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TÁJÉKOZTATÁSOK

MAB NCFMEA akkreditációs eljárás 

A MAB az NCFMEA akkreditációs 

eljárásában 2017 nyarán újabb tisztázó 

kérdéssor megválaszolására kapott határidőt. 

Az EMMI, a MAB és a négy orvosképző 

intézménnyel folytatott egyeztetés alapján, 

haladékot kért a második körös anyag 

feltöltésére. Az NCFMEA a hosszabbítási 

kérésnek nem tett eleget. Magyarország így 

lekerült az NCFMEA szeptemberi ülésének 

napirendjéről.  

Az újabb tisztázó kérdéssor is rávilágított arra, 

hogy az elmúlt hat évben az akkreditáció fenn-

tartásához és megújításához szükséges speciá-

lis akkreditációs szempontrendszer kidolgozá-

sának elmaradása nem pótolható az érintettek 

közös gondolkodása és munkája nélkül. 

A magyar orvosképzés NCFMEA általi elis-

merése közös érdek, a Debreceni Egyetem, a 

Semmelweis Egyetem, a Pécsi Tudomány-

egyetem és a Szegedi Tudományegyetem álta-

lános orvostudományi kara, a MAB, valamint 

az EMMI részvételével munkacsoport alakul, 

amelynek vezetésére Palkovics László oktatá-

sért felelős államtitkár Hankó Balázs miniszte-

ri biztost kérte fel. A MAB kész a munkacso-

portban való közreműködésre.  

Palkovics László a MAB szeptemberi testületi 

ülésén elmondta, hogy a gyakorló helyek és a 

klinikák vizsgálata, akkreditációja elodázhatat-

lan. Rövid távon nem jelent gondot az akkredi-

táció hiánya, mert kevés hallgatót érint. Hosszú 

távon inkább presztízs értékű. Az Nftv. utolsó 

módosítása óta az egyetemi kórház, mint gya-

korló hely definíciója változott, át kell gondol-

ni, hogy ki fogja minősíteni ezeket a helyeket, 

a MAB, vagy az egészségügyi tárca. Ezt az 

eljárást kell rendezni, utána rendezhető az or-

vosegyetemek akkreditációja. Hankó Balázs 

miniszteri biztos vezeti azt a munkacsoportot, 

amely a négy orvosegyetemmel és a MAB-al 

közösen dolgozza majd ki az akkreditációs 

feltételeket. 

Horváth Zita helyettes államtitkár elmondta, 

hogy a MAB általános szabályrendszere nem 

alkalmazható az amerikai klinikumi értékelő 

eljárásokban. A kért hiánypótlás miatt egy hó-

nap haladékot kért az EMMI, de nem kapta 

meg. 2018 tavaszig van mód arra, hogy az akk-

reditáció ügyét újratárgyalják, ill. az eljárást 

kidolgozzák. A tárca számít minden érintett 

együttműködésére ebben a munkában.  

Kovács L. Gábor, a MAB Orvostudományi 

Bizottsága elnöke korábban vett részt ilyen 

minősítési eljárásban, 8 évvel ezelőtt ő is tagja 

volt a Washingtonba utazó magyar küldöttség-

nek, így tájékoztatta a Testületet, hogy bár az 

amerikai alkalmazásnak nem feltétele az itteni 

diploma akkreditáltsága, a külföldön tanuló 

hallgató ugyanakkor csak akkor kap országá-

ból (USA) külföldi tanulmányaihoz anyagi 

támogatást, ha az ország képzése, ahol tanul, 

akkreditálva van. A tanúsítás kérdése fontos, a 

2018 tavaszi ismételt amerikai anyag beadásá-

ra fel kell készülni. Az itthoni akkreditációt 

végző szakértők ugyanazok, mint akik kint is 

akkreditálnak, az eljárás egységesítése, a do-

kumentum közzététele a feladat.  

Csépe Valéria MAB elnök elmondta, hogy a 

MAB jelenlegi működési keretei között egy-

maga nem tudja ellátni az értékeléshez szüksé-

ges valamennyi feladatot, így jó megoldásnak 

tartja a bizottság felállítását. A MAB felelős-

sége is a minőségbiztosítási kérdésben eljárni, 

e feladat megoldása a MAB jelenlegi működési 

formájára tekintettel azonban csak az ágazati 

minőségbiztosítással együtt oldható meg. 

A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár az 

érintettek bevonásával, az orvos- és egészségtu-

dományi képzést folytató felsőoktatási intézmé-

nyek fejlesztéseinek összehangolásáért felelős 

miniszteri biztos, Dr. Hankó Balázs vezetésével 

munkacsoportot alakított az NCFMEA akkredi-

táció sikeres teljesítéséhez kapcsolódó intéz-

ményi-MAB-EMMI feladatok összehangolásá-

ra és a szükséges beavatkozási pontok felméré-

sére. A munkacsoport alakuló ülését 2017. 

november 7-én tartotta, ahol az ősszel meghiú-

sult adatfeltöltéssel kapcsolatos feladatok ki-

osztására, újabb feladatok nevesítésére és az 

NCNFA önértékelése bemutatásra került sor. A 

munkacsoport alakuló ülésén Mosolygóné dr. 

Gődény Ágnes mb. titkárságvezető és Seregdy 

Andrea szakreferens vettek részt a MAB részé-

ről, és a Semmelweis Egyetem kivételével az 

orvos képző helyek képviselői. A MAB az ott 

kapott feladatait a Titkárság munkatársainak 

segítségével teljesítette.  

A MAB elnöke továbbra is fontosnak tartja azt, 

amit már a nyár és ősz folyamán is jelzett az 
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intézményeknek: a négy orvos képző egyetem-

nek kell egy olyan szakmai szempontrendszert 

összeállítania, amely a minőségi orvosképzés-

sel és a klinikai gyakorlóhelyekkel szemben 

támasztott követelményeket rögzíti. Ezt a 

szempontrendszert tudja majd a MAB a maga 

eljárási rendszerébe illeszteni és a speciális 

akkreditációs követelményeket ellenőrizni. 

Egy teljes, az orvosképzés megújításához kap-

csolódó kritériumrendszer és feladathierarchia 

a két ágazat egyeztetését és aktív munkáját 

igényli. A koncepciót az EMMI (egyeztetés 

Hankó Balázzsal) készíti el az érintettek bevo-

násával. A MAB kizárólag a saját kompeten-

ciaterületén (intézményakkreditáció, program-

akkreditáció) tudja a feladatot ellátni, ennek 

ágazat-specifikus megújítása, eljárásrendje, 

végrehajtása a gyakorlóhelyekre vonatkozó 

ágazati akkreditáció kialakítását igényli. 

2017. november 24-én érkezett meg a novem-

ber 7-i munkacsoport alakuló ülés emlékezető-

je, amelyet Kovács L. Gábor, a MAB Orvostu-

dományi bizottsága elnöke is megkapott tájé-

koztatásul. 

 

Közép-Európai Egyetem akkreditációja 

A Közép-Európai Egyetem a MAB Testületét 

kérte fel, hogy folytassa le intézményakkredi-

tációs eljárását. Az egyetem 2017. október 26-ig 

készítette el az önértékelését. Az eljárás további 

menetével kapcsolatban az intézménnyel folyik 

az egyeztetés.  

A Közép-Európai Egyetem akkreditációja 2017. 

december 31-éig hatályos, e határidő meghosz-

szabbítható 2 hónappal.  

Palkovics László államtitkár tájékoztatása sze-

rint a CEU teljesíteni tudja az Nftv. által a kül-

földi felsőoktatási intézményekkel szemben 

támasztott követelményeket. Az államközi, 

szövetségi megállapodás a Parlament elé kerül 

beterjesztésre. A CEU megállapodást kötött 

egy kampusz létrehozására. A név rendezése 

módosítást igényel, nem lehet ugyanaz a neve. 

A Velencei Bizottság korrekt jelentést írt, esze-

rint a magyar kormánynak joga van minőség-

biztosítási rendszerét érvényesíteni.  

A MAB elnöke kérte, hogy a jövőben a felső-

oktatási területen a szabályozásba, vagy a sza-

bályozás módosításába minden esetben kerül-

jön bevonásra a Testület.  

 

MAB ENQA tagságának megújítása és az Európai Regiszterbe (EQAR) történő jelentkezése 

A MAB Testület 2017. július 7-i ülésen döntött 

a MAB 2018 szeptemberében lejáró ENQA 

tagságának megújításáról és az Európai Re-

giszterbe (EQAR) történő jelentkezéséről. A 

MAB időközben mindkét szervezetbe való fel-

vételét hivatalosan elindította. A MAB értéke-

lését, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, 

az ENQA végzi. A MAB aláírta a feltételeket 

meghatározó dokumentumot (Terms of 

Reference), illetve szerződést az ENQA-val, és 

az EQAR-ba az online jelentkezés elfogadását 

visszajelezték. A Testület tagjai és a Titkárság 

munkatársai SWOT értékelést készítettek, 

melynek válaszai alapul szolgáltak az Önérté-

kelés elemző, önreflektáló részeihez.  
Az önértékelés első változatát az Önértékelési 

Bizottság szeptember 19-i ülésén megtárgyalta 

és észrevételeket tett, amelyek a jelentésbe be-

dolgozásra kerülnek. Az Önértékelési bizottság 

a végső változatot december 14-i ülésén elfo-

gadta, majd a MAB Testülete decemberi ülé-

sén szintén elfogadta az Önértékelést. A nem-

zetközi panel látogatása május 2-4. között lesz. 

 

Új szakok létesítése - BProf 

A felsőoktatási szakjegyzék megnyitásával új 

szakok létesítése iránt a plénumülés napjáig 

összesen 9 szaklétesítési kérelmet nyújtottak 

be az intézmények. A MAB feladata ezekben 

az eljárásokban a felsőoktatásban szerezhető 

képesítések jegyzékéről és új képesítések jegy-

zékbe történő felvételérő szóló 139/2015 (VI. 

9.) Kormányrendelet alapján az, hogy a képzé-

si és kimeneti követelmények tervezeteket 

aszerint ítélje meg, hogy a szakon a szakkép-

zettség megszerzésével szerezhető tudás köve-

telményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve 

az autonómia és felelősség jellemzői - megfe-

lelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén 

meghatározott minimális követelményeknek, 

és ez alapján a szakra meghatározott képzési és 

kimeneti követelmények - az oklevelek hazai 

és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe 
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véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibo-

csátást biztosítanak-e. 

A MAB számára nehézséget jelentett, hogy az 

intézményi kérelmek benyújtásának az idő-

pontja nem esett egybe a MAB Testületi ülésé-

nek rendjével. A MAB is tisztában van a felvé-

teli tájékoztató kiadvány lezárásának határide-

jével, azonban elsődleges feladata a jogsza-

bályban rögzített feladat ellátása.  

További nehézséget jelentett a BProf képzés 

megjelenése, melynek a jelenleg hatályos jog-

szabályi rendelkezések mellett nincs meg a 

szerves kapcsolata az MSc képzésekkel. Ennek 

hiányában a MAB a hatályos joganyag mentén 

tudja a kérelmeket elbírálni. A BProf képzés az 

érintett szakbizottságban is kérdéseket vetett 

fel. Az Nftv. 15§ (3)-(4) szerint a Bachelor of 

Profession (BProf) szak - akárcsak a BSc - fel-

sőoktatási alapképzés lesz, és felsőfokú diplo-

mát ad. A tervek szerint 2018 szeptemberében 

az intézmények elindíthatják az új típusú sza-

kot. A Bprof képzés ugyanúgy, mint a BA és 

BSc képzések, a mesterképzések felé bemeneti 

lehetőséget kell, hogy kínáljanak. A BProf dip-

lomával rendelkező szakemberek gyakorlati 

ismereteket sajátítanak el, de biztosítani kell a 

tudományos kutatás megalapozását is. Javasol-

ható, hogy a kreditek, ismeretek elsajátításával 

kell rendelkezni a mesterképzésbe való belé-

pést. A törvény nem írja elő e bemeneti feltéte-

lek megkövetelését, ezt rendezni kell. Egyete-

mi alapdiplomával joggal jelentkezhet bárki 

mesterképzésbe. Korábban főiskoláról egye-

temre való jelentkezéshez vizsgák letételét stb. 

írták elő, tehát van múltbeli gyakorlat, a Testü-

let az új típusú képzések esetében ennek jogi 

szabályozását kéri az EMMI-től, különösen a 

jövőben várható hasonló képzések miatt.  

Fontos, hogy ne legyen zsákutcás egy képzés, 

a törvényben rendezni ezt nem szükséges. A 

cél, hogy a szerzett diplomával a végzettek 

kiléphessenek a munkaerőpiacra. A kétciklusú 

képzés módszertana volt a bemeneti feltételek, 

előismeretek előírása a vonatkozó kkk-kban 

(képzési és kimenti követelmény). Ez ezen 

képzések esetében is lehetséges. Az iparnak 

volt igénye a képzési formára. Az informatika 

terület az első, mert ezen a területen van leg-

jobban szükség ilyen képzettségű emberekre.  

A MAB Testület javasolta a jogalkotóknak, 

hogy a kkk-k módosításakor legyen elvárás a 

bemeneti ismereteket meghatározása. 

A kkk-kat tartalmazó rendeletet az MSc beme-

neti feltételeivel is ki kell egészíteni. Amikor a 

jelenlegi kkk-k készültek, akkor MSc volt, még 

nem volt B/Mprof. Ezért nem lehetett a BProf 

specialitásait az MSc/MA bemeneti feltételei 

között figyelembe venni. Szakmák közötti to-

vábblépés is várható, ezért kell a továbblépés-

hez a kkk-kat összehangolni. 

A kkk miniszteri rendelet, gyorsan módosítható, 

ha az MRK már előkészítette a tervezetet. A szak-

jegyzék rendelet magasabb szintű jogszabály, 

ehhez elő lehet készíteni a miniszteri rendeletet. 

 

ELTE Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Fóruma 

(2017. július 10-11.) 

A fórumon a MAB képviseletében Győry 

Kálmán vett részt, aki az elhangzottakról tájé-

koztatta a MAB Testületét: 

A megjelent határon túli felsőoktatási intézmé-

nyek képviselői kifejezetten kérték, hogy a ki-

helyezett képzéseket szüntessék meg az oktatási 

intézmények és helyi telephelyekkel oldják meg 

a kinti oktatást. A magyarországi intézmények 

inkább a kihelyezett képzésekben érdekeltek, a 

határon túli intézmények pedig a telephelyek-

ben, bár a külhoni intézmények nem egységesek 

ebben a kérdésben. A gond az szokott lenni, 

hogy a magyar egyetem által működtetett in-

tézmények megerősödése után a magyar egye-

tem kivonul a képzésből, de egyelőre fontos a 

kinti magyar egyetemi képzés, a hallgatók kint 

tartása miatt is. Cél, hogy ott is legyen önálló 

képzés, most éppen az orvosképzésnél szeretné-

nek ilyet stabilizálni. A kivonulás a cél, de több 

szempontot kell figyelembe venni. 

A kihelyezett képzés egyszerűbb, Magyaror-

szágról irányítanak, a felelősség és a döntés 

itthon van. A vékony köldökzsinór elvágható. 

A közös képzés szervezése túl bonyolult. A 

képzés fajtája is meghatározó. Egy műhely és 

eszközigényes műszaki képzés esetében ké-

nyes kérdés volna kiengedni a felügyeletet az 

anyaintézmény kezéből. A közös képzések 

minőségbiztosítása újabb feladat, komoly fele-

lősség. 

Előbbiek rendezésében minisztériumi segítség 

szüksége. 
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Folyó intézményakkreditációs eljárások státusza 

(2017. november 24.) 

2017. október 2-3. között zajlott a Debreceni 

Egyetem és 2017. október 16-20. között a Pé-

csi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem 

és a Kaposvári Egyetem intézményi látogatása 

az intézményakkreditáció keretében. A Weker-

le Sándor Üzleti Főiskola látogatására 2017. 

október 24-én került sor.  

Az intézményi látogatásokat követően a jelen-

tések tervezetei november végre készülnek el, 

és kerülnek megküldésre az intézményekhez 

úgy, hogy a Testület az év utolsó, december 

15-i ülésén az akkreditációról dönteni tudjon. 

Az eljárás véleményezésére az intézmények és a 

látogatóbizottsági tagok is kapnak lehetőséget.  

A MAB költségvetési támogatása keretében a 

jövőben pénzügyi keretet kap az intézményi 

akkreditációs értékelések lefolytatására. Jelen 

testületi ciklusban (2012. március 1-jétől) a 

MAB költségvetési támogatási kerete terhére 

folytatta le valamennyi magyar felsőoktatási 

intézmény akkreditációját (közel 70 eljárás). 

 

A gazdaságtudomány, sport - és egészségtudomány párhuzamos programakkreditációs követő 

eljárások 

A gazdaságtudomány, sport - és egészségtudo-

mány területen az érintett intézmények többsége 

megküldte határidőre a követő eljárások lefoly-

tatásához szüksége beszámolókat, melyek bírá-

lói értékelését követően a monitor eljárások 2017. 

év végén, illetve 2018-ban lezárásra kerülnek. 

 

A felsőoktatási kormányrendeletek módosításról 

Az EMMI közigazgatási egyeztetés keretében 

számos felsőoktatási kormányrendelt módosí-

tását küldte meg közigazgatási egyeztetésére. 

A Testület tagjai megkapták véleményezésre a 

jogszabálytervezeteket.  

A MAB működését érintő 19/2012 (II.22.) 

Kormányrendelet- minőségügyi kormányren-

delet – módosításának előkészítő munkája a 

nyár folyamán zajlott le. A MAB jogászai Dá-

vid Zsófia, Czilli Máté és Mosolygóné dr. 

Gődény Ágnes az EMMI Oktatási Államtitkár-

ságának Felsőoktatási Főosztályával együtt-

működve készítették elő a módosításokat.  

A MAB a jövőben egy fővel képviseltetheti 

magát a Duális Képzési Tanácsban (Gazdag 

Ferenc). 

 

Az idegen nyelvű doktori képzések akkreditációs szempontrendszere 

A doktori programok idegen nyelven történő 

akkreditációjához a MAB sem a tájékoztatójá-

ban, sem a bírálati szempontok között nem 

fogalmazott meg előírásokat. „A MAB akkre-

ditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai 

(ABSz) doktori iskolák véleményezésében” 

(MAB 2016/6/V/2. sz. határozata) dokumen-

tumnak a doktori iskola egészére vonatkozó II. 

pontjában a „II.3. További tartalmi feltételek” 

alpontban fogalmazhatók meg az idegen nyel-

ven történő doktori képzés akkreditációs felté-

telei. Fontos, hogy a MAB semmiben ne térjen 

el attól, amit az idegen nyelvű alap- és mester-

képzésű szakindításoknál előír. 

Az EDK javaslata új előírásra (3.8. pont) a 

2017 novemberi plenáris testületi ülésen került 

előterjesztésre, a decemberi ülésen elfogadásra, 

ahogyan a több tudományágas doktori iskolák 

minimum törzstagszámának rendezése is. A 

doktori adatbázis programozása a döntést kö-

vetően megtörtént. 

 

ENQA éves közgyűlés, EUA 12. EQAF fórum 

Csépe Valéria MAB elnök és Rozsnyai Krisztina 

MAB Titkárság nemzetközi kapcsolatokért fele-

lős szakreferense (ENQA Board tag) vett részt az 

ENQA éves közgyűlésén 2017. október 26-27-

én Sèvres-ben (Franciaország). 

Seregdy Andrea szakreferens is bekapcsolódott 

a nemzetközi network munkába. A MAB kép-

viseletében Rigába utazott az E-4-ek (EUA, 

ENQA, ESU, EURASHE) 12. EQAF (Europe-

an Quality Accreditation Forum) fórumára. 
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MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete ülése 

(2017. november 9-10.) 

2017. november 9-én este vacsorával indult a 

Nemzetközi Tanácsadó Testület ülése, és más-

nap 2017. november 10. délutánig tartott. A 

héttagú testület megújult, 2 régi mellett 5 új tag 

lépett be. Az ülésen 5 tag volt jelen, ketten ki-

mentésüket kérték, a MAB Testület néhány 

tagja is részt vett az ülésen.  

Napirenden szerepelt az elmúlt év tevékenysé-

gét összefoglaló, előzetesen megküldött éves 

jelentés, a megújítandó ENQA tagság első lé-

péseként elkészült, 2018 januárjában az 

ENQA-nak benyújtandó önértékelés megbe-

szélése és a 2016. évi ülésen tett ajánlások 

megvalósításának áttekintése.  

Az NTT nagyra értékelte az elmúlt egy évben 

történt törekvéseket a MAB átalakítására, va-

lamint a munkaszervezésben bekövetkezett 

változásokat. Az NTT az ENQA önértékelés-

ben leírtak alapján a MAB függetlenségét biz-

tosabb lábakon állónak látta, s elemezte a to-

vábbi lehetőségeket.  

Az ülés végén szövegszerű ajánlásokat tettek. 

MAB Testület feladata az ajánlások középtávú 

stratégiába és cselekvési terv-be való beépíté-

se. Néhány fontosabb ajánlás:  

 közép- és hosszú távú stratégia kidolgozása 

az összes szereplő bevonásával,  

 a MAB függetlenségének megőrzése, lehe-

tőség szerinti növelése és a biztos anyagi 

bázis megteremtése, saját bevételek arányá-

nak növelése,  

 a MAB Titkárság, a szakértők és a testületi 

tagok belső képzése, különös tekintettel az 

új típusú intézményakkreditációra és arra a 

szemléletre, hogy a belső minőségbiztosítás 

alapvetően az intézmények feladata és fele-

lőssége,  

 a magyar szakértői adatbázis további szűkí-

tése, külföldi szakértőkkel való bővítése az 

ehhez szükséges nyelvi bázis megteremté-

sével. 

 

A MAB testületi tagok érintettsége 

Csépe Valéria miniszteri biztosként várhatóan 

2018 márciusáig felel a nemzeti alaptanterv 

megújításáért (tudományosan megalapozott 

javaslatrendszer). Az alapozó fejlesztési pro-

jektet, amelyet szakmailag irányít, az Eszter-

házy Károly Egyetem fogadta be. A projekt 

keretében konzorciális európai uniós pályázat 

támogatásával a közoktatás megújítására irá-

nyuló munka folyik. Elnök asszony az EKE 

rektorával nem áll alárendeltségi viszonyban, a 

projekt intézményi keretét adó szervezet az 

EKE felsőoktatási működésétől elkülönülten 

látja el feladatait. Mindennek ellenére a MAB 

eljárásokban az EKE vonatkozásában érintett, 

azaz az egyetem ügyeihez nem szól hozzá és 

nem szavaz. Kevés az országban a szakterüle-

ten a hozzáértő emberek száma, a nagyszámú 

mozgás miatt a Testület tagjai is folyamatosan 

jelzik intézményi érintettségüket a MAB TIR 

adatbázisban. 

 

Sajtóközlemények 

December 7-én és 8-án két sajtócikk jelent 

meg a Népszava.hu oldalon. Mindkét cikkben 

a MAB tevékenységével kapcsolatos tárgyi 

tévedések szerepelnek. Az egyik Polt Péter 

egyetemi tanári pályázatához, ill. kinevezésé-

hez kapcsolódik. A MAB eljárásrendje, krité-

riumrendszere transzparens, publikus. A MAB 

Testület különböző típusú döntéseiben nem azt 

vizsgálja, hogy egy egyetemi tanári pályázó 

közszereplő-e vagy sem, tény-szakmai alapú 

véleményezés alapozza meg a MAB határoza-

tokat. A résztények alternatív valóság kontex-

tusába helyezésével nem lehet mit kezdeni, de 

a tárgyi tévedések (MAB Testület delegálása, 

tagjainak száma), illetve valótlan állítások (pl., 

hogy a MAB nem adta ki az egyetemi tanári 

pályázatok feltételrendszerét), olyan hibák, 

melynek kijavítása a szerkesztőségtől kérhető. 

A MAB eljárási szakzsargonját nem ismerik 

pontosan az újságírók, ezért a MAB elnöke a 

Testület egyetértésével pontosító válaszcikk-

ben reagált a sajtó közlésekre a cikkekkel kap-

csolatos tárgyi tévedések helyreigazítását kérve 

az újságírótól. 

 

http://www.mab.hu/web/doc/szervezet/ntt_recommendations_2017.pdf
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ODT ülés 

(2017. december 8.) 

Jobbágy Ákos a MAB EDK elnöke december 

8-án részt vett az Országos Doktori Tanács 

(ODT) ülésén, ahol Csernoch László elnök 

Jobbágy Ákos kérésére napirendre tűzte a lejá-

ró akkreditációjú doktori iskolák problémáját. 

Az ODT felhívta a figyelmet, hogy a MAB ha-

tásköre a doktori iskolák létesítése terjed ki, meg-

szűntetésére nincs jogköre (a bejegyzést és meg-

szűntetést a rektor kérésére az OH végzi), ugyan-

akkor ismert, hogy a lejárt akkreditációs hatályú 

doktori iskolák továbbra is működnek, vesznek 

fel és képeznek hallgatókat. Kétségbe vonható az 

így kiadott doktori oklevelek érvényessége. 

Az érintett rektorok az ODT megkeresésére több 

esetben hivatkoztak arra, hogy az intézmény fel-

lebbezett, amit elutasítottak, majd feljebb is fel-

lebbeztek, amit szintén elutasítottak, majd felleb-

beztek még feljebb stb. A fellebbezési eljárás 

halasztó hatályú, de ettől függetlenül az ODT is 

úgy érzi, hogy az egyetem doktori tanácsa nem 

működik megfelelően, ha ilyen körülmények 

között a doktori iskola oklevelet ad ki és vesz fel 

hallgatókat. Az akkreditációt vesztett doktori 

iskolák ügye már több mint 2 éve húzódik formá-

lisan az érintett felsőoktatási intézmények felé.  

Az ODT partner szeretne lenni a MAB-al ab-

ban, hogy a megszűntetésben valamilyen for-

mális szerepe lehessen ennek a két testületnek, 

de legalább felszólalhasson. Az ODT elvárja 

az egyetemek doktori tanácsaitól, hogy a mű-

ködést és új hallgatók felvételét ne engedje. 

Nincs olyan jogszabály, amely az akkreditációt a 

fokozatszerzés feltételéül szabná, ugyanakkor a 

jogot illetően két dolgot el kell választani. Egy DI-

nek vannak jogszabályok által előírt működési 

szabályozói. Ezen jogszabályok esetében szüksé-

ges pontosítani a jogszabályokat, rögzíteni, hogy 

törvényi feltételek és jogszerűtlen működés elle-

nében a működés, működtetés nem lehetséges. A 

DI működését kormányrendelet szabályozza, az 

OH és a MAB a jogszabályok hatósági jogkör és 

hatáskör tekintetében többször kell magyarázkod-

jon. A szakértői tevékenység eredménye sokszor 

jogszabályi változást eredményez. Hatóságként 

lefektették már a jogszabályt, de a végrehajtásra 

már nincs apparátus, ill. a MAB és az OH nem 

vállalhatja fel egy hatáskörében felruházott fel-

sőbb grémium döntését. A MAB számára az a 

járható út, hogy a kirendelések esetében jelzi, 

hogy a működési engedélyek felülvizsgálatába 

kerülhessenek olyan további paraméterek vizsgá-

lata is (pl. DI-k), amelyek jelenleg nem szerepel-

nek. A MAB ragaszkodik saját hatásköri döntése-

ihez, amelyeket saját kritériumrendszer szerint 

alakít és annak alapján autonóm döntéseket hoz. A 

DI-k fokozatadási joga és ösztöndíjas helyekre 

való hallgatói felvétele a pénzügyi fegyelem kér-

dését is felveti. Ez a probléma fontos és kritikus, 

rendezését az OH-tól kérni fogja a MAB. 

A doktorandusz hallgatói (ösztöndíjas) helyek 

kiosztása algoritmusok alapján történik. Az ODT 

azt a döntést hozta, hogy ezekbe az algoritmu-

sokba nem veszik figyelembe a lejárt akkreditá-

ciójú DI-ket, de nem tehetik meg, hogy úgy te-

kintik őket, mintha nem lennének. Azt tartaná 

fairnek, mivel az EDT kezében van a döntés el-

sődlegesen, igaz belső nyomás alatt teszi, ha jog-

szerűvé tenné e DI-k működését. Fontos, hogy az 

egyetem többi DI-jét ez a döntés ne érintse, aho-

gyan a hallgatót sem érheti kár a jogi csűrés-

csavarás ellenében. A DOSZ-t is be kell vonni az 

ODT kiérlelt javaslatrendszerének megalkotásá-

ba, megnevezve az orvosolandó pontokat. 

A doktori iskolák és az utánpótlás a TT-k kora 

miatt kiöregszik, nem lesznek hadra foghatók, az 

egyetem felelőssége, hogy ezeket a kérdéseket 

kezelje. Az ODT új elnöke Mezey Barna, aki 

maga is jogász, e feladatkörében a jogi kérdések 

rendezése vélhetően nem várat soká magára. 

Az ODT végelszámolás alatt lévő egyesületként 

ülésezett legutóbb, a december 18-i héten került 

benyújtásra a végső dokumentum, a felszámoló 

bizottság kimondta az egyesület megszűnését, 

melynek vagyonát ügyvédi letétbe helyezték. Az 

ODT 2018. januárban szűnik meg, ezt követően 

az OH veszi majd ismét nyilvántartásba. 

 

MAB testületi ülések 2018-ban 

A MAB Testület február 23-án ülésezik utoljára 

jelen formájában. Március közepén kerül sor a 

2018. március 1-től kinevezendő Testület alakuló 

ülésére, és azon az ülésen kerül sor a 2018. év 

további üléseinek meghatározására is. Várhatóan, 

hasonlóan a korábbi évekhez havonta egy alka-

lommal ülésezik majd az új Testület is, azonban 

ám az elmúlt év tapasztalatai alapján a folyama-

tos ügyvitel érdekében várhatóan július végén is 

lesz plenáris ülés. Ezzel megoldhatónak látszik, 

hogy az intézmények saját határidőinek utolsó 

utáni pillanatban történő teljesítéséből adódó ké-

sedelem ne a MAB Titkárságán vezessen feladat-

torlódáshoz. 
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK, TÁJÉKOZTATÁS 

Művészeti bizottsági tagság megszűnése, új bizottsági tag választása 

2017/7/VI/1 számú határozat (2017.07.07.) 

Dobszay Ágnes (ELTE, egyetemi tanár), a 

MAB Művészeti Bizottsága tagja lemondott, 

Csépe Valéria elnök a lemondást elfogadta. 

Kutnyánszky Csaba, a szakbizottság elnöke 

javaslatára a bizottság új tagja Ruppert István 

DLA (Széchenyi István Egyetem Művészeti 

Kar, dékán, egyetemi tanár) a zenei terület 

szakértői képviseletére. 

 

Műszaki tudományi bizottsági tagság megszűnése (tájékoztatás) 

Verő Balázs (Dunaújvárosi Egyetem, egyetemi 

tanár) egészségügyi okok miatt lemondott, 

Csépe Valéria elnök a lemondást elfogadta. A 

szakbizottság elnöke új bizottsági tagra nem 

tett javaslatot. 

 

Agrártudományi Bizottság, tagság megszűnése, új bizottsági tag jóváhagyása 

Az SzMSz 34.§ (4) bekezdése a) pontja alapján 

a MAB elnöke a bizottsági tag felmentésére 

tesz javaslatot, ha a bizottság valamely tagja 

egy éven belül az ülések több mint felén nem 

jelenik meg. A hivatkozott SzMSz rendelkezés 

alapján a MAB elnök Szabó Péter (Pannon 

Egyetem), az Agrártudományi Bizottság tagja 

(DOSZ delegált) felmentésére tesz javaslatot.  

 

 

2017/9/VI/2. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület Szabó Péter Agrártudományi bizott-

sági tagot (DOSZ delegált) felmenti, és ezzel 

bizottsági tagsága 2017. november 25-től meg-

szűnik. 

2017/9/VI/3. számú határozat (2017.11.24.) 

Az Agrártudományi Bizottság elnöke javaslatá-

ra a bizottság új tagja 2018. február 28-ig 

Kálmán Ákos (DOSZ delegált, Agrárgazdasági 

Kutatóintézet).  

 

Intézményakkreditációs látogató bizottság tagjainak megválasztása (PTE, DE) 

LB elnök: Dux László SZTE egyetemi tanár 

(elméleti orvostudományok) 

2017/7/VII/1. számú határozat (2017.07.07.) 

Topár József (társelnök) BME (gazdálkodás- 

és szervezéstudományok) 

Csapó Benő SZTE, egyetemi tanár (nevelés-

tudományok) 

Németh György ELTE, tszv. egyetemi tanár 

(nyelv-, történelem-, vallástudományok) 

Kocziszky Éva PE, egyetemi tanár (filozófiai 

tudományok, irodalom- és kultúratudományok) 

Kováts Gergely BCE, egyetemi adjunktus (gaz-

dálkodás- és szervezéstudományok) 

Bérczi István ME, MOL Nyrt, vezérigazgatói 

tanácsadó (földtudományok) 

Arató Péter BME, professor emeritus (informatikai 

tudományok, villamosmérnöki tudományok) 

Dékány Imre SZTE, professor emeritus (kémiai 

tudományok) 

Csirik János SZTE, professor emeritus (infor-

matikai, villamosmérnöki tudományok) 

Veresné Somosi Mariann ME, dékán, egyetemi 

tanár (gazdálkodás- és szervezéstudományok) 

Garbai Ádám ELTE, HÖOK, bölcsész hallgató 

(PTE-re) 

 

Intézményakkreditációs látogató bizottság tagjainak megválasztása (KE, SZIE) 

Elnök: Kőmíves Tamás MTA, MTA rendes tag, 

kutatóprofesszor (bio-, környezet- és vegyész-

mérnöki tudományok, növénytermesztési és 

kertészeti tudományok) 

 

2017/7/VII/2. számú határozat (2017.07.07.) 

Vilmányi Márton (társelnök) PhD SZTE, egyete-

mi docens (gazdálkodás- és szervezéstudományok) 

Alelnök: Bakacsi Gyula CSc BGE, egyetemi 

tanár (gazdálkodás- és szervezéstudományok) 
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Kárpáti Andrea DSc ELTE, egyetemi tanár 

(neveléstudományok) 

Neményi Miklós DSc SZE, egyetemi tanár (ag-

rárműszaki tudományok) 

Kőnig Frigyes DLA MKE, egyetemi tanár 

(képzőművészet) 

Hovorkáné dr. Horváth Zsuzsanna PhD SZTE, 

egyetemi docens (élelmiszertudományok) 

Balaton Károly DSc ME, BCE, egyetemi tanár 

(gazdálkodás- és szervezéstudományok, köz-

gazdaságtudományok) 

Csáki Csaba MTA rendes tag BCE, professor 

emeritus (közgazdaságtudományok, gazdálko-

dás- és szervezéstudományok; agrár) 

Musinszky Zoltán PhD ME, egyetemi docens 

(gazdálkodás- és szervezéstudományok) 

Fonyódi Marianna PhD BME, egyetemi do-

cens (építészmérnöki tudományok) 

Vértessy G. Beáta DSc BME, MTA, egyetemi 

tanár (biológiai tudományok, bio-, környezet- 

és vegyészmérnöki tudományok) 

Csizmadia Tibor (minbizt.) PhD PE, egyetemi 

docens (gazdálkodás- és szervezéstudományok) 

Kaizinger Tamás Töhötöm (KE-re) BCE, egye-

temi hallgató 

Vámosi Péter (SZIE-re) SE, egyetemi hallgató 

 

Intézményakkreditációs látogató bizottság tagjainak megválasztása (WSÜF) 

Elnök: Berács József BCE, KE egyetemi tanár 

(gazdálkodás- és szervezéstudományok) 

2017/7/VII/2. számú határozat (2017.07.07.) 

Ábel István BGE, PTE, mb. dékán, intézetveze-

tő, egyetemi tanár (gazdálkodás- és szervezés-

tudományok) 

Vastag Gyula SZE, BCE, PE, NKE, egyetemi 

tanár (gazdálkodás- és szervezéstudományok) 

Hervainé Szabó Gyöngyvér KJF, rektorhelyet-

tes, főiskolai tanár (gazdálkodás- és szervezés-

tudományok) 

Szabó Gábor HÖOK, egyetemi hallgató 

 

Közép-európai Egyetem Látogató Bizottsága elnökének és tagjainak jóváhagyása 

A Közép-európai Egyetem elnök-rektora, 

Michael Ignatieff a májusi egyeztetést követően 

2017. július 14-én levélben kérte, hogy az 

Egyetem 2017. december 31-én lejáró akkre-

ditációja megújítása céljából a MAB folytassa 

le az intézményi akkreditációs eljárást. 

Az intézmény 2017. október 26-i határidőre 

elkészítette az ESG 2015 kritériumainak meg-

felelő önértékelését, így ezt követően az in-

tézményakkreditációs eljárás elkezdődött.  

A MAB SzMSz 37. § (4) bekezdése alapján a 

Látogató Bizottság elnökének személyére a 

MAB elnöke tesz javaslatot a Testületnek. A 

MAB elnök által javasolt LB elnök személye 

előzetes egyeztetések alapján a KEE számára 

is elfogadható. Rektor asszony a megbízatás 

elfogadásának szándékát előzetes megkeresé-

sünkre jelezte. Az LB tagjaira az LB elnöke 

tesz javaslatot. 

 

2017/9/VI/1. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Közép-európai Egyetem intéz-

ményakkreditációs eljárásában a Látogató 

Bizottság elnökének Prof. Dr. Edeltraud 

Hanappi Egger, a Wirtschaftsuniversität Wien 

rektorát választja meg. 

2017/10/VII. számú határozat (2017.12.15.) 

Az LB elnök javaslatára a Közép-európai 

Egyetem intézményakkreditációs eljárásában a 

Látogató Bizottság tagjai: 

Juhász Gábor ELTE, dékán 

Milada Polišenská Deputy to the President and 

Chief Academic Adviser Anglo-American Uni-

versity, Prague 

Körösényi András BCE, egyetemi tanár 

Tolnai Ágnes KRE, egyetemi docens (minőség-

biztosítási szakértő) 

Mikulás Luptácik Faculty of National Economy at 

the University of Economics in Bratislava, dékán 

Vámosi Péter HÖOK, egyetemi hallgató 
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MŰKÖDÉSI HATÁROZATOK

MAB külső értékelése 

(2018. május 2-4.) 

A MAB akkreditációja 2018-ban lejár, ezért 

szükséges annak megújítása. A Testület 2017 

tavaszán kezdeményezte az ENQA-nál az eljá-

rás megindítását, melynek első eleme a MAB 

írásos önértékelésének elfogadása. A feladat 

elvégzéséhez felállításra került egy önértékelési 

eseti bizottság, melynek munkáját Rozsnyai 

Krisztina szakreferens vezette. A szakreferens 

által elkészített önértékelés több körben is tár-

gyalásra került. 

2017/10/VI. számú határozat (2017.12.15.) 

A Testület elfogadta a MAB ENQA tagság 

megújításához készült önértékelő jelentését 

azzal, hogy a hiányzó részeket a 2018. január 

12-i plénum hagyja majd jóvá. 

 

A MAB külső értékelése önértékelése alapján 

történik. Az ENQA panel 2018. május elején 

érkezik a MAB-ba. 

 

Az Orvostudományi Bizottság állásfoglalása Dr. med fokozattal kapcsolatban 

A Semmelweis Egyetem új tudományos foko-

zat bevezetésére tett javaslatot az EMMI Fel-

sőoktatási Képzési Főosztályának. A javaslat 

befogadásának feltételéül szabták a MAB ál-

lásfoglalását. A MAB álláspont kialakításához 

az elnök felkérte az Orvostudományi Bizottsá-

got, mint illetékes szakmai testületet, hogy fog-

laljon állást a kérdésben. Az Orvostudományi 

Bizottság nem javasolja a beadvány támogatá-

sát, vagyis egy olyan magyar törvény módosí-

tását (Nftv.), amely alapvetően a hazai oktatás-

ra vonatkozik, továbbá a módosítás komoly 

esélyegyenlőségi és a hazai tudományos minő-

sítési rendszerben egyéb zavaró problémákat 

eredményezhet. 

2017/9/VII/1. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület nem támogatja a Semmelweis Egye-

tem Dr. med fokozat bevezetésére irányuló ja-

vaslatát.
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INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDŐ KÉPZÉSEKRŐL HOZOTT HATÁROZATOK 

Működési engedély felülvizsgálata 
(szakfelelősök, szakirányfelelősök megfelelőségének véleményezése) 

Pápai Református Teológiai Akadémia 

A MAB folyamatosan kapja az Oktatási Hivataltól 

a szakértői felkéréseket a működési engedély 

felülvizsgálati eljárásban. Ennek egyik eleme azon 

szakfelelősök, szakirányfelelősök akkreditációs 

szempontból történő értékelése, akik személyében 

a szakindítás óta változás következett be. 
 

2017/7/X/1/1. számú határozat (2017.07.07.) 

PRTA katekéta - lelkipásztori munkatárs alapkép-

zési szak, Németh Tamás szakfelelős: megfelel. 

2017/7/X/2/1-2. számú határozat (2017.07.07.) 

PRTA teológia (teológus szakirány) osztatlan mes-

terképzési szak, Balla Ibolya szakfelelős: megfelel. 

 

Intézményakkreditáció, programakkreditáció 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia monitoreljárás lezárása 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémi-

át és annak hitéleti szakjait [teológia osztatlan 

mesterképzési szak lelkész szakirány (N, L), 

katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési 

szak (N, L), egyházi/felekezeti közösség-

szervező alapképzési szak (N, L)] a MAB az 

intézményakkreditáció 3. körében a MAB 

2015/2/VIII/2 számú határozatával – az 

akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelés esetén – 2019. december 31-ig 

akkreditálta, de azt az intézmény és egyházi / 

felekezeti (református) közösség-szervező 

alapképzési szak esetében a megjelölt 

hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2015. 

május 31-éig történő MAB-hoz való benyúj-

tásához, valamint a 2016 szeptemberében 

indítandó követő (monitor) vizsgálat sikeres 

teljesítéséhez kötötte. 

A főiskola mind az intézkedési tervet, mind a 

monitor eljárás lefolytatásához szükséges 

beadványt határidőre eljuttatta a MAB-hoz. A 

szakbizottság a benyújtott anyag értékelése 

során hiányzónak vélt információk pótlólagos 

benyújtását kérte az intézménytől, amelyeket 

határidőre megérkeztek a MAB Titkárságára. 

A MAB szakértő bevonásával vizsgálta, hogy 

a főiskola a beadványai alapján teljesítette-e 

azokat az elvárásokat, amelyeket a MAB az 

akkreditációs jelentésében megfogalmazott. 

Mivel a legtöbb kérdésben érdemi elmozdulást 

ért el az intézmény, azzal együtt, hogy a be-

nyújtott anyag formálisnak ható intézkedéseket 

is tartalmaz, összességében megállapítható, 

hogy az intézmény és az egyházi/felekezeti (re-

formátus) közösségszervező alapképzési szak 

akkreditációjának megerősítése lehetséges. 

2017/7/IX/1. számú határozat (2017.07.07.)  

A MAB a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémia intézmény- és programakkreditációs 

monitor eljárása keretében az intézmény által 

megküldött beszámoló és kiegészítő anyag 

alapján a főiskola akkreditációját megerősíti, s 

annak 2019. december 31-ig szóló hatályát – 

az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelés esetén – fenntartja. 

2017/7/IX/2. számú határozat (2017.07.07.)  

A MAB a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémia intézmény- és programakkreditációs 

monitor eljárása keretében az intézmény által 

megküldött beszámoló és kiegészítő anyag 

alapján a főiskola egyházi/felekezeti 

(református) közösségszervező alapképzési 

szakjának akkreditációját megerősíti, s annak 

2019. december 31-ig szóló hatályát – az 

akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelés esetén – fenntartja. 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar monitoreljárás lezárása 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézmény-

akkreditációs eljárásának lezárását megelőzően 

az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Kör-

nyezetmérnöki Intézete és a Vízépítési és Víz-

gazdálkodási Intézete beolvadt a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetembe, és 2017. február 1-jén 

Víztudományi Kar néven kezdte meg működé-

sét. A jogelőd intézményben 2015-ben folyta-

javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11777','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11777','pop1',600,400,70,140);
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tott intézményakkreditációs eljárás során meg-

fogalmazott fejlesztési javaslatokat az intéz-

mény (NKE) megfontolta és az azokhoz kap-

csolódó intézkedéseket végrehajtotta. A MAB 

fejlesztési javaslatai kivétel nélkül hasznosul-

tak, továbbá a minőségfejlesztési intézkedések 

végrehajtását a két intézménynek az NKE ka-

raként történő integrációja jelentős mértékben 

támogatta. 

 

2017/9/VIII/3. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Víztudományi Karának a jogelőd Eötvös József 

Főiskola intézményakkreditációs eljárását lezá-

ró 2016/1/VI/1 sz. MAB határozatban megál-

lapított, s e vizsgálat eredményéhez kötött akk-

reditációját megerősíti és annak hatályát a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményakk-

reditációs határozatával összhangban 2022. 

december 31-ig meghosszabbítja. 

 

Magyar Képzőművészeti Egyetem intézményakkreditációs monitorvizsgálat lezárása  

A Magyar Képzőművészeti Egyetem MAB 

2015/8/V/1 sz. határozatában megfogalmazott 

számos működési probléma megszüntetésére 

több érdemi és részben eredményes intézkedést 

tett. Ezek alapján megállapítható, hogy az in-

tézmény megindult a stratégiai működés men-

tén, ám megállapítható, hogy operatív vezetési 

kultúrája további fejlesztést igényel. Ez utóbbi 

letisztulása és a minőségpolitika stratégiai cé-

lokhoz történő hozzárendelésével a következő 

ciklusban az Egyetem egyik kiemelt feladata 

lesz az ESG 2015 alapelveinek megfelelő mű-

ködés realizálása. Ezzel az intézményi teljesít-

mény kiszámíthatósága, hazai és európai elis-

mertsége javulhat, ám ez erősen függ az intéz-

ményi infrastruktúra fenntartói fejlesztéseitől. 

2017/9/VIII/4. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

intézményakkreditációs eljárást lezáró MAB 

2015/8/V/1 sz. határozatban megállapított és a 

monitor eljárás eredményéhez kötött akkredi-

tációját megerősíti és annak hatályát, 2020. 

december 31-ig fenntartja. 

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem intézményakkreditációs monitorvizsgálat lezárása 

A MOME vezetése a monitoring vizsgálathoz a 

szükséges információkat a MAB-hoz megfelelő 

módon benyújtotta. Az intézmény a tényleges 

helyzet feltárására törekedett, jelezve a még meg-

lévő hiányosságokat és korlátokat. A MOME 

olyan európai színvonalú művészeti képzést 

nyújtó művészeti egyetem, amely tevékenységé-

ben korszerű, s folyamatosan, módszereit meg-

újítva munkálkodik a képzési feltételek javításán. 

2017/9/VIII/5. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

intézményakkreditációs eljárást lezáró MAB 

2015/7/VII/4. sz. határozatban megállapított és 

a monitor eljárás eredményéhez kötött akkredi-

tációját megerősíti és annak hatályát 2020. 

december 31-ig fenntartja. 

 

Magyar Táncművészeti Egyetem intézményakkreditációs monitorvizsgálat 

A MAB intézményakkreditációs vizsgálata 

eredményeként 2015/7/VII/3. sz. határozatával, 

2017 szeptemberében induló monitor eljárás 

közbeiktatásával akkreditálta az egyetem jog-

elődjét, a Magyar Táncművészeti Főiskolát. Az 

akkreditáció 2020. december 31-ig hatályos. 

Az LB álláspontja szerint az intézménynek a 

monitor eljárás keretében megküldött beszá-

molója nem ad kielégítő választ a MAB által 

felvetett hiányosságokra, ezért 2017. szeptem-

berében nem találta hasznosnak a monitor eljá-

rás lefolytatását. A MAB, annak ismeretében, 

hogy az MTE rektorának megbízatása lejár, az 

új rektor hivatalba lépését követően, 2018 ok-

tóberére javasolja a monitor eljárás lefolytatá-

sát, remélve, hogy a szükséges intézményi vál-

tozásokhoz igazodik az Egyetem működése.  

2017/9/VIII/6. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Magyar Táncművészeti Egyetem 

intézményakkreditációs eljárását lezáró MAB 

2015/7/VII/3. sz. határozatban megállapított és 

a monitor eljárás eredményéhez kötött akkredi-

tációját nem erősíti meg. A MAB a szükséges 

intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére a 

monitor eljárás lefolytatását új időpontban 

rendeli el. Kéri ezért az Egyetemet a monitor 
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eljárás okaként megjelölt hiányosságok pótlá-

sára, amelynek keretében a 2017 szeptemberé-

ben bemutatott intézményi változások konkrét 

ismertetését várja. Ebben szükséges az új mű-

ködési rend eredményeinek bemutatása, a 

konkrét hallgatói létszámadatok ismertetése a 

változások tendenciáinak érdemi értékelése, s 

2018. október 15-ig történő bemutatása. 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem intézményakkreditációs monitorvizsgálat 

A MAB intézményakkreditációs vizsgálata 

eredményeként 2015/7/VII/5 sz. határozatával, 

2017. szeptemberében induló monitor eljárás 

közbeiktatásával akkreditálta a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemet. Az akkreditáció 2020. 

december 31-ig hatályos. Az LB álláspontja sze-

rint az intézmény monitoreljárás keretében meg-

küldött beszámolója nem ad megnyugtató választ 

a MAB által felvetett hiányosságokra, ezért 2017 

szeptemberében nem találta hasznosnak a moni-

tor eljárás lefolytatását, azt 2018 októberére java-

solja halasztani. A MAB kéri a vázolt, s fogana-

tosított intézményi változásokhoz rendelhető 

működés bemutatását 2018. október 15-ig. 

2017/9/VIII/7. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület Színház- és Filmművészeti Egyetem 

intézményakkreditációs eljárást lezáró MAB 

2015/7/VII/5. sz. határozatban megállapított és a 

monitor eljárás eredményéhez kötött akkreditá-

cióját nem erősíti meg, s kéri az egyetemet a mo-

nitor eljárás okaként megjelölt hiányosságok 

pótlására. A MAB a szükséges intézkedések vég-

rehajtásának ellenőrzésére a monitor eljárás 

lefolytatását új időpontban rendeli el. Az intéz-

mény a 2017 októberében bemutatott intézményi 

változások mentén született új működési rend 

eredményeit, a változások tendenciáinak érdemi 

értékelését mutassa be 2018. október 15-ig. 

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tájékoztatója megtett intézkedésekről 

A MAB intézményi akkreditációs jelentésében 

megfogalmazott javaslataival kapcsolatban 

végrehajtott, s bemutatott intézkedéseket né-

hány, többnyire minőségbiztosítási megjegy-

zéssel ellátva a látogató bizottság elfogadta.  

A Testület a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem intézményakkreditációs eljárást lezá-

ró MAB 2015/9/V/1. sz. határozatban megál-

lapított intézkedéseket a Testület elfogadja, az 

egyetem akkreditációjának hatályát 2020. de-

cember 31-ig fenntartja. 

 

Eötvös József Főiskola intézményakkreditációs monitoreljárás 

A monitor eljáráshoz határidőre megküldött 

rektorhelyettesi tájékoztató jelentős változá-

sokról számol be, s megállapítható, hogy a 

2015-ben indított intézményi akkreditációs 

eljárás során megfogalmazott fejlesztési javas-

latok megjelentek az intézmény elmúlt idő-

szakban megvalósított átalakítása során. Meg-

állapítható ugyanakkor, hogy a minőségfejlesz-

tési intézkedések végrehajtásának még nincse-

nek érdemben megítélhető eredményei. 

 

 

 

 

2017/9/VIII/9. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület az Eötvös József Főiskola intézmény-

akkreditációs eljárást lezáró MAB 2015/1/VI/1. 

sz. határozatban megállapított és a monitor 

eljárás eredményéhez kötött akkreditációját 

nem erősíti meg és a monitor eljárás okaként 

megjelölt hiányosságok pótlására és szükséges 

intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére a 

monitor eljárás lefolytatását új időpontban 

rendeli el. A MAB kéri, hogy az intézmény a 

2017. szeptemberében bemutatott intézményi 

változások mentén született új működési rend 

eredményeit, a konkrét hallgatói létszámadato-

kat, s a változások tendenciáinak érdemi érté-

kelését 2018. október 15-ig mutassa be. 
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Közép-európai Egyetem akkreditációjának meghosszabbításáról a megindított 

intézményakkreditációs folyamat lezárulásáig 

A Közép-európai Egyetem elnök-rektora, Mic-

hael Ignatieff a májusi egyeztetést követően 

2017 júliusában kérte az egyetem 2017. decem-

ber 31-én lejáró akkreditációja megújítását, a 

MAB intézményakkreditációs eljárásának le-

folytatását. Az intézmény határidőre megküldte 

önértékelését és a további akkreditációs cselek-

mények is folyamatban vannak. Az intézmény-

nek az év végén lejáró akkreditációjáig a teljes 

akkreditációs eljárás lefolytatására nem kerül 

sor, ezért a folyamatban lévő akkreditációs eljá-

rás lezárulásáig, de legkésőbb 2018. április 30-

ig meghosszabbítható az akkreditáció hatálya.  

2017/9/VIII/10. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Közép-európai Egyetem akkredi-

tációját, tekintettel a folyamatban lévő akkredi-

tációs eljárásra, annak lezárulásáig, de legké-

sőbb 2018. április 30-ig meghosszabbítja. 

 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola intézményakkreditációs eljárásának lezárása 

2017/10/V/1. számú határozat (2017.12.15.) 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizott-

ság a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjei (Standards and Guidelines in the 

European Higher Education Area, ESG 2015) 

alapján értékelte a Wekerle Sándor Üzleti Fő-

iskolán folyó képzés, tudományos kutatás fel-

tételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az in-

tézmény alaptevékenységét, működését, szemé-

lyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint a 

minőségbiztosítását. A MAB az intézményakk-

reditációs vizsgálat eredményeként a Wekerle 

Sándor Üzleti Főiskolát akkreditálja, az akkre-

ditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelés esetén – 2022. de-

cember 31. 

 

A sporttudományi párhuzamos programakkreditáció monitorvizsgálatai 

2017/9/VIII/1/1. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Nyíregyházi Egyetem a testnevelő-

edző alapképzési szakkal kapcsolatos monitor-

vizsgálati beszámolóját elfogadja, támogatja a 

képzés folytatását a határozatban szereplő akk-

reditációs hatályig, 2019. december 31-ig. 

 

 

2017/9/VIII/1/2. számú határozat (2017.11.24.) 

A Testület a Testnevelési Egyetem szakedző 

mesterképzési szakkal kapcsolatos monitor-

vizsgálati beszámolóját részben elfogadja, és 

kéri az oktatók publikációs jegyzékének 2018. 

február 28-ig történő bemutatását. A képzés 

folytatását támogatja a határozatban szereplő 

akkreditációs hatályig, 2019. december 31-ig. 

 

Egészségtudományi párhuzamos programakkreditáció monitorvizsgálatai 

Támogató (monitorbeszámolót elfogadó) határozatok 

Határozatszám MAB-kód Int. Tárgy Hatály 

2017/9/VIII/2/1 P15/39 DE ápolás mesterképzési szak 2020-12-31 

2017/9/VIII/2/2 P15/8 SE ápolás és betegellátás alapképzési szak (dietetikus szakirány) 2020-12-31 

2017/10/V/2/1 P15/14 DE ápolás és betegellátás alapszak (mentőtiszt szakirány) 2020-12-31 

2017/10/V/2/2 P15/30 ME egészségügyi szervező alapszak 2020-12-31 

2017/10/V/2/3 P15/41 SE ápolás mesterszak 2020-12-31 

2017/10/V/2/4 P15/22 PTE 
egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (népegészség-

ügyi ellenőr szakirány) 
2020-12-31 

 

Megjegyzéssel támogató (monitorbeszámolót elfogadó) határozatok 

Határozatszám MAB-kód Int. Tárgy Hatály Tájékoztató 

2017/9/VIII/2/3 P15/23 SE 
egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési 

szak, nép-egészségügyi ellenőr szakirány 
2020.12.31. 2018-02-28 

2017/10/V/3/2 P15/44 DE egészségügyi szociális munka mesterszak 2020.12.31. 2018-02-28 

2017/10/V/3/5 P15/40 PTE ápolás mesterszak 2020.12.31. 2018-02-28 

  

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=4&ord=asc&off=0
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=8&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=455&tid=451&rid=11959
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11960
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11961
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11962
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=4&ord=asc&off=0
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=8&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=455&tid=451&rid=11964
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11967
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Nem támogató (monitorbeszámolót el nem fogadó) határozatok 

Határozatszám MAB-kód Int. Tárgy Tájékoztató 

2017/10/V/3/3 P15/15 PTE ápolás és betegellátás (mentőtiszt szakirány) alapszak 2018-02-28 

2017/10/V/3/4 P15/18 PTE ápolás és betegellátás (szülésznő szakirány) alapszak 2018-02-28 

Gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditáció monitorvizsgálatai 

Támogató (monitorbeszámolót elfogadó) határozatok 

Határozatszám MAB-kód Int. Tárgy Hatály 

2017/10/V/4/1 P18/11 BCE gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/2 P21/1 BCE pénzügy és számvitel alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/4 P21/19 BCE pénzügy mesterszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/5 P18/37 DE Master of Business Administration (magyar nyelven) mesterszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/7 P18/20 GDF gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/8 P18/27 OE gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/9 P19/16 OE kereskedelem és marketing alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/10 P21/32 PE számvitel mesterszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/12 P18/6 PTE emberi erőforrások alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/13 P19/53 PTE turizmus-menedzsment mesterszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/18 P18/33 TPF gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/19 P18/9 ZSKE emberi erőforrások alapszak 2021-01-31 

2017/10/V/4/20 P18/34 ZSKE gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021-01-31 

 

Megjegyzéssel támogató (monitorbeszámolót elfogadó) határozatok 

Határozatszám MAB-kód Int. Tárgy Tájékoztató Hatály 

2017/10/V/5/3 P17/4 PE alkalmazott közgazdaságtan alapszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/4 P17/24 PE közgazdasági elemző mesterszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/5 P19/15 SOE kereskedelem és marketing alapszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/6 P17/18 SOE közgazdálkodás és közpolitika mesterszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/7 P18/46 SOE regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/8 P21/31 SOE számvitel mesterszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/9 P19/30 SZE turizmus-vendéglátás alapszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/10 P21/15 TPF pénzügy és számvitel alapszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/11 P18/8 WSUF emberi erőforrások alapszak 2018-08-31 2021-01-31 

2017/10/V/5/12 P21/16 ZSKE pénzügy és számvitel alapszak 2018-08-31 2021-01-31 

Nem támogató (monitorbeszámolót el nem fogadó, támogatást megvonó-TV) határozatok 

Határozatszám MAB-kód Int. Tárgy Hatály 

2017/10/V/4/3 P17/16 BCE gazdaság-matematikai elemző mesterszak 
2017-12-31 

TV (NT) 

2017/10/V/4/6 P18/37 DE Master of Business Administration (angol nyelven) MA  
2017-12-31 

TV (NT) 

2017/10/V/4/11 P17/5 PTE alkalmazott közgazdaságtan alapszak 
2017-12-31 

TV (NT) 

2017/10/V/4/14 P17/15 SZE közszolgálati alapszak 
2017-12-31 

TV (NT) 

2017/10/V/4/15 P18/70 SZE vezetés és szervezés mesterszak 
2017-12-31 

TV (NT) 

2017/10/V/4/16 P17/19 SZTE közgazdálkodás és közpolitika mesterszak 
2017-12-31 

TV (NT) 

2017/10/V/4/17 P18/49 SZTE regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak 
2017-12-31 

TV (NT) 

2017/10/V/5/1 P18/18 EJF gazdálkodási és menedzsment alapszak 
2018-12-31 

(NT) 

2017/10/V/5/2 P18/45 ME regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak 
2018-12-31 

TV (NT) 
  

 

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=4&ord=asc&off=0
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=8&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=455&tid=451&rid=11965
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11966
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=4&ord=asc&off=0
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=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11968
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11969
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11971
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11972
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11974
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11975
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11976
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11977
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11979
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11980
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11985
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11986
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11987
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=4&ord=asc&off=0
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=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11990
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11991
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11992
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11993
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11994
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11995
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11996
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11997
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11998
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11999
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=4&ord=asc&off=0
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=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11970
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11973
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11978
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11981
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11982
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11983
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11984
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11988
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11989
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DOKTORI ISKOLÁKRÓL ÉS EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZATOKRÓL HOZOTT 

HATÁROZATOK 

Doktori iskolák akkreditációja 

Doktori iskolák létesítése 

2017/9/X/1/1-2. számú határozat (2017.11.24.)  

A MAB e határozatával akkreditálja az 

Állatorvostudományi Egyetem D242 azonosí-

tószámú állatorvosi tudományok besorolású, 

Vörös Károly vezette doktori iskolát. A műkö-

dési feltételek folyamatos biztosítása esetén az 

akkreditáció hatálya 2022. december 31. 

A DI megfelelt törzstagjai: Vörös Károly isko-

lavezető, Bakonyi Tamás, Bartha Tibor, Benkő 

Mária, Bodó Gábor, Cseh Sándor, Farkas Ró-

bert, Fekete Sándor, Fodor László, Frenyó V. 

László, Gálfi Péter, Halasy Katalin, Harrach 

Balázs, Hornung Erzsébet, Laczay Péter, Ma-

gyar Tibor, Németh Tibor, Reiczigel Jenő, Só-

tonyi Péter, Szenci Ottó, Tóth István. 

 

 

 

 

2017/9/X/2/2. számú határozat (2017.11.24.)  

A MAB e határozatával akkreditálja a Debre-

ceni Egyetem D243 azonosítószámú egészség-

tudományok élelmiszertudományok besorolá-

sú, Szilvássy Zoltán vezette doktori iskolát. A 

működési feltételek folyamatos biztosítása ese-

tén az akkreditáció hatálya 2022. december 31. 

A DI megfelelt törzstagjai: Szilvássy Zoltán 

iskolavezető (egészségtudományok), Altorjay 

István (egészségtudományok), Bánáti Diána 

(élelmiszertudományok), Baranyi József (élel-

miszertudományok), Csiki Zoltán (egészségtu-

dományok), Emri Tamás (élelmiszertudomá-

nyok), Fári Miklós (élelmiszertudományok), 

Gesztelyi Rudolf (egészségtudományok), Ju-

hász Béla (egészségtudományok), Kovács Béla 

(élelmiszertudományok), Páll Dénes (egészség-

tudományok), Pócsi István (élelmiszertudomá-

nyok), Prokisch József (élelmiszertudományok), 

Tamás János (élelmiszertudományok). 

 

Működő doktori iskolák értékelése 

DI kód Int. Doktori iskola / törzstag MAB határozat 

D125 KE Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 2017/9/XI/1/2 

D49 DE Nyelvtudományok Doktori Iskola (új DI vezető: Tóth Valéria) 2017/9/XI/2/2 

D35 ME Irodalomtudományi Doktori Iskola 2017/9/XI/3/2 

D98 PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola 2017/9/XI/4/2 

D106 SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola 2017/9/XI/5/2 

D153 NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola 2017/9/XI/6/2 

D170 SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola 2017/9/XI/7/2 

D183 DE Molekuláris sejt- és immunbiológia Doktori Iskola (DI vezető: Tőzsér József) 2017/9/XI/8/2 

D74 SE Gyógyszertudományok Doktori Iskola (DI vezető: Zelkó Romána) 2017/9/XI/9/2 

D76 SE Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola (új DI vezető: Ligeti Erzsébet) 2017/9/XI/10/2 

D77 SE Patológiai tudományok Doktori Iskola (új DI vezető: Matolcsy András) 2017/9/XI/11/2 

D134 BME Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (új DI vezető: Matolcsi Máté) 2017/9/XI/12/2 

D60 DE Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola 2017/9/XI/13/2 

D61 DE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola 2017/9/XI/14/2 

D26 ELTE Földtudományi Doktori Iskola (DI vezető: Nemes-Nagy József) 2017/9/XI/15/2 

D104 PTE Biológiai Doktori Iskola 2017/9/XI/16/2 

D228 PE Festetics Doktori Iskola 2017/9/XI/17/2 

D203 EKE Történelemtudományi Doktori Iskola 2017/9/XII/1/2 

D33 ME Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola 2017/9/XII/2/2 

D41 ME Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola 2017/9/XII/3/2 

D83 PE Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola 2017/10/X/1/2/1157 

D233 SZIE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola monitorvizsgálat 2017/10/X/2/2/1158 

D123 MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola 2017/10/X/3/2/1159 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11930
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11931
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11932
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11933
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11934
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11935
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11936
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11937
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11938
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11939
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11940
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11941
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11942
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11943
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11944
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11945
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11946
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11947
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11948
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11949
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1157','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1158','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1159','pop1',600,400,70,140);
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DI kód Int. Doktori iskola / törzstag MAB határozat 

D198 DE Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai DI (új vezető Zeher Margit) 2017/10/X/4/2/1160 

D129 BCE Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola 2017/10/X/6/2/1161 

D177 DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2017/10/X/7/2/1162 

D37 ME Vállalkozáselmélet és -gyakorlat Doktori Iskola 2017/10/X/8/2/1163 

D97 PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola 2017/10/X/9/2/1164 

D157 SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2017/10/X/10/2/1165 

D202 SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola 2017/10/X/11/2/1166 

D113 SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (új DI vezető Blutman László) 2017/10/X/12/2/1167 

D132 NKE Hadtudományi Doktori Iskola 2017/10/X/13/2/1178 

D217 NKE Közigazgatástudományi Doktori Iskola 2017/10/X/14/2/1168 

D164 BME Pszichológia (kognitív tudományok) DI (új DI vezető Kéri Szabolcs) 2017/10/X/15/2/1169 

D47 DE Irodalom- és Kultúratudományok DI (új DI vezető Debreczeni Attila) 2017/10/X/16/2/1170 

D4 PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola (új DI vezető Őze Sándor) 2017/10/X/17/2/1171 

D158 PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskola (új DI vezető Hargittay Emil) 2017/10/X/18/2/1172 

D193 BCE Gazdaságinformatika Doktori Iskola (új DI vezető Dobos Imre) 2017/10/X/19/2/1173 

D152 PTE Breuer Marcell Doktori Iskola 2017/10/X/20/2/1174 

D34 ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2017/10/XI/1/2/1177 

D212 OE Biztonságtudományi Doktori Iskola - DI dokumentumok 2017/10/XI/2/2/1175 

D122 SZFE Doktori Iskola - DI dokumentumok 2017/10/XI/3/2/1176 

Egyetemi tanári pályázatok 

 

MAB kód Int. Pályázó neve Döntés Határozatszám 

E3719 
DE közgazdaságtudományok NT 2017/7/V/1 

E3714 
EMMI Markó Balázs T 2017/7/V/2 

E3713 
KRE Lázár Imre T 2017/7/V/3 

E3717 
NKE Barabás Andrea Tünde T 2017/7/V/4 

E3716 
NKE Polt Péter T 2017/7/V/5 

E3718 
PPKE Cser András T 2017/7/V/6 

E3638 
PTE Nyilas Márta T 2017/7/V/7 

E3715 
SZE Kovács Gábor T 2017/7/V/8 

E3711 
SZE Sulyok Gábor T 2017/7/V/9 

E3720 DUE Zachár András T 2017/8/V/1 

E3721 PPKE Takács Miklós T 2017/8/V/2 

E3639 PTE Varga György Csaba T 2017/8/V/3 

E3727 KE Nagy Imre T 2017/10/IX/1 

E3728 KE Szente Viktória T 2017/10/IX/2 

E3726 PE gazdálkodás- és szervezéstudományok NT 2017/10/IX/3 

javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1160','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1161','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1162','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1163','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1164','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1165','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1166','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1167','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1178','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1168','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1169','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1170','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1171','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1172','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1173','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1174','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1177','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1175','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=1176','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2491','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11738','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2467','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11739','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2458','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11740','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2461','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11741','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2460','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11742','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2465','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11743','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2384','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11744','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2454','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11745','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2453','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11746','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2573','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=12022','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2574','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=12023','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2566','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=12024','pop1',600,400,70,140);
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

MAB-kód  Intézmény Tárgy  Döntés  Határozatszám Tájékoztató 

Bk185 BME üzemmérnök-informatikus alapképzési szak indítása T 2017/7/VIII/1 
 

Bs1426 DE 
sport és rekreációszervezés (rekreációszervezés és 

sportfejlesztés szakirány) alapképzési szak indítása 
TM 2017/7/VIII/2 2017-11-15 

Bs1424 KE 
kézműves tárgykultúra (kerámiaműves, papírműves 

specializációk) alapképzési szak indítása 
NT 2017/7/VIII/3  

Bs189szakir3 
(Bs189szakir2) 

ME 
ápolás és betegellátás (ápoló szakirány) alapképzési 

szak indítása 
NT 2017/7/VIII/4  

Bs1423 

(Bs1394) 
ME nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása NT 2017/7/VIII/5  

Bs1425 NKE 

állami légiközlekedési (állami légijármű-vezető, kato-

nai repülésirányító szakirányok) alapképzési szak 

indítása 

TM 2017/7/VIII/6 2018-05-30 

Bs1336szakir1 
(Bs1336) 

NKE 
közigazgatás-szervező (adóigazgatási szakirány) alap-

képzési szak indítása 
T 2017/7/VIII/7  

Mk596 BCE nemzetközi adózás mesterszak indítása NT 2017/7/VIII/8  

Mk595 PPKE 
transzlációs viselkedéstudomány (nemzetközi közös 

képzés) mesterszak indítása 
NT 2017/7/VIII/9  

Ms1725 METU 
Master of Business Administration (pénzügy, me-

nedzsment specializációk) mesterszak indítása 
TM 2017/7/VIII/10 2017-11-15 

MsMi1720 DE 
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak 

indítása 
TM 2017/7/VIII/11 2018-02-01 

Ms1722 EDUTUS vállalkozásfejlesztés mesterszak indítása NT 2017/7/VIII/12  

Ms1717 EKE szociálpedagógia mesterszak indítása TM 2017/7/VIII/13 2018-05-30 

Mo1734 EKE festőművész osztatlan mesterszak indítása NT 2017/7/VIII/14  

Ms1724 PPKE 
Master of Business Administration mesterszak indítá-

sa 
NT 2017/7/VIII/15  

Mo1715 PTE 

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (gazda-

ságmatematika; ökonometriai, statisztikai adatelemzés 

specializációk) osztatlan mesterszak indítása 

TM 2017/7/VIII/16 2017-11-15 

Mi1718szhk 
(Ms976 NT 
Ms1238 T) 

SE 
egészségügyi menedzser (szlovák nyelven) mester-

szak indítása 
NT 2017/7/VIII/17  

Ms1744 SOE design- és művészetmenedzsment mesterszak indítása NT 2017/7/VIII/18  

Ms1721 SZTE színháztudomány mesterszak indítása NT 2017/7/VIII/19  

MoT1719 
(MsT1599) 

DE 
olasz nyelv és kultúra tanára osztatlan mesterszak 

indítása 
TM 2017/7/VIII/20 2018-05-30 

MoT1726 
(MsT1538, 
MoT1687) 

PE etikatanár osztatlan mesterszak indítása NT 2017/7/VIII/21  

MoT1733szakir1 PTE 
zeneművész-tanár osztatlan mesterszakon 

(kóruskarnagyművész szakirány) indítása 
NT 2017/7/VIII/22  

MoT1733szakir2 PTE 
zeneművész-tanár osztatlan mesterszakon (ének-zene 

művész szakirány) indítása 
NT 2017/7/VIII/23  

Fs255 NJE mezőgazdasági TM 2017/7/VIII/24 2018-02-01 

Fs256 EDUTUS műszaki (gépészet specializáció) TM 2017/7/VIII/25 2018-02-01 

Mk593 ELTE autonómrendszer-informatikus T 2017/7/VIII/30  

Bk186 ME kulturális antropológia T 2017/7/VIII/31 
 

Bk187 BME jármű üzemmérnöki alapképzési szak létesítése TM 2017/8/VI/1  

Bs1429 DE 
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alap-

képzési szak indítása 
NT 2017/8/VI/2  

Bs1431szakir1 ELTE 
közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés szak-

irány) 
TM 2017/8/VI/3 2019-09-30 

Bs1431szakir2 ELTE 
közösségszervezés (kulturális közösségszervezés szak-

irány) 
NT 2017/8/VI/4  

Bs1435 EKE 
gyógypedagógia (logopédia, pszichopedagógia szak-

irányok) alapképzési szak indítása 
TM 2017/8/VI/5 2017-12-10 

Bs1430 
Előzmény: 

Bs1378, Bs1395 

ME vegyészmérnöki alapképzési szak indítása NT 2017/8/VI/6  

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=6&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=12&ord=asc&off=0
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2474','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11748
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2476','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11749
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2450','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11750
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2447','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11751
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2451','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11752
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2455','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11753
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2444','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11754
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2479','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11755
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2469','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11756
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11757
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2466','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11758
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2472','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11759
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2464','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11760
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2481','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11761
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2475','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11762
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2446','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11763
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2470','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11764
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2505','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11765
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2471','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11766
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2459','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11767
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2478','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11768
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2493','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11769
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2490','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11770
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2480','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11771
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2495','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11772
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2449','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11773
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2456','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11774
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2540','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11861
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2501','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11862
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2506','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11863
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2507','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11864
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2534','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11865
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2508','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11866
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MAB-kód  Intézmény Tárgy  Döntés  Határozatszám Tájékoztató 

Bs1432 
Előzmény: 

Bs1317 

OE 
gazdaságinformatikus (vállalatinformatikus speciali-

záció) alapképzési szak indítása 
TM 2017/8/VI/7 2018-05-30 

Mk597 
Előzmény: 

Mk587 

KRE 
társadalmiviselkedés-elemző (big data elemzés; szoci-

álpszichológia specializációk) mesterszak létesítése 
TM 2017/8/VI/8 2017-11-18 

Mk598 KRE európai lexikográfia mesterszak létesítése T 2017/8/VI/9  

Ms1738 
Előzmény: 

Ms1682 

EDUTUS 
műszaki menedzser (létesítménygazdálkodás speciali-

záció) mesterszak indítása 
T 2017/8/VI/10  

Ms1743kzk ELTE 
biotechnológia (gyógyszer-biotechnológia specializá-

ció, BME-vel közös képzés) mesterszak indítása 
TM 2017/8/VI/11 2018-05-30 

Mo1735 
Előzmény: 
Ms1589 

KE agrármérnöki mesterszak indítása TM 2017/8/VI/12 2018-02-01 

Ms1745 KE természetvédelmi mérnöki mesterszak indítása NT 2017/8/VI/13  

Ms1716 KRE 
szociológia (big data elemzés, szociálpszichológia 

specializációk) mesterszak indítása 
T 2017/8/VI/14  

Ms1739 NKE közgazdálkodás és közpolitika mesterszak indítása TM 2017/8/VI/15 2018-02-01 

Ms1741 NJE 
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak indí-

tása 
NT 2017/8/VI/16  

Ms1742 NJE 
Master of Business Administration (menedzsment, 

pénzügy specializációk) mesterszak indítása 
NT 2017/8/VI/17  

Ms1740szakir1 
Előzmény: 

Ms1657szakir1 

PPKE 
egyházzene-művész (egyházzene-orgonaművész szak-

irány) mesterszak indítása 
NT 2017/8/VI/18  

Ms1740szakir2 
Előzmény: 

Ms1657szakir2 

PPKE 
egyházzene-művész (egyházzene-kóruskarnagy szak-

irány) mesterszak indítása 
NT 2017/8/VI/19  

Ms1737 
Előzmény: 
Ms1646 

PTE földtudomány mesterszak indítása NT 2017/8/VI/20  

MsMi1723 SZIE 
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar és 

angol nyelven) mesterszak indítása 
TM 2017/8/VI/21 2018-02-01 

Ms1736 SZIE szerkezet-építőmérnöki mesterszak indítása NT 2017/8/VI/22  

MoT1747 DE 
közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakirány) osz-

tatlan mesterszak indítása 
T 2017/8/VI/23  

Bs1427; Bs1428; 

Ms1727; Ms1728; 

Ms1729; Ms1730; 
Ms1731; Ms1732 

ELTE szakértői vélemény megadásának akadályoztatása T 2017/8/VI/27  

Mi1752 ME 
európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak indítása angol 

nyelven 
TM 2017/9/VII/3  

Ms1755 ME 
egészségügyi szociális munka mesterszak indítása mester-

szak indítása 
NT 2017/9/VII/4  

Ms1746 NYE szociálpedagógia mesterszak indítása NT 2017/9/VII/5  

Ms1754 PTE közösségi- és civil tanulmányok mesterszak indítása NT 2017/9/VII/6  

Ms1748 SZE 
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (munkaügyi 

kapcsolatok specializáció) mesterszak indítása 
T 2017/9/VII/7  

MsMi1750 SZE mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak indítása NT 2017/9/VII/8  

Ms1751 SZE 
szerkezet-építőmérnöki (tartószerkezetek specializáció) 

mesterszak indítása 
T 2017/9/VII/9  

MoT1753szakir1 DE 
agrármérnöktanár (élelmiszer szakirány) osztatlan mester-

szak indítása 
TM 2017/9/VII/10  

MoT1753szakir2 DE 
agrármérnöktanár (mezőgazdaság szakirány) osztatlan 

mesterszak indítása 
TM 2017/9/VII/11  

Fk2 EKE gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés indítása T 2017/9/VII/12  

Fs257 SZTE műszaki felsőoktatási szakképzés indítása NT 2017/9/VII/13  

Bs1427 ELTE nemzetközi gazdálkodás alapszak indítás NT 2017/9/VII/14  

Bs1428 ELTE pénzügy és számvitel alapszak indítás NT 2017/9/VII/15  

Ms1727 ELTE 
marketing (marketingkommunikáció, marketingtervezés 

specializációk) mesterszak indítás 
NT 2017/9/VII/16  

Ms1728 ELTE 
Master of Business Administration (menedzsment, pénz-

ügy specializációk) mesterszak indítás 
NT 2017/9/VII/17  

Ms1729 ELTE nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak indítás NT 2017/9/VII/18  
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MAB-kód  Intézmény Tárgy  Döntés  Határozatszám Tájékoztató 

Ms1730 ELTE 

pénzügy (befektetés-elemző, multinacionális vállalati 

pénzügyek, pénzügy-matematika szakirányok) mesterszak 

indítás 

NT 2017/9/VII/19  

Ms1731 ELTE 
számvitel (nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat, pénz-

ügyi kontrolling specializációk) mesterszak indítás 
NT 2017/9/VII/20  

Ms1732 ELTE 

vezetés és szervezés (vállalati szervezés és vezetés, folya-

matmenedzsment, humánmenedzsment, vezetés- és szer-

vezetpszichológia specializációk) mesterszak indítás 

NT 2017/9/VII/21  

Ms1363monit2 
(FvB1/2016, TM) 

PPKE fordító és tolmács mesterszak monitor NT 2017/9/VII/22  

Bs1434 KE környezetmérnöki BSc indítás T 2017/10/VIII/1  

Bs1442 
Előzmény: Bs1397 

KRE csecsemő- és kisgyermeknevelő BA indítás TM 2017/10/VIII/2 2018-02-01 

Bs1437 NKE 

vízügyi üzemeltetési mérnöki (területi vízgazdálkodás, vízi 

közmű üzemeltetési, hidrogeológia-vízbeszerzés speciali-

zációk) BSc indítás 

TM 2017/10/VIII/3 2018-05-31 

Bs1439 NYE 
szlavisztika (ukrán szakirány, ukrán-magyar ügyintéző 

specializáció) BA indítás 
TM 2017/10/VIII/4 2018-02-28 

BsBi1436 PE 

vízügyi üzemeltetési mérnöki (környezetanalitika, mérés-

technika és monitoring, biotechnológia és innováció, víz-

minőség- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás és kárelhá-

rítás specializációk, magyar és angol nyelven) BA indítás 

NT 2017/10/VIII/5  

Bs1433 SZE képalkotás (képalkotás szakirány) BA indítás NT 2017/10/VIII/6  

Bs1440szakir1 
Előzmény: Bs1412 

ZSKE közösségszervezés (humánfejlesztés szakirány) TM 2017/10/VIII/7 2018-02-28 

Bs1440szakir2 
Előzmény: Bs1412 

ZSKE 
közösségszervezés (kulturális közösségszervezés szak-

irány) 
TM 2017/10/VIII/8 2018-02-28 

Mk456szakir LFZE 

zeneművész-tanár (jazz-zongoraművész-tanár, 

jazzgitárművész-tanár, jazzbasszusgitárművész-tanár, 

jazzbőgőművész-tanár, jazzszaxofonművész-tanár, 

jazztrombitaművész-tanár, jazzharsonaművész-tanár, 

jazzdobművész-tanár, jazzénekművész-tanár, jazz-

zeneszerző művésztanár szakirányok) MA létesítés 

T 2017/10/VIII/9  

Mk600 LFZE 

jazzhangszer-művész (jazz-zongora, jazzgitár, jazz-

basszusgitár, jazzbőgő, jazzszaxofon, jazztrombita, jazz-

harsona, jazzdob szakirányok) MA létesítés 

T 2017/10/VIII/10  

Mk601 LFZE jazzének-művész MA létesítés T 2017/10/VIII/11  

Mk602 LFZE jazz-zeneszerző MA létesítés T 2017/10/VIII/12  

Ms1756 NKE 
polgári nemzetbiztonsági (humán felderítő, technikai 

felderítő, terrorelhárítási specializációk) MSc indítás 
TM 2017/10/VIII/13 2018-02-28 

Ms1759 OE 
ipari terméktervező mérnöki (termék- és arculatterve-

zés specializáció) MSc indítás 
TM 2017/10/VIII/14 2018-05-31 

MoT1749 DE 
mérnöktanár (gépészet-mechatronikai szakirány) osztatlan 

tanárszak indítás 
NT 2017/10/VIII/15  

MoT1757 EKE hon- és népismerettanár osztatlan MA indítás NT 2017/10/VIII/16  

MoT1758 EKE dráma- és színházismeret-tanár osztatlan MA indítás NT 2017/10/VIII/17  

MsT1764 GFF egészségügyi tanár MA indítás NT 2017/10/VIII/18  

Fs258 NKE műszaki FSZ indítás NT 2017/10/VIII/19  
Bs1427; Bs1428; 

Ms1727; Ms1728; 
Ms1729; Ms1730; 

Ms1731; Ms1732 

ELTE 2017/9/VII. 14-21. határozatok indoklásának kiegészítése  2017/10/VIII/20  

(TM; megjegyzéssel támogatva) 

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=6&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=12&ord=asc&off=0
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2484','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11909
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2483','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11910
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2482','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11911
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2535','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12002
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2588','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12003
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2544','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12004
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2567','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12005
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2548','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12006
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2520','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12007
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2578','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12008
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2584','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12009
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2554','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12010
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2551','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12011
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2552','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12012
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2553','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12013
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2561','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12014
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2555','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12015
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2528','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12016
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2549','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12017
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2550','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12018
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2579','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12019
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2562','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=12020


2017. december AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ  

 

 

23 

Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intézkedésekről: 

MAB kód Intézmény Tárgy 
MAB elrendelő 

határozat 
Tájékoztatás 

Bs1416szhk DE mérnökinformatikus alapképzés (helyszín: Beregszász) 2017/3/X/3 2018-05-30 

Bs1417szhk DE gazdaságinformatikus alapképzés (helyszín: Beregszász) 2017/3/X/4 2018-05-30 

Bs1418szhk DE szociálpedagógia alapképzési szak (helyszín: Beregszász) 2017/3/X/5  

MsT1688 SZIE agrármérnöktanár osztott ciklusú szakmai tanárszakon 

kertészet és parképítés szakirányok 

2016/8/XII/14  

Bs1420szhk SZIE mezőgazdasági mérnök alapképzési szak (helyszín: Beregszász) 2017/6/XI/1  

Bs1422szhk SZIE mezőgazdasági mérnök alapképzési szak (helyszín: Zenta) 2017/5/X/3  

Ms1708 SZTE filmtudomány (filmelmélet, filmkészítés specializációk) 

mesterszak 

2017/3/X/8  

Fs256 Edutus műszaki felsőoktatási szakképzési szak 2017/7/VIII/25  

Ms1725 METU Master of Business Administration mesterképzési szak 2017/7/VIII/10  

Mo1715 PTE gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak 2017/7/VIII/16  

Bs1426 DE sport- és rekreációszervezés alapképzési szak 2017/7/VIII/2 2018-01-31 

Ms1618monit METU televíziós műsorkészítő művész mesterszak 2016/9/XI/1  

Ms1329szakir1, 

szakir2, szakir5 

SZE klasszikus hangszerművész mesterszakon zongora, trombita, 

hegedű szakirányok 

2015/1/XII/2, 

2015/1/XII/3, 

2015/1/XII/6 

 

Ms1597 METU animáció MA 2015/1/XII/1 2018-08-31 

A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai 

Kód Int. Tárgy Döntés Dátum Határozatszám 

Ms1698 ELTE színháztudomány NT 2017-08-23 FVB 23/2017 

E3623 METU egyetemi tanári pályázó NT 2017-09-05 FVB 24/2017 

E3698 BCE Kolos Krisztina T 2017-09-05 FVB 25/2017 

E3660 ME egyetemi tanári pályázó NT 2017-09-20 FVB 26/2017 

E3661 ME egyetemi tanári pályázó NT 2017-09-20 FVB 27/2017 

MsMi1710 SZIE szőlész-borász mérnöki T 2017-10-02 FVB 28/2017 

E3621 SZE egyetemi tanári pályázó NT 2017-10-13 FVB 29/2017 

E3656 SZE egyetemi tanári pályázó NT 2017-10-13 FVB 30/2017 

E3657 KRE Nagy Mariann T 2017-10-13 FVB 31/2017 

E3651 DE egyetemi tanári pályázó NT 2017-10-13 FVB 32/2017 

E3689 ELTE Horváth H. Attila T 2017-10-27 FVB 33/2017 

Bs1421 SZIE vidékfejlesztési agrármérnök T 2017-11-09 FVB 34/2017 

E3708 PE Kondorosy Előd István T 2017-11-09 FVB 35/2017 

D48 DE Humán Tudományok Doktori Iskola T 2017-11-15 FVB 36/2017 

D39 ME Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola NT 2017-11-24 FVB 37/2017 

E3664 ME egyetemi tanári pályázó NT 2017-11-24 FVB 38/2017 
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