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TÁJÉKOZTATÁSOK

Jogszabályi változások 

(2015. évi CXXXI. törvény, 2011. évi CCIV. törvény) 

Az egyes, a felsőoktatás szabályozására vo-

natkozó törvények módosításáról szóló 

2015. évi CXXXI. törvény főbb változtatásai. 

Fontosabb változások az Nftv-ben: 

 

2015. szeptember 1. előtt 2015. szeptember 1. után 

6. §. (2) Állami elismerést az a felsőoktatási intézmény kaphat, amelyik rendelkezik a feladatai ellátásához szüksé-

ges feltételekkel, és az a)-d) pontok szerint választható képzési szerkezetben, legalább két képzési, illetve tudományte-

rületen legalább négy szakon 

a) alapképzést, 

b) alap- és mesterképzést, 

c) alap-, valamint mester- és doktori képzést, 

d) mester- és doktori képzést 

jogosult folytatni. 

7. § (1) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó oktatói, kutatói karral. 

(2) Az állandó székhely a felsőoktatási alaptevékenység gyakorlásának, valamint a központi ügyintézésnek a helye, 

feltéve, hogy legalább nyolc évig - a Kormány által meghatározottak szerint - a felsőoktatási intézmény feladatainak 

ellátásához rendelkezésre áll. 

(3) Az állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó feltétel akkor teljesül, ha a felsőoktatási intézmény az alaptevékeny-

ségének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, vagy közalkalmazotti 

jogviszony keretében foglalkoztatja. 

9.§ (3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik 

a) legalább 2 képzési területen jogosult mesterképzés-

re, valamint legalább két tudományterületen doktori kép-

zésre és doktori fokozat odaítélésére; 

b) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony 

keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 

ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik; 

c) legalább három egyetemi karral rendelkezik; 

d) tudományos diákköröket működtet; 

e) az általa indított szakok egy részén képzéseit képes 

idegen nyelven folytatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) A főiskola kari struktúrában is működtethető, 

munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony kere-

tében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 

harmada tudományos fokozattal rendelkezik. A főiskola 

tudományos diákköröket működtethet. 

108. § 1a. duális képzés: a műszaki, informatika, ag-

rár, természettudomány vagy gazdaságtudományok kép-

zési területen indított gyakorlatigényes alapképzési sza-

kon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési 

szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - 

9. § (3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik 

a) legalább 8 alapképzési és hat mesterképzési szakon 

jogosult képzésre, valamint doktori képzésre és doktori 

fokozat odaítélésére, 

b) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony 

keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 

hatvan százaléka tudományos fokozattal rendelkezik, 

c) képzéseit képes idegen nyelven folytatni az általa 

indított szakok egy részén, valamint 

d) tudományos diákkört működtet. 

(3a) Az alkalmazott tudományok egyeteme az a fel-

sőoktatási intézmény, amelyik 

a) legalább négy alapképzési szakon és két mesterkép-

zési szakon jogosult képzésre, 

b) - ha a működési engedélye a 108. § 1a. pontjában 

meghatározott képzési területre, szakra kiterjed - legalább 

két szakon duális képzést folytat, 

c) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony 

keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 

negyvenöt százaléka tudományos fokozattal rendelkezik, 

d) képzéseit képes idegen nyelven folytatni az általa 

indított szakok egy részén, valamint 

e) tudományos diákkört működtet. 

(4) A főiskola az a felsőoktatási intézmény, amelyik 

a) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony 

keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 

harmada tudományos fokozattal rendelkezik, valamint 

b) tudományos diákkört működtethet. 

108. § 1a. duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, 

természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési 

területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, 

szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt 

képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott 
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2015. szeptember 1. előtt 2015. szeptember 1. után 

képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően 

meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés 

módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére 

egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a 

gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatá-

rozott keretek között, minősített szervezetnél folyik; 

 

képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kime-

neti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes 

idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tan-

órára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezé-

seket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a 

Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek kö-

zött, minősített szervezetnél folyik; 

116. § (1) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabá-

lyozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. 

évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 9. § (3) bekezdésé-

ben foglalt feltételeket az 1. mellékletben meghatározott 

egyetemeknek 2017. szeptember 1-jéig kell teljesíteniük. 

(2) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozásá-

ra vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXI. törvénnyel megállapított - 9. § (3a) bekezdésére 

tekintettel az oktatási hivatal 2017. szeptember 1-jéig 

jelentést készít az oktatásért felelős miniszter számára, 

hogy az 1. melléklet szerinti főiskolák közül melyek felel-

nek meg az alkalmazott tudományok egyetemére előírt 

feltételeknek. 

108. § 13. kar: (…) Hatályon kívül helyezve (HK) 

15. § (4) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, 

master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 

második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés kép-

zési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy mi-

lyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mes-

terképzésben - figyelembe véve az (5) bekezdésben meg-

határozottakat - legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb 

százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő leg-

alább két, legfeljebb négy félév. A mesterfokozatot 

eredményező képzésre épülő mesterképzésben 60 kre-

ditet lehet szerezni, a képzési idő 2 félév. 

Utolsó mondat hatályon kívül helyezve (LLM képzések). 

26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejéből - két 

egymást követő tanulmányi félév átlagában - legalább 

heti tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló 

előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartásá-

ra (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az 

oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallga-

tókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem 

kötött munkaidőben - munkaköri feladatként - a munkál-

tató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladato-

kat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény 

működésével és igénylik az oktató szakértelmét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A munkáltató a tanításra fordított időt - a foglalkozta-

tási követelményrendszerben meghatározottak szerint - 70 

százalékkal megemelheti, illetve 25 százalékkal csök-

kentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intéz-

ményben az oktatói munkakörben foglalkoztatottakra 

26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejéből - két 

egymást követő tanulmányi félév átlagában - egyetemi 

vagy főiskolai tanári munkakörben legalább heti 8, 
docensi munkakörben legalább heti tíz, adjunktus, tanárse-

géd és mesteroktató munkakörben legalább heti 12 órát 

köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminá-

rium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: 

tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató munkaideje 

legalább 20 százalékában tudományos kutatást - a mű-

vészet, művészetközvetítés és sporttudomány képzési terü-

leten művészeti vagy sportszakmai tevékenységet - folytat, 

továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos 

kutatással le nem kötött munkaidőben - munkaköri feladat-

ként - a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazo-

kat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási 

intézmény működésével és igénylik az oktató szakértelmét. 

A tudományos kutatási tevékenység eredményére vo-

natkozó adatokat a Magyar Tudományos Akadémiáról 

szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjá-

ban meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai 

adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) rögzíteni 

kell. 

(2) A munkáltató a tanításra fordított időt - a foglalkoz-

tatási követelményrendszerben meghatározottak szerint - 

legfeljebb 40 százalékkal megemelheti, illetve legfel-

jebb 25 százalékkal csökkentheti. A tanítási idő meghatá-

rozásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszer-

http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
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2015. szeptember 1. előtt 2015. szeptember 1. után 

számított tanításra fordított idő nem lehet kevesebb 2 

egymást követő tanulmányi félév átlagában egy oktató-

ra vetítve heti 12 óránál. A tanítási idő meghatározásának 

elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meg-

határozni, azzal, hogy a tanításra fordított idő megálla-

pításánál a tanulmányi követelmények számonkérésé-

vel, a tananyagfejlesztéssel, a tankönyv, a segédlet ké-

szítéssel, az oktatói felkészüléssel összefüggésben vég-

zett tevékenységet figyelembe kell venni. A csökkentés, 

emelés összefüggő időtartama legfeljebb 2 félévre szólhat. 

ben kell meghatározni. A csökkentés, emelés összefüggő 

időtartama legfeljebb két félévre szólhat. 

27. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető okta-

tói munkakörök a következők: 

a) tanársegéd, 

b) adjunktus, 

c) főiskolai, illetve egyetemi docens, 

d) főiskolai, illetve egyetemi tanár. 

 

28. § (1) Ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási 

követelményrendszere szigorúbb előírást nem tartalmaz 

a) a tanársegédi munkakörben történő alkalmazás fel-

tétele a doktori képzés megkezdése, 

b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás 

feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése, egyete-

men betöltött adjunktusi munkakör esetén a doktori 

fokozat megszerzése. 

(4) Az alkalmazáshoz főiskolai tanár, egyetemi do-

cens esetében legalább 10 éves felsőoktatási oktatói 

tapasztalat szükséges. Habilitált oktató esetén az okta-

tói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesí-

tése nem szükséges. 

27. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető okta-

tói munkakörök a következők: 

a) tanársegéd, 

b) adjunktus, 

c) főiskolai, illetve egyetemi docens, 

d) főiskolai, illetve egyetemi tanár, 

e) mesteroktató. 

28. § (1) Ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási 

követelményrendszere szigorúbb előírást nem tartalmaz 

a) a tanársegédi munkakörben történő alkalmazás fel-

tétele a doktori képzés megkezdése, 

b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás 

feltétele a doktori fokozat megszerzése. 

 

 

(4) HK 

 

(6) A mesteroktatói munkakörben történő alkalmazás-

hoz mesterfokozat, valamint legalább 10 éves szakmai-

gyakorlati munkatapasztalat, ismeret igazolása, vala-

mint az szükséges, hogy az érintett alkalmas legyen a 

hallgatók gyakorlati képzésére. 

49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy ta-

nulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes 

kredit legalább 5 százalékáig, az intézmény szervezeti és 

működési szabályzata alapján szabadon választható tár-

gyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető 

önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az 

összes kreditet legalább 20 százalékkal meghaladó kredit-

értékű tantárgy közül választhasson. 

Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi 

rendjében - külön önköltség, illetve térítési díj fizetése 

nélkül - az összes előírt kreditet 10 százalékkal meghala-

dó kreditértékű tárgyat vehessen fel. 

 

49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanul-

mányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kre-

dit legalább 5 százalékáig, az intézmény szervezeti és mű-

ködési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat 

vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes 

tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet 

legalább 20 százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy 

közül választhasson. 

(2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi 

rendjében - külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nél-

kül - 

a) az összes előírt kreditet 10 százalékkal meghaladó 

kreditértékű tárgyat, továbbá azt, hogy 

b) az összes előírt kredit 10 százalékáig terjedően 

nem magyar nyelven oktatott tárgyat vehessen fel. 

67. § (3) Az oktatási hivatal jár el 

a) a FOI működésének engedélyezésével, 

b) az alapító okiratban szereplő adatok változásaival, 

c) a képzések indításával, 

d) a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítá-

sával és módosításával, 

e) a doktori iskola létesítésével, 

f) a doktori iskola megszűnésével, 

g) a diákotthonok nyilvántartásba vételével, 

h) felsőoktatási szakkollégiumok nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos ügyekben. 

 

67.§ (3) Az oktatási hivatal jár el 

a) a FOI, a közösségi felsőoktatási képzési központ 

működésének engedélyezésével, 

b) az alapító okiratban szereplő adatok változásaival, 

c) a képzések indításával, 

d) a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítá-

sával és módosításával, 

e) a doktori iskola létesítésével, 

f) a doktori iskola megszűnésével, 

g) a diákotthonok nyilvántartásba vételével, 

h) felsőoktatási szakkollégiumok nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos ügyekben. 
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2015. szeptember 1. előtt 2015. szeptember 1. után 

(4) A (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott el-

járásokban, valamint az alap- és mesterképzés, felsőokta-

tási szakképzés indítása esetén a (3) bekezdés c) pontja 

szerinti eljárásban az oktatási hivatal köteles beszerezni a 

MAB szakvéleményét. Az oktatási hivatal a (3) bekezdés 

e) pontjában meghatározott eljárásban megfogalmazott 

MAB szakértői véleményhez kötve van. Az oktatási hiva-

tal döntésével szemben előterjesztett fellebbezést a mi-

niszter bírálja el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Az (3) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárás-

ban - Magyarországon folytatott alap- vagy mesterképzés-

ként - csak a felsőoktatási intézmény székhelyén vagy 

telephelyén folytatott képzés indítása engedélyezhető. 

(4) A (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott el-

járásokban, valamint az alap- és mesterképzés, felsőokta-

tási szakképzés indítása esetén a (3) bekezdés c) pontja 

szerinti eljárásban az oktatási hivatal köteles beszerezni a 

MAB szakvéleményét. Az oktatási hivatal mesterképzés 

indítása esetén a (3) bekezdés c) pontja szerinti, továb-

bá a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott eljárásban 

megfogalmazott MAB szakértői véleményéhez kötve 

van. Az oktatási hivatal döntésével szemben előterjesztett 

fellebbezést a miniszter bírálja el. 

(4b) A (3) bekezdés e) pontjában meghatározott eljárá-

sokban, valamint az alap- és mesterképzés, felsőoktatási 

szakképzés indítása esetén a (3) bekezdés c) pontja sze-

rinti eljárásban a felsőoktatási intézmény kezdeményez-

heti, hogy a (4) bekezdésben megjelölt szakértő helyett a 

felsőoktatási intézmény által javasolt, az Európai Felső-

oktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education) 

teljes jogú tagjaként működő szervezet felkérésére kerül-

jön sor. Ebben az esetben az oktatási hivatal a MAB 

szakvéleménye helyett - a (4) bekezdésben meghatáro-

zott feltételek mellett - a felkért szervezet szakértői véle-

ményét szerzi be azzal, hogy az azonos tárgy vagy sze-

mély tekintetében egy eljárás keretében szükséges újabb, 

ugyanazon szervezet által adott szakvélemény elkészíté-

sében nem vehet részt az a személy, aki az eljárás korábbi 

részében szakértőként már részt vett. 

(5) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárás-

ban - Magyarországon folytatott alap- vagy mesterképzés-

ként - csak a 14. § (2a) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti 

helyszínen folytatott képzés indítása engedélyezhető. 

 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvénynek a doktori képzéssel össze-

függő módosításáról szóló jogszabályokban 

szereplő főbb változtatások: 

(…) Ennek megfelelően a doktori képzés idő-

tartamát a jelenlegi 36 hónap helyett 48 hónap-

ra javasolt emelni, mégpedig olyan módon, 

hogy  

 az első 24 hónapban a képzés során köte-

lezően teljesítendő tantárgyak kerülnek 

meghirdetésre,  

 a kutatási tervet folyamatos nyomon kell 

követni, a további vonatkozó feltételek 

előrehaladását ellenőrizni, a doktori isko-

lákra vonatkozó, az elkövetkezőkben ki-

dolgozásra kerülő, egységes minőségirá-

nyítási rendszer szerint  

 az első 24 hónap után a doktorandusz elő-

rehaladását komplex vizsga formájában 

értékelni kell,  

 a komplex vizsga rendszerének bevezeté-

sével párhuzamosan a doktori szigorlat 

megszűnik, 

 a komplex vizsga – a doktori szigorlat 

számonkérési tradícióinak megőrzése mel-

lett – tudományáganként országosan ösz-

szehangolt módon méri a doktorandusz 

tárgyi tudását, kutatói kompetenciafejlő-

dését és kutatásainak előrehaladását, 

 a doktorandusz (és áttételesen témaveze-

tője) teljesítményének évenként fel kell 

mérni oly módon, hogy az első év zárása-

kor a felmérésből még hátrányos követ-

kezmény nem fakad, 

 a sikeres első 24 hónap és a komplex 

vizsga teljesítése után a hallgató doktorje-

lölti státuszba kerül, maximum 12 hóna-

pos szüneteltetési lehetőség mellett, 

 a doktorjelölti státuszt el nem nyerő hall-

gatók a doktori képzésből kikerülnek 

 a második 24 hónap során a doktorjelölt 

számára a doktoranduszi jogok és kötele-

zettségek biztosításra kerülnek, és emelt 

szintű doktori ösztöndíj kerül folyósítása, 

 a második 24 hónap során a hallgató dok-

tori tárgyakat szervezett formában már 
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nem hallgat, ezen időszaknak teljes mér-

tékben a doktori kutatás folytatásáról és a 

doktori értekezés megírásáról kell szólnia, 

ill. bizonyos szintű intézményi kötelezett-

ségeknek tesz eleget, 

 a második 24 hónap után, amennyiben ko-

rábban nem került felhasználásra a 12 hó-

napos szüneteltetés, javasolt a 12 hónapos 

szüneteltetési lehetőség biztosítása, pályá-

zati úton történő finanszírozása, 

 külföldi részképzés és bizonyos rendkívüli 

szociális helyzetváltozások (így különö-

sen baleset, betegség, gyermek születése) 

esetén további szüneteltetés, egyedi elbí-

rálás alapján, 

 a 24+24+12 hónap végén, a képzés (2 év) 

és a doktorjelölti tevékenység (2 év ösz-

töndíjasként kutatás, 1 év kutatás, más stá-

tuszban), követelmény egy formailag ér-

tékelhető, munkahelyi vitára benyújtott 

disszertáció megléte. 

 

A török rektori konferencia elnökének látogatása a MAB-ban 

(2015. szeptember 3.) 

Mahmut Özer, a Bülent Ecevit egyetem rekto-

ra, a Török Rektorkonferencia (Council of 

Universities of Turkey) elnöke 2015. szeptem-

ber 3-án megbeszélést folytatott a MAB elnö-

kével. 

 

ENQA Fórum 2016-ban 

(2016. április 28-29) 

A MAB házigazdája lesz a 2016. április 28-29-

én megrendezendő ENQA Members’ Forum-

nak. A lebonyolítás költségeihez az oktatási 

kormányzattól kértünk támogatást. A MAB 

elnöke számít a MAB testület támogatására és 

majdani aktív részvételére. 

 

ENQA közgyűlés 

(Dublin, 2015. október 22-23.) 

A közgyűlésen Balázs Ervin, Szántó Tibor és 

Rozsnyai Krisztina vettek részt, ahol Rozsnyai 

Krisztinát 2/3-os többséggel a Board tagjává 

választották. 

Az ENQA Members’ Forum magyarországi 

megrendezése 2016. április 28-29-én a MAB 

elismerését is jelenti. A fórumról és Rozsnyai 

Krisztina funkciójáról a MAB 2015. október 

26-án sajtóközleményt adott ki az MTI-nek 

(http://os.mti.hu/hirek/111461/a_magyar_felso

oktatasi_akkreditacios_bizottsag_kozlemenye). 

Az ENQA stratégiája tekintetében az ESG-hez 

való metodikai, eljárási adaptáció áll a közép-

pontban, ezen a MAB is dolgozik. 

 

Gazdaságtudományi képzéseket értékelő LB értekezlet 

(BCE, 2015. október 28.) 

Az LB munkájában résztvevő Bakacsi Gyula 

kiemelte; óriási munkával 195 szakot értékelt a 

látogató bizottság (29 város, 45 telephely), eb-

ből 9 szak nem akkreditálható (NA) javaslat, 

90-et monitor eljárásra javasol az LB, a többi 

esetben kisebb-nagyobb észrevételeket, hiá-

nyosságokat fogalmaz meg a jelentés, s több, 

mint 100 esetben intézkedési tervet kér. 

Dacára annak, hogy igen kiterjedt vizsgálat 

volt, konzisztens eredmény született, amelyet 

pozitívumként értékel az LB. A vitában sok 

egyéb, nem akkreditációs problémát is érintet-

tek, pl. finanszírozási kérdések, kihasználatlan 

kapacitások, stb., amelyek az akkreditációs 

javaslatokat nem érintik. Sok problémára mu-

tattak rá, pl., hogy a középgeneráció hiányzik 

az oktatóknál és ennek súlyos következménye 

lehet, főként, hogy a munkaerőpiac sok embert 

von el az oktatásból. 

A KKK dilemmák kapcsán a bizottság megál-

lapította, hogy a korábbi ágazati jellegű szako-

sodási logikát funkcionális gondolkodás váltot-

ta fel, szóba került a hazai MBA képzések 

nemzetközi gyakorlattól való eltérése is.  
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A teljes jelentést várhatóan a 2016. januári 

vagy februári plenáris ülés tárgyalja majd. 

Balázs Ervin megköszönte az LB munkáját, 

amely a szintén nagyszámú orvos-, egészség-

tudományi és sporttudományi szakok akkredi-

tációs vizsgálata után, a gazdaságtudományi 

területen a képzések számát tekintve előbbit jó 

kétszeresen felülmúlta. 

Az LB hozzáállása pozitív volt, munkájukat 

alaposan végezték. 

 

MAB-ot bemutató angol nyelvű kiadvány 

 

 

 

 

Elkészült a MAB-ot bemutató angol nyelvű 

kiadvány, amely a MAB honlapjáról letölthető, 

ill. korlátozott számban, igény szerint, nyomta-

tásban is kézbe vehető. 

 

 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ülése 

(2015. október 30-31.) 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 

2015. október 30-án és 31-én tartotta éves ülé-

sét. Az első nap délutáni megbeszélésen az 

NTT, több MAB tag és a Magyar Tanácsadó 

Testület néhány tagja, Balázs Ervin vezetésé-

vel megvitatta a 4. intézményakkreditációs kör 

megkezdése előtt a nyitva álló stratégiai lehe-

tőségeket. A másnap délelőtti ülésen az NTT a 

szokásoknak megfelelően a MAB elmúlt évi 

munkáját tekintette át. Az ülést követően a tes-

tület megfogalmazta ajánlásait, melyek a MAB 

honlapján a Szervezet / Nemzetközi Tanácsadó 

Testület, valamint az Organization / Interna-

tional Advisory Board menüpontban olvasható: 

(http://www.mab.hu/web/images/doc/szervezet

/RECOMMENDATIONS_2015%20Final.pdf). 

 

 

http://www.mab.hu/web/images/doc/szervezet/RECOMMENDATIONS_2015%20Final.pdf
http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=234&Itemid=638&lang=en
http://www.mab.hu/web/images/doc/szervezet/RECOMMENDATIONS_2015%20Final.pdf
http://www.mab.hu/web/images/doc/szervezet/RECOMMENDATIONS_2015%20Final.pdf
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK 

Intézményakkreditációs látogató bizottságok 

2015/7/IX/1. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 
Intézmény / karok LB 

Eötvös József Főiskola elnök: Lőrinczné Thiel Katalin, PhD, főiskolai tanár (EKF) 

tagok: Józsa János, DSc, egyetemi tanár (BME) 

  Abonyi János, DSc, egyetemi tanár (PE) 

  Garbai Ádám, HÖOK delegált (ELTE) 

(Kaposvári Egyetem)                 4 karból 3 elnök: Bazsa György DSc, egyetemi tanár (DE)  

tagok: Gáspár Mihály PhD, főiskolai tanár (NYME) 

  Mihályi Péter DSc, egyetemi tanár (PE) 

  Kaizinger Tamás Töhötöm, HÖOK delegált (BCE)  

Művészeti Kar 

Pedagógiai Kar 

Gazdaságtudományi Kar 

(Kecskeméti Főiskola)               3 karból 1 elnök: Simon László DSc, egyetemi tanár (NYF)  

tagok: Mikáczó Andrea PhD, egyetemi docens (SZIE) 

  Tompos Balázs, HÖOK delegált (BME) 
Kertészeti Főiskolai Kar 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

+ 1 hitéleti szak 

elnök: Korányi András PhD, egyetemi tanár (EHE) 

tagok: Ungvári Csaba, rektorh., (Pünkösdi Teológiai Főiskola) 

  Vilmányi Márton PhD, egyetemi docens, SZTE 

  Pausits Péter, HÖOK delegált (ÓE) 

 

Új LB tagok az orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek akkreditációjában 

2015/7/IX/2. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

Új LB tagok az orvosképzés külföldi gyakorló-

helyeinek akkreditációjában Sáry Gyula, egye-

temi tanár, SZTE ÁOK Élettani Intézet, Jeney 

Attila, egyetemi docens, a DE Nemzetközi Ok-

tatási Koordinációs Központ igazgatója. 

 

Tanárképzési bizottság új tagjai 

2015/7/IX/3. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

A bizottság új tagja Pukánszky Béla, DSc, 

egyetemi tanár, SZTE Juhász Gyula Pedagó-

gusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. 
 

2015/9/VII/1. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

Kosztolányi József egyéb elfoglaltságai miatt 

nem tud részt venni a Tanárképzési bizottság 

munkájában, lemondott, helyette a bizottság 

elnökének javaslata: Gaul Emil, egyetemi do-

cens, Nyíregyházi Főiskola Vizuális kultúra 

Intézet. A testület a jelölt bizottsági tagságát 

nem támogatta. 
 

2015/9/VII/2. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

A bizottság új tagja a kellő szakterületi lefe-

dettség biztosítása érdekében, a zenekultúra 

képzési ágat képviselve, Vas Bence, egyetemi 

docens, PTE Művészeti Kar Zeneművészeti 

Intézet. 

 

Agrártudományi bizottság új tagja 

2015/8/VI/1. sz. MAB határozat (2015.10.30.) 

2015. szeptember 18-án a MAB Agrártudományi 

bizottságának tagja, Pedryc Andrzej egyetemi 

tanár elhunyt. 2015. november 1-jétől a bizott-

ság új tagja Zámboriné dr. Németh Éva DSc, 

egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem. 

 

Orvostudományi bizottság új tagjai 

2015/8/VI/2. sz. MAB határozat (2015.10.30.) 

A bizottság DOSZ által delegált PhD hallgatói 

tagja, Fürjes Gergely kivált a bizottságból. A 

DOSZ újabb delegáltja Szöllősi Gergő, okleve-

les népegészségügyi szakember, I. éves PhD 

hallgató, DE NK Egészségtudományi doktori 

iskola. 

2015/9/VII/3. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

Betlehem József (PTE ETK) bizottsági tag az 

FTT tagjává választása okán a bizottságból 

kiválik. Az Orvostudományi bizottság új tagja 

Figler Mária, egyetemi tanár, Pécsi Tudo-

mányegyetem Egészségtudományi Kar. 
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INTÉZMÉNYI HATÁROZATOK 

Budapest Kortárstánc Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/1. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

A Budapest Kortárstánc Főiskola intézmény-

akkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy a főiskola nem felel meg 

azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a 

törvény szellemében a MAB állásfoglalása fő-

iskola akkreditációja feltételének tekint. A leg-

fontosabb hiányosságok a következők: 

o Nem rendelkezik a feladatai ellátásához 

szükséges, a MAB által elvárt állandó okta-

tói, kutatói karral: a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott oktatóinak létszáma nem éri 

el a 35 főt, mindössze 3 fő (a Felsőoktatási 

Információs Rendszerben (FIR) nyilvántar-

tott adatok szerint).  

o Az intézmény minőségbiztosítási és fejlesz-

tési folyamatai – ennek keretei között a ve-

zetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és érté-

kelési eljárások – nem megfelelőek.  

o Az előző, 2009-es intézményakkreditáció 

ajánlásai nyomán a főiskolán jelentősebb 

érdemi intézkedések nem történtek (intéz-

ményi struktúra, adminisztráció, minőség-

fejlesztés, belső szabályozottság, értékelé-

sek, formális kommunikáció). 

o Összességében az intézmény nem felel meg 

minden tekintetben a főiskolával szemben 

támasztott törvényi (pl. szenátus működteté-

se, hatáskörök gyakorlása) és MAB elvárá-

soknak. A főiskolának úgy az önértékelési 

adatközlés, mint a FIR nyilvántartás szerint 

mindössze 4 aktív hallgatója van. (A továb-

bi részleteket lásd a jelentésben.) 

A MAB a Budapest Kortárstánc Főiskolát 

nem akkreditálja. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. El-

érhető a MAB honlapján a Határozatok / In-

tézményakkreditáció / Harmadik körös jelen-

tések menüpontban. 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/2. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intéz-

ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem lényegi-

leg megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása egyetem akkreditációja feltételének 

tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanak-

kor az ELTE – a szó szoros értelmében véve – 

még nem rendelkezik formalizált, átfogó, kohe-

rens minőségfejlesztési rendszerrel, a minő-

ségüggyel kapcsolatos jelenlegi kari eljárások 

módja és színvonala nagyon eltérő. A MAB az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemet akkredi-

tálja, az akkreditáció 2020. december 31-ig 

hatályos, 2017 szeptemberében induló követő 

(monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A moni-

toreljárás indokaként a jelentésben megfogal-

mazott hiányosságok megszüntetésére hozott 

intézkedéseknek és azok eredményeinek bemu-

tatását 2017. szeptember 15-ig kérjük benyúj-

tani a MAB-hoz. 

A MAB az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

karait 

 Állam- és Jogtudományi Kar 

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Informatikai Kar 

 Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

 Tanító- és Óvóképző Kar 

 Társadalomtudományi Kar 

 Természettudományi Kar 

karként akkreditálja. Az akkreditáció hatálya 
– az akkreditációs feltételeknek való folyama-

tos megfelelés esetén – 2020. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentés-

ben szereplő további, a monitor eljárást nem 

érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről 

is írásban, 2017. szeptember 15-ig (külön do-

kumentumban) tájékoztassa a MAB-ot.  

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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Magyar Táncművészeti Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/3. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

A Magyar Táncművészeti Főiskola intéz-

ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem lényegi-

leg megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása főiskola akkreditációja feltételének 

tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanak-

kor az intézmény minőségbiztosítási és –

fejlesztési folyamatai nem teljes körűek, forma-

lizált ellenőrzési, értékelési eljárásokat nem 

alkalmaznak. A MAB a Magyar Táncművésze-

ti Főiskolát akkreditálja, az akkreditáció 

2020. december 31-ig hatályos, 2017 szeptem-

berében induló követő (monitor) vizsgálat 

közbeiktatásával. A monitoreljárás indokaként 

megfogalmazott hiányosságok megszüntetésére 

hozott intézkedéseknek és azok eredményeinek 

bemutatását 2017. szeptember 15-ig kérjük 

benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő további, a monitor eljárást 

nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézke-

désekről is írásban, 2017. szeptember 15-ig 

tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban. 

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/4. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem intéz-

ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem lényegi-

leg megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása egyetem akkreditációja feltételének 

tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanak-

kor az intézmény működését érintően és a mi-

nőségbiztosítási eljárásaiban több hiányosság 

is tapasztalható. A MAB Moholy-Nagy Művé-

szeti Egyetemet akkreditálja, az akkreditáció 

2020. december 31-ig hatályos, 2017 szeptem-

berében induló követő (monitor) vizsgálat 
közbeiktatásával. A monitoreljárás tárgyaként 

megfogalmazott hiányosságok megszüntetésére 

hozott intézkedéseknek és azok eredményeinek 

bemutatását 2017. szeptember 15-ig kérjük 

benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő további, a monitor eljárást 

nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézke-

désekről is írásban, 2017. szeptember 15-ig 

tájékoztassa a MAB-ot.  

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/5. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem intéz-

ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem lényegi-

leg megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása egyetem akkreditációja feltételének 

tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanak-

kor az intézmény szűkösen rendelkezik a műkö-

déséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek-

kel, a dokumentumainak egy része aktualizá-

landó. A MAB a Színház- és Filmművészeti 

Egyetemet akkreditálja, az akkreditáció 2020. 

december 31-ig hatályos, 2017 szeptemberé-

ben induló követő (monitor) vizsgálat közbe-

iktatásával. A monitoreljárás tárgyaként meg-

fogalmazott hiányosságok megszüntetésére 

hozott intézkedéseknek és azok eredményeinek 

bemutatását 2017. szeptember 15-ig kérjük 

benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő további, a monitor eljárást nem 

érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedések-

ről is írásban, 2017. szeptember 15-ig tájékoz-

tassa a MAB-ot.  

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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Wekerle Sándor Üzleti Főiskola intézményi akkreditációs értékelése 

2015/7/VII/6. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola intézmény-

akkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy az egyetem lényegileg 

megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása főiskola akkreditációja feltételének 

tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanak-

kor az intézmény működését érintően és a mi-

nőségbiztosítási eljárásaiban számos hiányos-

ság tapasztalható. A MAB a Wekerle Sándor 

Üzleti Főiskolát akkreditálja, az akkreditáció 

hatálya 2017. december 31. Az intézmény a 

jelentésben megjelölt hiányosságok megszünte-

tésére hozott intézkedések és az aktuális tar-

talmi, személyi, valamint tárgyi-infrastruktu-

rális feltételek részletes bemutatását tartalma-

zó önértékelést 2017. szeptember 15-ig kérjük 

benyújtani a MAB-hoz. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

 

Magyar Képzőművészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/8/V/1. sz. MAB határozat (2015.10.30.) 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem intéz-

ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem lényegi-

leg megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

melyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása egyetem akkreditációja feltételének 

tekint. Ugyanakkor az MKE működése több 

ponton javításra szorul, továbbá minőségbizto-

sítási, ellenőrzési, értékelési eljárásai nem tel-

jesen megfelelőek. 

A MAB a Magyar Képzőművészeti Egyetemet 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 

akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelés esetén – 2020. december 31., a je-

lentésben megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig történő 

benyújtása mellett, és 2017 szeptemberében 

induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatá-

sával.  

A monitoreljárás indokaként megfogalmazott 

hiányosságok megszüntetésére hozott intézke-

dések és azok eredményeinek bemutatását 

2017. szeptember 15-ig kérjük benyújtani a 

MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő további, a monitor eljárást 

nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézke-

désekről is írásban, 2017. szeptember 15-ig 

tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

 

Semmelweis Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/8/V/2. sz. MAB határozat (2015.10.30.) 

A Semmelweis Egyetem intézményakkreditáci-

ós vizsgálata eredményeként a MAB megálla-

pította, hogy az egyetem megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, melyeket a törvény 

szellemében a MAB állásfoglalása egyetem 

akkreditációja feltételének tekint. A MAB a 

Semmelweis Egyetemet és alábbi karait: 

 Általános Orvostudományi Kar 

 Fogorvostudományi Kar 

 Gyógyszerésztudományi Kar 

 Egészségtudományi Kar 

 Egészségügyi Közszolgálati Kar 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2020. december 31. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos in-

tézkedésekről írásban, 2017. szeptember 15-ig 

tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/9/V/1. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem intéz-

ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem lényegi-

leg megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

melyeket a törvény szellemében a MAB állás-

foglalása egyetem akkreditációja feltételének 

tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felső-

oktatási minőségbiztosítás európai sztenderd-

jeinek (ESG). Ugyanakkor az LFZE működése 

több ponton javításra szorul. 

A MAB a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-

temet akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2020. december 31.  

Az egyetem vállaljon kezdeményező és koordi-

náló szerepet a művészeti felsőoktatási intéz-

mények specialitásainak megfelelő belső minő-

ségbiztosítási rendszer kialakítására – és eset-

leges együttes működtetésére – vonatkozó ja-

vaslat kidolgozásában. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben felsorolt, kiemelt figyelmet érdemlő fej-

lesztési területekre vonatkozó, valamint a to-

vábbi javaslatokkal kapcsolatos intézkedések-

ről írásban, 2017. szeptember 15-ig tájékoz-

tassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/9/V/2. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intéz-

ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy az egyetem megfelel 

azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a 

törvény szellemében a MAB állásfoglalása 

egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ezen 

belül az egyetem megfelel a felsőoktatási minő-

ségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Pázmány Péter Katolikus Egyete-

met és karait 

 Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 Információs Technológiai és Bionikai Kar 

 Jog- és Államtudományi Kar 

 Hittudományi Kar 

valamint hitéleti szakjait 

o katolikus teológus osztatlan mesterképzési 

szak [lelkipásztori szakirány] 

o katekéta–lelkipásztori munkatárs alapkép-

zési szak 

o katolikus közösségszervező alapképzési szak 

o tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő 

tanár szakképzettség 

o katolikus kánonjogász mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2020. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-

tésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos in-

tézkedésekről írásban, 2017. szeptember 15-ig 

tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intéz-

ményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban.

 

Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés - Izrael) 

2015/7/VIII/1. MAB határozat (2015.09.25.) 

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabá-

lyozottaknak megfelelően látogató bizottság 

tartózkodott Izraelben 2015. június 1. és június 

3. között. A bizottság a Shaare Zedek Medical 
Center (Jerusalem, Israel), E. Wolfson 
Medical Center (Holon, Israel), Hillel-Yaffe 
Medical Center (Hadera, Israel) intézmé-

nyekben járt, amely kórházak gyakorlati képző-

helyként, oktató kórházként történő akkreditáci-

óját vizsgálta meg, illetve vizsgálta felül.  

A Bizottság kiválónak minősítette mind a há-

rom kórházat az Akkreditált Oktatókórház 

minősítést adja mindhárom klinikai gyakorló- 

és képzőhely részére. A hallgatók kis csopor-

tokban történő képzése a leghatékonyabb a 

meglátogatott helyeken, javasolt ilyen hallga-

tói csoportok összeállítása (6-8 fős csoportok). 

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés - Japán) 

2015/7/VIII/2. MAB határozat (2015.09.25.) 

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabá-

lyozottaknak megfelelően látogató bizottság 

tartózkodott Japánban 2015. július 20-23. kö-

zött. A bizottság a Dokkyo Medical University 

Hospital, Mibu-machi, Tochigi, Juntendo 

University Hospital, Tokyo, National Center 

for Global Health and Medicine, Tokyo in-

tézményekben járt, mely kórházak külföldi kli-

nikai gyakorlóhelyként, oktató kórházként tör-

ténő akkreditációját vizsgálta meg, illetve vizs-

gálta felül.  

A Bizottság kiválónak minősítette mind a há-

rom képzőhelyet, Akkreditált Oktatókórház 

minősítést ad mindhárom képzőhely részére. 

Javasolt, hogy a hallgatók koordináltan, a 

kórház igényeinek megfelelően jelentkezzenek 

be gyakorlatokra. 

 

Egészségtudományi képzések párhuzamos akkreditációja 

Int. Kód Szint Tárgy Döntés Határozat Hatály Tájékoztató Intézkedés Monitor 

DE P15/1 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 
A 2015/9/VI/1/1 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

PTE P15/2 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 

A 
2015/9/VI/1/2 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

SE P15/3 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 

A 
2015/9/VI/1/3 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

SZE P15/4 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 

A 
2015/9/VI/1/4 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SZIE P15/5 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 

A 
2015/9/VI/1/5 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SZTE P15/6 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 

A 
2015/9/VI/1/6 2020-12-31 

  
2018-09-30 

PTE P15/7 Bs 
ápolás és betegellátás (dieteti-

kus szakirány) 

A 
2015/9/VI/2/1 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SE P15/8 Bs 
ápolás és betegellátás (dieteti-

kus szakirány) 

A 
2015/9/VI/2/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

DE P15/9 Bs 
ápolás és betegellátás (gyógy-

tornász szakirány) 

A 
2015/9/VI/3/1 2020-12-31 2017-12-31 

  

ME P15/10 Bs 
ápolás és betegellátás (gyógy-

tornász szakirány) 

A 
2015/9/VI/3/2 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

PTE P15/11 Bs 
ápolás és betegellátás (gyógy-

tornász szakirány) 

A 
2015/9/VI/3/3 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SE P15/12 Bs 
ápolás és betegellátás (gyógy-

tornász szakirány) 

A 
2015/9/VI/3/4 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

SE P15/12 Bs 

ápolás és betegellátás (gyógy-

tornász szakirány, angol, 

majd olasz nyelven, Lugano) 

NA 2015/9/VI/3/5 
    

SZTE P15/13 Bs 
ápolás és betegellátás (gyógy-

tornász szakirány) 
A 2015/9/VI/3/6 2020-12-31 

  
2018-09-30 

DE P15/14 Bs 
ápolás és betegellátás (mentő-

tiszt szakirány) 

A 
2015/9/VI/4/1 2020-12-31 

  
2017-09-30 

PTE P15/15 Bs 
ápolás és betegellátás (mentő-

tiszt szakirány) 

A 
2015/9/VI/4/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SE P15/16 Bs 
ápolás és betegellátás (mentő-

tiszt szakirány) 

A 
2015/9/VI/4/3 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

DE P15/17 Bs 
ápolás és betegellátás (szü-

lésznő szakirány) 

A 
2015/9/VI/5/1 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

PTE P15/18 Bs 
ápolás és betegellátás (szü-

lésznő szakirány) 

A 
2015/9/VI/5/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SE P15/19 Bs 
ápolás és betegellátás (szü-

lésznő szakirány) 

A 
2015/9/VI/5/3 2020-12-31 

  
2017-09-30 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10458
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10459
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10460
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10461
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10462
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10463
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10464
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10465
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10466
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10467
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10468
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10469
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10470
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10471
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10472
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10473
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10474
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10475
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10476
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10477
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SZE P15/20 Bs 
ápolás és betegellátás (szü-

lésznő szakirány) 
A 2015/9/VI/5/4 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

DE P15/21 Bs 

egészségügyi gondozás és 

prevenció (népeszségügyi 

ellenőr szakirány) 

A 

2015/9/VI/6/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

PTE P15/22 Bs 

egészségügyi gondozás és 

prevenció (népeszségügyi 

ellenőr szakirány) 

A 

2015/9/VI/6/2 2020-12-31 
  

2017-09-30 

SE P15/23 Bs 

egészségügyi gondozás és 

prevenció (népeszségügyi 

ellenőr szakirány) 

A 

2015/9/VI/6/3 2020-12-31 
  

2017-09-30 

DE P15/24 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 

A 
2015/9/VI/7/1 2018-12-31 

  
2018-09-30 

ME P15/25 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 

A 
2015/9/VI/7/2 2020-12-31 

  
2018-09-30 

PTE P15/26 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 

A 
2015/9/VI/7/3 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SE P15/27 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 

A 
2015/9/VI/7/4 2020-12-31 

  
2018-09-30 

SZTE P15/28 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 

A 
2015/9/VI/7/5 2020-12-31 

  
2018-09-30 

DE P15/29 Bs 

egészségügyi szervező (egész-

ségbiztosítás, egészségturiz-

mus-szervező szakirányok) 

A 

2015/9/VI/8/1 2020-12-31 
  

2017-09-30 

ME P15/30 Bs 
egészségügyi szervező (egész-

ségturizmus-szervező szakirány) 

A 
2015/9/VI/8/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

PTE P15/31 Bs 

egészségügyi szervező (egész-

ségbiztosítás, egészségügyi 

ügyvitelszervező, egészségtu-

rizmus-szervező szakirányok) 

A 

2015/9/VI/8/3 2020-12-31 
  

2017-09-30 

SE P15/32 Bs 
egészségügyi szervező (egészség-

ügyi ügyvitelszervező szakirány) 

A 
2015/9/VI/8/4 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SZE P15/33 Bs 

egészségügyi szervező (egész-

ségbiztosítás, egészségturiz-

mus-szervező szakirányok) 

A 

2015/9/VI/8/5 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

SZIE P15/34 Bs 

egészségügyi szervező 

(egészségturizmus-szervező 

szakirány) 

A 

2015/9/VI/8/6 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

DE P15/35 Bs 

orvosi laboratóriumi és kép-

alkotó diagnosztikai (orvos-

diagnosztikai laboratóriumi 

analitika, orvosi kutatólabo-

ratóriumi analitika, képal-

kotó diagnosztikai analitika 

specializációk) 

A 

2015/9/VI/9/1 2020-12-31 
 

2016-12-31 2018-09-30 

ME P15/36 Bs 

orvosi laboratóriumi és kép-

alkotó diagnosztikai (képal-

kotó diagnosztikai analitika 

specializáció) 

A 

2015/9/VI/9/2 2020-12-31 
 

2016-12-31 2018-09-30 

PTE P15/37 Bs 

orvosi laboratóriumi és kép-

alkotó diagnosztikai (orvos-

diagnosztikai laboratóriumi 

analitika, orvosi kutatólabo-

ratóriumi analitika, képal-

kotó diagnosztikai analitika 

specializációk) 

A 

2015/9/VI/9/3 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10478
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10479
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10480
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10481
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10482
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10483
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10484
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10485
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10486
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10487
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10488
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10489
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10490
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10491
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10492
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10493
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10494
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10495
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SE P15/38 Bs 

orvosi laboratóriumi és képal-

kotó diagnosztikai (képalkotó 

diagnosztikai analitika, 

optometria specializációk) 

A 

2015/9/VI/9/4 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

DE P15/39 Ms ápolás A 2015/9/VI/10/1 2020-12-31 
  

2017-09-30 

PTE P15/40 Ms ápolás A 2015/9/VI/10/2 2020-12-31 
  

2017-09-30 

SE P15/41 Ms ápolás A 2015/9/VI/10/3 2020-12-31 
  

2017-09-30 

DE P15/50 Ms táplálkozástudományi A 2015/9/VI/11/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

PTE P15/51 Ms táplálkozástudományi A 2015/9/VI/11/2 2020-12-31 2017-12-31 
  

SE P15/52 Ms táplálkozástudományi A 2015/9/VI/11/3 2020-12-31 2017-12-31 
  

DE P15/48 Ms 

népegészségügyi (népegész-

ségügyi felügyelő, epidemio-

lógia, környezet- és foglalko-

zás-egészségügy, egészségfej-

lesztés szakirányok) 

A 

2015/9/VI/12/1 2020-12-31 2016-12-31 
  

PTE P15/49 Ms 

népegészségügyi (egészség-

fejlesztés, epidemiológia szak-

irányok) 

A 

2015/9/VI/12/2 2020-12-31 2017-12-31 
  

DE P15/47 Ms komplex rehabilitáció A 2015/9/VI/13/1 2020-12-31 2016-12-31 
  

SE P15/43 Ms egészségügyi menedzser A 2015/9/VI/14/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

PTE P15/46 Ms klinikai laboratóriumi kutató A 2015/9/VI/15/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

DE P15/42 Ms egészségpszichológia A 2015/9/VI/16/1 2020-12-31 2016-12-31 
  

DE P15/44 Ms egészségügyi szociális munka A 2015/9/VI/17/1 2020-12-31 
  

2017-09-30 

PTE P15/45 Ms egészségügyi szociális munka A 2015/9/VI/17/2 2020-12-31 
  

2017-09-30 

 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10496
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10497
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10498
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10499
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10500
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10501
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10502
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10503
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10504
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10505
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10506
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10507
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10508
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10509
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10510
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DOKTORI ISKOLAI ÉS EGYETEMI TANÁRI HATÁROZATOK 

A doktori iskolák értékelésének tapasztalatai 

A MAB szakbizottságok összesítették tapaszta-

lataikat, ezek alapján javaslatokat is megfo-

galmaztak. Ezek továbbgondolhatók, de a dok-

tori iskolai és törzstagi értékelési szempontok 

módosítása jelenleg nem látszik indokoltnak. 

A poroszos, merev értékelési rendszert finomí-

tani kell. A doktori fokozat sok szakterületen 

elvárás, ez a doktori képzés minőségének javí-

tását segítheti. Balázs Ervin felkérte Jobbágy 

Ákost, a MAB alelnökét egy vezetői összefog-

laló elkészítésére, melyet a plénum egyetértése 

után a MAB elküldött az EMMI-be: 

A doktori iskolák értékelésének tapasztala-

tai – vezetői összefoglaló 

A MAB az elmúlt két évben két fázisban érté-

kelte a doktori iskolák (DI) működését. A 

2013. szeptember végi adatállapot szerint meg-

felelőségi értékeléseket végzett, új határozato-

kat csak a lejáró akkreditációjú iskolákra ho-

zott. 2014 végén viszont számos doktori iskola 

akkreditációja lejárt, így a 2014. szeptember 

30-i állapot alapján a MAB 153 új határozatot 

hozott. Ennek eredményeként 141 DI-t (1770 

törzstagot) megfelelőnek, 12 DI-t (106 törzsta-

got) nem megfelelőnek minősített. A fellebbe-

zések eredményeként 1 további DI (és annak 

2 további törzstagja) kapott akkreditációt, míg 

3 DI fellebbezése jelenleg elbírálás alatt áll. 

Az értékelés mind a szakbizottságoktól mind a 

MAB titkárságtól óriási munkát követelt meg. 

Az összes DI-ra kiterjedő ellenőrzés éves gya-

korisággal kivitelezhetetlen. A DI-k értékelése 

részben algoritmussal (objektív, pl. egyetemi 

tanár törzstagok száma, publikációs teljesít-

mény) részben szakértő által (szubjektív, pl. a 

DI koherenciája, a képzés minősége) értékelhe-

tő előírások alapján történik. Tapasztalataink 

szerint a második, 2014/15-ös értékelés során 

megfelelő volt az objektív és a szubjektív érté-

kelés aránya. Hasznosnak bizonyult az a MAB 

elvárás, hogy a DI-k értékeléséhez a bírálók 

nézzék át a megvédett doktori értekezések 10 

%-át. Az értekezések segítenek a DI-k képzé-

sének minőségét értékelni. 

Úgy látjuk, hogy a képzés minőségét javítaná, 

ha közel azonos kutatási területen egy egyete-

men csak egy doktori iskola működne. Vannak 

olyan szűk kutatási területek (elsősorban a böl-

csészettudományon belül), amelyeken több 

egyetem együtt, egy DI-ban lenne képes jó 

minőségű doktori képzést folytatni. Több egye-

temhez tartozó – vagy éppen egyetemektől 

független – DI-kra vonatkozó szabályozás ma 

nincs meg teljes körűen. 

A doktori képzés hatékonysága döntően a hall-

gatón és a témavezetőn múlik. A MAB nem 

tudja kiterjeszteni az értékelést a témavezetők-

re úgy, ahogy az a törzstagok esetében törté-

nik. A témavezetői tevékenység folyamatos 

ellenőrzését a DI-knak kell elvégezni. Ezt segí-

ti, ha a hallgatók és témavezetők közös publi-

kációi a publikációs adatbázisban megjelölhe-

tők és így könnyen kereshetők lesznek. 

A MAB javasolni fogja a DI-knak, hogy a fel-

vételi eljárásban alkalmazzanak erős szűrést, 

csak a kutatómunkára alkalmas jelentkezőket 

vegyék fel. A DI értékelje saját témavezetői-

nek tevékenységét. Akinek a hallgatói között 

magas a fokozatot nem szerzők aránya, az új 

témát csak a korábbi hallgatók sikertelenségé-

nek vizsgálata után írhasson ki. 

Az értékelési tapasztalatok és a szakbizottsági 

javaslatok alapján nem tartjuk indokoltnak a 

DI-kra vonatkozó MAB elvárások módosítását. 

Szükséges azonban: 

 a bírálói kör megújítása, 

 a jelenleg érvényes általános és tudomány-

terület–specifikus szabályozások és MAB 

elvárások egyértelmű leírása és kommuni-

kációja a DI-k felé. 

A MAB minden szakbizottsága összegezte a 

DI-k értékelésének tapasztalatait. A tudomány-

területi sajátosságokat a bizottságok fogják 

hasznosítani, az általános érvényű megállapítá-

sokat ez a vezetői összefoglaló tartalmazza. 
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Működő doktori iskolák akkreditációja 

(A határozatok teljes szövege a MAB TIR (http://tir.mab.hu) és a www.doktori.hu adatbázisban elérhető.) 

DI Intézmény Dátum Döntés Határozatszám Érvényes 

166 ANNYE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/17/2/917 2017-07-31 

69 BCE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/34/2/899 2020-07-31 

193 BCE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/6/2/900 2017-12-31 

135 BME 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/23/2/905 2019-12-31 

146 BME 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/35/2/901 2018-07-31 

148 BME 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/11/2/950 2019-12-31 

164 BME 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/12/2/949 2017-12-31 

42 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/42/2/928 2019-12-31 

45 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/43/2/929 2019-12-31 

46 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/39/2/912 2019-12-31 

49 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/44/2/930 2018-08-31 

54 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/4/2/920 2019-12-31 

57 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/45/2/931 2019-12-31 

58 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/46/2/932 2016-10-13 

59 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/24/2/906 2019-12-31 

61 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/25/2/907 2019-12-31 

201 DE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/40/2/913 2019-12-31 

203 EKF 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/1/2/891 2018-12-31 

213 EKF 2015-12-11 nem felel meg 2015/9/IX/2/2/892 2015-12-11 

12 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/13/2/894 2019-12-31 

17 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/3/2/918 2016-07-31 

20 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/47/2/933 2019-07-31 

22 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/48/2/934 2019-12-31 

23 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/26/2/908 2019-12-31 

24 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/27/2/909 2018-07-31 

25 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/49/2/935 2018-12-31 

26 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/28/2/910 2018-07-31 

27 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/18/2/919 2019-12-31 

175 ELTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/50/2/936 2017-12-31 

125 KE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/31/2/890 2019-12-31 

126 KE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/19/2/921 2018-07-31 

34 ME 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/20/2/922 2019-12-31 

35 ME 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/51/2/937 2017-06-04 

38 ME 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/36/2/902 2019-07-31 

153 NKE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/52/2/938 2019-12-31 

212 OE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/7/2/903 2017-07-31 

80 PE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/53/2/939 2019-12-31 

154 PPKE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/37/2/904 2019-12-31 

91 PTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/54/2/940 2019-12-31 

97 PTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/14/2/895 2019-12-31 

100 PTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/55/2/941 2019-07-31 

102 PTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/38/2/898 2020-07-31 

103 PTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/56/2/942 2016-12-31 

174 PTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/15/2/896 2020-12-31 

72 SE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/57/2/943 2019-07-31 

77 SE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/9/2/914 2017-07-31 

78 SE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/58/2/944 2019-12-31 

187 SzE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/21/2/923 2020-07-31 
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DI Intézmény Dátum Döntés Határozatszám Érvényes 

62 SzIE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/59/2/945 2018-07-31 

66 SzIE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/32/2/927 2020-07-31 

67 SzIE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/33/2/893 2019-12-31 

71 SzIE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/5/2/924 2017-12-31 

202 SzIE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/22/2/925 2020-12-31 

106 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/16/2/897 2017-07-31 

108 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/41/2/915 2019-12-31 

110 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/42/2/916 2017-12-31 

112 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/8/2/926 2018-12-31 

116 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/60/2/946 2019-12-31 

117 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/29/2/911 2019-12-31 

118 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/61/2/947 2019-12-31 

121 SzTE 2015-12-11 megfelel 2015/9/IX/30/2/948 2019-12-31 

 

Támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3329 DE Rátky József 2015/7/X/1/1. 

E3330 NYME Király Botond Gergely 2015/7/X/1/2. 

E3326 PPKE Veszprémy László 2015/7/X/2/2. 

E3328 EKF Erős István 2015/7/X/3/1. 

E3327 PPKE Győrffy Dóra 2015/7/X/4/1. 

E3331 NKE Bordás Mária 2015/9/VIII/1. 

E3332 NKE Kozáry Andrea 2015/9/VIII/2. 

E3333 PE Taller János 2015/9/VIII/1. 

Nem támogatott egyetemi tanári pályázat 

MAB-kód Intézmény Tudományág Határozatszám 

E3325 KF nyelvtudományok 2015/7/X/2/1. 
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Támogatott alapszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs410szhk 
Előzmény: Bs410 

SZAGKHF 
katekéta-lelkipásztori munkatárs (lelkipásztori munkatárs 

szakirány) 

2015/8/VII/1. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1382 EKF 
tervezőgrafika (grafikai tervezés, webtervezés, animációs 

tervezés specializációk) 

2015/9/X/2. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1384 GYHF kántor 
2015/9/X/3. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1383 KJF 
emberi erőforrások (munkahelyi jól-lét és egészségfejlesztés, 

munkaerő-közvetítés specializációk, Budapest, Székesfehérvár) 

2015/9/X/5. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Bs1380 PPKE 
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (munkaügyi 

kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási specializációk) 
2015/9/X/6. 

Monitoring: 

Bs502monit 
Előzmény: P13 

NYME gyógypedagógia 2015/9/X/23. 

Bs442monit 
Előzmény: P13 

KE óvodapedagógia 2015/9/X/24. 

Bs706monit 
Előzmény: P13 

KE gyógypedagógia 2015/9/X/25. 

Nem támogatott alapszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1374 DE 
gyógypedagógia (tanulásban akadályozottak pedagógiája; 

logopédia szakirányok) 
2015/7/XI/1. 

Bs1376 GDF turizmus-vendéglátás (online turizmus specializáció) 2015/7/XI/2. 

Bs1375 KF 
gazdálkodási és menedzsment (vállalati folyamatok menedzs-

mentje, alkalmazásfejlesztés, kultúramenedzsment specializációk) 
2015/7/XI/3. 

Bs1377 KF mezőgazdasági mérnöki 2015/7/XI/4. 

Lm23 MODART Styliste Designer Mode 2015/7/XI/25. 

Bs1381 
Előzmény:  

Bs1305, Bs1326 
EKF televíziós műsorkészítő 2015/9/X/1. 

Bs1379 KJF televíziós műsorkészítő (televíziós és új média specializáció) 2015/9/X/4. 

Bs1378 ME vegyészmérnöki 2015/9/X/7. 

Monitoring: 

Bs247monit 
Előzmény: P13 

EKF óvodapedagógus 2015/9/X/21. 

Támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mi1633 ELTE 
kognitív tanulmányok (Cognitive Models of Science, 

Cognitive Neuroscience specializációk, angol nyelven) 

2015/7/XI/8. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1632 ELTE emberi erőforrás tanácsadó 
2015/7/XI/9. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1634 
Előzmény: Ms1584 

ELTE 
kulturális örökség tanulmányok (kulturális örökség elmélete 

specializáció) 

2015/7/XI/10. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 
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Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mi1627 
Előzmény: Ms1523 

NKE International Public Service Relations (angol nyelven) 
2015/7/XI/15. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

Ms1641 PTE vállalkozásfejlesztés 
2015/7/XI/18. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

MsT1643 ELTE bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára (osztatlan) 
2015/7/XI/24. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 
Ms1629 NKE katasztrófavédelem 2015/7/XI/16. 

Ms1630 PTE sportmenedzser 2015/7/XI/17. 

MsT1637 ELTE finn nyelv és kultúra tanára (osztatlan) 2015/7/XI/20. 

MsT1638 
Előzmény: 

Bs1280, BsBi1356 
ELTE média-, mozgókép- és kommunikációtanár (osztatlan) 2015/7/XI/21. 

MsT1639 ELTE művészettörténet-tanár (osztatlan) 2015/7/XI/22. 

Ms1636 
Előzmény: 
Ms1413, Ms1460 

KE fotográfia 
2015/9/X/8. 
(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1651 SZTE fizioterápia 
2015/9/X/14. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

Ms1652 SZTE ápolás 
2015/9/X/15. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 
MsT1649 DE tanár - egészségügyi tanár 2015/9/X/16 

MsT1644 EKF természetismeret-környezettan tanár (osztatlan) 
2015/9/X/17. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

MsT1645 EKF biológiatanár [középiskolai] (osztatlan) 
2015/9/X/18. 

(megjegyzéssel 
támogatva) 

MsT1648 
Előzmény: 

MsT350, MsT921 

EKF testnevelő tanár [középiskolai] (osztatlan) 
2015/9/X/19. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

MsT1654 PTE erkölcstan- és etikatanár (osztatlan) 
2015/9/X/20. 

(megjegyzéssel 

támogatva) 

Monitoring: 

Ms1406monit MET tervezőgrafika 2015/9/X/26. 

Nem támogatott mesterszak létesítési kérelem 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk590 ME lean menedzser 2015/7/XI/5. 

Nem támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Ms1624 DE építészmérnöki (osztatlan) 2015/7/XI/6. 

Ms1625 
Előzmény: 

Ms1225, Ms1285 

DE gépészmérnöki 2015/7/XI/7. 

Ms1640 
Előzmény: Ms1557 

ELTE újgörög nyelv, irodalom és kultúra 2015/7/XI/11. 

Ms1626 EKF 
környezettudomány (környezet és egészség, környezeti informa-

tikus specializáció) 
2015/7/XI/12. 

Ms1628 KRE 
vállalkozásfejlesztés (egyházi szervezetek gazdálkodása spe-

cializáció) 
2015/7/XI/13. 

Ms1631 
(Mk590) 

ME lean menedzsment 2015/7/XI/14. 
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Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

MsT1635 
Előzmény: MsT379 

ELTE hon- és népismerettanár (osztatlan) 2015/7/XI/19. 

MsT1642 ELTE újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára (osztatlan) 2015/7/XI/23. 

Ms1647 ME vegyészmérnöki (folyamatmérnöki szakirány) 2015/9/X/9. 

Ms1646 PTE földtudomány 2015/9/X/10. 

Ms1653 PTE fordító és tolmács (fordítói specializáció) 2015/9/X/11. 

Ms1656 TPF számvitel (vezetői számvitel specializáció) 2015/9/X/12. 

Ms1650 
Előzmény: Ms1598 

SZTE 
biomérnöki (alkalmazott biotechnológia; élelmiszerminősítő 

specializációk) 
2015/9/X/13. 

Támogatott felsőoktatási szakképzési szak indítási kérelem 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Fs247 ME 
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 

(orvosdiagnosztikai laboratóriumi szakirány) 
2015/8/VII/3. 

Nem támogatott felsőoktatási szakképzési szak indítási kérelem 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs246 KF mezőgazdasági mérnök 2015/8/VII/2. 

A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai 

MAB kód Benyújtó Tárgy Határozat kelte Döntés Határozatszám 

E3202 PPKE 
egyetemi tanári pályázó 

(pszichológiai tudományok) 
2015-10-06 NT FVB 9/2015 

E3273 SE 
egyetemi tanári pályázó 

(klinikai orvostudományok) 
2015-10-06 NT FVB 10/2015 

E3275 SZFE 
egyetemi tanári pályázó 

(film- és videoművészet) 
2015-10-06 NT FVB 11/2015 

E3238 DE 
egyetemi tanári pályázó 

(gazdálkodás- és szervezéstudományok) 
2015-10-06 NT FVB 12/2015 

E3283 EKF 
egyetemi tanári pályázó 

(földtudományok) 
2015-10-06 NT FVB 13/2015 

E3281 EKF 
egyetemi tanári pályázó 

(gazdálkodás- és szervezéstudományok) 
2015-10-06 NT FVB 14/2015 

E3286 KE 
egyetemi tanári pályázó 

(színházművészet) 
2015-10-07 NT FVB 15/2015 

E3285 KE 
egyetemi tanári pályázó 

(színházművészet) 
2015-10-07 NT FVB 16/2015 

E3209 NYME 
egyetemi tanári pályázó 

(közgazdaságtudományok) 
2015-12-07 NT FVB 20/2015 

E3206 NYME 
egyetemi tanári pályázó 

(irodalom- és kultúratudományok) 
2015-12-07 NT FVB 21/2015 

E3259 PTE 
egyetemi tanári pályázó 

(nyelvtudományok) 
2015-12-07 NT FVB 22/2015 

E3237 DE 
egyetemi tanári pályázó 

gépészeti tudományok 
2015-12-07 NT FVB 23/2015 

E3243 BCE 
egyetemi tanári pályázó 

(agrárműszaki tudományok) 
2015-12-07 NT FVB 24/2015 

E3294 ELTE 
egyetemi tanári pályázó 

(informatikai tudományok) 
2015-12-07 NT FVB 25/2015 

E3232 DE 
egyetemi tanári pályázó 

(klinikai orvostudományok) 
2015-12-11 NT FVB 26/2015 
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