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Beszámolók 

 

Elnöki beszámoló a MAB 2016. évi tevékenységéről 
 

Elfogadta a MAB plénuma a 2017/1/III/1. sz. határozattal (2017.01.20.) 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) sajátos évet zárt 2016. 

december 31-én. A 2012-ben kinevezett elnök, Balázs Ervin, 2016. április 30-ig 

látta el feladatait, s lemondásának kezdetétől, 2016. május 1-től 2016. augusztus 

31-ig megbízott elnök vezette a MAB Testületét, s felügyelte a Titkárság működé-

sét. A megbízott elnöki feladatokat a MAB Testület alelnöke, Jobbágy Ákos látta 

el. Az új elnök, Csépe Valéria, hivatalos kinevezésének átvételét követően, 2016. 

szeptember 1-től vette át a MAB teljes jogú, a jogszabályoknak megfelelő felelős-

séggel járó irányítását. A régi elnök lemondása és az új elnök tevékenységének 

kezdete közötti interim időszakban tovább nehezítette a teljes körű feladatellátást a 

Felülvizsgálati Bizottság elnökének, Falus Andrásnak 2016 februári lemondása. Az 

elnöki beszámoló idején, az új elnök kezdeményezésére elindított kinevezési fo-

lyamat nem zárult le. 

A MAB 2016. évi tevékenységét bemutató elnöki beszámoló három részbeszámo-

lóból áll. 

I. Balázs Ervin részbeszámolója a 2016. január 1. és április 30. közötti időszakról 

II. Jobbágy Ákos részbeszámolója a 2016. május 1. és augusztus 31. közötti 

időszakról 

III. Csépe Valéria részbeszámolója a 2016. szeptember 1. és december 31. közötti 

időszakról 

 

 

I. Balázs Ervin részbeszámolója a 2016. január 1. és április 30. közötti 

időszakról 

Az elnöki részbeszámoló alapul veszi a korábbi rendszeres évi beszámolók felépí-

tését, ismétli a munka folyamatosságát tükröző eddigi szerkezetet. A MAB testüle-

te, folyamatos munkavégzés mellett, a korábbi évekkel azonos szellemben folytatta 

a felsőoktatás minőséghitelesítési tevékenységét. 

A 2016. év első négy hónapjában megkezdett, a MAB teljes évi tevékenységét 

meghatározó fontos elemeik és események a következők voltak: 

1. A törvényben meghatározott feladatok: intézmény- és párhuzamos programakk-

reditáció, felsőoktatási szakképzés indítási, alap- és mesterszak létesítési és in-

dítási kérelmek véleményezése, doktori iskola létesítés, egyetemi tanári pályá-

zatok véleményezése. 

2. Jogszabálytervezetek véleményezése 

3. A MAB teljes jogú ENQA tagságából fakadó teendők. 

4. A MAB finanszírozási helyzete. 

5. Kapcsolatrendszer. 
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1. A törvényben meghatározott feladatok ellátása 

Folytattuk a benyújtott szaklétesítések, szakindítási beadványok, doktori iskola 

létesítések, egyetemi tanári pályázatok véleményezését, melyben továbbra is építet-

tünk szakértői bázisunk lelkes és önfeláldozó munkájára. Folyamatos feladat e 

szakértői névsor frissítése, melyben, el kell ismerjük, nem értünk el átütő változá-

sokat, bár az egyetemi tanári pályázatok angol nyelvű változatának előírása követ-

keztében a szakértői listánkat 2015-ben kiegészítettük külföldi szakemberekkel. 

A MAB az előző években meghatározott prioritást szem előtt tartva végezte mun-

káját. Kiemelten fontos volt ezen belül a felsőoktatási intézmények minőségbiztosí-

tási tevékenységének következetes vizsgálata a doktori iskolák, a doktori képzés, 

valamint az egyetemi tanári pályázatok véleményezése kapcsán. E prioritásokat a 

testület 2016-ban is követte. 

A MAB az egyetemi tanári pályázatok véleményezésében továbbra is a pontozást 

szöveges értékeléssel alátámasztó értékelési metódust alkalmazta.  A tudományos, 

alkotói tevékenység mennyisége mögötti tartalmi elemzés lehetővé tesz egy jobban 

a kiválóságra koncentráló értékelést. A professzori kar minősége az egyetemen 

folyó képzések minőségét is döntően befolyásolja. A 2016. január-áprilisi plénum-

üléseken a Testület 99 egyetemi tanári pályázatot véleményezett, ebből 78-at tá-

mogatott, 21-et nem. Az év első harmadában egy új doktori iskola létesítése tár-

gyában hozott (nem támogató) határozatot a MAB.  

A MAB 2016. február 26-i plénumülésen a Testület módosította a doktori iskolák 

értékeléséhez használt bírálati szempontokat. 

Igen nagy feladatot jelentett mind a szakértők mind a MAB Titkárság számára a 

gazdaságtudományi képzések párhuzamos akkreditációs eljárásának 2015-ös 

lebonyolítása, az értékelés elvégzése. Az érintett intézményeknek a jelentésterve-

zetre küldött tárgyi észrevételeit is figyelembe véve a jelentést a MAB 2016. ja-

nuári ülésén fogadta el. A MAB 32 intézmény, 43 képzőhely, 19 város látogatása 

után 209 képzésről hozott akkreditációs határozatot, 20 képzést – ebből 3 székhe-

lyen kívüli, külföldi – nem akkreditált.  

A párhuzamos értékelések kiemelt jelentőségűek, mert ez a fajta minőségértékelés, 

megállapításai, tanulságai, javaslatai révén fontos segítség, jó alap, akár zsinórmér-

ték lehet az oktatáspolitikai döntések meghozatalában. 

A vonatkozó intézményakkreditációs eljárások sikeres 2015 végi, illetve 2016 eleji 

lezárását követően került átadásra az akkreditációt tanúsító oklevél a Liszt Ferenc 

Zenetudományi Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Országos Rabbi 

képző – Zsidó Egyetem és a Semmelweis Egyetem számára. 

Feladatainak ellátása során a MAB következetesen törekszik működésének teljes 

átláthatóságára. A személyiségi jogokat tiszteletben tartva, minden MAB határozat 

elérhető a honlapon. 
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2. Jogszabálytervezetek véleményezése 

2016 februárjában az EMMI egyes felsőoktatási, valamint egészségügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló tervezetet küldött MAB véleményezésre. 

A tervezettel kapcsolatban a MAB nem tett észrevételt.  

A MAB nem kapta meg véleményezésre a www.kormany.hu oldalon 2016. február 

4-én közzétett, a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvényjavaslatot1, ezért 

azt észrevételezte. Az előterjesztés azon elemét, miszerint a kamara "javaslatot 

tehet az adott képzésre jogosult intézménynek a képzési követelmények, szakmai 

vizsgakövetelmények módosítására, kiegészítésére, fejlesztésére" – a MAB prob-

lémásnak találta, mert az a képzési és kimeneti követelmények meghatározásában a 

Kamarának közvetlen, más érintett szervezetekkel nem egyeztetendő módosítási 

javaslattételi lehetőséget adna. 

 

4. A MAB teljes jogú ENQA tagságából fakadó teendők 

2015-ben lezajlott a MAB felülvizsgálati részértékelése, melynek eredményeként a 

MAB teljes jogú tagságát az ENQA visszaállította. Mindazonáltal van még tenni-

való, a következő, 2017/18-ban esedékes új, teljes értékelésig. Ennek sikere érde-

kében a 2015. december 11-i MAB plénumon elhangzottak alapján elkészült és a 

MAB honlapján 2016. január 7-én közzétételre került a 2016 szeptemberétől indu-

ló, a Felvi.hu honlapon meghirdetett azon képzések listája, melyek indítását a 

MAB nem támogatta, illetve melyeket a működés közbeni értékelés során nem 

akkreditált. MTI sajtóközlemény helye:  
http://os.mti.hu/hirek/113642/a_magyar_felsooktatasi_akkreditacios_bizottsag_kozlemenye 

A közzétett lista nyomán, feltehetően egy érintett felsőoktatási intézmény, panaszt 

nyújtott be a MAB ellen a Gazdasági Versenyhivatalnál, amit az kivizsgált. A Hi-

vatal a részletes kérdésekre adott MAB válaszokat elfogadta, majd – személyes 

meghallgatást is követően – az ügyet a MAB elleni versenyhivatali eljárás indítása 

nélkül lezárta. 

 

5. A MAB finanszírozási helyzete 

A MAB költségvetése és gazdálkodása az év első harmadában stabil volt, biztosí-

tani tudta a szervezet működését. Elkészült a 2015. évi központi költségvetési tá-

mogatás felhasználásáról szóló számszaki és szöveges beszámoló, melyet az EM-

MI elfogadott. A 2016. évre vonatkozóan megkötött támogatási szerződés az előző 

évinél 5 millió Ft-tal több, 160 MFt, a 2016. évi ENQA Forum méltó megszervezé-

sét és lebonyolítását tette lehetővé. A 2016. augusztusi elnöki átadás-átvétel során a 

MAB számlaegyenlege 100 millió Ft volt, ekkor a 2016. évi támogatásnak időará-

nyos, féléves része érkezett be a MAB számlájára. 

                                                           
1 A törvényjavaslat az elnöki beszámolók időpontjáig (2017. január 20.) nem került a Parlament elé. 

(megjegyzés: Csépe Valéria) 

http://www.kormany.hu/
http://os.mti.hu/hirek/113642/a_magyar_felsooktatasi_akkreditacios_bizottsag_kozlemenye
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6. Kapcsolatrendszer 

A MAB hasonlóan a korábbiakhoz, szoros kapcsolatot tartott 2016-ban is az MRK, 

az FTT, és az ODT szervezetekkel. A MAB plénum üléseire az említett szerveze-

tek képviselői állandó meghívottak, csakúgy, mint az FvB és FB tagjai is. Állandó 

meghívott továbbá az OH elnöke, valamint a felsőoktatási államtitkár. 

2016. március 24-én a Prof. Dr. Hazman Shah Bin Abdullah vezette Malaysian 

Qualification Agency delegációját fogadtam a MAB-ban, Szántó Tibor főtitkár és 

Rozsnyai Krisztina nemzetközi referens jelenlétében. 

Úgy a Magyar, mint a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjainak eddig végzett 

munkáját, együttműködésüket személyes levélben köszöntem meg, jelezve, hogy a 

MAB-nak új elnöke lesz, akinek lehetőségében áll e két testület összetételének 

megújítása. 2016. október 29-én magam is részt vettem a MAB Nemzetközi Ta-

nácsadó Testületének ülésén, ahol a MAB előző évi tevékenységét tekintettük át. 

A MAB elnökeként mindig fontosnak tartottam, hogy szűkös anyagi kereteink 

ellenére vegyünk részt az ENQA ülésein, rendezvényein. Ezek sorában kiemelkedő 

jelentőségű volt a MAB szempontjából, hogy – kezdeményezésemre – az ENQA 

2016. évi Forum rendezvényét április 28-29-én Budapesten tartottuk. A mintegy 90 

résztvevő színvonalas, élénk hozzászólásokkal követett előadásokat hallhatott, s az 

ENQA első félévi közgyűlésére is sor került. A Forum bevezető előadását – az 

ENQA elnöke és jómagam üdvözlő szavai után – Palkovics László felsőoktatási 

államtitkár tartotta, tájékoztatást adott a magyar felsőoktatás aktuális kérdéseiről. A 

többi előadás közül kiemelhető az a kettő, mely a felsőoktatásban (is) egyre na-

gyobb problémát jelentő (diploma) hamisításokkal, csalásokkal, s ezek minőségbiz-

tosítási összefüggéseivel foglalkozott. A Forum nyitó napján megjelent a MAB 

leendő új elnöke, Prof. Dr. Csépe Valéria is, akit az államtitkár a vacsorán az 

ENQA közösségnek bemutatott. A gálavacsorát dunai sétahajózás keretében fo-

gyasztottuk el. A rendezvény záró programjaként megállókkal tarkított autóbuszos 

városnézést szerveztünk, melynek egyik állomása a Liszt Ferenc Zenetudományi 

Egyetem gyönyörűen felújított központi épülete volt. 

A MAB nemzetközi elismerését továbbra is kiemelten szolgálja Rozsnyai Krisztina 

aktív nemzetközi részvétele a CEENQA főtitkáraként és több más külföldi szerve-

zet munkájában. 

Összegzésként azzal a jóleső érzéssel zárható az elnöki beszámoló, hogy a Testület 

2016-ban is konstruktív viták során érlelte ki döntéseit, adta meg szakértői vélemé-

nyét, mely záloga a jövő sikeres együttműködésének, és jó alapul szolgál a felsőok-

tatás minőségének önzetlen szolgálatához. 
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II. Jobbágy Ákos részbeszámolója a 2016. május 1. és augusztus 31. közötti 

időszakra vonatkozóan 

A MAB elnöki teendőit 2016. május 1 és augusztus 31. (de facto július 18-ig) kö-

zött Jobbágy Ákos alelnök látta el. Ebben az időszakban: 

(a) létrejött és működött a MAB 2016-2018 közti stratégiáját előkészítő ad hoc 

bizottság. A Plénum 2016. június 3-i ülésén jóváhagyta a Stratégiai Bizottság 

névsorát: Bakacsi Gyula, Bodorkós László, Jobbágy Ákos, Kovács L Gábor, 

Topár József. A bizottság referense Szántó Tibor. A bizottság által elkészített 

anyagot a MAB kinevezett elnöke felhasználta a MAB 2017-2018-as 

stratégiájának meghatározásakor. 

(b) három Plénum ülésre került sor: május 6-án, június 3-án és július 8-án. 

(c) a MAB véleményezett kormányrendelet tervezeteket. 

(d) a MAB sajtóközleményt adott ki a doktori képzések akkreditációjáról. 

(e) a MAB a rektoroknak küldött levélben felhívta a figyelmet az egyetemi tanári 

címre pályázók publikációs listáinak az MTMT-be időben történő bevitelének 

fontosságára. 

(f) a MAB pontosította a doktori iskolákra vonatkozó Útmutató programozott 

ellenőrzésre vonatkozó részét és erről értesítette a doktori iskola vezetőket. 

 

 

III. Csépe Valéria részbeszámolója a 2016. szeptember 1. és december 31. 

közötti időszakról 

1. A törvényben meghatározott alapfeladatok teljesítése a 2016. év utolsó 

harmadában 

1.1 Folyamatos feladatok 

A MAB Testület ezen időszakban tartott, az újonnan kinevezett elnök vezetésével 

lefolytatott ülésein a megszokott munkarendben, zökkenőmentesen folytatódott a 

munka 2016. szeptember 1-től. Az év befejező hónapjaiban szaklétesítési és 

intézmény-akkreditációs határozatok meghozatalára, továbbá hat felsőoktatási 

intézmény esetében (2016 decemberében lejárt, el nem indított akkreditáció) az 

akkreditáció hatályának meghosszabbítására, s a működő képzések monitor 

vizsgálatára került sor. A Testület ebben az időszakban lefolytatta az akkreditált 

doktori iskolák törzstagi megfelelési vizsgálatát, valamint a doktori iskola 

létesítések, egyetemi tanári pályázatok véleményezését. Az egész évre vonatkozó 

ügyek típusát és számát az elnöki beszámolót záró összesítő táblázat tartalmazza.  

A mintegy 3000, rendszeresen csak egytizedében felkért, szakértőből álló adatbázis 

(amelynek felülvizsgálatát a Nemzetközi Tanácsadó Testület több éve javasolja) 

áttekintéséhez, szükséges átalakításához az előkészítést a MAB Titkárság 

munkatársai elvégezték, a Testület a MAB 2017-2018 évi stratégiájában szereplő 

célkitűzések és annak cselekvési terve alapján ezzel a feladattal 2017 első 

félévében foglalkozik. 
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1.2 Kiemelt feladatok 

A MAB kiemelten kezeli a doktori iskolák (DI), és a doktori képzés külső és 

belső minőségbiztosításának kérdését, valamint az egyetemi tanári pályázatok 

szakszerű, kiválóság-alapú, elfogulatlan vizsgálatára építő határozatok kialakítását.  

Ennek szellemében készült el és került kiküldésre a doktori iskolák ellenőrzésének 

tartalmáról és határidőiről szóló tájékoztatás.   

A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása a doktori iskolákról, a doktori 

eljárások rendjéről és a habilitációról 2016. szeptember 1-től hatályos. A 

rendeletmódosítást a doktori iskolákban (DI) folytatott tanulmányok idejének 

három évről négy évre történő átalakítása indokolta. A rendeletmódosítás szerint 

egy DI új tudományágának nyilvántartásba vétele ugyanúgy történik, mint egy új 

doktori iskoláé. Bár a rendeletmódosítás több tekintetben érinti a MAB munkáját, az 

észrevételeket a jogszabályalkotók a rendeletmódosításnál nem vették figyelembe. 

Változatlanul problémát jelent, hogy a MAB által észrevételezett aránytalanság (DI 

törzstagjainak száma az egy, kettő és több tudományágas DI-kben, továbbá a MAB a 

doktori iskola akkreditációját megvonhatja, ám a jelenlegi szabályozás szerint 

megszüntetését nem kezdeményezheti.  

A kormányrendelet elérhető a MAB honlapján: 
http://www.mab.hu/web/images/doc/szabalyok/Doktori_387_2012_Kormrend_160901.pdf  

 

Az egyetemi tanári pályázatok véleményezésének kérdései az egyetemi tanári és 

doktori ügyekért felelős Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium (EDK) ülésein 

áttekintésre kerültek. Az EDK határozati javaslatai alapján 2016. szeptembere és 

decembere között a Testület további 43 egyetemi tanári pályázatot véleményezett 

(ebből hármat nem támogatott). 

Az egyetemi tanári megfelelés eredményéről szóló határozatokat megalapozó szak-

bizottsági előterjesztések további javítása mellett szükségessé vált a megfelelési 

vizsgálat két területének (tudományos teljesítmény, oktatói tevékenység) értékelé-

sében a számos kritikát kiváltó ellentmondást és félreértést jelentő szóhasználat 

felülvizsgálata. Az év végén a kritériumokat nem érintő módosítási javaslat 

előkészítésre került, a Testület határozatára 2017. január 20-án kerül sor. A krité-

riumok további pontosítása a szakterületi besorolások áttekintését követően 2017 

első félévében kerülhet sor. 

Az új felsőoktatási stratégia külön hangsúlyt helyez a felsőoktatás nemzetközie-

sítésére. Az ebből levezethető megfelelési elvárásoknak a MAB jelenleg csak 

formálisan felel meg. Az egyetemi tanári pályázatokat ugyan angol nyelven is be 

kell nyújtani, külföldi szakbírálóknak történő kiadásra 2016-ban csak kevés esetben 

került sor. A lehetséges megoldások áttekintését követően a korábbinál 

hatékonyabb megvalósítás a 2017. évi tavaszi pályázati fordulóban várható.  

Az EDK az egyetemi tanári pályázatoknál a külföldön szerzett tudományos 

fokozatok elismerésénél 2016-ban is szembesült vitás kérdésekkel. A MAB elnöke 

http://www.mab.hu/web/images/doc/szabalyok/Doktori_387_2012_Kormrend_160901.pdf
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egy esetben kért erre vonatkozóan az illetékes szervezettől (Oktatási Miniszteri 

Konferencia) állásfoglalást. 

A MAB kiemelten fontosnak tartja a Testület által hozott határozatok 

érvényesülését a magasabb szintű döntésekben. Ezt segíti döntéseinek folyamatos, 

s egyes kérdésekben azonnali (gyorslista) közzététele honlapján.   

A MAB a Testület 2016 végén hozott döntése értelmében ismét kezdeményezte az 

Oktatási Hivatalnál a nem akkreditált szakok közzétételét a felvi.hu felületen. 

Ez a szükséges informatikai fejlesztés elmaradása miatt nem lehetséges, így a 

hivatalosan meghirdetett szakok listájával történt egyeztetés alapján kialakított 

negatív akkreditációs státuszú szakok listája 2017. január 20-án megjelenik a MAB 

honlapján. Erről a 2017-2018 tanévre jelentkezők a felvi.hu tájékoztató szövegéből 

szerezhetnek tudomást. 

 

2. A jogszabályi környezet változásából következő feladatok, s az azokra 

történő felkészülés 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) módosítása, to-

vábbá az abból levezetett, illetve kapcsolódó jogszabályok a MAB Testülete és 

Titkársága számára több, egyben új típusú feladatot és megváltozott feladatellátást 

is jelentettek, s jelentenek 2017-ben is. Ezek egyik területe az új képzési és kime-

neti követelmények (KKK) bevezetéséhez kapcsolódik. 

A Testület megvitatta és elfogadta (2016. szeptember), alkalmazva a nemzeti fel-

sőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezéseit, a szakmai bírálati szempontokat az alábbi területeken:  

 Felsőoktatási szakképzés (FSZ) létesítése 

 Alapképzési szak/szakirány létesítése 

 Mesterképzési szak létesítése 

 Felsőoktatási szakképzés (FSZ) indítása 

 Alapképzési szak/szakirány indítása 

 Mesterképzési szak indítása 

A Testület ugyancsak megvitatta és elfogadta (2016. október) az új képzési és ki-

meneti követelmények (KKK) alapján alkalmazandó szaklétesítési és szakindítási 

útmutatókat és űrlapokat. 

A MAB Titkársága 2016 októberében megkezdte a felkészülést a FOI-knak az 

Oktatási Hivatal által végzendő működési engedély felülvizsgálatához kapcsoló-

dó MAB feladatokra. A vonatkozó jogszabályok a MAB szakvéleményének beké-

rését rendelik a felülvizsgálathoz. A MAB Titkársága ezért a 2017 februárjától 

várható feladatokat, s a feltételek meglétére vonatkozó felmérést megkezdte, s az új 

keretben végzendő feladatok pilot típusú megvalósítását előkészítette. 

Az ESG 2015 bevezetésének feladatait kijelölő, 2015 júliusában tárgyalt testületi 

dokumentumot nem követte a megvalósítás, a MAB-nak jelenleg sincs a megfele-
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lési vizsgálatokban alkalmazandó ESG 2015 módszertana. Ezért a Testület 2016. 

december 9-i határozatával elfogadta azt az elnöki előterjesztést, amelynek értel-

mében ESG 2015 ad hoc bizottság jön létre. A bizottság feladata többek között az 

NTT által is javasolt holisztikus szemléletű megfelelés vizsgálat alkalmazása. 

 

3. A MAB 2017-2018 évi stratégiája 

2016 októberében elkészült az új elnök által kialakított 2017-2018 évi stratégia. Az 

új stratégia figyelembe veszi a MAB magyar és nemzetközi tanácsadó testületei-

nek (MTT és NTT) korábbi és új (NTT, 2016. október 28.) javaslatait (lásd alább), 

továbbá az ENQA által a MAB tagságának felülvizsgálatára lefolytatott időközi 

(2015) értékelés megállapításait. Ennek során sor került a 2013-2015 évi stratégia 

megvalósulásának a Titkárság által elvégzett elemzésére, valamint azoknak a javas-

latoknak a beépítésére, amelyeket a MAB 2016 júniusában létrehozott ad hoc Stra-

tégiai Bizottsága állított össze, s amelyet a MAB Testülete 2016 szeptemberéig 

véleményezett.  

A Testület által 2016. december 9-én elfogadott stratégia újrafogalmazza a MAB 

küldetésnyilatkozatát, szerepét, kijelöli a főbb feladatokat, s célként határozza meg 

azokat a tevékenységeket is, amelyek a MAB korszerű, partneri, együttműködő 

szerepét erősítik, s a FOI-k belső minőségbiztosításának javulását segítik. A főbb 

stratégiai feladatok között szerepel többek között: 

 A felsőoktatási intézményekben folytatott képzés feltételeinek szakmai 

értékelésében és minőségbiztosítási vizsgálatában a kiegyensúlyozott, a 

bemeneti és kimeneti mutatókat egyaránt elemző gyakorlatának (lásd ESG 

2015) kialakítása.  

 Kritériumrendszer kialakítása a képzésben résztvevő gyakorlati szakemberek 

teljesítményének értékelésére, s az új rendszer bevezetése. 

 Intézményi akkreditációs eljárások differenciálása (akkreditáció, audit); 

feltételek vizsgálata és kritériumok kidolgozása. 

 A MAB „háromkörös” akkreditációs tapasztalataiból levezetendő új módszertan 

kialakítása. 

 A párhuzamos programakkreditáció folytatásának felmérése (szakértelem, 

kapacitás, pénzügyi), a folytatásról döntés előkészítése. 

 A felsőoktatási intézményeknek nyújtandó szolgáltatásokhoz (tanácsadás, 

képzés, stb.) szükséges feltételek vizsgálata, a feladatok kijelölése, rendszeres 

fórumok kialakítása. 

 Felkészülés a MAB ENQA tagságának megújításához szükséges feladatok 

kialakítására, az önértékelés elkészítése. 

 A MAB szakértői bázisának megújítása 

 Külföldi bírálók bevonása a MAB szakmai bírálati, véleményezési rendszerébe 

(egyetemi tanári pályázatoknál), a kiterjesztés (doktori iskolák) lehetőségeinek 

és szükséges feltételeinek vizsgálata. 
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 A MAB Titkárság feladatellátásának (indokolt részletezés a stratégiában) 

korszerűsítése. 

A stratégia megjelenik a MAB 2016. évi évkönyvében, valamint a honlapon. 

 

4. A MAB tevékenységének minősége 

A MAB azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket a felsőoktatás belső minőségbiz-

tosítási rendszerének külső kontrollját törvényi felhatalmazás alapján gyakorló 

független szervezetként vizsgál, önmagára, tevékenységére nézve is fontosnak 

tartja. Ezt segítik a hazai és nemzetközi értékelések. 

4.1 Hazai értékelési rendszer 

FOI visszajelzések 

A MAB tevékenységét, s annak minőségét rendszeresen értékelik a FOI-k, jóllehet 

a MAB Titkársága által eddig alkalmazott, professzionálisnak sajnos nem 

nevezhető kérdőívekre visszaküldött alacsony számú válasz érdemi elemzést nem 

tesz lehetővé. Erre 2017-ben szükséges megfelelő megoldást találni. 

MTT 

A MAB tevékenységének értékelésében és céljainak megfogalmazásában támasz-

kodik a Magyar Tanácsadó Testület (MTT) javaslataira. 2016 döntése alapján 

felkérendő tagok többsége a beszámoló időpontjáig pozitív visszajelzést küldött. 

4.2 Nemzetközi értékelési rendszer 

ENQA 

A MAB ENQA tagságával együtt jár a MAB, mint szervezet értékelése, s ez a 

minőségbiztosítási szervezetekre vonatkozó ESG 2015 előírások szerint történik. A 

kritériumokat, s az eljárásrendet az ENQA pontosan rögzíti. A MAB számára 

2017-ben esedékes az önértékelés elkészítése, s 2018-ban maga a vizsgálat. A fela-

datok szervezésénél és megvalósításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a MAB 

Testület mandátuma 2018. február 28-án lejár, s az NTT javaslatainak (lásd alább) 

lehetséges jogszabályi megvalósítását a MAB elnökének 2017 első negyedévében 

kezdeményeznie kell. 

NTT 

A MAB tevékenységének értékelésében a Nemzetközi Tanácsadó Testületének 
(NTT) javaslatai igen fontosak. A külső szakértők értékelő észrevételei, 

visszajelzései és konkrét javaslatai alapként szolgálnak a MAB tevékenységének 

megszervezésében, megújításában, a MAB-bal, mint ENQA-taggal szembeni 

elvárások teljesítésében. 

Az NTT éves ülését 2016. október 28–29. között tartotta Budapesten. Az ülés során 

a MAB 2015-2016 évi tevékenységének megvitatásán kívül sor került a MAB 

készülő stratégiájának áttekintésére, s az ezzel kapcsolatos ajánlások megfogalma-

zására.  
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Az NTT tudomásul vette, hogy 2013–2015 után 2017–2018-ra szóló stratégia 

készül. Ennek oka, hogy az előző elnök lemondásáig a 2016-2018 évi stratégia 

nem készült el, s a Testület csak 2016 júniusában döntött egy a stratégiát előkészítő 

ad hoc bizottság létrehozásáról. Az NTT örömmel nyugtázta, hogy a MAB straté-

gia céljai között nem csak a hazai jogszabályi környezetnek, hanem az ESG 2015 

sztenderdjeinek való megfelelés is szerepel, s hogy a MAB kiterjedt kommunikációt 

kíván folytatni a felsőoktatás valamennyi szereplőjével.  

Az NTT a MAB testületi tagságával kapcsolatban fontosnak tartja a folyama-

tosság fenntartását, így az egyszerre lejáró helyett a 3-3 éves időtartamban átfedő 

mandátum bevezetését javasolja. Az NTT fontosnak tartaná a testületi tagok 

visszahívási feltételeinek pontos jogszabályi rögzítését is.  

A MAB minőségfogalmának bővítése ismét napirendre került (ezt tartalmazza a 

MAB új stratégiája is). Ennek keretében tett NTT ajánlások: a MAB holisztikus 

szemléletben közelítsen a felsőoktatási intézményekhez, a minőségbiztosítás az 

átfogó oktatási célok és a hallgatók fejlesztési kompetenciáihoz igazodjon, a minő-

ségi megközelítéseket a tanulási környezet és a teljes hallgatói életciklus vonatko-

zásában kell megfogalmazni. 

Az NTT ismételten javasolta a szakértői bázis megújítását, a felsőoktatási 

vezetés és irányítás bevonását, a Titkárság személyi állományának megújítását, s 

stabil gazdálkodásának biztosítását. 

A MAB, mint szervezet vonatkozásában az NTT javasolta a belső irányítás aktuali-

zálása érdekében a változásmenedzsment megközelítést alkalmazni a célok elérésé-

hez. Ehhez a munkatársaknak speciális kompetenciákkal kell rendelkezni.  

A tanácsadó testület üdvözölte, hogy a MAB a doktori iskolák értékelési 

rendszerében tervezi bevezetni a nem hazai bírálói értékelést. Támogatta, hogy 

a MAB saját tapasztalatai alapján felülvizsgálja, és kapcsolatot teremt az 

intézmény- és programakkreditáció között.  

A tanácsadó testület ismét hangsúlyozta, hogy a felsőoktatási intézmények maguk 

felelősek intézményük minőségbiztosításáért. A minőséghitelesítési ügynökségek-

nek támogatniuk kell e törekvésben az intézményeket. A tanácsadó testület azt 

javasolta, hogy a MAB úgy tervezze meg ellenőrző, támogató tevékenységét, hogy 

az intézményeket a belső minőségi törekvés felé indítsa el. 

Az NTT javasolta megvizsgálni a 4. intézményakkreditációs ciklus szükséges-

ségét. 

 

5. A MAB Titkárság működése, a tevékenység hatékonysága 

A MAB Titkárság és a Testület közötti együttműködés feltételeinek megteremtésben 

elsődleges a Titkárság tevékenységét meghatározó feltételek javítása. Ennek tervezé-

séhez elkészült a szervezeti felépítés, a belső szabályozó rendszer, illetve annak a 

jogszabályoknak való megfelelése. Az elvégzett felmérés több helyen jelzi a belső 
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szabályokban hatályon kívül helyezett jogszabályok tovább élését, illetve az újabbak 

bevezetésének hiányát. A konkrét feladatok megoldása 2017 első félévében várható. 

A Titkárság személyi feltételei, a megújuló feladatok ellátásához szükséges kompe-

tenciái hiányosak. A munkatársi szerkezet áttekintése megtörtént, a fiatalítás és az 

alapkompetenciáknak megfelelő munkatársak aktív keresése, s a Titkárság korfájá-

nak javítása megkezdődött. 

Az informatikai felméréshez szükséges feladatok elindítása 2016 decemberében 

megkezdődött. A MAB honlapja nem korszerű, s már nem fejleszthető. A teljes 

problématérkép megismerését követően lehetséges a megfelelő megoldást kezde-

ményezni. 

A MAB 2016-ban megfelelő gazdálkodási évet zár. Az új feladatok (titkársági 

humán erőforrás bővítése, minőségi megújulás, informatika) pénzügyi feltételeinek 

megteremtésére az új elnök még 2016 novemberében megkezdte az illetékes mi-

nisztériumi főosztállyal az egyeztetéseket. A felsőoktatási államtitkár által jóváha-

gyott 2016-os költségvetési ráemelés lehetővé teszi a 2017. évre kitűzött célok 

feltételeinek (magasan képzett munkatársak felvétele, raktárfunkció áthelyezése, 

informatikai eszközbeszerzés) megteremtését. A 2016.évi költségvetési támogatá-

son felüli 30MFt lehetővé teszi a stratégiában kitűzött célok megvalósításához 

szükséges feltételek javítását. 

 

 

A 2016 folyamán hozott határozatok adatai 

a 2017. január 12-i nyilvántartás alapján 

 

I. Intézményakkreditáció 

határozat 

száma 

intéz-

mény 
döntés hatály 

tájékoztató / 

önértékelés 

intézkedési 

terv 

monitor 

vizsgálat 

2016/1/VI/1 EJF A 2021.01.31 2017.09.15  2017.09. 

2016/1/VI/2 KE 3 kar A 2017.12.31 2016.09.15   

2016/2/VIII/1 OR-ZSE A 2020.12.31 2017.12.31 2016.07.31 
2017.02 (2 képzés) 

2018.02 (4 képzés) 

2016/5/V/1 KRE A 2020.12.31 2017.09.15 2016.10.15 2017.09 (3 képzés) 

2016/7/IX WJLF NA     

2016/9/VII/1 GTF NA 
 

  
 

2016/9/VII/2 SSTF NA 
    

A (akkreditált), NA (nem akkreditált) 

 

II. Folyamatban lévő intézményakkreditáció: Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
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III. A Testület által hozott döntések száma 

ügytípus 

év 

tárgyalt támogatott nem támogatott 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

felsőoktatási szakképzés létesítés – – 1 – – 1 – – 0 

FO szakképzés indítás 4 3 5 3 2 3 1 1 2 

alapszak létesítés 4 1 0 1 1 0 3 0 0 

alapszak indítás 40 17 33 17 9 16 23 8 17 

mesterszak létesítés 20 4 2 9 2 1 11 2 1 

mesterszak indítás 51 65 34 27 39 15 24 26 19 

doktori iskola létesítés 1 5 6 1 2 5 - 3 1 

egyetemi tanári pályázat 153 136 129 114 107 98 39 29 31 

 

 

IV. Monitor, akkreditáció, felülvizsgálat 

Monitor 1: alap- és mesterszak 7 (7 támogatás) 

Monitor 2: intézmény (+kar) monitor 5 (+2) 

Akkreditáció 1: intézmény 6 intézmény (7 kar, 14 képzés) 

Akkreditáció 3: párhuzamos programakkreditáció 

(gazdaságtudományi képzések) 

A 2015-ben elvégzett vizsgálatok eredménye alapján 

hozott határozatok időpontja: 2016 január 

24 szak, 32 intézmény, 43 képző-

hely, 19 város, 209 képzés, 

79 intézkedési terv 

Felülvizsgálati ügyek (döntések száma) 38 (ebből 13 támogatott) 

DI: működő doktori iskolák akkreditációs értékelés 102 DI, 201 törzstag 

 

 

Budapest, 2017. január 20. 

 

Balázs Ervin, Csépe Valéria 
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Főtitkári beszámoló 

A MAB titkárság tevékenysége 2016-ban 

 

Elfogadva a MAB 2017/1/III/2 számú határozatával (2017.01.20.) 

A titkárság tevékenységének döntő részét 2016-ban is a MAB testületének feladatai 

és munkája határozták meg. A titkárság rendszeres feladatait e vonatkozásban a 

felsőoktatási intézmények által készített beadványok formai ellenőrzése, a bírálók 

felkérésének intézése, a különböző bizottsági és plénumülések szervezése, a doku-

mentációk kezelése és tárgyalásra előkészítése, majd a plénumhatározatokról érte-

sítő és egyéb levelek írása, s az információk nyilvánosságra hozatala (honlap), és 

az általános adminisztráció, iktatás, postázás, valamint információ szolgáltatás 

jelentette. 

 

A titkárság munkájából 2016-ra vonatkozóan a következőket emelhetjük ki. 

 

1. Munkafeladatok 

1.1  Intézményakkreditáció 

A harmadik intézményakkreditációs kör ötödik szakaszából a 2015-ös látogatá-

sok után három egyházi intézmény jelentése készült el 2016-ban, s került a plénum 

napirendjére.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkreditációs eljárása – az intézmény többszöri 

halasztási kérése, új szervezeti keretek kialakítása után – 2016-ban indult. A titkár-

ság végezte az intézmény képviselőivel az eljárás részleteinek előkészítő egyezte-

téseit, s javaslata nyomán ebben az eljárásban, kísérleti jelleggel, összevont szakte-

rületi értékelésekre kerül sor a csak ebben az intézményben folyó képzések vonat-

kozásában. Az intézményi önértékelés beérkezése, s a látogató bizottság felkészítő 

ülése után a helyszíni látogatás 2016. november 7-8-án volt, az LB jelentése 2017-

ben készül el. 

Az intézményakkreditációs eljárások munkálataiból a titkárság is kivette részét 

szervezéssel, az anyagok előkészítésével, a helyszíni látogatáson háttértámogató 

részvétellel, a jelentések írásához, formába öntéséhez nyújtott segítséggel, határo-

zat-tervezetek készítésével, a plénum-levelek írásával. 2016-ban is különös figyel-

met fordítottunk az akkreditációs jelentések gondozására, mely a formai elemeken 

kívül egyes tartalmi vonatkozások ellenőrzésére is kiterjedt, a különböző LB-k által 

készített jelentések egységességének biztosítását elősegítendő. A titkársági szer-

kesztő munka során különös figyelmet kell fordítani az érintett LB elnökével, tag-

jaival való egyeztetésre. Az intézménynek minden esetben az LB elnöke által jóvá-

hagyott, a MAB elnöke által is látott jelentéstervezet kerül észrevételezési kikül-

désre. Az egyházi intézmények LB jelentéseiben nemcsak az adott intézményről, 

de annak hitéleti képzéseiről is részletes értékelések készülnek. Utóbbi jelentések 

koherenciáját az is segítette, hogy 2014. május 20-án egy a plénum által erre a célra 
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felkért ad hoc bizottság alakította ki a több intézményt érintően felmerült problé-

más kérdések egységes kezelési módját, értékelési szempontjait. Ezt az iránymuta-

tást 2016-ban is követtük. 

 

1.2  Párhuzamos vizsgálatok 

2016-ban nem indult új párhuzamos programakkreditációs vizsgálat. A gazdaság-

tudományi képzési terület képzéseinek jelentése a MAB 2016. január 29-i ülésén 

került elfogadásra. A MAB 79 képzés vonatkozásában írta elő intézkedési terv ké-

szítését. Ezeket március végi beérkezésük után a titkárság ellenőrizte, kitérnek-e a 

MAB határozatban megjelölt hiányosságokra, s tartalmazzák-e a feladatok mellett 

a felelősöket és határidőket. A munkát a Testület részéről Bakacsi Gyula felügyel-

te. Az érintett intézményeknek küldendő válaszleveleket a titkárság készítette elő. 

 

1.3  Nyomon követési (monitoring) vizsgálatok 

A titkárság 2016-ban is figyelemmel kísérte a monitoring vizsgálatra utalt intézmé-

nyek és képzések vonatkozó MAB határozatait, s ahol szükséges volt, elkészítette a 

kiértesítő leveleket az érintett intézmények vezetői számára, a korábban feltárt hiá-

nyosságok miatt szükséges intézményi tennivalók feltüntetésével. A beérkező vála-

szokat az illetékes szakbizottságokhoz, illetve látogató bizottságokhoz továbbítot-

tuk, s ha szükséges volt, külső szakértők felkérésében is közreműködtünk, majd az 

ügyeket a bizottsági/LB véleményekkel döntéshozatalra a plénumra előkészítettük. 

 

1.4  Szaklétesítések, szakindítások 

A szaklétesítési és szakindítási ügyszám 2015-höz képest összességében csökkent, 

az FSZ és az alapszak indítások tekintetében volt növekedés, a mesterszak indítá-

sok számában csökkenés. (A részletes adatokat lásd a MAB 2016. évi tevékenysé-

géről szóló elnöki beszámolóban.) Számos esetben ebben az évben is hiánypótlást 

kezdeményezett a MAB titkárság az OH felé, általában – időnyerés céljából – az 

érintett intézmény illetékesét is értesítve. Lényeges jogszabályi változás volt 2015 

végén, hogy a véleményezési határidőknek kormányrendeletből a felsőoktatási 

törvénybe kerülésével kimaradt a 30 napos hosszabbítási lehetőség, így minden 

szaklétesítési és szakindítási ügyben 90 nap alatt kell meghozni a vonatkozó MAB 

határozatot. 

 

1.5  Egyetemi tanári ügyek 

Az egyetemi tanári pályázatok alapos formai ellenőrzése, a hiánypótlást kérő leve-

lek írása, bírálók felkérése és az anyagok szakbizottságok, az Egyetemi Tanári és 

Doktori Kollégium, majd a plénum elé segítése, valamint plénum határozatok után 

az érintett intézmények rektorait értesítő levelek írása a múlt évben is rendben le-

zajlott. Az ügyszám a 2015-ös 136-hoz képest némileg csökkent (129). 
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1.6  Doktori iskolák akkreditációja, új doktori iskolák létesítése 

A doktori iskolákra vonatkozó értékelési szabályok változása miatt (egyetemi taná-

ri törzstagi többség általános elvárása, törzstagi életkori határok szoros figyelése) 

2016-ban nemcsak a lejáró akkreditációjú iskolák értékelésére került sor. Az akk-

reditációs elvárások plénum általi pontosítása után elvégeztük, illetve elvégeztettük 

a szükséges programozási módosításokat a doktori adatbázisban, kialakítottuk az 

eljárás titkársági lebonyolítási logisztikáját, s a formai-adminisztratív tevékenysé-

gek mellett a nem kevés érdeklődő telefonra, e-mailre is válaszoltunk. Az új értéke-

lési szempontok figyelembe vétele, s a szoros határidők melletti ügyszám nagy 

munkát jelentett a titkárság számára is. 

 

1.7 Felsőoktatási szakképzések véleményezése  

2016-ban 1 FSZ létesítési és 5 FSZ indítási beadvány szakértői véleményezését 

segítette a titkárság (bírálatok beszerzése, bizottság, majd plénum elé előkészítés, 

döntésről értesítő levelek). 

 

1.8 Felülvizsgálati bizottság 

A MAB Felülvizsgálati bizottságának (FvB) megalakulása óta (2006. július) a bi-

zottság munkáját, a szakbizottságokhoz hasonlóan, a titkárság segíti. Ez a munka a 

szervezési, logisztikai, adminisztratív feladatokon túl, melyeket a titkárság általá-

nos munkarendjében és munkamegosztásában látunk el, a bizottság mindenkori 

referensének jogi szakismereteit is igényli, különös tekintettel az ügyek FvB elé 

előkészítésére, s az FvB határozatok szövegezésére, formába öntésére. 2016-ban 

összesen 38 felülvizsgálati ügyben döntött az FvB. Néhány ügy a még mindig csak 

kéttagú FvB egy-egy tagjának érintettsége, s a harmadik tag kinevezésének lassan 

már egy éve elhúzódása miatt jelentős halasztást szenved. 

 

1.9  Felügyelő bizottság 

A MAB Felügyelő bizottság (FB) munkájának háttértámogatását szintén a titkárság 

végzi. E bizottság feladatai a MAB működésének és gazdálkodásának törvényessé-

gi ellenőrzésére koncentrálódnak. Legfontosabb feladataként a MAB mérlegbe-

számolóját és éves közhasznúsági jelentését véleményezi. 2016 áprilisában az FB a 

MAB 2015-ös mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentés tervezetét tárgyalta 

meg, s terjesztette támogatólag a május 6-i plénum elé. 

 

1.10  További feladatok 

További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak: 

a) A titkárság 2016-ban is részt vett a plénum elé kerülő különböző általánosabb 

működési, elvi anyagok előkészítésében. 2016-ban közreműködtünk a doktori 

iskolák véleményezési szempontjait tartalmazó dokumentum frissítésében, va-
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lamint az új szaklétesítési és szakindítási bírálati szempontok, útmutatók és bí-

rálati lapok elkészítésében.  

b) Ugyancsak részt vett a titkárság a MAB részére megküldött jogszabályterve-

zetek véleményezésében (a nemzeti felsőoktatási törvény, egyes felsőoktatási 

kormányrendeletek és a doktori kormányrendelet módosítási tervezetei, KKK 

rendelet tervezete). 

c) 2016 őszén MAB elnöki egyeztetések voltak az EMMI-vel a MAB működésé-

nek jogszabályi környezetét illetően, valamint az Oktatási Hivatallal a műkö-

dési engedély felülvizsgálati eljárások megindítása, az azokban való MAB köz-

reműködés tárgyában. Ezeken, s a kapcsolódó munkákban a titkárság munka-

társa(i) is részt vett(ek). 

d) A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 2016. évi ülését október 28-29-én 

tartotta. A fő téma – az éves beszámoló mellett – a MAB új stratégiája volt. Az 

NTT ülést 2016-ban is a titkárság szervezte, s közreműködött az NTT ajánlása-

inak elkészítésében, valamint elvégezte a MAB honlap vonatkozó részének ak-

tualizálását, beleértve a 2016 végén megválasztott, új összetételű NTT tagsá-

gának közzétételét. 

e) A titkárság feladata volt 2016-ban is a MAB honlapjának működtetése, kar-

bantartása és rendszeres frissítése. Ennek kapcsán kiemelhető, hogy – jelentős 

munkával – elkészítettük és a honlapon 2016. január 7-én – elnöki jóváhagyás 

után – közzétettük a MAB (ill. FvB) által nem támogatott / nem akkreditált, de 

a 2016-ra vonatkozó Felvételi tájékoztatóban szereplő képzések listáját. A lis-

tát – intézményi visszajelzések alapján – több ízben frissítettük. Ez a közzététel 

nemzetközi (ENQA) kötelezettségeink szerint történt, tekintettel arra, hogy az 

OH/EMMI technikai okok miatt nem tudta megjelölni a Felvételi tájékoztató-

ban ezeket a képzéseket. A közzétett lista sajtóvisszhangot és hallgatói érdek-

lődést is kiváltott, egy panasz nyomán pedig a Gazdasági Versenyhivatal kér-

désekkel fordult a MAB-hoz. A kérdésekre adandó írásos válasz tervezetét én 

készítettem el, s a MAB elnökének megbízásából én mentem el a Versenyhiva-

tal által kért személyes meghallgatásra. A GV nem indított eljárást a MAB el-

len, az ügyet lezárta. 

f) A TIR-t, a MAB 2009-ben létrehozott adatbázis alapú információs rendsze-

rét (http://tir.mab.hu) 2016-ban informatikusunk tovább bővítette, fejlesztette. 

A TIR-ben elérhetők a MAB testületének (plénum + bizottságok) és titkársá-

gának listái; a felsőoktatási intézmények és karaik alapvető adatai, akkreditált 

képzései; a MAB határozatok; a MAB szakértői és személyi adatbázis (már 

közel 3000 személlyel); a szaklétesítési, szakindítási, FSZ beadványok; az 

egyetemi tanári pályázatok szűkített változatai. Mindezen túlmenően a beadvá-

nyokról készült egyéni szakértői vélemények is bekerülnek a TIR-be. Ugyan-

csak elérhetőek itt a bizottsági és plénumülések emlékeztetői, s a szakbizottsági 

és a plénumülések lebonyolítását is segíti a rendszer (napirend, mellékletek, 

http://tir.mab.hu/
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gépi szavazás). A MAB véleményezés teljes folyamata a TIR-ben valósul meg 

a szaklétesítések, szakindítások, felsőoktatási szakképzések és az egyetemi ta-

nári pályázatok tekintetében, s az LB jelentések írását, összeállítását leszámítva 

a TIR-ben zajlik az intézmény- és a párhuzamos programakkreditáció admi-

nisztratív folyamata is. Egyéb fejlesztések mellett 2016-ban megújultak a dok-

tori iskolai határozatok, az akkreditált szakok nyilvántartása, bekerültek a TIR-

be az új KKK-k és a szakbizottsági és plénumülések támogatása érdekében is 

történtek fejlesztések. 

g) 2016-ban is jelentős informatikai munkát igényelt a doktori adatbázis 

(www.doktori.hu) karbantartása és a MAB bírálati szempontok változásait kö-

vető fejlesztése. Ennek jelentős részét informatikusunk végezte. 

h) 2016-ban is a titkárság végezte a személyes ügyfélforgalommal és a telefonos 

és elektronikus levelezéses kommunikációval kapcsolatos munkát, a tájékoz-

tatást, a MAB szabályok és eljárások között való eligazodás segítését, partnere-

ink információval való ellátását. 

i) A MAB kiadványok sorában megjelent a 2015. évi MAB tevékenységet be-

mutató Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítő 2016/1 és 2016/2 száma. A 

2016/3 szám 2017. januárjában jelenik meg. Ezek összeállítását, szerkesztését, 

nyomdai kiviteleztetését a titkárság végezte. 

j) 2016 novemberében a MAB elnökének iránymutatása alapján a titkárság elké-

szítette a MAB levelek új formátumú sablonjait. 

k) A korábbi évekhez hasonlóan folyt 2016-ban az általános titkársági segítő és 

adminisztrációs munka, mely a posta és iktatás, az elnök, a főtitkár és a főtit-

kár-helyettes mindenkori segítése, a központi telefon- és e-mail-kezelés mellett 

kimutatások, listák, statisztikák összeállítására irányult. 2016 decemberében a 

Magyar Országos Levéltár ellenőrizte a titkársági irattározás, iktatás, iratselej-

tezés rendszerét. 

 

2. Titkársági működés 

2.1  Munkatársi állomány, munkaszervezés 

A titkársági alkalmazotti állomány 2016-ban változott. 2015 végével távozott 

Karanyicz Tímea, helyére 2016. februártól, 6 órás foglalkoztatásban, Polonkáné dr. 

Bálint Ágnes került. Október 1-től az elnök új munkatársként Mosolygóné dr. 

Gődény Ágnest, november 7-től pedig – a más munkahelyre távozott (6 órás) Szabó 

Andrea helyére Csikota Ágnest alkalmazta a titkárságon. Februártól Négyesi Judit a 

korábbi 8 órás helyett 4 órás, októbertől dr. Czilli Máté a korábbi 4 órás helyett 6 

órás foglalkoztatásban dolgozik. 2016. december 31-én az alkalmazottak teljes 

munkaidős foglalkoztatottban kifejezett létszáma 15,38 fő volt, 0,75-tel több, mint 

2015 végén. Az adott munkafeladatokkal ez a létszám az óhatatlanul előforduló 

(gyermek)betegségek, s a szabadságok miatti helyettesítések okán jelent alkalma-

sint nehézséget a titkárság működésében. A munkatársak közül 6 fő részmunkaidő-

http://www.doktori.hu/
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ben, 6 fő nyugdíjasként dolgozik. (Köztük két fő részmunkaidős és nyugdíjas is.) A 

titkársági humánerőforrás fejlesztése, az ehhez szükséges források megteremtésé-

vel, az új MAB elnök fontos célkitűzése. 

A titkársági munkaelosztás 2016-ban a fenti személyi változások folyományaként 

változott. A Társadalomtudományi bizottság referense Polonkáné dr. Bálint Ágnes, 

a Felülvizsgálati bizottságé dr. Dávid Zsófia, az Agrártudományi bizottságé pedig 

Csikota Ágnes lett. Mosolygóné dr. Gődény Ágnes a MAB működését érintő jog-

harmonizációs javaslatokat és a MAB belső szabályzatainak módosításait készíti 

elő, s a 2017-ben induló OH működési engedély felülvizsgálati eljárások MAB 

titkársági felelőse.  

 

2.2  Eszközfejlesztés 

2016-ban avulás és tönkremenetel miatt 4 új asztali számítógépet és 5 monitort 

szereztünk be.  

 

2.3  Belső minőségbiztosítás  

Igen lényeges eleme a MAB belső minőségbiztosításának a folyamatokba épített 

titkársági és vezetői ellenőrzés. Ha egy véleményezési folyamatban bármelyik 

titkársági munkatárs bármilyen szabály- vagy rendellenességet észlel, akkor azt 

jelzi a főtitkár-helyettesnek, a főtitkárnak. Ha az ügy súlya indokolja, akkor a tit-

kárság az illetékes szakbizottsági elnökhöz, vagy a MAB elnökéhez fordul, s így 

történhet korrektív beavatkozás. Minden évben akad néhány ilyen eset, legyen szó 

elégtelen, hiányos szakmai bírálatról, látogató bizottsági részanyagról, plénum elé 

szánt döntési előterjesztésről, indoklásról.  

 

3. Kapcsolatok 

A titkárság külső kapcsolatai 2016-ban is intenzívek voltak, a felsőoktatási intéz-

ményekkel (intézményakkreditáció, doktori iskolák értékelése, szakindítások, 

egyetemi tanári pályázatok, általános érdeklődések kapcsán), az EMMI-vel (MAB 

határozatokról tájékoztatás, KKK-k, költségvetési tervezet, finanszírozási beszá-

moló, leltár), s az Oktatási Hivatallal (intézményi beadványok hiánypótlásai, 

MAB határozatokról tájékoztatás, eljárási kérdések). 

A MAB elnökének megbízásából, vagy annak kíséretében, vagy személyes felkérés 

nyomán magam vagy egy-egy titkársági munkatárs vett részt különböző hazai ren-

dezvényeken, egyeztetéseken (pl. Tempus nemzetköziesítési konferencia, 

HEInnovate projekt bemutató megbeszélés, képzési és kimeneti követelmények 

megújítása, EMMI/OH egyeztetés). 

A titkárság nemzetközi kapcsolatai tekintetében Rozsnyai Krisztina nemzetközi 

referens a közép- és kelet európai minőségbiztosítási ügynökségi hálózat, a 

CEENQA főtitkára, s az ENQA Board tagja. Tagja továbbá az osztrák nemzeti 

felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség, az AQ Austria Board-jának. Emellett 
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az EUA intézményértékelési programjában szakértői panel tagként vagy titkárként 

rendszeresen részt vesz. 

Jelentős nemzetközi kapcsolati titkársági feladat volt az ENQA 2016. évi 

Members’ Forum-ának budapesti megrendezése (április 28-29-én), ennek előké-

születei és lebonyolítása, mely a MAB elnökével és az ENQA titkársággal való 

folyamatos egyeztetés mellett történt. A mintegy 90 résztvevő, s a pozitív vissza-

jelzések arról tanúskodnak, hogy ez a rendezvény erősítette a MAB európai elis-

mertségét. 

 

 

Budapest, 2017. január 12. 

 

Szántó Tibor 
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Hazai események, dokumentumok 

 

A MAB ülései 2016-ban 

 

1. 2016. január 29. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Jogszabályi változások 

IV. Egyetemi tanári bírálati szempontok módosítása 

V. Egyebek 

1. Megbeszélés Palkovics Lászlóval (2015. december 18.) 

2. BCE felsőoktatási konferencia (2016. január 28.) 

3. Az MTA IX. Osztálya Közgazdaságtudományi Bizottságának állásfoglalása 

A zárt ülés-rész témái 

VI. Intézményakkreditáció 

1. Eötvös József Főiskola 

2. Kaposvári Egyetem 3 kara 

VII. Gazdaságtudományi képzések párhuzamos akkreditációja 

VIII. Személyi javaslatok: szakbizottságok új tagjai 

IX. Egyetemi tanári pályázatok (3 pályázat)  

X. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (6 ügy) 

 

 

2. 2016. február 26. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Elnöki beszámoló a MAB 2015. évi tevékenységéről 

IV. FvB elnöki tájékoztató a MAB FvB 2015. évi tapasztalatairól 

V. Főtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2015. évi tevékenységéről 

VI. Doktori iskolai bírálati szempontok módosítása 

VII. Egyebek 

1. ODT ülés (2016. február 12.) 

2. A Pszichológus Kamara (szervezés alatt) feladat- és hatásköre 

3. Tájékoztatás a budapesti ENQA Members’ Forum szervezésének állásáról 

A zárt  ülés-rész témái 

VIII.  Intézményakkreditáció 

1. Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 

2. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 

3. Adventista Teológiai Főiskola monitor eljárása  

4. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola monitor eljárása 

5. Wesley János Lelkészképző Főiskola monitor eljárása 

6. Sapientia Hittudományi Főiskola – intézkedésekről tájékoztatás 

IX. Személyi javaslat: szakbizottság új tagja  
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X. Egyetemi tanári pályázatok (10 pályázat)  

XI. Új doktori iskola véleményezése 

XII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (10 ügy)  

 

 

3. 2016. április 8. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Mesteroktató akkreditációs elfogadhatósága, elvárások 

IV. MNB alapítványok szerepe doktori képzésekben (tájékoztatás) 

V. Egyebek 

1. A DOSZ javaslatai az átalakuló doktori képzésben 

2. Tájékoztató az FTT munkájáról 

3. A MAB elnök és a miniszterelnök levélváltása 

4. Malajziai ügynökség (MQA) látogatása (2016. március 24.) 

5. Egyeztetés az államtitkárral (2016. április 6.) 

6. Tájékoztatás a budapesti ENQA Members’ Forum szervezésének állásáról 

A zárt  ülés-rész témái 

VI. Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről 

1. Budapesti Corvinus Egyetem 

2. Budapesti Metropolitan Egyetem 

3. Edutus Főiskola 

4. Zsigmond Király Főiskola 

VII. Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés, Korea) 

VIII. Személyi javaslat: szakbizottság új tagja 

IX. Egyetemi tanári pályázatok (86 pályázat) 

X. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (7 ügy) 

 

 

4. 2016. május 6. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. A MAB gazdálkodása 

1. A MAB 2015. évi közhasznú beszámolója 

2. A MAB 2016. évi költségterve 

IV. A szakindítás bírálati szempontjainak módosítása a hitéleti képzésekben 

V. MNB alapítványok szerepe doktori képzésekben 

VI. Egyebek 

1. ENQA Members’ Forum (Budapest, 2016. április 28-29.) 

2. Megállapodás előkészítése a malajziai ügynökséggel (MQA) 

A zárt  ülés-rész témái 

VII. Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről 

1. Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
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2. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 

3. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

VIII. Javaslat az Agrártudományi bizottság elnökének megbízására 

IX. Egyetemi tanári pályázatok (11 pályázat)  

X. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (2 ügy) 

 

 

5. 2016. június 3. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Jogszabály módosítási tervezetek 

IV. Egyebek 

1. Megbeszélés a PTE Földtudományi DI vezetőjével (2016. május 13.) 

2. CEENQA közgyűlés (Krakkó, 2016. május 13-14.) 

3. Eszmecsere a gazdaságtudományi képzések intézményi képviselőivel 

A zárt  ülés-rész témái 

V. Intézményakkreditáció 

1. Károli Gáspár Református Egyetem 

2. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola monitor vizsgálata 

VI. Gazdaságtudományi képzések párhuzamos programakkreditációjának követése 

1. Beérkezett intézkedési tervek (tájékoztatás) 

2. PTE regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak kivezetése 

VII. Működő doktori iskolák akkreditációja (19 DI) 

VIII. Egyetemi tanári pályázatok (4 pályázat) 

IX. Személyi javaslat: Stratégiai bizottság megalakítása 

X. MAB elnöki teendők ellátásának javadalmazása  

XI. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (3+1 ügy)  

 

 

6. 2016. július 8. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Új KKK rendelet tervezet, MAB vélemény 

IV. A MAB stratégiai dokumentumának előkészítése 

V. Doktori iskola bírálati szempontok és útmutató módosítása 

VI. OH – FIR tájékoztatók 

1. Kompetenciamérés 2015/16 

2. Doktori képzés 

VII. MRK munkacsoportok első eredményei 

VIII. Egyebek 

1. Megbeszélés az MTMT – doktori adatbázis kapcsolatról (2016. június 14.) 

2. ODT ülés (2016. június 17.) 

3. Egyeztetés az OH-val a FIR adatainak átvétele tárgyában (2016. június 23.) 
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4. MRK ülés (2016. június 29.) 

5. A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja (OFI kötet) 

A zárt  ülés-rész témái 

IX. Személyi javaslatok 

1. Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményakkreditációs látogató bizottsága 

2. Agrártudományi bizottság új tagjai 

3. Társadalomtudományi bizottság új tagja 

X. A MAB által nem támogatott, kinevezett egyetemi tanárok 

XI. Működő doktori iskolák akkreditációja (46 DI)  

XII. Egyetemi tanári pályázatok (6 pályázat)  

XIII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (12 ügy) 

 

 

7. 2016. szeptember 23. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Módosított doktori kormányrendelet 

IV. A MAB 2017/18-as stratégiájának előkészítése 

V. Tiszta MAB lap 

VI. Szaklétesítési és szakindítási szakmai bírálati szempontok (SZBSZ)  

1. Felsőoktatási szakképzés (FSZ) létesítése 

2. Alapképzési szak/szakirány létesítése 

3. Mesterképzési szak létesítése 

4. Felsőoktatási szakképzés (FSZ) indítása 

5. Alapképzési szak/szakirány indítása 

6. Mesterképzési szak indítása 

VII. Elnöki tájékoztató 

1. Megbeszélés az NKE vezetésével (2016. szeptember 7.) 

2. Intézményi tanévnyitók (PTE 2016. szept. 1., ELTE, szept. 9.) 

3. Megbeszélés az OH és az EMMI képviselőivel (2016. szeptember 15.) 

4. Megbeszélés Palkovics László államtitkárral (2016. szeptember 19.) 

5. Megbeszélés Csernoch László ODT elnökkel (2016. szeptember 19.) 

VIII. Egyebek 

A zárt  ülés-rész témái 

IX. Wesley János Lelkészképző Főiskola intézményakkreditációja 

X. Programakkreditáció hatályának meghosszabbítása 

PTE és SZTE fogorvos képzések 

XI. Személyi javaslatok 

1. Nemzeti Közszolgálati Egyetem látogató bizottságának új tagja 

2. Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium új tagja 

3. Műszaki Tudományi Bizottság új tagja 

4. PTE ápolás és betegellátás ápoló szakirány, székhelyen kívüli képzés (Zombor) 

LB tagjai 
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XII. A MAB és FvB által nem támogatott, 2016-ban kinevezett egyetemi tanárok 

XIII. Egyetemi tanári pályázatok (4 pályázat) 

XIV. Doktori iskolák akkreditációjának hosszabbítása 2017. július 31-ig (4 DI)  

XV. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (24 ügy) 

XVI. Egyebek: a 2017. januári ülés időpontja 

 

 

8. 2016. október 28. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Szaklétesítési és szakindítási útmutatók 

1. Felsőoktatási szakképzés (FSZ) létesítése  

2. Alapképzési szak/szakirány létesítése 

3. Mesterképzési szak létesítése 

4. Felsőoktatási szakképzés (FSZ) indítása 

5. Alapképzési szak/szakirány indítása 

6. Mesterképzési szak indít 

IV. Állásfoglalás nem támogatott, nem akkreditált képzések közzétételének módjáról 

V. Elnöki tájékoztató 

1. Tájékoztató jogharmonizációs előkészítő munkáról (EMMI, 2016. október 3.) 

2. Tájékoztató az Oktatási Hivatal működési engedély felülvizsgálati eljárásának 

MAB vonatkozásairól (OH, 2016. október 18.) 

3. Tájékoztató ODT ülésről (2016. október 14.) 

4. Tájékoztató ENQA közgyűlésről (Gloucester, 2016. október 20.-21.) 

VI. Egyebek; Tájékoztató Tempus Közalapítvány által szervezett szakmai napról 

(Tempus Közalapítvány, 2016. október 13-14.) 

A zárt  ülés-rész témái 

VII. Intézményakkreditáció hatályának meghosszabbítása 

1. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

2. Gábor Dénes Főiskola 

3. Nyíregyházi Egyetem 

4. Óbudai Egyetem 

5. Pető András Főiskola 

6. Szegedi Tudományegyetem 

VIII. Személyi javaslat 

Agrártudományi bizottság új tagja 

IX. Egyetemi tanári pályázatok 

X. Doktori iskolák akkreditációja 

XI. Szakos monitorvizsgálat; PTE ápolás és betegellátás ápoló szakirány, székhe-

lyen kívüli képzés (Zombor) 

XII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései (szakos ügyek, tájékoztatás 

szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intézkedésekről) 

XIII. Egyebek 
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9. 2016. december 9. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület ajánlásai 

IV. A MAB stratégiája 2017-18 

1. MAB stratégia 

2. MAB feladatok az ESG 2015 kapcsán 

V. Elnöki tájékoztató 

VI. Egyebek; Szaklétesítési és szakindítási bírálati lapok 

A zárt  ülés-rész témái 

VII. Intézményakkreditáció és követés 

1. Golgota Teológiai Főiskola intézményakkreditáció 

2. Sola Scriptura Teológiai Főiskola intézményakkreditáció 

3. Széchenyi István Egyetem monitor eljárás  

4. Kaposvári Egyetem válasza a MAB javaslatokra (tájékoztatás)  

VIII. Személyi javaslatok 

1. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai  

2. A MAB Magyar Tanácsadó Testület tagjai 

IX. Egyetemi tanári pályázatok  

X. Doktori iskolák akkreditációja 

XI. Szakos monitorvizsgálat 

1. Budapesti Metropolitan Egyetem televíziós műsorkészítő művész mesterszak 

2. Debreceni Egyetem általános orvos (klinikai képzés)  

3. Pécsi Tudományegyetem általános orvos (klinikai képzés)  

4. Semmelweis Egyetem általános orvos (klinikai képzés)  

5. Szegedi Tudományegyetem általános orvos (klinikai képzés)  

6. Debreceni Egyetem gyógyszerész (angol nyelvű képzés)  

XII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései (szakos ügyek)  

XIII. Egyebek; Javaslat a MAB 2017. első félévi üléseinek időpontjára 
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BCE felsőoktatási konferencia 

(2016. január 28.) 

A nagy érdeklődésre számot tartó konferencián a MAB Titkárság munkatársai kö-

zül négyen vettek részt. 

Informatív, alaposan adatolt előadásokat hallhattak a résztvevők, a prezentációk a 

BCE honlapján elérhetőek lesznek. A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások 

Központja (NFKK) 8. alkalommal rendezte meg konferenciáját, amely minden év 

januárjában számvetést készít a felsőoktatás helyzetéről, koncepcionális kérdéseiről, 

az elmúlt esztendőről. A felkért előadók az éves helyzetértékelés mellett a nemzetkö-

zi és a hazai trendszerű változásokra helyezték a hangsúlyt. Tükröt állítottak a ma-

gyar felsőoktatási stratégiának; szóba került a kancellári rendszer megteremtése, az 

intézményi rendszer átalakítása, a közösségi főiskola és az alkalmazott tudományok 

egyeteme formák megjelenése, a konzisztórium ígérete, a Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjak megjelenése, és felkészülés az új uniós pályázatokra, amelyek segít-

hetnek a felsőoktatás finanszírozási gondjain. 

A hallgatószám tovább csökken, a demográfiailag indokoltnál nagyobb mértékben, 

az oktatásra fordított közpénzek GDP-hez viszonyított aránya az OECD országok 

alsó harmadába sorolja Magyarországot, a tanári fizetések továbbra is alacsonyak.  

A kancellária rendszer bevezetése nem volt zökkenőmentes, de elfogadták, az in-

tézmények különböző helyzetük révén más-más formában kezelték, élték meg a 

változást. 

Nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas a hallgatói lemorzsolódás (47%), 

magas az idegennyelv ismeret hiányában ki nem adható oklevelek száma és aránya, 

e téren is jelentős a nemzetközi elmaradásunk. 

Elhangzott előadások: Kováts Gergely (BCE, NFKK igazgató-helyettes) „Kérdések 

és dilemmák a kancellári rendszerrel kapcsolatban”, Polónyi István (DE, egy. ta-

nár) „A hazai felsőoktatás kondíciói a 2000-es évek második évtizedének köze-

pén”, Solti Péter (EMMI, Felsőoktatási Államtitkárság, miniszteri biztos) „A felső-

oktatási stratégia megvalósításának jelenlegi helyzete különös figyelemmel a kan-

cellári rendszerre”, Navracsics Tibor (Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjú-

ságért és sportért felelős biztos) „A felsőoktatás stratégiai fontossága a jövő Európá-

jában”, Szabó Gábor (SZTE, rektor) „Fokozatváltás után padlógáz?”, Berács József 

(BCE, NFKK ügyvezető igazgató) „A felsőoktatás nemzetközivé válása az export és 

import piaci orientáció tükrében”. 
 

Tájékoztató az Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT) munkájáról 

(2016. április 18.) 

Dezső Tamás az FTT elnöke, a MAB plenáris ülések állandó meghívottja tájékoz-

tatta a plénumot a jogszabály alapján tavaly új néven, új feladatokkal és küldetéssel 

újraalakult FTT (korábbi nevén: Felsőoktatási Tudományos Tanács) munkájáról. A 

felhatalmazás, amelyet a testület kapott, szélesebb, mint korábban, például a szak-
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létesítési ügyekben is előírják az FTT véleményezést. Jogszabályi előírás az is, 

hogy az államtitkár tanácsadójaként a felsőoktatási stratégia átalakítását, újragon-

dolását elvégezzék, javaslatokat tegyenek, törvénymódosításokat kezdeményezze-

nek. 

A „Fokozatváltás…” c. stratégia minden elemét megvizsgálják majd, bármilyen 

javaslatot vár munkájukhoz. Cél a tudományos kutatás, oktatás versenyképességé-

nek, rugalmasságának, a kompatibilitásának növelése, e célkitűzés mentén a gon-

dok megoldásán is dolgoznak. 

 

A MAB elnökének lemondása 

Balázs Ervin 2016. január 19-én írt levelet a miniszterelnöknek, május 1-i hatállyal 

felmentését kérve MAB tagsága és elnöki megbízatása alól, az MTA Agrártudo-

mányi Kutatóközpontjában megnövekedett vezetői feladatai miatt. A miniszterel-

nök március 3-i válaszlevelében elfogadta a lemondást. Az MTA elnök és az EM-

MI miniszter közös jelöltje lesz majd a MAB új elnöke. 

 

FvB elnök lemondása, MAB tag mandátumának megszűnése 

Falus András, a MAB Felülvizsgálati bizottság elnöke 2016. február 3-án lemon-

dott FvB tagságáról. Helyére új tag kiválasztása és kinevezése szükséges, ez az 

EMMI miniszter hatásköre. 

Gulyás Tibor plénumtag (HÖOK elnök) mandátuma 2016. február 28-án lejárt, 

majd megújításra került 2016. június 1-jével. 

 

Malajziai ügynökség (MQA) látogatása 

(2016. március 24.) 

2016. március 24-én a Malaysian Qualification Agency delegációja látogatott a 

MAB-ba Prof. Dr. Hazman Shah Bin Abdullah vezetésével, a két ország közötti 

együttműködési, kölcsönös diploma elismerési projekt indítását kezdeményezve. 

Együttműködni kívánnak Magyarországgal az akkreditációs döntések, a képesítési 

keretrendszer egységesítésében és a diplomák kölcsönös elismerése ügyében. (Az 

utóbbi két téma nem a MAB illetékességi körébe tartozik.) 

 

ENQA Members’ Forum 

(Budapest, 2016. április 28-29.) 

A MAB 2016. évi kiemelt eseményei között külön jelentősége volt annak, hogy a 

2016. évi ENQA Members’ Forum Budapesten került megrendezésre. A rendez-

vény a tervek szerint valósult meg, a fórumon színvonalas előadások hangzottak el. 

Ezek között külön figyelmet kapott a minőségbiztosítási ügynökségek munkatársa-

inak kompetencia fejlesztése tárgyában tartott prezentáció (az előadások az ENQA 
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honlapján elérhetők). A rendezvényre az előzetes 80 fős keretnél többen, 91-en 

regisztráltak. Az esti hajós városnézésen és vacsorán Palkovics László államtitkár 

úr és a MAB leendő elnöke, Csépe Valéria is részt vettek. A kétnapos hivatalos 

program után a Zeneakadémia meglátogatása és a városnézés színvonalas program 

volt, idegenvezetéssel. 
 

MNB alapítványok szerepe a doktori képzésekben 

(2016. április 26.) 

A személyes egyeztetésre a MAB elnöke Jobbágy Ákost, a MAB alelnökét, az 

Egyetemi tanári és Doktori Kollégium elnökét, valamint Szántó Tibor főtitkárt 

kérte fel. Az egyeztetésre 2016. április 26-án, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetemen, (Jobbágy Ákos irodája) került sor. A megbeszélésen a kez-

deményező részéről Dubéczi Zoltán (mint az MNB oktatási igazgatója) és Ferkelt 

Balázs (mint az MNB Oktatási Igazgatóságának főosztályvezetője, s a Budapesti 

Gazdasági Egyetem rektorhelyettese) vettek részt. Az egyeztetésen az alelnök 

hangsúlyozta, hogy valamennyi doktori iskolának és az abban folyó doktori kép-

zésnek a jogszabályoknak megfelelően kell működni, folynia. Ennek értelmében 

felsőoktatási képzést csak felsőoktatási intézmény (FOI) végezhet, doktori képzés 

pedig kizárólag doktori iskola keretében folytatható. A MAB a FOI-k működését 

vizsgálja és értékeli, a doktori iskolák (DI) megfelelő, szabályos működtetése pedig 

a FOI-k felelőssége. A MAB képviselői felhívták a figyelmet a doktori adatbázisba 

való adatfeltöltés részleges elmaradására, e tekintetben is jogszabályi megfelelésre 

szólítottak fel. Az MNB képviselői szerint a szükséges kiegészítések elvégzése a 

2016. tavaszi félév végére várható. További egyeztetést javasoltak, az érintett PTE 

Földtudományi DI vezetőjének bevonásával. 

 

Megbeszélés a PTE Földtudományi DI vezetőjével 

(2016. május 13.) 

A megbeszélésen Dövényi Zoltán DI vezető mellett Dubéczi Zoltán és Ferkelt 

Balázs vettek részt az MNB Oktatási Igazgatósága képviseletében, a MAB részéről 

Jobbágy Ákos alelnök mellett Szántó Tibor főtitkár volt jelen. A DI vezetője el-

mondta, hogy a társadalomföldrajz már régóta szerves része a DI képzésének. Job-

bágy Ákos hangsúlyozta, hogy doktori képzés kizárólag felsőoktatási intézmény-

ben, doktori iskolában folyhat. Az MTA Földtudományi Osztály honlapján elérhető 

ügyrendjében felsorolt tudományszakok között a társadalomföldrajz nem szerepel, 

noha van az Osztálynak Társadalom-földrajzi bizottsága. Ám a geopolitika így sem 

tekinthető föld(rajz)tudományi tudományszaknak. 

Dövényi Zoltán ígéretet tett, hogy mint a fenti bizottság elnöke, közbenjár az Osz-

tálynál az információk frissítéséért. Elmondta továbbá, hogy a geopolitikai prog-

ramra felvett hallgatókhoz a témavezetők hozzárendelése részben már megtörtént, 

részben új személyek is jelentkeznek nála témavezetésre, néha ismeretlenül is. 
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Jobbágy Ákos kéri a MAB Természettudományi bizottságát, hogy tekintse át a 

társadalomföldrajz helyét, valóban a föld- (természet) tudományhoz, vagy a Társa-

dalomtudományi bizottság hatáskörébe tartozik-e. A PTE szóban forgó doktori 

iskolájának MAB monitorvizsgálata a 2016 őszi félévben esedékes. [Akkreditáció: 

2016/9/X/23/2 sz. MAB határozat. szerk.]. 

 

Eszmecsere a gazdaságtudományi képzések intézményi képviselőivel 

(2016. május 26.) 

Bakacsi Gyula, az LB elnöke írásos összefoglalót készített a találkozóról: 

A konferencia résztvevői: Bélyácz Iván, Berács József, Kovács Árpád, Temesi Jó-

zsef rész-bizottsági elnökök, a MAB részéről Bakacsi Gyula plénumtag, Szántó 

Tibor főtitkár és több szakreferens, valamint 20 intézmény 26 képviselője. Beveze-

tőként két előadás hangzott el: 

- Temesi József a magyar felsőoktatást mutatta be nemzetközi összehasonlításban, 

kitérve annak demográfiai, finanszírozási, szerkezeti jellemzőire, különös 

tekintettel a gazdaságtudományi képzésekre. A DPR-ből kinyert adatok alapján 

beiskolázási, végzési, elhelyezkedési, fizetési kérdésekre is kitért. 

- Bakacsi Gyula a párhuzamos akkreditáció tényeit, döntéseit mutatta be, 

szintenkénti, szakonkénti, illetve intézményenkénti bon-tásban. Bemutatta a 

különböző határozati minősítéseket megalapozó kritériumokat is. 

[Mindkét előadás elérhető a MAB honlapján, a Publikációk/Előadások 

menüpontban.] 

A vitában 12 hozzászólás hangzott el. A legfontosabb érintett témák a következők 

voltak: 

- A pillanatfelvétel szerű keresztmetszeti mérés – minden kritikusan feltárt 

tényező és értékelés ellenére – összességében a gazdaságtudományi képzésekről 

pozitív képet ad: a turbulens környezetben relatíve kevés volt a nem akkreditált 

képzés. 

- A felsőfokú gazdasági képzésekkel szembeni elvárások és a feltételek állandó 

változása az intézményektől alkalmazkodást, flexibilitást követel meg, amely az 

akkreditációs kritériumok időről időre való felül-vizsgálatát kell jelentse. 

Elvárás, hogy ebben a MAB az intézmények partnere legyen. 

- Nagy a bizonytalanság az intézményekben az új KKK-kal kapcsolatban: 

o Mikor jelenik meg? 

o Jelent-e érdemi eltolódást a learning outcomes alapú (Európában elterjedt) 

megközelítés felé? 

o Milyen változásokat eredményez az akkreditáció kritériumaiban, 

folyamatában? 

o Konzisztens lesz-e a képzések Bologna-rendszerű struktúrájával? 

- A hallgatók döntő többsége (legalább részmunkaidős) munkavégzés mellett 

folytatja tanulmányait, a képzés egyre inkább emlékeztet az esti/levelező 

képzésre, 

javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11339','pop1',600,400,70,140);


Akkreditáció Magyarországon  29 

32 

o ehhez az intézményeknek alkalmazkodnia kell; 

o ez részben magyarázat a diplomaszerzés elhúzódására; 

o felveti az egyéves mesterképzés létjogosultságát (amelynek akkreditációs 

akadálya ugyan nincs, de a felsőoktatás-irányítás erre működési engedélyt 

egyelőre nem ad, az össz. 300 kredit szabály miatt). 

A műhelykonferencia konklúziójaként a következők fogalmazódtak meg: 

- Hasznos a tapasztalatok megbeszélése és minőségfejlesztési szempontú 

továbbgondolása. 

- A MAB (mint jogalkalmazó) minőség-biztosítási szerepében nem tehet mást, 

mint a jogszabályokban rögzített minőségi követelmények alapján értékel, minősít 

és akkreditál, ugyanakkor az intézményekkel együtt aktívabb szerepet 

vállalhatna a szabályozás, a minőségi kritériumok fejlesztésében 

(minőségfejlesztés). 

- A monitoring vizsgálatokat követően, azok tapasztalatainak ismeretében 

érdemes lenne egy hasonló műhelykonferenciát megszervezni (2017 őszén). 

 

Új KKK rendelet tervezet, MAB vélemény 

Jobbágy Ákos alelnök a testület július 8-i ülésén elmondta, hogy általános az a 

vélemény, hogy a KKK-k átdolgozására a szűk egy éves idő kevés volt. Problémát 

okozott az is, hogy véleményezésre a MAB is igen rövid határidőre kapta a jogsza-

bály-tervezetet. A MAB észrevételeit elküldtük az EMMI-be és honlapunkon is 

közzétettük. Ebben szerepel: 

„Az egyeztetésre kapott előterjesztést és mellékleteit, az FSZ, alap- és mesterképzé-

si szakok képzési és kimeneti követelményeit (KKK) a MAB tudományterületi szak-

bizottságai – egy, az elmúlt napon éppen ülésező szakbizottság kivételével – az 

anyag jelentőségéhez illően érdemi véleményezéssel nem tudták kezelni, elsősor-

ban a kapott rövid, ténylegesen néhány munkanapos határidő miatt, tekintettel 

még az anyag több száz oldalas terjedelmére is.” 

A MAB a június 24-én az EMMI-be megküldött összegzésében észrevételezi, hogy 

az egyes KKK-k homogénebb, azonos részletezettségre és absztrakciós szintre 

rendezése elengedhetetlen az akkreditációs beadványok egységes megítélése, illetve 

általában is a szakakkreditációs értékelések szempontjából, így javasolja a kimeneti 

kompetenciák ennek megfelelő egységesítését. Ennek hiányában a MAB, mint az 

indítandó szakok és működő képzések akkreditációs véleményezésére az Nftv-ben 

megnevezett szakértői testület – az értékelések egységes szempontú kivitelezésért 

átérzett felelősségét szem előtt tartva – nem tud egyetérteni a rendelet tervezettel!  

Határozott véleménye, hogy a megismert rendelet-tervezet jelen állapotában, a 

jelzett korrekciók megtétele nélkül – különös tekintet-tel az orvos- és 

egészségtudomány képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak KKK terveit 

első olvasatra ülésén áttekintő, kompetens MAB szakbizottságnak az általános 

anomáliákon túli komoly, kritikus szakmai észrevételeire -, nem alkalmas a 

közzétételre. 
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A plénumülés nyílt ülésrészén az EMMI-t képviselő Rádli Katalin elmondta, hogy 

a munka az MRK szervezésében, általa felállított munkabizottságokban folyt, a 

MAB részleges bevonásával, a megállapított alapelvek mentén. A kiindulási pont a 

2015 májusában megjelent szakjegyzék volt. A meglévő szakok KKK-inak megújí-

tása, a kimeneti kompetenciák új megfogalmazása, tartalomfrissítés volt a feladat. 

A bizottságok különböző munkamódszere (és felfogása) eltérő eredményre veze-

tett, a rögzített alapszempontok ismerete ellenére. Több munkacsoport más időben 

és több szakértői kör bevonásával dolgozott, de minden FOI be lett vonva az 

egyeztetésbe. A megkérdezett érintett fórumok megküldték észrevételeiket, a MAB 

észrevételeit is áttekintették. A rendelet elfogadás előtt áll. 

A következő lépés a képzések nyilvántartásba vétele. 2017-től már csak az új 

KKK-k alapján átdolgozott tantervek mentén lehet a képzéseket megkezdeni. 

 

A MAB stratégiai dokumentumának előkészítése 

(2016. július 8.) 

Az előző MAB stratégia 2015-ben lejárt, a készülő javaslattervezetet véglegesítése 

a MAB kinevezésre kerülő új elnökének vezetésével fog megtörténni. 

Majdnem két hónap áll rendelkezésre a szeptemberi plénumülésig a stratégiaterve-

zet átolvasására, átgondolására, véleményezésére. 

A Stratégiai bizottság szeptemberi ülésén szeretné a beérkezett észrevételeket a 

tervezetbe bedolgozni, s az anyagot a szeptember végi plenáris ülésre előterjeszte-

ni. Az intézményi helyszíni látogatásoktól nem lehet eltekinteni, ez ESG elvárás és 

általános nemzetközi gyakorlat. 

Jobbágy Ákos alelnök a magasan kvalifikált szakmai testület munkájába az akkre-

ditációs tapasztalattal rendelkező titkárság komolyabb bevonását javasolta, világos 

munkamegosztás mellett. A MAB testület és szakértők felsőoktatásban szerzett 

oktatási, vezetői tapasztalata így kiegészülhet a titkársági referensek minőségbizto-

sítási eljárási tapasztalataival. 

 

A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja (OFI kötet) 

A Derényi András szerkesztésében megjelent, az új ESG-nek szentelt tanulmány-

kötetben Szántó Tibor főtitkár írása az első fejezet, az ESG kialakulásáról és meg-

újulásáról. A kötet IV. részében az ESG teljes szövegének magyar fordítása szere-

pel, Szántó Tibor változásokat bemutató bevezetőjével, a sztenderdek és irányelvek 

(2-3. fejezet) fordítását Rozsnyai Krisztina szakreferens készítette. Az ESG elősza-

vát és első fejezetét Boronkay Zsuzsanna fordította. A kötet további tanulmányait 

Kováts Gergely, Takács Erika, Temesi József, Kerekes Gábor, Hervainé Szabó 

Gyöngyvér, Kovács István Vilmos és Bodorkós László írták. A kötet az OFI hon-

lapján, a következő internetes címen érhető el:  
http://ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasi-horizontja-megujitott-europai-

standardok-es-iranyelvek 

http://ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasi-horizontja-megujitott-europai-standardok-es-iranyelvek
http://ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasi-horizontja-megujitott-europai-standardok-es-iranyelvek
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Módosított doktori kormányrendelet 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről 

és a habilitációról, hatályos: 2016. IX. 1-től 

A MAB megkapta a jogszabálytervezetet, észrevételeit 2016. augusztus 22-én hon-

lapján közzétette: www.mab.hu Friss hírek menüpont. 

A rendeletmódosítást a doktori iskolákban (DI) folytatott tanulmányok idejének 

három évről négy évre történő átalakítása indokolta. 

A rendeletmódosítás szerint egy DI új tudományágának nyilvántartásba vétele 

ugyanúgy történik, mint egy új doktori iskoláé. 

A MAB észrevételeit a jogszabályalkotók a rendeletmódosításnál nem vették figye-

lembe. 

 Több tudományágas DI-k törzstagjainak (TT) számára vonatkozó aránytalanság 

(2 tudományág esetében 11 TT; 3 tudományág esetében 9 TT) megszűntetése. 

 Az OH és a MAB is kezdeményezhesse a nem megfelelt DI megszüntetését. 

A MAB az elvárásoknak meg nem felelő doktori iskola akkreditációját megvon-

hatja, ám a jelenlegi szabályozás szerint megszüntetését nem kezdeményezheti. 

 

Tájékoztató jogharmonizációs előkészítő munkáról 

(EMMI, 2016. október 3.) 

Csépe Valéria tájékoztatta a Testületet, hogy az egyeztetésen jelenlévő OH, EMMI 

képviselők egyetértettek azzal a MAB részéről megfogalmazott felvetéssel, hogy a 

MAB működésére vonatkozó jogszabályok ellentmondásait, pontatlanságait szük-

séges feloldani. Vannak nem egyértelmű hatáskörök, eljárási rendek. A MAB mű-

ködési rendszere felülvizsgálatra kerül, hogy megfeleljen a 21. századi elvárásoknak.  

A MAB által kidolgozásra kerülő javaslatokról a jövőben a MAB elnöke érdemi 

megbeszéléseket kezdeményez. 

 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület 2016. évi ülés (ajánlások) 

(2016. október 28–29.) 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (NTT) éves ülését 2016. október 28–29. 

között tartotta meg. Az ülés során a stratégiai kérdések, és a MAB múlt évi 

tevékenysége kerültek megvitatásra.  

Az NTT tudomásul vette, hogy a 2013–2015 időszak után egy rövidebb időszakra, 

2017–2018-ra szóló stratégia készül. Az NTT örömmel nyugtázta, hogy a MAB 

célja nemcsak a hazai jogszabályi környezetnek, hanem az ESG 2015 sztenderd-

jeinek való megfelelés is, s hogy a MAB kiterjedt kommunikációt kíván folytatni a 

felsőoktatás valamennyi szereplőjével.  

Az NTT a MAB testületi tagságával kapcsolatban fontosnak tartaná a folyamatos-

ság fenntartását, nem egyszerre lejáró, hanem egymást 3-3 éves időtartamban 

http://www.mab.hu/szabalyok/Doktori_387_2012_Kormrend_160901.pdf
http://www.mab.hu/
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átfedő mandátum bevezetésével. Fontosnak tartaná az NTT a testületi tag vissza-

hívási feltételeinek pontos jogszabályi rögzítését is. 

A MAB minőség fogalmának bővítése ismét napirendre került. Ennek keretében 

tett NTT ajánlások: a MAB holisztikus szemléletben közelítsen a felsőoktatási 

intézményekhez, a minőségbiztosítás az átfogó oktatási célok és a hallgatók 

fejlesztési kompetenciáihoz igazodjon, a minőségi megközelítéseket a tanulási 

környezet és a teljes hallgatói életciklus vonatkozásában kell megfogalmazni. 

Az intézmények profiljainak állami elismerése ösztönzi az intézmények fejleszté-

sét, meglévő erősségeik mentén fokozza versenyképességüket.  

Ajánlott egy kisebb, de képzettebb szakértői bázis kialakítása a felsőoktatási 

vezetés és irányítás bevonásával.  

Az NTT tudomásul vette, hogy a doktori tanulmányok ideje háromról négy évre 

emelkedett. A sikeres doktori tanulmányok érdekében az NTT javasolja, hogy a 

MAB a minőségbiztosítás keretében fordítson figyelmet a DI felvételi eljárásaira. 

A tanácsadó testület üdvözölte, hogy a MAB a doktori iskolák értékelési 

rendszerében tervezi bevezetni a nem hazai bírálói értékelést.  

Támogatta, hogy a MAB saját tapasztalatai alapján felülvizsgálja, és kapcsolatot 

teremt az intézmény- és programakkreditáció között.  

A tanácsadó testület ismét hangsúlyozta, hogy a felsőoktatási intézmények maguk 

felelősek intézményük minőségbiztosításáért. A minőséghitelesítési ügynökségek-

nek támogatniuk kell e törekvésben az intézményeket. A tanácsadó testület azt 

javasolta, hogy a MAB úgy tervezze meg ellenőrző, támogató tevékenységét, hogy 

az intézményeket a belső minőségi törekvés felé indítsa el. 

Az NTT javasolta megvizsgálni a 4. intézményakkreditációs ciklus szükségességét.  

A MAB, mint szervezet vonatkozásában az NTT javasolta a belső irányítás 

aktualizálása érdekében a változásmenedzsment megközelítést alkalmazni a célok 

eléréséhez. Ehhez a munkatársaknak speciális kompetenciákkal kell rendelkezni. 

Szükséges a MAB küldetésében a felsőoktatási intézmények és a politikai 

döntéshozók közötti közös álláspont kialakítása. 

Az NTT ajánlásai a MAB honlapján a Külföld / Nemzetközi Tanácsadó Testület 

menüpontban olvashatók. 
 

http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=525&lang=hu
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Külföldi események 

CEENQA közgyűlés 

(Krakkó, 2016. május 13-14.) 

A szervezet 15 éves, 2001-ben Krakkóban alakult meg. A kiválóan szervezett ven-

déglátás mellett négy illusztris előadó tartott előadást a határokon átnyúló képzések 

minőségbiztosítása témájában. A közgyűlésen a hétből négy Board tagot választot-

tak újra, s egy új tag került a vezetőségbe. A változásokat tekintve a cseh akkredi-

tációs bizottság feloszlik, új bizottság jön létre helyette; a két éve feloszlott, majd 

újjáalakult lett bizottságot most vették föl a tagok közé; az ukránoknál most alakul 

egy új alapokra állított testület; több országban (pl. Koszovó) újra alakultak a bi-

zottságok az országok belső változásai nyomán. 

 

Tájékoztató ENQA közgyűlésről 

(Gloucester, 2016.10.20.-21.) 

A közgyűlésen a MAB képviseletében Csépe Valéria elnök, Szántó Tibor főtitkár 

és Rozsnyai Krisztina szakreferens vettek részt. 

Az ESG 2015 alkalmazásában az Nftv megfelelés vizsgálatot ír elő a MAB számá-

ra. A MAB külső értékelésére várhatóan 2018-ban kerül sor. A megfelelés-

vizsgálat előkészületeit már most el kell kezdeni, a súlypontok meghatározása és az 

önértékelés elkészítése a jövő év munkája lesz. A külföldi akkreditációs testületek 

„jó gyakorlatára” érdemes támaszkodni. A felsőoktatási digitális stratégia végrehaj-

tásába is be kell kapcsolódnia a MAB-nak (online hitelesített diplomák, nemzetkö-

zi minőségbiztosítási eljárásokba való adatbázis szintű bekapcsolódás). Mindezek 

megvalósításához forrásokra, OH-val való együttműködésre lesz szükség, a MAB 

transzparenciájának megtartása érdekében. Az angol nyelvű értékelésekre való 

áttérés is kitűzendő feladat, ehhez nemzetközi tréningeken kell részt vennie a MAB 

szakértőinek. 

Két ügynökség teljes jogú tagsága megerősítésre került a közgyűlésen az ESG 

2015 alapján, és egy további tagszervezet került monitor vizsgálat alá. 

Dániában az akkreditációs ügynökség 70 fővel, a MAB-énál jóval nagyobb költ-

ségvetéssel működik. Elnök asszony felvette a kapcsolatot Oslóban a norvég akk-

reditációs ügynökséggel, és tervezi más ügynökségekkel is a kapcsolatfelvételt. 
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Személyi hírek 

Személyi változás szakbizottságokban 

A Tanárképzési bizottság új tagja 

2016/1/VIII/1. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

Kosztolányi József egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a bizottság mun-

kájában, lemondott. Helyette a bizottság új tagja, a vizuális képzési terület képvise-

letére: Ficzek Ferenc DLA, festőművész, egyetemi adjunktus, Kaposvári Egyetem 

Művészeti Kar. 

 

A Felsőoktatási Szakképzési bizottság új tagjai 

2016/1/VIII/2. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

A bizottság létszáma egy haláleset (Pedryc Andrzej) és két lemondás (Kozma Judit 

és Ferencz István) miatt 6 főre csökkent, így új tagok bevonása szükséges. A Felső-

oktatási Szakképzési bizottság új tagjai a jogi képzési terület képviseletére: Barna 

Attila PhD, tanszékvezető egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Kar), a művészeti képzési terület képviseletére: Varga 

Anna PhD, intézetvezető egyetemi docens, (Budapesti Metropolitan Egyetem). 

 

Az Orvostudományi bizottság új tagja 

2016/2/IX. számú MAB határozat (2016.02.26.) 

Az orvos- és egészségtudomány képzési terület mellett a sporttudomány képzési 

terület ügyeiért is felelős bizottságban az érdemi szakterületi megítélésnél eseten-

ként kevésnek bizonyult a sporttudományokban kompetens 3 fő bizottsági tag. E 

képzési területen a bővítésre Kovács L. Gábor, az Orvostudományi bizottság elnöke 

javaslatára: Balogh László PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Sporttudományi Intézet. 

 

A Társadalomtudományi bizottság új tagja 

2016/3/VIII. sz. MAB határozat (2016.04.08.) 

Lánczi András 2016. március 15-én lemondott szakbizottsági tagságáról megnöve-

kedett kötelezettségeire és megváltozott személyes körülményeire hivatkozva. A 

szakbizottság új tagja Gazdag Ferenc, a Társadalomtudományi bizottság elnöke 

javaslatára: Balázs Zoltán CSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, 

Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet. 
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Agrártudományi bizottság elnöki megbízása 

2016/4/VIII sz. MAB határozat (2016.05.06) 

Balázs Ervin, a MAB leköszönő elnöke, a MAB tagságáról való lemondása után 

továbbra is vállalja a MAB Agrártudományi bizottsága vezetését, ezért Jobbágy 

Ákos javaslatára a testület Balázs Ervin elnöki megbízását az Agrártudományi 

bizottság élén megerősítette. 

 

Az Agrártudományi bizottság új tagjai 

2016/6/IX/2 sz. MAB határozat (2016.07.08) 

Az Agrártudományi bizottság megfelelő működéséhez indokolt, hogy összetétele, a 

bizottsági tagok intézményi kötődése kiegyensúlyozottabbá váljon. A bizottság új 

tagjai Balázs Ervin, az Agrártudományi bizottság elnöke javaslatára: Holb Imre 

DSc, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar, Husvéth Ferenc DSc, professor emeritus, Pannon 

Egyetem Georgikon Kar, Rédei Károly DSc, tudományos tanácsadó, Erdészeti 

Tudományos Intézet. 

2016/8/VIII sz. MAB határozat (2016.10.28.)  

A MAB SZMSZ 34. § (3) c. pontjában foglaltak szerint Gór Arnold (DOSZ dele-

gált) kérte az Agrártudományi bizottsági tagság alóli felmentését, figyelemmel 

arra, hogy doktorjelölti jogviszonya megszűnik. A bizottság új tagja a DOSZ dele-

gáltja Keresztes Gábor, a DOSZ elnöke javaslata alapján Balázs Ervin, a MAB 

Agrártudományi bizottságának elnöke javaslatára: Szabó Péter PhD hallgató 

(Pannon Egyetem), a DOSZ Agrártudományi Osztályának elnöke. 

 

A Társadalomtudományi bizottság új tagja 

2016/6/IX/3 sz. MAB határozat (2016.07.08) 

Heidrich Balázst 2016. július 1-étől a Budapesti Gazdasági Egyetem rektorává 

nevezték ki, így lemondott bizottsági tagságáról. A bizottság új tagja Gazdag Fe-

renc, a Társadalomtudományi bizottság elnöke javaslatára: Sándorné Kriszt Éva 

PhD, főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar. 

 

A Műszaki Tudományi bizottság új tagja 

2016/7/XI/3. sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

Réger Mihály 2016. június 15-től az Óbudai Egyetem rektora, ezért lemondott a 

MAB Műszaki Tudományok bizottsági tagságáról. A bizottság új tagja Kóczy T. 

László, a Műszaki Tudományok Bizottsága elnöke javaslatára: Rajnai Zoltán PhD, 

egyetemi tanár, Óbudai Egyetem. 
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A Stratégiai bizottság megalakítása 

2016/5/IX sz. MAB határozat (2016.06.03.) 

A MAB új stratégiai dokumentumát előkészítő bizottság tagjai: 

Bakacsi Gyula CSc, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem 

Bodorkós László ny. egyetemi főtanácsos, minőségügyi szakértő (NYME) 

Jobbágy Ákos DSc, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Kovács L. Gábor MTA r. tag, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 

Topár József egyetemi docens, minőségügyi szakértő, Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem. 

 

Az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium új tagja 

2016/7/XI/2 sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

MAB tagi kinevezése nyomán, a MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának 36.§ 

(5) – (6) bekezdése alapján Jobbágy Ákos, az EDK elnöke javaslatára az Egyetemi 

Tanári és Doktori Kollégium új tagja: Csépe Valéria az MTA levelező tagja, kuta-

tóprofesszor, MTA Természettudományi Kutatóközpont; egyetemi tanár, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem. 

 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai 2017-től 

2016/9/VIII/1 sz. MAB határozat (2016.12.09.) A MAB Nemzetközi Tanácsadó 

Testület tagjai 2017-től: 

Tagság megújítása: 

Achim Hopbach, Ausztria, történészként doktorált, az Agentur für 

Qualitätssicherung Austria ügyvezető igazgatója, előtte a német Akkreditierungsrat 

ügyvezető igazgatója, 2009-től 2013-ig az ENQA elnöke volt. (2014 óta NTT tag.) 

Lieudvika Leisyte, Németország, közigazgatástudományból doktorált, egyetemi 

tanár a Dortmundi Egyetem Center for Higher Education-jén, előtte tíz évig a 

hollandiai Twente Egyetem Center for Higher Educa-tion Policy Studies (CHEPS) 

kutatója volt, nemzetisége litván. (2014 óta NTT tag.) 

Új tagok:  

Dhurata Bozo, Albánia, az albán akkreditációs bizottság, az APAAL igazgatója, a 

tiranai Sport Egyetem volt biotechnológia docense, a CEENQA volt Board-tagja. 

Az APAAL-igazgatói posztba való visszahelyezése után a brit QAA-vel szervezi az 

albán egyetemek nemzetközi értékelését. 

Tove Bull, Norvégia, a norvég Tromsøi Egyetem volt rektora, az Európai 

Egyetemek Szövetsége (EUA) intézményértékelő program (IEP) felügyelő 

bizottságának volt tagja, az IEP részvételében 2016-ban nyugdíjazták, a MAB 

2008-as nemzetközi külső értékelését végző panel tagja volt. 
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Peter Findlay, Egyesült Királyság, 1968–1990 között az angliai Portsmouth 

Egyetem germanisztika professzora, majd 2000–2014 között az egyesült 

királyságbeli minőségbiztosítási ügynökség, a QAA egyik igazgató-helyettese, 

nyugdíjba vonulása óta minőségbiztosítási tanácsadó, többek közt a boszniai 

HEA nemzetközi tanácsadója volt, jelenleg a német Wissenschaftsrat és az AQ 

Austria, valamint a Brit Akkreditációs Tanács tagja, ENQA ügynökségi értékelő 

látogató bizottságok tagja. 

Lucka Lorber, Szlovénia, a szlovén Maribori Egyetem minőségfejlesztésért felelős 

rektor-helyettese, részt vett a TEAM II projekt egyik nemzetközi képzés MAB által 

koordinált értékelésében 2010-ben, és tagja az EUA/IEP látogatóbizottságoknak. 

Mieczyslav Socha, Lengyelország, a Varsói Egyetem közgazdász professzora, a 

lengyel akkreditációs bizottság, a PKA volt főtitkára, majd alelnöke, az 

International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(INQAAHE) és a CEENQA volt Board-tagja. 

Látogató bizottságok, LB-tagi kiegészítések 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem látogató bizottságának új tagja 

2016/7/XI/1 sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményakkreditációs eljárására 2016. július 

8-án megszavazott látogató bizottság egyik tagjáról (Georg Spöttle) utólag derült 

ki, hogy az NKE korábbi óraadó tanára, címzetes egyetemi docens, s így összefér-

hetetlenség miatt nem lehet az LB tagja. Helyette Csépe Valéria, a MAB elnöke 

javaslatára, az NKE által nem kifogásolt LB új tagja Michelberger Pál PhD, egye-

temi docens, Óbudai Egyetem. 

 

PTE ápolás és betegellátás (ápoló szakirány), székhelyen kívüli képzés: Zombor, 

LB tagjai 

2016/7/XI/4 sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

A MAB a Pécsi Tudományegyetem ápolás és betegellátás - ápoló szakirányú képzé-

se székhelyen kívüli, Zomborban (Szerbia) történő indítását a 2015/6/XII/1 sz., 

megjegyzéssel (ill. feltételekkel) támogató határozatában monitor vizsgálat kereté-

ben találta szükségesnek megállapítani, hogy az indoklásban foglaltak, a jelzett 

hiányosságok és a megjegyzésben tételesen felsoroltak korrigálása megtörtént-e.  

A 2016 szeptemberében megindult képzés helyszíni látogatását végző bizottság 

tagjai Kovács L. Gábor, az Orvostudományi Bizottság elnöke javaslatára: Balogh 

Zoltán PhD, tanszékvezető főiskolai tanár, SE ETK Ápolási tsz. a MESZK (Magyar 

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) elnöke, Tulkán Ibolya PhD, tanszékvezető 

helyettes, főiskolai docens, SZTE ETSZK Ápolási tsz. 



Akkreditáció Magyarországon  29 

41 

Határozatok 

 

Működési határozatok 

Egyetemi tanári bírálati szempontok módosítása 

A nyomtatásban megjelent közlemények mellett a MAB Egyetemi tanár és doktori 

kollégiuma a nyílt hozzáférésű, un. open access folyóiratokban megjelent közle-

mények elfogadását is javasolta. A többi változtatás a jogszabályi, illetve MTMT 

változások miatt volt szükséges (ET pályázatok véleményezésre befogadási időin-

tervallumai, impakt faktor (IF) ne legyen egyéni teljesítménymutató). 

2016/1/IV. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

A testület az egyetemi tanári bírálati szempontrendszer módosításait elfogadta. 

Doktori iskolai bírálati szempontok módosítása 

A doktori iskolák értékelése számszerűsített adatok és szakértői megítélés, mérlege-

lés alapján történik. A használhatatlan bírálatokat, szakvéleményt adók újabb felkéré-

sétől el kell tekinteni, a szakértői kört érdemi véleményezőkkel erősíteni, bővíteni 

kell. Az Egyetemi tanári és doktori kollégium által javasolt egyes módosítások tech-

nikai jellegűek. Kor alapján való törzstagság megszűnését évente kétszer végzett 

MAB ellenőrzés figyeli majd. A DI-ben külföldiek törzstagi aktív részvételének 

módját, formáját bizonyítani kell. A DI tudományágához elfogadható mesterszakok 

megítélése bonyolult, a hamarosan EMMI által kihirdetésre kerülő új KKK rendelet 

után vissza kell rá térni. A beadáskor hatályos szaklista a meghatározó. 

A külföldi oktatók részvétele nincs részletesen szabályozva, a rendszer rugalmas, de 

aggályos, hogy a külföldi illetékességű törzstagok esetében nem teljesül a hazai okta-

tókkal azonos módon a „teljes munkaidős” (AT) oktatói elvárás. A külföldiek esetében 

nem volna szerencsés kivételt tenni. 

Magyarországon lehetőség van akár kettőnél is több teljes munkaidős „főállás” (T) 

betöltésére, a jogszabályi előírások szerint törzstagság azonban csak a választott, 

egy intézmény doktori iskolájában lehetséges, ahol AT foglalkoztatott az oktató. 

Aki 3 hónapnál hosszabb időt van külföldön, annak be kell mutatnia, hogyan tudja 

távollétében a doktori iskola munkáját segíteni, törzstagi feladatait ellátni. Egy (T 

foglalkoztatott) egyetemi tanártól legalább heti 12 óra oktatás az elvárás, ezt akár 

több egyetemen is teljesítheti. A sok helyen oktatók oktatásban való részvételét 

érdemes kontrollálni. 

A felsőoktatási törvény (Nftv.) a magyar illetőségű oktatók státuszát szabályozza, a 

külföldi alkalmazásokra nem terjedhet ki. A magyar oktatóknak lehet több (akár 

teljes munkaidős) állása, hiszen az Nftv. úgy fogalmaz, hogy függetlenül attól, 

hogy hány helyen lát el oktatói feladatot, csak egy helyen lehet figyelembe venni 

az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során. Akkreditációs 

szempontból tehát csak egy helyen vehetők figyelembe. Ez a hazai jogviszonyokra 
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érvényes szabály, analógiával sem terjeszthető ki a külföldi jogviszonyokra. Ha 

mégis ez történne, akkor a magyar oktatók külföldi (kárpát-medencei) szerepválla-

lási lehetősége kérdőjeleződne meg viszonossági alapon is akár. Nem egyértelmű 

továbbá az sem, hogy egy DI törzstagnak vagy témavezetőnek milyen időtartam-

ban kell jelen lennie Magyarországon, hogy feladatait megfelelően el tudja látni. 

Működnek graduális képzéshez hasonló jelenlétet előíró DI-k és vannak félévente 

néhány konzultációs jelenléttel oktató doktori iskolák. Előbbiek elfogadása mellett 

átgondolandó a törzstagok jelenlétére vonatkozó elvárás. 

A nemzetközi munkajog nem ír elő korlátozást, ugyanakkor a közelmúltban a „viszo-

nosság elve” probléma, amely a korlátozó szabályozások veszélyére hívja fel a figyel-

met. A külföldi oktatók esetében a rugalmasság, magyarok esetében a 3 hónapos tole-

rancia javasolható, hosszabb külföldi tartózkodás esetében pedig mérlegelni kell. 

A folyamatos, aktív részvételt előíró DI törzstagi elvárás maximum 3 hónapos tá-

vollétet enged meg. 

2016/2/VI sz. MAB határozat (2016.02.26.) 

A testület a DI bírálati szempontrendszer módosítását (módosítások hatályba lépése: 

2016. március 1.) elfogadta. 

 

Mesteroktató akkreditációs elfogadhatósága, elvárások (személyi feltételek) 

2016/3/III sz. MAB határozat (2016.04.08.) 

A mesteroktató munkakörben foglalkoztatottak akkreditációs beszámíthatósága a 

következő: 

oktatók 
szakfelelős 

szakirány/ 

specializáció 
felelős 

tantárgyfelelős 
releváns gyakorla-

ti tantárgyfelelős 

max. 

kredit 
feltétel 

MA BA MA BA MA BA MA BA 
  

egyetemi tanár 

főiskolai tanár 

habilitált docens 
        

24-35 relevancia 

minősített (DLA-s) 

docens         
24-35 relevancia 

(díj alapú) docens 

minősített (DLA-s) 

mesteroktató 
  

     
 

22 

5 év oktatói és 

10 év szakmai 

gyakorlat 

idegen nyelv 

tudás 

minősített (DLA -s) 

adjunktus 

minősített (DLA -s) 

tanársegéd 

2008 előtt docens beso-

rolást szerzett, de minő-

sítéssel és díjjal nem 

rendelkező oktató 

        
20 

4 év oktatói és  

10 év szakmai 

gyakorlat 
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oktatók 
szakfelelős 

szakirány/ 

specializáció 
felelős 

tantárgyfelelős 
releváns gyakorla-

ti tantárgyfelelős 

max. 

kredit 
feltétel 

MA BA MA BA MA BA MA BA 
  

minősített (DLA -s) 

adjunktus1 

minősített (DLA -s) 

tanársegéd2 

művésztanár 

        
16 

3 év oktatói és  

5 év szakmai 

gyakorlat 

professzor emeritus (70. 

évtől) 
          

 kivéve színművész, táncművész. A gyógypedagógus-képzés területen elfogadható. 

A határozat a mesteroktatói munkakörre (tehát foglalkoztatottra, nem pedig óra-

adóra) vonatkozik.  

Az Nftv 32. § 2) c) és 3) bekezdésben körülírt, a szenátus által adományozható 

mesteroktatói cím és mestertanári cím viselői esetében – részben az óraadói 

foglalkoztatás, részben az adományozás nem kellően objektív feltételei miatt – nem 

lehetséges akkreditációs szempontból a fenti funkciókban való figyelembevétel. 

1. Egyetemi tanár, főiskolai tanár, és az új törvénymódosítás által kiemelt habi-

litált docens – minden oktatói funkciós kategóriában megfelelő. 

2. DLA-s egyetemi docens, DLA-s főiskolai docens – minden oktatói funkció 

ellátására elfogadható (mesterszak felelősség is!). 

3. Díj alapú (vagy 2008 előtt kinevezett, díjjal nem rendelkező) docens, mester-

oktató (új kategória) – szakmailag fontos a jelenlétük a képzésben, specializá-

ciók vezetése is rájuk bízható. 

4. DLA-s adjunktus, DLA-s tanársegéd – a doktori fokozat már a tanársegédi 

kinevezéshez is kell. 

5. Adjunktus, tanársegéd, művésztanár – releváns gyakorlati tantárgy felelőse-

ként megadott kreditmennyiségben elfogadható.  

 

A MAB 2015. évi közhasznú beszámolója 

2016/4/III/1 sz. MAB határozat (2016.05.06.) 

A testület a MAB 2015. évi közhasznú beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

A MAB közhasznú beszámolója a MAB honlapján az Üvegzseb menüpontban el-

érhető. 

 

A MAB 2016. évi költségterve 

2016/4/III/2 sz. MAB határozat (2016.05.06.) 

A testület a MAB 2016. évi költségtervét egyhangúlag elfogadta. 

                                                           
1 Betöltéséhez doktori fokozat szükséges (Nftv) 
2 Betöltéséhez doktori fokozat szükséges (Nftv) 
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A szakindítás bírálati szempontjainak módosítása a hitéleti képzésekben 

(tantárgyfelelősök) 

2016/4/IV sz. MAB határozat (2016.05.06.) 

1. A foglalkoztatás típusa 

A tantárgyfelelősökre vonatkozó akkreditációs elvárás tekintetében a T:E (teljes 

munkaidőben, illetve egyéb módon, pl. részmunkaidőben foglalkoztatott) oktatói 

arány a hitéleti szakok esetén a legalább 3:1 helyett legalább 3:2 legyen. 

2. Tudományos fokozat 

Tantárgyfelelős lehet a vonatkozó MAB elvárásokban megfogalmazottakon túl a 

korábbi egyetemi doktori (dr. univ., „kisdoktori”) címmel/fokozattal rendelkező, 

egyházi foglalkoztatási jogviszonyban álló, legalább 10 éves szakmai gyakorlattal 

rendelkező oktató is. 

A felkínált szabadon választható tantárgyak felelősei lehetnek olyan – egyházi 

foglalkoztatási jogviszonyban nem álló – gyakorlati szakemberek is, akik nem 

rendelkeznek tudományos fokozattal, de legalább 10 éves szakmai gyakorlatuk van. 

 

Doktori iskola útmutató (MAB 2013/6/III/2 sz. határozat) módosítása 

2016/6/V/1 sz. MAB határozat (2016.07.08.) 

Az „Útmutató doktori iskola létesítési beadványához és működő doktori iskola 

adatainak frissítéséhez” módosítását a testület elfogadta. 

 

Doktori iskola bírálati szempontok (2016/2/VI sz. MAB határozat) módosítása 

2016/6/V/2 sz. MAB határozat (2016. 07.08.) 

A testület a doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontrendszerének módosítá-

sát elfogadta. (Hatályba lép: 2016. október 15.) 

 

Tiszta MAB lap e-mail cím megszüntetése 

2016/7/V. sz. MAB határozat (2016. 09.23.) 

A testület a MAB 2008/1/3 számú határozatát hatályon kívül helyezve a 

tisztaMABlap@mab.hu címet megszüntette. 

 

MAB bírálati szempontok (SZBSZ) elfogadása 

2016/7/VI/1 sz. MAB határozat (2016. 09.23.) 

A testület a felsőoktatási szakképzések létesítésének bírálati szempontjait elfogad-

ta. A dokumentum hatályos 2017. január 1-től. 
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2016/7/VI/2 sz. MAB határozat (2016. 09.23.) 

A testület az alapképzési szak/szakirány létesítésének bírálati szempontjait elfo-

gadta. A dokumentum hatályos 2017. január 1-től. 

2016/7/VI/3 sz. MAB határozat (2016. 09.23.) 

A testület a mesterképzési szakok létesítésének bírálati szempontjait elfogadta. A 

dokumentum hatályos 2017. január 1-től. 

2016/7/VI/4 sz. MAB határozat (2016. 09.23.) 

A testület a felsőoktatási szakképzések (FSZ) indításának bírálati szempontjait 

elfogadta. A dokumentum hatályos 2017. január 1-től. 

2016/7/VI/5 sz. MAB határozat (2016. 09.23.) 

A testület az alapképzési szak/szakirány indításának bírálati szempontjait elfogad-

ta. A dokumentum hatályos 2017. január 1-től. 

2016/7/VI/6 sz. MAB határozat (2016. 09.23.) 

A testület a mesterképzési szakok indításának bírálati szempontjait elfogadta. A doku-

mentum hatályos 2017. január 1-től. 

 

MAB útmutatók elfogadása 

2016/8/III/1. sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A testület a felsőoktatási szakképzés (FSZ) létesítési útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/2 sz. MAB határozat (2016. 10.28.) 

A testület az alapképzési szak/szakirány létesítési útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/3 sz. MAB határozat (2016. 10.28.) 

A testület a mesterképzési szak létesítési útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/4 sz. MAB határozat (2016. 10.28.) 

A testület a felsőoktatási szakképzés (FSZ) indítási útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/5 sz. MAB határozat (2016. 10.28.) 

A testület az alapképzési szak/szakirány indítási útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/6 sz. MAB határozat (2016. 10.28.) 

A testület a mesterképzési szak indítási útmutatót elfogadta. 

 

Állásfoglalás nem támogatott, nem akkreditált képzések közzétételének módjáról 

2016/8/IV sz. MAB határozat (2016. 10.28.) 

A testület támogatta, hogy a MAB által nem akkreditált, vagy nem támogatott, a 

2017. általános felvételi eljárásban meghirdetett képzések listája a felvi.hu felüle-

ten megjelenjen.  
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MAB feladatok az ESG 2015 kapcsán 

2016/9/IV/2 sz. MAB határozat (2016.12.09.) 

A Testület támogatta az ESG 2015 sztenderdjeinek a MAB bírálati szempont-

rendszerébe történő mielőbbi beépítését. 

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Stratégiája1 

2017-2018 

Elfogadta a MAB plénuma a 2016/9/IV/1 sz. határozattal (2016.12.09.) 

Előzmények 

A MAB jelenlegi (2016. december) küldetésnyilatkozata szerint fő feladatának „a 

magyar felsőoktatás minőségének védelmét és érdekeltjei ezzel kapcsolatos igénye-

inek (felsőoktatási intézmények, hallgatók, szülők, felhasználók, kormányzat) leg-

teljesebb kielégítését tartja”. 

A MAB az elkövetkező években jelentős kihívás előtt áll, mivel feladatai ellátásá-

ban, a hazai és nemzetközi felsőoktatás átalakuló rendszerében, olyan elvárásoknak 

kell megfelelnie, amelyek értékrendjének megtartása és következetes képviselete 

mellett munkamódszerének és módszertanának megújítását igényli. Az ebből kö-

vetkező célkitűzések rövid- (2017-2018) és hosszabb távú (2018-2022) stratégiá-

ban foglalhatók össze. A rövidtávú stratégiának ezért a korábbi (2013-2015) straté-

giából meg nem valósult, az átalakuló rendszerben is aktuális feladatokat, valamint 

a felsőoktatás minőségi átalakulását célzó programokra, jogszabályban rögzített 

tevékenységre és elvárásokra reflektáló új célkitűzéseket kell ötvöznie. A kétéves 

stratégia legfőbb célkitűzéseit jelen dokumentum úgy mutatja be, hogy összefogla-

lásként tovább mutat azokra a kiemelt jelentőségű célokra is, amelyeknek kiteljesí-

tése hosszabb távot igényel, ezért a 2018-ban megfogalmazandó új stratégiában 

sarokpontként vehető figyelembe. 

A MAB jogszabályban rögzített, valamint saját kezdeményezésű feladatait olyan 

közhasznú testületként látja el, amelynek Testülete (tagjainak és elnökének kineve-

zését jogszabály rögzíti) a legmagasabb szintű döntéshozó. A Testület határozatai-

nak fenntartásáról vagy elvetéséről a vonatkozó jogszabályok értelmében, fellebbe-

zést követően, külön eljárás keretében, a Felülvizsgálati Bizottság (FvB) dönt. A 

MAB működését és gazdálkodását független, ugyancsak jogszabályban rögzített 

delegálás és kinevezés alapján létrejött Felügyelő Bizottság (FB) ellenőrzi. A MAB 

Titkárságán foglalkoztatottak a MAB kinevezett tagokból álló egységeinek (Testü-

                                                           
1 A 2017-2018 évi stratégia épít a MAB magyar és nemzetközi tanácsadó testületeinek (MTT és NTT) korábbi és 
új (NTT, 2016. október 28.) javaslataira, tovább az ENQA által a MAB tagságának felülvizsgálatára lefolytatott 

időközi (2015) értékelés megállapításaira, a 2013-2015 évi stratégia megvalósulásának elemzésére, valamint 

azokra a javaslatokra, amelyeket a MAB 2016 júniusában létrehozott ad hoc Stratégiai Bizottsága állított össze, s 
amelyet a MAB Testülete 2016 szeptemberéig véleményezett. 
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let, FvB, FB), a Testület által megválasztott tagokból álló szakbizottságoknak a 

munkáját segítik, s a működéshez rendelt adminisztratív feladatokat látják el. 

2016-tól a felsőoktatás megújításának stratégiájához (Fokozatváltás a felsőoktatás-

ban) kapcsolódó új jogszabályokban (Nftv, Doktori rendelet, KKK, Oktatási Hivatal 

által kiadott működési engedélyek, stb.), megjelenő szakértői és akkreditációs elvárá-

sok, továbbá az ESG 2015 bevezetésére Magyarország által is aláírt kötelezettségvál-

lalás következtében a feladatok volumenének jelentős növekedése várható. Az új és 

megújuló feladatok, a minőségi szakértői feladatellátás iránti igény fokozódása, va-

lamint az akkreditációs elvárási nyomás erősödése egyaránt prognosztizálható. A 

professzionális szakértői tevékenység, a működési önállóság, hatékonyság és minő-

ség biztosítása érdekében módszertani megújulás, erőforrás bővítés, nemzetközi kap-

csolaterősítés és szakmai támogatás-bevonás, azaz a MAB feladatellátásának és sze-

repének újra értelmezése szükséges. Ezért a MAB önmagával szembeni elvárásainak 

a küldetésnyilatkozatban is meg kell jelennie. A fentiekben megfogalmazott feladat- 

és értékrendből vezethető le a tevékenység és a küldetésnek való megfelelés. 

A MAB új küldetésnyilatkozata 

A MAB fő feladata Magyarország felsőoktatási intézményeiben a magas szintű 

oktatást támogató értékelő tevékenység, a képzés valamennyi szintjét és résztvevő-

jét támogató minőségbiztosítás. A MAB tevékenysége során figyelembe veszi a 

felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokat, ellátja a számára előírt feladatokat, meg-

felel az ESG 2015 által rögzített kritériumoknak, és alkalmazza a MAB szakbizott-

sági és testületi munkája során kidolgozott objektív, komplex és korszerű szempon-

tokat. A MAB tevékenységével erősíti a független működést, értékelő munkájában 

a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszertant alkalmaz, fejleszt és/vagy 

adaptál. A MAB szakértői, akkreditációs, elemző és javaslattevő tevékenysége, 

követve a nemzetközi sztenderdekben rögzített értékelveket, objektív kritérium-

rendszerre épül, független, elfogulatlan, politikamentes. A MAB valamennyi tevé-

kenységével törekszik a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítási kultú-

rájának erősítésére, segítve ezzel a magyar felsőoktatás minőségének javítását, 

nemzetközi elismertségének növelését. 

A MAB feladatainak ellátása során következetesen alkalmazza a minőségbiztosítás 

ESG 2015 kritériumait, az ENQA által követett értékeket; 

(1) átláthatóság: a MAB közzéteszi a döntéseit és elemzéseit megalapozó elveket, 

nyilvánosságra hozza állásfoglalásait, valamint a döntéseiben és elemzéseiben al-

kalmazott kritériumokat, 

(2) függetlenség: a működési függetlenség a MAB minőségi munkáját és elismert-

ségét, az intézményi függetlenség a felsőoktatási intézmények autonómiájának 

tiszteletben tartását és támogatását biztosítja, 
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(3) együttműködés: a MAB rendszeres konzultációt folytat a felsőoktatás szereplői-

vel, együttműködik a felsőoktatási szervezetekkel, valamint a minőségbiztosítás 

társintézményeivel, a területen mértékadó nemzetközi szervezetekkel, 

(4) integritás: a MAB tevékenysége során feddhetetlen, igazságos, méltányos, pár-

tatlan, objektív és professzionális módon jár el. 

A MAB főbb stratégiai célkitűzései és a tervezett akciók 

A 2017-2018 évekre kitűzött stratégiai célok között kiemelten szerepel: 

 a magyar felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének tovább fejlesztéséhez 

szükséges feladatok meghatározása, 

 a MAB működésének és szerepének újraértékelése és -értelmezése, 

 a feladatellátásban új szemlélet bevezetése, s a módszertan korszerűsítése, 

 az európai sztenderdeknek és irányelveknek (ESG 2015) való megfelelés vizsgálata, 

 a hazai és nemzetközi felsőoktatás rendszerében az együttműködés és partneri 

viszony megújítása. 

I. A MAB megújuló szerepe a felsőoktatás minőségbiztosításának komplex 

rendszerében 

Célkitűzés 

A MAB fő célja a stratégiában tervezett időszakra a magyar felsőoktatás minőségi 

fejlesztését és nemzetközi beágyazódását segítő minőségbiztosítás komplex, rend-

szerszemléletű és -szintű gyakorlatának kialakítása, a MAB szakmai szerepének és 

elismertségének, valamint működési függetlenségének erősítése. E célkitűzés gya-

korlati megvalósításának területei; 

(1) a felsőoktatásban folytatott szakmai és minőségbiztosítási tevékenység ki-

egyensúlyozott értékelése, a megfelelés vizsgálatok szempontrendszerének, mód-

szertanának, eljárásrendjének megújítása 

(2) az akkreditációs eljárások harmonizációja a MAB tevékenységére vonatkozó 

megfelelési elvárásokkal (felsőoktatásra és minőségbiztosításra vonatkozó jogsza-

bályok, ESG 2015), 

(3) az intézményi megfelelés vizsgálatok differenciált eljárási típusainak (akkredi-

táció, re-akkreditáció, audit) bevezetéséhez szükséges módszerek kidolgozása, 

(4) a felsőoktatásra vonatkozó, illetve a felsőoktatás minőségét érintő jogszabály-

tervezetek véleményezése, rendszerszintű elemzések készítése, 

(5) a MAB saját kezdeményezésű, konkrét szakmai, illetve elvi állásfoglalásainak 

kialakítása, kommunikációja, 

(6) a felsőoktatási intézményeknek nyújtandó szolgáltatások (tanácsadás, képzés, 

stb.) bevezetése. 
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Indoklás 

A felsőoktatás minőségi fejlesztésére irányuló kormányzati stratégiában a korábbi 

gyakorlatnál erőteljesebb hangsúlyt kap a minőségbiztosítás, s ez a MAB szakértői 

tevékenységében, megfelelési (akkreditáció) vizsgálataiban és kiegészítő, illetve 

követő vizsgálataiban (monitor, re-akkreditáció, audit) mélyebb, jobban algoritmi-

zálható, a minőségi elemzést számszerű adatokkal is alátámasztani képes, egyértelmű 

szakvéleményben (testületi határozat) leírható értékelést igényel. Időszerű egy az új 

és volumenében is növekvő elvárásokhoz jobban alkalmazkodni képes rendszer ki-

alakítása, a megfelelési feltételek szigorítását célzó elvek kidolgozása és ezeknek a 

közeli jövőben megvalósuló implementációja. A MAB szerepének erősítését megha-

tározó összetevők rendszerét a szakmai minőség megítélésének világos és korszerű, a 

nemzetközi gyakorlatot és az akkreditációs elvárásokat egyaránt figyelembe vevő 

egyértelmű szempontrendszere és gyakorlata, a megfelelés elveinek és gyakorlatának 

belső összhangja, valamint az ESG 2015 megfelelés mérhetősége alkotja. 

Akciók 

(1) A felsőoktatási intézményekben folytatott képzés feltételeinek szakmai értéke-

lésében és minőségbiztosítási vizsgálatában kiegyensúlyozott gyakorlat alkal-

mazása, a megfelelés vizsgálati szempontrendszer megújítása, új értékelési kri-

tériumok, módszertan és eljárásrend kidolgozása és bevezetése. 

a. Az akkreditáció szempontrendszerének fejlesztése, a bemeneti feltételek 

(Képzési Követelmények) teljesülését vizsgáló szempontrendszerrel azonos 

súlyú megfelelés vizsgálati rendszer kialakítása a kimeneti eredmények 

(Kimeneti Követelmények) mérésére a képzési szintek szerinti készségek, 

kompetenciák, tanulási eredmények vizsgálatához. 

b. A folyamatok hangsúlyosabb megjelenésének biztosítása a bemeneti és 

képzési indikátorok alkalmazásánál az értékelések során. A bemeneti elemek 

esetében kidolgozandó a folyamatok (tanítási- és javasolt tanulási folyamat, 

tantervfejlesztés, tehetséggondozás, oktató-hallgató kapcsolat, hallgatók ér-

tékelése, a belépő hallgatók tudásszintje miatt szükséges szintre hozó képzés, 

a lemorzsolódás okai, stb.) elemzésének módszertana és eljárásrendje. 

c. A kimeneti jellemzők értékelési szempontjainak kidolgozása mind a meg-

újított szempontrendszer megalkotásakor, mind a gyakorlati megvalósulás 

(megszerezhető/megszerzett tanulási eredmények és kompetenciák, végzett 

hallgatók hazai és külföldi elhelyezkedése /lásd DPR/, alkalmazók visszajel-

zései, kutatási eredmények) mérését szolgáló értékelés kifejlesztésében A 

felsőoktatási intézmények tevékenységében a kimeneti szabályozás beveze-

tését jogszabályok rögzítik, az akkreditációs testületek/ügynökségek minő-

ségbiztosítási tevékenységében alkalmazandó elveket pedig az ESG 2015 

határozza meg. A kimeneti jellemzők megfelelési vizsgálatának gyakorlata 

olyan új módszertant igényel, amelyben a valamennyi intézménytípus eseté-

ben alkalmazható általános, valamint az egyes intézménytípusok esetében fi-
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gyelembe vehető speciális értékelési szempontok egyaránt szerepelnek. A 

differenciált szempontrendszer kialakítása majd bevezetése mind az intéz-

mény-, mind a programakkreditációs eljárásokban szükséges. 

d. A MAB értékelési kritériumainak bővítése szükséges a megváltozott fel-

sőoktatási környezet hatásainak figyelembe vételéhez. Ezek között mérle-

gelni kell az otthoni, egyéni tanulást segítő, a neten elérhető anyagok fel-

használhatóságát és a tanítási-tanulási módszerek változatosságát kínáló 

képzések értékelési súlyát. 

(2) Az akkreditációs eljárások harmonizációja a MAB tevékenységére vonatkozó 

elvárásokkal (felsőoktatásra és minőségbiztosításra vonatkozó jogszabályok, 

ESG 2015). 

a. A minőségvizsgálati módszertan fejlesztése az értékelés minősége, a megfe-

lelési vizsgálatok mélysége és az eljárás hatékonyságának növelésére. A jog-

szabályoknak, jogszabályváltozásoknak és az akkreditációs elvárásoknak való 

formális megfelelésen kívül olyan gyakorlat alakítandó ki, amely segíti a kép-

zések minőségének érdemi elmozdulását, a belső minőségbiztosítási rendszer 

stabil, az akkreditációs eljáráson kívüli időszakban is folyamatos és megfelelő 

szinten tartását. E célból a minőségvizsgálat eszközei között alkalmazandó 

többek között a véletlen mintavételezés, a szúrópróba-szerű helyszíni infor-

mációgyűjtés (pl. előadások látogatása, tanterv szerinti és tényleges órale-

adások összevetése, szóbeli információgyűjtés oktatóktól és hallgatóktól, stb.). 

b. A minősített oktatók megfelelési követelményeinek következetes alkal-

mazása, a szempontrendszer fejlesztése és a minősítés során hozott hatá-

rozatokban a hivatali eljárásban is értelmezhető kategóriák bevezetése. A 

minősített oktatók tekintetében, kiemelten pedig az egyetemi tanári pályáza-

tok értékelésben, a minőségi elvárások következetesen érvényesítendők vala-

mennyi intézménytípusnál. 

c. A képzésben aktívan résztvevő gyakorlati szakemberek tevékenységének 

értékelésére alkalmazandó szempontrendszer és értékelési mód. Kialakí-

tandó a felsőoktatási intézményben és/vagy a gyakorlóhelyeken foglalkozta-

tottaknak az akkreditáció során történő figyelembe vételét meghatározó 

szempontrendszer és eljárás. Az intézményakkreditáció során alkalmazott 

elvárásokat konkrétan és egyértelműen kell megfogalmazni. Kialakítandó az 

a szempontrendszer, amelyre a MAB szakértői tevékenysége során támasz-

kodik az alkalmazott tudományok egyetemein s értelemszerűen a duális kép-

zésben a hallgató, oktatói, intézményi értékelés során. 

d. A doktori képzés megújuló rendszerében a korábban kidolgozott megfe-

lelési szempontok következetes alkalmazása, erősítése és fejlesztése. A 

tudományos utánpótlás számosságának és minőségének megerősítése része a 

kormányzat felsőoktatási stratégiájának. Ennek egyik eszköze a doktori kép-

zés rendszerének és ösztönzési módjának változását elrendelő jogszabály 
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2016. szeptember 1-i hatályba lépése. A MAB a doktori iskolák képzési 

programjának, törzstagjainak és vezetésének megfelelési vizsgálatánál, el-

lenőrzésénél, megtartva eddigi értékelési rendszerét, új mérőeljárásokat is be 

kell vezessen. A doktori képzések vizsgálata során a MAB-nak célszerű fi-

gyelembe vennie az Európai Felsőoktatási Térség és az Európai Kutatási 

Térség közötti szinergia erősítésére irányuló elvárásokat. A MAB 2017-2018 

évi stratégiájában ezért hangsúlyos célkitűzés a külső bírálati rendszer al-

kalmazásához szükséges feltételek kialakítása, megismertetése és elfogadta-

tása. A kétéves stratégiai szakaszban kialakítandó a módszertan és feltétel-

rendszer a doktori iskolák akkreditációjának angol nyelvre történő kiterjesz-

téséhez (hasonlóan az egyetemi tanári pályázatok jelenlegi gyakorlatához).  

(3) Az intézményi megfelelés vizsgálatok differenciált eljárási típusainak (akkredi-

táció, re-akkreditáció, audit) bevezetéséhez szükséges módszerek kidolgozása. 

a. A MAB által lefolytatott intézményakkreditációs eljárások korszerűsíté-

se időszerű és szükséges, különös tekintettel a megelőző évek során három 

lépcsőben (úgynevezett körben) végzett értékelések eredményére. A MAB 

Testület által hozott határozatok értelmében az akkreditáció pozitív, feltéte-

les, vagy negatív, azaz öt évre szól, közbenső monitor eljárást ír elő, vagy az 

akkreditáció megvonására kerül sor. A felsőoktatási minőségbiztosítási inté-

zetek, ügynökségek egyre elterjedtebben alkalmazott gyakorlata szerint az 

intézményi értékelés ezt a differenciált megközelítést alkalmazza. 

b. Jelen stratégia első félévében kialakítandó az intézményi akkreditáció 

differenciált rendszere. Ebben az úgynevezett 4. körös akkreditáció helyett 

a korábbi akkreditáció eredményeire jobban támaszkodó eljárás dolgozandó 

ki; pozitív akkreditációjú (kiválóan teljesítő, hatékony saját minőségbiztosí-

tási rendszert működtető) felsőoktatási intézmények esetében az egyszerűsí-

tett eljárás (audit), monitor eljárásban nem teljesítő vagy megvont akkreditá-

ciójú intézmények esetében mélységi értékelés (re-akkreditáció, illetve teljes 

akkreditáció) szükséges. 

c. A programakkreditáció keretében egy új, korszerű szemletű gyakorlat, a 

kockázat-alapú értékelés lehetőségét meg kell vizsgálni. A kockázat-alapú 

re-akkreditációs programértékelés több európai minőségbiztosítási szerve-

zetnél kidolgozás alatt áll, illetve bevezetésre került. Az adaptáció lehetősé-

gét a MAB-nak érdemes megvizsgálnia a hasonló ám hatékonyabb akkredi-

tációs gyakorlatot folytató intézményekkel kezdeményezhető együttműködés 

érdekében. A kockázatalapú programértékelés elemeinek (hallgatói kérdő-

ívek, egyéni tanulmányi előmenetel indikátorai, képzési programok tartalma, 

szerkezete, koherenciája, hallgatói panaszok értékelése) egyensúlya. A koc-

kázat-alapú programértékelés szempontjainak kidolgozása során meg kell 

vizsgálni a soron kívüli re-akkreditációs látogatás MAB-indítású eljárásának 

lehetőségét, feltételeit, jogi hátterét. Ez utóbbinál érdemes lehet a többszöri 

meg nem felelés jogi következményeire vonatkozó javaslat kidolgozását. 
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d. A párhuzamos programakkreditáció folytatásához elengedhetetlenül 

szükséges az értékelés módszertanának megújítása. Ebben új lehetőséget 

jelent a kockázat-alapú programértékelés, amely hatékonyabb a MAB által 

jelenleg alkalmazottnál. Nemzetközi együttműködés keretében érdemes át-

venni azokat a módszereket, amelyek csökkentik az értékelés időtartamát, s 

erősforrás igényük kisebb. A párhuzamos programakkreditáció a MAB je-

lenlegi feltételei mellett egyszerűsített eljárás keretében valósítható meg. 

e. A MAB szakértői tevékenységének bővülésével, a felsőoktatási intézmé-

nyek működési engedélyének 2017-re ütemezett vizsgálatában (Oktatási 

Hivatal) történő közreműködéshez a feladatfeltétel megfelelés felmérése 

szükséges. A működés vizsgálatához kért MAB szakértői vélemény több 

elemre (korábbi szakértői vélemények, akkreditációs határozatok felmérése, 

kiegészítő szakvélemény készítése stb.) támaszkodik, ezért az alkalmazandó 

módszertant ki kell alakítani. Ehhez szükséges a MAB saját szempontrendsze-

rének és eljárásrendjének kialakítása. A MAB-OH együttműködését igénylő, a 

működési engedélyekhez szükséges MAB szakértő vélemények összeállításá-

nak módszertana és megvalósíthatósága pilot vizsgálatot igényel. Ennek so-

rán a szakmai értékelés szempontjainak, tartalmának, formájának, és feltét-

eleinek (humán erőforrás, financiális és informatikai feltételek) felmérése 

szükséges, s ennek modellvizsgálatát haladéktalanul el kell indítani. 

(4) A felsőoktatásra vonatkozó, illetve a felsőoktatást érintő jogszabálytervezetek 

véleményezése, rendszerszintű elemzések készítése. 

a. A MAB véleményezi a felsőoktatásra vonatkozó jogszabálytervezeteket, il-

letve saját kezdeményezésként állásfoglalást készít a felsőoktatást, mindenek-

előtt annak minőségbiztosítását érintő jogszabály-tervezeteket, intézkedéseket. 

b. A MAB testületi véleményének kialakítását jelentősen befolyásolja a rö-

vid határidők kialakult gyakorlata. Ennek áthidalását is segíthetik azok a 

rendszerszintű elemzések, amelyet a Testület saját hatáskörben végez. A fel-

sőoktatás átalakulási folyamatának első tapasztalatainak összegzésére olyan 

munkacsoportokat érdemes létrehozni, amely egy-egy szakterületen a minő-

ségbiztosítást segítő elemzések elkészítésében vesznek részt. 

(5) A MAB saját kezdeményezésű, konkrét szakmai, illetve elvi állásfoglalásainak 

kialakításában a tematikus prioritások kiemelési kidolgozást igényel. A Testület 

által készített állásfoglalások kommunikációjának a korábbinál hatékonyabb 

módszereit kell kialakítani. 

(6) A MAB tevékenységében szükséges a felsőoktatási intézményeknek nyújtandó 

szolgáltatások (tanácsadás, képzés, stb.) bevezetése. Ez vonatkozik a minőségbiz-

tosítás elveinek megismertetésére, elfogadtatására, az intézmények akkreditációs 

referenseinek továbbképzésére. Ehhez szükséges a humán erőforrás fejlesztése, a 

financiális forrásbiztosítása, a szervezési és informatikai támogatás erősítése, az 

ENQA által kínált képzési programokban való részvétel kezdeményezése. 
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II. A MAB hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 

Célkitűzés 

A MAB tevékenységében erősíteni kell az együttműködést, a partneri kapcsolato-

kat, s az átláthatóság és megbízhatóság növelésével emelni kell a MAB ismertségét 

és elismertségét. Erősíteni kell a MAB aktivitását a nemzetközi minőségbiztosítási 

szervezetekben, s a nemzetközi, kölcsönösen előnyös partneri kapcsolatok kialakí-

tásában és fejlesztésében. 

Indoklás 

A MAB a felsőoktatás minőségi átalakulásának aktív szereplője, s egyben a felső-

oktatási intézmények belső minőségbiztosítási rendszerének fejlesztését segítő, 

tanácsadó testület. A felsőoktatás új szabályozói (Nftv, KKK, Doktori rendelet, 

működési engedélyezés) által elvárt feladatokat a MAB a felsőoktatási intézmé-

nyekkel szorosabbra fűzött kapcsolatokra támaszkodva, az eszmecserére lehetősé-

get adó fórumokat is igénybe véve tudja teljesíteni. Az ESG 2015 hazai bevezeté-

sében fontos szerepe van a mérvadó nemzetközi szervezetekben elismert tagság-

nak, igénybe vett támogatásnak. A MAB gyors és magas szintű módszertani meg-

újulása a fejlett minőségbiztosítási tevékenységet folytató külföldi intézmények-

kel/ügynökséggel kialakítandó együttműködésben valósítható meg.  

Akciók 

(1) A MAB ápolja és erősíti a felsőoktatás irányításában és működésében meghatá-

rozó hazai szervezetekkel (EMMI, MRK, ODT, FTT, DOSZ, HÖOK) kapcsolata-

it, s rendszeres képviseletet biztosít a meghívó szervezetek tanácskozásain. A 

MAB az érintett szervezetek képviselőivel, a MAB Testület nyilvános üléseire tör-

ténő meghíváson túl, rendszeresen egyeztet, illetve megbeszéléseket kezdeményez. 

(2) A MAB a felsőoktatási intézmények akkreditációs referensei, valamint széle-

sebb oktatói-munkatársi köre számára kölcsönös eszmecserére lehetőséget adó 

fórumokat szervez. A fórumok szervezéséhez a pénzügyi feltételek megteremté-

se a MAB költségvetésében célfeladatként jelenik meg.  

(3) Erősíteni szükséges a MAB nemzetközi elfogadottságát és kapcsolatrendszerét. 

Törekedni kell a MAB 2015-ben ismét elismert teljes jogú ENQA tagságának 

megtartására, s a stratégiai célok megvalósításával az újabb öt évre érvényes 

megújítására. A MAB teljes jogú tagságához az ENQA vizsgálatra 2017-ben 

kerül sor. 

(4) Az ENQA vizsgálat lehetséges eredményeként megcélzott teljes ESG 2015 

kritérium megfelelés esetén kezdeményezni kell az EQAR (European Quality 

Assurance Register for Higher Education) nyilvántartásba történő felvételt. 

(5) A MAB kezdeményezi a külföldi társügynökségekkel a kapcsolatok felvételét 

és/vagy erősítését, a szakmai tapasztalatcserét, a minőségbiztosítás módszerta-
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nának megújítására irányuló projekteket, a külső értékelést támogató közös 

szakértői munkát, a minőségértékelési folyamatokban való együttműködést. 

(6) A MAB prioritásként kezeli a magyar felsőoktatás nemzetközi sztenderdeknek 

való megfelelését, elismerését és elismertségét, valamint a nemzetközi felsőok-

tatási rendszerbe való integrálódását. A felsőoktatás nemzetköziesítését a MAB 

nemzeti kapcsolatain keresztül, külső minőségbiztosítási szakértőként való 

részvételével, valamint külföldi szakértőknek saját minőségértékelési eljárásai-

ba történő bevonásával is támogatja. 

III. A MAB szervezeti, működési koherenciája és feltételrendszere 

Célkitűzés 

A MAB működési függetlenségéhez biztosítani kell a szervezeti és működési kohe-

renciát, át kell tekinteni a működés és együttműködés feltételeinek és módszereinek 

megújítási lehetőségeit, az erőforrások (szakmai, pénzügyi, humán) előteremtésének 

új módszereit, a forrásbővítést igénylő feladatokat, különös tekintettel a MAB nö-

vekvő szakértői feladataira, hazai és nemzetközi vállalásaira, kötelezettségeire. 

Indoklás 

A MAB közhasznú szervezetként működik, a minőségbiztosítást megalapozó 

szakmai munka letéteményesei a szakbizottságok és a Testület. A MAB minőség-

biztosítási tevékenysége során igénybe vett szakértői kör munkája egyenetlen, az 

általánosságon túl nem lépő bírálatok a szakbizottsági javaslatok kialakítását nem 

feltétlenül segítik, a Testület által kialakítandó határozat indoklásához (ez különö-

sen kritikus a nem támogató határozatoknál) nem adnak elegendő támpontot. Ebből 

következően a Titkárságra a referensek szakmai kompetenciáját meghaladó felada-

tok hárulhatnak. A Titkárság növekvő és új feladatellátási minőséget kívánó tevé-

kenységének erősítéséhez a rendelkezésre álló források nem elegendők. 

Akciók 

(1) A Testület és a Titkárság hatékonyabb együttműködésének kereteit ki kell 

alakítani. A Titkárság sokelemű kompetenciájának fejlesztéséhez továbbképzés 

szükséges a felsőoktatási minőségbiztosítás módszertani megújulását célzó fen-

tebb bemutatott feladatok megvalósításához. A Testület tagjainak szak- és tu-

dományterületi szakértelme a minőségbiztosítás módszertani kompetenciájával 

kiegészülve lehet teljes, ezért szükséges a szakmai (akadémikus) bírálatok, a 

minőségbiztosítási szakvélemények és a minőségbiztosításra vonatkozó jogsza-

bályi előírások együttes kezelése. Az ESG 2015 megfelelési előírások szüksé-

gessé teszik a MAB-on belüli továbbképzést, valamint az ENQA továbbképzési 

programjaiban való részvétel biztosítását. Ehhez szükséges a magas szintű 

szakmai és nyelvi kompetenciával rendelkező humán erőforrás és pénzügyi for-

rások megteremtése. 
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(2) Szükséges a MAB szakértői bázisának megújítása. Ez jelenleg sem mérete, 

sem a kezelt információk köre miatt nem alkalmas a MAB növekvő és minősé-

gében és megújítani kívánt szakmai feladatainak támogatására. A MAB által 

nyilvántartott szakértői bázis felülvizsgálatát a legrövidebb időn belül el kell 

végezni, különös tekintettel az explicit kritikákra (lásd az NTT javaslatát) adott 

valódi válasz elmaradására. 

(3) Kialakítandó a MAB véleményezési, értékelési munkájába bevonandó kül-

ső szakértők köre. Ennek egyik feltétele (angol nyelv) az egyetemi tanári pá-

lyázatok esetében adott, a szakértő kör felkérésének módszeréről azonban a 

Testületnek szükséges megállapodnia. A külső szakértőkből álló körnek a felké-

rése, az adatbázis kialakítása a szakbizottságok, a Testület és a Titkárság részé-

ről eltérő szakmai és nyelvi kompetenciát igényel. Az egyetemi tanári pályáza-

tok értékelésébe bevont külső szakértő kör alkothatja a doktori iskolák angol 

nyelven is bevezetni kívánt akkreditációjának induló bázisát is. 

(4) Át kell tekinteni a MAB feladatainak ütemezését, tervezhetőséget. Kialakí-

tandó a szakbizottsági ülések ütemezésének olyan új rendszere, amely a rövid 

határidejű döntést igénylő kérdések napirendre tűzésénél figyelembe veszi a tes-

tületi ülések dokumentumainak kiküldési határnapját. A tervezhetőség javítja az 

előkészítéséhez szükséges titkársági munka minőségét, a korábbi határozatok 

áttekintését, a minőségbiztosítási szabályoknak való megfelelés ellenőrzését. 

(5) Meg kell vizsgálni a jelenlegi (hatályon kívül helyezett jogszabály által elő-

írt) szakbizottsági struktúrát, valamint az alkalmazott diszciplináris no-

menklatúra korszerűségét és megfelelését. Az elemzésben alkalmazott szem-

pontoknál többe között érdemes figyelembe venni az egyes szakbizottságokra 

jutó ügyszámot, tudományterületi képviseletet, a szakbizottságokhoz tartozó tu-

dományterületeken alkalmazott értékelési eltéréseket. 

(6) Érvényt kell szerezni a MAB Testületébe új tagokat delegáló szervezetek-

nél az egyeztetési kötelezettség betartásának. Ezt a megfelelő fórumokon 

folytatott információcsere segítheti, az Nftv az egyeztetési kötelezettségről és 

nem annak módjáról rendelkezik (a MAB elnökének kinevezése esetében az 

MTA elnöke és az EMMI miniszter közötti egyeztetés elvárás és kialakult gya-

korlat is). Meg kell vizsgálni, hogy miként lehet megfelelni annak a szakmai el-

várásnak, hogy a Testületben biztosítva legyen a szakértői képviselet lehetőség 

szerint minden képzési-, illetve tudományterületen. 

(7) A MAB növekvő és minőségében megújuló feladatainak megvalósításához 

a Titkárság humán erőforrásának erősítése szükséges. E feladat megvalósí-

tásának előfeltétele a szükséges és a rendelkezésre álló humán erőforrás össze-

hasonlító elemzése, a képezhetőség felmérése. Ennek alapján tervezhető a hi-

ányzó szakmai profilú és kompetenciájú munkatársak aktív keresése és felvéte-

le, a helyettesítés megbízható rendszerének biztosítása, az új feladatokhoz szük-
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séges kompetenciák kialakítása, a jelentős számban nyugdíj mellett foglalkozta-

tott munkatársak utánpótlása. 

(8) Szükséges a Titkárság helyének, feladatainak és a MAB szervezetén belüli 

szerepének egyértelmű meghatározása. Ehhez át kell tekinteni a Szervezeti és 

Működési Szabályzat koherenciáját, s vizsgálni szükséges az egyes fejezetek 

tartalmát a hatályos és hatályon kívül helyezett jogszabályokból történő leveze-

tés szempontjából. Át kell tekinteni a Titkárság munkaszervezését, státuszrend-

jét, feladatellátási és -ellenőrzési rendszerét, vezetési szintjeit és módszereit. A 

szervezeti felülvizsgálat során elemezni kell a különböző szintű jogszabályok-

nak a MAB felépítése és működése tekintetében megvalósuló illeszkedését. 

(9) Meg kell vizsgálni a Titkárság által fejlesztett elektronikus ügykezelés és 

bírálati rendszer működését, más adatbázisokhoz való lehetséges illeszkedé-

sét, különös tekintettel az Oktatási Hivatal által kötelezően kikérendő MAB 

szakvélemények elektronikus kezelésére. Meg kell vizsgálni a MAB határoza-

tok elektronikus kiküldéséhez szükséges hitelesítési eljárás feltételeit. 

(10) Meg kell vizsgálni a Titkárság rendelkezésére álló informatikai rendszer 

megfelelését a növekvő adatkezelési és -elemzési elvárásoknak, a TIR fej-

lesztése óta eltelt fejlődés mértékét, a lehetséges lemaradást, s a felzárkózáshoz 

szükséges fejlesztés szakmai és pénzügyi feltételeit. A felsőoktatási stratégiá-

ban, valamint a Digitális Oktatási Stratégiában megjelölt célok tekintetében a 

minőségbiztosítás informatikai korszerűsítésének lehetőségét, az adatbázisok il-

leszkedését és az új informatikai lehetőségeket (transzportálható hallgatói ada-

tok, e-diploma, stb.). 

(11) Szükséges a Titkárság informatikai rendszerének folyamatos megújítása, 

a számítógép-ellátottság javítása, a MAB új honlapjának kialakítása (a jelenlegi 

nem fejleszthető), s az informatikai feladatok személyi feltételeinek bővítése. 

(12) Át kell tekinteni a MAB gazdálkodási feltételrendszerét. Ehhez elnöki 

feladatként kezdeményezni kell a költségvetési tárgyalások időbeli lefolytatását, 

a támogatás folyósításának biztosítását a költségvetési év kezdetén. A MAB 

költségvetési irányelveiben hangsúlyosan meg kell jelennie a stabil működést 

biztosító költségvetési kereten kívül a konkrét céltámogatásként (állománybőví-

tés, képzés, nemzetközi kapcsolatok, informatikai fejlesztés, stb.) rendelkezésre 

álló forrásnak. 

A MAB 2017-2018 évi stratégiájának megvalósítása ki kell emelkednie és meg kell 

erősödnie azoknak a hosszú távra is érvényes stratégiai céloknak, amelyekre 2018-

ban további stratégia építhető. 

A stratégiát a MAB Testület 2016. december 9-i ülése egyhangú támogatással elfo-

gadta. 

Csépe Valéria s.k. 

Elnök 
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Intézményakkreditáció 

 

Eötvös József Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2016/1/VI/1. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

Az Eötvös József Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 

MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

melyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja felté-

telének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás eu-

rópai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB az Eötvös József Főiskolát akkreditálja. Az akkreditáció – az 

akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2021. január 31-ig 

hatályos, 2017 szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat 

közbeiktatásával. A monitoreljárás indokaként a jelentésben megfogalmazott 

hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseknek és azok eredményeinek 

bemutatását 2017. szeptember 15-ig kérjük benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő, a monitor eljárást 

nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, 2017. szeptember 

15-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a fenti határozat mellék-

lete. Elérhető a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / Negyedik 

körös jelentések menüpontban. 

 

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2016/2/VIII/1. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet, valamint annak alábbi hitéleti 

szakjait 

 felekezeti szociális munkás (N, E) alapképzési szak 

 judaisztika (N) alapképzési szak 

 rabbihelyettes (N) alapképzési szak 

 egyházi/felekezeti (zsidó) közösségszervező (L) alapképzési szak 

 zsidó liturgika (L) alapképzési szak 

 zsidó kultúratörténet (E) mesterképzési szak 

 rabbi (N) osztatlan mesterképzési szak 

akkreditálja.  

Az egyetem és a rabbi osztatlan mesterképzési szak akkreditációja – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig hatályos. 

A rabbihelyettes és a zsidó liturgika alapképzési szakok akkreditációja – az akkre-

ditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig 

hatályos, a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016. július 31-ig 

történő benyújtása mellett, és 2017 februárjában induló követő (monitor) vizsgá-

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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lat közbeiktatásával, mely eredményének függvényében a MAB az akkreditációt 

megerősítheti, vagy megvonhatja. 

A felekezeti szociális munkás, a judaisztika és az egyházi/felekezeti (zsidó) közös-

ségszervező alapképzési, valamint a zsidó kultúratörténet mesterképzési szakok 

akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 

2020. december 31-ig hatályos, a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési 

terv 2016. július 31-ig történő benyújtása mellett, és 2018 februárjában induló 

követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

Az intézmény vezetése a jelentésben szereplő további – az egyetem egészére és a 

rabbi osztatlan mesterképzési szakra vonatkozó – javaslatokkal kapcsolatos intéz-

kedésekről is írásban, 2017. december 31-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a fenti határozat mellék-

lete. Elérhető a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / Harmadik 

körös jelentések menüpontban. 

 

Károli Gáspár Református Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2016/5/V/1 sz. MAB határozat (2016.06.03) 

A MAB a Károli Gáspár Református Egyetemet, valamint annak alábbi karait és 

alábbi hitéleti szakjait akkreditálja: 

Karok: 

 Állam- és Jogtudományi Kar 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Hittudományi Kar 

 Tanítóképző Főiskolai Kar 

Hitéleti szakok: 

 (református) teológia osztatlan mesterképzési szak (N – Budapest); 

 diakónia alapképzési szak (N, L – Nagykőrös); 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szak 

(N, L – Nagykőrös); 

 kántor alapképzési szak (N, L – Nagykőrös, Marosvásárhely); 

 tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár (református vallástanár–

nevelő tanár) szakképzettség (L – Budapest). 

Az egyetem, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, vala-

mint a Hittudományi Kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való fo-

lyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig hatályos. 

A Tanítóképző Főiskolai Kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való fo-

lyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig hatályos, az akkreditációs észrevé-

telekben megfogalmazott feladatok leképezését és ütemezését tartalmazó intézkedési 

terv 2016. október 15-ig történő benyújtása mellett. 

A (református) teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a tanári mesterkép-

zési szak hittanár–nevelő tanár (református vallástanár–nevelő tanár) szakkép-

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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zettséget adó képzésének akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való fo-

lyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31-ig hatályos, a megtett intézkedé-

sekről szóló beszámoló és a frissített oktatói táblázat 2016. október 15-éig történő 

benyújtása mellett. 

A diakónia, a katekéta–lelkipásztori munkatárs (református hittanoktató) és a kántor 

alapképzési szakok akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelés esetén – 2020. december 31-ig hatályos, a megjelölt hiányosságokra reagá-

ló intézkedési terv 2016. október 15-ig történő benyújtása mellett, és 2017 szeptembe-

rében induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 
Az intézmény vezetése a jelentésben szereplő további – az egyetem egészére és a 

karokra vonatkozó – javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, a követő 

(monitor) vizsgálatokra készített önértékelések benyújtásával egyidejűleg tájékoz-

tassa a MAB-ot.  

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a fenti határozat mellék-

lete. Elérhető a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / Harmadik 

körös jelentések menüpontban. 

 

Golgota Teológiai Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2016/9/VII/1 sz. MAB határozat (2016.12.09.) 

A Testület az intézmény akkreditációs értékelésben foglaltak alapján a Golgota 

Teológiai Főiskolát és hitéleti szakját, a teológia alapképzési szakot (N, L), nem 

akkreditálja.  

Az intézmény a határozat ellen, a kézhezvételtől számított 60 napon belül, a MAB 

Felülvizsgálati Bizottságához címezve felülvizsgálati kérelemmel élhet. A 

felülvizsgálati kérelem a jelen határozat meghozatalához rendelkezésre állt 

adatokon és információkon alapulhat, új tényállás bemutatására a felülvizsgálati 

eljárásban nincs mód. 

Amennyiben a főiskola az intézmény, illetve a képzés akkreditációját új tényállás 

alapján kívánja kezdeményezni, úgy azt a MAB elnökéhez benyújtott új, teljes 

intézményakkreditációs, illetve szakindítási beadvány alapján teheti. 

A MAB eljárásrendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések 

nyilvánosak, a MAB honlapján hozzáférhetők. 

 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2016/9/VII/2 sz. MAB határozat (2016.12.09.) 

A Testület az intézmény akkreditációs értékelésben foglaltak alapján a Sola 

Scriptura Teológiai Főiskolát és hitéleti szakját, teológia alapképzési szakot (N, 

L), nem akkreditálja. 

Az intézmény a határozat ellen, a kézhezvételtől számított 60 napon belül, a MAB 

Felülvizsgálati Bizottságához címezve felülvizsgálati kérelemmel élhet. A 

felülvizsgálati kérelem a jelen határozat meghozatalához rendelkezésre állt 

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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adatokon és információkon alapulhat, új tényállás bemutatására a felülvizsgálati 

eljárásban nincs mód. 

Amennyiben a főiskola az intézmény, illetve a képzés akkreditációját új tényállás 

alapján kívánja kezdeményezni, úgy azt a MAB elnökéhez benyújtott új, teljes 

intézményakkreditációs, illetve szakindítási beadvány alapján teheti. 

A MAB eljárásrendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések 

nyilvánosak, a MAB honlapján hozzáférhetők. 

 

Kaposvári Egyetem 3 karának akkreditációs értékelése 

2016/1/VI/2. sz. MAB határozat (2016.01.29.) 

A Kaposvári Egyetem alábbi három karának akkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy megfelelnek azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetemi kar akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül a karok megfelelnek a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Kaposvári Egyetem alábbi karait 

 Gazdaságtudományi Kar 

 Pedagógiai Kar 

 Művészeti Kar 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén –, az intézmény akkreditációjával megegyezően, 2017. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről írásban, 2016. szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről a fenti határozat mellék-

lete. Elérhető a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / Harmadik 

körös jelentések menüpontban. 

 

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar akkreditációs értékelése 

2016/2/VIII/2. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB az intézmény Kertészeti Főiskolai Karát akkreditálja. Az akkreditáció 

hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – az 

intézmény akkreditációjával megegyezően, 2017. december 31. 

A MAB jelentés a kar akkreditációs értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elér-

hető a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / Harmadik körös 

jelentések menüpontban. 

 

http://mizar.mab.hu/web/images/tir/jelentesek/BKTF_150925_jelentesH.pdf
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Intézményakkreditáció hatályának meghosszabbítása 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

A MAB 2011/7/V/7 és 2012/10/XI/1 sz. határozatai értelmében az IBS Nemzetközi 

Üzleti Főiskola akkreditációjának hatálya 2016. december 31-én lejár. Új akkredi-

tációs eljárás lefolytatásának érdekében az intézményi akkreditáció hatályát a 

MAB felülvizsgálta. 

2016/8/VII/1 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola korábbi, a 2011/7/V/7, illetve 

2012/10/XI/1 sz. határozatokban megállapított, illetve megerősített 2016. december 

31-ig tartó akkreditációjának hatályát 2018. július 31-ig meghosszabbítja. 

 

Gábor Dénes Főiskola 

A MAB 2011/7/V/1 sz. határozata értelmében a Gábor Dénes Főiskola akkreditá-

ciójának hatálya 2016. december 31-én lejár. Új akkreditációs eljárás lefolytatásá-

nak érdekében az intézményi akkreditáció hatályát a MAB felülvizsgálta.  

2016/8/VII/2 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Gábor Dénes Főiskola korábbi, a 2011/7/V/1 sz. határozatban megálla-

pított 2016. december 31-ig tartó akkreditációjának hatályát a következő akkredi-

tációs értékelést záró határozat meghozataláig, legkésőbb 2018. július 31-ig meg-

hosszabbítja. 

 

Nyíregyházi Egyetem 

A MAB 2011/7/V/4 sz. határozata értelmében a Nyíregyházi Főiskola, jogutódja a 

Nyíregyházi Egyetem, és karai akkreditációjának hatálya 2016. december 31-én le-

jár. Új akkreditációs eljárás lefolytatásának érdekében az intézményi akkreditáció 

hatályát a MAB felülvizsgálta. 

2016/8/VII/3 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Nyíregyházi Főiskola jogutódja a Nyíregyházi Egyetem és karai korábbi, 

a 2011/7/V/4 sz. határozatban megállapított 2016. december 31-ig tartó akkreditá-

ciójának hatályát 2018. július 31-ig meghosszabbítja. 

 

Óbudai Egyetem 

A MAB 2011/7/V/5 sz. határozata értelmében az Óbudai Egyetem és karai akkreditá-

ciójának hatálya 2016. december 31-én lejár. Új akkreditációs eljárás lefolytatásának 

érdekében az intézményi akkreditáció hatályát a MAB felülvizsgálta.  

2016/8/VII/4 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB az Óbudai Egyetem és karai korábbi, a 2011/7/V/5 sz. határozatban meg-

állapított 2016. december 31-ig tartó akkreditációjának hatályát 2018. július 31-

ig meghosszabbítja. 
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Pető András Főiskola 

A MAB 2011/7/V/3 és 2014/10/X/1 sz. határozatai értelmében a Mozgássérültek 

Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, jogutódja a Pető András Főiskola, akk-

reditációjának hatálya 2016. december 31-én lejár. Új akkreditációs eljárás lefolyta-

tásának érdekében az intézményi akkreditáció hatályát a MAB felülvizsgálta.  

2016/8/VII/5 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, jogutódja a 

Pető András Főiskola, korábbi, a 2011/7/V/3 és 2014/10/X/1 sz. határozatokban 

megállapított 2016. december 31-ig tartó akkreditációjának hatályát 2018. július 

31-ig meghosszabbítja. 

 

Szegedi Tudományegyetem 

A MAB 2011/7/V/6 sz., valamint a Fogorvostudományi Karra vonatkozó 

2014/9/IX sz. határozata értelmében a Szegedi Tudományegyetem és karai akkredi-

tációjának hatálya 2016. december 31-én lejár. Új akkreditációs eljárás lefolytatá-

sának érdekében az intézményi akkreditáció hatályát a MAB felülvizsgálta. 

2016/8/VII/6 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Szegedi Tudományegyetem és karai korábbi, a 2011/7/V/6 sz., valamint 

a Fogorvos-tudományi Karra vonatkozó 2014/9/IX sz. határozatokban megállapí-

tott 2016. december 31-ig tartó akkreditációjának hatályát 2018. július 31-ig 

meghosszabbítja. 

 

 

Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés, Korea) 

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabályozottaknak megfelelően négytagú 

magyar látogató bizottság (LB) tartózkodott Koreában 2016. január 25–26. között. 

A bizottság az Ilsan Paik Hospital (Szöul, Korea) és a Yonsei University Hospital 

(Szöul, Korea) intézményekben járt, amely kórházak gyakorlati képzőhelyként, 

oktató kórházként való alkalmasságát vizsgálta meg. A látogató bizottság kiváló-

nak minősítette a két koreai kórházat. 

2016/3/VII. sz. MAB határozat (2016.04.08.) 

Az akkreditációs jelentésben foglaltak alapján mindkét intézményben (Ilsan Paik 

Hospital Szöul, Korea és Yonsei University Hospital Szöul, Korea) a kórházi egy-

ségek több mint 1/3-a akkreditációt nyer, mindkét klinikai gyakorló- és képzőhely 

az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja. 

A jelentésben foglaltak alapján pozitív a MAB álláspontja a meglátogatott koreai 

kórházakkal kapcsolatban, és támogatja, hogy a magyarországi orvosképzés hall-

gatói az említett kórházak magas szintű gyakorlati képzésének részesei lehessenek. 
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Monitor eljárások 

Adventista Teológiai Főiskola monitor eljárása 

2016/2/VIII/3. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB az Adventista Teológiai Főiskola intézményakkreditációjának 2019. dec-

ember 31-ig szóló hatályát – az intézményakkreditációs feltételeknek való folyama-

tos megfelelés esetén – fenntartja. 

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem felelés miatt a MAB az Adventista 

Teológiai Főiskola alábbi hitéleti képzésének akkreditációját megvonja: teológia 

alapképzési szak. 

 

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola monitor eljárása 

2016/2/VIII/4. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola intézményakkreditációjának, 

valamint a székhelyén (Budapest) működő vaisnava teológia alapképzési szak, és 

vaisnava jógamester alapképzési szak akkreditációjának 2019. december 31-ig 

szóló hatályát – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 

fenntartja. 

 

Wesley János Lelkészképző Főiskola monitor eljárása, akkreditáció megvonása 

2016/2/VIII/5. sz. MAB határozat (2016.02.26) 

A MAB a Wesley János Lelkészképző Főiskola intézményakkreditációjának 2019. 

december 31-ig szóló hatályát – az intézményakkreditációs feltételeknek való folya-

matos megfelelés esetén – fenntartja. 

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem felelés miatt a MAB az Wesley János 

Lelkészképző Főiskola alábbi hitéleti képzéseinek akkreditációját megvonja:  

 teológia osztatlan mesterképzési szak 

 tanári mesterképzési szak hittanár-nevelőtanár szakképzettséget adó képzés. 

2016/7/IX sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

A MAB 2016/2/VIII/5 és a MAB FvB 28/2016 számú határozata alapján a Wesley 

János Lelkészképző Főiskola nem felel meg az intézményakkreditáció törvényi fel-

tételének, azaz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi (Nftv.) 6. § (2) 

bekezdésben szabályozott állami elismerés azon feltételének, hogy legalább két 

képzési, illetve tudományterületen legalább négy szakon, (a) alapképzést, (b) alap- 

és mesterképzést, (c) alap-, valamint mester- és doktori képzést, mester- és (d) dok-

tori képzést folytasson. 

A MAB előbbiekre figyelemmel a Wesley János Lelkészképző Főiskola akkreditá-

cióját megvonja. 
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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola monitor vizsgálata 

2016/5/V/2 sz. MAB határozat (2016.06.03) 

A MAB az A Tan Kapuja Buddhista Főiskola intézményakkreditációjának, valamint 

a buddhista tanító alapképzési szak és buddhista tanító mesterképzési szak 

akkreditációjának 2019. december 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja.  

 

Széchenyi István Egyetem monitor eljárás 

2016/9/VII/3 sz. MAB határozat (2016.12.09.) 

A MAB a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és 

Műszaki Tudományi Kar intézményakkreditációs monitor eljárása keretében az 

egyetem rektora által küldött tájékoztatást nyugtázza, a monitor vizsgálatot lezárja. 
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Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 
 

Támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3334 CEU Andrzej Baniak 2016/1/IX/1. 

E3337 SZE Faragó László 2016/1/IX/3. 

E3406 DE Püski Levente 2016/2/X/1/2 

E3407 DE Tóth Valéria 2016/2/X/1/3 

E3401 KRE Marcus Andreras Kracht 2016/2/X/1/5 

E3402 DRHE Baráth Béla Levente 2016/2/X/2/1 

E3404 DE Csoba Judit 2016/2/X/3/1 

E3403 NKE Kis Norbert 2016/2/X/3/2 

E3409 PPKE Jakab András 2016/2/X/3/3 

E3465 DE Marton L. Csaba 2016/3/IX/1/1 

E3501 NYME Bidló András 2016/3/IX/1/2 

E3478 ELTE Szabó Attila 2016/3/IX/2/4 

E3481 ELTE Urbán Róbert 2016/3/IX/2/5 

E3479 ELTE Varga Katalin 2016/3/IX/2/6 

E3476 ELTE Varga Zsuzsanna 2016/3/IX/2/7 

E3473 ELTE Zólyomi Gábor 2016/3/IX/2/8 

E3413 LFZE Péteri Lóránt 2016/3/IX/2/9 

E3414 LFZE Richter Pál 2016/3/IX/2/10 

E3450 PTE Nagy Zoltán 2016/3/IX/2/12 

E3417 BME Charaf Hassan 2016/3/IX/3/1 

E3464 DE Garai József 2016/3/IX/3/2 

E3423 ME Krallics György 2016/3/IX/3/4 

E3490 OE Cvetityanin Lívia 2016/3/IX/3/5 

E3489 OE Kovács Levente 2016/3/IX/3/6 

E3502 NYME Csóka Levente 2016/3/IX/3/7 

E3443 SZTE Kató József Zoltán 2016/3/IX/3/11 

E3470 DE Szűcs Lajosné Mohos Nagy Éva 2016/3/IX/4/1 

E3411 LFZE Enyedi Pál 2016/3/IX/4/2 

E3412 LFZE Eötvös József 2016/3/IX/4/3 

E3455 PTE Gaál Tamás 2016/3/IX/4/5 

E3452 PTE Getto Tamás 2016/3/IX/4/6 

E3453 PTE Hutter Ákos 2016/3/IX/4/7 

E3459 DE Csernátony Zoltán 2016/3/IX/5/1 

E3460 DE Méhes Gábor 2016/3/IX/5/2 

E3458 DE Tóth Attila 2016/3/IX/5/3 

E3426 ME Fülöp Vilmos 2016/3/IX/5/4 
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E3445 PTE Balogh Péter 2016/3/IX/5/5 

E3446 PTE Balogh Sándor 2016/3/IX/5/6 

E3451 PTE Betlehem József 2016/3/IX/5/7 

E3448 PTE Kovács Tibor 2016/3/IX/5/8 

E3447 PTE Kőszegi Tamás 2016/3/IX/5/9 

E3495 SE Kiss Emese Virág 2016/3/IX/5/10 

E3497 SE Szabó Dóra 2016/3/IX/5/11 

E3496 SE Tamás László 2016/3/IX/5/13 

E3415 SZE Ihász Ferenc 2016/3/IX/5/14 

E3435 SZTE Peták Ferenc 2016/3/IX/5/15 

E3436 SZTE Rakonczay Zoltán 2016/3/IX/5/16 

E3462 DE Bács Zoltán 2016/3/IX/6/1 

E3456 DE Bencze Mátyás 2016/3/IX/6/2 

E3500 KE Gál Zoltán 2016/3/IX/6/4 

E3410 KRE Rixer Ádám 2016/3/IX/6/5 

E3425 ME Jámborné Róth Erika 2016/3/IX/6/6 

E3427 ME Pál Tibor 2016/3/IX/6/7 

E3444 PTE Gál István László 2016/3/IX/6/8 

E3449 PTE Kákai László 2016/3/IX/6/9 

E3430 SZIE Tóth Tamás 2016/3/IX/6/10 

E3432 SZTE Józsa Zoltán 2016/3/IX/6/11 

E3433 SZTE Nagy Csongor István 2016/3/IX/6/12 

E3434 SZTE Törőcsikné Görög Márta 2016/3/IX/6/13 

E3416 BME Imre Attila Rikárd 2016/3/IX/7/1 

E3418 BME Dóra Balázs 2016/3/IX/7/2 

E3419 BME Kézsmárki István 2016/3/IX/7/3 

E3457 DE Fuxreiter Mónika 2016/3/IX/7/4 

E3461 DE Jenei Attila 2016/3/IX/7/5 

E3468 DE Kurtán Tibor 2016/3/IX/7/6 

E3467 DE Szabó Szilárd 2016/3/IX/7/7 

E3466 DE Vasas Gábor 2016/3/IX/7/8 

E3469 DE Várnagy Katalin 2016/3/IX/7/9 

E3483 ELTE Csordás András László 2016/3/IX/7/10 

E3484 ELTE Meszéna Géza 2016/3/IX/7/11 

E3486 ELTE Mészáros Róbert 2016/3/IX/7/12 

E3488 ELTE Sziklai Péter 2016/3/IX/7/13 

E3421 ME Szakál Sándor 2016/3/IX/7/14 

E3504 NYME Szalay László 2016/3/IX/7/16 

E3493 OE Kristály Alexandru 2016/3/IX/7/18 
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E3439 SZTE Makra László Dezső 2016/3/IX/7/20 

E3441 SZTE Fehér Attila Sándor 2016/3/IX/7/21 

E3442 SZTE Jelasity Márk 2016/3/IX/7/22 

E3475 ELTE Csorba László 2016/4/IX/1/2 

E3491 

(Előzmény: 

E3001) 

OE Tóth Péter 2016/4/IX/1/3 

E3505 SZE Wersényi György 2016/4/IX/2/2 

E3482 ELTE Bajtay Zsuzsanna 2016/4/IX/3/1 

E3485 ELTE Lichtenberger János 2016/4/IX/3/2 

E3420 ME Pham Ngoc Ánh 2016/4/IX/3/3 

E3422 ME Viskolcz Béla 2016/4/IX/3/4 

E3508 SZIE Csintalan Zsolt 2016/4/IX/3/5 

E3507 BGE Heidrich Balázs 2016/5/VIII/1 

E3511 KE M. Tóth Éva 2016/5/VIII/2 

E3510 PE Tóth Gergely László 2016/5/VIII/3 

E3515 EKF Hoffmann Miklós 2016/6/XII/1 

E3518 SZE Ablonczyné Mihályka Lívia 2016/6/XII/6 

E3520 NKE Földi László 2016/7/XIII/2 

E3521 NKE Krajnc Zoltán 2016/7/XIII/3 

E3519 NKE Ványa László 2016/7/XIII/4 

E3524 DE Bánáti Diána 2016/8/IX/1 

E3523 NKE Fantoly Zsanett 2016/8/IX/2 

E3522 NKE Horváth Attila 2016/8/IX/3 

E3526 NKE Kóródi Gyula 2016/9/IX/2 

Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Tudományág Határozatszám 

E3336 SZE regionális tudományok 2016/1/IX/2. 

E3405 DE pszichológiai tudományok 2016/2/X/1/1 

E3335 KRE történelemtudományok 2016/2/X/1/4 

E3408 NYE irodalom- és kultúratudományok 2016/2/X/1/6 

E3474 ELTE történelemtudományok 2016/3/IX/2/1 

E3480 ELTE pszichológiai tudományok 2016/3/IX/2/2 

E3472 ELTE neveléstudományok 2016/3/IX/2/3 

E3503 NYME filozófiai tudományok 2016/3/IX/2/11 

E3437 SZTE nyelvtudományok 2016/3/IX/2/13 

E3438 SZTE neveléstudományok 2016/3/IX/2/14 
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E3336 SZE regionális tudományok 2016/1/IX/2. 

E3477 ELTE informatikai tudományok 2016/3/IX/3/3 

E3454 PTE építőmérnöki tudományok 2016/3/IX/3/8 

E3429 SZIE építőmérnöki tudományok 2016/3/IX/3/9 

E3440 SZTE agrárműszaki tudományok 2016/3/IX/3/10 

E3471 MKE építőművészet 2016/3/IX/4/4 

E3498 SE klinikai orvostudományok 2016/3/IX/5/12 

E3463 DE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2016/3/IX/6/3 

E3431 TPF gazdálkodás- és szervezéstudományok 2016/3/IX/6/14 

E3424 ME földtudományok 2016/3/IX/7/15 

E3492 OE matematika- és számítástudományok 2016/3/IX/7/17 

E3494 OE matematika- és számítástudományok 2016/3/IX/7/19 

E3499 KEE történelemtudományok 2016/4/IX/1/1 

E3506 SZE gépészeti tudományok 2016/4/IX/2/1 

E3428 SZIE biológiai tudományok 2016/4/IX/3/6 

E3509 SZE történelemtudományok 2016/5/VIII/4 

E3514 KF 
növénytermesztési és kertészeti tudo-

mányok 
2016/6/XII/2 

E3512 PE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2016/6/XII/3 

E3513 PE regionális tudományok 2016/6/XII/4 

E3516 PPKE 
filozófiai tudományok, szociológiai 

tudományok 
2016/6/XII/5 

E3517 KE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2016/7/XIII/1 

E3525 NKE közgazdaságtudományok 2016/9/IX/1 
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http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11082
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2200','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11111
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2212','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2210','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2211','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2216','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2290','pop1',600,400,70,140);
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Doktori iskolákról született döntések, határozatok 

 

Új doktori iskola és törzstagjai véleményezése: PTE D229 matematika- és 

számítástudományok 

2016/2/XI/1/2/953. MAB határozat (2016.02.26.) 

A MAB a Fialowski Alice vezette doktori iskolát 2016 február 26-i hatállyal nem 

akkreditálja, mert 

 a törzstagok minimális létszámának: nem felel meg, 

A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

Böhm Gabriella Eszter (matematika- és számítástudományok, 2016.02.26) 

Fialowski Alice (matematika- és számítástudományok, 2016.02.26) 

Jenei Sándor (matematika- és számítástudományok, 2016.02.26) 

Laczkó József (matematika- és számítástudományok, 2016.02.26) 

Szabó Sándor (matematika- és számítástudományok, 2016.02.26) 

Tóth László (matematika- és számítástudományok, 2016.02.26) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzsta-

gok száma: 6. 

Az egyes törzstagokról készült összegző értékelés a doktori adatbázis nem nyil-

vános felületén – bejelentkezés után – az érintett törzstag, a DI vezető, a DI ad-

minisztrátor, valamint a rektor számára megtekinthető. 

 az egyetemi tanárok minimális létszámának: nem felel meg, 

A doktori iskola megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagjainak száma: 3. 

 működési szabályzata: megfelel, 

 képzési terve: megfelel, 

 minőségbiztosítási terve: megfelel, 

 honlapja: nem felel meg, 

A doktori iskola működési szabályzata kellően részletes, minden szükséges - a 

felvételre, a fokozatszerzési folyamatra és a publikációs kritériumokra vonatko-

zó - információt tartalmaz. A minőségbiztosítási terv megfelelő. A képzési tervet 

illetően megjegyezzük, hogy a biológia és földrajztudományok témaköreinek 

számítógépes modellezése nem tekinthető a matematika és számítástudomány 

integráns részének. A doktori iskola honlapja nem érhető el sem a Matematikai 

és Informatikai Intézet oldaláról, sem a megadott URL címről (ami a PTE Ter-

mészettudományi Karához vezet). 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témaki-

írások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg, 

A doktori iskolában nem teljesül az egy tudományágas DI-któl elvárt, legalább 7 

törzstag megléte. A megfelelt törzstagok munkásságában az algebrai kutatások 

dominálnak, a tudományág egyéb területei alulreprezentáltak. Az alapadatok 

közül hiányzik a kutatási terület megadása. A doktori iskola csak a matematika- 

és számítástudományok tudományágban nem releváns törzstag figyelembe véte-
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lével tenne eleget annak a feltételnek, hogy legalább 5 törzstagnak legyen leg-

alább 1-1 végzett doktorandusza. 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel, 

Fialowski Alice, a doktori iskola vezetője az MTA doktora, az intézmény egye-

temi tanára. 2015-ös a ,,Proceedings of the American Mathematical Society" 

nevű lapban megjelent publikációja is igazolja aktív, magas színvonalú kutatási 

tevékenységét. A DI vezetőjeként fontos lenne, hogy a doktori iskolai tevékeny-

sége ne csak 70%-ban kötődjön a Pécsi Tudományegyetemhez, és a törzstagok-

tól elvárt minimumnál több végzett doktorandusszal rendelkezzen. 

 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel, 

 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel. 

 

D172 PTE Fizika Doktori Iskola akkreditációjának meghosszabbítása 

2016/7/XIV/1/2. MAB határozat (2016.09.23.) 

A MAB a Hebling János vezette Pécsi Tudományegyetem D172 azonosítószámú 

fizikai tudományok besorolású doktori iskola akkreditációját - a működési feltéte-

lek folyamatos biztosítása esetén - 2017. július 31-ig meghosszabbítja. 

 

D76 SE Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola akkreditációjának 

meghosszabbítása 

2016/7/XIV/2/2. MAB határozat (2016.09.23.) 

A MAB a Mandl József vezette Semmelweis Egyetem D76 azonosítószámú biológiai 

tudományok, elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok besorolású 

doktori iskola akkreditációját - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén 

- 2017. július 31-ig meghosszabbítja. 
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Működő doktori iskolák akkreditációja 
A határozatok teljes szövege a http://tir.mab.hu és a http://www.doktori.hu adatbázisban elérhető. 

Akkreditált doktori iskolák 

MAB-

kód 
Intézmény Tárgy Határozatszám 

D52 DE 
Állattenyésztési Tudományok Doktori 

Iskola  
2016/5/VII/1/2 

D230 SZE 
Wittmann Antal Növény-, Állat- és 

Élelmiszertudományi Doktori Iskola 
2016/5/VII/2/2 

D231 SZIE Kertészettudományi Doktori Iskola  2016/5/VII/3/2 

D232 SZIE Élelmiszertudományi Doktori Iskola 2016/5/VII/4/2 

D164 BME 
Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív 

Tudomány) 
2016/5/VII/5/2 

D50 DE Történelmi és néprajzi doktori iskola  2016/5/VII/6/2 

D19 ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola  2016/5/VII/8/2 

D227 PE 
Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori 

Iskola  
2016/5/VII/9/2 

D105 SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola  2016/5/VII/10/2 

D145 BME Építőművészeti Doktori Iskola  2016/5/VII/11/2 

D130 BCE 
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszcipli-

náris Doktori Iskola 
2016/5/VII/12/2 

D131 BCE Politikatudományi Doktori Iskola 2016/5/VII/13/2 

D149 BME 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi 

Doktori Iskola 
2016/5/VII/14/2 

D222 KRE Állam- és jogtudományok Doktori Iskola 2016/5/VII/16/2 

D90 PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016/5/VII/17/2 

D66 SZIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/1/2 

D148 BME 
Tudományfilozófia és Tudománytörténet 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/2/2 

D48 DE Humán Tudományok Doktori Iskola 2016/6/XI/3/2 

D213 EKF Neveléstudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/4/2 

D12 ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/5/2 

D13 ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/6/2 

D14 ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/7/2 

D20 ELTE Pszichológiai Doktori Iskola 2016/6/XI/8/2 

D180 SZTE 
Málnási Bartók György Filozófia Doktori 

Iskola 
2016/6/XI/10/2 

D193 BCE Gazdaságinformatika Doktori Iskola 2016/6/XI/11/2 

D142 BME 
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtu-

dományi Doktori Iskola 
2016/6/XI/12/2 

http://tir.mab.hu/
http://www.doktori.hu/
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=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=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11091
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11092
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11093
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11094
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11095
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11096
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11098
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11099
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11100
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11101
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11102
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11103
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11104
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11106
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11107
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11158
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11159
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11137
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11160
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11162
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11163
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11164
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11166
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11167
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MAB-

kód 
Intézmény Tárgy Határozatszám 

D144 BME Csonka Pál Doktori Iskola 2016/6/XI/13/2 

D146 BME Kandó Kálmán Doktori Iskola 2016/6/XI/14/2 

D212 OE Biztonságtudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/18/2 

D215 OE 
Anyagtudományok és Technológiák 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/19/2 

D84 PE Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2016/6/XI/20/2 

D70 SZIE Műszaki Tudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/21/2 

D233 SZIE 
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori 

Iskola 
2016/6/XI/22/2 

D195 SZTE Informatika Doktori Iskola 2016/6/XI/23/2 

D42 DE 
Molekuláris Orvostudomány Doktori 

Iskola 
2016/6/XI/24/2 

D43 DE Laki Kálmán Doktori Iskola 2016/6/XI/25/2 

D197 DE Idegtudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/26/2 

D198 DE 
Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és 

Allergológiai Doktori Iskola 
2016/6/XI/27/2 

D111 SZTE Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/28/2 

D127 BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola 2016/6/XI/29/2 

D128 BCE Szociológia Doktori Iskola 2016/6/XI/30/2 

D129 BCE 
Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/31/2 

D17 ELTE Szociológia Doktori Iskola 2016/6/XI/32/2 

D86 PE 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/33/2 

D157 SZE 
Regionális- és Gazdaságtudományi Dok-

tori Iskola 
2016/6/XI/34/2 

D71 SZIE 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/35/2 

D134 BME 
Matematika- és Számítástudományok 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/36/2 

D135 BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola 2016/6/XI/37/2 

D138 BME Oláh György Doktori Iskola 2016/6/XI/38/2 

D21 ELTE Kémia Doktori Iskola 2016/6/XI/39/2 

D25 ELTE Fizika Doktori Iskola 2016/6/XI/40/2 

D26 ELTE Földtudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/41/2 

D63 SZIE Biológia Tudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/43/2 

D65 SZIE Környezettudományi Doktori Iskola 2016/6/XI/44/2 

D120 SZTE 
Matematika- és Számítástudományok 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/45/2 

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=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=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11168
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11169
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11170
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11171
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11172
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11173
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11174
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11175
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11176
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11177
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11178
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11179
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11180
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11181
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11182
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11183
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11184
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11185
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11186
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11187
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11188
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11189
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11190
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11191
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11192
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11193
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11194
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11195
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11196
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MAB-

kód 
Intézmény Tárgy Határozatszám 

D28 LFZE 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Doktori Iskola (akkreditáció hosszabbítás) 
2016/6/XI/46/2 
Hatály: 2016-12-31 

D234 ÁTE Állatorvostudományi Doktori Iskola 2016/8/X/1/2 

D53 DE Kerpely Kálmán Doktori Iskola 2016/8/X/2/2 

D5 NYME 
Roth Gyula Erdészeti és vadgazdálkodási 

tudományok Doktori Iskola 
2016/8/X/3/2 

D43 DE Laki Kálmán Doktori Iskola 2016/8/X/4/2 

D201 DE Fogorvostudományi Doktori Iskola 2016/8/X/5/2 

D183 DE Molekuláris sejt- és immunbiológia DI 2016/8/X/6/2 

D110 SZTE 
Interdiszciplináris Orvostudományok DI 

- új DI vezető: Széll Márta 
2016/8/X/7/2 

D193 BCE Gazdaságinformatika Doktori Iskola 2016/8/X/8/2 

D127 BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola 2016/8/X/9/2 

D165 KEE 
Közgazdaságtudományi Doktori Iskola - új 

DI vezető: Kőszegi Botond 
2016/8/X/10/2 

D11 ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016/8/X/11/2 

D27 ELTE 
Politikatudományi Doktori Iskola - új DI 

vezető: Szabó Máté 
2016/8/X/12/2 

D217 NKE 
Közigazgatástudományi Doktori Iskola - 

új DI vezető: Kiss György 
2016/8/X/13/2 

D8 NYME 
Széchenyi István Gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok Doktori Iskola 
2016/8/X/14/2 

D49 DE Nyelvtudományok Doktori Iskola 2016/9/X/1/2 

D167 KEE 
Történettudományi Doktori Iskola - új DI 

vezető: Klaniczay Gábor 
2016/9/X/3/2 

D47 DE Irodalomtudományok Doktori Iskola 2016/9/X/4/2 

D20 ELTE Pszichológiai Doktori Iskola 2016/9/X/5/2 

D12 ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola 2016/9/X/6/2 

D28 LFZE 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DI 

- új DI vezető: Kutnyánszky Csaba 
2016/9/X/7/2 

D4 PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola 2016/9/X/8/2 

D200 OE 
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott 

Matematikai Doktori Iskola 
2016/9/X/9/2 

D83 PE Vegyészmérnöki és Anyagtudományok DI 2016/9/X/10/2 

D170 SZE 
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi 

Doktori Iskola 
2016/9/X/11/2 

D181 DE Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2016/9/X/12/2 

D212 OE 
Biztonságtudományi Doktori Iskola - új 

DI vezető: Pintér Cveticanin Lívia 
2016/9/X/13/2 

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=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=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11197
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11317','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11319','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11320','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11321','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11322','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11323','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11324','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11325','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11326','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11327','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11328','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11329','pop1',600,400,70,140);
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MAB-

kód 
Intézmény Tárgy Határozatszám 

D215 OE Anyagtudományok és Technológiák DI 2016/9/X/14/2 

D129 BCE 
Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan 

Doktori Iskola 
2016/9/X/17/2 

D149 BME 
Gazdálkodás- és szervezéstudomány Dok-

tori Iskola - új DI vezető: Koltai Tamás 
2016/9/X/18/2 

D177 DE 
Marton Géza Állam- és Jogtudományi DI 

- új DI vezető: Horváth M. Tamás 
2016/9/X/19/2 

D54 DE 
Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezés-

tudományok Doktori Iskola 
2016/9/X/20/2 

D90 PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016/9/X/21/2 

D113 SZTE Állam- és jogtudományi Doktori Iskola 2016/9/X/22/2 

D103 PTE Földtudományok Doktori Iskola 2016/9/X/23/2 

D134 BME Matematika- és Számítástudományok DI 2016/9/X/24/2 

D58 DE Földtudományok Doktori Iskola 2016/9/X/25/2 

D59 DE 
Kémiai Doktori Iskola - új DI vezető: Kö-

vér Katalin 
2016/9/X/26/2 

D60 DE Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola 2016/9/X/27/2 

D21 ELTE 
Kémia Doktori Iskola - új DI vezető: Csá-

szár Attila 
2016/9/X/28/2 

D41 ME Mikoviny Sámuel Földtudományi DI 2016/9/X/29/2 

Nem akkreditált doktori iskolák 

MAB-

kód 
Intézmény Tárgy Határozatszám 

D16 ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola 2016/5/VII/7/2 

D27 ELTE Politikatudományi Doktori Iskola 2016/5/VII/15/2 

D151 PTE Filozófiai Doktori Iskola 2016/6/XI/9/2 

D39 ME 
Hatvany József Informatikai Tudományok 

Doktori Iskola 
2016/6/XI/16/2 

D153 NKE 
Katonai Műszaki Doktori Iskola - új DI 

vezető: Kende György 
2016/6/XI/17/2 

D6 NYME 
Kitaibel Pál Környezettudományi Dokto-

ri Iskola - új DI vezető: Kolláth Zoltán 
2016/6/XI/42/2 

D16 ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola 2016/9/X/2/2 

D214 BCE 
Társadalmi Kommunikáció Doktori 

Iskola 
2016/9/X/15/2 

D219 PPKE Politikaelméleti Doktori Iskola 2016/9/X/16/2 

(Fenti határozatok elérhetőek a MAB TIR adatbázisában és a www.doktori.hu oldalon.) 

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=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=2&ord=asc&off=0
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javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11344','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11345','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11097
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11105
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11318','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11331','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11332','pop1',600,400,70,140);
http://www.doktori.hu/
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Szaklétesítések 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk591 AVKF kántor 2016/4/X/1 
(megjegyzéssel támogatva) 

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk592 WJLF közösségi szociális munka 2016/9/XII/12 

 

 

Szakindítások 

Támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelmek 

MAB 

kód 
Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs249 PTE szőlész-borász mérnök 2016/4/X/2 
(megjegyzéssel támogatva) 

Fs250 PE 

kereskedelem és marketing (kereskedelmi, 

marketingkommunikáció, kereskedelmi 

logisztika szakirányok) 

2016/6/XIII/8 
(megjegyzéssel támogatva) 

Fs252 

(Fs248) 
ME 

mérnökinformatikus (rendszergazda szak-

irány) 
2016/7/XV/22 

Fk1 ORZSE felsőfokú zsidó liturgiai funkcionárius  2016/8/XII/15 

Nem támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelem 

MAB kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs248 ME 
mérnökinformatikus (rendszergazda 

szakirány) 
2016/1/X/6 

Fs251 
(Fs246) 

PAE mezőgazdasági mérnöki 2016/7/XV/23 

Támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1386 AVKF csecsemő- és kisgyermeknevelő 2016/1/X/1 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs858szakir LFZE 
előadóművészet alapszakon klasszikus 

szaxofon szakirány 
2016/1/X/4 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1389 KF 

csecsemő- és kisgyermeknevelő (angol 

nyelvű, német nyelvű babysitter speciali-

zációk) 

2016/3/X/1 
(megjegyzéssel támogatva) 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2187','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11083
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2105','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11084
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2205','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11156
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2251','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11250
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2237','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11251
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Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1390 ATF teológia (teológus, lelkipásztori szakirányok) 2016/5/XI/1 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1393szhk SZIE 

kertészmérnöki (dísznövénytermesztés; 

gyógynövénytermesztés; gyümölcstermesz-

tés; szőlészet; zöldségtermesztés speciali-

zácók) székhelyen kívül: Szlovákia, Révko-

márom (Pro Selye Univerzitas Alapítvány) 

2016/7/XV/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

BsBi275szakir2 DE 
ápolás és betegellátás (dietetikus szak-

irány) magyar és angol nyelven 
2016/8/XII/1 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1398 NKE 

polgári nemzetbiztonsági (humán felderí-

tő, technikai felderítő, terrorelhárítási specia-

lizációk) 

2016/8/XII/3 

Bs1401 NKE 

bűnügyi (bűnüldözési, bűnügyi felderítő, 

gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi 

nyomozó szakirányok) 

2016/8/XII/5 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1400 NKE 

rendészeti (határrendészeti rendőr, igazga-

tásrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti 

rendőr, közrendvédelmi rendőr, vám- és 

pénzügyőri szakirányok) 

2016/8/XII/4 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1688 SZIE 
agrármérnöktanár (kertészet és parképítés 

szakirány) 
2016/8/XII/14 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1409 BGE 
közösségszervezés (kulturális közösség-

szervezés, humánfejlesztés szakirányok) 
2016/9/XII/1 

Bs1406 DE 
közösségszervezés (kulturális közösség-

szervezés, humánfejlesztés szakirányok) 
2016/9/XII/2 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1411 ELTE 
közösségszervezés (humánfejlesztés szak-

irány) 

2016/9/XII/3 
(megjegyzéssel támogatva, 

kulturális közösségszerve-
zés, ifjúsági közösségszer-

vezés szakirányok NT) 

Bs1404 EKE 
közösségszervezés (kulturális közösség-

szervezés, humánfejlesztés szakirányok) 
2016/9/XII/4 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1403 KJF 

közösségszervezés (humánfejlesztés, 

ifjúsági közösségszervezés, kulturális 

közösségszervezés szakirányok) 

2016/9/XII/5 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1408 NYE 

közösségszervezés (kulturális közösség-

szervezés, ifjúsági közösségszervezés, 

humánfejlesztés szakirányok) 

2016/9/XII/6 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1410 NYE óvodapedagógus 2016/9/XII/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2207','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11114
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Nem támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bs1387 GDF 
turizmus-vendéglátás alapképzési szak 

(online turizmus specializáció) 
2016/1/X/2 

Bs1385 KJF óvodapedagógus alapképzési szak 2016/1/X/3 

Bs189szakir1 ME 
ápolás és betegellátás alapképzési szak 

(szülésznő szakirány) 
2016/2/XII/1 

Bs1388 KF 
logisztikai mérnöki alapképzési szak 

(termelési logisztika specializáció) 
2016/3/X/2 

Bs189szakir2 ME ápolás és betegellátás (ápoló szakirány) 2016/6/XIII/1 

Bs1391 DE 
energetikai mérnök (épületenergetika 

specializáció) 
2016/7/XV/1 

Bs1392 KE média design 2016/7/XV/2 

Bs1397 KRE csecsemő- és kisgyermeknevelő 2016/7/XV/3 

Bs1394 ME nemzetközi tanulmányok 2016/7/XV/4 

Bs1395 
(Bs1378) 

ME vegyészmérnöki 2016/7/XV/5 

Bs1396kzk 
SRTA / 

ME 

szociális munka (szociális munka a mun-

kanélküliek körében, szociális munka a 

kapcsolati erőszak terén specializációk) 

2016/7/XV/6 

Lm23 MODART Stylist Designer Mode 2016/7/XV/24 

Bs1399 DE 
gyógypedagógia (logopédia, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakirányok) 
2016/8/XII/2 

Bs1402 PAE 
közösségszervezés (ifjúsági közösségszer-

vezés szakirány) 
2016/9/XII/8 

Bs474szakir4 SE 
ápolás és betegellátás (hang-, beszéd- és 

nyelés-terapeuta szakirányok) 
2016/9/XII/9 

Bs1405 SZTE 

közösségszervezés (humánfejlesztés, 

ifjúsági közösségszervezés, kulturális 

közösségszervezés szakirányok) 

2016/9/XII/10 

Bs1412 ZSKE 
közösségszervezés (humánfejlesztés, 

kulturális közösségszervezés szakirányok) 
2016/9/XII/11 

Támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1664 KRE 
művészettörténet (muzeológia-műemlék-

védelem specializáció) 
2016/2/XII/3 

MsT1658 KRE egészségügyi tanár osztatlan 2016/2/XII/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1660 PTE egészségügyi tanár osztatlan 2016/2/XII/9 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2209','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11149
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1668 MET vállalkozásfejlesztés 2016/5/XI/2 

Ms1667 SZF vállalkozásfejlesztés 2016/5/XI/3 

Mi1671 
(Mi1612) 

ANNYE 
vezetés és szervezés (üzletviteli tanácsadás 

specializáció) 
2016/6/XIII/2 

Ms1669 NKE 
kriminalisztika (rendészeti, polgári szak-

irányok) 
2016/6/XIII/3 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1672szhk 
(Ms1666szhk) 

SZIE vadgazda mérnöki (Csíkszereda, Románia) 2016/6/XIII/5 
(megjegyzéssel támogatva) 

MoT1673a DE testnevelő tanár [általános iskolai] osztatlan 2016/6/XIII/6 
(megjegyzéssel támogatva) 

MoT1673b DE testnevelő tanár [középiskolai] osztatlan 2016/6/XIII/7 

Ms1663 ELTE társadalmi nemek tanulmánya 
2016/6/XIII/9 

Hatályon kívül helyezi a 

2016/3/X/3 sz. határozatot 

Ms1678 ME kulturális mediáció 2016/7/XV/10 
(megjegyzéssel támogatva) 

Mo1686 NKE államtudományi osztatlan mesterszak 2016/7/XV/12 

Ms1679 NYME pénzügy 2016/7/XV/13 

Ms134szhk ÓE 
mérnökinformatikus székhelyen kívül: 

Komarno, Szlovákia 
2016/7/XV/14 

Ms1680 
(Ms1458) 

SZTE 
gépészmérnöki (folyamattechnikai speci-

alizáció) 
2016/7/XV/15 

(megjegyzéssel támogatva) 

MoT1677 EKE 
fizikatanár (általános iskolai) osztatlan 

tanárszak 
2016/7/XV/20 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1690 ME kriminológia 2016/8/XII/7 

MoT1692 ME 
közgazdásztanár osztatlan (vállalkozási 

ismeretek szakirány) 
2016/8/XII/13 

MsT1688 SZIE 
agrármérnöktanár (kertészet és parképítés 

szakirány) 
2016/8/XII/14 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1704 BCE sportközgazdász 2016/9/XII/14 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1696 PE 

irodalom- és kultúratudomány (összeha-

sonlító irodalomtudomány, összehasonlító 

kultúratudomány specializációk) 

2016/9/XII/17 

MoT1701 EKE 
matematikatanár (középiskolai) osztatlan 

tanárszak 

2016/9/XII/18 
(megjegyzéssel támogatva, 
monitor 2019.12.31-ig) 

MoT1703 EKE 
magyartanár (középiskolai) osztatlan 

tanárszak 
2016/9/XII/19 

(megjegyzéssel támogatva) 

MoT1697 LFZE 
zeneművésztanár (népi harmonikaművész-

tanár szakirány) osztatlan tanárszak 
2016/9/XII/20 

(megjegyzéssel támogatva) 
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Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1655 TPF 
művészettörténet (legújabbkori művészet 

specializáció) 
2016/1/X/5 

Ms1661 AVKF 
neveléstudományi (családpedagógia, 

segítő-fejlesztő pedagógia specializációk) 
2016/2/XII/2 

Ms1657szakir1 PPKE 

egyházzene-művész (egyházzene-orgo-

naművész szakirány; művelődésszervező 

specializáció) 

2016/2/XII/4 

Ms1657szakir2 PPKE 

egyházzene-művész (egyházzene-kórus-

karnagy szakirány; művelődésszervező 

specializáció) 

2016/2/XII/5 

MsT1659 KRE holland nyelv és kultúra tanára osztatlan 2016/2/XII/6 

MoT1662 NYME erkölcstan- és etikatanár osztatlan 2016/2/XII/8 

Ms1663 ELTE társadalmi nemek tanulmánya 2016/3/X/3 

MsMi1665 OE 
földmérő és térinformatikai mérnöki 

(magyar és angol nyelven) 
2016/3/X/4 

Ms1666szhk SZIE 

vadgazda mérnöki (székhelyén kívül: 

Csíkszeredán, Romániában a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemen) 

2016/3/X/5 

MoT1659 KRE 
holland nyelv és kultúra tanára (osztatlan 

mesterképzés) 

2016/5/XI/4 
(NT MAB szakvélemény 

kiegészítése, megerősítése) 

Ms1670 SZE turizmus-menedzsment 2016/6/XIII/4 

Ms1681 
Edutus 

Főiskola 

turizmus-menedzsment (rendezvényme-

nedzsment specializáció) 
2016/7/XV/8 

Ms1682 
Edutus 

Főiskola 

műszaki menedzser (folyamat- és minő-

ségmenedzsment specializáció) 
2016/7/XV/9 

Ms1676 
(Ms1647) 

ME 
vegyészmérnöki (folyamatmérnöki speci-

alizáció) 
2016/7/XV/11 

Ms1674 
(Ms1656) 

TPF számvitel (vezetői számvitel specializáció) 2016/7/XV/16 

Ms1675 
(Ms1655) 

TPF 
művészettörténet (legújabbkori művészet 

specializáció) 
2016/7/XV/17 

MoT1683 EJF 

német és nemzetiségi német nyelv és 

kultúra tanára [általános iskolai] osztatlan 

tanárszak 

2016/7/XV/18 

MoT1684 EJF 
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és 

kultúra tanára osztatlan tanárszak 
2016/7/XV/19 

MoT1687 
(MsT1538) 

PE etikatanár osztatlan tanárszak 2016/7/XV/21 

MsMi1691 OE 
földmérő- és térinformatikai mérnöki 

(magyar és angol nyelven) 
2016/8/XII/8 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2065','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11117
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2208','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11152
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2241','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11236
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2242','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11237
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2230','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11239
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2225','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11244
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2224','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11245
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2244','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11246
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2245','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11247
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2248','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11249
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1693 PAE 

gépészmérnöki (szerszám és célgép – ter-

vező, gyártó; műanyagfeldolgozó specia-

lizációk) 

2016/8/XII/9 

Ms1695 SZE 

munkaügyi és társadalombiztosítási igaz-

gatási (munkaügyi kapcsolatok speciali-

záció) 

2016/8/XII/10 

Ms1694 SZTE állattenyésztő mérnöki 2016/8/XII/11 

Mo1689 DE építészmérnöki osztatlan 2016/8/XII/6 

MoT1685 EJF 
mérnöktanár (környezetvédelem-vízgaz-

dálkodási szakirány) osztatlan 
2016/8/XII/12 

Ms1699 AVKF kántor 2016/9/XII/13 

Ms1700 EKE 
vegyész (környezetkémia, élelmiszerve-

gyész szakirányok) 
2016/9/XII/16 

Akkreditáció megvonása 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

P18/47 PTE 
regionális és környezeti gazdaságtan 

mesterszak (szak kivezetése) 
2016/5/VI/2 
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A Felülvizsgálati Bizottság határozatai 2016-ben 

Támogató határozatok 

MAB kód Benyújtó Tárgy 
Határozat 

kelte 
Döntés Határozatszám 

Ms1363monit PPKE fordító és tolmács 2016-01-04 T FVB 1/2016 

E3297 ELTE Mohay Tamás 2016-01-06 T FVB 5/2016 

E3247 BCE Kő Andrea 2016-01-06 T FVB 7/2016 

D17 ELTE Szociológia Doktori Iskola 2016-04-08 T FVB 13/2016 

Ms1661 AVKF neveléstudomány 2016-06-05 T FVB 20/2016 

E3438 SZTE Fáyné Dombi Alice Klára 2016-10-25 T FVB 31/2016 

E3492 OE Baricz Árpád 2016-12-01 T FVB 33/2016 

D153 NKE 
Katonai Műszaki Doktori 

Iskola 
2016-12-01 

T 
FVB 34/2016 

E3516 PPKE Hidas Zoltán 2016-12-09 T FVB 35/2016 

E3494 OE Pogány Tibor 2016-12-12 T FVB 36/2016 

D39 ME 

Miskolci Egyetem Hatvany 

József Informatikai Tudo-

mányok Doktori Iskolája 

2016-12-12 

T 

FVB 38/2016 

MsT1619 ELTE könyvtárostanár 2016-01-29 TM FVB 8/2016 

Ms1625 DE gépészmérnöki 2016-03-14 TM FVB 11/2016 

Nem támogató határozatok 

MAB kód Benyújtó Tárgy 
Határozat 

kelte 
Döntés Határozatszám 

Mk589 ELTE klinikai logopédia 2015-12-14 NT FVB 27/2015 

Ms1621 ELTE klinikai logopédia 2015-12-14 NT FVB 27/2015 

E3287 KE egyetemi tanári pályázó 2016-01-04 NT FVB 2/2016 

E3323 SZF egyetemi tanári pályázó 2016-01-04 NT FVB 3/2016 

D224 KRE 

Multidiszciplináris Bölcsé-

szettudományi Doktori 

Iskola 

2016-01-04 NT FVB 4/2016 

E3240 BCE egyetemi tanári pályázó 2016-01-06 NT FVB 6/2016 

E3325 KF egyetemi tanári pályázó 2016-02-16 NT FVB 9/2016 

Bs1374 DE gyógypedagógia 2016-02-16 NT FVB 10/2016 

E3336 SZE egyetemi tanári pályázó 2016-04-08 NT FVB 12/2016 

D213 EKF 
Neveléstudományi Doktori 

Iskola 
2016-04-14 NT FVB 14/2016 

Ms1640 ELTE 
újgörög nyelv, irodalom és 

kultúra 
2016-05-04 NT FVB 15/2016 

http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-1-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-11-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-27-2015.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-27-2015.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-4-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-10-2016.pdf
http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/fvb-14-2016.pdf
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MAB kód Benyújtó Tárgy 
Határozat 

kelte 
Döntés Határozatszám 

MsT1642 ELTE 
újgörög és nemzetiségi gö-

rög nyelv és kultúra tanára 
2016-05-04 NT FVB 16/2016 

Bs1385 KJF óvodapedagógus 2016-05-18 NT FVB 17/2016 

Bs1387 GDF turizmus-vendéglátás 2016-06-08 NT FVB 18/2016 

P19/48 BCE turizmus menedzsment 2016-06-08 NT FVB 19/2016 

E3405 DE egyetemi tanári pályázó 2016-07-06 NT FVB 21/2016 

P18-59 MET 
vezetés és szervezés mes-

terszak 
2016-07-14 NT FVB 22/2016 

Ms1657szakir1 PPKE 

egyházzene-művész mes-

terszak (orgonaművész 

szakirány) 

2016-07-14 NT FVB 23/2016 

Ms1657szakir2 PPKE 

egyházzene-művész mes-

terszak (kóruskarnagy 

szakirány) 

2016-07-14 NT FVB 24/2016 

P18/16 DUE 
gazdálkodási és menedzs-

ment alapszak 
2016-07-28 NT FVB 25/2016 

E3431 TPF egyetemi tanári pályázó 2016-08-24 NT FVB 26/1016 

E3463 DE egyetemi tanári pályázó 2016-08-24 NT FVB 27/2016 

I3416monit WJLF 

hitéleti szakok: teológia 

(lelkész szakirány), hitta-

nár-nevelő tanár 

2016-09-01 

NT 

FVB 28/2016 

E3424 ME egyetemi tanári pályázó 2016-09-15 NT FVB 29/2016 

E3471 MKE egyetemi tanári pályázó 2016-10-14 NT FVB 30/2016 

E3440 SZTE egyetemi tanári pályázó 2016-10-28 NT FVB 32/2016 

E3514 PAE egyetemi tanári pályázó 2016-12-12 NT FVB 37/2016 
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Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei és betűkódjaik1 

EGYETEMEK 

Állami egyetemek 

ATE Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 

BCE Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

GTK Gazdálkodástudományi Kar (Budapest, Székesfehérvár) 

KTK Közgazdaságtudományi Kar 

TK Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar 

BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 

ÉMK Építőmérnöki Kar 

ÉPK Építészmérnöki Kar 

GPK Gépészmérnöki Kar 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

KJK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

TTK Természettudományi Kar 

VBK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

DE Debreceni Egyetem, Debrecen 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

EK Egészségügyi Kar (Nyíregyháza) 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

GYFK Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény) 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

IK Informatikai Kar 

MÉK Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

MK Műszaki Kar 

NK Népegészségügyi Kar 

TTK Természettudományi és Technológiai Kar 

ZK Zeneművészeti Kar 
  

                                                           
1 1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez. Megállapította: a 2016. évi LXXX. törvény 71. § (1) bekezdés. Hatályos: 2016. VIII. 1-től. 
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Állami egyetemek 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar  

BGGYK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Budapest, Nyíregyháza)  

BTK Bölcsészettudományi Kar  

IK Informatikai Kar  

PPK Pedagógiai és Pszichológiai Kar  

TÁTK Társadalomtudományi Kar  

TÓK Tanító- és Óvóképző Kar  

TTK Természettudományi Kar  

TKK Tanárképző Központ  

KE Kaposvári Egyetem, Kaposvár 

AKK Agrár- és Környezettudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MK Művészeti Kar 

PK Pedagógiai Kar 

LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 

MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 

ME Miskolci Egyetem, Miskolc 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BBZI Bartók Béla Zeneművészeti Intézete 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

EK Egészségügyi Kar 

GÉIK Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MAK Műszaki Anyagtudományi Kar 

MFK Műszaki Földtudományi Kar  

MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest 

NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 

ÁKK Államtudományi és Közigazgatási Kar2 

HHK Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

NETK Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

RTK Rendészettudományi Kar 

                                                           
2 2016. február 1-től a Közigazgatás-tudományi Kar jogutódja 
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Állami egyetemek 

NYME Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron 

BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar 

BDPK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, telephely: Szombathely 

EMK Erdőmérnöki Kar 

KTK Közgazdaságtudományi Kar 

SKK Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar 

TTMK Természettudományi és Műszaki Kar, telephely: Szombathely 

OE Óbudai Egyetem, Budapest 

AMK Alba Regia Műszaki Kar telephely: Székesfehérvár 

BGK Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

KVK Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

KGK Keleti Károly Gazdasági Kar 

NIK Neumann János Informatikai Kar 

RKK Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 

PE Pannon Egyetem, Veszprém 

GTK Gazdaságtudományi Kar (Nagykanizsa, Veszprém) 

GK Georgikon Kar telephely: Keszthely 

MK Mérnöki Kar (Nagykanizsa, Veszprém, Zalaegerszeg) 

MFTK Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (Veszprém, Kőszeg) 

MIK Műszaki Informatikai Kar (Nagykanizsa, Veszprém) 

PTE Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

ETK Egészségtudományi Kar (Pécs, Zalaegerszeg, Szombathely, Kaposvár) 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

KTK Közgazdaságtudományi Kar (Pécs, Szekszárd) 

KPVK Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar telephely: 

Szekszárd (Pécs) 

MIK Műszaki és Informatikai Kar 

MK Művészeti Kar 

TTK Természettudományi Kar 

SE Semmelweis Egyetem, Budapest 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

ETK Egészségtudományi Kar 
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Állami egyetemek 

EKK Egészségügyi Közszolgálati Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

SZTE Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

ETSZK Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

JGYPK Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

MK Mérnöki Kar 

MGK Mezőgazdasági Kar telephely: Hódmezővásárhely 

TKK Tanárképző Központ 

TTIK Természettudományi és Informatikai Kar 

ZMK Zeneművészeti Kar 

SZIE Szent István Egyetem, Gödöllő 

ABPK Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar telephely: Jászberény3 

ÉTK Élelmiszertudományi Kar telephely: Budapest 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Budapest, Gödöllő)  

GAEK Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar telephely: Békéscsa-

ba (Gyula, Szarvas)  

GÉK Gépészmérnöki Kar 

KETK Kertészettudományi Kar telephely: Budapest 

MKK Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

TÁJK Tájépítészeti és Településtervezési Kar telephely: Budapest 

YMÉK Ybl Miklós Építéstudományi Kar telephely: Budapest 

SZE Széchenyi István Egyetem, Győr 

AK Apáczai Csere János Kar 

AHJK AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar 

DFK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

ÉÉKK Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

                                                           
3 2016. július 1-jétől az EKE PK Jászberényi Campusza 
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Állami egyetemek 

GIVK Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

GK Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

MÉK Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar telephely: Mosonma-

gyaróvár 

PLI Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet 

VTI Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 

SZFE Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 

TE Testnevelési Egyetem, Budapest 

 

Nem állami egyetemek 

ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest 

DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 

EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 

KRE Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

HTK Hittudományi Kar 

TFK Tanítóképző Főiskolai Kar telephely: Nagykőrös 

KEE (CEU) Közép-európai Egyetem, Budapest 

OR-ZSE Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest 

PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 

BTK Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar telephely: Piliscsaba 

(Budapest, Esztergom) 

HTK Hittudományi Kar 

ITK Információs Technológiai és Bionikai Kar 

JÁK Jog- és Államtudományi Kar 
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ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI 

Állami alkalmazott tudományok egyetemei 

BGE Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest 

GKZ Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

KVIK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és idegenforgalmi Kar 

KKK Külkereskedelmi Kar (Budapest, Hatvan) 

PSZK Pénzügyi és Számviteli Kar 

DUE Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros 

EKE Eszterházy Károly Egyetem, Eger 

AVK Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar (Gyöngyös) 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

PK Pedagógiai Kar (Eger, Sárospatak, Jászberény, Gödöllő) 

TTK Természettudományi Kar 

NYE Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza 

PAE Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét 

GAMF GAMF Műszaki és Informatikai Kar 

GK Gazdálkodási Kar telephely: Szolnok 

KVK Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 

PK Pedagógusképző Kar  

 

Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei 

METU Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest 

HFTGK 
Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar (Budapest, Hódmezővá-

sárhely) 

KMK Kommunikációs és Művészeti Kar 

ZSKE Zsigmond Király Egyetem, Budapest 
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FŐISKOLÁK 

Állami főiskolák 

EJF Eötvös József Főiskola, Baja 

MTE Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 

PAF Pető András Főiskola, Budapest 

Nem állami főiskolák 

TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 

ATV Adventista Teológiai Főiskola, Pécel 

AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 

BTA Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 

BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest 

BKTF Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest 

EDUTUS Edutus Főiskola, Tatabánya 

EGHF Egri Hittudományi Főiskola, Eger 

ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom 

GDF Gábor Dénes Főiskola, Budapest 

GFF Gál Ferenc Főiskola, Szeged 

PK Pedagógiai Kar telephely: Szarvas 

TSZK Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar 

TK Teológiai Kar 

GTF Golgota Teológiai Főiskola, Vajta 

GYHF Győri Hittudományi Főiskola, Győr 

IBS IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest 

KJF Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 

PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 

PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 

PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest 

SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 

SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak 

SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy 

SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 

SZBHF Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc 

SZPA Szent Pál Akadémia, Budapest 

TPF Tomori Pál Főiskola, Kalocsa 

VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 

WSUF Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest 

WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 
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A MAB 2016-ra vonatkozó kiadványai: 

Akkreditációs Értesítő, 2016/1, 2016/2, 2016/3. 

Akkreditáció Magyarországon 29. (Évkönyv a MAB 2016. évi működéséről) 

A MAB honlapján értesítette partnereit, hogy az Akkreditációs Értesítő és a MAB 

évkönyv 2017-től csak online kerül publikálásra (www.mab.hu). 

http://www.mab.hu/

