuk, 
amely a koncentrált oktatói kvalifikáció és a képzés fegyelmezett rendje 
alapján az ország egyik igen fontos képzési bázisa. Ezt részben a hall-
gatói vonzás is kifejezi, másrészt az oktatókkal folytatott eszmecsere 
rámutatott a közös képzési felelısségvállalás hangsúlyos jelenlétére.  
 
Az Önértékelés mellékleteként a Tanszék kitöltötte azt a kérdıívet, 
amely a kiválósági jegyeket vizsgálja. A mintegy 23 oldalban ismerte-
tett válaszanyag igen imponáló és részletes. A minısítettek magas ará-
nya (54%), a 90%-ot meghaladó teljes munkaidıben foglalkoztatott 
oktatói kar, az igen értékes oktatási, mővészeti és kutatási tevékenység, 
az intenzíven mőködtetett külföldi kapcsolatrendszer alapján minden-
képpen indokolt a Kiválósági hely cím odaítélése. 
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Nyíregyházi Fıiskola 
BTMK Zenei tanszék Akkreditációs minısítés 

ének-zene alapszak 
(karvezetés és népzene szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/5. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/56. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
alapképzés (BA végzettségi szint) 

A 
2009/6/XII/5. sz. 
MAB határozat 

Akkreditáció hatálya: 2017. 

 

1. Szöveges értékelés 
Az alapképzési szak a hosszú ideje mőködı ének-zenetanárképzés 
szakmai bázisán jött létre. A képzés tanszéki keretek között mőködik a 
Bölcsészettudományi Karon. A szakon képzettek, a KKK-nak megfele-
lıen sokoldalú szakmai ismeretek, képességek megszerzésével a kultu-
rális életben helyezkedhetnek el, illetve képessé válnak az ének-zene-
tanár mesterképzéshez szükséges szakmai feltételek teljesítésére. Va-
lamely hangszeren tanulmányokat folytató hallgatók esetében a tanszék 
segíti az ez irányú képességek további fejlesztését is. Két szakirány 
mőködik a szakon: a karvezetés és a népzene szakirány.  
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A régi pedagógiai képzési értékek továbbélése az oktatók pedagógiai-
szakmai felkészültsége okán megjelenik az alapképzés új szervezeti 
keretei között is. A népzene szakirány a tanszék országos értelemben is 
kiemelkedı sajátossága mind a jelen lévı szakmai háttér és gyakorlat, 
mind a látogatás folyamán is megtapasztalható oktatási eredményesség 
alapján. E szakirány hallgatói gyakran kerülnek pódiumra. Az ország 
más városaiban található, azonos képzést folytató tanszékei közül a 
nyíregyházi tanszék különösen jó, frissen felújított épület-környezetben 
végezheti munkáját. 
 

3. Erısségek 
Az elızıkben említett népzenei profil a korábbi, hagyományos képzés-
ben 1991 óta ad ki népzene tanári diplomát. A Karvezetés szakirányon 
és a népzene szakirányon oktató tanárok nagy százalékban maguk is 
végeznek elıadói tevékenységet, így a gyakorlati zenei képzésben sok 
tapasztalatot tudnak átadni hallgatóiknak.  
A látogatás tapasztalata szerint is jó oktatási kvalitásokkal rendelkezik 
az oktatói kar, valamint további erısség, hogy a kórusok munkája jó 
színvonalon ad lehetıséget a közös zenei élményszerzésre, képességfej-
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lesztésre. A személyi háttér szakmai erısségét jelzi az önértékelésben is 
tételesen felsorolt mővészeti díjak, kitüntetések sora. A megjelent CD 
lemezek igazolják a fenti megállapítást. 
A hallgatókkal való kapcsolat igen szoros és kölcsönös bizalomra épül, 
az egyéni problémák kezelésére és a képességek testre szabott fejleszté-
sére jó személyi feltételek regisztrálhatók.  
A nyíregyházi, intézményen kívüli kórusélet együttesei és szakemberei 
fontos szakmai bázisként segítik a képzést. A látogatott órák tapasztala-
ta alátámasztja azt a megállapítást, hogy az oktatók jó hangulatban dol-
goznak, együttmőködésük a képességek szintre hozatalában és általános 
fejlesztésében láthatóan mindennapi gyakorlat.  
Az egyéni órák szakszerősége és színvonala megnyugtató képet muta-
tott mindannak ellenére, hogy az e tárgyakat tanító tanárok némelyike 
ugyan felsıoktatási besorolással rendelkezik, de nem rendelkezik egye-
temi végzettséggel.  
 

4. Problémák 
Az önértékelés megfogalmazása szerint a gyengeségek között elsı he-
lyen a korlátozott tanszéki informatikai infrastruktúra és a nem kielégí-
tı könyv-, kottabeszerzés áll.  
A látogatás tapasztalatai szerint e tanszéken is látható problémát jelent 
a beérkezı, új hallgatók képességszintjének kiegyenlítése, amely a há-
roméves képzési idınek komoly hányadát veszi igénybe.  
További problémát jelent, hogy a mesterképzés akkreditációja csak az 
ének-zenetanári mesterszakra korlátozódott, a népzenei alapszakos 
szakirány mester szintő folytatása jelenleg nem lehetséges a fıiskolán. 
Ez azt a veszélyt hordja magában, hogy a jövıben csökken az e szak-
irányt választók száma, s így a hallgatói beiskolázási létszám is.  
Az oktatók tudományos kutatásának szerény dokumentációja van. 
Részterületeken tapasztalható kutatási tevékenység (oktatási anyagok 
korszerősítése, jegyzetkészítés stb.). A megismert oktatók kvalitása 
lehetıvé tenné a jelenleginél sokkal aktívabb szakmai-, metodikai-, 
didaktikai kutatásokat, hiszen az átalakuló képzés jó alkalmat ad arra, 
hogy a tananyag korszerősítés folyamatában a kutatási eredmények 
részévé válhassanak az új tantervnek.  
Az önértékelésben a mesterszakkal együttes kredit szempontú megfelel-
tetés táblázatában megjelent egy olyan fıiskolai tanár neve is, (Gábos 
Judit fıiskolai tanár), aki jelenlegi ismereteink és az érintett nyilatkoza-
ta alapján is más fıiskola minısített vezetı oktatója, így itt akkreditá-
ciós szempontból nem vehetı figyelembe. A nyilvánvaló hiba rendezé-
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sére sor került, a nevezett oktató nem áll nyíregyházi alkalmazásban. 
 

5. Általános megjegyzések 
A hallgatókkal folytatott konzultációk azt mutatták, hogy véleményük a 
képzésrıl és az iskoláról igen kedvezı, tanáraikat rátermettnek, jó pe-
dagógusoknak tartják A többfelé folytatható tanulmányokra felkészülve 
más helyszínekhez hasonlóan a hallgatók itt is próbálkoznak más sza-
kok kreditjeibıl olyan mennyiséget összegyőjteni, amelyek más irá-
nyokra is lehetıséget adnak, de az órarendi egyeztetés a fıiskolán na-
gyon nehezen megoldható. A minıségbiztosítási tevékenység kari szin-
ten mőködik. Az oktatók belsı minısítéséhez szükséges ismeretek egy-
bevethetıségének megteremtése nem bizonyul könnyő feladatnak, de e 
kérdésben rugalmasság volt tapasztalható. 
 
 

1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az Önértékelés átfogó értelemben lehetıvé teszi a tájékozódást a kép-
zésrıl, azonban néhány területen kissé lehetett volna részletezıbb, ki-
dolgozottabb (pl. SWOT analízis). Mindemellett a benne foglalt tarta-
lom a valóságot tükrözi. A hallgatói visszacsatolás talán éppen a szer-
kezet miatt közvetlenül nem tükrözıdik. A minıségbiztosítás belsı 
rendszere kari szinten mőködik. Valós problémaként tapasztalható a 
tanári minısítési kritériumrendszer kérdıíves megjelenésének érzékeny 
problematikája, amely itt is tanári aggodalmakhoz vezet a nehéz össze-
hasonlíthatóság miatt. A felelıs oktató(k) egybehangzó szándéka e 
kérdıív további finomítása, az objektív összehasonlíthatóság feltételei-
nek megteremtése. 
 

2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
A képzés minden tekintetben megfelel a követelményeknek, valamint a 
szakindítási dokumentációban leírtaknak. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatói kar, a szak- és szakirány felelısök személye egyaránt teljesí-
tik a MAB akkreditációs követelményeit. A tantárgyfelelısök esetében 
egy fı (Szabó Dénes) más felsıoktatási intézményben is közalkalma-
zott, tantárgyfelelıssége rendezendı. 
(Intézményi megjegyzés: A tantárgyfelelıs neve a 2009. évi korrekciók során 
törlésre került az alapszak vonatkozó dokumentumaiból.) 
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4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: A szak az elıírásokat és követelményeket a körülményeknek és 
adottságainak megfelelıen adoptálja. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók – 70%-ban teljes munkaidıben foglalkoztatottak, helyben 
élık - rátermettek, tapasztaltak, legnagyobb hányaduk (12 fı) a közép-
generációhoz tartozik (docensek és adjunktusok). A 19 fıbıl mindössze 
2 fı tartozik a fiatal generációhoz és 5 fı az idısebb korosztályhoz. 
Publikációs termékenység szempontjából – amennyiben a tanárok mő-
vészeti elıadói tevékenysége publikációnak minısíthetı -, a tanári kar 
aktivitása kielégítı. Aggodalomra adhat okot, hogy jelenleg nincs a 
szakon fıiskolai tanári, vagy egyetemi tanári besorolású oktató. Fontos 
lenne legalább középtávra kidolgozott humánpolitikai koncepció elké-
szítése (különös tekintettel a szorgalmazott népzenetanári mesterképzés 
indításának szándékára is). A fiatal kollégák doktori fokozatszerzése 
mindenképpen ajánlott. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzési folyamat jól felépített, érvényesül az egymásra épülés az 
egyes képzési elemek között. Az oktatást érintı szabályozások részben 
követik az általános, intézményi szabályozást, de tartalmaznak szakma-
specifikus elemeket is. A karvezetés és a népzene szakirány akkreditá-
ciós szinten adott, a hagyományos képzésben igen sikeres, de mőködése 
az új keretek között érdemben még nem értékelhetı, tekintettel arra, 
hogy 2008. szeptemberében indult a képzés. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A szakon képzettek, a KKK-nak megfelelıen sokoldalú szakmai isme-
retek, képességek megszerzésével a kulturális életben helyezkedhetnek 
el, illetve képessé válnak az ének-zenetanár mesterképzéshez szükséges 
szakmai feltételek teljesítésére. Valamely hangszeren tanulmányokat 
folytató hallgatók esetében a tanszék segíti az ez irányú képességek 
további fejlesztését is. 
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8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A korábbiakban említettük a szak népzenei szakirányának erısségét és 
a profil fenntartásának szándékát. A vonzerıt jelentı népzenei alapsza-
kos szakirányra épülı mesterképzés akkreditációja fontos stratégiai 
kérdés és feladat. Ennek az oktatói akkreditációs hátterét kell sürgısen 
megoldani.  
 

9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A szak elhelyezése megfelel a minimum követelményeknek, a képzés 
igényességéhez méltó környezetben mőködik. A tantermek közötti 
hangszigetelés hiánya miatt áthallás tapasztalható, ennek majdani meg-
szüntetése fontos lenne. Bár bıvítésre szorul, de saját szakkönyvtár 
mőködik a tanszéken. A Nyíregyházi Fıiskola általános hallgatói szol-
gáltatásai a hallgatók számára jól elérhetıek. Az informatikai infrast-
ruktúra szerény jelenlétét részben ellensúlyozza az imponálóan nagy-
számú számítógépes hozzáférési lehetıség, amely a fıiskola könyvtá-
rában rendelkezésre áll. (Mindez a tantermek technikai felszereltségét 
nem pótolhatja.). A szak regionális szerepe hangsúlyos, a képzés iránti 
igény folyamatosan érzékelhetı az országosan tapasztalható felvételi 
jelentkezési trendek negatív változásai mellett is. 
 

10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
Az Önértékelésben ismertetett SWOT analízis kissé szőkszavú, újra-
gondolása és stratégiai rendszerben történı elhelyezése éppen a jövı 
tervezhetısége érdekében szükséges. A hallgatókkal folytatott konzul-
táció formájában juthattunk hozzá a már korábban említett vélemé-
nyekhez. Itt is általános tapasztalat, hogy az új helyzetben (mind a kép-
zési szerkezet, mind a társadalmi környezet változásai miatt) nem hasz-
nálhatók a régi beidegzések és elemi fontosságú az élet-stratégia elıtér-
be kerülése, amelyben az oktatók nagy segítséget nyújthatnak. 
 

11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Az országosan ismert és elismert hagyományoknak megfelelıen a fıis-
kolán olyan szakmai mőhelyt láthattunk, amely fıként oktatási erejével 
tőnik ki. Nyugodt, szakszerő és összehangolt munkát tapasztalhattunk. 
Esztétikus, megfelelı környezetben mindannak lehetıségét teljesülni 
láttuk, amelyek szükségesek a szervezett szakmai-pedagógiai tevékeny-
séghez és a jövı ének-zenetanárainak képzéséhez.  
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Eszterházy Károly Fıiskola 
BTK Ének-zene tanszék Akkreditációs minısítés 

ének-zene alapszak 
(karvezetés és egyház-zene szakirányok) 
kkk: 2006/7/IX/1/57. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/7/IX/1/25. sz. MAB hat. 
Képzési szint: 
alapképzés (BA végzettségi szint) 

A 
2009/6/XII/6. sz. 
MAB határozat 

Akkreditáció hatálya: 
2017. 

 
1. Szöveges értékelés 
Az alapképzési szak hosszú ideje mőködı ének-zenetanárképzés szak-
mai bázisán jött létre. A képzés tanszéki keretek között mőködik a Böl-
csészettudományi Karon. A szakon képzettek, a KKK-nak megfelelıen 
sokoldalú szakmai ismeretek, képességek megszerzésével a kulturális 
életben helyezkedhetnek el, illetve képessé válnak az ének-zenetanár 
mesterképzéshez szükséges szakmai feltételek teljesítésére. Valamely 
hangszeren tanulmányokat folytató hallgatók esetében a tanszék segíti 
az ez irányú képességek további fejlesztését is.  A szakon a karvezetés-, 
egyházzene-, zenei könyvtáros- és zenei informatikus szakirány kapott 
akkreditációs támogatást, indítási engedélyt. E szakirányok mindegyi-
kére csak három félév eredményes teljesítése után léphetnek be a hall-
gatók, ezért egyik szakirány gyakorlati mőködését sem lehetett vizsgál-
ni. (A három féléves, elızetes teljesítési limit egyedülálló, ugyanis a 
társintézmények mindegyikében két eredményes félév után kezdhetık 
meg a tanulmányok az egyes szakirányokon.) A prognózis szerint 2009. 
januárjában a karvezetés és a zenei informatika szakirány indításának 
van realitása. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
Az egri ének-zenetanár képzésnek erıs a régiós hatása. A karvezetés 
szakirányban fejezıdik ki leginkább a szakmai értékek és hagyomá-
nyok továbbélése. Indokoltnak látszik az egyházzenei szakirány is, 
amely a város egyházi szellemisége és potenciálja miatt lehet létjogo-
sult, de a gyakorlatban még nem mőködik a képzés. Összehasonlításban 
a társintézmények azonos szakjaival, talán az egyik legerısebb helyszín 
abban a tekintetben, hogy az oktatók elıadói aktivitása, és az arra képes 
hallgatók koncertezése hangsúlyos tevékenység. 
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3. Erısségek 
Az oktatói elıadómővészi gyakorlat mellett a képzés erıssége egyfajta 
nyitottság a külsı értékek befogadására (vendégmővészek, -oktatók), a 
korszerő módszerek gyakorlati alkalmazására. Tapasztalható és kézzel 
fogható a hallgatók jó kapcsolata az oktatókkal mind szakmai, mind 
általános emberi értelemben. A kompetencia alapú oktatás gyakorlata 
mögött évrıl-évre növekvı felvételi létszám húzódik meg, ami viszont 
a képzés relatíve kedvezı társadalmi vonzerejét bizonyítja. Érdekes 
helyi sajátosság, hogy több oktató is a saját gyakorlatából ismeri az 
alapfokú és esetenként a középfokú ének-zene és hangszeres oktatás 
sajátosságait, így az egész képzési stratégia épít ezekre az információk-
ra.  
A humán oldalon mutatkozó erısség az oktatói kar fiatal tanárainak 
doktori fokozatszerzési tevékenysége, amely többnyire PhD minısítés 
megszerzését teszi lehetıvé (a DLA minısítés arányának növelése is 
fontos lenne). 
A korábban nem kari tagozódású fıiskola belsı viszonyaiban az Ének-
zene tanszék közvetlen és élı kapcsolatokat ápol mind a BTK dékánjá-
val, de ezzel szinte azonos szinten a fıiskola rektorával is. A maga 
nemében ez a képzés számára elınyös viszonyrendszer. 
A fıiskola többéves zongora beszerzési projektje kiemelkedı és igen 
fontos, nagy erıfeszítés az infrastruktúra fejlesztésében. 
A látogatás során igen meggyızı pozitív szakmai élményeket kaphat-
tunk a kórusmunka színvonaláról, az ott zajló képességfejlesztés egyéni 
kamatoztatásáról, a mővészeti értékek megélésérıl. E kórustevékenység 
idırıl-idıre versenyeken mérettetik meg és eredményeket tud felmutat-
ni. 
A fıiskolán mőködı Líceum Televízió speciális és egyedülálló zenei 
kommunikációs gyakorlatszerzésre ad lehetıséget a hallgatóknak. 
A fıiskola Kápolnája, amelyet a közelmúltban újítottak fel, kivételesen 
patinás és kedvezı környezet a mővészeti szakvizsgát tevık számára, 
valamint ideális koncert színhely. A Tanszéken található zeneterem 
szintén jó környezet mind a kóruspróbák, hangszeres csoportok próbái 
és a kisebb koncertek lebonyolítására. 
A Hell Miksa Hallgatói Információs Központ fontos zenei informatikai 
gyakorlóhely és a vonatkozó szakirány számára kiváló környezet. A 
Tanszéken a mindennapi könyvtári anyagok elérhetık, de ennél gazda-
gabb a fıiskola könyvtára, amely további lehetıségeket ad a hallgatók-
nak, oktatóknak. 
A hallgatók egyedülálló lehetıségként tanulmányaik megkezdésekor 
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notebook-ot kapnak használatra, amelyet tanulmányaik végeztével meg 
is vásárolhatnak. 
 
4. Problémák 
A tanszék általános problémái a többi intézményhez hasonlóan részben 
a társadalmi változásokból, részben a közoktatásban az ének tanítás 
visszaszorulásából erednek. Ugyanakkor helyi probléma az infrastruk-
túra szők tantermi kapacitása, amely szinte minden terem egész napos 
órarendi terhelését jelenti. Emiatt a hallgatók gyakorlási lehetıségei, 
így a hangszerekhez való hozzáférés is veszélyesen szőkösek, éppen a 
képességfejlesztés fı bázisát teszik nagyon korlátozottá. A szakirányok 
indítása miatt a fokozódó óraterhelés tovább rontja majd a hallgatói 
gyakorlási esélyeket. 
Említésre méltó probléma az is, hogy az oktatók kutatási tevékenységé-
rıl – miközben egyes személyek kutatási hajlandósága és gyakorlata 
ismert – nem látható semmilyen publikáció, úgy tőnik, mintha nem is 
történne kutatás. E mögött elsı sorban menedzselési hiba tapasztalható 
és annak a téves képzetnek általános elterjedtsége, hogy a kutatás az 
valamilyen rendkívüli tudományos kötelezettség, és a mővész az nem 
tudós… A bolognai átállás korszaka, a  doktori képzésben résztvevık 
tudományos kutatási tevékenysége jó alkalmat - és tartalmat - adhat a 
kutatásokra történeti, metodikai, didaktikai kérdésekben, amelyek visz-
szacsatolhatók az oktatásba. 
 
5. Általános megjegyzések 
A Látogató Bizottság jelenléte alatt meggyızıdhettünk arról, hogy a 
fıiskola igen rugalmasan képes reagálni a felvetett problémákra. Így a 
Tanszék a Kar dékánjától lehetıséget kapott belsı szakmai publikációk 
kiadására, megjelentetésére és arról is meggyızıdhettünk, hogy konkrét 
szándék mutatkozott a hallgatói gyakorlóhelyek, termek számának nö-
velésére a fıiskola másik campusán. E két mozzanat több mint gesztus, 
mert valóban arról tanúskodott, hogy a fıiskola vezetıi nagy értéknek 
tekintik azt az alapképzést, amelynek folytatásaként már létezik az 
ének-zenetanár mesterképzés is. A látogatás összbenyomása arról ta-
núskodott, hogy a Tanszék vezetése és az oktatók egyaránt jól együtt-
mőködı közösséget alkotnak, sok erıfeszítés árán, de jól képviselik a 
szakterület érdekeit a fıiskolai testületekben. 
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1. Önértékelés (összeállítás, hallgatói visszacsatolás tükrözıdik-e, 
belsı minıségbiztosítási rendszer mőködik-e intézményi, tanszéki, 
szak szinten?):  
Az önértékelés összeállítása gondosságra vall, informatív és valós fo-
lyamatokat, tényeket tartalmaz. A hallgatói visszacsatolásról szerzett 
ismereteink szerint a tanulási folyamat szabályozottsága kielégítı, de az 
új lehetıségekkel az alapképzés hallgatói nincsenek teljesen tisztában. 
Ez az egész országban jellemzı, miközben a vonatkozó szabályok és 
lehetıségek hivatalos formában is ismertek a hallgatók elıtt. Itt is igaz, 
hogy a hallgatók szinte az oktatókkal együtt tanulják azokat a módsze-
reket, kombinációkat, amelyeket az új képzési rendszer lehetıvé tesz. 
Ehhez hozzájárul a minıségbiztosítás kari szintő mőködése, amely 
bizonyos vonatkozásokban tanszéki szintig is lemegy, hiszen a mővé-
szetközvetítésben oktató tanárok belsı minısítési kritériumrendszere 
jelentısen eltér a többi képzési területtıl. E kritériumrendszer érzékeny 
kezelésérıl és a kérdıív további finomításáról megegyezett az LB és az 
ezzel megbízott vezetık, munkatársak véleménye.) 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
A KKK-nak, valamint a szakindítási dokumentációnak a képzés minden 
vonatkozásban megfelel. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A képzés a MAB követelményeinek megfelel mind a szakfelelıs, mind 
a szakirány felelısök, mind a tantárgyfelelısök vonatkozásában. A 
minısítettek száma az oktatói létszámhoz képest relatíve alacsony. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A követelmények interpretálása világos és ismert minden oktató és 
hallgató elıtt. A napi munkafolyamatot ennek alapján a módszeresség, 
tervszerőség jellemzi. A Tanszék szelleme, a mővészi sajátosságok 
mindennapi gyakorlati alkalmazása jó gyakorlatként értékelhetı.  
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatói kar 19 oktatóból áll. Közülük 2 fıiskolai tanár, 6 fıiskolai 
docens, 6 adjunktus, 2 tanársegéd, 3 fı egyéb beosztású és besorolású. 
Ez arányos összetételt mutat. A 19 oktatóból 3 fı rendelkezik fokozattal 
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(DLA és PhD), ami szerény arány, de pozitív folyamatot jelez az, hogy 
5 oktató végzi jelenleg doktori tanulmányait. Eredményes tanulmányaik 
befejezése után 30% fölé nı a minısítettek aránya. Az oktatói korfában 
kicsi a korosabb oktatói arány, azonos a középkorú és a fiatal korosz-
tályhoz tartozók aránya, ami hosszú távon is bíztató humánpolitikai 
viszonyokat eredményez. A publikációk szerény számát ellensúlyozza 
az önértékelésben is részletezett hazai és külföldi elıadómővészi tevé-
kenység, ami a zenemővész „publikációját” jelenti. Ez az aktivitás jó 
arányt mutat. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A gyakorlati képzés sajátosságainak megfelelı a folyamatos értékelés 
gyakorlata, de minden, a felsıoktatásban szokásos értékelési forma is 
jelen van a képzésben. A szakirányok érdemi mőködése egy késıbbi 
idıpontban lesz mérhetı a korábbiakban részletezett idıütemezés miatt. 
Az Önértékelésben ismertetett információk alapján nem látunk okot 
aggodalomra. A négy szakirány közül a karvezetés- és a zenei informa-
tika feltételei a legkedvezıbbek jelenleg, és ezekre van jelentkezési 
igény is. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A kompetenciák, ismeretek, képességek, attitődök és az értékvilág ki-
alakításának folyamata fıként célkitőzésekben és gyakorlati kezdemé-
nyezésekben látható, tekintve az alapképzés mindössze másfél éves 
gyakorlatát. A mővészetközvetítés terén az Önértékelésben is részlete-
zett kompetenciákkal egyet lehet érteni, a megvalósítás számos mozza-
nata a látogatott órákon észlelhetı volt. A hagyományos tantervő kép-
zésben végzettek pályakövetése a személyes ismeretség alapján mőkö-
dik. Eszerint az Egerben végzetteket a munkaerı piac szívesen fogadja. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A társintézményekben is hasonló tantervvel zajló képzéstıl jelentıs 
eltérések nincsenek, de az egyik szakirány, a zenei informatikai képzés 
talán Egerben kiemelkedıen megalapozott specifikum.  
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9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A képzés környezeti elemi, infrastruktúrája a fentiekben már részlete-
zett okok miatt több tekintetben is igen kedvezınek mondható (koncert-
termi kapacitás, zongora beszerzési program, stb.), ugyanakkor a gya-
korlóhelyiségek hiánya sürgısen orvosolandó, mert a képzés minıségét 
érinti hátrányosan. Kedvezı az informatikai infrastruktúra, amely min-
den hallgató számára elérhetı, de a tantermekben is jó lenne bıvíteni a 
korszerőbb oktatáshoz szükséges informatikai eszközök számát. 
A hallgatói szolgáltatások a fıiskola egészén jól elérhetıek. A szak 
regionális szerepe hagyományos, hiszen egykor ezért is jött létre a ta-
nárképzés ebben a régióban. Az elhelyezkedési arány kedvezı. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT analízis tárgyilagos és tényszerő megállapításokat tartalmaz. 
Miközben az erısségek hangsúlyozásával bemutatja az értékeket, 
ugyanilyen alaposan részletezi a gyengeségeket is, amelyeknek csak 
egy része helyi eredető. A minıségbiztosításban résztvevı hallgatók 
aránya az országos aránnyal egyezı (kb. 30%), ebben, mint mindenhol, 
további erıfeszítések szükségesek. 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Összegzésként rögzíteni kívánjuk azt, hogy Egerben olyan szakmai 
mőhelyt találtunk, amely az oktatásban nagy rutinnal rendelkezik, fo-
gékony a progresszióra, nyitott és hallgatóbarát gyakorlatot folytat. 
Kapcsolatrendszerével a hazai és a külföldi szakmai körökben igyek-
szik erısödni. A vezetés és az oktatói kar felismerte azt, hogy a minısí-
tett oktatói hányad növelése létkérdés. A látogatás során a kutatási po-
tenciál gyengeségének megváltoztatására is hajlandóság és konkrét 
intézményvezetési támogatás mutatkozott. Mindehhez a város törté-
nelmi múltja és szellemisége jó környezetet teremt. 
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Javaslat 
a tapasztalt gyengeségek megszüntetésére, a színvonal javítására 

az ének-zene alapképzésekben 
 
A Látogató Bizottság által tapasztalt nehézségek, problémák alapján 
azokban az intézményekben, ahol ez szükséges, intézkedési tervet cél-
szerő készíteni. 
 
ELTE BTK Zenei Tanszék 
A kiválóan mőködı képzési helyszínen olyan problémát nem tapasztal-
tunk, amelyet intézkedési terv szinten rendezni kellene. Ugyanakkor az 
alábbi ajánlással szeretnénk segíteni a képzés körülményeinek, helyze-
tének javítását, stabilizálását. 
a) A BTK tudományos környezetében – éppen egyedülálló profilja és 

kivételes szakmai értékei miatt – nagyon hasznos lenne a képzés 
számára intézeti kereteket teremteni. Az ezzel járó jogosítványok 
jótékonyan erısítenék a jelenlegi tanszék szakmai munkáját. 

b) A szép és felújított környezet esztétikailag megfelelı környezetet 
biztosít, ugyanakkor az áthallások problémájával még ebben a kör-
nyezetben is találkozni lehetett. 

Amikor ajánlásokat fogalmazunk meg a Tanszék és a BTK felé, akkor 
kérjük azt, hogy valamilyen módon dolgozzanak ki tervet (akár ütem-
tervet) az intézeti jogállás elérése érdekében, valamint a hangszigetelés 
megoldására. 

 
NYME SEK Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar – 
SZOMBATHELY Mővészeti Intézet Zenei Tanszék  
A javasolt intézkedési tervnek az alábbiakra kell kitérnie: 
a) A Zenei Tanszék a kari vezetéssel egyeztetve készítsen középtávú 

humánpolitikai koncepciót arra, hogy a képzés akkreditációs biz-
tonsága folyamatosan biztosítható legyen. A koncepció térjen ki ar-
ra, hogy 
- miként tudja biztosítani a Tanszék a minısített oktatói hátteret 

(tekintettel a 2010-tıl minısítésként nem akceptált Liszt-díjakra) 
- mely szempontok szerint alkalmaz új oktatókat, hogyan biztosítja 

ennek finanszírozását 
b) A tanári mesterképzés akkreditációs feltételeinek megteremtésére 

szintén ki kell térni, hiszen annak elmaradása veszélyezteti a BA 
képzés jövıjét is. 
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c) Szükségesnek ítéljük a zenei élményalapú képzés napi gyakorlatá-
nak erısítését is, amely egyben tananyag-korszerősítési tevékeny-
séggel és metodikai ismeretnöveléssel is együtt jár. 

d) Javasoljuk a minıségbiztosítási rendszer zenei területen alkalmaz-
ható paramétereinek kidolgozását (pl. az oktatókat értékelı kérdıív 
összeállítása) és a rendszer továbbfejlesztését. 

e) A megismert szakmai értékek, eredmények arra utalnak, hogy a 
kutatásra rendelkezésre álló potenciál jelen van a képzésben. Ezek 
további dokumentációját biztosítani kell. 

f) Az intézkedési tervnek mindenképpen ki kell terjednie arra a mo-
mentumra, hogy a termek közötti áthallás rendkívüli módon zavarja 
a hatékony szakmai munkát. Ennek megoldása sürgıs feladat. Kér-
jük tehát annak a tervnek az ismertetését is, amely e probléma meg-
szüntetését tartalmazza. 

 
SzTE JGyPK Mővészeti Intézet – SZEGED Ének-zene tanszék 
A kiválóságot javasoló értékelés és az igen pozitív tapasztalatok ellené-
re fontos lenne, hogy a Tanszék eltervezze és ismertesse az alábbiakat:  

- módosítás a tantervben a vezénylési gyakorlat és a kórusgyakor-
lat tantárgyak programjának és órai gyakorlatának konkrét elkü-
lönítésére, 

- a hallgatók számára gyakorlási lehetıségek nagyobb óraszámú 
biztosítása a tantermekben, vagy további helyiségekben, (ha ez 
lehetséges) 

- a tantermek közötti áthallás megszüntetésének módozatai,  
- a jelenleginél kedvezıbb könyvtári hozzáférés megoldása a Tan-

szék számára. 
 
Pécsi Tudományegyetem Mővészeti Kar Zenemővészeti Intézet 
a) A képzés egyik legnagyobb problémája az infrastrukturális háttér 

jelenlegi állapota és az államilag finanszírozott felvételi létszámke-
ret kis volumene.  

b) Az intézményt mindenképpen arra kívánjuk kérni és bíztatni, hogy 
a tervezett, és az LB számára is bemutatott új épületkomplexum 
mihamarabb készüljön el, hiszen a jelenlegi környezet több tekin-
tetben is amortizált és célszerőtlen.  

c) Az oktatási rektorhelyettessel folytatott megbeszéléssel összhang-
ban szorgalmazzuk az intézményi erıfeszítéseket is arra, hogy a be-
iskolázási létszámkeret növelésével tegyék lehetıvé a nagyobb 
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hallgatói létszámot, hiszen a jelen lévı szakmai bázis magas minı-
ségő képzésre képes. 

d) Nyilvánvaló félreértés következtében az Önértékelés függelékeként 
beadott kiválósági kritériumokat nem mutatta be az intézet, miköz-
ben számos ponton megállapítható a kiválósági hely cím odaítélé-
sének lehetısége. 

 
Nyíregyházi Fıiskola BTK Zenei Tanszék 
A Tanszéktıl, egyeztetve a kari vezetéssel, rövid intézkedési terv elké-
szítését kérjük. Ez mindenképpen tartalmazza a következıket: 
a) középtávú humánpolitikai koncepció, amely kiterjed a minısített 

oktatói arány folyamatos fenntartására, növelésére, 
b) annak lehetıségnek a megteremtése, hogy a közismerten jó minı-

ségő népzenei képzés a mesterképzés akkreditálásával egészülhes-
sen ki. Erre nagy szükség van az értékmegırzés és az alapszakot 
végzett hallgatói marketing szempontjából is. Olyan specialitásról 
van szó, amely ennek a képzésnek fontos jellegzetessége. 

c) a tudományos kutatómunka fejlesztésére, a publikációs lehetıségek 
feltárására is, a dokumentálás lehetıségeinek gazdagítására tett lé-
pések, tervek. Miként épül be a kutatások eredménye az oktatás 
tantervébe, napi gyakorlatába? 

d) A mővészetközvetítı képzésben résztvevı oktatók belsı értékelé-
sének szempontrendszerének további finomítása azért, hogy abból 
valós értékek és adatok legyenek allokálhatóak. (Objektív és ösz-
szemérhetı elıírásokat kell szerepeltetni benne.) 

 
Eszterházy Károly Fıiskola BTK – EGER Ének-zene Tanszék 
Intézkedési terv elkészítését javasoljuk a kutatási tevékenység publiká-
ciós gondjainak gyors rendezése ügyében. A tervezetben szerepeljen az 
intézmény vezetésének segítségnyújtása a Tanszéken létrehozandó 
kutatási bázis kérdésében. 
a) Készüljön középtávú humánpolitikai koncepció (különös tekintettel 

az oktatói kar minısítési arányainak növelésére), valamint a minı-
ségbiztosításban készüljön el a mővészetközvetítı képzésben részt-
vevı oktatói kar belsı értékelési kérdıívének jól használható és ob-
jektív kritériumrendszere. 

b) Gyors változás szükséges a tantermi kapacitás növelésére, a hallga-
tói felkészülést lehetıvé tevı gyakorlási lehetıségek kibıvítésére. 
Ez a szakmai munka minıségének fontos feltétele. 
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A MŐVÉSZETKÖZVETITİ KÉPZÉS JELENTİSÉGÉRİL 
 

„A civilizáció fejlıdésének jelen szakasza, az információrobbanás kri-
tikus helyzetet teremt, hiszen az egyes agyakat és azok hálózatait, ami tulaj-
donképpen a társadalom, jelen formájában rendkívüli és teljesen újszerő meg-
oldások keresésére kényszeríti. Ezek a változások az emberi agy alkalmazko-
dóképességének korlátait messze túllépték, és ezáltal olyan krízishelyzetet 
teremtettek a társadalom további fejlıdésében, amelynek komolyságát egyen-
lıre csak kevés szakember ismeri fel. A környezetváltozás minden biológiai 
szervezetben beindítja az adaptációs folyamatokat, növeli a változékonyságot, 
hogy a természetes szelekciónak legyen mibıl kiválogatnia az új környezethez 
legjobban alkalmazkodó genetikai variánsokat. Be kell látnunk, hogy radikális 
mérető változás történt agyunk információs környezetében is. Természetesen 
megindult az agy esetében is az adaptációs útvonalak keresése. Egyik közis-
mert próbálkozás az információözön visszafogására, hogy az egyén kiköltözik 
a nagyvárosokból, nem használ mobiltelefont, internetet, televíziót. Számos 
példát látni mindegyikre. Ez egyfajta kerülése a konfliktus-helyzetnek, mene-
külés. Egy másik mód, az elıbbinél sokkal rosszabb, de sajnos egyre gyako-
ribb, az alkoholizmus, a drogok világába való menekülés. Ez nyilvánvalóan 
nem fog hasznos stratégiává válni. A harmadik variáció is lehangoló, az ember 
megpróbálkozik az információözön kezelésével, feldolgozásával, ami sokak-
nak nem sikerül, s ennek eredménye a szorongás, a pánikbetegség, a depresz-
szió, a skizofrénia gyakoriságának rohamos emelkedése. 

Egy gazdag belsı világ impulzusainak intenzívebb megjelenítése 
agykérgi mőködéseinkben – a tudatos érzékelés, tanulás, memória és gondol-
kodás folyamataiban – mindenképpen jó stratégia a fent említett civilizációs 
ártalmak limitálására. Óvhatja a gyermekeket a lelki elsivárosodástól, belsı 
világuk hitetlenné válásától, és részben a pszichiátriai betegségektıl is. Akkor 
igazán nagy a baj, ha nincs mit megjeleníteni, mert belı világuk torz, vagy 
üres. 

Az érzelemvilág gazdagításának leghatékonyabb módja a mővészeti 
nevelés, ami sajnos egyre kevesebb figyelmet kap napjainkban. Pedig ebben 
kiváló hagyományaink révén élen járhatnánk! Az általános- és középiskolák-
ban a gyerekeknek elsısorban színjátszással, költészettel, rajzolással, kerá-
miakészítéssel, zenemővek, képzımővészeti alkotások befogadásának élményé-
vel, a befogadás folyamatának elsajátításával kellene a legtöbb idıt tölteniük. 
Szélesre kell tárni bennük a befogadás folyosóját az agy és a külvilág között, 
hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik az alkotóképesség is, csak ellenkezı 
irányban. Ezáltal nemcsak kreativitásuk nı, hanem emberségesebb emberekké 
válhatnak a pénz, az önzés és az érdekkapcsolatok világában.“ 
  
Dr. Freund Tamás, 2005 
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A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS HELYZETE 

A vizsgált szakok a többciklusú képzési rendszer kialakítása során jöt-
tek létre, mint a vizuális kultúra tanári mesterszakhoz vezetı alapkép-
zések, amelyek teljesítik azt az igényt, hogy a vizuális nevelés területén 
jól képzett gyakorlatvezetık képzıdjenek alapfokozatú (BA) végzett-
séggel, illetve vizuális kultúra tanárok a mesterszak elvégzésével.  
Fontos szempontot jelentett a szakstruktúra kialakításánál, hogy az 
alapfokú mővészoktatás nélkülözi a specializált ismeretekkel rendelke-
zı vizuális szakembereket, akik oktatóként vagy gyakorlatvezetıként 
képesek „közvetíteni” szaktudásukkal, az arra alkalmas mővészeti terü-
leteket. Fontos, hogy ezek a szakok önálló BA szintő kimenetet is biz-
tosítsanak, és legyen benne professzionális mővészek által tanított 
olyan alkotói modul, mely a legtehetségesebb hallgatók számára bizto-
sítja a mővész mesterképzésbe való bejutást. 

A szakokra ugyanolyan tehetségmérı gyakorlati felvételit követıen 
lehet bejutni, mint a mővészeti alapszakokba. Valószínősíthetı, hogy 
onnan a szőkös létszámkeretek miatt kiszorult jelentkezık biztosítják, 
hogy a mővészetközvetítı szakokon is tehetséges hallgatók adják a 
képzésben résztvevık nagy részét. Országosan 7 felsıoktatási intéz-
ményben folyik e képzés.  
 

 
Képi 

ábrázolás 
Plasztikai 
ábrázolás 

Elektronikus 
ábrázolás 

Kézmőves 
Környezetkultú-

ra 
Mozgóképkultúra 
és médiaismeret 

EKF       
HJF   �  �  
KE      � 
NyF       

NyME       
PTE       
SzTE       

� 2009-tıl induló képzés 
 

A táblázatból látható, hogy elsısorban a hagyományos rajztanárképzést 
újraértelmezı képi ábrázolás jelent meg, és a területen óriási hiányt 
jelentı kézmőves, elektronikus ábrázolás, környezetkultúra szak indítá-
sára kevés intézmény vállalkozott. A konzorcium összetétele miatt, 
mely a MERSZ-szel egyeztetve alakította ki a képzési struktúrát, a sza-
kokon képzést folytató 7 intézmény országosan, szórtan található. Nyil-
ván a képzés indításának jelentıs személyi és infrastrukturális elvárásai 
is megszabták a lehetıségeket. A 2009-es felvételi adatok érzékeltetik 
az érdeklıdést a szakok, illetve az intézmények irányába. 
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Vizuális kultúra – mővészetközvetítı alapszakok – 2009 szakon-
kénti felvételi adatok 
(2009. augusztus 10-i adatok) 

(N. nappali, L: levelezı, A: államilag támogatott, K: költségtérítéses) 
 

szak FOI 
képzési 
forma 

összes 
1. he-
lyen 

A szakra az 
összes N,A 
jelentkezı 

(ebbıl 1. helyen) 
N,A 121 37 

N,K 28 0 HJF 

L,K 14 6 

N,A 21 2 

N,K 11 - 

L,A 15 4 

Kézmőves 

NyME-
BDF 

L,K 4  

142 (30) 

N,A 66 26 

N,K 25 - HJF 

L,K 28 17 

N,A 30 15 
PTE 

N,K 6 - 

N,A 23 6 

Környezetkultúra 

NYF 
N,K 2 - 

119 (47) 

N,A 155 72 
EKF 

N,K 35 2 

N,A 137 50 

N,K 29 0 HJF 

L,K 27 9 

Elektronikus 
ábrázolás 

KE N,A 88 28 

380 (155) 

N,A 233 88 
EKF 

N,K 38 1 

N,A 201 101 

N,K 43 1 SzTE 

L,K 19 7 

N,A 111 22 

Képi ábrázolás 

KE 
L,A 48 21 

724 (256) 
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szak FOI 
képzési 
forma 

összes 
1. he-
lyen 

A szakra az 
összes N,A 
jelentkezı 

(ebbıl 1. helyen) 
N,A 98 27 

N,K 13 - 

L,A 43 22 
NyF 

L,K 25 5 

N,A 81 18 

N,K 24 1 

L,A 37 18 

 

NyME-
BDF 

L,K 24 2 

 

N,A 15  Plasztikai ábrá-
zolás 

NyF 
N,K - - 

15  

N,A 123 67 

N,K 33 1 

L,A 74 39 
EKF 

L,K 47 7 

Mozgóképkultúra 
és média ismeret 

KE N,A 75 35 

198 (102) 
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Vizuális kultúra – mővészetközvetítı alapszakok intézményenkénti 
felvételi adatai államilag finanszírozott nappali képzésekrıl (N,A) 

(2009. augusztus 10-i adatok) 
 

 FOI szak 
képzési 
forma 

összes 
1. 

helyen 

Összes N,A 
jelentkezı az 
intézménybe 

(ebbıl 1. 
helyen) 

N,A 
hely 

Elektronikus 
ábrázolás 

NA 155 72 

Képi ábrázolás NA 233 88 1. 
EKF 
Eger 

Mozgókép és 
médiaismeret 

NA 123 67 

511 (227) 49 

Elektronikus 
ábrázolás 

NA 137 50 

Kézmőves NA 121 37 2. 
HJF 

Budapest 

Környezetkultúra NA 66 26 

324 (113) 5 

Elektronikus 
ábrázolás 

NA 88 28 

Képi ábrázolás NA 111 22 3. 
KE 

Kaposvár 
Mozgókép és 
média ismeret 

NA 75 35 

274 (85) 41 

4. 
SzTE 

Szeged 
Képi ábrázolás NA 201 101 201 (101) 29 

Képi ábrázolás NA 98 27 

Plasztikai ábrá-
zolás 

NA 15 0 5. 
NyF 

Nyíregyháza 

Környezetkultúra NA 23 6 

136 (33) 39 

Képi ábrázolás NA 81 18 
6.  

NyME 
Szombathely Kézmőves NA 21 2 

102 (20) 12 

7.  
PTE 
Pécs 

Környezetkultúra NA 30 15 30 (15) 15 

Összesen 1578 594 1578 (594) 190 

 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 407

 
KORLÁTOK 
 
A mővészetközvetítı szakok közül az ének-zene és a képi ábrázolás az 
eddigi ének és rajztanár utánpótlását látja el, míg a többi szak, a kézmő-
ves, elektronikus ábrázolás, környezetkultúra, mozgókép és médiaisme-
ret teljesen új területként léptek be. Egy teljesen speciális vizuális terü-
let tanáraként illetve gyakorlatvezetıjeként kerülnek az iskolarendszerő 
képzésbe, vagy az azon kívüli területekre. Így az állami létszámkeret 
már szőkösnek bizonyul, holott e területeken képzett tanárok, gyakor-
latvezetık segíthetnének abban, hogy az általános iskolák „verbális 
kultúrájával” alig lépést tartó gyerekek a különbözı gyakorlati tanórák, 
foglalkozások révén tehetséget mutassanak, ami kapaszkodót jelenthet 
hátrányos helyzetükben.  
 
Az alapfokú mővészoktatás felülvizsgálata is azt mutatja, hogy a vizuá-
lis területeken a foglalkozások zömét jó szándékú, de dilettáns oktatók 
végzik, így ezen a területen az államilag finanszírozott levelezı kép-
zésnek is fontos szerepe lehetne. Az egész terület képzése nem piaci 
orientációjú, társadalmi igényt elégít ki, a fizetıképes kereslet ennek 
megfelelıen nem túl nagy, így fontossá válik az állami normatívával 
való megsegítés.  
 
A képzés költségei miatt becsülendı az a képzési intézmény, amelyik 
például hajlandó a kézmőves alapszakot indítani, holott végzettjeire a 
társadalomnak több oktatási formában (alapfokú mővészoktatás, mun-
kanélküliek átképzése, felnıttképzés, tehetségkutatás, hátrányos helyze-
tő gyerekek felzárkóztatása, terápiás gyakorlatok stb.) nagyon nagy 
szüksége van, mindez évtizedes hiányt pótolna. 
A képzésben lévı alkotói modul szükségessége és annak DLA-val, 
illetve mővészeti díjjal bíró tanárigénye miatt szintén nagy vállalkozás 
az intézmények számára ezeknek a szakoknak a mőködtetése. 
Folyamatos anyagi forrásokat igényel a képzés anyag- és megfelelı 
mőterem-biztosítása, melyeket a szakoktatókat igénylı alkotói munka 
miatt folyamatosan szinten kell tartani a megfelelı minıségő képzés 
érdekében. Legalább a középfokú mővészeti képzés, ill. OKJ képzések 
elıírási szintjén! 
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ERİSSÉGEK 

Egy általános vizuális alapképzés helyett (rajztanári) pontosan megfo-
galmazott szakstruktúra jött létre, mely lehetıvé teszi, hogy az alap-
szakról kikerültek egy-egy vizuális szakterületre felkészítetten tudjanak 
munkát vállalni, illetve a megszerzett szakmai tudást tovább adni, köz-
vetíteni, vagy a vizuális kultúra mesterszakon továbbtanulva, tanárrá 
válni. 

A mővészetközvetítı képzés erısségét mutatja, hogy a mővészeti mo-
dulban hány kredit-tartalmú ismeret átadását biztosítják DLA fokozat-
tal, illetve mővészeti díjjal rendelkezı mővészek tanárként a mővészeti 
képzés minıségének érdekében, hiszen mővészek jelenléte nélküli sza-
kok indokolatlanok ezen a képzési területen.  
A táblázat mutatja a jelenlegi helyzetet, ami még bıven javítható.  
 

  

DLA, vagy mővé-
szeti díjas oktatók 

által oktatott 
 ismeretek 

kreditszámai 

DLA abszolutóri-
ummal rendelkezı 

oktatók  
által oktatott 

ismeretek 
kreditszámai  

DLA hallgató által 
oktatott ismeretek 

kreditszámai  

EKF Képi ábrázolás 122  8 

HJF Kézmőves 112 50 4 

KE Képi ábrázolás 104 32 12 

NyME Képi ábrázolás 80  25 

PTE Környezetkultúra 63  11 

SzTE Képi ábrázolás 62  25 

NyF 
Plasztikai ábrázo-
lás 

55   

EKF 
Elektronikus 
ábrázolás 

51   

KE 
Plasztikai ábrázo-
lás 

42 4 17 

KE 
Elektronikus 
ábrázolás 

40 12 8 

NyME Kézmőves 40 15  

EKF 
Mozgókép és 
médiaismeret 

30   

NyF Környezetkultúra 30 24  

NyF Képi ábrázolás 24 29  
∗A vonal jelentése: a vonal feletti képzésekben a kívánt minıségő alkotói modul jelen van. 
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Az egész képzési területre jellemzı, hogy elkötelezett, az új irányba 
elmozdulni képes oktatói kar van jelen az új szakokon. Mindenütt meg-
van a törekvés, hogy a mővészeti modulban egyre több minısített mő-
vész tanár legyen. 2010-ig még a mővészeti díjak révén ez többnyire 
biztosított, a továbbiakban az intézményeknek komoly feladata a minı-
sített tanárutánpótlás biztosítása a folyamatosan magas színvonalú okta-
tás érdekében. 
 
GYENGESÉGEK 
 

Általánosságban megfogalmazható a mőhelyek mőködtetésének tisztá-
zatlansága, a speciális eszközök, technológiák szakoktatóinak hiánya. 
Nem minden esetben biztosított hosszú távon a mőhelyek, mőtermek 
anyagellátottsága (nyersanyagok, fogyó eszközök stb.), a jelenleg ren-
delkezésre álló infrastruktúra folyamatos karbantartása, felújítása. 
A szakok elnevezésébıl a jelentkezık számára nem mindig egyértelmő 
a képzés tulajdonképpeni tartalma.  
A mővészeti oktatást nehezíti, ha a vezetı oktatók, mővésztanárok nin-
csenek folyamatosan jelen a képzésben (ingázó tanárok). 
Meggondolandó, hogy a plasztikai ábrázolás külön szak helyett a képi 
ábrázolás alapszak szakiránya legyen-e inkább, mivel jelenlegi formá-
jában nem vonz elég jelentkezıt. 
Miután a képzések - a HJF kivételével – a képzıhelyeken a tanárkép-
zésbıl „nıttek ki”, ez a szakmai részre rányomja bélyegét, és a szemé-
lyi adottságok sem elég specifikusak az új szakokhoz.  

 
LEHETİSÉGEK 
 

A vizuális terület szakmakultúrájában fıiskolai végzettségőek megjele-
nése várható, (eddig sok terület csak OKJ-s középfokú képzés volt), ez 
azt jelenti, hogy a továbbiakban a magasabb színvonalú mővészeti 
munkára alkalmas szakemberek jelennek meg az alkalmazott mővészeti 
területeken, ahol az egyébként is kevés, egyetemet végzett mővészek 
nem vállalnak feladatot. 
Az ezen a szakokon végzettek megjelenése az alapfokú mővészeti okta-
tás minıségének jelentıs emelését vonná maga után, alapszakon vég-
zett gyakorlatvezetık, illetve mesterszakon végzett tanárok jelenhetnek 
meg a pályán nagyobb számban. 
A kiemelkedı tehetségek a mővész mesterszakon is folytathatják ta-
nulmányaikat. 
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VESZÉLYEK 
 

Az alapfokú mővészeti nevelés - amely az érzelemvilág gazdagításának 
leghatékonyabb módja – napjainkban egyre kevésbé támogatott. A sző-
kös gazdasági keretek és a professszionális gyakorlatvezetık hiánya 
miatt a tanulók vékony rétege részesül minıségi, érdeklıdést felkeltı 
képzésben, orientáló élményben. A vizuális kultúrának nagyon kevés az 
avatott közvetítıje, ha hosszú távon ez az állapot lesz jellemzı, akkor a 
bevezetıben vázolt társadalmi veszélyek mellett az érdeklıdés hiánya 
miatt csökkenni fog az utánpótlást jelentı felvételizık száma. 

A mővészetközvetítı képzés nem piaci orientációjú társadalmi igényt 
elégít ki, fizetıképes kereslet ennek megfelelıen nem túl nagy, ezért 
fontos az állami normatívával való támogatása.  
Általánosságban megállapítható, hogy a mővészetközvetítési területen 
folyamatosan növekszik a képzések száma, miközben az államilag tá-
mogatott férıhelyek száma csökken.  
Az állami támogatás kerethelyeinek elosztásához olyan algoritmus ki-
dolgozása szükséges, amely a jelentkezési számok mellett szakmai, 
szakmapolitikai szempontokat is figyelembe vesz. 
 
Az alábbi táblázatban jól látható a képi ábrázolás – köztudatban azonos 
a rajztanárral – és például a kézmőves szak állami támogatása közti 
méltánytalan különbség. 
 

Jelentkezések Államilag finanszírozott (A) felvettek 
Szak 

Összes 
1. 

helyen 
AN Összes AN NA LA 

Elektronikus ábrázolás 340 161 326 48 39 22  
Képi ábrázolás 663 334 579 152 118 90 15 
Kézmőves 159 49 137 15 15 3  
Plasztikai ábrázolás 15 - 15 2 2 2  
Mozgókép. és médiaism. 240 149 178 89 58 53 8 
Környezetkultúra 133 64 115 41 33 25  
Vizuális összesen 1550 757 1350   195 23 
Ének-zene 225 131 170 99 72 68 14 
Mővészetközvetítı össz. 1775 888 1520   263 37 
      300 

 
Ezen a képzési területen, ahol a helyek elosztása elıre kiadott keret-
számot jelent és nem a felvételi pontszámok alapján történik, legalább a 
keretszám felét a jelentkezık száma alapján lenne célszerő elosztani 
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(érvényesüljön a jelentkezık intézmény választása). Ezzel lehetne ser-
kenteni az intézményeket vonzó, minıségi képzés kialakítására. A má-
sik részt szakmai alapokon az oktatási kultúrában hiányzó szakokra 
kellene fordítani, így a kialakuló intézményi keretszámok segíteni tud-
nák ennek a képzési területnek a minıségi mőködtetését, melynek hatá-
sa így tudna megjelenni, például az alapfokú mővészetoktatásban. 
Fontos a támogatási rendszer kidolgozásánál, figyelembe venni azt is, 
hogy a fizetıképes kereslet nincs mindig szinkronban a tehetséggel, 
azaz ha bizonyos területeket kizárólag az önfinanszírozó hallgatókkal 
töltenek fel, megnı a veszélye a minıség hanyatlásának. 
 
A bizottság a szerzett tapasztalatok alapján javasolja a mővészetközve-
títı képzések szakjainak, szakirányainak és elnevezésüknek átgondolá-
sát, figyelembe véve a regionális középiskolák képzési profiljait, vala-
mint a képzési területek országos elosztását és szinkronizálását az álla-
mi támogatási keretekkel. 
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Eszterházy Károly Fıiskola 
Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar Akkreditációs döntés 

elektronikus ábrázolás alapképzési szak 
(elektrográfia, webdesign, képanimátor 
szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/51. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/69. sz. MAB hat.  
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/1. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos. 

1. Általános jellemzık 
Az intézményben 1948 óta mőködik rajz tanszék, s 1993 óta folyik a 
rajz-vizuális kommunikáció tanárképzés. Az új, osztott szerkezető kép-
zés 2007-ben került bevezetésre, egyelıre csupán az alapképzések in-
dultak el. 
Végzett hallgatók, diplomamunkák hiányában nehéz megítélni a szak 
mindössze három szemeszterre visszatekintı programját. A prezentáci-
ókon látottak, illetve az elektronikus formában eljuttatott dokumentáci-
ók, hallgatói munkák azonban meggyıztek arról, hogy a képzés az in-
tézmény hagyományosan erıs (kifutó rendszerben még jelen lévı) osz-
tatlan képzéseinek színvonalát megtartja, olykor meg is haladja.  
Az új képzési szerkezetre való áttérésnek köszönhetı, hogy az elektro-
nikus ábrázolás önálló képzéssé nıhetett ki a rajz-vizuális kommuniká-
ció tanárképzés általános tematikájából. A korszerő program úgy tud 
megvalósulni, hogy nem csupán épít az osztatlan képzések hagyomá-
nyaira, hanem az abból kinıtt, illetve újdonságként elindított képzések-
kel szoros együttmőködésben mőködik. 
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés kis csoportokban, jónak mondható infrastrukturális körülmé-
nyek között folyik. A jobbára digitális médiumokra koncentráló prog-
ram a testvérszakokkal való együttmőködésnek köszönhetıen a ha-
gyományos médiumok megismerését is lehetıvé teszi a hallgatók szá-
mára, sıt, „éles helyzetben” teszi megtapasztalhatóvá a korszerő tö-
megkommunikációs eszközök mőködését is. (Líceumi Paletta c. intéz-
ményi újság, Web-rádió, ill. az UPC hálózatán 20 településen elérhetı 
Líceum Televízió) 
 

3. Erısségek 
A képzés legfontosabb erıssége az az élı kapcsolatrendszer, mely a 
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már említett egyetemen belüli együttmőködések mellett naprakész, élı 
kapcsolatot jelent a kulturális élet, elsısorban a kortárs képzımővészeti 
szcéna intézményeivel. A Kepes Mővészeti Központtal évek óta szer-
vezett közös programok, a mővésztelepek bejáratott rendszere, különö-
sen a szak szervezésében mőködı Kepes Nemzetközi Mővésztelep 
olyan hátteret biztosítanak a képzés számára, mely szavatolja a képzés 
folyamatos megújulását. Ez a „kulturális háttér-infrastruktúra” folya-
matosan fejlıdik, s az egyetemen belüli kutatás is erısödik a Vizuális 
Kutató Központ megvalósulásával. A „testvérszakokkal” való együtt-
mőködés fontosságára jó példa a Bölcskey Miklós vezette fotográfiai 
program, mely a korszerő digitális technika kreatív használatát éppen 
az elemi fény/árnyék jelenségek, s az analóg fotográfiai eljárások (pl. 
fotogram) tematizálásával mutatja meg a hallgatóknak. A program ki-
emelkedı színvonalú eredményeivel a látogatás során látott prezentáci-
ók keretében és az elektronikus formában hozzáférhetı dokumentáci-
ókban is szembesülhettünk. A képzés színvonalának elismertségét iga-
zolják a magas, és folyamatosan javuló felvételi jelentkezések adatai. 
 

4. Problémák 
A legfontosabb probléma az adott képzéstıl független, általános, a bo-
lognai folyamat fokozatos bevezetésével kapcsolatos, azaz, hogy az új 
képzési szerkezetre való áttéréssel máig tisztázatlan, hogy a BA szintő 
végzettség birtokában a hallgatók milyen elhelyezkedési lehetıségekkel 
számolhatnak majd. A mesterszakok indulásáig az is kérdéses, milyen 
továbbtanulási esélyekkel számolhatnak az alapképzésben résztvevık. 
 

5. Általános megjegyzések 
A szak legfontosabb erıssége, hogy sok szállal kötıdik az egyetemen 
belüli szakokhoz, illetve a helyi-, az országos-, és a nemzetközi kulturá-
lis élet intézményeihez. A kapcsolatok, együttmőködések további fej-
lesztése jelentheti a fejlıdés folyamatosságának garanciáját. Annak 
ellenére, hogy elismerésre méltó a szak kapcsolata a külvilággal, még 
rejlenek kiaknázatlan lehetıségek a mozgókép-média szak programjával 
való együttmőködés elmélyítésében. 
 

1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai megalapozottak, s összhangban vannak a 
hallgatói véleményekkel. A tanszék az intézményi minıségbiztosítási 
rendszerhez kapcsolódva rendszeres és szervezett minıségbiztosítási 
tevékenységet folytat. Tanszéki szinten is folyamatosan mőködik a 
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minıségirányítási rendszer, törekednek az oktatási, kutatási tevékeny-
ség állandó fejlesztésére, javítására. 
 

2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Mivel még nincs végzett évfolyam, ez megítélhetetlen. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatók képesítése és száma a MAB elıírásoknak eleget tesz. 
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: Megfelelı. 
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Megfelelı, a fiatal oktatók bevonása évekkel ezelıtt megkezdıdött és 
folyamatos fiatalítás tapasztalható. A szak oktatói a kortárs mővészeti 
szcénában jelen lévı, kiemelkedı alkotók, akiknek tevékenysége mind 
a szakmai elismertség, mind a “publikációs termékenység” szem-
pontjából elismerésre méltó. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: A mintatantervben biztosított a tantárgyak egymásra épülése. 
A tanszék kapacitása az elektronikus ábrázolás alapszakon az elektro-
gráfia szakirány indítását teszi lehetıvé.  
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
Jelenleg még nem ítélhetı meg, nincs végzett évfolyam 
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak): A tanszék arculatát a 
kezdetektıl országos és nemzetközi hírő festı-, grafikus-, szobrászmő-
vészek alakították. A képzés célja, hogy a végzıs hallgatók meghatáro-
zó személyiségként dolgozzanak a pedagógus pályán, s egyben a kor-
társ képzımővészeti szcéna aktív szereplıi legyenek. 
 

9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei): 
A képzés infrastrukturális háttere kielégítı, örvendetes, hogy folyama-
tos fejlesztés javítja az oktatás feltételeit. A szak regionális szerepe 
kiemelkedı. 
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Eszterházy Károly Fıiskola Akkreditációs döntés 
képi ábrázolás alapképzési szak 
(festészet, grafika szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/50. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/68. sz. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/2. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos. 
1. Általános jellemzık  
A fıiskolán 2007-ben indultak a bolognai rendszerő alapképzési sza-
kok. Az intézmény, hasonlóan más nagy hagyományokkal bíró tanár-
képzı fıiskolákhoz, a rajztanárképzés bázisára építve konzorciumi 
keretek között tervezte meg a képi ábrázolás alapszak képzését. Ebbıl 
következıen, az új struktúrától eltekintve, a képzés sok tekintetben 
emlékeztet a rajztanárképzés elızményeire. Az új képzések „kimeneti 
eredményességét” még nem lehet megítélni, de a többi hasonló képzést 
folytató intézménnyel való összehasonlítás mégis tanulságokkal szol-
gálhat. A bemutatott prezentációk alapján megállapítható, hogy az in-
tézmény hagyományaihoz méltó módon az osztott képzési keretek kö-
zött is magas színvonalú oktatási tevékenységet folytat. A fıiskola inf-
rastrukturális fejlesztései eredményeként kitőnı képzési háttér szolgálja 
az oktatást. A képi ábrázolás szak nem küzd aluljelentkezési problé-
mákkal. 
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A képi ábrázolás alapszakos képzés alapvetıen gyakorlatorientált. 
Alapmotívuma a cselekvı – alkotó tanulás, amelyet ismeretszerzı okta-
tási elemek támasztanak alá. A képzésnek kettıs funkciója van; a to-
vábblépésre lehetıséget nyújtó mesterképzések általános ismeretekkel 
való elıkészítése, valamint olyan gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, 
amelyek a munkaerıpiacon hasznosíthatók. E kettıs, bizonyos szem-
pontból ellentétes irányú, feladat egyensúlyban tartása nem egyszerő. A 
képi ábrázolás alapszakos képzést az EKF-en kívül még négy volt ta-
nárképzı intézmény indította. Szükségesnek látszik az azonos alapkép-
zésben érintett felsıoktatási intézmények körében a további konzorci-
umi fejlesztési együttmőködés folytatása. Fontos lenne például egy 
egységes felvételi koncepció kialakítása, amely csökkenthetné a külön-
bözı képzıhelyeken tapasztalható hallgatói szakmai és intellektuális 
színvonalkülönbségeket. Az EKF ebben az egyeztetı munkában kez-
deményezı szerepet tölthetne be. 
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3. Erısségek 
A nagyarányú fejlesztések eredményeként a fıiskola infrastrukturális 
adottságai átlagon felüliek, oktatást támogató kiegészítı szolgáltatásai 
is kiválóak. Erısség; a kitőnı rangos oktatói gárda, a minısítések szá-
mának növekedése. A tudatos személyi fejlesztés eredményei a körül-
mények változásaiból adódó fluktuáció ellenére is jól felismerhetık. 
Jó a várossal, régióval való élı aktív kapcsolatrendszer, a képzések 
regionális ismertsége, amely többek között a kiállítási aktivitásnak, a 20 
településen elérhetı UPC Líceum Televíziónak, Web-rádiónak, vala-
mint a Líceumi Paletta címő intézményi újságnak is köszönhetı. 
A képi ábrázolás alapszak programja jól illeszkedik a többi mővészet-
közvetítı képzéshez. 
Kedvezı az országos csökkenés mellett is pozitív felvételi jelentkezı-
szám. 
 
4. Problémák 
Hátrányt jelent a képesítést megszerzık regionális munkaerıpiaci ke-
resletének bizonytalansága és a képzés 2. pontban jelzett tartalmi ket-
tıssége, a hallgatói input és output körülményeinek bizonytalansága. A 
probléma túlnı a szak keretein, feldolgozása a további intézményközi 
képzésfejlesztési együttmőködés szükségességét mutatja. Hátrányos a 
magas arányú személyi fluktuáció, a helyben lakó minısített oktatók 
alacsony száma. Ennek a problémának a megoldásában szükség lenne a 
város kvalifikált oktatókat, mővészeket megtartó erejének növelésére, 
amely mindkét félnek elınyös lehet. Feltételezhetı, hogy az intézmény 
infrastrukturális fejlettsége ellensúlyozhatja a jelzett tendenciák hatását, 
egy ponton visszafordíthatja a folyamatokat. 
 
5. Általános megjegyzések 
A képi ábrázolás szak indítását a legtöbb volt tanár-és tanítóképzı in-
tézmény ambicionálja, ezért tanácsos lenne a szakindítások regionális 
lefedettségének és országos létszámarányos terítésének, az érintett okta-
tási intézmények közötti egyeztetése, az éves létszámkeretek és az eset-
leges szüneteltetések, specializációk további megfontolása. 
Mivel a mővészetközvetítı szakokra való jelentkezések száma jelentıs 
különbségeket mutat, meggondolandó a képi és plasztikai ábrázolás 
szakok összevonása, illetve szakirányokként való integrálása. A plasz-
tikai ábrázolás szakra hagyományosan alacsonyabb a jelentkezık szá-
ma, ami azzal járhat, hogy egy minimális jelentkezıszám alatt a szakot 
nem érdemes indítani. Ha a felvetett integrált szakon belül szakirány-
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ként indul, akkor nem érvényesül a minimális létszámkorlátozás, nem 
vész el a minimális jelentkezıszám alatti maradvány, nem okoz prob-
lémát az infrastruktúra kihasználatlansága, viszont továbbra is érvénye-
síthetık a közös tantárgyi modulok, így kiegyensúlyozottabbá és racio-
nálisabbá válhat a képzési struktúra. 
 
 
1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai megalapozottak, s összhangban vannak a 
hallgatói véleményekkel. A tanszék az intézményi minıségbiztosítási 
rendszerhez kapcsolódva rendszeres és szervezett minıségbiztosítási 
tevékenységet folytat. Tanszéki szinten is folyamatosan mőködik a 
minıségirányítási rendszer, törekednek az oktatási, kutatási tevékeny-
ség állandó fejlesztésére, javítására. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Mivel még nincs végzett évfolyam, a képesítésnek való megfelelés nem 
ítélhetı meg. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A képzés megfelel a MAB akkreditációs követelményeinek. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A képzés a lehetıségek szerint alkalmazkodik a körülményekhez, mi-
közben megfelel az elıírásoknak. A mővészetközvetítı képzésben fo-
kozott jelentıséggel bír az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata, a 
mester tanítvány viszony kialakítása. Ez a viszony több lehetıséget 
teremt az adaptív és kreatív képzési attitőd problémamegoldó megköze-
lítése kibontakoztatására, a hallgatók személyes fejlıdésének támogatá-
sára, a látható eredményekben megnyilvánuló képzés és fejlesztés fo-
lyamatára. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A képzésben részvevı oktatók olyan elismert képzımővészek, akik 
alkotói életmővük mellett teoretikus szempontból is aktív szereplıi a 
mővészeti és felsıoktatási közéletnek. Életkor szerinti megoszlásuk 
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arányos. A szak személyi fejlesztési terve figyelemmel kíséri a minısí-
tett oktatói utánpótlás problémáját. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A mővészetközvetítı képzés alapvetıen gyakorlatorientált, amelyet 
elméleti képzés egészít ki. A szakon folyó képzés megfelel ennek a 
képzési karakternek. A jelenlegi konstrukcióban a szakon nincs szak-
irány. A mintatantervben biztosított a tantárgyak egymásra épülése. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A szakon nincs végzett hallgató, csak részeredmények mutathatók ki. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak képzési céljai önmagukban specifikusak. Szükségesnek látszik 
az alapképzés 1. pontban jelzett kettıs céljának a területre érvényes 
újragondolása. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
Az EKF infrastrukturális fejlesztései nyomán kiválóak a hallgatói szol-
gáltatások, átlagon felül jók a fizikai körülmények, korszerőek az okta-
tási felszerelések. A fıiskola regionális szerepe növekvı jelentıséggel 
bír, a város kulturális életének szerves része, a reális várakozások sze-
rint egyre inkább befolyással bír a munkaerıpiaci mozgásokra is. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT -analízisre adott válaszuk reális és egybevág a hallgatói kér-
dıívek összegzéseivel. 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Képi ábrázolás alapképzési szak az Eszterházy Károly Fıiskolán, kívül 
még négy helyen mőködik; a Nyugat-magyarországi Egyetemen 
(Szombathelyen), a Kaposvári Egyetemen, a Nyíregyházi Fıiskolán és 
a Szegedi Tudományegyetemen. 
Képesítést szerzett évfolyamok nélkül releváns összehasonlító értéke-
lést adni egyelıre nem lehetséges, ugyanakkor néhány összegzı megál-
lapításnak helye lehet: Szükségesnek látszik a bolognai folyamat nyo-
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mán újonnan létesült és indult mővészetközvetítı szakok, szakirányok 
strukturális és tartalmi áttekintése, megnevezésük, alapvetı funkciójuk, 
mesterképzésben való folytathatóságuk, regionális lefedettségük tisztá-
zása. Ebben az újraértékelésben az akkreditációs látogatások konklúziói 
katalizátorként mőködhetnek, de az egyeztetett elveket alkalmazó 
konstrukciós és tartalmi módosításokat, adminisztratív lépéseket, a 
képzést jelenleg folytató felsorolt intézmények felelıs szakembereinek 
lehetıleg konszenzussal kell kezdeményeznie. Ehhez a munkához az 
érintett intézményeknek mőködtetni tanácsos (a létesítéskor már létre-
hozott) konzorciumi képzésfejlesztési bizottságot, amely a felvételi 
rendszertıl a képesítésig áttekinti a párhuzamosan folyó azonos kime-
neti követelményekre épülı képzések eddigi tapasztalatait, és megteszi 
jobbító szándékú javaslatait. 
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Eszterházy Károly Fıiskola 
Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar Akkreditációs döntés 

mozgóképkultúra és médiaismeret 
alapképzési szak  
(mozgóképkultúra-terjesztı, mozgókép-
készítı, multimédia-fejlesztı szakirá-
nyok) 
kkk: MAB 2006/6/X/3/47. sz. MAB hat. 
szakind: 2006/9/XV/31. sz. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/3. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos  

1. Általános jellemzık 
A szak nem elızmény nélküli, hiszen az egri fıiskolán már korábban is 
intenzív és kiforrott képzés zajlott egyes rokonterületeken. A hallgatói 
igényekre reagálva, az oktatói gárda szaktudásának kihasználásával, a 
hagyományosan mővészeti képzés gyakorlat orientált audio-vizuális 
szakképzéssel egészült ki. A mővészeti képzés és az informatikai szak 
metszéspontjából logikusan következett az új szak, a média kultúra 
elméleti és gyakorlati oktatása. Az alapokat a meglévı háttértudás, a 
szemlélet és az infrastruktúra együtt szolgáltatta. Az elızetes várakozá-
soknak megfelelıen a szak igen keresett, a hallgatói érdeklıdés folya-
matos és növekszik. 
A fellendülést segítette az is, hogy az Nemzeti Alaptantervben is meg-
jelent a médiaismeret, mint választható érettségi tantárgy, emiatt a szak-
terület általános megítélése is változott az elmúlt idıszakban: az alap-
oktatás érdeklıdést, ily módon keresletet generált a témához kapcsoló-
dó felsıfokú képzıhely iránt.  
 

2. A képzés sajátos vonásai 
   Identitás / önazonosság keresése 
Jelenleg a szak „identitás” problémával küzd, a gyakorlati képzés túlsú-
lyossá vált a kialakulatlan és helyenként stratégiai irányt nélkülözı 
elméleti oktatás rovására. Problémát jelent a szak számára a „mővész” 
versus „alkalmazott szakember” képzés dilemmájának feloldása a BA 
szintő oktatás keretein belül. Az akkreditált program és a fıiskola ha-
gyományai („elıdszakok”) a mővészet közvetítés erısítését követelik, a 
hallgatók viszont a gyakorlati képzést preferálják. 
A szakon bizonytalanság figyelhetı meg a média tudomány diszcipliná-
ris határainak kijelölésében, amely egyébként nem csupán ennek a kép-



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 421

zıhelynek okoz gondot. Kérdésként merül fel pl. az, hogy hova tartozik 
diszciplinárisan az internet és az ezzel kapcsolatos képzés, vagy hogy 
milyen mennyiségben, formában és arányban jelenjenek meg az elméle-
ti és gyakorlati képzési egységek, mely szakterületek legyenek hangsú-
lyosak. További kérdés, hogy vajon az alap- vagy a mesterképzési sza-
kok oktatásában legyen-e erıs az elméleti oktatási blokk. A jelenlegi 
alapszak egy, még nem létezı mesterszak keretéhez igazította a hangsú-
lyokat, ezáltal a gyakorlati képzés túlsúlyossá vált az alapképzésben. 

   Aspirációk / célok 
A kreatív /gyakorló médiaoktatáson túl az elméleti médiaoktatás nagy 
hangsúlyt kapott az új szak kialakításában. Az intézetnek nem titkolt 
célja, sıt elsıdleges aspirációja, hogy a jelenlegi alapképzés hosszútá-
von mesterképzéssé nıje ki magát, ennek (elméleti és infrastrukturális) 
alapjait már ma is tudatosan alakítják. 
 

3. Erısségek 
A szak jellegébıl fakadóan gyakorlatorientált, ami költséges infrastruk-
turális beruházásokat igényel. Az intézet az elmúlt években komoly 
anyagi ráfordítással járó beruházásokat / projekteket indított és fejezett 
be:  
• Líceum Televízió, amely Eger körzetében közel 100 ezer lakoshoz 

jut el és amely folyamatosan készít saját gyártású mősorokat. 
• Multimédia Kutatólabor mőködtetése, amely digitális könyvtárként 

szolgál a kutatói, oktatói és hallgatói munkákhoz. 
• Pályázati támogatásból informatikai centrum létrehozása indult el.  
Az újszerő technológiák az oktatás minden területén megjelentek. 6 éve 
létezik digitális vágási lehetıség, professzionális audiovizuális tanter-
mekben zajlik az oktatás, a hallgatói munkák elkészítéséhez rendelke-
zésre áll háttértechnika, illetve a kész mővek valós helyzetben válnak 
bemutathatóvá (lásd: Líceum Televízió). 
Az intézet aktívan részt vesz a szakterülethez helyi / regionális kulturá-
lis események szervezésében és lebonyolításában (pl. amatır filmek 
fesztiválja). 

   Humán erıforrás 
Fıiskolai viszonylatban jelentıs a minısített (PhD) illetve a minısítés 
alatt álló oktatók és részoktatók aránya. Tekintettel a mővészetközvetí-
tıi besorolásra, a DLA fokozattal rendelkezık jelenléte kívánatos lenne 
az alkotói modul megvalósításához. A fıiskola kedvezı földrajzi adott-
ságai miatt vonzó óraadói szempontból is. Gyakoriak a neves és elis-
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mert szakemberek által vezetett, egy-egy specializált szakterületet fel-
ölelı tanegységek, a szakemberek féléveken túlnyúló jelenlétével. 

   Eszközellátottság / infrastruktúra / beágyazottság 
Egyedülálló az intézet eszközellátottsága hallgatói oldalon is (a digitális 
campus mára gyakorlatilag megvalósult), a hallgatók saját hordozható 
számítógépet kapnak a szakra érkezésükkor. 
A szakórákhoz szükséges feladatok elkészítéséhez rendelkezésre áll a 
modern digitális technológia (vágás, képalkotás, filmelemzés, filmké-
szítés, stb.) valamennyi diák számára, napi szinten. A hallgatói munkák 
bemutatására városszerte lehetıség nyílik (Líceum Televízió, kiállító-
termek, önkormányzati mőködtetéső épületek). 
 

4. Problémák 
Mint azt már a fentiek során is jeleztük: problémát jelent a szak számá-
ra a „mővész” versus „alkalmazott szakember” képzés dilemmájának 
feloldása a BA szintő oktatás keretein belül.  
 

5. Általános megjegyzések 
A képzések jelentıs és aktív nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. 
Folyamatosak a diák, oktató cserék, a hazai mővek külföldi bemutatása 
és a kortárs ázsiai mővészek itthoni idıszakos jelenléte. 
 

 
1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai megalapozottak, s összhangban vannak a 
hallgatói véleményekkel. A tanszék az intézményi minıségbiztosítási 
rendszerhez kapcsolódva rendszeres és szervezett minıségbiztosítási 
tevékenységet folytat. Tanszéki szinten is folyamatosan mőködik a 
minıségirányítási rendszer, törekednek az oktatási, kutatási tevékeny-
ség állandó fejlesztésére, javítására. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
A korábban jelzett „identitáskeresés / önazonosság” problémák jellem-
zıek a szakra. Bizonytalan, hogy milyen elméleti és gyakorlati tudás-
halmaz kívánatos a jelenlegi BA szintő diploma megszerzésekor. Ese-
tenként az volt tapasztalható, hogy a szakindítási dokumentumban be-
mutatott tematikától eltérı oktatási program zajlik a látogatott tanórán. 
E jelenség nehézzé tette az értékelést. Vélhetıen a szak jelen pillanat-
ban túl sok követelménynek igyekszik egyszerre megfelelni. 
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3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Infrastrukturális adottságok kiemelkedıen jók.  
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: Az oktatást a bemeneti (hallgatói rekrutálás) és a kimeneti oldalon 
is a piacképesség szempontjához igazítja, amely veszélyt jelenthet a 
deklarált mővészetközvetítési alapcél szempontjából. 
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): Átlagon felüli, 
kiemelkedı a szakember gárda. Kérdés, hogy a tudományos fokozattal 
rendelkezı elismert oktatók túlterheltség miatt képesek-e ellátni az 
önértékelésben jelzett feladatokat. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: A szakon belül jelenleg három szakirány (a) mozgókép kultú-
ra terjesztı, b) mozgókép készítı (digitális film), c) multimédia fejlesz-
tı) akkreditált, ezek közül egy szakirány indult el. 2009/2010-es tanév-
re már meghirdetésre került a másik két szakirány is. A gyakorlati kép-
zés erıs, valóban kézzel fogható produktumokat tudnak készíteni a 
hallgatók a tanulmányaik során (pl. Líceum televízió). 
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): Jelen pillanatban nem ítél-
hetı meg. A szak beszámolója szerint az elsıdleges szempont a piacké-
pes szakemberképzés. 
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak): Azonnal implemen-
tálható, gyakorlati szaktudás kínálni a hallgatóknak. 
 

9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei): Kiemelkedı infrastruktúrájú képzıhely. 
A vizsgált szak nagy hangsúlyt helyez a régióval való mindennapi kap-
csolattartásra is (pl. a Líceum televízió adásain keresztül, kiállítások 
által). 
 

10. Összehasonlító és összegzı megállapítások: A képzés kiemelkedı 
az audiovizuális szakképzés területén a többi képzıhelyhez viszonyítva. 
A jövıben ez komoly szakmai pozicionálási lehetıséget jelent, amely 
hosszú távon a távoli régiókból érkezı potenciális hallgatók érdeklıdé-
sére is számot tarthat. 
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Harsányi János Fıiskola (Budapest) Akkreditációs döntés 
kézmőves alapképzési szak 
(festett-nyomott textilmővesség, öltözék, 
kerámia, szövı-textilmővesség szakirá-
nyok) 
kkk: 2006/6/X/3/48. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2007/7/XIV/3/6. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/4. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos  

1. Általános jellemzık 
A Harsányi János Fıiskola a 2008/2009-es tanévben kezdte meg a kéz-
mőves szakon az alapképzést 5 államilag finanszírozott és 27 költségté-
rítéses hallgatóval. A képzés az intézményben elızmény nélküli. Az ad-
dig két szakos (gazdálkodás és menedzsment, turizmus -vendéglátás) 
fıiskola oktatói kapacitását és infrastrukturális lehetıségeit figyelembe 
véve határozták el a képzés indítását. A képzés igényeinek megfelelı 
számú és minısítéső oktatót alkalmaztak, valamint az infrastruktúrát is 
bıvítették. A Mővészetközvetítı Intézetnek a XIII. kerületben a HJF 
fıépületéhez közeli, korábban is oktatási célú épületben 2000 m2 -t 
biztosítottak, amely a kézmőves szak mellett a 2009/10-es tanévben in-
duló elektronikus ábrázolás és környezetkultúra szakoknak is helyt ad. 
Az épület kiválóan alkalmas mővészeti képzés helyszínéül. 
A kézmőves szak képzési programja szerint az elsı év közös alapozó 
képzés, a festett-nyomott textilmővesség, ill. a kerámia és szövı-textil-
mővesség szakirányos képzés csak a második évtıl indul. A látogatás 
során a második szemeszter második hónapjában, tehát egy alig elindult 
alapképzést lehetett vizsgálni. A prezentációk során és a kiállításon 
látottak alapján megállapítható, hogy eddigi eredményeik jók, bízatóak 
a képzési követelmények teljesülése szempontjából. Sok volt a friss 
szellemiségő, kreatív feladat-meghatározás és megoldás.  
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A HJF-en a szak szakirányú képzésrészei alapvetıen a mővészetközve-
títést (vizuális kultúra tanár mesterképzésre való felkészítés, szakkörök 
és alkotótáborok vezetése, önkormányzatok, intézmények, cégek kultu-
rális ügyintézıi stb.) célozzák. Ugyanakkor felvállalja az önálló alkotói 
pálya mővelhetıségét, akár úgy, hogy felkészít (esetlegesen kiegészítı 
tanulmányokkal) mővészeti mesterképzésekbe való becsatlakozásra, 
másrészt egyéni vagy csoportos alkotói életútra készít fel. 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 425

A képzés jellemzıen kiscsoportos gyakorlati foglalkozásokra épül, az 
általános elméleti és a szakelméleti tananyag a szakmai praxis minél 
magasabb színtő gyakorlását hivatott segíteni. 
Biztosítják azon technikai ismeretek elsajátítását és gyakorlását, ame-
lyek mind a kézmővesség, mind a kézmőves szakirányok mőveléséhez, 
illetve átadásához, oktatásához szükségesek akár hagyományos eszkö-
zökkel, akár korszerő technikai eszközök alkalmazásával. Lehetıséget 
adnak a különbözı anyagok, megmunkálásuk és feldolgozásuk alapvetı 
ismereteinek elsajátítására, felkeltik az anyagok és megdolgozásuk 
iránti érdeklıdést, és megteremtik a kreatív kísérletezés feltételeit. Lásd 
még 8. pontban. 
 
3. Erısségek 
A képzés erıssége a kkk alapján összeállított jó szakmai képzési prog-
ram, és a megvalósítására alkalmazott tanári kar, vagyis a minısített 
oktatók nagy száma, akik itthon és külföldön egyaránt elismert, mővé-
szeti díjas szakemberek. Az elızmények nélküli képzés „beidegzıdé-
sek” nélkül a képzési célra koncentrál. Jó a tanár-diák létszám arány is 
8-15 fı/tanár, mely a folyamatos kontaktust és személyes kapcsolatot 
teszi lehetıvé. A fıiskola gazdálkodás és menedzsment, turizmus –
vendéglátás szakjaival tervezett együttmőködés az átlagosnál magasabb 
szintő nyelvi, gazdálkodási és menedzsment ismeretek elsajátítását 
teszik lehetıvé. 
 
4. Problémák 
Az induláskor biztosított államilag finanszírozott hallgatók keretszáma 
összesen 5 fı – nagyon kevés, ugyanakkor a jelentkezık száma ennek 
több mint 20-szorosa. A fizetıképes kereslet, és a külsı szponzorok 
által nyújtott fejlesztési támogatás bizonytalansága, illetve az alacsony 
állami finanszírozás gazdaságilag nehéz helyzetbe hozta az induló kép-
zést, akkor, amikor a jövıjét meghatározó szakmai eszközök, berende-
zések beszerzését végzi. 
 
5. Általános megjegyzések 
Önértékelésükben többségében terveikrıl számoltak be – fiatal, nemrég 
indult képzés révén. A 2009. tavaszi helyszíni látogatás alkalmával meg 
lehetett gyızıdni arról, hogy a nehézségek ellenére ezekbıl mennyi 
mindent megvalósítottak. 
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1. Az önértékelés  
Ld. 5. pont. Az önértékelés megállapításai többségükben reálisak, meg-
alapozottak. Viszonylag új intézmény és új szak lévén, még nincs ki-
alakult minıségbiztosítás rendszer. 
 

2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Jelenleg még nem ítélhetı meg, nincs végzett évfolyam. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatók minısítése és száma, az infrastruktúra a MAB elıírásoknak 
eleget tesz. 
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a képzéssel együtt fejlıdı körülmények mindenkori lehetısége-
ihez adaptálja a követelményeket.  
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert és aktív képviselıi, kor szerinti meg-
oszlásuk a szakon arányos. Jól érzékelhetı, hogy a szak fiatal, az okta-
tókat speciálisan a kézmőves szaknak a KKK-ban meghatározott kép-
zési céljai megvalósítására alkalmazták. Egyidejőleg jól használják a 
fıiskola más szakjainak minısített oktatói szabad kapacitásait az elmé-
leti és nyelvi képzésben. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elméletre épített gyakorlati oktatáson alapul, a mintatanterv-
ben biztosított a tantárgyak egymásra épülése, kimenetele még teljes 
biztonsággal nem ítélhetı meg, eredményeik biztatóak. A szakirány-
kínálat megfelelı.  
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): Lásd általános megjegyzé-
sek. 
 

8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A fıiskolán meglévı és tervezett széles spektrumú szakirányú képzések 
lehetıvé teszik a társterületek egy-egy tantárgyának áthallgatását, és 
közös team-feladatok megoldását. Ezt fontosnak tartják a képzés gya-
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korlatában, mert a közös gondolkodás és egymás gondolatainak meg-
ismerése nem csak stimulálóan hat a hallgatóra, hanem képessé teszi 
arra, hogy késıbb is tudjon csoportban dolgozni és tudja saját választott 
szakmájának magas szintő képviseletét ellátni. Ugyanakkor tervezik a 
gazdálkodás és menedzsment szakkal közösen létrehozandó ún. inkubá-
torházak mőködtetését, ahol a kézmőves hallgatók által készített tár-
gyakat közösen közgazdászhallgatókkal megtanulják „helyzetbe hoz-
ni”, ahol a tárgy eladható árucikké válik. A turizmus … szakkal való 
együttmőködés célja, hogy az ott folyó animátor képzésbe bekapcsolják 
a kézmővességet, elméleti és gyakorlati szempontból is. Ennek ered-
ményképpen az így képzett idegenforgalmi szakemberek a magyar 
kultúra egy új minıségi területét ismerik meg és tudják reprezentálni. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A hallgatói szolgáltatások megfelelıek. A szak regionális szerepe ki-
emelkedı. A Mővészetközvetítı Intézet elhelyezkedése jó, melyet az 
elsı alkalommal meghirdetett képzésre jelentkezık létszáma is igazol. 
Az új épületben a képzés fizikai körülményei jók, továbbá lehetıséget 
teremt újabb szakok indítására, a szakok szakirányok együttmőködésé-
re, az átjárhatóságra. A tervezett képzések komplexitása miatt, a HJF 
regionális, de országos szerepe a mővészetközvetítı képzésben feltéte-
lezhetıen növekedni fog. 
 
10. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
A szak eddigi eredményeit tekintve kiemelkedı a kézmőves képzés 
területén a többi képzıhelyhez viszonyítva. A jövıben ez komoly 
szakmai pozicionálási lehetıséget jelent, amely hosszú távon a távoli 
régiókból érkezı potenciális hallgatók érdeklıdésére is számot tarthat. 
Elızmények hiányában a HJF kézmőves szakja „beidegzıdések” nélkül 
a képzési célra koncentrál. A meghatározott feladatra alkalmazott okta-
tókat nem korlátozzák szervezeti szokásjogok, szakmai beidegzıdések, 
így itt látszik legtisztábban megvalósulni a mővészetközvetítés eredeti 
célkitőzéseit biztosító képzés. A szakok, szakirányok közös alapképzé-
se, tervezett együttmőködése, átjárhatósága színesebb tartalmasabb 
képzést, felkészültebb szélesebb látókörő szakembereket biztosíthat. 
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Kaposvári Egyetem 
Mővészeti Fıiskolai Kar Akkreditációs döntés 

elektronikus ábrázolás alapképzési szak 
(webdesign, képanimátor, elektrográfia szak-
irányok) 
kkk: 2006/6/X/3/51. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/63. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
A 2009/8/VIII/3/5. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs 

feltételeknek való folya-
matos megfelelése esetén 
2017. dec. 31-ig hatályos 

1. Általános jellemzık 
Az elektronikus ábrázolás alapszak a Mővészeti Fıiskolai Kar kereté-
ben mőködik három szakiránnyal (webdesign, képanimátor és elektro-
gráfia). Végzett hallgatók, diplomamunkák hiányában nehéz megítélni 
a szak mindössze három szemeszterre visszatekintı programját. A láto-
gatás alkalmával azonban tapasztalható volt, hogy a képzés rendkívül jó 
infrastrukturális háttér birtokában valósul meg, s a szak jól tudja hasz-
nosítani a karon belül más szakok programjaival való együttmőködések 
lehetıségeit. 
Az önértékelés is kiemeli, hogy a digitális technológia nyújtotta lehetı-
ségek kihasználásában óriási segítséget jelent a közelmúlt technikájának 
megismerése és kipróbálása, különös tekintettel az analóg képalkotó 
eszközök gyakorlati használatára. Erre különösen a fotó és az animáció 
területén láthattunk elismerésre méltó példákat a prezentációk alkalmá-
val. 
Kiemelendı a szak programjához kapcsolódó publikációs tevékenység, 
mely a szakon folyó munka bemutatása mellett korszerő elméleti alap-
ismereteket is közvetít, tesz hozzáférhetıvé a hallgatók számára. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés kiváló infrastrukturális körülmények között folyik. A jobbára 
digitális médiumokra koncentráló program a Mővészeti Kar programja-
in keresztül a hagyományos médiumok megismerését, gyakorlati meg-
tapasztalását is lehetıvé teszi a hallgatók számára. 
 
3. Erısségek 
A képzés legfontosabb erıssége a rendkívül magas színvonalú infrast-
rukturális háttér, illetve a mővészeti szak széleskörő programjainak 
integrálása az oktatásba, s nem utolsó sorban a szakirányok mőködésé-
nek elismerésre méltó összhangja. Kiemelendık az M. Tóth Éva által 



Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 4. 

 429

vezetett rendkívül magas színvonalú animációs programok, melyek 
erıteljes hatása mindegyik szakirány munkájában tetten érhetı.  
 
4. Problémák 
A probléma az adott képzéstıl független, általános, a bolognai folyamat 
fokozatos bevezetésével kapcsolatos. Az új képzési szerkezetre való 
áttéréssel máig tisztázatlan, hogy a BA végzettség birtokában a hallga-
tók milyen elhelyezkedési lehetıségekkel számolhatnak majd. A mes-
terszakok indulásáig az is kérdéses, milyen továbbtanulási esélyekkel 
számolhatnak az alapképzésben résztvevık.  
 
5. Általános megjegyzések 
A szak legfontosabb erıssége, hogy sok szállal kötıdik a Mővészeti Kar 
programjaihoz, szakjaihoz. Mindazonáltal még kihasználatlan lehetıség 
a színmővészképzéssel való szorosabb kapcsolatot: elsısorban a fotog-
ráfus szak számára jelenthet a magyar felsıoktatásban egyedülálló lehe-
tıséget az elıadások, próbák dokumentációja, mely azonban nyers-
anyagként szolgálhat az elektronikus ábrázolás szak hallgatói számára 
is. A színmővész képzés folyamatának, eredményeinek ábrázolása 
olyan gyakorlóterepet jelenthet az elektronikus ábrázolás szakos hallga-
tók számára, mely a magyar felsıoktatásban egyedülálló. 
 
 
1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai megalapozottak, s összhangban vannak a 
hallgatói véleményekkel. A tanszék az intézményi minıségbiztosítási 
rendszerhez kapcsolódva rendszeres és szervezett minıségbiztosítási 
tevékenységet folytat.  
A Kaposvári Egyetem tanúsított minıségirányítási rendszerrel büszkél-
kedhet. Az ISO szabványú minıségbiztosítási rendszerbe illeszkedı 
kari- és tanszéki munka példásnak tekinthetı. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Mivel még nincs végzett évfolyam, ez megítélhetetlen. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatók képesítése és száma a MAB elıírásoknak eleget tesz. 
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4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon: 
Kifogástalan. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Megfelelı, a fiatal oktatók bevonása évekkel ezelıtt megkezdıdött és 
folyamatos fiatalítás tapasztalható. A szak oktatói a kortárs mővészeti 
szcénában jelen lévı alkotók, akiknek tevékenysége, mind a szakmai 
elismertség, mind a “publikációs termékenység” szempontjából megfe-
lelı. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A mintatantervben biztosított a tantárgyak egymásra épülése. A szak-
irányok kínálata lefedi az elektronikus ábrázolás szélesen értelmezett 
területét, a programok kiegészítik egymást.  
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): 
Jelenleg még nem ítélhetı meg, nincs végzett évfolyam 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A digitális médiumokra koncentráló képzés specifikus területe az 
elektrográfia szakirány, mely a szak oktatóinak hagyományos szerep-
vállalására, mővészeti tevékenységére támaszkodik. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A képzés infrastrukturális háttere példás, örvendetes, hogy folyamatos 
fejlesztés javítja az oktatás feltételeit. A szak regionális szerepe ki-
emelkedı. 
 
10. Összehasonlító és összegzı megállapítások: ld. fent 
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Kaposvári Egyetem 
Mővészeti Fıiskolai Kar Akkreditációs döntés 

képi ábrázolás alapképzési szak 
(festészet, képgrafika szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/50. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/64. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/6. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs 

feltételeknek való 
folyamatos megfelelé-

se esetén hatályos 
2017. dec. 31-ig  

1. Általános jellemzık  
A Mővészeti Fıiskolai Karon 2007-ben indultak a bolognai rendszerő 
alapképzési szakok. Az intézmény, hasonlóan más nagy hagyomá-
nyokkal bíró tanárképzı fıiskolákhoz, a rajztanárképzés bázisára épít-
ve tervezte meg a képi ábrázolás alapszak képzési programját. Ebbıl 
következıen, az új struktúrától eltekintve, a képzés deklaráltan sok 
tekintetben emlékeztet a rajztanárképzésre. Az új képzések „kimeneti 
eredményességét” még nem lehet megítélni, de a többi hasonló képzést 
folytató intézménnyel való összehasonlítás mégis tanulságokkal szol-
gálhat. A bemutatott prezentációk és a látogatás tapasztalatai alapján 
megállapítható, hogy az intézmény hagyományaihoz méltó módon az 
osztott képzési keretek között is magas színvonalú oktatási tevékeny-
séget folytat. A kar infrastrukturális fejlesztései eredményeként kitőnı 
képzési háttér szolgálja az oktatást. A képi ábrázolás szak nem küzd 
aluljelentkezési problémákkal. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képi ábrázolás alapszakos képzés alapvetıen gyakorlat-orientált. 
Alapmotívuma a cselekvı – alkotó tanulás, amelyet ismeretszerzı 
oktatási elemek támasztanak alá. A képzésnek kettıs funkciója van; a 
továbblépésre lehetıséget nyújtó mesterképzések általános ismeretek-
kel való elıkészítése, valamint olyan gyakorlati ismeretek elsajátíttatá-
sa, amelyek a munkaerıpiacon hasznosíthatók. E kettıs, bizonyos 
szempontból ellentétes irányú, feladat egyensúlyban tartása nem egy-
szerő. A képi ábrázolás alapszakon képzést a Kaposvári Egyetemen 
kívül négy volt tanárképzı intézmény indított. Szükségesnek látszik az 
azonos alapképzésben érintett felsıoktatási intézmények körében a 
további konzorciumi fejlesztési együttmőködés folytatása. Fontos len-
ne például egy egységes felvételi koncepció kialakítása, amely csök-
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kenthetné a különbözı képzıhelyeken tapasztalható hallgatói szakmai 
és intellektuális színvonalkülönbségeket. A Kaposvári Egyetem Mővé-
szeti Fıiskolai Kara ebben az egyeztetı munkában kezdeményezı 
szerepet tölthetne be. 
 
3. Erısségek 
A jogelıd örökségeként és a nagyarányú fejlesztések eredményeként a 
KE Mővészeti Fıiskolai Kara infrastrukturális adottságai átlagon felü-
liek, és az egyetem oktatást támogató kiegészítı szolgáltatásai is kivá-
lóak. Erısség; a kitőnı rangos oktatói gárda, a minısítések számának 
növekedése. A tudatos személyi fejlesztés eredményei a körülmények 
változásaiból adódó fluktuáció ellenére is jól felismerhetık. Erısség a 
várossal, régióval való élı aktív kapcsolatrendszer, a képzések regioná-
lis ismertsége. A képi ábrázolás alapszak programja jól illeszkedik a 
többi mővészeti és mővészetközvetítı képzéshez, ami a képzés minı-
ségét és szinergiáját tekintve, egymást erısítı folyamatot generál. To-
vábbi erısség, hogy az országos átlagos csökkenés mellett is pozitív 
felvételi jelentkezıszám. 
 
4. Problémák 
Hátrány a képesítést megszerzık regionális munkaerı-piaci keresleté-
nek bizonytalansága és a képzés 2. pontban jelzett tartalmi kettıssége, 
a hallgatói input és output körülményeinek bizonytalansága. A prob-
léma túlnı a szak keretein, feldolgozása a további intézményközi kép-
zésfejlesztési együttmőködés szükségességét mutatja. Hátrány a nagy-
arányú személyi fluktuáció, a helyben lakó minısített oktatók viszony-
lag alacsony száma. Ennek a problémának a megoldásában szükség 
lenne a város kvalifikált oktatókat, mővészeket megtartó erejének nö-
velésére, amely az egyetemnek és a városnak egyaránt elınyös lehet. 
Feltételezhetı, hogy az intézmény infrastrukturális fejlettsége, a régió 
vonzó tulajdonságai ellensúlyozhatják a jelzett tendenciák hatását. 
 
5. Általános megjegyzések 
A képi ábrázolás szak indítását a legtöbb volt tanárképzı intézmény 
ambicionálja, ezért tanácsos lenne a szakindítások regionális lefedett-
ségének és országos létszámarányos terítésének, az érintett oktatási 
intézmények közötti egyeztetése, az éves létszámkeretek és az esetle-
ges szüneteltetések, specializációk további megfontolása. Mivel a mő-
vészetközvetítı szakokra való jelentkezések száma jelentıs különbsé-
geket mutat, meggondolandó a képi és plasztikai ábrázolás szakok 
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összevonása, illetve szakirányként való integrálása. A plasztikai ábrá-
zolás szakra hagyományosan alacsonyabb a jelentkezık száma, ami 
azzal járhat, hogy egy minimális jelentkezıszám alatt a szakot nem 
érdemes indítani. Ha a felvetett integrált szakon belül szakirányként 
indul, akkor nem érvényesül a minimális létszámkorlátozás, nem vész 
el a minimális jelentkezıszám alatti maradvány, nem okoz problémát 
az infrastruktúra kihasználatlansága, viszont továbbra is érvényesíthe-
tık a közös tantárgyi modulok, így kiegyensúlyozottabbá és racionáli-
sabbá válhat a képzési struktúra. 
 
 
1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai megalapozottak, s összhangban vannak a 
hallgatói véleményekkel. A Mővészeti Fıiskolai Kar az egyetem fejlett 
minıségbiztosítási rendszeréhez kapcsolódva rendszeres és szervezett 
minıségbiztosítási tevékenységet folytat. Minden szervezeti szinten 
mőködik a minıségirányítási rendszer, felismerhetı a törekvés az okta-
tási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek folyamatos fejlesztésére. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Oklevelet szerzett évfolyam hiányában a megfelelés jelenleg nem ítél-
hetı meg. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A képzés jelenleg vizsgálható paraméterei megfelelnek az akkreditációs 
követelményeknek. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A képzés a lehetıségek szerint alkalmazkodik a körülményekhez, mi-
közben megfelel az elıírásoknak. A mővészetközvetítı képzésben fo-
kozott jelentıséggel bír az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata, a 
mester tanítvány viszony kialakítása. Ez a viszony több lehetıséget 
teremt az adaptív és kreatív képzési attitőd problémamegoldó megköze-
lítése kibontakoztatására, a hallgatók személyes fejlıdésének támogatá-
sára, a látható eredményekben megnyilvánuló képzés és fejlesztés fo-
lyamatára. 
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5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A képzésben részvevı oktatók olyan elismert képzımővészek, akik 
alkotói életmővük mellett teoretikus szempontból is aktív szereplıi a 
mővészeti és felsıoktatási közéletnek. Életkor szerinti megoszlásuk 
arányos. A szak személyi fejlesztési terve figyelemmel kíséri a minısí-
tett oktatói utánpótlás problémáját. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A mővészetközvetítı képzés alapvetıen gyakorlatorientált, amelyet 
elméleti képzés egészít ki. A szakon folyó képzés megfelel ennek a 
képzési karakternek. A jelenlegi konstrukcióban a szakon festészet és 
képgrafika szakirányokban folyik képzés. A mintatantervben biztosított 
a tantárgyak egymásra épülése. 
  
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A szakon nincs végzett hallgató, ezért csak részeredmények mutathatók 
ki. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak képzési céljai önmagukban specifikusak. Szükségesnek látszik 
az alapképzés 1. pontban jelzett kettıs céljának a területre érvényes 
újragondolása. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A Kaposvári Egyetem Mővészeti Fıiskolai Karának adottságai és inf-
rastrukturális fejlesztései nyomán kiválóak a hallgatói szolgáltatások, 
átlagon felül jók a fizikai körülmények, korszerőek az oktatási felszere-
lések. Az egyetem regionális szerepe növekvı jelentıséggel bír, a város 
és környéke kulturális életének szerves része, a reális várakozások sze-
rint egyre inkább befolyással rendelkezik a munkaerıpiaci mozgásokra 
is. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT -analízisre adott válaszuk reális és egybevág a hallgatói kér-
dıívek összegzéseivel. 
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11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Képi ábrázolás alapképzési szakon képzés a Kaposvári Egyetemen 
kívül még négy helyen folyik; a Nyugat-magyarországi Egyetemen 
(Szombathelyen), a Kaposvári Egyetemen, a Nyíregyházi Fıiskolán és 
a Szegedi Tudományegyetemen.  
Végzett évfolyamok nélkül releváns összehasonlító értékelést adni egy-
elıre nem lehetséges, ugyanakkor néhány összegzı megállapításnak 
helye lehet:  
Szükségesnek látszik a bolognai folyamat nyomán újonnan létesült és 
indított mővészetközvetítı szakok, szakirányok strukturális és tartalmi 
áttekintése, megnevezésük, alapvetı funkciójuk, mesterképzésben való 
folytathatóságuk, regionális lefedettségük tisztázása. Ebben az újraérté-
kelésben az akkreditációs látogatások konklúziói katalizátorként mő-
ködhetnek, de az egyeztetett elveket alkalmazó konstrukciós és tartalmi 
módosításokat, adminisztratív lépéseket, a képzést jelenleg folytató 
felsorolt intézmények felelıs szakembereinek lehetıleg konszenzussal 
kell kezdeményeznie. Ehhez a munkához az érintett intézményeknek 
mőködtetni tanácsos (a létesítéskor már létrehozott) konzorciumi kép-
zésfejlesztési bizottságot, amely a felvételi rendszertıl a képesítésig 
áttekinti a párhuzamosan folyó azonos kimeneti követelményekre épülı 
képzések eddigi tapasztalatait, és megteszi jobbító szándékú javaslatait. 
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Kaposvári Egyetem 
Mővészeti Fıiskolai Kar  Akkreditációs döntés 

plasztikai ábrázolás alapképzési szak 
(szobrászat szakirány) 
kkk: 2006/6/X/3/49. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/64. sz. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/7. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos  

1. Általános jellemzık  
A Mővészeti Fıiskolai Karon 2007-ben indultak a bolognai rendszerő 
alapképzési szakok. Az intézmény, hasonlóan más nagy hagyományok-
kal bíró tanárképzı fıiskolákhoz, a rajztanárképzés bázisára építve, a 
képi ábrázolás szakkal párhuzamosan tervezte meg a plasztikai ábrázo-
lás alapszakos képzés programját. Az új bolognai struktúrától eltekint-
ve, a képzés deklaráltan sok tekintetben épít a rajztanárképzés elızmé-
nyeire. Az új képzések „kimeneti eredményességét” végzett évfolyam-
ok hiányában nem lehet megítélni, de a többi hasonló képzést folytató 
intézménnyel való összehasonlítás mégis tanulságokkal szolgálhat. A 
bemutatott prezentációk és a látogatás tapasztalatai alapján megállapít-
ható, hogy az intézmény hagyományaihoz méltó módon az osztott kép-
zési keretek között is magas színvonalú oktatási tevékenységet folytat. 
A kar infrastrukturális fejlesztései eredményeként kitőnı képzési háttér 
szolgálja az oktatást. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A plasztikai ábrázolás alapszakos képzés alapvetıen gyakorlatorien-
tált. Alapmotívuma a cselekvı – alkotó tanulás, amelyet ismeretszerzı 
oktatási elemek támasztanak alá. A képzésnek kettıs funkciója van; a 
továbblépésre lehetıséget nyújtó mesterképzések általános ismeretekkel 
való elıkészítése, valamint olyan gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, 
amelyek a munkaerıpiacon hasznosíthatók. E kettıs, bizonyos szem-
pontból ellentétes irányú, feladat egyensúlyban tartása nem egyszerő. A 
plasztikai ábrázolás alapszakon képzést a Kaposvári Egyetemen kívül a 
Nyíregyházi Fıiskola indított. Szükségesnek látszik az azonos, vagy 
társítható alapképzésben érintett felsıoktatási intézmények körében a 
további konzorciumi fejlesztési együttmőködés folytatása. Fontos lenne 
például egy egységes felvételi koncepció kialakítása, amely csökkent-
hetné a különbözı képzıhelyeken tapasztalható hallgatói szakmai és 
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intellektuális színvonalkülönbségeket. A Kaposvári Egyetem Mővészeti 
Fıiskolai Kara ebben az egyeztetı munkában kezdeményezı szerepet 
tölthetne be. 
 
3. Erısségek 
A nagy múltú fıiskola örökségeként és a nagyarányú fejlesztések 
eredményeként a KE Mővészeti Fıiskolai Kara infrastrukturális adott-
ságai átlagon felüliek. Az egyetem oktatást támogató kiegészítı szol-
gáltatásai is kiválóak. Erısség; a kitőnı rangos oktatói gárda, a minısí-
tések számának növekedése. A tudatos személyi fejlesztés eredményei 
a körülmények változásaiból adódó fluktuáció ellenére is jól felismer-
hetık. Erısség a várossal, régióval való élı aktív kapcsolatrendszer, a 
képzések regionális ismertsége. A plasztikai ábrázolás alapszak prog-
ramja jól illeszkedik a többi mővészeti és mővészetközvetítı képzés-
hez, ami a képzés minıségét és szinergiáját tekintve, egymást erısítı 
folyamatot generál.   
 
4. Problémák 
Hátrány a képesítést megszerzık regionális munkaerı-piaci keresleté-
nek bizonytalansága és a képzés 2. pontban jelzett tartalmi kettıssége, a 
hallgatói input és output körülményeinek bizonytalansága. A probléma 
túlnı a szak keretein, feldolgozása a további intézményközi képzésfej-
lesztési együttmőködés szükségességét mutatja. Hátrány a nagyarányú 
személyi fluktuáció, a helyben lakó minısített oktatók viszonylag ala-
csony száma. Ennek a problémának a megoldásában szükség lenne a 
város kvalifikált oktatókat, mővészeket megtartó erejének növelésére, 
amely az egyetemnek és a városnak egyaránt elınyös lehet. Feltételez-
hetı, hogy az intézmény infrastrukturális fejlettsége, a régió vonzó 
tulajdonságai ellensúlyozhatják a jelzett tendenciák hatását. A plaszti-
kai ábrázolás alapképzési szakra, az eddigi tapasztalatok alapján keve-
sebb a jelentkezı, mint a vele rokonítható párhuzamos képi ábrázolás 
szakra. Ebbıl következıen csupán két helyen indult ilyen képzés. Ez a 
statisztikai jelenség nem abból következik, hogy a munkaerı-piacon 
kevesebb plasztikai képzettségő szakemberre lenne szükség, ezért erre a 
problémára a fokozott PR tevékenységen túl, más megoldást is lehet 
találni. (5. pont) 
 
5. Általános megjegyzések 
A plasztikai ábrázolás szakra hagyományosan alacsonyabb a jelentke-
zık száma, ami azzal járhat, hogy egy minimális jelentkezıszám alatt a 
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szakot nem érdemes évente indítani. Meggondolandó a képi és a plasz-
tikai ábrázolás szakok összevonása, illetve szakirányként való integrá-
lása. Ha a felvetett integrált szakon belül szakirányként indul, akkor 
nem érvényesül a minimális létszámkorlátozás, nem vész el a minimális 
jelentkezıszám alatti maradvány, nem okoz problémát az infrastruktúra 
kihasználatlansága, viszont továbbra is érvényesíthetık a közös tantár-
gyi modulok, így kiegyensúlyozottabbá és racionálisabbá válhat a kép-
zési struktúra. A plasztikai ábrázolás gyakorlati képzésének helyigénye 
általában nagyobb, azonos feltételek mellett optimális létszáma ezért 
kisebb, mint a képi ábrázolásé. A létszámeltérés nem zavarná az integ-
rált szak egyenletes mőködését. 
 
 
1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai megalapozottak, s összhangban vannak a 
hallgatói véleményekkel. A Mővészeti Fıiskolai Kar az egyetem fejlett 
minıségbiztosítási rendszeréhez kapcsolódva rendszeres és szervezett 
minıségbiztosítási tevékenységet folytat. Minden szervezeti szinten 
mőködik a minıségirányítási rendszer, felismerhetı a törekvés az okta-
tási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek folyamatos fejlesztésére. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Végzett évfolyam hiányában a megfelelés jelenleg nem ítélhetı meg. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A képzés jelenleg vizsgálható paraméterei mindenben megfelelnek az 
akkreditációs követelményeknek. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A képzés megfelel az elıírásoknak, eközben a lehetıségek mértékében 
alkalmazkodik a változó körülményekhez. A mővészetközvetítı kép-
zésben fokozott jelentıséggel bír az oktatók és hallgatók személyes 
kapcsolata, a mester tanítvány viszony kialakítása. Ez a viszony több 
lehetıséget teremt az adaptív és kreatív képzési attitőd problémamegol-
dó megközelítése kibontakoztatására, a hallgatók személyes fejlıdésé-
nek támogatására, a látható eredményekben megnyilvánuló képzés és 
fejlesztés folyamatára. 
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5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A képzésben részvevı oktatók olyan elismert képzımővészek és mővé-
szeti szakemberek, akik alkotói életmővük mellett teoretikus szempont-
ból is aktív szereplıi a mővészeti és felsıoktatási közéletnek. Életkor 
szerinti megoszlásuk arányos. A szak személyi fejlesztési terve figye-
lemmel kíséri a minısített oktatói utánpótlás problémáját. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A mővészetközvetítı képzés alapvetıen gyakorlatorientált, amelyet 
elméleti képzés egészít ki. A szakon folyó képzés megfelel ennek a 
képzési karakternek. A jelenlegi konstrukcióban a szakon nincs szak-
irány. A mintatantervben biztosított a tantárgyak egymásra épülése. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
A szakon nincs végzett hallgató, ezért csak biztató részeredmények 
mutathatók ki. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak képzési céljai önmagukban specifikusak. Szükségesnek látszik 
az alapképzés 1. pontban jelzett kettıs céljának a területre érvényes 
újragondolása. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A Kaposvári Egyetem Mővészeti Fıiskolai Karának adottságai és inf-
rastrukturális fejlesztései nyomán kiválóak a hallgatói szolgáltatások, 
átlagon felül jók a fizikai körülmények, korszerőek az oktatási felszere-
lések. Az egyetem regionális szerepe növekvı jelentıséggel bír, a város 
és környéke kulturális életének szerves része, a reális várakozások sze-
rint egyre inkább befolyással rendelkezik a munkaerıpiaci mozgásokra 
is. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT -analízisre adott válaszuk reális és egybevág a hallgatói kér-
dıívek összegzéseivel. 
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11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Plasztikai ábrázolás alapképzési szak a Kaposvári Egyetemen kívül a 
Nyíregyházi Fıiskolán indult. 
Végzett évfolyamok nélkül releváns összehasonlító értékelést adni egy-
elıre nem lehetséges, ugyanakkor néhány összegzı megállapításnak 
helye lehet: Szükségesnek látszik a bolognai folyamat nyomán újonnan 
létesült és indított mővészetközvetítı szakok, szakirányok strukturális 
és tartalmi áttekintése, megnevezésük, alapvetı funkciójuk, mesterkép-
zésben való folytathatóságuk, regionális lefedettségük tisztázása. Ebben 
az újraértékelésben az akkreditációs látogatások konklúziói katalizátor-
ként mőködhetnek, de az egyeztetett elveket alkalmazó konstrukciós és 
tartalmi módosításokat, adminisztratív lépéseket, a képzést jelenleg 
folytató felsorolt intézmények felelıs szakembereinek lehetıleg kon-
szenzussal kell kezdeményeznie. Ehhez a munkához az érintett intéz-
ményeknek mőködtetni tanácsos (a létesítéskor már létrehozott) kon-
zorciumi képzésfejlesztési bizottságot, amely a felvételi rendszertıl a 
képesítésig áttekinti a párhuzamosan folyó azonos kimeneti követelmé-
nyekre épülı képzések eddigi tapasztalatait, és megteszi jobbító szán-
dékú javaslatait. 
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Nyíregyházi Fıiskola 
Bölcsészettudományi és Mővészeti Fı-
iskolai Kar 

Akkreditációs döntés 

plasztikai ábrázolás alapképzési szak 
kkk: 2006/6/X/3/49. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/55. sz. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/8. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos 

1. Általános jellemzık  
A többi volt tanárképzı fıiskolához hasonlóan a Nyíregyházi Fıiskola 
is a rajztanárképzés bázisára építve konzorciumi keretek között tervezte 
meg (két másik mővészetközvetítı szakkal együtt) a plasztikai ábrázo-
lás alapszakos képzését, amely a képi ábrázolás alapszakhoz hasonló 
képzési rendet követ. A bolognai struktúrától eltekintve, a képzés sok 
tekintetben emlékeztet a rajztanárképzésre. Az új képzések képesítési 
„eredményességét” végzett hallgatók hiányában nem lehet megítélni, de 
a többi hasonló képzést folytató intézménnyel való összehasonlítás 
mégis tanulságokkal szolgálhat. A fıiskola infrastrukturális fejlesztései 
eredményeként, különösen a plasztikai ábrázolás alapszak esetében, 
kitőnı képzési háttér szolgálja az oktatást. A jelentkezık számának 
sajnálatos csökkenésével ez az elıny relatíve növekedhet, mivel a kis-
csoportos képzések optimális feltételeket nyújtanak a bıséges mőtermi 
ellátottság mellett. A plasztikai ábrázolás alapszak általában nagy mér-
tékő alul-jelentkezési problémákkal küzd, sokkal inkább, mint a vele 
párhuzamos és sok tekintetben rokon képi ábrázolás alapszak. Elkép-
zelhetı megoldást kínálna, ha a két paralel szak, szakirányokként egy 
„képi-és plasztikai ábrázolás” elnevezéső alapképzési szakba integrá-
lódna. Ez a megoldás azzal az elınnyel járna, hogy kiegyenlítené a két 
szak közötti (nem meglepı, az elızmények tekintetében hagyományos) 
jelentkezési arány különbséget, amivel elkerülhetı lenne a létszámhi-
ány miatt szüneteltetett plasztikai képzés hiányából fakadó, az optima-
lizált képzési rendet zavaró problémák sora. A plasztikai ábrázolás 
gyakorlati képzésének helyigénye általában nagyobb, azonos feltételek 
mellett optimális létszáma ezért kisebb, mint a képi ábrázolásé. A lét-
számeltérés nem zavarná az integrált szak egyenletes mőködését. 
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2. A képzés sajátos vonásai 
A plasztikai ábrázolás alapszakos képzés alapvetıen gyakorlatorientált. 
Alapmotívuma a cselekvı – alkotó tanulás, amelyet ismeretszerzı okta-
tási elemek támasztanak alá. A képzésnek kettıs funkciója; a továbblé-
pésre lehetıséget nyújtó mesterképzések általános ismeretekkel való 
elıkészítése, valamint olyan gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, ame-
lyek a munkaerıpiacon hasznosíthatók. E kettıs, bizonyos szempontból 
ellentétes irányú, feladat egyensúlyban tartása nem egyszerő. A kétféle 
megközelítés problémája már a felvételi során is jelentkezik. A felvett 
hallgatók ábrázolási és intellektuális képességei között jelentıs különb-
ségek tapasztalhatók. Szükségesnek látszik egy olyan általános felvételi 
koncepció kialakítása, amely túlmutat az intézmény belsı szabályozá-
sán. Felveti az azonos alapképzésben érintett felsıoktatási intézmé-
nyekkel folytatható további konzorciumi fejlesztési együttmőködés 
indokoltságát. 
 

3. Erısségek 
A plasztikai ábrázolás alapszak programja jól illeszkedik a többi mővé-
szetközvetítı képzéshez, különösen vonatkozik ez a képi ábrázolás 
alapszakra. A karon tapasztalható tudatos személyi fejlesztés eredmé-
nyei a nagy fluktuáció ellenére is láthatóak. Jól képzett kiváló oktatók 
kitőnı körülmények között végezhetik munkájukat. A NyF infrastruk-
turális adottságai átlagon felüliek. Jól felszerelt kis és nagy elıadóter-
meket, kitőnı szobrász-mőtermeket láthatunk. A fıiskola oktatást tá-
mogató kiegészítı szolgáltatásai is kiválóak. 
 

4. Problémák 
A plasztikai ábrázolás alapszak problémái közé tartozik a jelentkezık 
csökkenı száma, valamint a felvett hallgatók egyenetlen felkészültsége. 
Ilyen körülmények között nem minden évben tud indulni az alapképzés. 
Ennek a problémának a hátterében többek között a társadalmi mobilitás 
növekedése következtében a régióból való elvándorlás fokozódása áll-
hat. Ebben az összefüggésben mutatkoznak meg a regionális együttmő-
ködés hiányosságai. A régió különbözı szintő oktatási társintézményei-
nek és a potenciális foglalkoztatók fokozott együttmőködése alapozhat-
ja meg a kedvezıtlen folyamatok megállítását. Hátrány a nagyarányú 
személyi fluktuáció, a helyben lakó minısített oktatók hiánya. Ennek a 
problémának a megoldásában szükség lenne a város megtartó erejének 
növelésére, amely mindkét félnek elınyös lehet. Feltételezhetı, hogy az 
intézmény infrastrukturális fejlettsége ellensúlyozhatja a jelzett tenden-
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ciák hatását, egy ponton visszafordíthatja a folyamatokat. 
A felvételi koncepció ellentmondásossága és a képzés 2. pontban jelzett 
tartalmi kettıssége ugyancsak a további intézményközi képzésfejleszté-
si együttmőködés szükségességét hangsúlyozza. 
 

 

1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai helytállóak, javarészt megegyeznek a 
hallgatói véleményekkel. A NyF nagyszabású minıségbiztosítási, mi-
nıségirányítási rendszer kiépítésén dolgozik. Szükségesnek látszik a 
mővészetközvetítı területen egy speciális rendszer kiépítése, amely a 
véleményezések terén figyelembe veszi a terület sajátosságait, létszám-
arányait és egyéb speciális tulajdonságait. 
 

2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Végzett évfolyam hiányában a megfelelés nem ítélhetı meg. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A MAB akkreditációs követelményeinek megfelel a képzés. 
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
Az alapszak a körülmények, és lehetıségek figyelembevételével teljesí-
ti a követelmények elıírásait. 
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A plasztikai ábrázolás alapszak meghatározó oktatói elismert kiváló 
képzımővészek. Az oktatói fluktuáció magas, de a változó körülmé-
nyek ellenére is felismerhetı a tudatos tervszerőség a humánpolitikai 
fejlesztésben. Magas a „bejáró” oktatók aránya, ami nehezíti a minden-
napi munkát és a hosszú távú tervezést. Az oktatók életkor szerinti ösz-
szetétele arányos. A szak vezetése szorgalmazza az oktatók DLA foko-
zatszerzését, ami javíthat a minısített oktatók arányán és a DLA - PhD 
összetételen. (A mővészetközvetítı képzésekben döntı többségben 
kellene lenni a DLA fokozattal bíró minısített oktatóknak.) 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
Mivel még nincs végzett évfolyam, a jelenleg áttekinthetı állapot az 
oktatási-tanulási folyamat értékelését nem teszi lehetıvé. Az a jelenlegi 
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helyzetben is megállapítható, hogy az alapképzés tartalmi és szerkezeti 
szempontból egyaránt a fejlesztés, az eddigi tanulságok kiértékelésének 
fázisában van. A felvételi koncepció módosításától a tartalmi összetéte-
len keresztül a gyakorlati – elméleti képzési arányok finomításán át, a 
kimeneti ellenırzés körülményeinek összehangolásáig, az azonos kép-
zést folytató felsıoktatási intézmények további tartalmi és strukturális 
fejlesztési együttmőködését igényli. A szakon jelenleg nincs szakirány, 
de az 1. pontban felvetett szakintegráció esetén ez a helyzet megváltoz-
hat. Ez fıként a plasztikai ábrázolás szak jelentkezési arányainak isme-
retében lenne indokolt. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
Végzett évfolyam hiányában, az eredmények, a kimenet, valamint az 
alumni, nem ítélhetık meg. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A plasztikai ábrázolás szak a képzési célok tekintetében önmagában 
specifikus. Szükségesnek látszik az alapképzés 1. pontban jelzett kettıs 
céljának a területre érvényes felülvizsgálata. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A fıiskola infrastrukturális fejlesztési eredményei folytán a hallgatói 
szolgáltatások kiválóak, a fizikai körülmények átlagon felüliek, a szép 
természeti környezetben elhelyezkedı nyitott kampusz vonzó, az okta-
tási felszerelések korszerőek. A fıiskola regionális szerepe átalakuló 
idıszakban változó szerepet tölt be. Miközben a fıiskola egyre inkább a 
város szerves része, eközben nagy arányokban változnak a munkaerı-
piaci körülmények és igények, ennek nyomán változnak a jelentkezési 
statisztikák. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai): 
Még nem releváns (kevés a hallgató). 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Plasztikai ábrázolás alapképzési szak a Nyíregyházi Fıiskola Bölcsé-
szettudományi és Mővészeti Fıiskolai Karán kívül a Kaposvári Egye-
tem Mővészeti Fıiskolai Karán indult. 
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Végzett évfolyamok nélkül releváns összehasonlító értékelést adni egy-
elıre nem lehetséges, ugyanakkor néhány összegzı megállapításnak 
helye lehet: Szükségesnek látszik a bolognai folyamat nyomán újonnan 
létesült és indított mővészetközvetítı szakok, szakirányok strukturális 
és tartalmi áttekintése, megnevezésük, alapvetı funkciójuk, mesterkép-
zésben való folytathatóságuk, regionális lefedettségük tisztázása. Ebben 
az újraértékelésben az akkreditációs látogatások konklúziói katalizátor-
ként mőködhetnek, de az egyeztetett elveket alkalmazó konstrukciós és 
tartalmi módosításokat, adminisztratív lépéseket, a képzést jelenleg 
folytató felsorolt intézmények felelıs szakembereinek lehetıleg kon-
szenzussal kell kezdeményeznie. Ehhez a munkához az érintett intéz-
ményeknek mőködtetni tanácsos (a létesítéskor már létrehozott) kon-
zorciumi képzésfejlesztési bizottságot, amely a felvételi rendszertıl a 
képesítésig áttekinti a párhuzamosan folyó azonos kimeneti követelmé-
nyekre épülı képzések eddigi tapasztalatait, és megteszi a megfelelı 
javaslatait. 
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Nyíregyházi Fıiskola 
Bölcsészettudományi és Mővészeti Fı-
iskolai Kar 

Akkreditációs döntés 

képi ábrázolás alapképzési szak 
kkk: 2006/6/X/3/50. sz. MAB határozat 
szakind: 2006/8/X/53. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/9. sz. MAB 

határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén 

2017. dec. 31-ig hatályos  
1. Általános jellemzık  
Az intézmény, hasonlóan más átalakult tanárképzı fıiskolákhoz, a rajz-
tanárképzés bázisára építve konzorciumi keretek között tervezte meg 
(két másik mővészetközvetítı szakkal együtt) a képi ábrázolás alapsza-
kos képzését. Ebbıl következıen, az új struktúrától eltekintve, a képzés 
sok tekintetben emlékeztet a rajztanárképzésre. Az új képzések „kime-
neti eredményességét” még nem lehet megítélni, de a többi hasonló 
képzést folytató intézménnyel való összehasonlítás mégis tanulságokkal 
szolgálhat. A Nyíregyházi Fıiskola infrastrukturális fejlesztései ered-
ményeként kitőnı képzési háttér szolgálja az oktatást. A jelentkezık 
számának sajnálatos csökkenésével ez az elıny relatíve növekedhet, 
mivel a kiscsoportos képzések optimális feltételeket nyújtanak a bısé-
ges mőtermi ellátottság mellett. A képi ábrázolás szak nem küzd olyan 
mértékő alul-jelentkezési problémákkal, mint a vele párhuzamos és sok 
tekintetben rokon plasztikai ábrázolás alapszak. Elképzelhetı megol-
dást kínálhatna, ha a két paralel szak szakirányokként egy „képi-és 
plasztikai ábrázolás” elnevezéső alapképzési szakba integrálódna. Ez a 
megoldás azzal az elınnyel járna, hogy kiegyenlítené a két szak közötti 
(nem meglepı, az elızmények tekintetében hagyományos) jelentkezési 
arány különbséget, amivel elkerülhetı lenne a létszámhiány miatt szü-
neteltetett plasztikai képzés hiányából fakadó, az optimalizált képzési 
rendet zavaró problémák sora. A plasztikai ábrázolás gyakorlati képzé-
sének helyigénye általában nagyobb, azonos feltételek mellett optimális 
létszáma ezért kisebb, mint a képi ábrázolásé. A létszámeltérés nem 
zavarná az integrált szak egyenletes mőködését. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képi ábrázolás alapszakos képzés alapvetıen gyakorlatorientált. 
Alapmotívuma a cselekvı – alkotó tanulás, amelyet ismeretszerzı okta-
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tási elemek támasztanak alá. A képzésnek kettıs funkciója van; a to-
vábblépésre lehetıséget nyújtó mesterképzések általános ismeretekkel 
való elıkészítése, valamint olyan gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, 
amelyek a munkaerıpiacon hasznosíthatók. E kettıs, bizonyos szem-
pontból ellentétes irányú, feladat egyensúlyban tartása nem egyszerő. A 
kétféle megközelítés problémája már a felvételi szabályok dichotómi-
ájában is jelentkezik, amelybıl következıen a képzésbe kerülı hallga-
tók ábrázolási és intellektuális képességei között jelentıs különbségek 
tapasztalhatók. Szükségesnek látszik egy olyan általános felvételi kon-
cepció kialakítása, amely túlmutat az intézmény belsı szabályozásán, 
és egyben felveti az azonos alapképzésben érintett felsıoktatási intéz-
ményekkel folytatható további konzorciumi fejlesztési együttmőködés 
indokoltságát. 
 
3. Erısségek 
A képi ábrázolás alapszak programja jól illeszkedik a többi mővészet-
közvetítı képzéshez. A karon tapasztalható tudatos személyi fejlesztés 
eredményei akkor is látszanak, amikor túl nagy az oktatói fluktuáció. A 
jól képzett kiváló oktatók kitőnı körülmények között végezhetik mun-
kájukat. A NyF infrastrukturális adottságai átlagon felüliek. Jól felsze-
relt kis és nagy elıadótermeket, tágas mőtermeket láthatunk. A fıiskola 
oktatást támogató kiegészítı szolgáltatásai is kiválóak. 
 
4. Problémák 
A képzés általános problémái közé tartozik a jelentkezık csökkenı 
száma, a felvett hallgatók egyenetlen felkészültsége. Ezek hátterében a 
társadalmi mobilitás növekedése következtében a régióból való elván-
dorlás fokozódása állhat, amely elsı sorban éppen a kvalifikált rétege-
ket érinti. Ebben az összefüggésben jelentkeznek a regionális együtt-
mőködés hiányosságai. A régió különbözı szintő oktatási társintézmé-
nyeinek és a potenciális foglalkoztatók fokozott együttmőködése ala-
pozhatja meg a kedvezıtlen folyamatok megállítását. Hátrány a nagy-
arányú személyi fluktuáció, a helyben lakó minısített oktatók hiánya. 
Ennek a problémának a megoldásában szükség lenne a város megtartó 
erejének növelésére, amely mindkét félnek elınyös lehet. Feltételezhe-
tı, hogy az intézmény infrastrukturális fejlettsége ellensúlyozhatja a 
jelzett tendenciák hatását, egy ponton visszafordíthatja a folyamatokat. 
A felvételi koncepció ellentmondásossága és a képzés 2. pontban jelzett 
tartalmi kettıssége ugyancsak a további intézményközi képzésfejleszté-
si együttmőködés szükségességét hangsúlyozza. 
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5. Általános megjegyzések 
A képi ábrázolás szak indítását a legtöbb volt tanár-és tanítóképzı in-
tézmény ambicionálja, ezért tanácsos lenne a szakindítások regionális 
lefedettségének és országos létszámarányos terítésének, az érintett okta-
tási intézmények közötti egyeztetése, az éves létszámkeretek és az eset-
leges szüneteltetések, specializációk további megfontolása. 
Mivel a mővészetközvetítı szakokra való jelentkezések száma jelentıs 
különbségeket mutat, meggondolandó a képi és plasztikai ábrázolás 
szakok összevonása, illetve szakirányokként való integrálása. A plasz-
tikai ábrázolás szakra hagyományosan alacsonyabb a jelentkezık szá-
ma, ami azzal járhat, hogy egy minimális jelentkezıszám alatt a szakot 
nem érdemes indítani. Ha a felvetett integrált szakon belül szakirány-
ként indul, akkor nem érvényesül a minimális létszámkorlátozás, nem 
vész el a minimális jelentkezıszám alatti maradvány, nem okoz prob-
lémát az infrastruktúra kihasználatlansága, viszont továbbra is érvénye-
síthetık a közös tantárgyi modulok, így kiegyensúlyozottabbá és racio-
nálisabbá válhat a képzési struktúra. 
 
 
1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai helytállóak, javarészt megegyeznek a 
hallgatói véleményekkel. A NyF nagyszabású minıségbiztosítási, mi-
nıségirányítási rendszer kiépítésén dolgozik. Szükségesnek látszik a 
mővészetközvetítı területen egy speciális rendszer kiépítése, amely a 
véleményezések terén figyelembe veszi a terület sajátosságait, létszám-
arányait és egyéb speciális tulajdonságait. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Mivel még nincs végzett évfolyam, a megfelelés nem ítélhetı meg. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A képzés megfelel a MAB akkreditációs követelményeinek. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a körülmények és lehetıségek figyelembevételével teljesíti a 
követelmények elıírásait. 
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5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A szak oktatói elismert kiváló szakemberek, jórészt képzımővészek. 
Az oktatói fluktuáció magas, de a változó körülmények ellenére is fel-
ismerhetı a tudatos tervszerőség a humánpolitikai fejlesztésben. Magas 
a „bejáró” oktatók aránya, ami nehezíti a mindennapi munkát és a hosz-
szú távú tervezést. Az oktatók kor szerinti összetétele arányos. A szak 
vezetése szorgalmazza az oktatók DLA fokozatszerzését, ami javíthat a 
minısített oktatók arányán és a DLA - PhD összetételen. (A mővészet-
közvetítı képzésekben döntı többségben kellene lenni a DLA fokozat-
tal bíró minısített oktatóknak.) 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
Mivel még nincs végzett évfolyam, a jelenleg áttekinthetı állapot a 
teljes oktatási-tanulási folyamat értékelését nem teszi lehetıvé. Az a 
jelenlegi helyzetben is megállapítható, hogy az alapképzés tartalmi és 
szerkezeti szempontból egyaránt a fejlesztés, az eddigi tanulságok kiér-
tékelésének fázisában van. A felvételi koncepció módosításától a tar-
talmi összetételen keresztül a gyakorlati – elméleti képzési arányok 
finomításán át, a kimeneti ellenırzés körülményeinek összehangolásá-
ig, az azonos képzést folytató felsıoktatási intézmények további tartal-
mi és strukturális fejlesztési együttmőködését igényli. A szakon jelen-
leg nincs szakirány, de az 1. pontban felvetett szakintegráció esetén ez a 
helyzet megváltozhat. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert):  
Mivel még nincs végzett évfolyam, az eredmények, a kimenet, a köve-
tés nem ítélhetık meg. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak képzési céljai önmagukban specifikusak. Szükségesnek látszik 
az alapképzés 1. pontban jelzett kettıs céljának a területre érvényes 
újragondolása. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe  
A Nyíregyházi Fıiskola infrastrukturális fejlesztései nyomán kiválóak a 
hallgatói szolgáltatások, átlagon felül jók a fizikai körülmények, vonzó 
a szép természeti környezetben elhelyezkedı nyitott kampusz, korsze-
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rőek az oktatási felszerelések. A fıiskola regionális szerepe átalakuló 
idıszakban változó szerepet tölt be. Miközben a fıiskola egyre inkább a 
város szerves része, eközben nagy arányokban változnak a munkaerı-
piaci körülmények és igények, ennek nyomán változnak a jelentkezési 
statisztikák. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai): A SWOT -analízisre adott válaszuk reális 
és egybevág a hallgatói kérdıívek összegzéseivel. 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Képi ábrázolás alapképzési szak a Nyíregyházi Fıiskola Bölcsészettu-
dományi és Mővészeti Fıiskolai Karán kívül még négy helyen mőkö-
dik; a Nyugat-magyarországi Egyetemen (Szombathelyen), a Kaposvári 
Egyetemen, az Eszterházy Károly Fıiskolán (Egerben) és a Szegedi 
Tudományegyetemen. Végzett évfolyamok nélkül releváns összehason-
lító értékelést adni egyelıre nem lehetséges, ugyanakkor néhány ösz-
szegzı megállapításnak helye lehet: Szükségesnek látszik a bolognai 
folyamat nyomán újonnan létesült és indított mővészetközvetítı sza-
kok, szakirányok strukturális és tartalmi áttekintése, megnevezésük, 
alapvetı funkciójuk, mesterképzésben való folytathatóságuk, regionális 
lefedettségük tisztázása. Ebben az újraértékelésben az akkreditációs 
látogatások konklúziói katalizátorként mőködhetnek, de az egyeztetett 
elveket alkalmazó konstrukciós és tartalmi módosításokat, adminisztra-
tív lépéseket, a képzést jelenleg folytató felsorolt intézmények felelıs 
szakembereinek lehetıleg konszenzussal kell kezdeményeznie. Ehhez a 
munkához az érintett intézményeknek mőködtetni tanácsos (a létesítés-
kor már létrehozott) konzorciumi képzésfejlesztési bizottságot, amely a 
felvételi rendszertıl a képesítésig áttekinti a párhuzamosan folyó azo-
nos kimeneti követelményekre épülı képzések eddigi tapasztalatait, és 
megteszi jobbító szándékú javaslatait. 
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Nyíregyházi Fıiskola 
Bölcsészettudományi és Mővészeti Fıiskolai 
Kar 

Akkreditációs 
döntés 

környezetkultúra alapképzési szak 
(környezetprezentáció szakirány) 
kkk: 2007/10/IV. számú MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/54. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/10. sz. 

MAB határozat  
a képzés 

akkreditációs feltéte-
leknek való folyama-
tos megfelelése ese-

tén hatályos 
2017. dec. 31-ig  

1. Általános jellemzık  
A bolognai folyamat bevezetése a Nyíregyházi Fıiskolán az egész kép-
zési struktúra és oktatási koncepció átgondolását, átalakítását tette 
szükségessé. Ezért konzorciumban kidolgozták a mővészetközvetítı 
alapszakok létesítésének és indításának teljes dokumentációját. A ko-
rábbi rajztanári, és a vizuális kommunikáció tanári szak helyett három 
mővészetközvetítı alapszakot (képi ábrázolás, plasztikai ábrázolás, 
környezetkultúra) indítottak és mőködtetnek 2007 szeptemberétıl. 
A környezetkultúra szakon a környezetprezentáció szakirányos képzést 
2007/2008-as tanévben 12 hallgatóval indították el. A mindössze három 
szemeszterre visszatekintı képzés sajátosságait, eredményességét még 
nem lehet pontosan megítélni, de a prezentációk során látott teljesítmé-
nyek biztatóak Önértékelésük is elsısorban a rajz-vizuális kommuniká-
ció képzés adataira épül. 
Feltételezhetı, hogy a felsıoktatásba jelentkezık csökkenı létszáma 
mellett, a naprakész és színvonalas felvételi információ hiánya, a kö-
zépiskolás diákok nem megfelelı tájékoztatása, lehet az oka annak, 
hogy a képzés iránt érdeklıdık száma messze elmarad a tervezettıl. A 
köztudatba még be nem épült, nehezen értelmezhetı szakelnevezést 
újra kellene gondolni, vagy hatékonyabb tájékoztatást adni a képzésrıl, 
az MA szintő folytatási, és elhelyezkedési lehetıségekrıl. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés alapvetıen a környezetkultúra szak képzési és kimeneteli 
követelményeire épül. A környezetkultúra alapszak célja olyan vizuális 
képzettséggel, rajzi és mővészeti ismeretekkel rendelkezı szakember 
képzése, aki a korszerő környezetkultúra területein interdiszciplináris 
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megközelítéső esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására 
alkalmas. Az elméletre épülı gyakorlati képzés kis csoportokban, kitő-
nı infrastrukturális körülmények között történik. A tanszéki óralátoga-
tások során nyugodt, nyitott és együttmőködı légkörben zajló munká-
val találkoztunk. A sajátos felvételi szabályzat miatt az eredmények 
színvonala változó. Sok idıt és energiát kíván a heterogén bejöveteli 
szint felzárkóztatása. 
 
3. Erısségek 
Irigylésre méltó kiváló, és korszerő infrastrukturális körülmények, ha-
talmas elıadótermek, mőtermek, tanári szobák (még óraadóknak is), 
folyamatosan korszerősített eszközök biztosítják az oktatás feltételeit. 
A város felé nyitott campus, szépen felújított és új épületei, hotelszerő 
kollégiumai, uszodája, rendezett pihenıparkja és botanikus kertje ideá-
lis körülményt biztosít a tanuláshoz. 
A szak közvetlen szakirányú felsıfokú képzési lehetıség a képzı- és 
iparmővészeti szakközépiskolai képzést befejezıknek. (Debrecenben, 
Miskolcon és Nyíregyházán 2-2 mővészeti középiskola mőködik.)  
Regionális szinten egyedülálló képzést biztosít a tanszék a mővészet-
közvetítés területén, összefogja és megjeleníti a vizuális nyelv egymás-
tól elkülönülı lehetıségeit, demonstrálja a mővészet, esztétikum, ízlés 
szükségességét a mai globalizált világban. 
A szak meglévı szellemi (humán erıforrás) és tárgyi (infrastruktúra) 
feltételeivel, adottságaival képes betölteni a regionális tehetséggondo-
zás elvárt és kívánatos funkcióját.  
 
4. Problémák 
Alacsony a felvételizı létszám a szakra, azon belül a környezetprezen-
táció szakirányra. A NyF-án a többciklusú képzési rendszer bevezetését 
követıen a jelentkezı hallgatók száma radikálisan csökkent. A plaszti-
kai ábrázolás szakot jelentkezık hiányában nem is tudták indítani. 
Ugyanakkor hallgatók újabb évfolyamairól elmondható, hogy egyre 
kevésbé rendelkeznek olyan készségekkel és általános mőveltséggel, 
ami érettségizettektıl elvárható lenne. E hátrány ledolgozása hátráltatja 
a magasabb szintő tudásanyag elsajátítását 
A NyF felvételi szabályzata lehetıvé teszi a gyakorlati alkalmassági 
vizsga és az érettségi pontszámok közül a kedvezıbb választását. Más 
mővészetközvetítı szakoknál kizárólag csak a gyakorlati alkalmassági 
vizsga pontszámait veszik figyelembe. Ez a gyakorlatban nagyon hete-
rogén felvételi szintet, akár az ábrázoló készségek alacsony szintjével is 
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eredményes felvételt jelenthet, amely a késıbb a szintre hozásnál a 
csoport munkáját hátráltatja. Hasonló gondot okoznak a „minor” sza-
kok hallgatói is, akik készségek és gyakorlat hiányában rontják az okta-
tás színvonalát. 
Intézményi szinten kiemelt fontosságú képzésként kezelik a Vizuális 
tanszéken folyó munkát, azonban a gyakorlatban nem minden esetben 
veszik figyelembe a szak sajátos igényeit. Például az elsı év alapozó 
képzésében a fıiskola minden hallgatójának kötelezı, így a környezet-
prezentációsoknak is az informatika tantárgy, amely a PC használat 
alapismereteit oktatja, ezzel párhuzamosan folyó vizuális médiumok II. 
(mozgókép) tantárgy professzionális számítógép használatot feltételez. 
Az alapismeretek kötelezı ismételt oktatása felesleges idıtöltés az 
egyébként is megterhelı heti 31 óra mellett. 
A szakhoz kapcsolódó költséges anyagok és eszközök részleges intéz-
ményi finanszírozása miatt a hallgatókra jelentıs költség hárul, melyet 
nem minden szülı tud vállalni. 
A tanszékhez szorosan kötıdı oktatói utánpótlás nehezen biztosítható, 
még mőtermes lakások lehetıségével is nehéz minısített oktatókat a 
városban letelepíteni. 
Nyíregyháza és vonzáskörzetében az iparmővészek, a környezetkultúra 
alapszakon végzettek érvényesülési lehetısége korlátozott, kevés a kül-
sı szakmai kapcsolat, megrendelı, támogató. 
 
 

1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai többségükben reálisak, megalapozottak, 
nagyjából összhangban vannak a hallgatói véleményekkel. A Nyíregy-
házi Fıiskola az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött három-
éves fenntartói szerzıdésben olyan minıségirányítási rendszer kiépíté-
sét és bevezetését vállalta, amely az intézmény minden szervezeti szint-
jére és egységére kiterjed. (ADMIR) A Minıségirányítási bizottság 
felmérései kiterjednek az alábbiakra: a NyF akadémiai dolgozóinak 
minısítési rendszere, hallgatói elégedettségmérés az intézmény egészé-
re vonatkozóan, képzési szakokra vonatkozó hallgatói elégedettségmé-
rés, oktatókra vonatkozó hallgatói elégedettségmérés. 
 

2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Jelenleg még nem ítélhetı meg, nincs végzett évfolyam. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatók képesítése és száma a MAB elıírásoknak eleget tesz. 
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4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a képzéssel együtt fejlıdı körülmények mindenkori lehetısége-
ihez adaptálja a követelményeket.  
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos. 
Az oktatói kar összetételében jól érzékelhetı, hogy a szak fiatal és a 
hagyományos rajztanárképzésbıl nıtt ki a kor szükségleteinek megfele-
lıen. A tanárok többsége képzımővészeti irányultságú, kevesebb a 
szőkebb szakterületen DLA fokozattal rendelkezı tanárok száma. Igye-
keznek biztosítani a megfelelı személyi feltételeket, de Nyíregyházán 
sokkal nehezebb alkalmazkodni a MAB folyamatosan szigorodó feltét-
eleihez, mint az ország más részein. (Budapestrıl és Miskolcról is van-
nak „lejáró” tanárok) Kívánatos lenne az utánpótlás nevelésben arra 
törekedni, hogy a tanszék oktatási profiljának megfelelıen elsısorban 
mővészeti DLA-val rendelkezı minısített oktatók legyenek többség-
ben, ne a neveléstudományi PhD-vel rendelkezık, hiszen a NyF-nak 
önálló Pedagógusképzı Kara van, amely képes ellátni a pedagógiai 
modul szaktantárgyait. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elméletre épített gyakorlati oktatáson alapul, a mintatanterv-
ben biztosított a tantárgyak egymásra épülése, kimenetele még teljes 
biztonsággal nem ítélhetı meg, eredményeik biztatóak.  
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): Jelenleg még nem ítélhetı 
meg, nincs végzett évfolyam 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A képzés célja a hallgatók felkészítése a környezetkultúra prezentáció 
különbözı területén végzendı önálló vagy csoport munkára való felké-
szítése. 
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9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A képzés fizikai körülményei az elmúlt évek beruházásainak köszönhe-
tıen irigylésre méltóan kiválóak. A mőhelyek, mőtermek, felszerelése 
folyamatban van, látogatásunkkor is érkeztek eszközök.  
A hallgatói szolgáltatások jók. A szak regionális szerepe rendkívül 
fontos, hiszen Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza (városonként 2-2) mő-
vészeti középiskoláiban végzetteknek biztosítja a szakirányú tovább 
képzését a jelenleg meglévı és javaslatunk szerint kézmőves mővészet 
közvetítı területeken. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai): Még nem releváns (kevés a hallgató). 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Környezetkultúra szak a Nyíregyházi Fıiskola Bölcsészettudományi és 
Mővészeti Fıiskolai Karán és a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula 
Fıiskolai Karán, Szekszárdon mőködik. 
Az alig több mint fél éve indított képzést felelısen nem lehet összegez-
ni és összehasonlítani a másik, mindössze egy évvel idısebb képzéssel. 
Az azonban az eddigi tapasztalataik alapján megállapítható, hogy a 
szak neve nem kommunikálja egyértelmően a jelentkezık felé a szak 
tartalmát. 
Érdemes volna a mővészetközvetítı képzések szakjait, szakirányait és 
elnevezésüket a szerzett tapasztalatok alapján átgondolni, figyelembe 
véve a regionális középiskolák képzési profiljait, valamint a képzési 
területek országos elosztását. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 
Mővészeti Intézet (Szombathely) 

Akkreditációs döntés 

képi ábrázolás alapképzési szak 
kkk: 2006/6/X/3/50 sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/57. sz. MAB határozat 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/11. sz. 

MAB határozat 
a képzés akkreditációs 
feltételeknek való fo-
lyamatos megfelelése 

esetén hatályos 
2017. dec. 31-ig  

1. Általános jellemzık  
A szak képzési hátterét és elızményét a jogelıd Berzsenyi Dániel Fıis-
kola rajztanárképzése jelenti. A rajztanárképzés bázisát a képi ábrázolás 
(elsısorban a rajzi képzés) adta. Erre a hagyományra és javarészt a 
hozzá rendelhetı infrastruktúrára építve a 2007-2008 tanévben indult a 
képi ábrázolás alapképzési szak. A három szemeszter alatt folyamato-
san fejlıdött a szak tartalmi koncepciója, valamint személyi és infrast-
rukturális háttere. A képzéssel kapcsolatban, annak rövid múltja miatt, 
csak részproblémákról és részeredményekrıl lehet képet alkotni. A 
koncepcionális fejlesztés bíztató részeredményeket mutat. Ilyen például 
a kidolgozott felvételi eljárás koncepciója, vagy a szak egyetemi jegy-
zetellátására vonatkozó fejlesztés. A jelenlegi fázisban a problémák 
jórészt az infrastrukturális háttér fejlesztésének hiányosságaiból adód-
nak. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés legszembetőnıbb sajátossága, vizuális terület révén, a gya-
korlatorientáltság, a mőtermi tevékenységre való építkezés, amelyet 
kiegészítenek, támogatnak az elméleti diszciplínák. A képzés alapvetı 
kettıs célja, vizuális területen mőködı gyakorlati szakemberek képzése, 
valamint a mester (pl. tanári) képzések megalapozása, meghatározzák a 
képzésben tapasztalt ambivalenciákat. A mesterképzést megalapozó 
általános ismeretek átadásának célja nem konvergál az „azonnal mun-
kaerı-piacképes” gyakorlati szakemberek képzésének igényével. A 
kettıs igény teljesítésének lehetıségei korlátozottak. 
 
3. Erısségek 
A képzés erısségei közé sorolható a határozott koncepcionális fejlesz-
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tés igényével fellépı ambiciózus oktatói gárda aktivitása. A tartalmi, 
koncepcionális fejlesztés igénye megalapozhatja a szak színvonalas 
mőködését, hosszabb távon pozitív irányban befolyásolhatja a jelentke-
zık számát, a jól kidolgozott felvételi koncepció segítségével a minı-
ségorientált válogatást képzést és értékelést, az elıírt képzési és kime-
neti követelmények teljesítését, vagyis a szak hosszú távon is stabil 
mőködését. A szak oktatói ambiciózus, teoretikus szempontból is felké-
szült aktív alkotók, akik szakmai szempontból is biztosítani tudják az 
intézményben folyó képzés versenyképességét. Az erısségek közé tar-
tozik a mővészetközvetítı szakok intenzív együttmőködése. 
 
4. Problémák 
A képi ábrázolás képzés az ország legtöbb volt tanárképzı intézményé-
ben elkezdıdött, ezért az adott szaknak olyan versenyhelyzetben kell 
teljesíteni, amelyben jobb infrastrukturális hátterő versenytársak is jelen 
vannak. Nehézséget okoz, hogy az intézmény több, különbözı infrast-
rukturális felszereltségő helyszínen mőködik. A Huszárlaktanya megfe-
lelı mérető és megkapó esztétikai igényő fejleszthetı oktatási terekkel 
rendelkezik, ugyanakkor meglehetısen hiányos berendezéssel, felszere-
léssel, provizórikus hatású körülményekkel üzemel. Az épület(ek) meg-
felelı kiépítéssel, fejlesztéssel befogadhatnák a teljes mővészetközvetí-
tı képzést, ami erısen megkönnyítené a képzés szervezését, a mővé-
szetközvetítı szakok együttmőködési lehetıségeinek bıvítését. A jelen-
legi mőtermek további infrastrukturális fejlesztése halaszthatatlan fel-
adatnak tőnik. Ugyancsak fontos a képzés rendszeres, tervezhetı 
anyagszükségletének biztosítása, a normatív ellátó-bázis egyetemi ki-
építése. Fejlesztésre vár a Nyugat-Magyarországi Egyetem más hely-
színen mőködı mővészeti képzésével, valamint a város mővészeti szak-
középiskolájával való szorosabb kapcsolat kiépítése. Történeti okokból 
jelenleg meglehetısen áttekinthetetlennek tőnik a mővészeti és mővé-
szet közvetítıi képzések egyetemi szervezeti rendszere, amely a távol-
ságtól eltekintve is nehezíti az együttmőködés fejlesztését. További táv-
lati nehézségeket okoz, hogy bár ez nem formális kritérium, de a sza-
kon tevékenykedı oktatók mindegyike távol lakik, nem a város lakója. 
A város és az egyetem közös érdeke, hogy tegye lehetıvé az egyetemi 
oktatók megfelelı színvonalú idıleges helyben lakását, vagy családos 
letelepedését. Ugyancsak meg kell fontolni a helyben, vagy a környé-
ken lakó mővészek bevonását a képzésbe. Az egyébként hiányzó magas 
óraszámban foglalkoztatott mőhelyvezetık, szakoktatók esetében külö-
nösen elınyös, ha helyi illetıségőek.  
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5. Általános megjegyzések 
A képi ábrázolás szak indítását a legtöbb volt tanár-és tanítóképzı in-
tézmény ambicionálja, ezért tanácsos lenne a szakindítások regionális 
lefedettségének és országos létszámarányos terítésének, az érintett okta-
tási intézmények közötti egyeztetése, az éves létszámkeretek és az eset-
leges szüneteltetések, specializációk további megfontolása. 
Mivel a mővészetközvetítı szakokra való jelentkezések száma jelentıs 
különbségeket mutat, meggondolandó a képi és plasztikai ábrázolás 
szakok összevonása, illetve szakirányokként való integrálása. A plasz-
tikai ábrázolás szakra hagyományosan alacsonyabb a jelentkezık szá-
ma, ami azzal járhat, hogy egy minimális jelentkezıszám alatt a szakot 
nem érdemes indítani. Ha a felvetett integrált szakon belül szakirány-
ként indul, akkor nem érvényesül a minimális létszámkorlátozás, nem 
vész el a minimális jelentkezıszám alatti maradvány, nem okoz prob-
lémát az infrastruktúra kihasználatlansága, viszont továbbra is érvénye-
síthetık a közös tantárgyi modulok, így kiegyensúlyozottabbá és racio-
nálisabbá válhat a képzési struktúra. 
 
 

1. Az önértékelés  
Az önértékelés reális megállapításokat tartalmaz. A minıségirányítási 
rendszer a mővészeti területen meglehetısen speciális, ezért az egyetem 
központi rendszere korlátozottan értékelhetı eredményeket kínálhat. A 
mővészetközvetítı területen belüli statisztikus eljárások, hallgatói vé-
leményezések az alacsony létszámok és a speciális tanár-diák viszony 
miatt nem adhatnak releváns eredményeket. A visszacsatolás mecha-
nizmusainak autentikus konstrukciójának felépítését így is meg kell 
kísérelni. Vizuális területen a képzés alapvetıen minıségorientált, az 
eredmények is vizualizálhatók. Az éves záró-kiállítások és egyéb bemu-
tatók segítenek áttekinthetıvé tenni a szakon folyó munkát. 
 

2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés 
A KKK tartalmazza a képzési célokat érintı differenciákat, melyeket az 
1. pontban jeleztünk. Egyrészt meg kell felelni a munkaerıpiacon al-
kalmazható gyakorlati szakmai ismeretek átadása követelményeinek, 
másrészt olyan általános alapozó ismereteket kell nyújtani, amely elı-
készíti a mesterszintre való továbblépés lehetıségét. A szakon folyó 
képzés a lehetıségek szerint megfelel a megjelölt követelményeknek. A 
képzési ciklus eddigi tört része miatt a szakon még nem lehetett olyan 
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tapasztalatokat szerezni, amelyek a képzési és kimeneti követelmények 
teljesülését az oklevél megszerzése idejéig felmérhetıvé tenné, de a 
szak oktatóinak törekvései és az eddigi teljesítmények alapján feltéte-
lezhetı, hogy az elméleti és gyakorlati képzés meg fog felelni az elıírt 
követelményeknek. 
 

3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A képzés körülményei megfelelnek a MAB elıírásainak. 
 

4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A képzés a lehetıségek szerint alkalmazkodik a körülményekhez, mi-
közben megfelel az elıírásoknak. A mővészetközvetítı képzésben fo-
kozott jelentıséggel bír az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata, a 
mester tanítvány viszony kialakítása. Ez a viszony több lehetıséget 
teremt az adaptív és kreatív képzési attitőd problémamegoldó megköze-
lítése kibontakoztatására, a hallgatók személyes fejlıdésének támogatá-
sára, a látható eredményekben megnyilvánuló képzés és fejlesztés fo-
lyamatára. 
 

5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A képzésben részvevı oktatók olyan elismert képzımővészek, akik 
alkotói életmővük mellett teoretikus szempontból is aktív szereplıi a 
mővészeti és felsıoktatási közéletnek. Életkor szerinti megoszlásuk 
arányos. A szak személyi fejlesztési terve figyelemmel kíséri a minısí-
tett oktatói utánpótlás problémáját. 
 

6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A mővészetközvetítı képzés alapvetıen gyakorlatorientált, amelyet 
elméleti képzés egészít ki. A szakon folyó képzés megfelel ennek a 
képzési karakternek. A jelenlegi konstrukcióban a szakon nincs szak-
irány. Az 5. pont általános megjegyzései között szerepel egy felvetés 
két szakirány lehetıségérıl. Ebben az esetben a szak neve képi és 
plasztikai ábrázolás lenne, értelemszerően két szakiránnyal. 
 

7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): 
A szakon nincs végzett hallgató, csak részeredmények mutathatók ki. 
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8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak képzési céljai önmagukban specifikusak. Szükségesnek látszik 
az alapképzés 1. pontban jelzett kettıs céljának a területre érvényes 
újragondolása. 
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A képzés fizikai körülményei jók. A mőhelyek, mőtermek, felszerelése 
alapszintő, hiányos. A hallgatói szolgáltatások jók. Az új könyvtár szép 
és számítógépekkel jól ellátott. Könyvállománya elsısorban a pedagó-
gusképzést szolgálja. A kari könyvtár kicsi, elsısorban az oktatáshoz 
kapcsolódó szakirodalmat tartalmazza. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT -analízisre adott válaszuk reális és egybevág a hallgatói kér-
dıívek összegzéseivel. 
 

11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Képi ábrázolás alapképzési szak a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Mővészeti Intézetén kívül 
még négy helyen mőködik; az Eszterházy Károly Fıiskolán (Egerben), 
a Kaposvári Egyetemen, a Nyíregyházi Fıiskolán és a Szegedi Tudo-
mányegyetemen. Végzett évfolyamok nélkül releváns összehasonlító 
értékelést adni egyelıre nem lehetséges, ugyanakkor néhány összegzı 
megállapításnak helye lehet: Szükségesnek látszik a bolognai folyamat 
nyomán újonnan létesült és indított mővészetközvetítı szakok, szakirá-
nyok strukturális és tartalmi áttekintése, megnevezésük, alapvetı funk-
ciójuk, mesterképzésben való folytathatóságuk, regionális lefedettségük 
tisztázása. Ebben az újraértékelésben az akkreditációs látogatások 
konklúziói katalizátorként mőködhetnek, de az egyeztetett elveket al-
kalmazó konstrukciós és tartalmi módosításokat, adminisztratív lépése-
ket, a képzést jelenleg folytató felsorolt intézmények felelıs szakembe-
reinek lehetıleg konszenzussal kell kezdeményeznie. Ehhez a munká-
hoz az érintett intézményeknek mőködtetni tanácsos (a létesítéskor már 
létrehozott) konzorciumi képzésfejlesztési bizottságot, amely a felvételi 
rendszertıl a képesítésig áttekinti a párhuzamosan folyó azonos kime-
neti követelményekre épülı képzések eddigi tapasztalatait, és megteszi 
jobbító szándékú javaslatait. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi 
Kar Mővészeti Intézet (Szombathely) 

Akkreditációs minısítés 

kézmőves alapképzési szak 
(nemszıtt-nemezelt textilmővesség, festett-
nyomott textilmővesség szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/48. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/9/XV/30. sz. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/12. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs fel-
tételeknek való folyamatos 
megfelelése esetén hatályos 

2017. dec. 31-ig  

1. Általános jellemzık  
A szak képzése 2007/08 tanévben indult elıször 13 hallgatóval. Az elsı 
két félév mővészeti alapképzését, kreatív szakmai gyakorlatok, rajzi 
stúdiumok jellemzik. A szakmai képzést elméleti tantárgyak egészítik 
ki. A 2008/2009-es tanévben újból indult I. évfolyam. Az oktatási prog-
ram elızmények nélküli az intézményben. 
Tágabb megközelítésben elızménynek tekinthetı a Berzsenyi Dániel 
Fıiskola több mint három évtizedes rajztanárképzése. Az oktatás meg-
újítására a mővészeti nevelés kiszélesítésére törekedve hozták létre a 
képi ábrázolás és a kézmőves alapszakokat szakirányokkal (szövı tex-
tilmővesség, festett-nyomott textilmővesség, nemszıtt-nemezelt textil-
mővesség, papírmővesség, bırmővesség). Sajnálatos módon egyelıre 
csak a nemszıtt-nemezelt textilmővesség és a festett-nyomott textilmő-
vesség szakmai képzését tudták elindítani. A mindössze három sze-
meszterre visszatekintı képzés sajátosságait, eredményességét még 
nem lehet pontosan megítélni, eddigi eredményeik azonban biztatóak, 
jó színvonalúk. 
 

2. A képzés sajátos vonásai 
A kézmőves szakember alapképzés és a szakirányok képzése gyakor-
latközpontú, gazdasági, kulturális szakkörvezetıként, a közmővelıdés - 
közoktatás keretei között a NAT struktúrájában történı elhelyezkedésre 
készíti fel hallgatóit. A gyakorlatközpontúság és mőhelyközpontúság a 
technikai, technológiai, szakelméleti tudás elsajátítását biztosítja, 
ugyanakkor lehetıvé teszi a - mesterszintő - tanárképzés megalapozá-
sát. 
 

3. Erısségek 
A szaknak újszerő lehetıségei vannak szakmai területen, oktatási jövı-
képe egybeesik a NAT-tal, a készségfejlesztı mővészeti alapképzés 
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általános iskolai szakmai igényei széleskörően érintik. Mőködésének 
erısségét jelenleg a közremőködı tanári kar minısítettsége biztosítja 
Lovas Ilona és Polgár Csaba textilmővészek, Péter Ágnes szobrászmő-
vész, Butak András képzımővész személyében. Az utódok képzésérıl 
is gondoskodnak. Az intézményben dolgozó tanárok túlnyomó többsé-
ge nagy ambícióval, hittel, energiával adja át tudását a növendékeknek. 
 

4. Problémák 
A felújított Huszárlaktanyában bérelt helységek esztétikus környezetet 
biztosítanak az oktatáshoz. A környezet hatása meghatározó a hallgatók 
teljesítménye és érzelmi kötıdése szempontjaiból – és errıl az érzelmi 
aspektusról lemondani nem csak kényelmi, hanem pedagógiai és jól 
felfogott üzleti érdekek miatt sem érdemes.  
A szakmai eszközök, berendezések fejlesztésére azonban nagy szükség 
van (számítógépes, digitális eszközök, mőhely felszerelés). Jelenleg a 
mőhelyek felszerelése még hiányos (mennyisége és minısége is). Ha-
sonló intézmények szakmai infrastruktúrájával összehasonlítva az elfo-
gadhatóság szintjén van, és folyamatos fejlesztést igényel. Ez vonatko-
zik a további, indítani kívánt szakirányra is. A felszereltség hiánya aka-
dályozza a további szakirányok indítását, rossz hírét kelti a képzésnek. 
A szakhoz kapcsolódó költséges anyagok és eszközök részleges intéz-
ményi finanszírozása miatt a hallgatókra jelentıs költség hárul. De 
problémát okoz az oktatóknak is a gyakorlati képzés költségeinek elıte-
remtése, az intézményben nincs, vagy nem ismert a gyakorlati költség 
normatíva. A mőhelyekben nincsenek asszisztensek, munkatársak, vagy 
szakoktatók, akik az anyagokat beszerezzék, elıkészítsék és a kontakt-
órán kívül a hallgatók egyéni mőhelymunkáját segítsék, felügyeljék, a 
szakmai fogásokat oktassák. A hallgatóknak problémát okoz a laktanya 
és központi épület közötti ingázás, ésszerőbb órarenddel csökkenteni 
lehetne az utazással kiesı idıt. 
 

5. Általános megjegyzések 
Érdemes volna a mővészetközvetítı képzések szakirányait átgondolni, 
figyelembe véve a regionális középiskolák képzési profiljait, valamint a 
képzési területek országos elosztását, és a helyi mővészeti középiskolá-
val szorosabb viszonyt kialakítani, a tervezett képzéseket szélesebb 
körben propagálni, a középiskolásokkal megismertetni. 
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1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai többségükben reálisak, megalapozottak, 
nagyjából összhangban vannak a hallgatói véleményekkel.  
A központi szinten vezérelt minıségirányítási tevékenység a szak szint-
jén még nem érvényesül, nincsenek rendszerezett hallgatói véleménye-
zési visszacsatolások, bár a szak kis létszáma miatt hallgatói visszajel-
zések természetesen vannak. A szak saját minıségfejlesztési tevékeny-
ségei, különös tekintettel a többnapos felvételi eljárás kialakítására, a 
kiállítás jellegő nyilvános szakmai értékelések bevezetésére, a tananyag 
folyamatos aktualizálására, jól mőködnek. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
Az elméletre épülı gyakorlati képzés kis csoportokban, alaphelyzető 
infrastrukturális körülmények között történik. A látogatás során megte-
kinthetı volt a féléves szakmai értékelés kiállított anyaga, és a látottak 
alapján megállapítható, hogy az elsı két félév eredményei és szakmai 
tapasztalatai megfelelnek a KKK-ban elıírtaknak. Az elsı évfolyam 
alapozó kézmőves kreatív gyakorlatok tantárgyi eredményei jónak érté-
kelhetık. Hasonló eredményességet mutat az elméleti és gyakorlati 
képzés egymásra épültsége is. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményrendszerének való megfelelés:  
Az oktatók képesítése és száma a MAB elıírásoknak eleget tesz. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A szak a képzéssel együtt fejlıdı körülmények mindenkori lehetısége-
ihez adaptálja a követelményeket. A mővészetközvetítı képzésben 
ugyanilyen fontos, hogy a hallgatókat oktató professzor, óraadó, folya-
matosan saját munkáikkal – gondolataikkal, szellemiségükkel adjanak 
mintát és eszközrendszert a mindenkori fejlıdéshez.  
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos. 
A tanárok többsége képzımővészeti irányultságú, kevesebb a szőkebb 
szakterületen DLA fokozattal rendelkezı tanárok száma, de segítik a 
fiatal iparmővész kollegák fokozatszerzését. 
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6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elméletre épített gyakorlati oktatáson alapul, a mintatanterv-
ben biztosított a tantárgyak egymásra épülése, kimenetele még teljes 
biztonsággal nem ítélhetı meg, eredményeik jók, biztatóak. A szakon 
belül jelenleg a nemszıtt-nemezelt textilmővesség szakirányos képzés 
folyik, és indul a festett-nyomott textilmővesség szakirány is. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): Jelenleg még nem ítélhetı 
meg, nincs végzett évfolyam 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
 
9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A képzés fizikai körülményei jók. A mőhelyek, mőtermek, felszerelése 
alapszintő, hiányos. A hallgatói szolgáltatások jók. Az új könyvtár szép 
és számítógépekkel jól ellátott. Könyvállománya elsısorban a pedagó-
gusképzést szolgálja. A kari könyvtár kicsi, elsısorban az oktatáshoz 
kapcsolódó szakirodalmat tartalmazza. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT -analízisre adott válaszuk reális és egybevág a hallgatói kér-
dıívek összegzéseivel. 
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Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Fıiskolai Kar (Szekszárd) Akkreditációs minısítés 

környezetkultúra alapszak 
(környezetprezentáció szakirány) 
kkk: 2006/6/X/3/52. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2007/8/XII/3/17. sz. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/13. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs 

feltételeknek való folya-
matos megfelelése esetén 
2017. dec. 31-ig hatályos  

1. Általános jellemzık  
A Pécsi Tudományegyetem vezetésének és három karának közös akara-
taként indult a mővészetközvetítı képzési területen a környezetkultúra 
alapszakon a környezetprezentáció szakirányos képzés Szekszárdon. A 
környezetkultúra oktatásának már voltak elızményei az egyetemen; a 
Pollack Mihály Mőszaki Kar a Mővészeti Karral és a Bölcsészettudo-
mányi Karral együtt több éven keresztül sikeresen mőködtette specia-
lizációként. Az Illyés Gyula Fıiskolai Kar vállalta, hogy példaértékően, 
a karok közötti együttmőködéssel indítsa el ezt a komplex alapszakot, 
benne a környezetprezentáció szakirányos képzést a 2008/2009-as tan-
évben 14 hallgatóval. A látogatáskor mindössze egy szemeszterre visz-
szatekintı képzés sajátosságait, eredményességét még nem lehetett 
pontosan megítélni, de a helyszínen látott teljesítmények biztatóak vol-
tak. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés célja olyan vizuális képzettséggel, rajzi és mővészeti ismere-
tekkel rendelkezı szakember képzése, aki a korszerő környezetkultúra 
területein interdiszciplináris megközelítéső esztétikai és szakmai fel-
adatok igényes megoldására alkalmas. Az elméletre épülı gyakorlati 
képzés kis csoportban, megfelelı infrastrukturális körülmények között 
történik.  
A látogatás során betekintést lehetett nyerni az alapozó képzésbe, és 
tájékoztatást kapni további oktatási terveikrıl. A tervezett képzés sajá-
tossága, hogy a képzı- és ipamővészek mellett a Pollack Mihály Mő-
szaki Kar oktatói is tanítani fognak a szakon, így a környezetprezentá-
ció szakirány programja az építészet és a környezet kapcsolatára kon-
centrálódhat. 
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3. Erısségek 
Az Illyés Gyula Fıiskolai Kar, a PTE Mővészeti Kara és a Pollack Mi-
hály Mőszaki Kar jó kapcsolata, együttmőködésük feltételezhetıen a 
jövıben sajátos arculatú, jó színvonalú képzést fog biztosítani. Az 
egyetemen belül a teljes képzési vertikum megtalálható a mővészeti 
alapiskolától a mesterképzésig. A minısített oktatók utánpótlását a PTE 
doktori képzése biztosítja. 
A kari infrastruktúra jó, a mővészeti stúdiók esztétikusak, világosak 
barátságosak. A mőtermek a jelenlegi képzéshez szükséges eszközök-
kel jól felszereltek, sıt további szakok indításának feltételeivel, eszkö-
zeivel is rendelkeznek. 
 
4. Problémák 
A régióban elıször indított képzés minden törekvésük ellenére kevesek 
érdeklıdését váltotta ki. Így a tervezetthez képest alacsonyabb lét-
számmal indították. Alacsony az államilag finanszírozott hallgatói ke-
ret, pedig a Dél-dunántúli régióban, a három megyében – Baranya, 
Somogy, Tolna – folyamatosan magas a munkanélküliek aránya, így 
költségtérítéses képzésre jelentkezıkre nem nagyon lehet számítani. 
Általában is elmondható, hogy a mővészetközvetítı képzés nem piaci 
orientációjú társadalmi igényt elégít ki, fizetıképes kereslet ennek meg-
felelıen nem túl nagy, ezért fontos az állami normatívával való támoga-
tása. A karon nincs más mővészetközvetítı képzés, így a jelenlegi ala-
csony hallgatói létszámmal csak gazdaságtalanul lehet mőködtetni. 
Pedagógiai és gazdasági szempontokból is jobb lenne további szakokat 
indítani, hisz az infrastruktúra és az oktatói kapacitás adott, az alapfokú 
mővészeti oktatás pedig nélkülözi a specializált ismeretekkel rendelke-
zı vizuális szakembereket, akik oktatóként vagy gyakorlatvezetıként 
képesek közvetíteni szaktudásukkal az arra alkalmas mővészeti terüle-
teken. További probléma a Pécs – Szekszárd távolság, a tanárok utazta-
tása. Szekszárd kis város, és jelenleg nem rendelkezik annyi minısített 
oktatóval, amennyit a képzés megkíván, így többen Pécsrıl járnak ki. A 
tapasztaltak szerint egyelıre az oktatók elkötelezettsége és lelkesedése 
áthidalja ezt a problémát. A PTE karok összefogásával létrehozott szak-
indítás valószínőleg nem számolt az ingázás nehézségeivel és oktatási 
következményeivel, de talán a szakok bıvítésével kialakítható lenne 
egy helyben élı tanári kar is. 
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1. Az önértékelés  
Az önértékelés megállapításai többségükben reálisak, megalapozottak. 
Az Illyés Gyula Fıiskolai Kar MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány kö-
vetelményeinek megfelelı tanúsított minıségirányítási rendszert veze-
tett be és tart fenn. Féléves képzés után még nem lehet megállapítani, 
hogy ez mennyire segíti az új szak munkáját. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés 
Jelenleg még nem ítélhetı meg, nincs végzett évfolyam. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
Az oktatók képesítése és száma, az infrastruktúra az akkreditációs elvá-
rásoknak eleget tesz. 
 
4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
Az oktatók szakterületük elismert képviselıi, kor szerinti megoszlásuk 
a szakon arányos. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A képzés elméletre épített gyakorlati oktatáson alapul, a mintatanterv-
ben biztosított a tantárgyak egymásra épülése, kimenetele még teljes 
biztonsággal nem ítélhetı meg, eredményeik biztatóak. A szakon belül 
jelenleg a környezetprezentáció az egyetlen szakirány. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): Jelenleg még nem ítélhetı 
meg, nincs végzett évfolyam 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A képzés célja a hallgatók felkészítése a környezetkultúra prezentáció 
különbözı területén végzendı önálló vagy csoport munkára való felké-
szítése. Az oktatói összetétel biztosítja, hogy környezetprezentáció 
szakirány programja az építészet és a környezet koncentrált kapcsolatá-
ra épüljön. 
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9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A képzés fizikai körülményei jók. A Szekszárd belvárosában, több épü-
letben folyó képzés könnyen megközelíthetı, bejárható. Az épületeket 
és berendezéseit folyamatosan korszerősítik, bıvítik. Ügyelnek a külsı-
belsı környezet esztétikájára. Az intézmény méretei miatt a légkör 
családias. A mőhelyek, mőtermek világosak esztétikusak, felszerelésük 
jó, folyamatosan bıvítik. Kollégiuma elhelyezést igény szerint biztosí-
tanak. Könyvtárukat folyamatosan fejlesztik. A hallgatói szolgáltatások 
jók. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai): Még nem releváns (kevés a hallgató). 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Környezetkultúra szak a Nyíregyházi Fıiskola Bölcsészettudományi és 
Mővészeti Fıiskolai Karán és a PTE Illyés Gyula Fıiskolai Karán, 
Szekszárdon mőködik. 
Az alig több mint fél éve indított képzést felelısen nem lehet összegez-
ni és összehasonlítani a másik, mindössze egy évvel idısebb képzéssel. 
Az azonban az eddigi tapasztalataik alapján is megállapítható, hogy a 
szak neve nem kommunikálja egyértelmően a jelentkezık felé a szak 
tartalmát. Ez jól érzékelhetı a felvételire jelentkezık számában is.  
Általában megállapítható, hogy a mővészetközvetítési területen folya-
matosan növekszik a képzések száma, miközben az államilag támoga-
tott férıhelyek száma csökken. A képzési területen belül, a szakok kö-
zötti aránytalan jelentkezıi megoszlás azonban problémákra utal. 
Érdemes volna a mővészetközvetítı képzések szakjait, szakirányait és 
elnevezésüket a szerzett tapasztalatok alapján átgondolni, figyelembe 
véve a regionális középiskolák képzési profiljait, valamint a képzési 
területek országos elosztását. 
A jó kari infrastruktúra, továbbá, hogy a mővészeti stúdiók más szakok 
indításának eszköz feltételeivel is rendelkeznek, valamint az a tény, 
hogy a minısített oktatók utánpótlását a PTE doktori képzése biztosíta-
ni tudja, együttesen megerısítik a pedagógiai és gazdasági szempontból 
kívánatos további szak indítását. A PTE Doktori Iskola képzési területét 
figyelembe véve a képi ábrázolás szak indítása látszik a legreálisabb-
nak. 
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Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar  
Mővészeti Intézet 

Akkreditációs döntés 

képi ábrázolás alapképzési szak 
(festészet, képgrafika szakirányok) 
kkk: 2006/6/X/3/50. sz. MAB határozat 
szakindítás: 2006/8/X/61 sz. MAB hat. 
Képzési szint: alapképzés (BA) 
(még nincs végzett évfolyam!) 

A 
2009/8/VIII/3/14. sz. 

MAB határozat  
a képzés akkreditációs felté-

teleknek való folyamatos 
megfelelése esetén hatályos 

2017. dec. 31-ig  

1. Általános jellemzık  
Az alapképzési szak képzési hátterét és elızményét a jogelıd Juhász 
Gyula Tanárképzı Fıiskola rajztanárképzése jelenti. A rajztanárképzés 
bázisát a képi ábrázolás (elsısorban a rajzi képzés) adta. Erre a hagyo-
mányra és javarészt a hozzá rendelhetı infrastruktúrára építve indult a 
képi ábrázolás alapképzési szak. A képzéssel kapcsolatban, annak rövid 
múltja miatt, csak részproblémákról és részeredményekrıl lehet képet 
alkotni. A koncepcionális és infrastrukturális fejlesztés részeredménye-
ket mutat. Ilyen például a felvételi eljárás koncepciója, vagy a képzés 
szakkönyvellátására vonatkozó fejlesztés, a saját galéria mőködtetése. 
A jelenlegi fázisban a problémák jórészt az infrastrukturális háttér fej-
lesztésének hiányosságaiból adódnak. 
 
2. A képzés sajátos vonásai 
A képzés legszembetőnıbb sajátossága, vizuális terület révén, a mő-
termi munkára alapozott gyakorlatorientáltság, amelyet kiegészítenek 
és támogatnak az elméleti diszciplínák. A képzés alapvetı kettıs célja, 
vizuális területen mőködı gyakorlati szakemberek képzése, valamint a 
mester (pl.; tanári) képzések megalapozása, meghatározzák a képzésben 
tapasztalt ambivalenciákat. A mesterképzést megalapozó általános is-
meretek átadásának célja nem konvergál az „azonnal munkaerıpiac-
képes” gyakorlati szakemberek képzésének igényével. A kettıs igény 
teljesítésének lehetıségei korlátozottak. 
 
3. Erısségek 
A képzés erısségei közé sorolható a tanárképzés hagyományaira épít-
kezı képzés patinás múltja, jelentıs személyiségeinek szellemi öröksé-
ge, a jelenlegi kitőnı oktatógárda. Az egyetem meghatározó kulturális 
szerepet játszik a régióban. Erısségnek tekinthetı, hogy a képi ábrázo-
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lás tartalmát tágan értelmezve széles a mőfaji kurzuskínálat, a szak 
meghirdetésében szereplı festészet és grafika mellett üvegfestés és 
mintázás is szerepel az alapozó képzés programjában. Erısség a szak-
könyvtár és a galéria fejlesztése. A szak erısségei közé tartozik jelent-
kezık magas száma, ami nagyobb mozgásteret nyit a felvételi váloga-
tásnak. 
 
4. Problémák 
A képi ábrázolás képzés az ország legtöbb volt tanárképzı intézményé-
ben elkezdıdött, ezért az adott szaknak olyan versenyhelyzetben kell 
teljesíteni, amelyben jobb infrastrukturális hátterő versenytársak is jelen 
vannak. A képi ábrázolás szak önmagában, más mővészetközvetítı 
képzések nélkül nehezebben boldogul. A jelenlegi mőtermek további 
infrastrukturális fejlesztése halaszthatatlan feladatnak tőnik. Ugyancsak 
fontos a képzés rendszeres, tervezhetı anyagszükségletének biztosítása, 
a normatív ellátó-bázis egyetemi kiépítése. Nehézségeket okoz a kö-
rülményekbıl adódó oktatói fluktuáció. További távlati nehézségeket 
okoz, hogy bár ez nem formális kritérium, de a szakon tevékenykedı 
oktatók többsége távol lakik, nem a város lakója. A város és az egyetem 
közös érdeke, hogy tegye lehetıvé az egyetemi oktatók megfelelı szín-
vonalú idıleges helyben lakását, vagy végleges letelepedését. Ugyan-
csak meg kell fontolni a helyben, vagy a környéken lakó mővészek 
további bevonását a képzésbe. Ennek természetesen minısítési feltét-
elei is vannak. Az egyébként hiányzó magas óraszámban foglalkoztatott 
mőhelyvezetık, szakoktatók esetében különösen elınyös, ha helyi ille-
tıségőek.  
 
5. Általános megjegyzések 
A képi ábrázolás szak indítását a legtöbb volt tanár-és tanítóképzı in-
tézmény ambicionálja, ezért tanácsos lenne a szakindítások regionális 
lefedettségének és országos létszámarányos terítésének, az érintett okta-
tási intézmények közötti egyeztetése, az éves létszámkeretek és az eset-
leges szüneteltetések, specializációk további megfontolása. Mivel a 
mővészetközvetítı szakokra való jelentkezések száma jelentıs különb-
ségeket mutat, meggondolandó a képi és plasztikai ábrázolás szakok 
összevonása, illetve szakirányokként való integrálása. A képi ábrázolás 
szak programjában jelen lévı plasztikai stúdiumok megfelelıen integrá-
lódnának. A plasztikai ábrázolás szakra hagyományosan alacsonyabb a 
jelentkezık száma, ami azzal járhat, hogy egy minimális jelentkezı-
szám alatt a szakot nem érdemes indítani. Ha a felvetett integrált sza-
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kon belül szakirányként indul, akkor nem érvényesül a minimális lét-
számkorlátozás, nem vész el a minimális jelentkezıszám alatti marad-
vány, nem okoz problémát az infrastruktúra kihasználatlansága, viszont 
továbbra is érvényesíthetık a közös tantárgyi modulok, így kiegyensú-
lyozottabbá és racionálisabbá válhat a képzési struktúra. 
 
 
 
1. Az önértékelés  
Az önértékelés reális megállapításokat tartalmaz. A minıségirányítási 
rendszer a mővészeti területen meglehetısen speciális, ezért az egyetem 
központi rendszere korlátozottan értékelhetı eredményeket kínálhat. A 
mővészetközvetítı területen belüli statisztikus eljárások, hallgatói vé-
leményezések az alacsony létszámok és a speciális tanár – diák viszony 
miatt nem adhatnak releváns eredményeket. A visszacsatolás mecha-
nizmusainak autentikus konstrukciójának felépítését így is meg kell 
kísérelni. Vizuális területen a képzés alapvetıen minıségorientált, az 
eredmények is vizualizálhatók. Az éves zárókiállítások és egyéb bemu-
tatók segítenek áttekinthetıvé tenni a szakon folyó munkát. 
 
2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés: 
A KKK tartalmazza a képzési célokat érintı differenciákat, melyeket az 
1. pontban jeleztünk. Egyrészt meg kell felelni a munkaerıpiacon al-
kalmazható gyakorlati szakmai ismeretek átadása követelményeinek, 
másrészt olyan általános alapozó ismereteket kell nyújtani, amely elı-
készíti a mesterszintre való továbblépés lehetıségét. A szakon folyó 
képzés a lehetıségek szerint megfelel a megjelölt követelményeknek. A 
képzési ciklus eddigi tört része miatt a szakon még nem lehetett olyan 
tapasztalatokat szerezni, amelyek a képzési és kimeneti követelmények 
teljesülését az oklevél megszerzése idejéig felmérhetıvé tenné, de a 
szak oktatóinak törekvései és az eddigi teljesítmények alapján feltéte-
lezhetı, hogy az elméleti és gyakorlati képzés meg fog felelni az elıírt 
követelményeknek. 
 
3. A MAB akkreditációs követelményeinek való megfelelés:  
A képzés körülményei, személyi feltételei megfelelnek a MAB elıírá-
sainak. 
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4. A követelmények elıírásainak a helyzetet és a lehetıségeket fi-
gyelembe vevı interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a sza-
kon:  
A képzés a lehetıségek szerint alkalmazkodik a körülményekhez, mi-
közben megfelel az elıírásoknak. A mővészetközvetítı képzésben fo-
kozott jelentıséggel bír az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata, a 
mester tanítvány viszony kialakítása. Ez a viszony több lehetıséget 
teremt az adaptív és kreatív képzési attitőd problémamegoldó megköze-
lítése kibontakoztatására, a hallgatók személyes fejlıdésének támogatá-
sára, a látható eredményekben megnyilvánuló képzés és fejlesztés fo-
lyamatára. 
 
5. Oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai 
elismertség, publikációs „termékenység” szerint): 
A képzésben részvevı oktatók olyan elismert képzımővészek, és mő-
vészeti szakemberek, akik alkotói életmővük mellett teoretikus szem-
pontból is aktív szereplıi a mővészeti és felsıoktatási közéletnek. Élet-
kor szerinti megoszlásuk arányos. A szak személyi fejlesztési gyakorla-
ta figyelemmel kíséri a minısített oktatói utánpótlás problémáját. 
 
6. A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, szakirányok 
kínálata: 
A mővészetközvetítı képzés alapvetıen gyakorlatorientált, amelyet 
elméleti képzés egészít ki. A szakon folyó képzés megfelel ennek a 
képzési karakternek. A jelenlegi konstrukcióban a szakon festészet és 
grafika szakirányok vannak. Az 5. pont általános megjegyzései között 
szerepel egy felvetés egy újabb szakirány lehetıségérıl. Ebben az eset-
ben a szak neve képi és plasztikai ábrázolás lenne, kettı, vagy három 
szakiránnyal. 
 
7. Eredmények (kompetencia, ismeretek, képességek, attitődök, 
értékvilág), kimenet, követés (ha ismert): 
A szakon nincs végzett hallgató, csak részeredmények mutathatók ki. 
 
8. A szak specifikus képzési céljai (ha vannak):  
A szak képzési céljai önmagukban specifikusak. Szükségesnek látszik 
az alapképzés 1. pontban jelzett kettıs céljának a területre érvényes új-
ragondolása. 
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9. Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe 
(képzés fizikai körülményei):  
A képzés fizikai körülményei fejleszthetıek. A mőhelyek, mőtermek, 
felszerelése alapszintő, több szempontból provizórikus, hiányos. A hall-
gatói szolgáltatások megfelelıek, de fejleszthetıek. Az egyetemi 
könyvtár grandiózus és számítógépekkel jól ellátott. A Mővészeti Inté-
zet önálló könyvtárat fejleszt, elsısorban a mővészeti oktatáshoz kap-
csolódó szakirodalmat tartalmazza. 
 
10. Felhasználói szempontok (SWOT-analízis, MPT hallgatói kér-
dıívek feldolgozott adatai):  
A SWOT -analízisre adott válaszuk reális és egybevág a hallgatói kér-
dıívek összegzéseivel. 
 
11. Összehasonlító és összegzı megállapítások: 
Képi ábrázolás alapképzési szak a SzTE Juhász Gy. Pedagógusképzı 
Kar, Mővészeti Intézetén kívül még négy helyen mőködik; az Eszter-
házy Károly Fıiskolán (Egerben), a Kaposvári Egyetemen, a Nyíregy-
házi Fıiskolán, és a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 
Végzett évfolyamok nélkül releváns összehasonlító értékelést adni egy-
elıre nem lehetséges, ugyanakkor néhány összegzı megállapításnak 
helye lehet: Szükségesnek látszik a bolognai folyamat nyomán újonnan 
létesített és indított mővészetközvetítı szakok, szakirányok strukturális 
és tartalmi áttekintése, megnevezésük, alapvetı funkciójuk, mesterkép-
zésben való folytathatóságuk, regionális lefedettségük tisztázása. Ebben 
az újraértékelésben az akkreditációs látogatások konklúziói katalizátor-
ként mőködhetnek, de az egyeztetett elveket alkalmazó konstrukciós és 
tartalmi módosításokat, adminisztratív lépéseket, a képzést jelenleg 
folytató felsorolt intézmények felelıs szakembereinek lehetıleg kon-
szenzussal kell kezdeményeznie. Ehhez a munkához az érintett intéz-
ményeknek mőködtetni tanácsos (a létesítéskor már megalakított) kon-
zorciumi képzésfejlesztési bizottságot, amely a felvételi rendszertıl a 
képesítésig áttekinti a párhuzamosan folyó azonos kimeneti követelmé-
nyekre épülı képzések eddigi tapasztalatait, és megteszi jobbító szán-
dékú javaslatait. 
 


