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TÁJÉKOZTATÁSOK 

Elnöki beszámoló:  
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság mőködése 2004 – 2006 között

1. A testület megalakulása 

A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizott-
ság (2006. március 1. elıtt Magyar Akkreditá-
ciós Bizottság, a MAB rövidítést a 2006. már-
cius 1. után is megtartva) 2003. második felé-
ben, a MAB-ról szóló akkori (199/2000 
(XI.29.) kormányrendelet szerint folyt jelölé-
sek után, 2004. január 16-án megtartotta alaku-
ló ülését. A MAB-nak 30 rendes, majd a plé-
num határozata alapján további 5 tanácskozó 
tagja lett. Az alakuló ülésen a testület megvá-

lasztotta új elnökét (Fésüs László), majd az 
elsı rendes ülésen az alelnököket: Páczelt Ist-
ván, Róna-Tas András (általános alelnök), 
Szendrı Péter, Tardy Pál és Zám Éva szemé-
lyében. A testület Michelberger Pált a MAB 
tiszteletbeli elnökévé választotta. A plénum 20 
tudományági és 8 további, speciális feladatot 
ellátó állandó bizottságot hozott létre. A szak-
bizottságok rendszere a korábbi periódushoz 
képest átrendezıdött, az alábbiak szerint:

 
Tudományterületi 

szakbizottság 
Tudományági bizottságok 

2001-2003 
Tudományági bizottságok 

2004-2006 

Matematika- és számítástudomá-
nyok 

Matematika- és számítástudomá-
nyok  
Elnök: Hatvani László 

Fizikai tudományok  
Fizikai tudományok  
Elnök: Kollár János: 

Föld- és környezettudományok   
Biológiai tudományok   

Építımérnöki, építészmérnöki és 
közlekedés-tudományok  

Építımérnöki-, építészmérnöki-, 
közlekedésmérnöki tudományok 
Elnök: Mecsi József 
Társelnök: Stern Pál 

Villamosmérnöki tudományok  

Informatikai tudományok  

Informatika- és villamosmérnöki 
tud. 
Elnök:Györfi László, 2005. júniusig 
Társelnök: Keviczky László, 2005. 
szeptembertıl elnök  
Had- és haditechnikai tudományok 
Elnök: Ungvár Gyula 
Társelnök: Michelberger Pál Anyagtudományok és technológi-

ák, gépészeti, katonai mőszaki, 
agrár- mőszaki  

Anyagtudományok és technológiák, 
gépészeti tudományok 
Elnök: Palásti Kovács Béla 
Társelnök: Páczelt István 

Természet- és mőszaki 
tudományok 

 
Elnök: 

Páczelt István 
 

Kémiai és vegyészmérnöki tudo-
mányok  

Kémiai és vegyészmérnöki tud. 
Elnök: Pálinkás Gábor 
Társelnök: Hajós György 

 
Biológiai tudományok  
Elnök: Dudits Dénes 
Társelnök: Závodszky Péter 

Orvos- és agrártudomány-
ok (2001-2003) 

 

Élettudományok (2004-) 
Elnök: 

Szendrı Péter 
 

Föld- és környezettudományok 
Elnök: Papp Sándor 
Társelnök: Ádám József 
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Orvostudományok  

Orvos-, egészség- és sporttudomá-
nyok 
Elnök: Makara Gábor 
Társelnök: Szekeres Júlia, 
2006.06.30-ig 

 

Agrártudományok  
Agrár- és agrármőszaki tudományok 
Elnök: Szendrı Péter 
Társelnök: Józsa Árpád 

Gazdálkodás-, szervezés- és köz-
gazdaságtudományok biz. 

Gazdaságtudományok 
Elnök: Zalai Ernı 
Társelnök: Szennyessy Judit 

Állam-, jog- és politikatudomá-
nyok  

Állam-, jog- és közigazgatás tudomá-
nyok  
Elnök: Gáspárdy László 2006. 
márc.-ig 
Társelnök: Máthé Gábor, 2006. 
áprilistól elnök 

Szociológiai tudományok  
Szociológia- és politikatudományok 
Elnök: Némedi Dénes 

Hadtudományok   

Történelem-, néprajz és kulturális 
antropológiai, mővészeti és mőve-
lıdéstörténeti tudományok  

Történelem, régészet, néprajz és 
kulturális antropológiai, mővészeti- 
és mővelıdéstörténeti tudományok 
Elnök: Bálint Csanád 

Nevelés- és sporttudományok  

Pszichológiai tudományok  

Pszichológia- és neveléstudomá-
nyok 
Elnök: Pléh Csaba 2005. májusig 
Társelnök: Sáska Géza, 2006. júni-
ustól elnök 

Irodalom-, média- és kommuniká-
ciós tudományok  

Irodalomtudományok 
Elnök: Jankovics József 
Társelnök: Kulcsár Szabó Ernı 

Nyelvtudományok  

Filozófiai tudományok  

Nyelv- és filozófiatudományok 
Elnök: Kertész András 
Társelnök: Boros Gábor 

Mővészeti és mesterképzési  

Mővészetek, média- és kommuniká-
ció 
Elnök: Horváth Ádám 
Társelnök: Leitner Sándor 

Társadalom-, bölcsészet-, 
hittudományok és mővé-

szetek 
(2001-2003) 

 
 

Társadalom-, bölcsészet-, 
hit- és vallástudományok, 
valamint a mővészetek 

(2004-) 
 
 

Elnök: 
Zám Éva 

 

Hit- és vallástudományok  

Hit- és vallástudományok 
Elnök: Fabiny Tamás 2006. februá-
rig, Zsengellér József, 2006. márci-
ustól 

 
A további állandó bizottságok: 
� Stratégiai és Bologna bizottság: elnök: 

Fésüs László, társelnök: Sima Dezsı 
� Egyetemi tanárok kinevezését véleménye-

zı bizottság: elnök: Michelberger Pál, 
társelnök: Iványi Károly 

� Doktori bizottság: elnök: Róna-Tas And-
rás, 2006. június 30-ig, Michelberger Pál, 
2006. július 1-tıl 

� Távoktatási bizottság: elnök: Galambos 
Gábor 

� Minıségbiztosítási és -tanácsadási bizott-
ság: elnök: Páczelt István, társelnökök: 
Tardy Pál és Zám Éva 

� Etikai bizottság: elnök: Gáspárdy László 
2006. márciusig, Máthé Gábor 2006. ápri-
listól 

� Felhasználói bizottság: elnök: Tardy Pál 
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� Felsıfokú szakképzési bizottság: elnök: 
Bakó Károly 

� Tanárképzési bizottság (2006 áprilisától): 
elnök: Pukánszky Béla 

 
2006 áprilisában tartotta alakuló ülését a 
Tanárképzési bizottság, amely a tanári mester-
szakok véleményezését látja el az érintett 
szakmai bizottságok bevonásával.  
 
2006. július 1. után az immár közhasznú szer-
vezetként mőködı MAB-nak Felülvizsgálati-, 
valamint Felügyelı Bizottsága is alakult. Elıb-
bi a MAB szakvéleményre vonatkozó felleb-
bezéseket tárgyalja, s újabb szakvéleményt ad, 
utóbbi elsısorban a MAB gazdálkodását hiva-
tott ellenırizni. A három évre megválasztott 
Felülvizsgálati bizottság elnöke Róna-Tas 
András, tagjai Bíró Péter és Szekeres Júlia. Az 
ugyancsak három évre megválasztott Felügye-
lı bizottság elnöke Kratochwill Ferencné, 
tagjai Mezısi Gábor és Patkós András. 
 
A tudományági bizottságok tagjaként összesen 
318 szakértı segítette a MAB munkáját. Akti-
vitásukat, áldozatos munkájukat e helyütt is 
szeretném megköszönni, hiszen meghatározó 
és nélkülözhetetlen szakértıi tevékenységüket 
térítés nélkül végeztek! S ugyancsak itt kell 
megemlíteni azt a további több száz szakér-
tıt, akik a fenti bizottsági tagok mellett külsı 
szakértıként a különbözı beadványok vélemé-
nyezését írásos bírálati véleményükkel, igen 
szerény megbízási díj ellenében segítették. 
 
 
2. A jogszabályi keretek átalakulása 
 
A 2004-2006-os periódus a korábbiaknál je-
lentısen nagyobb mennyiségő feladatot rótt a 
testületre, a bizottságok tagjaira és az operatív 
munkát végzı Titkárság munkatársaira, mi-
közben szinte valamennyi jogszabály megvál-
tozott. 
Az elsı két évben úgy kellett a feladatokat 
elvégezni, hogy azok jogszabályi háttere (elsı-
sorban a többciklusú képzésre történı átállást 
illetıen) nem mindig állt teljes mértékben ren-
delkezésre. Ebben az átmeneti idıszakban is a 
lehetı legkörültekintıbb módon járt el a testü-
let a hozzá véleményezésre érkezett ügyekben, 
fogalmazta meg álláspontjait és véleményét, 
segítve ezzel a törvényhozás, a felsıoktatási 
intézmények és az oktatási minisztérium mun-
káját az átalakuló felsıoktatási képzési szerke-

zet minısége megırzésének maximális szem 
elıtt tartásával.  
 
2006. március 1-jén lépett hatályba az új Fel-
sıoktatási törvény (Ftv.), így e naptól a felsı-
oktatás „bolognai” szerkezetben való megvaló-
sításának pontos és részletes kereteit hatályos 
jogszabály határozza meg. 
A MAB vezetése számos esetben tett elıremu-
tató és a vitákban kompromisszumot eredmé-
nyezı javaslatokat a jogalkotási folyamatban, s 
az elnökség, illetve a MAB testülete a Felsıok-
tatási törvény különbözı tervezetein túl, egye-
bek között az alábbi jogszabályok tervezeteit 
véleményezte: 
• a felvételi eljárásról szóló 239/2005 

(X.25.) Kormányrendelet, 
• a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, 

valamint a szakindítás eljárási rendjérıl 
szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet, 
(valamint ennek elızménye, a 381/2004 
(XII. 28.) Korm. rendelet), 

• az alap- és mesterképzési szakok képzési 
és kimeneti követelményeirıl szóló 
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 

• a MAB-ról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. 
rend., 

• az Ftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rende-
let, 

• a Felsıoktatási Minıségi Díjról szóló 
221/2006. (XI.15.) Korm. rendelet, 

• a 2007-ben a felsıoktatásban felvehetı, 
államilag támogatott hallgatói létszámke-
retrıl szóló 1108/2006. (XI. 20.) Korm. 
határozat, 

• a felsıoktatási hatósági eljárási díjakról 
szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet, 

• a szakirányú továbbképzés szervezésének 
általános feltételeirıl szóló 10/2006. (IX. 
25.) OKM rendelet, 

• a doktori képzésrıl és fokozatszerzésrıl 
szóló kormányrendelet tervezet. 

 
Az új Felsıoktatási törvény jelentette fıbb 
változások, melyek sokban érintik a MAB 
tevékenységi- és jogköreit is, a következık. 
 
1. Csatlakozás az Európai Felsıoktatási Tér-
séghez: 
a) Lineáris képzési rend bevezetése 
• Alap- és mesterszakok bevezetése, de 

néhány esetben megmarad az osztatlan 
képzés. 
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• Mesterszakon való diplomaszerzéshez 
legalább 300 kredit. 

• Tanári diplomát csak mesterszinten le-
het szerezni. 

• Az indítható alapszakokat jogszabály 
rögzíti 

b) Diplomamelléklet 
c) Oktatói-hallgatói mobilitás ösztönzése 
d) Hallgatói részvétel erısítése 
e) Ágazati és intézményi minıségbiztosítás 

• Ágazati minıségpolitika  
• Felsıoktatási Minıségi Díj  
• Minıségfejlesztési program intéz-

ményi szinten 
• A MAB fontos szereplı a minıség-

politika végrehajtásában 
 
2. Szektor-semleges szabályozás, fenntartói 
jogok erısödése 
a) fenntartó feladata a mőködés biztosítása 
b) intézmény létesítés lehetıségeinek kiter-

jesztése 
c) állami szerepkörön belül elválik a közha-

talmi funkció és az intézmény-fenntartói 
funkció 

d) OK miniszter szerepe a törvényesség 
biztosítására terjed ki 

e) Az intézményben gazdasági tanács mő-
ködik, amelynek feladata a fenntartó se-
gítése 

 
3. Az eljárások egyértelmő szabályozása 
a) Többfokozatú eljárási rend 
b) Központi szereplı az OKM alá tartozó új 

szerv, a Regisztrációs Központ 
c) MAB szakértıi szervezet: intézménynek 

tanácsot ad, véleményez (pl. szakindítás) 
hatósági eljárásban szakértıként mőkö-
dik közre 

 
4. A felsıoktatási intézmény autonómiája 
erısödött 
a) Nem kell minisztériumi engedély: a fel-

sıoktatási intézmények belsı szerkeze-
tének kialakításához (pl. karalapításhoz), 
a képzési programok indításához, doktori 
iskola kialakításához, de szükséges a 
MAB szakvéleménye 

b) Felsıoktatási intézmény dönt a 
habilitációs eljárás szükségességérıl, 
szabályzatok tartalmáról 

 
5. Sok szempontból megváltozott a finanszí-
rozási rend 

a) normatívák értékállóságához törvényi sza-
bályozással biztosít garanciát  

b) minıség szerinti differenciálás (tudomá-
nyos támogatás, oktatói, kutatói ösztöndí-
jak, oktatói díjazás teljesítményarányos 
differenciálása lehetséges) 

c) államilag támogatott képzés maximum 12 
szemeszter, cikluson belüli korlátozások-
kal)  

 
6. Oktatói kinevezések szigorítása 
a) Oktatói feltételrendszer szigorítása 

• három év alatt meg kell kezdeni a 
doktori képzést, akkor lehet tanárse-
géd, 

• nyolc év alatt doktorjelöltté kell vál-
ni, akkor lehet adjunktus, 

• 12 év alatt tudományos fokozatot 
kell szerezni, akkor lehet docens. 

• Ellenkezı esetben a munkaviszony 
megszőnik. 

b) Többes alkalmazás szabályozása 
• egy helyen vehetı figyelembe az ok-

tató finanszírozási szempontból, 
• legfeljebb két helyen a mőködési fel-

tételek megléte szempontjából. 
 
7. A MAB–ra vonatkozó szabályozás 
a) A MAB szakértı-véleményezı (tanács-

adó) szerepe nagyobb hangsúlyt kap a 
felsıoktatási intézmény autonómiájának 
növekedésével egyidejőleg. Például a 
szakindításról, karlétesítésrıl az intéz-
mény határoz, ha a MAB támogatja, nem 
kell hatósági eljárást lefolytatni, csupán 
be kell jelenteni. 
A hatósági eljárásokban a MAB szakértı 
testület, néhány esetben a hatóság kötve 
van a MAB véleményéhez (lásd alább). 

b) A MAB az új Ftv. alapján kormányren-
delettel létrehozott Felsıoktatási Re-
gisztrációs Központ (FRKP), illetve az 
oktatási miniszter által kezdeményezett 
eljárásokban szakértıi véleményt ad, a 
következık szerint. 
• Intézménylétesítés, továbbá magyar 

intézmény Magyarországon kívüli 
székhelyen kívüli képzése: az FRKP 
az elsıfokú eljárásához MAB véle-
ményt kér, fellebbezés esetén a mi-
niszter újabb MAB véleményt kér, 
ha ez az elızıvel megegyezik, a mi-
niszter a MAB véleményhez kötve 
van. 
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• Szakindítás, karlétesítés: az intéz-
mény MAB véleményt kér, ha nem 
ért egyet vele, az FRKP-nél eljárást 
kezdeményez (elsı fok), az FRKP 
újabb MAB véleményt kér, ha ez az 
elızıvel megegyezik, az FRKP a 
MAB véleményhez kötve van. Az 
FRKP határozata ellen intézmény a 
miniszterhez fellebbezhet, másodfo-
kon a miniszter dönt. 

• Doktori iskola létesítése: az intéz-
mény MAB véleményt kér, ha nem 
ért egyet vele, a miniszternél eljárást 
kezdeményez, aki újabb MAB véle-
ményt kér. A miniszter a MAB fe-
lülvizsgálati szakvéleményéhez köt-
ve van. 

Az adott ügyre vonatkozó második MAB 
szakvéleményt minden esetben a MAB 
Felülvizsgálati bizottsága adja. 

c) Szervezeti változások: 
• A MAB kiemelten közhasznú szerve-

zet. 
• Tagok összetétele, delegálása megvál-

tozik. (29 tag, ebbe delegál az Orszá-
gos Köznevelési Tanács és az Orszá-
gos Kisebbségi Bizottság is). 

• Felülvizsgálati és Felügyelı Bizottsá-
got kell kialakítani. Elıbbi akkor jár el, 
ha egy kérelem ismételten kerül a 
MAB elé, utóbbi feladata a közhasznú 
elıírásoknak megfelelı mőködés el-
lenırzése. 

• A Titkárság önálló költségvetési szerv-
ként megszőnik. 

d) Megváltozik az eljárási rend 
• Az intézmény közvetlenül a MAB-hoz 

küldi véleményezésre a szakindítási 
kérelmeket és a képzési és kimeneti 
követelményeket (KKK). 

• A második alkalommal MAB elé kerü-
lı változatlan kérelem esetén a Felül-
vizsgálati Bizottság jár el. 

• Az üléseknek és a döntéseknek na-
gyobb nyilvánosságot kell biztosítani. 

• Nyilvános szakértıi névjegyzék össze-
állítása szükséges. 

e) Finanszírozás: 
• Garantált arányú költségvetési támoga-

tás rögzítése a törvényben.  
• A MAB-nak a véleményezési eljárások 

díjából bevétele van. 

• A MAB vállalkozási tevékenységet 
folytathat, melynek eredményét köz-
hasznú céljaira fordíthatja. 

f) Feladatváltozások: 
• Szakirányú továbbképzéseket (SZTK) 

és felsıfokú szakképzéseket (FSZ) 
nem kell véleményezni. 

• Fıiskolai tanári kinevezéseket nem 
kell véleményezni. 

• PhD nyilvántartás vezetése más szerv 
feladata lesz. (Országos Felsıoktatási 
Információs Központ) 

• Felsıoktatási szakértıi névjegyzéket 
készít a MAB. 

 
 
3. A MAB követelményrendszereit érintı 
kérdések 
 
A felsıoktatási törvény és a 289/2005. (XII. 
22.) Korm. rendelet (az alap- és mesterképzés-
rıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl) 
értelmében a MAB-nak át kellett gondolnia, 
majd el kellett készítenie az új típusú alap- és 
mesterképzési szakokkal kapcsolatos követel-
ményrendszert. A véleményezési eljáráshoz 
elkerülhetetlen volt a régebbi szaklétesítési és 
szakindítási akkreditációs követelményrend-
szer és a kapcsolódó eljárási rendek, útmuta-
tók, bírálati lapok új típusú szakoknak megfe-
lelı újrafogalmazása, frissítése, még az új 
SZMSZ összeállítása elıtt. A fentiekben már 
érintett okból az intézmények segítésére az új 
követelményrendszerek elsı változatait törvé-
nyi és kormányrendeleti háttér nélkül kellett 
elkészíteni, hogy a lineáris képzésre történı 
átállás ne késlekedjen.  
 
A testület minden erıfeszítése ellenére, s az 
európai gyakorlattal korántsem konform mó-
don, a felsıoktatási törvény végrehajtási rende-
letének mellékleteként megjelentek a felsıok-
tatási intézmények és karok mőködésére és a 
szakindításokra vonatkozó feltételek (a 
79/2006 (IV.5.) Korm. rendelet 5. számú mel-
lékleteként), „Az alap-, illetve mesterképzés 
indításának és a karok és létesítésének tárgyi és 
személyi feltételei” címmel. Ez a korábbi 
MAB követelmények igen leegyszerősített 
változata, immár mint államigazgatási jellegő 
elıírás. Ez a lépés a MAB Plénum megítélése 
szerint nincs összhangban a Magyarország 
által is elfogadott, a felsıoktatás minıségbizto-
sítására vonatkozó Európai Sztenderdekkel és 
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Irányelvekkel.1 és sérti a MAB, mint független 
szakértıi testület önállóságát, akadályozza a 
változó igényekhez való rugalmas alkalmazko-
dást. 
 
A MAB követelményrendszert érinti a máso-
dik körös intézményi akkreditáció is. A MAB 
az intézményi akkreditáció e ciklusban indított 
második körére vonatkozóan jelentısen átdol-
gozta az intézményi akkreditációs útmutatót 
és mellékleteit, elıtérbe az intézményi belsı 
minıségbiztosítás került. Az elsı ilyen intéz-
ményi vizsgálatok 2004/05-ben voltak. Az 
útmutató és mellékletei a tapasztalatok és az 
idıközbeni külsı változások fényében a máso-
dik (2005/06-os), és a harmadik (2006/07-es) 
etapra nézve további frissítésre kerültek. A 
MAB elnökének kezdeményezésére az utóbbi 
frissítés jelentıs eleme volt az Európai 
Sztenderdek és Irányelvek szempontrendszeré-
nek beemelése az intézményi akkreditációs 
vizsgálatokba. Ugyancsak foglalkozni kellett 
az intézményi akkreditáció és a 2002/03 óta új 
tevékenységtípusként végzett párhuzamos 
szakvizsgálatok egymáshoz való viszonyának 
kérdésével. A második körös intézményi 
akkreditáció szempontrendszerének, a vonat-
kozó útmutatóknak a kialakítását és fejlesztését 
a MAB Minıségfejlesztési bizottsága készítet-
te elı. A bizottság tevékenységét Páczelt Ist-
ván irányította, további munkáihoz hasonló 
fáradhatatlan odaadással. 
A fentiek mellett módosította továbbá a MAB: 
� az egyetemi tanári pályázatokra vonat-

kozó követelményeket és a véleménye-
zési eljárást, 

� a külföldi intézmények magyarországi 
mőködésének akkreditációs követelmé-
nyeit. 

 
 
4. A MAB átalakulása 
 
2006. július 1-i hatállyal a MAB kiemelten 
közhasznú szervezetté alakult a felsıoktatásról 
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a 
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság-
ról szóló 69/2006. (III.28.) kormányrendelet 
jogszabályi elıírásai szerint . 
 

                                                           
1  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 
2005. Accessible at: 
http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.p
df 

Az átalakulás adminisztratív, pénzügyi, mun-
káltatói feladatainak elvégzése igen nagy 
munkát jelentett a Titkárság számára a szoká-
sos napi tevékenységén felül. Az átalakuláshoz 
kapcsolódó legfontosabb feladat - s ez már a 
testületet is érintette - kétségkívül az új 
SZMSZ és az ahhoz kapcsolódó különbözı 
szabályzatok elkészítése volt. Az új SZMSZ-t 
úgy összeállítottuk össze, hogy csökkenjen a 
MAB szabályok, a különbözı követelmények 
szétaprózottsága, ne legyen szükség a korábbi 
sok kisebb hatáskörő határozat fenntartására. 
Az általános szabályok, eljárások egy helyen 
vannak, s csak az ezektıl való eltéréseket kel-
lett az SZMSZ külön pontjaiban részletezni. 
Kivétel maradt e törekvés alól különleges je-
lentısége miatt a doktori követelményrendszer, 
eljárás és útmutató, ahol a régi szerkezet fenn-
tartása mellett döntött az elnökség és a testület.  
 
A MAB fıtitkári beosztására vonatkozó pályá-
zatot nemcsak az átalakulás miatt, de azért is ki 
kellett írni, mert a hivatalban lévı fıtitkár 
megbízatása lejárt. Sikeres pályázat után a 
munkakört ismét Szántó Tibor töltheti be. Vál-
tozást jelentett azonban, hogy az új törvény 
értelmében a fıtitkár és a gazdasági igazgató 
kinevezése és felmentése a minisztertıl a MAB 
elnökének hatáskörébe került. Ezzel a minisz-
térium és a MAB mindenkori vezetése között 
egy régóta fennálló nézetkülönbséget sikerült 
feloldani. 
 
Változás volt továbbá, hogy az átalakuláshoz 
idızítve a MAB korábbi fıtitkár-helyettese, 
Halmay Nóra addigi teljes munkaidıs állását 4 
órás foglalkoztatásra kérte módosítani, s emiatt 
lemondott fıtitkár-helyettesi beosztásáról. Az 
új fıtitkár-helyettes Ruff Éva lett. Halmay 
Nóra 2006 októberében addigi munkájának 
elismeréseként a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztje kitőntetést vehette át. 
 
A fıtitkári pályázat lebonyolítása után pályáza-
ti kiírásra került a gazdasági igazgatói munka-
kör is. Az elnök elıterjesztése alapján a plé-
num Gémesi László e beosztásban való meg-
tartása mellett döntött, kinevezése megtörtént. 
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5. Fıbb tevékenységek 
 
a) Új típusú alapszakok létesítése és indítása 
 
A MAB 2004-2006 közötti munkájának legje-
lentısebb részét kétségkívül az új típusú alap-
szakok véleményezése jelentette 2003 ıszétıl 
2006. december 20-ig a MAB a többciklusú 
képzésrıl szóló kormányrendeletben1 megje-
lent 155 (+ 5 egyházi) alapszak képzési és 
kimeneti követelmény (KKK) tervezetét, 
valamint összesen 918 szakindítási engedély 
megadására vonatkozó kérelmet véleménye-
zett. A képzési és kimeneti követelmények 
megtárgyalása során a MAB szakértıi és bi-
zottságai szakmai észrevételeik alapján sok 
esetben kérték a kérelmek módosítását, „fi-
nomhangolását”, és biztosították ennek lehetı-
ségét a beadványokat kidolgozó intézmények 
és konzorciumok számára a véleményezési 
eljárás során, még a döntések meghozatala 
elıtt. Ez persze az amúgy is szorító határidık 
miatt az intézményekre és a MAB-ra is rendkí-
vüli terheket rótt. 
 
Az alapképzési szakok létesítése a többciklusú 
képzésrıl szóló Korm. rendelet mellékletében 
közzétett szaklista alapján történt, majd ezt, a 
nagyszámban beérkezı szakindítási kérelmek 
véleményezése követte: 
 

 A MAB által véleményezett 
új típusú alapszak indítások  

2004-2006 918 

Folyamatban 
lévı ügyek 
(2006. dec. 31.) 

33 

 
2005-ben az OM, illetve az Ftv. által kitőzött 
határidık miatt a közel 700 szakindítási kére-
lem véleményezése erıltetett menetben történt. 
2006-ban mintegy 200 szakindítási beadványt 
véleményezett a MAB, így a ciklusban össze-
sen 918 alapszak indítási beadvány került tár-
gyalásra.  
 
Megállapíthatjuk, hogy a magyar felsıoktatás 
bolognai folyamatnak megfelelı szerkezeti 
átalakítása, a többciklusú képzés alap- és 

                                                           
1  A Kormány 381/2004. (XII.28.) Korm. rendelete a 
többciklusú felsıoktatási képzési szerkezet bevezetésének 
egyes szabályairól. (Az e tárgyra vonatkozó újabb rende-
letet a Kormány 2005. december 14-i ülésén fogadta el.) 

mesterszakjainak bevezetése kapcsán a MAB 
fennállása óta az egyik legnagyobb jelentısé-
gő és volumenő feladatát végezte és végzi el a 
már bevezetett alapszakok és a folyamatosan 
bevezetendı mesterszakok képzési és kimeneti 
követelményeinek és a szakindítási kérelmek 
szakértıi véleményezésével. 
 
A nem támogatott 173 beadvány között (ezek 
közül 114 szak esetében volt az adott intéz-
ményben képzési elızmény a megfelelı ha-
gyományos típusú szakon) az ismételt beadá-
sok miatt vannak többszörösen szereplı kérel-
mek. Ezeket csak egyszer számolva, s így e 
kérelmek esetében a legutolsó véleményezés 
eredményét tekintve, összesen 84 szak eseté-
ben hozott a MAB nem támogató javaslatot 
tartalmazó határozatot.  
 
Ugyanakkor 105 esetben olyan szakindítási 
kérelmeket támogatott a MAB, ahol az adott 
intézményben nem volt hagyományos képzési 
elızménye az illetı szaknak. Ez a jelenség a 
képzési választék egyfajta természetes cserélı-
dését, frissülését és az intézmények rugalmas 
alkalmazkodó képességét tükrözi.  
 
Az oktatási miniszter, élve törvényes lehetı-
ségével, a 84 MAB által nem támogatott 
alapképzési szak közül 40 esetben hozott a 
MAB javaslatával ellentétes döntést, s enge-
délyezte olyan szakok indítását (ezek közül 37 
szaknak van hagyományos képzési elızménye 
az adott intézményben), ahol a MAB jelentı-
sebb minıségi problémákat jelzett. E szakok 
felülvizsgálata a MAB közeljövıbeli feladata 
lesz, melynek idızítésére, lebonyolítására néz-
ve a testület határozatot (2006/1/VI/2.) foga-
dott el. E szakok listáját honlapunkon külön is 
közzétettük. 
 
b) Mesterszak létesítés és indítás 
 
A mesterszakok létesítése 2005-ben elkezdı-
dött, a kérelmek véleményezése folyamatosan 
zajlik, eddig 160 létesítési beadványt vélemé-
nyezett a MAB. 2006-ban már folyamatosan 
érkeztek mesterszak indítási kérelmek is, eddig 
77 beadványt tárgyalt a testület. A támogatási 
arány a mesterszakok esetében magas, eddig 
mindössze 6 mesterszak indítási beadványt 
nem támogatott a MAB. 
 
A tanári mesterszakokat illetıen idén április-
ban kezdte meg munkáját a Tanárképzési bi-
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zottság. Kidolgozta a tanári mesterszakok indí-
tási beadványainak összeállítását segítı irány-
elveit, az ehhez szükséges útmutatót és a köve-
telményeket. Áprilisban megjelent a 15/2006.-
os OM rendelet, mely tartalmazza a tanári mes-
terszak képzési és kimeneti követelményeit. A 
dokumentum nem tekinthetı teljesnek, mert 
ugyan magában foglalja a tanári munkához 
szükséges pedagógiai-pszichológiai ismerete-
ket, de nem tér ki a szakmai-szakterületi tar-
talmak és kompetenciák bemutatására. A ta-
nárképzési bizottság állásfoglalása értelmében 
az egyes tudományágak, szakterületek szakér-
tıinek konzorciális keretek között célszerő 
kidolgozniuk a különféle szakmai képzési és 
kimeneti követelmények („kis KKK-k”) rend-
szerét. Ezt az igényt a MAB elnöke továbbítot-
ta az OKM és a Magyar Rektori Konferencia 
(MRK) felé. A munka elkezdıdött, az MRK 
illetékes szakbizottságai a Pedagógusképzı 
albizottság irányításával, koordinálásával dol-
goznak a tanári mesterszak KKK-jának szakte-
rületi modulokkal való kiegészítésén. 
 
Pilot project-ként a hittanár-nevelı, valamint a 
mérnöktanár mesterszak és létesítése indítása 
megtörtént – ez utóbbi szakmai KKK-ját az 
MRK elnöksége elızetesen jóváhagyta, és 
utóbb elküldte véleményezésre a MAB illeté-
kes bizottságaihoz. 
 
A MAB testülete a további tanári mesterszak 
indítási beadványokkal csak a képzési és ki-
meneti követelmények teljes rendszerének 
kimunkálása és közzététele után tud érdemben 
foglalkozni. Ez várhatóan a 2007. év egyik 
nagy feladata lesz. 

c) Doktori Iskolák 
 

A MAB eddigi feladatkörének eleget téve új 
doktori iskolák akkreditációját is végezte az 
alábbiak szerint:  
 

 
Támogatott 

Nem tá-
mogatott 

Doktori iskola léte-
sítési kérelmek 

13 3 

 

A doktori bizottság 2003-2006 között 10 dok-
tori iskola idıközi ellenırzését végezte el. A 
2002. évi DI akkreditációk során a plénum 8 
iskolát megjegyzéssel támogatott. A szakértıi 
véleményekben megjelölt hiányosságok ki-
küszöbölésének ellenırzését 2004. december 
31.-ig kérte elvégezni. Az idıközi ellenırzések 
alapján a MAB megállapította az elvárások 
teljesítését. További két doktori iskola vizsgá-
latát a plénum a mőködés közben felmerült 
problémák miatt tartotta szükségesnek. A hely-
színi látogatás során a szakértık nem állapítot-
tak meg alapvetı hiányosságokat, de javaslatot 
tettek az iskolák stabilizálására teendı intézke-
désekre. 
 

Emellett a doktori bizottság véleményezte az 
intézményi akkreditációban és a párhuzamos 
akkreditációban érintett nagyszámú doktori 
iskola munkáját.  
 

d) Egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok 
 

A MAB ebben a ciklusban is áttekintette a 
pályázati kiírásokra hozzá véleményezésre 
érkezett egyetemi és fıiskolai tanári pályáza-
tokat is (fellebbezéseket is figyelembe véve) az 
alábbiak szerint:  

     

 2004 2005 2006  

Beadott egyetemi tanári pályázat: 132 139 150  

Támogatott ET pályázat 105 113 116  

Nem támogatott ET pályázat 27 26 34  

Beadott fıiskolai tanári pályázat 56 98 1  

Támogatott FT pályázat 40 64 1  

Nem támogatott FT pályázat 16 34 0  

Összes pályázat: 188 237 152 577 

2004-ben öt, 2005-ben két olyan személy 
egyetemi tanári kinevezésére került sor, akiket 
a MAB szakértıi véleményében nem támoga-
tott. 

Az új felsıoktatási törvény értelmében a fıis-
kolai tanári kérelmeket a továbbiakban már 
nem véleményezi a MAB. Emiatt várható, 
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hogy egyes fıiskolai tanári kinevezések szak-
mai igényessége csökkenni fog. 
 
e) Párhuzamos akkreditáció 
 
A MAB a 2002-es elıkészítés után 2003-ban 
indította el kísérletképpen két tudományágban 
a különbözı intézményekben folyó azonos 
képzések egy idıben való, párhuzamos 
akkreditációját. A pszichológia és a történelem 
alapképzési és szakirányú továbbképzési sza-
kok, valamint doktori iskolák egy-egy szakér-
tıi látogató bizottság általi értékelése 2004-ben 
történt. A projekt eredményesen zárult, s több 
szempontból is újdonságot és elırelépést jelen-
tett a magyarországi akkreditáció immár több 
mit egy évtizedes történetében. A tapasztalatok 
alapján elindítottuk a párhuzamos akkreditáció 
következı ütemét, melyben a jogász-, orvos-, 
fogorvos-, gyógyszerészképzések kerültek 
sorra. Ezek az értékelések 2005-ben, illetve 
2006-ban lezárultak. A párhuzamos értékelı 
akkreditációs jelentéseket – a honlapunkon 
való közzététel mellett – nyomtatott formában 
is megjelentettük és eljuttattuk a felsıoktatási 
intézményekhez, és a további érintettekhez. 
 
A Kiválósági hely cím, mint új, a minıségi 
kritériumok alapján legjobb képzéseknek oda-
ítélhetı elismerés bevezetésére a már lezajlott 
pszichológia és történelem párhuzamos vizsgá-
latok után került sor. A módszertani összefog-
lalókban részletezett kritériumokon túl a testü-
let kidolgozta a Kiválósági hely cím odaítélé-
sének eljárási rendjét is. Ennek alapján a lezá-
rult párhuzamos vizsgálatokat követıen az 
intézmények pályázhattak a Kiválósági hely 
cím elnyerésére. A pályázatok elbírálása után a 
nyerteseknek járó oklevelet az MRK soros 
ülésén a MAB elnöke adta át. 
 
A MAB a sikeresen pályázók többségének 
részére 5 évre, 2011. június 30-ig ítélte oda a 
Kiválósági hely címet, míg a történelemtudo-
mányokban mőködı doktori iskolák esetében a 
cím 3 évre, 2009. június 30-ig szól. A kiváló-
sági hely címet elnyert képzések illetve képzı-
helyek listája honlapunkon elérhetı. Az orvos-
tudományi tudományterületen a doktori iskolák 
kiválósági pályázatainak értékelését nemzetkö-
zi szakértıi bizottság (Petrányi Gyızı vezeté-
sével) jelenleg végzi. 
A párhuzamos vizsgálatok látogató (értékelı) 
bizottsági elnökei a következık voltak: 
• pszichológia: Czigler István (MTA PTI) 

kiválósági helyek értékelése: Pléh Csaba 
(BME, MTA) 

• történelem: Gergely András (ELTE) 
kiválósági helyek értékelése: Bálint Csa-
nád (MTA RKI) 

• orvosképzések: Petrányi Gyızı (OGyK) 
• fogorvosképzések: Bocskay István (Ma-

rosvásárhelyi Orvostud. és Gyógysz. Egye-
tem) 

• gyógyszerészképzések: Gyéresi Árpád 
(Marosvásárhelyi Orvostud. és Gyógysz. 
Egy.) 

• jogászképzések: Gáspárdy László  
 
f) Intézményi akkreditáció 
 
A MAB – lezárva a teljes magyar felsıoktatási 
intézményhálózat elsı akkreditációs értékelé-
sét – 2004-ben indította el az intézmények 
akkreditációs értékelésének második körét. 
Az értékelés megindítása idıben egybeesett a 
képzési struktúra teljes átalakításának a kezde-
tével. Ezt tekintetbe véve a MAB akkreditációs 
vizsgálata elsısorban annak felmérésére irá-
nyult, hogy az intézmény milyen mértékben 
képes és alkalmas az új képzési struktúrához 
alakítani a meglevı képzési rendszerét. 
 
A második akkreditációs kör már átmenetet 
jelent a „meta-értékelés”, azaz a kötelezıen 
kiépítendı minıségbiztosítási rendszer mőkö-
désének megítélése alapján történı minıséghi-
telesítés felé, továbbá a bementi tényezık 
tárgyszerő értékelése mellett a folyamat és a 
kimenet értékelését is elvégzi. 
 
Elsıként öt intézmény, két nagy egyetem 
(Szegedi Tudományegyetem, Szent István 
Egyetem), egy többkarú fıiskola (Budapesti 
Mőszaki Fıiskola), valamint két, nem kari 
tagozódású intézmény került sorra (Gábor 
Dénes Fıiskola, Petı Intézet). A Petı Intézet 
és a Budapesti Mőszaki Fıiskola intézményi 
akkreditációs jelentését a 2005. decemberi 
plénum emelte határozattá. A további három 
intézmény akkreditációs jelentéseit 2006-ban 
tárgyalta a testület. 
A 2005/06-ban vizsgált intézmények: a Debre-
ceni Egyetem (9 kar), a Kaposvári Egyetem (4 
kar), a Nyíregyházi Fıiskola (4 kar), a 
Tessedik Sámuel Fıiskola (4 kar), az Apor 
Vilmos Katolikus Fıiskola, a Bhaktivedanta 
Hittudományi Fıiskola, a Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképzı Fıiskola, a Sárospataki 
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Református Teológiai Akadémia, a Nemzetkö-
zi Üzleti Fıiskola és a Zsigmond Király Fıis-
kola. Ezen intézmények akkreditációját a MAB 
2006. júniusa és decembere között határozattal 
lezárta. 
 
A második akkreditációs kör harmadik etapja 
is elindult 2006-ban: a felkérı leveleket eljut-
tattuk az érintett intézményeknek, s december-
re megalakultak a Látogató Bizottságok is. 
 
Az intézményi akkreditáció során az adott 
párhuzamos akkreditációban érintett karok 
vagy szakok értékelését összehangoltuk az 
intézményi akkreditáció folyamatával  
 
g) Pályázatok 
 
Új elemként jelent meg a MAB munkájában 
hogy részt vesz szakmai tevékenységét érintı 
pályázatokban. 
 
A HEFOP 3.3.1 pályázat keretében két kon-
zorcium munkájában vettünk, illetve veszünk 
részt. Az egyik a Dunaújvárosi Fıiskola által 
koordinált Partnerközpontú önértékelési mo-
dell megalkotása és továbbképzések a felsıok-
tatási intézmények humánerıforrásainak fej-
lesztéséért címő HEFOP projekt.. A projektben 
a MAB által vállalt feladatok a kidolgozott 
tantárgyi modulok lektorálása és szakmai elı-
adások tartása voltak. 
 
A 2006. január 27-én a Professzorok Házában 
megrendezett HEFOP projekt konferencián a 
testület áttekintette az elkészült tananyagokat, 
megvitatta a projekt eddigi tapasztalatait, a 
tananyagok, projekteredmények jövıbeni, 
MAB általi hasznosítási lehetıségeit. A konfe-
rencián a MAB rendes és tanácskozó tagjai, a 
MAB Minıségbiztosítási és –tanácsadási bi-
zottságának tagjai és a MAB titkárság munka-
társai vettek részt. A konferencián stratégiai 
alapelvek, tevékenységi elemek és konkrét 
megvalósítási lehetıségek kerültek megtárgya-
lásra és rögzítésre a MAB jövıbeni minıségér-
tékelési és minıségfejlesztési tanácsadási tevé-
kenységére vonatkozóan. Ez a projekt 2006. 
október végével zárult. 
 
Hasonló feladattal veszünk részt a Nyíregyházi 
Fıiskola által koordinált HEFOP projektben. 
Itt jelenleg tart a tananyagok véglegesítése, a 
disszemináció 2007-ben lesz. 
 

h) Állásfoglalások 
 
A MAB a korábbi, 2002. elején elfogadott 
stratégiai tervének megfelelıen e ciklusban 
intenzívebb javaslattevı tevékenységet folyta-
tott, a magyar felsıoktatás minıségét érintı 
általánosabb kérdéseket rendszeresen megvi-
tatta, s javaslatokat, állásfoglalásokat tett köz-
zé. A többciklusú képzési rendszer egyes kér-
déseivel, a MAB bolognai átmenetben betöltött 
szerepével mindjárt az elsı rendes ülésén, 
2004. januárjában, s ezután még számos alka-
lommal foglalkozott. Az elkészült írásos javas-
latok, állásfoglalások közül – a fentebb már 
tárgyalt különbözı jogszabálytervezetek véle-
ményezésén túl – említésre érdemesek a kö-
vetkezı dokumentumok: 
• Cselekvési terv a kétciklusú képzés máso-

dik körös. 2005. szeptemberi indítására 
(2004. február) 

• Lebonyolítási javaslat a kísérleti képzés 
keretében 2005. szeptembertıl induló alap-
szakok létesítési/indítási eljárására (2004. 
március) 

• Állásfoglalás a Magyar Universitas Prog-
ramról (2004. március) 

• Javaslat a felsıoktatásban folyó idegen 
nyelvi képzés ügyében (2004. március) 

• Az európai felsıoktatási minıségbiztosítá-
si sztenderdek és irányelvek tervezetének 
véleményezése (2005. január) 

• Javaslat (és OM-MAB megállapodás) a 
bölcsész alapszakok létesítése tárgyában 
(2005. április) 

• Állásfoglalás a mesterszakok kialakításáról 
és akkreditációjáról (2005. április) 

• Javaslat az egyházi felsıoktatási intézmé-
nyekben a kétciklusú képzésben követhetı 
szakszerkezetre (2005. október) 

• MAB vélemény az Európai Képesítési 
Keretrendszerrıl (2005. október) 

• A MAB Felhasználói bizottságának állás-
foglalása a mesterszakok bevezetését ille-
tıen (2005. december) 

• Irányelvek a doktori képzésrıl szóló kor-
mányrendelethez (2006. május) 

• A tanárképzés irányelvei (2006. június) 
• Helyzetkép, viták és feladatok a magyar 

tudományos életben (elnöki anyag, 2006. 
szeptember) 
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6. Hazai kapcsolatok 
 

Hazai partnereink között kiemelt figyelmet 
fordítottunk a felsıoktatási konferenciákkal 
való kapcsolattartásra. A MAB elsı határoza-
tainak egyikével döntött arról, hogy a Magyar 
Rektori Konferencia és a Fıiskolai Fıigazga-
tók Konferenciájának elnökeit a plénum ülései-
re állandó meghívottként vendégül látjuk. A 
MAB elnöke, illetve általános alelnöke rend-
szeresen részt vett és alkalmanként tájékoztatót 
tartott a konferenciák ülésein. 
Hasonlóan szoros munkakapcsolatban voltunk 
az Oktatási Minisztériummal is. Több megbe-
szélést folytattunk miniszteri, államtitkári szin-
ten, s az apparátusok szintjén is folyamatos 
volt az egyeztetés. 
A bolognai átállás kapcsán jelentısen 
megnövekedett érdeklıdés nyomán a MAB az 
eddiginél jóval nagyobb szerepet vállalt a 
nyilvánosság tájékoztatásában. Számos nyi-
latkozatot, TV-s és rádiós interjút kértek tılünk 
a média szereplıi, és sajtóbeszélgetést is szer-
veztünk, a rengeteg telefoni és elektronikus 
érdeklıdésre való válaszadáson túl. Ezek révén 
a MAB tájékoztatta a nyilvánosságot a külön-
bözı ügyek véleményezésének állásáról, meg-
született döntéseirıl, a felsıoktatásra vonatko-
zó jogszabályalkotást érintı javaslatairól, ész-
revételeirıl. Honlapunkon rendszeresen össze-
foglalókat közöltünk a tényekrıl, közzétettük a 
döntések gyorslistáit, ezzel is jelezve, hogy a 
felsıoktatás érintettjeinek folyamatos, ténysze-
rő tájékoztatását tevékenységünk átláthatósága 
és hitelessége érdekében továbbra is fontosnak 
tekintjük. 
 

Meg kell meg említeni a különbözı konferen-
ciákon való részvételünket, melyeken az esetek 
többségében képviselıink elıadásokat is tartot-
tak. Kiemelkednek ezek között a Tempus által 
rendezett Bologna szemináriumok és a nemré-
giben a Felhasználói bizottság kezdeményezé-
sére tartott konferencia, amelyen a MAB kép-
viselıi a nagyvállalatok és a mőszaki felsıok-
tatási intézmények vezetıivel vitatták meg a 
kölcsönös érdeklıdésre számot tartó idıszerő 
kérdéseket. Több alkalommal tartottunk továb-
bá tájékoztató jellegő értekezleteket a felsıok-
tatási intézmények képviselıi számára, leg-
utóbb pl. 2006. december 6-án, az intézményi 
akkreditáció és a belsı minıségbiztosítás tár-
gyában. 
 
 

7. Nemzetközi kapcsolatok 
 

A MAB eddig is jelentıs nemzetközi kapcsola-
tai a testület és a titkársági munkatársak rész-
vételével tovább erısödtek. A MAB alapító 
tagja az ENQA-nak (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education), a 
felsıoktatási minıségbiztosítási ügynökségek 
jelenleg 46 tagú európai szervezetének, amely 
2005-ben jogi értelemben is rögzítette önálló-
ságát. Rendes tagságunk mellett Szántó Tibort 
2004. tavaszán az ENQA vezetı testületébe 
választották. Ugyancsak ekkortól a felsıokta-
tási minıségbiztosítási ügynökségek világszer-
vezete, az INQAAHE (International Network 
of Quality Assurance Agencies in Higher 
Education) irányító testületének is tagja a 
MAB fıtitkára. A közép- és kelet-európai ügy-
nökségeket tömörítı CEE Network (Central 
and Eastern European Network of Quality 
Assurance Agencies in Higher Education) 
irányító testületében 2006. májusáig Róna-Tas 
András dolgozott, a hálózat titkársági teendıit 
pedig Rozsnyai Krisztina látja el, 2006. máju-
sától immár fıtitkári minıségben. A szervezet 
adminisztratív mőködési hátterét a MAB bizto-
sítja. 
 

Az irányító testületekben végzett munka mel-
lett aktívan dolgoztunk a projektek és munka-
ülések szintjén is. Részt vettünk, s 
országtanulmányt készítettünk az ENQA 
Quality Convergence Study projektjében 
(Szántó Tibor), s három európai közös mester-
képzés kísérleti nemzetközi értékelésében, 
szintén az ENQA égisze alatt (TEEP 2 projekt, 
Rozsnyai Krisztina, Szántó Tibor). Jelentıs 
fejlemény, hogy részt vehettünk az ENQA új 
tagsági követelményeinek, valamint az Európai 
Sztenderdek és Irányelvek kidolgozásában is, 
ezeket testületileg is véleményezve, továbbá a 
CEE Network kérdıíves felmérésében, annak 
elıkészítésében és az összefoglaló tanulmány 
elkészítésében. 
 

S természetesen részt vettünk a fenti három 
nemzetközi szervezet szokásos évi-kétévi köz-
győlésén, konferenciáin, s különbözı munkaér-
tekezletein. 
 

Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) intéz-
ményértékelési munkájában irányító testületi 
tagként és szakértıként 2005. nyaráig Róna-
Tas András, értékelı bizottsági titkárként je-
lenleg is Rozsnyai Krisztina vesz részt. 
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Az észt Felsıoktatási Akkreditációs Központ 
megkeresésére, vizsgálataikhoz több ízben is 
magyar szakértıket, köztük MAB tagokat de-
legáltunk. Támogattuk továbbá az albán társ-
ügynökség munkáját, szakértı küldésével, 
ügynökségi munkatársaik fogadásával, magyar 
intézményi akkreditációs látogatáson való 
részvételükkel, s a szakértıik és munkatársaik 
számára tartott kétnapos helyszíni szeminári-
ummal. Ugyancsak szakértıket delegálunk 
Litvániába. Az Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvő Egyetem közbülsı eljárási érté-
kelését pedig részben a bajor társügynökség 
(ACQUIN) vizsgálatával összehangoltan vé-
geztük. 
 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (a 
tagok névsorát lásd a 4. sz. mellékletben) min-
den évben magyarországi több napos program 
keretében teljes körően áttekintette a MAB 
munkáját, s mőködésünket segítı, részletes 
ajánlásokat fogalmazott meg és azok teljesíté-
sét számonkérte. 
 

A MAB honlapján közzétettük az Európai 
Sztenderdek és Irányelvek lényegi részének 
teljes magyar fordítását.  
 

Elkezdtük a külföldi szakértık hazai 
akkreditációs értékelésekbe való nagyobb mér-
tékő bevonását – elsısorban a környezı orszá-
gokban magyar nyelvő képzést folytató intéz-
mények szakembereinek felkérésével. A Dok-
tori Iskolák kiválósági pályázatainak elbírálá-
sára nagy nemzetközi tekintélyő, külföldön 
dolgozó magyar kutatók is vállalkoztak  
 
 

8. Stratégiai javaslatok a következı plénum 
számára 
 

A MAB 2006. szeptemberi ülésén áttekintette 
mőködésének tapasztalatait, a Nemzetközi 
Tanácsadó Testület ajánlásait és a következı 
stratégiai javaslatokat fogalmazta meg.  
• A következı idıszakban a MAB mőködé-

sének meghatározó eleme, alapvetı kiindu-
ló pontja az európai oktatási miniszterek 
által 2005-ben Bergenben elfogadtt Euró-
pai Sztenderdek és Irányelvek dokumen-
tum („Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher 
Education Area”). Ez teremti meg azt a 
szilárd alapot, amelyrıl a szervezet egyér-
telmően meg tudja magát határozni a fel-
sıoktatás és az oktatási kormányzat felé, 

meg tudja ırizni e két meghatározóan fon-
tos szereplı közötti függetlenségét és a 
gyakorlatban érvényesíteni tudja a Felsı-
oktatási Törvényben rögzítettek szerepét 
azzal hogy a felsıoktatás minıségének le-
téteményese és legfıbb ıre.  

• A MAB értékelésekben a bemeneti elemek 
(hagyományos kiindulópont) mellett hatá-
rozottabban jelenjen meg a folyamatellen-
ırzés (hallgatói követelményrendszer, tan-
tervfejlesztés, szakfelelısök munkája, te-
hetséggondozás, oktató/hallgató arány és 
kapcsolat, lemorzsolódás, intézményi ér-
demjegyek, stb.) és a kimeneti jellemzık 
(pl. hazai és nemzetközi elhelyezkedés, al-
kalmazók visszajelzései) szerepe valamint 
e három alapkomponens dinamikus egyen-
súlyának vizsgálata.  

• Az intézményi akkreditációt már a követ-
kezı sorra kerülı intézmények esetében is 
a minıségbiztosítás meglétére és milyen-
ségére kell fókuszálni, elıtérbe a globális 
megközelítés (ebben többek között válto-
zás menedzsment, szabályozottság, a fel-
használói kapcsolat milyenségének vizsgá-
lata) és az intézményi felelısség 
felébresztése kell kerüljön. Az intézményi 
önértékelésben és a külsı értékelésben ki-
indulópont és meghatározó kell legyen a 
bergeni dokumentum. A Látogató Bizott-
ságok összetétele, munkamódszere tükröz-
ze az új „meta akkreditációs” megközelí-
tést, legyen intenzívebb a tagok felkészíté-
se a feladatra – el kell érni, hogy az EUA 
és más nemzetközi minıségértékelı szer-
vezetek gyakorlatához hasonlóan  csak 
megfelelı képzésen átesett emberek legye-
nek tagjai ezen bizottságoknak.  A 8 éven-
kénti akkreditációs perióduson belül le-
gyenek szúrópróbaszerő vizsgálatok. 

• A párhuzamos akkreditációt a következı 
években fokozatosan ki kell terjeszteni a 
felsıoktatás alapképzési és mesterképzési 
szakjainak egészére. Ez váljon idırendben 
és következményeiben függetlenné az in-
tézményi akkreditációtól, biztosítsa a ma-
gyar felsıoktatás szakonkénti minıségének 
folyamatos monitorozását. Ennek kapcsán 
egyrészt el kell végezni a kezdeti tapaszta-
latok után az újonnan indult alap- és mes-
terszakok harmonizációját, lehetıvé kell 
tenni az alap és mester Kiválósági hely cím 
elnyerését minden képzési területen. 

• A doktorképzés minıségének javítása ki-
emelkedı kötelessége a MAB-nak, hiszen 
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ebben a kérdésben döntési joggal rendel-
kezik. Egyik meghatározó eszköz az új kö-
rülményekhez jól alkalmazkodó kormány-
rendelet elkészítésének lehetısége (élve az 
Ftv. adta egyetértési joggal) és az ehhez 
kapcsolódó, jól átgondolt változtatások 
elısegítése. Miközben következetes szi-
gorral jár el a gyenge minıségő Iskolákkal 
szemben, meg kell hogy teremtse a Kivá-
lósági hely elérésének lehetıségét a közel-
jövıben minden tudományterületen/ágban, 
illetve el kell érni, hogy ennek eredménye 
befolyásolja az államilag finanszírozott 
doktorandusz helyek elosztását, a Kutató 
Egyetem cím elnyerésének lehetıségét. 
Ehhez a munkához különösen fontos a 
nemzetközi bírálati rendszer kiépítése, kül-
földi szakértık igénybevétele.  

• A felsıoktatási intézményekkel való fo-
lyamatos együttmőködés során az európai 
követelményeknek való megfelelésre és 
annak tudatosítására kell törekedni, hogy a 
következetes igényesség szolgálja legjob-
ban mind az intézmények mind az ország 
érdekeit. Biztosítani kell, hogy a felsıokta-
tási intézmények és a MAB közötti vitás 
kérdések megnyugtatóan rendezıdjenek, 
az intézmények vezetıi ne érezzék szüksé-
gét szakmai kérdések politikai erıtérben 
történı eldöntetésének. 

• A MAB foglaljon nyilvánosan állást és 
tegyen javaslatot minden a felsıoktatás 
minıségét érintı kérdésben; ilyenek lehet-
nek már a közeli jövıben az egyetemek és 
fıiskolák szorosabb együttmőködésének 
ösztönzése, a duális intézményrendszer jö-
vıje, a kreditrendszer alkalmazása során 
bekövetkezett anomáliák sürgıs felszámo-
lása, az új érettségi rendszer bevezetése 
után megjelenı aggasztó jelenségek orvos-
lása, az aktuális hallgatói létszám alapján 
történı finanszírozás indukálta problémák 
felismerése és kiküszöbölése, a kutató-
egyetemek átstruktúrálódásának szüksé-
gessége. 

• A MAB erısítse tovább nemzetközi tekin-
télyét és kapcsolati rendszerét. Ennek kap-
csán vállaljon részvételt más országok mi-
nıségértékelési folyamataiban. Különösen 
fontos lehet feladatvállalása a közép- és 
kelet-európai térségben. Építsen ki a MAB 
rendszeres kapcsolatot az European 
University Association minıségértékelést 
végzı szervezıdéseivel.  

• A MAB a következı ciklusban át kell es-
sen saját, az ENQA tagsági követelményei 
és az Európai Sztenderdek és Irányelvek-
nek megfelelı külsı értékelésén (várható-
an 2008-ban). A következı idıszak felada-
ta, hogy a MAB Titkárságán belül növe-
kedjen a professzionális minıségbiztosítási 
szakember munkatársak aránya. Teljes kö-
rően be kell vezetni az elektronikus ügyke-
zelést és bírálati rendszert, csökkenteni 
kell a bekért adatok számát (azok legyenek 
elérhetık az intézményi honlapokon). Nö-
velni szükséges a MAB bevételeit a minı-
ségi munka elismerésének lehetısége ér-
dekében (pályázatok, nemzetközi projek-
tek).  

• A szokottnál is nagyobb fajsúlyú kérdés a 
következı MAB Plénum és a tudományági 
bizottságok szerkezete és összetétele. A 
delegáló testületekkel történı konzultáció 
eredményeként nınie kell a plénumban és 
a bizottságokban azok számának, akik ki-
kezdhetetlen emberi kvalitásaik, kiemelke-
dı szakterületi munkájuk és következetes-
ségük mellett a minıségbiztosítás és -
fejlesztés kérdéseiben, s gyakorlatában is 
járatosak, a felsıoktatásban korábban sike-
res felsıszintő vezetıként dolgoztak. El 
kell érni, hogy az üzleti, önkormányzati 
szféra agilis szakemberei, akik képesek 
megfogalmazni a felhasználók igényeit, 
érdekeltek és motiváltak legyenek a MAB 
munkájában való részvételre. A Nemzet-
közi Tanácsadó Testület kritikáira figyelve 
több nıi tagra és fiatal szakemberre is 
szükség van a MAB munkájában. A MAB 
Plénum tagjainak munkaterhelése egyenle-
tesebbé kell váljon. 

 
Ehhez a munkához kérem minden jövıbeli 
MAB-tag odaadó és lelkiismeretes, elfogult-
ságtól mentes, tevékeny partneri hozzáállását. 
 
 

Budapest, 2006. január 12. 
 
 

Fésüs László 
 a MAB elnöke 2004-2006 

 
 

(Az elnöki beszámoló teljes szövege és 4 mel-
léklete a MAB honlapján olvasható: 
www.mab.hu Publikációk menüpontban: Év-
könyv 2006) 
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Fıtitkári beszámoló: 
A MAB Titkárság tevékenysége 2004-2006 között 

A titkárság tevékenységének döntı részét 
2004-2006-ban is, természetes módon, a MAB 
testületének feladatai és munkája határozták 
meg. E feladatokat az elnöki beszámoló részle-
tesen, adatszerően is bemutatta. A titkárság 
szokásos rendszeres feladatait e vonatkozásban 
a kérelmek, pályázatok formai ellenırzése, a 
bírálók felkérésének intézése, a tudományági 
bizottsági, kollégiumi és plénumülések szerve-
zése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra 
elıkészítése, majd a plénumhatározatokról 
értesítı és egyéb levelek írása, s az informáci-
ók nyilvánosságra hozatala (honlap), és persze 
az általános adminisztráció, iktatás, postázás 
jelentette.  
 
Amit a rendszeres MAB tevékenység támoga-
tásának összefoglalásaként 2004-2006-ra vo-
natkozóan ki kell emelni, az a feladatok igen 
jelentıs volumene, mely gyakran rendkívül 
szoros határidıkkel párosult. Mindehhez a 
bolognai átállás további következménye kap-
csolódott, az új, illetve az idınként még éppen 
csak formálódó jogszabályi háttér és feltétel-
rendszer, s ennek kapcsán sok-sok tisztázandó 
kérdés, rengeteg érdeklıdı, információkérı 
telefon. Ugyancsak a bolognai átállásnak „kö-
szönhetı”, hogy a szaklétesítési és szakindítási 
beadványok nagy tömege tekintetében a ha-
gyományos képzésekhez képest még nagyobb 
figyelmet és energiát követelt a formai ellenır-
zés. Jogszabályi megfelelések vizsgálata, sza-
kok-szakirányok kérdése, kreditek és kontakt-
órák számának ellenırzése, egyes képzési terü-
letek – bölcsész, mővész, hitéleti – specifiku-
mai, 25 kredites szabály az oktatók terhelésére 
nézve 2006-tól, stb.). S talán érdemes megem-
líteni azt is, hogy a nagytömegő beadvány 
mozgatása (iktatás, szétosztás, postázások, 
ülésekre vitel) bizony fizikailag sem volt kis 
munka az elmúlt ciklusban. A titkárság 2004-
2006-ban tehát – valóban túlzás nélkül mond-
hatjuk – megfeszített munkát végzett, amiért 
minden kollégámnak ezúton is szívbıl jövı 
köszönetet mondok.  
 
A testületet szolgáló rendszeres tevékenysé-
gen túl a titkárság munkájából 2004-2006-ra 
vonatkozóan a következıket emelhetjük ki. 
 
 

1. Munkafeladatok 

1.1  Intézményi akkreditáció 

A 2004/05-ös tanévben elindult az intézményi 
akkreditációs vizsgálatok második köre. Az 
elnöki beszámolóban e munkáról szereplı 
tartalmi információkhoz titkársági szempont-
ból a jelentıs volumenő szervezési-kiszolgálói 
tevékenységet említhetjük, mely az érintett 
intézményeknek szóló elsı értesítı levél fo-
galmazásától a vizsgálatokat lezáró plénum 
levelek írásáig terjedt. Közben az intézményi 
önértékelések elkészítéséhez nyújtott segítség-
gel, a látogató bizottságok szervezési munkála-
taival, felkészítı ülésekkel, a vonatkozó ko-
rábbi anyagok összegyőjtésével és szakértık-
höz juttatásával, a látogatások szervezésével és 
az azokon való részvétellel, s a különbözı kari 
és intézményi szintő jelentések írásának és 
tárgyalásaiknak titkársági támogatásával. A 
felsorolás persze itt viszonylag egyszerő, de 
aki akár csak egyetlen kar vonatkozásában 
részt vett a folyamatban, annak bizony nem 
kevés munkájába került a mindenkori felada-
tok ellátása. E munka titkársági irányítását, 
koordinálását Halmay Nóra végezte. 
 

1.2  Párhuzamos vizsgálatok 

A pszichológia és történelem képzések 2004-es 
vizsgálata után 2005-2006-ban a bolognai át-
alakulásban nem érintett szakok, azaz a jogász, 
orvos, fogorvos és gyógyszerész képzések 
párhuzamos vizsgálatát végezte el a MAB. 
Titkársági szempontból itt 2005-2006-ra a 
munka mennyiségének elızı évihez képesti 
növekedését emelhetjük ki (két terület helyett 
négy került vizsgálatra, négy LB-vel) másrészt 
pedig a külföldi szakértık bevonása miatt a 
vizsgálatok lebonyolításának szervezése is 
munkaigényesebbé, s nehezebbé (és persze 
költségesebbé) vált. A külsı szemlélı talán 
nem is gondolná, hogy ilyenkor pl. egy Maros-
vásárhely – Budapest vonatjegy árának a szak-
értınek való visszatérítése is milyen nehézsé-
gekkel, bonyodalmakkal járhat. A látogatások 
szervezését, a jelentések írását stb. pedig saj-
nos csak részben könnyítette a számítógépes 
drótposta kapcsolat. E munkát a titkárságon 
projektvezetıként Borzsák Judit koordinálta, 
kivitelezésüket Ruff Éva (orvos-, fogorvos-, 
gyógyszerészképzések) és Dávid Zsófia (jogi 
képzések) végezte. 



2007. június AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ  
 

17 

1.3  Szaklétesítések, szakindítások 
 
Noha ezekrıl az elnöki beszámoló részletesen 
tájékoztatott, mindenképp megérdemel egy 
mondatot a titkársági kollégák – túlzás nélkül 
mondhatjuk – heroikus erıfeszítése a rendkívül 
nagyszámú, és számos esetben sürgısséggel 
véleményezendı kérelem útjának egyengeté-
sében. A nyilvánvaló teendık mellett a beérke-
zı írásos szakvélemények összefoglalása, 
lényegretörı és jól áttekinthetı formában az 
adott bizottsági ülés elé terjesztése a titkársági 
kollégák ügyszeretetét és munkáját dicséri. 
Kiemelkedik itt 2005-re vonatkozóan a böl-
csészképzések ügye, mely a testület mellett a 
titkárságra is számos többlet egyeztetési és 
külön figyelmet igénylı feladatot rótt (Patthy 
Éva, Borzsák Judit), s számosságuk miatt a 
mőszaki képzések (Homonnay György). 2006-
ban pedig a tanári mesterszakok kialakítása és 
akkreditációja körüli teendık léptek be (Dégi 
Nóra). „Extra” ügyekrıl, többedszeri bead-
ványokról, sürgetésekrıl és felszólamlásokról 
pedig szinte valamennyi referens vonatkozásá-
ban beszámolhatnék. Ezt a munkát, 
programakkreditációs csoportvezetıként Éry 
Györgyné koordinálta, segítıje, Mákó Éva 
(2006. június 30-ig) pedig – egyebek mellett – 
a különbözı vonatkozó számítógépes listák 
vezetésében jeleskedett. Utóbbi munkákat – 
egyéb feladatai mellett – 2006. júliustól Mo-
nostori Katalin végzi. 
 
1.4  Doktori iskolai valamint egyetemi és fıis-
kolai tanári ügyek 
 
A doktori iskolai és az egyetemi és fıiskolai 
tanári beadványok, pályázatok immár megszo-
kottan alapos formai ellenırzésén és bizottsá-
gok, plénum elé segítésén túlmenıen a vonat-
kozó akkreditációs követelményrendszerek 
megújítását támogató titkársági munka érdemel 
itt említést (Patthy Éva, Halmai Éva). Kieme-
lendı még a MAB doktori képzésre vonatkozó 
új irányelveit tartalmazó dokumentum gondo-
zása, s az akkreditációs követelmények és eljá-
rás ezzel, valamint a doktori képzésrıl szóló új 
kormányrendelet tervezetével való szinkronba 
hozása. (E munkákban Patthy Éva mellett Dá-
vid Zsófia is részt vett.) A titkárság kezdemé-
nyezı szerepet vállalt továbbá a tudományágak 
és képzési ágak megfeleltetésére vonatkozó 
munkálatokban, s természetesen a kivitelezés-
ben is közremőködött. 
 

1.5  Véleményezések, jogi segítség, akkreditá-
ciós követelmények 
 

A titkárság ugyancsak kivette a részét a külön-
bözı jogszabálytervezetek MAB általi vélemé-
nyezésébıl. Tudjuk, ez az idıszak igen inten-
zív volt az új jogszabályok megjelenése tekin-
tetében (új felsıoktatási törvény, a többciklusú 
képzésre vonatkozó kormányrendeletek, a 
MAB-ról szóló kormányrendelet, a felsıokta-
tási minıségi díjról szóló kormányrendelet 
stb.) E jogszabályok különbözı tervezeteit 
gyakran több ízben is véleményezte a MAB. A 
titkársági munka az egyes összehasonlító, vál-
tozáskövetı és az észrevételeket megszövege-
zı dokumentumok összeállítása mellett konk-
rét észrevételek felvetésére, tartalmi megjegy-
zések tételére is irányult, s több esetben a mi-
nisztériummal való közvetlen egyeztetésekben 
is részt vettünk. 
 

Ide kapcsolódik a MAB 2006. júliusi átalaku-
lásával kapcsolatos nagyszámú teendık egy 
része is, kivált a MAB új Szervezeti és Mőkö-
dési Szabályzatának megszövegezése, s a kap-
csolódó gazdálkodási és egyéb tárgyú szabály-
zatok (összesen 22 db) elkészítése. E munkák-
ban oroszlánrészt vállalt Dávid Zsófia jogász 
kolléganınk. (Részletesebben lásd a 2.1 pont-
ban.) 
S itt kell megemlíteni azt a munkát is, mely a 
különbözı akkreditációs követelmények, eljá-
rások, útmutatók és bírálati lapok megfelelı 
formában való elkészítésére, a változások kö-
vetésére, átvezetésére, s a dokumentumok 
MAB honlapon való közzétételére irányult. E 
munkákban többünk mellett Ruff Éva vállalt 
fontos szerepet. 
 
1.6  K+F projekt 
 

A titkárság jelentıs – és az eddigi szokásos 
munkákhoz képest újszerő – vállalkozása volt 
2004-ben a sikeres NKTH pályázat végrehajtá-
saként a MAB kutatás-fejlesztési projektjében 
való részvétel. E projektet nemcsak adminiszt-
ráltuk (ami egyébként ugyancsak nem kevés 
munkával, pl. négy ütemben rendszeres szak-
mai és pénzügyi beszámolók készítésével járt), 
hanem tartalmilag is részt vettünk benne. Négy 
európai ország (Dánia, Franciaország, Nagy-
Britannia, Németország) nemzeti minıségbiz-
tosítási rendszerérıl, s az e-learning helyzeté-
rıl készítettünk egy-egy részletes esettanul-
mányt, míg egy másik részprojektben a magyar 
felsıoktatási intézmények minıségbiztosítási 
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tevékenységét, a minıségbiztosítási rendszerek 
meglétét, s a mőködtetés tapasztalatait térké-
peztük fel internetes kérdıív útján. A kérdıív 
véglegesítéséhez a MAB Minıségbiztosítási 
bizottságának véleményét is kikértük. A K+F 
projekt ezen eredményeit – a honlapunkon való 
közzététel mellett – önálló kötetben, egy új 
kiadványsorozat elsı darabjaként jelentettük 
meg1, a minıségbiztosítási felmérés eredmé-
nyeirıl továbbá folyóiratokban is beszámol-
tunk.2 A projektben Borzsák Judit, Gémes Atti-
la, Muhariné Szabó Szilvia, Rozsnyai Kriszti-
na, Szántó Tibor és Szekeres Péter vállaltak 
alkotó szerepet, az adminisztrációs terhek dön-
tı részét pedig Juhász Katalin viselte. 
 
1.7  HEFOP pályázatok 
 
Ugyancsak nem kevés munkát adott a HEFOP 
pályázati kiírás 3.3 komponensére jelentkezı 
különbözı konzorciumokban való MAB rész-
vétel elıkészítése, a pályázati anyagok ránk 
vonatkozó részeinek elkészítése, majd a sikeres 
pályázatokban való részvétel, s azok admi-
nisztrációja. Sajnos néhány konzorciumi meg-
keresés meglehetısen késın, a pályázatok be-
adási határidejéhez túl közel érkezett, ezekben 
már nem tudtuk vállalni a részvételt. A MAB – 
technikailag a titkárság útján – végül három 
konzorciumban vállalt partnerséget a HEFOP 
3.3 alatt. Ezek közül két pályázat volt sikeres. 
A Dunaújvárosi Fıiskola vezetésével megala-
kult konzorcium 2004 novembere és 2006 
októbere között végezte el kitőzött feladatát, 
mely a konzorciumban résztvevı felsıoktatási 
intézmények vezetési és belsı minıségbiztosí-
tási, önértékelési rendszereinek fejlesztésére 
irányult. A MAB a projektben döntıen szakér-
tıi támogatási, véleményezési munkával vett 
részt, figyelemmel az akkreditációs követel-
ményekre is. A projekt eredményeirıl a MAB 
plénuma is részletesen tájékozódhatott, a 2006. 
januári plénumüléshez kapcsolódóan szerve-
zett konferencia révén. A titkárság e konferen-
cia elıkészítésében és lebonyolításában is sze-
repet vállalt, a szervezéstıl a tartalmi kialakítá-
sig bezáróan. 

                                                           
1 A MAB 2004. évi kutatás-fejlesztési projektjének tanul-
mányai. Budapest: Magyar Akkreditációs Bizottság, 
2004. 142. old. 
2 Szekeres P., „Minıségbiztosítási rendszerek a magyar 
felsıoktatási intézményekben”, Magyar Felsıoktatás 
2004/5., Szántó T., „Az akkreditáció idıszerő kérdései: 
minıségbiztosítás a hazai felsıoktatási intézményekben”, 
Magyar Minıség 2004/11. pp. 4-5. 

A másik sikeres pályázatot a Nyíregyházi Fıis-
kola koordinálta, a fentihez hasonló témában, 
csak más intézmények részvételével. Ez a pro-
jekt 2006-ban indult, s 2007 végén fejezıdik 
be. A munka eredményeként itt is egy minı-
ségbiztosítási kézikönyv készül, az egyes feje-
zetek lektorálását a MAB Minıségfejlesztési 
bizottságának szakértıi végezték. A titkárság 
itt egyelıre inkább csak adminisztratív háttér-
feladatokat látott el. 

A HEFOP pályázatok adminisztrációjának 
bonyolultsága, az elıírások tartalma, részlete-
zettsége és teljesítésük munkaigénye sajnos a 
legmerészebb képzeletünket is felülmúlta. E 
munka – Szekeres Péter és a magamé mellett – 
legkivált Juhász Katalin stressztőrı képességét 
tette alaposan próbára. 
 
1.8  További feladatok 
 
További feladataink között meg kell említeni a 
2003-as fejlesztések eredményeként 2004-tıl 
már „rutinként” végzett munkákat, az országos 
doktori és habilitációs nyilvántartás (mely 
2004-tıl papírmunka nélkül, teljesen elektro-
nikus alapon mőködik) valamint a MAB hatá-
rozatok tárának vezetését. Itt említhetjük to-
vábbá a különbözı MAB kiadványok (év-
könyv, Akkreditációs Értesítı) szerkesztését, 
elıállításuk menedzselését, s terjesztésüket. 
Újdonság volt, hogy a Szakirodalmi Tájékozta-
tó c. titkársági összeállításokat 2004 elsı felé-
ben rendszeressé tettük, s elindítottuk a plénum 
számára az Információs Lapok c. tájékoztató 
sorozatot is. E két összeállítás sorozatot azon-
ban 2004. második félévében, a szükséges 
személyi- és kapacitásháttér hiányában, sajnos 
nem tudtuk folytatni. Ugyancsak fontos része a 
titkársági háttértámogató munkának a MAB 
honlapjának gondozása, technikai karbantartá-
sa és rendszeres frissítése. S végül de koránt-
sem utolsósorban itt kell megemlítenem azt az 
„általános” titkársági, segítı és adminisztrációs 
munkát, mely az elnök és az elnökség, a fıtit-
kár és a fıtitkár-helyettes mindenkori segítésé-
re, a központi telefon- és e-mail kezelés mellett 
táblázatok, statisztikák összeállítására irányul, 
s melyet döntı részben Monostori Katalin 
végez, mindannyiunk megelégedésére. 
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2. Titkársági mőködés 
 
2.1  SzMSz, belsı szabályzatok 
 
Abban a valószínőleg nem túl gyakran elıfor-
duló „kiváltságban” volt az elmúlt három év-
ben részünk, hogy e ciklusban kétszer kellett 
SzMSz-t készítenünk.  
 
A MAB titkárság elsı, 1998-ban készült 
SzMSz-ének frissítésére vonatkozó korábbi 
elıkészítéseket követıen 2004-ben zártuk le a 
titkárság átfogó, mellékleteivel a teljes tevé-
kenységet lefedı Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzatának elkészítésére vonatkozó munkát. 
Az újabb titkársági SzMSz és mellékleteinek, a 
különbözı belsı szabályzatoknak az elkészíté-
sét több tényezı is lassította, nehezítette. A 
munkát és az Oktatási Minisztériummal való 
egyeztetéseket még dr. Homonnay Györgyné 
fıtitkár kezdte el, ám sajnálatosan korai halála 
megakadályozta a befejezésben. A szövegezé-
sek 2003. második felében folytatódtak, ám az 
év végére, a munka finisében több fontos jog-
szabály is módosult, illetve új rendeletek jelen-
tek meg, s ez a tény ismét „letörölte a táblát” 
néhány szabályzat (pl. a belsı ellenırzés) vo-
natkozásában. Az újabb pontosításokat 2004. 
elsı felében végeztük el. Az SzMSz fıszöve-
gében továbbá rögzítésre kerültek a fıtitkár-
helyettesi és a csoportvezetıi beosztások, s 
kialakítottuk a titkárság kissé rugalmasabb 
szervezeti felépítését (projektszemlélet beeme-
lése). Így a nem rendszeres feladatok tekinte-
tében részben már korábban is megvalósult 
gyakorlat nyerte el szabályzatban rögzített 
formáját, s pontosan meghatároztuk a feladat-
felelısök felelısségi- és hatáskörét. A minisz-
tériummal való végsı egyeztetések után a tit-
kársági SzMSz-t az OM közigazgatási állam-
titkár 2004. július 24-én hagyta jóvá. 
 
Az e ciklusbeli második SzMSz pedig, mint 
arról már szó volt, immár az új MAB, a testület 
és a titkárság együttes dokumentuma. A 2004-
ben kialakított titkársági szervezeti szabályozás 
az új, 2006-os SzMSz-ben nem változott, a 
melléklet szabályzatok viszont – döntıen a 
költségvetésibıl közhasznúságira változott 
státuszunk miatt – annál inkább.  
 
2.2  Munkaszervezés, munkaköri leírások 
 
A titkársági SzMSz 2004-es jóváhagyása után 
az ott írásban rögzítettekhez hangoltuk a tény-

leges mőködést a munkaszervezés tekinteté-
ben. A három csoportvezetıi beosztás közül – 
összhangban az SzMSz biztosította lehetıség-
gel – egyet-egyet a fıtitkár (fejlesztés), illetve 
az akkori fıtitkár-helyettes (Halmay Nóra, 
intézményi akkreditáció) látott el, az 
elıakkreditációs tevékenység felelıs csoport-
vezetıje pedig Éry Márta maradt. Projektfele-
lıst jelöltünk ki a párhuzamos akkreditációs 
vizsgálatok titkársági koordinálására (Borzsák 
Judit), s egyes további tevékenységekre (kiad-
ványok: Muhariné Szabó Szilvia, pályázatok: 
Juhász Katalin illetve Szekeres Péter, hazai 
rendezvények: Ruff Éva, nemzetközi ügyek és 
rendezvények: Rozsnyai Krisztina.) 
 
Az állandó feladatok vonatkozásában is volt 
néhány változás az elmúlt ciklusban. A ciklus 
elején az új tudományági bizottsági rendszer 
kialakításával (bıvebben lásd az elnöki beszá-
molóban) a referensi munkamegosztást is mó-
dosítottuk. 2006 folyamán azután, részben a 
MAB átalakulásával is összefüggésben, újabb 
módosítások váltak szükségessé. Ezek között a 
legjelentısebb változás az volt, hogy 2006 
júliusától Halmay Nóra félállásban, intézményi 
akkreditációs csoportvezetıként folytatta mun-
káját, s ezért a fıtitkár-helyettesi beosztást tıle 
Ruff Éva vette át. Összevonásra kerültek az 
érkeztetési-iktatási és a kimenı postázási, do-
kumentum lerakási munkakörök. Ezen az 
egyesített poszton 2006 májusától Bruckmann 
Erika áll helyt. Néhány kollégánk távozásával 
pedig (lásd alább), akik helyére nem tudtunk új 
munkatársakat alkalmazni, szintén feladat-
átcsoportosításra került sor, s így több kollé-
gánk munkaterhelése emiatt is növekedett.  
 
A fentiek és a további egyéb munkaszervezési 
változások fényében minden munkatársra vo-
natkozóan elkészítettük az új munkaköri leírá-
sokat, teljes körően szintén kétszer, elıbb 
2004-ben, majd – az átalakulás miatt is – 2006-
ban is. 
 
2.3  Munkatársi állomány 
 
A titkárság munkatársi állománya a ciklus 
során többször is változott, s összességében 
végül is csökkent a létszám. Gémes Attila fiatal 
referens kollégánk 2004. július végén búcsú-
zott tılünk, céljai új perspektívák és kihívások 
felé irányították, sikerrel pályázott egy EU-s 
álláshirdetésre, így ma már Luxemburgban 
dolgozik. 2005. január végén megváltunk 
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Gombás László informatikus kollégánktól. 
Steckl Katalin ügyintézı 2005. végén nyugál-
lományba vonult. Mákó Éva ügyintézı, aki 8 
évig volt igen hasznos tagja a titkárság kollek-
tívájának, 2006. június 30-áig, Szekeres Péter 
referens pedig 2006. augusztus végéig dolgo-
zott a titkárságon. Éva nyugdíjba vonult, Péter 
pedig szintén külföldön próbál szerencsét. 
Nyolcórás foglalkoztatását 2006 májusától 
Borzsák Judit, júliustól Halmay Nóra váltotta 
négyórásra. 
 
Az apadással szembeni gyarapodás, hogy 2005 
októberétıl Bruckmann Erika segíti az ügyin-
tézıi munkát, 2006 márciusától pedig Dégi 
Nóra fiatal kolléganınk erısíti a referensi ál-
lományt. 
 
A nyilvános pályázati kiírások elbírálása nyo-
mán a MAB plénuma 2006. szeptemberi ülé-
sén döntött a fıtitkári beosztás betöltésérıl 
(Szántó Tibor kapott további 5 évre bizalmat), 
a 2006. decemberi ülés döntése szerint pedig a 
gazdasági igazgatói poszton kapott újabb meg-
bízást Gémesi László. A fıtitkár-helyettes, 
mint fentebb szó volt róla, 2006. júliustól Ruff 
Éva lett. 
 
A titkársági létszámváltozások egyenlege, mint 
fentebb már jeleztem, sajnos negatív: teljes 
munkaidısre vetített összlétszámunk 2004 
januárjában 22 fı volt, 2006 végére ez 18,25 
fıre (17 %-kal) csökkent. A csökkenést a tit-
kársági összmunkaterhelés növekedése mellett 
kellett elviselnünk. A csökkenés oka döntıen a 
MAB évek óta tartó, s egyre nehezebben me-
nedzselhetı alulfinanszírozottsága: emiatt nem 
tudtunk a távozó kollégák pótlásáról megfele-
lıképpen gondoskodni.  
 
Helyzetünket tovább nehezíti Dávid Zsófia 
2007. eleji távozása, aki harmadik gyermeké-
nek fog életet adni. A pótlására jelentkezett 
fiatal jogász kolléganı néhánynapos gondol-
kodás után végül nem fogadta el ajánlatunkat, 
maradt a kevésbé igényes, ám jobban fizetı 
közigazgatási állásában. Számunkra igen szo-
morú tény ez, mely e beszámoló részeként 
rögzítést kíván.  
 
A titkárság a személyi állomány és annak 
anyagi megbecsültsége tekintetében komo-
lyabb fejlesztést, s ehhez megfelelı forrásokat 
igényel.  
 

2.4  Gazdálkodás 
 
A gazdálkodás tekintetében az elmúlt ciklus 
nem indult rosszul. A 2004-es évben a közpon-
ti költségvetési elıirányzatunk ugyan nem 
biztosította maradéktalanul a MAB mőködésé-
hez szükséges összes forrást, ám a kutatás-
fejlesztési pályázat nyújtotta pótlólagos forrás 
bevonásával (melyért, szögezzük le itt is, dere-
kasan megdolgoztunk!), továbbá rendkívül 
feszes, szigorú gazdálkodással és különbözı 
megtakarítási intézkedések megvalósításával 
sikerült „egyenesbe jönni”, s az évek óta meg-
újulóan a titkárság elıtt görgetett, késve teljesí-
tett kötelezettség állományt 2004 végére fel-
számoltuk. Sor kerülhetett továbbá a 303-as 
(központi ügyfélfogadó) iroda tisztasági festé-
sére, és az irodahelyiségek jó részében a pad-
lóburkolatok régóta esedékes felújítására is. A 
kutatás-fejlesztési projekt kapcsán sort tudtunk 
keríteni továbbá némi számítástechnikai esz-
közbeszerzésre (két új számítógép, monitorok), 
s egy új, a korábbinál korszerőbb, nagyobb 
teljesítményő szerver vásárlására és üzembe 
állítására. Vásároltunk egy új fénymásoló gé-
pet is 2004-ben. 
 
Adott feladataink és szervezetünk mellett taka-
rékossági lehetıségeinket azonban 2004-ben 
lényegében kimerítettük. A 2005-ben a 2004. 
évihez képest változatlan (2003-hoz képest 
nominálisan csökkentett!) eredeti költségvetési 
elıirányzat, az elvonások, a kötelezı marad-
ványképzés – a feladatok mennyiségének az 
elızı évhez képest duplájára növekedése mel-
lett – már-már megoldhatatlan feladat elé állí-
tottak minket. Többszöri nyomatékos jelzése-
ink, egyeztetéseink, s a határozott elnöki kiál-
lás végül egy 20 millió forintos kiegészítı 
támogatást eredményezett, melyet az OM a 
bolognai típusú képzésekkel kapcsolatos 
megnövekedett véleményezési feladataink 
finanszírozására bocsátott rendelkezésünkre. 
Ez az összeg a vonatkozó 2005-ös kiadások 
mintegy 2/3-át fedezte végül.  
 
2006-ra a helyzet sajnos tovább romlott. Ere-
deti költségvetési elıirányzatunk elégtelen 
volta mellett a gazdálkodást nehezítette a MAB 
átalakulásával kapcsolatos, s a változásokkal, 
az új szervezeti formával járó plusz állandó 
költségek felmerülése (pl. a Felügyelı bizott-
ság és a Felülvizsgálati bizottság tagjainak 
tiszteletdíja, a könyvvizsgálati költségek), me-
lyekre többszöri kérésünk ellenére semmilyen 
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pótlólagos forrást nem kaptunk. Sıt, a 2006. 
második félévére elıirányzott 85 milliós támo-
gatási összegbıl a szerzıdés aláírásakor az 
OKM 5 millió forintot lecsípett, s a felsıokta-
tási szakállamtitkár ígérete ellenére sajnos év 
végén sem sikerült az OKM-nek megtalálnia a 
módját a valamelyes kompenzációnak. 
 
A pénzügyileg 2005-ben illetve 2006-ban in-
dult egy-egy HEFOP projekt ugyan módot 
adott némi számítástechnikai eszközfejlesztés-
re, a normál mőködési költségek fedezésére 
azonban ezek a pályázati összegek csak ele-
nyészı mértékben (arányos irodabérlet és ügy-
viteli költség) használhatóak, általános pénz-
ügyi gondjainkon így sajnos nem tudtak segí-
teni. Pótlólagos bevételt jelentett a MAB szá-
mára 2006-ban az ENQA TEEP II. projektben 
való részvételünk munkadíja (10.000 EUR), 
valamint a második félévtıl belépı szakértıi 
díj, melyet az intézmények a szakindítási és 
doktori iskola létesítési beadványok vélemé-
nyezéséért fizetnek. Igazán érdemi javulást 
pénzügyi helyzetünkben azonban ezek a bevé-
telek sem jelentettek. 
 
Mindezek fényében nem tudtuk emelni a hosz-
szú évek óta azonos, rendkívül alacsony (brut-
tó 8-12 ezer Ft) külsı szakértıi bírálati díjakat, 
s a MAB-tagok tiszteletdíjának 2006. júliusától 
lehetıvé vált emelésére sem kerülhetett sor. 
Más visszavonulási területünk már nem lévén, 
a pénzszőke igazi vesztese a titkárság lett. A 
titkársági munkatársak – a lényegében kétsze-
res munkaterhelés mellett – 2005-ben nominál 
(!) jövedelem csökkenést könyvelhettek el. 
2005-tıl ugyanis nem tudtunk már üdülési- és 
ruházati hozzájárulást fizetni, fizetésemelés 
„hol volt, hol nem volt”, s az év végi jutalmak 
is igencsak megcsappantak: a referensek és 

ügyintézık részére egyre kevesebbet tudtunk 
fizetni, s 2005-ben mindhárom magasabb veze-
tı, 2006-ban a fıtitkár lemondott az éves mun-
kájáért adható jutalmáról. 
 
Hozzá kell tenni, hogy a 2004-ben egyenesbe 
hozott gazdálkodás 2006 végére ismét hiánnyal 
küzd, nem tudtunk sajnos minden 2006-ban 
esedékes kifizetést év végéig teljesíteni. Ennek 
a helyzetnek a kialakulásához az is hozzájárult, 
hogy a megváltozott MAB státusz miatt a köz-
ponti költségvetési támogatást immár nem 
„automatikusan”, hanem egyedi éves támoga-
tási szerzıdések keretében kapjuk. Az új szer-
zıdés megkötése csak az elızı évi támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló OKM általi 
elfogadása után lehetséges, s az új évre vonat-
kozó támogatás elsı részletének tényleges 
átutalása szintén igénybe vesz 1-2 hetet, azaz a 
2007-re vonatkozó elsı támogatási részletet – 
az eddigi gyakorlattal ellentétben – legjobb 
esetben is csak február elsı (második?) felében 
remélhetjük megkapni. Ezt a „technikailag 
kódolt” 1-2 hónapos csúszást is a 2006-os, 
amúgy is elégtelen keretbıl kell valahogy átvé-
szelnünk. Ezért például a 2006. második féléve 
után járó 13. havi titkársági fizetést, melyet 
2007. január 15-ig kellett volna kifizetni, visz-
sza kellett tartsuk, a február elején esedékes 
januári fizetések fedezetének védelme érdeké-
ben! 
 
A MAB gazdálkodásának fı számadatait a 
beszámolási ciklusra vonatkozóan a következı 
táblázat tartalmazza. (Adatok ezer forintban, 
2006. II. félévére vonatkozóan elızetes adatok. 
A 2006. elsı félévi, idıarányosan magasabb 
összegeket a MAB átalakulása miatt szükséges 
elırehozott kifizetések és pótlólagos költségek 
eredményezték.) 

 
2006. 

Költségtípus 2004. 2005. 
I. félév II. félév Összesen 

Személyi juttatások  132 423   134 567    82 721    60 041   144 210  
Járulékok    40 199     39 955    25 376    17 383     45 844  
Dologi kiadások    42 634     36 356    20 915    16 056     36 151  
Felhalmozás      4 532       1 256         483         779       1 262  
Összesen:  219 788      212 134  129 495    94 259    223 754  

 
A gazdálkodási felelısség tekintetében a MAB 
2006-os átalakulása csak formai változást ho-
zott, a MAB elnöke a július 1-jétıl hozzá ke-
rült költségvetési és munkáltatói hatáskört a 
fıtitkárra átruházta. 

Ugyancsak az átalakuláshoz kapcsolódóan 
2006. júliusától a gazdasági ügyvitelt a Pro-
fesszorok Háza helyett a GP Treuhand Kft-re 
bíztuk. A közhasznúság miatti kötelezı könyv-
vizsgálatot a Gyarmathy és Társai Kft végzi. 
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Folyószámlánkat – élve a MAB megváltozott 
státuszából fakadó lehetıséggel – a Magyar 
Államkincstárból a Raiffeisen Bankba helyez-
tük át, ezzel biztosítva, hogy a számlavezetés 
ne csak kiadásokkal, de némi kamatbevétellel 
is járjon. Eddigi egyenlegünk e vonatkozásban, 
a megkülönböztetett figyelemmel végzett 
pénzügyi tervezés biztosította idıszakos lekö-
téseknek köszönhetıen, többletet mutat. Az 
átutalásoknak és egyéb banki mőveletek vég-
rehajtásának ügyfélterminálon keresztüli saját 
kézbe vétele a kamatbevételen túl jelentısebb 
költségmegtakarítással is jár, de persze több-
letmunkát jelent az érintett három személy 
számára (irodavezetı, gazdasági igazgató, 
fıtitkár). Külön is szeretném itt kiemelni és 
megköszönni Juhász Katalin irodavezetı ala-
pos és mindig megbízható munkáját (gazdasági 
adminisztráció, kötelezettség vállalások veze-
tése, irodai mőködtetés). 
 
2.5  Fejlesztés 
 
A szőkebben vett titkársági fejlesztési munka 
2004-ben döntıen az adminisztrációs háttértá-
mogatás további javítására irányult. Ennek 
keretében módosítottuk az iktatásban alkalma-
zott kódok rendszerét, ehhez kapcsolódóan 
pedig a dokumentumok fizikai lerakását. Ke-
vesebb lefőzı dossziét igénylı, átláthatóbb 
rendszer kialakítására törekedtünk, figyelem-
mel a visszakereshetıség könnyítésére, a hosz-
szabb távú raktározásra és a selejtezésre. Év-
rıl-évre tökéletesítjük a kötelezettségvállalá-
sok vezetésének rendszerét is, mely a gazdál-
kodási döntések meghozatalában nélkülözhe-
tetlen segítséget nyújt. 
 
Az „E-roda” program keretében a 2003-as 
titkársági egyeztetések nyomán 2004-ben elké-
szítettük és bevezettük az új számítógépes 
könyvtárszerkezetet, melynek segítségével a 
dokumentumok elektronikus készítése és táro-
lása jobban áttekinthetıbbé vált. Rendszeressé, 
s a kollégák által elfogadottá, támogatottá vál-
tak az elektronikus titkársági tájékoztató körle-
velek. (Az új joganyagokra vonatkozó belsı 
titkársági tájékoztatás már korábban is ebben a 
formában mőködött.) 
 
Informatikai tekintetben a 2004-es év legjelen-
tısebb fejlesztései az egyetemi és fıiskolai 
tanári pályázatok adatbázis alapú feldolgozása 
és a MAB belsı informatikai rendszerének 
munkálatai voltak. Elıbbi keretében a kialakí-

tásra került az E(F)T pályázatok adatbázisa, 
mely évenkénti bontásban nemcsak a pályáza-
tok kezelését, a visszakereshetıséget, de a 
naprakész információszolgáltatást és a testületi 
döntéshozatalt is jobban szolgálja. A MAB 
belsı informatikai rendszerének elsı verziója 
is elkészült 2005 elejére, azonban a bolognai 
átállás és az új jogszabályi környezet kialaku-
lása sok mindent felülírt. S mivel a rendszert 
kidolgozó kollégánktól is megváltunk, ennek a 
munkának lényegében újra elölrıl kell neki-
fognunk a következı ciklusban.  
2005 és 2006 a bolognai átállási, a MAB átala-
kulási és a jelentısebb nemzetközi feladatok 
miatt sajnos nem kedvezett a titkársági fejlesz-
téseknek, a forráshiányt már nem is említve. 
Látványos fejlesztést e két évben nem tudtunk 
produkálni, erıinket a megnövekedett munka-
terhelés elviselhetıvé tételére, hatékonyabb 
munkaszervezési megoldások kialakítására 
koncentráltuk a nagyszámú beadvány kezelésé-
re vonatkozóan. Itt jegyzem meg, hogy a bead-
ványok elektronikus formában való kezelése, 
továbbítása sajnos meglehetısen nehezen nyer 
teret a titkárságon. Ennek csak részben oka a 
titkársági kollégák egy részének viszonylagos 
idegenkedése. Az igazi magyarázatot ık a 
külsı bírálók vonakodásában látják, akik sok-
kal jobban szeretik a papíron kézbe vehetı 
dokumentumokat az elektronikus változatok-
nál. Sok esetben internet-, illetve számítógép 
hozzáférési és -kezelési gondok is nehezítik a 
szakértık ilyen irányú munkáját. 
 
2.6  Belsı minıségbiztosítás 
 
A 2003-ban megkezdett, a belsı minıségbizto-
sítást szolgáló titkársági megkérdezéseket 
2004-ben is folytattuk. A munkatársakat ezút-
tal egy elégedettségi kérdıív kitöltésére kér-
tem. Az anonim kérdıívet a 21 kitöltésre kért 
munkatársból 16-an töltötték ki, ez 76 %-os 
válaszarány, ami a 2003-as 52 %-hoz képest 
jelentıs elırelépés. A kérdıívekben adott osz-
tályzatok, rangsorok és szöveges észrevételek 
alapján 2004-ben összességében számos terüle-
ten jónak volt mondható a helyzet a titkárságon 
(értelmes, hasznos munka, megfelelı leterhelt-
ség, munkahelyi légkör, vezetés, infrastruktúra, 
titkársági kommunikáció, stb.) Jelentısebb 
javítanivalót a következı területeken jeleztek a 
kollégák: 

• a munkatársak megbecsültsége, erkölcsi 
elismerése, 
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• szakmai fejlıdés, továbbképzés,  
• napi munkához szükséges információk 

idıbeni biztosítása (ez a probléma a 
szerteágazó bizottsági munka eredmé-
nyeinek a megfelelı idıben a plénum 
ülésekre való elıkészítése kapcsán saj-
nos régebb óta jelentkezik), 

• munkatársi önállóság kérdéskörének 
tisztázása, 

• testület – titkárság közötti kommuniká-
ció, visszacsatolás. 

 

A szöveges felvetések közül említésre érdemes 
a testület és titkárság közötti feladat- és hatás-
kör megosztás határvonalainak élesítése, illet-
ve ezzel összefüggésben a titkársági munkatár-
sak minıségbiztosítási szakértıi szerepének 
növelése. Felmerült továbbá a munkatársi ösz-
szetétel esetleges változtatásának lehetısége, s 
az is, hogy fiatal kollégák bevonása és megtar-
tása csak megfelelı perspektíva biztosításával 
és jó fizetéssel lehetséges. 2004 vége óta ez 
utóbbi mozzanat még hangsúlyosabbá vált. 
 
2005-ben és 2006-ban a jelentıs munkaterhe-
lés növekedés miatt nem volt formális kérdı-
íves megkérdezés a titkárságon. Mindamellett 
ha nem is írásos, de mégiscsak többé-kevésbé 
szisztematikus formában, a rendszeres titkár-
sági értekezletek alkalmával többször is sor 
került a belsı mőködés minıségére vonatkozó, 
ıszinte jobbítani akarást tükrözı eszmecserék-
re. Ezek fényében a belsı mőködés legfonto-
sabb problémáit a titkárság – lényegében 2004-
hez hasonlóan – a következıképpen látta: 
• a munkavégzéshez szükséges pontos és 

részletes információk rendelkezésre állásá-
ban minden titkársági erıfeszítés ellenére 
2005-tıl határozottan és mondhatni jelen-
tısen romlott a helyzet, noha a titkárság ér-
ti, hogy ez sajnos nem belsı mőködési 
problémákra, hanem döntıen külsı okokra 
vezethetı vissza (a bolognai átállás feszí-
tettsége, jogszabályi háttér bizonytalansá-
ga), 

• a testület vezetése és a titkárság közötti 
kommunikáció továbbra is, sıt, 2005-tıl 
talán még erısebben, „egycsatornás” volt, 
szinte kizárólag a fıtitkáron keresztül va-
lósult meg, 

• elıbbivel is összefüggésben a munkatársak 
– az anyagi nehézségek ismeretében – még 
mindig úgy érzik, hogy a testület általi 
megbecsültségük, erkölcsi elismertségük 
javítható volna, 

• az adott munkaterhelés mellett nem sike-
rült elırelépnünk a szakmai fejlıdés szer-
vezett biztosítása, az irányított továbbkép-
zések terén, 

• a MAB testületi, szakértıi és titkársági 
javadalmazása egyaránt korrekciókra szo-
rul. 

 

A titkárság továbbá – saját kezdeményezésre – 
2005-ben kidolgozta a MAB belsı minıség-
biztosításának egy lehetséges koncepcióját, 
melyet a Minıségfejlesztési bizottság, s az 
elnökség is tárgyalt. (További lépések a kon-
cepció tárgyában mindeddig nem történtek.) A 
kiépülı belsı minıségbiztosítási rendszer ré-
szeként azonban a konkrét kivitelezési munka 
is folytatódott: az intézményi akkreditáció 
második köre elsı etapjának vizsgálataiban 
részt vett intézmények és látogató bizottsági 
tagok részére kidolgoztunk egy-egy kérdıívet, 
melyek a vizsgálat tapasztalataira, erısségeire 
és javítható vonatkozásaira kérdeznek, s az 
eljárás fejlesztését, a munka minıségének javí-
tását célozzák. A kérdıíveket testületi jóváha-
gyásuk után kiküldtük, beérkezésük után pedig 
feldolgoztuk, s az eredményeket a Minıségfej-
lesztési bizottság és a plénum számára rendel-
kezésre bocsátottuk. E munkát Szekeres Péter 
segítette. 
 
Meg kell itt említeni, hogy a MAB belsı minı-
ségbiztosítási rendszerének elkészítésére testü-
leti oldalról, a Minıségfejlesztési bizottságban 
is megindult a gondolkodás. A 2006. január 
27-i HEFOP konferencián Veress Gábor, a 
bizottság tagja vázolt egy lehetséges felépítést, 
Kovács Árpád, szintén bizottsági tag, pedig az 
ISO szabvány szerinti rendszer kialakítását 
ajánlotta fel. 
 
Az európai sztenderdeknek és irányelveknek 
való megfelelést vizsgáló külsı értékelését a 
MAB 2008-ra irányozta elı. A sztenderdek 
egyik fontos eleme az ügynökségi belsı minı-
ségbiztosítás megléte, mőködtetése. S noha ma 
már korántsem nullán állunk, mint az a fenti-
ekbıl kiderül, mégis talán jó volna e területen 
2007-ben egy kicsit nagyobbat lépni: a MAB 
minıségpolitikai dokumentumát megfogal-
mazni és közzétenni, s a belsı minıségbiztosí-
tást rendszerszerően kialakítani és mőködtetni. 
Ehhez persze a testület és a titkárság közötti 
vonatkozó munkamegosztást is tisztázni kelle-
ne. 
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3. Kapcsolatok 
 
A MAB hazai kapcsolatainak ápolásából a 
titkárság is kiveszi a részét. Az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal való kapcsolattar-
tás titkársági szinten is rendszeres (felsıoktatá-
si államtitkárság és fıosztály, doktori és egye-
temi tanári ügyek, MEIK). 2004-ben sor került 
továbbá az OM – MAB – FTT hármas bizottsá-
gi megbeszélések idıszakos felújítására. 2006 
nyarától pedig már a Felsıoktatási Regisztrá-
ciós Központtal is rendszeres kapcsolatot tar-
tunk. 
 
A MAB egy titkársági munkatárssal képvisel-
tetette magát az elızı kormányzati ciklusban a 
Nemzeti Bologna Bizottság munkájában (Szán-
tó Tibor). A Felnıttképzési Akkreditációs Tes-
tület ülésein Homonnay György vesz részt. 
 
Értelemszerő titkársági feladat továbbá a Pro-
fesszorok Házával való kapcsolattartás, a napi 
munka szintjén (gazdasági ügyvitel 2006. júni-
usig, teremfoglalás, posta, stb.) és vezetıi szin-
ten is. Itt jegyzem meg, hogy a kiváló szemé-
lyes kapcsolatok ellenére bizonyos szükséges 
infrastrukturális fejlesztéseket, pl. a földszinti 
konferenciaterem hangosításának korszerősíté-
sét, vagy a PH számítógépes hálózat hardveres 
fejlesztését – alapvetıen a PH finanszírozási 
gondjai miatt – sajnos nem sikerült a beszámo-
lási idıszakban elérni. A PH 2007. évi meg-
szőnésével pedig erre már várhatóan nem is 
kerülhet sor.  
 

2006. júliusától a könyvvizsgálat és a gazdasá-
gi ügyvitel tekintetében a feljebb már említett 
külsı cégekkel tartunk szoros kapcsolatot. 
 

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében a tit-
kárság igen aktív, ez irányú tevékenységünkrıl 
az elnöki beszámoló részletesen megemléke-
zik. Az ENQA és INQAAHE Board tagságok 
mellett kiemelem projekt részvételeink közül a 
2004-ben indult, s 2006. tavaszán befejezett 
ENQA TEEP II. projektet, mely három euró-
pai, közös képzésben megvalósuló mesterszak 
(joint master) nemzetközi értékelésére irányult. 
A kiküldött értékelı bizottságok munkájában 
az ügynökségi kollégák (a MAB részérıl 
Rozsnyai Krisztina és jómagam) a diszcipliná-
ris szakértık mellett teljes értékő tagként, mi-
nıségbiztosítási szakértıként dolgoztak, a 
titkári teendık (és a projekt tartalmi irányításá-
nak) ellátása mellett. E munkában igen hasz-

nos, talán itthon is megfontolásra érdemes 
tapasztalatokat szereztünk. 
 
A titkárság munkatársai a korábbi évekhez 
hasonlóan a beszámolási idıszakban is külön-
bözı publikációkat, tanulmányokat tettek köz-
zé, s konferencia- és munkaértekezlet elıadá-
sokat tartottak. Ezek közül említésre érdemes a 
Kasseli Egyetem Felsıoktatás Kutatási Intéze-
tének felkérésére készített tanulmány, mely a 
magyarországi bolognai átmenetrıl ad össze-
foglaló képet1, valamint az a tanulmány, mely 
hat ország minıségbiztosítási ügynökségeinek 
eddig lezajlott külsı értékelését tekinti át, s 
javaslatokat fogalmaz meg a hasonló jövıbeli 
vizsgálatok számára.2 
 
4. A MAB néhány mőködési kérdése 
 
A 2001-2003-as ciklusról szóló fıtitkári be-
számoló végén néhány problémát soroltam fel, 
melyek a titkárság szemszögébıl nézve, akkori 
megítélésem szerint, a MAB mőködését illetı 
fontosabb javítható vonatkozásokat jelentettek. 
Ezek a következık voltak: 

a) A szabályoknak megfelelı mőködés biz-
tosítása. 

b) A „késleltetett” döntések problematikája. 
c) A határozatok indoklása. 
d) A testület és a titkárság közötti pontosabb 
felelısségi és hatásköri elhatárolás. 

 

E problémák közül leginkább talán a második-
ra mondhatjuk, hogy az elmúlt három éves 
ciklusban nagyrészt orvoslásra került. A hatá-
rozott idejő akkreditáció megszőnt (noha a 
bolognai átállás kapcsán a miniszter még adott 
ki két évre szóló szakindítási engedélyeket, s 
itt a MAB-nak van további tennivalója), s már 
örvendetesen kevesebb a feltételes akkreditá-
ciós határozat. A másik három kérdés tekinte-
tében azonban, én legalábbis úgy látom, van 
még további elırelépési lehetıség. Ezeket tehát 
tisztelettel az új testület figyelmébe ajánlom, s 
közülük az elsıre, a szabályoknak megfelelı 
mőködésre, e helyütt – két bekezdés erejéig – 
részletesebben is szeretnék kitérni. 
                                                           
1  Alesi, B., Rozsnyai, C., Szanto, T.: „Ungarn“ In: 
Bachelor- und Master-Studiengänge in ausgewählten 
Ländern Europas im Vergleich zu Deutschland. Bonn – 
Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
2005. pp. 79-89. 
2  Szanto, T.R.: „Evaluations of the Third Kind: External 
evaluations of external quality assurance agencies” 
Quality in Higher Education  (11)2005 No 3. pp. 184-
193. 
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A szabályoknak megfelelı mőködés biztosítása 
alatt azt értettem, hogy az akkreditációs eljárá-
sokat és követelményeket az azok hatálya alá 
tartozó minden beadvány véleményezése tekin-
tetében alapvetıen azonosan kellene alkalmaz-
ni. A bolognai átállás, az új típusú szakok be-
vezetése kapcsán 2006-ban, az informatikai és 
a mővészeti területen, sor került bizonyos 
egyedi eljárási módosítások alkalmazására, a 
vonatkozó szakvéleményezési eljárás plénum 
általi módosítása, azaz erre vonatkozó MAB 
határozat nélkül. Megértem, hogy ezek az 
egyedi módosítások az érintett szakértık 
egyetértésén, illetve a beadványokat jegyzı 
intézmények számára is szorító idıhiányon 
alapultak. Látnunk kell azonban, hogy az ilyen 
„ad hoc” módosítások egyrészt az esetleg hát-
rányosan érintett intézmények illetve intéz-
ménycsoportok számára alkalmasint nehezen 
elfogadhatóak, másrészt a MAB véleményezé-
si eljárási rendjének következetes alkalmazása 
(szabálykövetés, átláthatóság) szempontjából 
nehezen védhetıek. (Megoldást jelenthetne 
egy rugalmasabb, keretjellegő eljárási szabá-
lyozás is, de akkor módosítani kellene a MAB 
SzMSz-t, az idevonatkozó hatályos szabályo-
kat.) 
 

Ennél még fontosabb azonban, hogy az 
akkreditációs követelményeknek való meg-
felelést a MAB a határozataiban egységesen, 
konzisztens módon érvényesítse. Az adott 
követelmények hatálya alatt lehetıleg azonos 
legyen a mérce, függetlenül a konkrét szaktól, 
intézménytıl. (Hangsúlyozom, ha azonos kö-
vetelmény vonatkozik az adott szakokra.) 
Számomra sajnos úgy tőnik, hogy ez nem min-
den esetben van így, s nem feltétlenül csak a 
képzési ágak közötti esetleges különbségek 
okán. Az egyik legutóbbi példát említve: a 
plénum 2006. decemberében egy fıiskola által 
indítani tervezett mesterszakot az elsı, nem 
támogató határozatra érkezett, részletesen ada-
tolt fellebbezés után sem támogatott. Ugyan-
akkor mindmáig hét másik mesterszak indítá-
sát támogatta a MAB hét különbözı fıiskolán, 
megítélésem szerint az akkreditációs követel-
mények elıbbihez képest jóval kevésbé szigo-
rú alkalmazásával, különösen pl. ami a terve-
zett szakokon oktató egyetemi tanárok számát, 

vagy a doktori képzésben való elızményeket 
illeti. 
S végül egy további kérdéskörrel szeretném 
kiegészíteni a fenti négy elemet: a MAB jövı-
beli munkájában talán még inkább támaszkod-
hatna a felsıoktatási minıségbiztosítás nem-
zetközi gyakorlatának egyes jól bevezetett 
elemeire. A MAB leköszönı elnöke – a koráb-
biakhoz hasonlóan – különös figyelmet szen-
telt az elmúlt ciklusban a MAB mőködésének 
európai harmonizációjára. Ennek eredményei 
tetten érhetıek pl. a MAB új stratégiai doku-
mentumában, vagy a 2006-ban módosított 
intézményi akkreditációs útmutatóban. Van 
még azonban olyan terület, ahol a harmonizá-
ció erısíthetı volna, nevezetesen éppen az 
imént érintett szakindítási véleményezés és 
követelményrendszer tekintetében. A ma jól 
látható európai trend itt az, hogy az értékelé-
sekben elıtérbe kerülnek az adott szak által 
kitőzött képzési kimenetek, kompetenciák. A 
MAB szakakkreditációs követelményei azon-
ban még mindig jobbára input centrikusak, a 
szak mőködtetésének bemeneti paramétereire 
koncentrálnak (oktatók, infrastruktúra), noha a 
folyamati és kimeneti tényezık felé történı 
hangsúlyeltolódás szándékát már a MAB 
2001-ben elfogadott elsı stratégiai terve is 
tartalmazta. 
A bolognai típusú szakok képzési és kimeneti 
követelményeiben már itthon is megjelentek a 
kimeneti elvárások, az elérni kívánt kompeten-
ciák. A KKK-k konkrét kialakítása során 
azonban sajnos még nem igazán érvényesültek 
ezek a szempontok, a megfogalmazott kompe-
tenciák gyakran túl általánosak, nehezen meg-
foghatóak lettek. A magyar felsıoktatásnak 
talán meg kellene barátkoznia ezzel a kissé új 
szemlélettel, s ebben a szemléletváltásban a 
MAB is fontos részt vállalhatna a 
szakakkreditációs követelmények ilyen irányú 
hangsúlyeltolásával, figyelemmel természete-
sen az új és a már mőködı szakok közötti kü-
lönbségekre. 
 
 
Budapest, 2007. január 13. 
 
 

Szántó Tibor 
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Az új testület megalakulása 

Az új MAB testület alakuló ülésére 2007. feb-
ruár 5-én került sor. Az alakuló ülést a MAB 
leköszönı ügyvezetı elnöke, Fésüs László 
vezette. Az nyílt ülésen részt vett Hiller István 
oktatási és kulturális miniszter is, aki a megbí-
zó levelek átadása után a magyar felsıoktatás-
sal kapcsolatos kormányzati elképzelésekrıl és 
a MAB-al szembeni elvárásokról beszélt. 
Együttmőködést ajánlott és egyben kérte a 
MAB segítségét abban a munkában, amely a 
magyar felsıoktatás jövıjét hivatott szolgálni. 
Megköszönte a testület és Fésüs elnök úr mun-
káját. Együttmőködést kért abban, hogy a 
MAB munkájának középpontjában mindenek 
elıtt a minıség álljon, a kvalitás legyen az 
akkreditációs bizottság tevékenységének meg-
határozója. Minden eszköz, amellyel az OKM 
segíteni tud, segít. Következetesen fog eljárni, 
kész vitákba is szállni és minden, a felsıokta-

tás minıségét szolgáló tevékenységet támogat-
ni. 
Az alakuló ülésen a testület tagjai megválasz-
tották maguk közül a bizottság elnökévé Bazsa 
Györgyöt (DSc, DE egyetemi tanár). 
A hivatalba lépett testület 2. ülésén meghatá-
rozta a MAB elkövetkezı három évre felállí-
tandó kollégiumi és bizottsági szerkezetet, a 
lefedetlen területekre kooptált tagok meghívá-
sáról döntött. Megválasztotta 

• az elnökség tagjait: 
Bazsa György (elnök), Dimény Judit (alelnök), 
Greiner István (alelnök), Hunyady György 
(elnökségi tag), Iványi Károly (alelnök), 
Penninger Antal (alelnök), Szabó Gábor (el-
nökségi tag); 

• a képzési ági bizottságok elnökeit, 
• az elnökségi bizottságok elnökeit: 

 

I. Mőszaki- és természettudományi kollégium, elnöke: Penninger Antal 
Képzési ági bizottságok Elnök 
Anyag- és gépészmérnöki Penninger Antal 
Informatikai és villamosmérnöki Keviczky László 
Építı, építész- és közlekedésmérnöki Lenkei Péter 
Kémia és vegyészmérnöki Inzelt György 
Fizikai Szabó Gábor 
Matematikai Pálfy Péter Pál 

 

II. Élettudományi kollégium, elnöke Dimény Judit 
Képzési ági bizottságok Elnök 
Agrár- és agrármérnöki Pepó Péter 
Orvos-, egészség- és sporttudományi Kovács L. Gábor** 
Biológiai Ormos Pál 
Föld- és környezettudományi Padisák Judit*  

*állandó meghívott, tanácskozási joggal 
 

III. Bölcsészet, társadalom, hittudomány, mővészetek kollégiuma, elnöke: Iványi Károly 
Képzési ági bizottságok Elnök 
Irodalomtudományi Kulcsár Szabó Ernı 
Nyelvtudományi Kiss Jenı 
Történelem Török László*  
Szabad bölcsészet Weiss János*  
Pedagógusképz. ped/pszich. Hunyady György 
Tanárképzési Pukánszky Béla* 

Társadalomtudományi Rostoványi Zsolt*  
Jogi és igazgatási Lamm Vanda*  
Gazdaságtudományi Kerekes Sándor 
Hit- és vallástudományi+ Szuromi Szabolcs 

Mővészeti Droppa Judit 
+ egyben elnökségi bizottságok is  
*állandó meghívott, tanácskozási joggal 
**Ádám Veronika lemondása után, 2007. május 15-tıl vezeti a bizottságot 
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További elnökségi bizottságok 
Bizottság Elnök 
Doktori bizottság Szabó Gábor 
Etikai (és összeférhetetlenségi) biz. Helgertné Szabó Ilona 
Felhasználói bizottság Greiner István 
Minıségfejlesztési bizottság Trencsényi László 
Nemzetközi bizottság Csirik János 
Stratégiai bizottság Bazsa György 
Távoktatási bizottság Kis-Tóth Lajos 
Egyetemi tanári Kulcsár Szabó Ernı 

 

Rögzítésre került a testületi tagok havi tiszteletdíja és a 2007. évi elnökségi-, valamint plénumülések 
idıpontjai: 
 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
Elnökségi ülés A rendes ülés napja Elnökségi ülés A rendes ülés napja 

 február 20. szept. 14. szept. 28. 
március 6. március 9. október 12. október 26. 
március 23. március 30. november 23 december 7. 
április 13. április 27.   
május 18. június 1.   
június 22. június 29.   
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 Szántó Tibor: 
Az INQAAHE 2007. évi konferenciája (április 2-5., Torontó) 

 

A Konferencia címe (Quality Assurance: 
Coming of Age – Lessons from the Past and 
Strategies for the Future) egyfajta számvetésre 
utalt: mik a felsıoktatási minıségbiztosítás 
eddigi gyakorlatának nemzetközi tapasztalatai, 
s mik a jövıbeli irányok, merre, hogyan to-
vább. A plenáris elıadások mellett 6 párhuza-
mos szekcióban mintegy 50 további elıadás 
hangzott el, s 4 munkacsoportban is megvitat-
tunk egy-egy részkérdést. 
A konferenciához kapcsolódóan jómagam 
résztvettem a leköszönı Board egésznapos 
ülésén (április 1.), valamint a régi és az új 
Board és a regionális hálózatok képviselıinek 
együttes ülésén (április 2., a CEEN-t itt Pavol 
Navrat, a jelenlegi elnök képviselte). A konfe-
rencia zárónapján a plenáris ülést én elnököl-
tem. A továbbiakban a gazdag program legfon-
tosabb elemeit foglalom össze. 
A konferencia nyitó elıadását Michael Skolnik 
professzor (University of Toronto) tartotta. 
Fıbb megállapításai a következık voltak: 
 
a) a felsıoktatási minıségértékelés technikai 

és egyben politikai vonatkozású, 
b) a fókusz a bemeneti értékelések felıl a 

folyamat és a kimenet értékelése felé to-
lódik el, problémás azonban a kimenetek 
mérése, 

c) az intézmények oktatóinak szerepe a 
minıségértékelési folyamatokban sajnos 
nem jelentıs, ez (is) magyarázza nem túl 
pozitív hozzáállásukat, 

d) a felsıoktatási minıségértékelés és az álta-
lános értékelés kutatás (evaluation 
research) között lényegében semmilyen 
kapcsolat nincs, 

e) a minıségértékelés szőken értelmezett, 
kritérium alapú (standards based) és mé-
résközpontú megközelítése helyett a ru-
galmasan reagáló (responsive) megköze-
lítés kívánatos, melynek jellemzıi: 
• az érintettek (stakeholders) széles kö-

rének bevonása, 
• érték pluralizmus, 
• konstruktivista paradigma a tudomá-

nyos helyett/mellett, 
• az értékelı mint közvetítı és egyeztetı 

személy (partner), 
• együttmőködésre épülı értékelési fo-

lyamat. 

A további elıadások és mőhelybeszélgetések 
összefoglalásaként a következıket emelem ki. 
 
1. A felsıoktatási minıségértékelés maga is 

elszámoltathatósági problémákkal küzd: 
mi a tényleges hatása, javul-e valóban a 
tanítási-tanulási folyamat, mit nyernek vele 
az intézmények, az oktatók, a hallgatók? 
(Ez már egy ideje visszatérı téma a hason-
ló rendezvényeken, egyelıre kevés tényle-
ges hatásvizsgálat történt.) Ehhez kapcso-
lódó vélemények: 

a) A külsı minıségértékelés és az ilyen 
ügynökségek puszta léte is befolyásol-
ja a felsıoktatási folyamatokat, s talán 
nemcsak negatívan (plusz teher, admi-
nisztráció, megfelelési kényszer és 
trükkök), de pozitív irányban is. 

b) A külsı minıségbiztosítás lényegében 
nincs hatással a felsıoktatási minıség-
re, s nem eredményez pozitív változá-
sokat. Az akadémiai peer-ek vállvere-
getésénél – vagy piacvédelménél – 
sokkal hasznosabb és hatásosabb az 
anonim hallgatói visszajelzés egy adott 
tárgyról, programról. 

 
2. A minıségértékelési rendszerek megítélé-

séhez fontos az ügynökségek rendszeres 
külsı értékelése, a nemzetközi jó gyakor-
lat és irányelvek alapján (INQAAHE 
Guidelines of Good Practice, Európai 
Sztenderdek). Fontos itt azonban a regio-
nális és nemzeti kontextus, a sztenderdek 
és irányelvek adott helyzetre való értelme-
zése. Magam ennek kapcsán arra mutattam 
rá, hogy ellentmondás feszül a sztender-
dek és irányelvek laza „referencia pont”-
szerő értelmezése (szándékolt cél) és a 
tényleges felhasználásuk között (lényegi 
megfelelés elıírása az ENQA tagsághoz, 
illetve a tervezett Európai Regiszter-be va-
ló bekerüléshez, mindkettı tulajdonképpen 
az ügynökségek akkreditációját jelenti). 

 
3. A felsıoktatási intézmények ne tárgyai, 

hanem haszonélvezıi legyenek a minı-
ségbiztosítási, minıségértékelési folyama-
toknak. 
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4. A külsı értékelési ügynökségeknek olyan 
jól kell dolgozniuk, hogy elıbb-utóbb fe-
leslegessé tegyék magukat. 

 
5. Az intézmények, ill. programok rangsoro-

lása (ranking, sorrendbe állítás) és osztá-
lyozása (rating, szintek, csoportok képzé-
se) a minimum követelmények teljesítésén 
túlmutató, hasznos eszköz lehet, ha körül-
tekintıen és módszertanilag jól megalapo-
zottan alkalmazzuk (E kérdésben persze 
messze nincs egyetértés.) 

 
6. A funkcionalista megközelítéssel (a minı-

ség mint cél) szemben az interakcionista 
megközelítés (a minıség mint a folyamat-
ból következı eredmény) hatásosabb le-
het. 

 
Néhány további fejlemény és információ: 

7. A korábbi hasonló rendezvényekhez ké-
pest szembetőnıen megnıtt a nemzetközi 
együttmőködésben készült elıadások 
száma. Ezek részben projektbeszámolók 
voltak (pl. ENQA Quality Convergence 
Study II), vagy regionális együttmőködé-
seket mutattak be, de volt kontinenseken 
átívelı benchmarking beszámoló is (auszt-
rál – bajor – ír ügynökségek külsı értéke-
lése kapcsán), egy ötszerzıs (3 ország) 
elıadás pedig egy felsıoktatási minıség-
biztosítási mesterfokozathoz vezetı képzés 
bevezetésének lehetıségét taglalta (a kép-
zı intézmény a University of Cincinnati 
volna). Utóbbi hírhez kapcsolódva meg 
kell említeni, hogy két olyan elıadás is el-
hangzott a konferencián, melyben egy-egy 
PhD hallgató mutatta be felsıoktatási mi-
nıségbiztosítási doktori témájának ered-
ményeit (Thaiföld, UK). 

 
8. Az USA-beli regionális akkreditációs ügy-

nökségeket az akkreditáció szövetségi 
szinten tervezett „szigorítása”, harmo-
nizálása – egységesítése foglalkoztatja. 
Némely érintettek az intézményi (és ügy-
nökségi) autonómia súlyos csorbulásától 
félnek, mások nem zárkóznának el egyfajta 
jól átlátható, általános minıségvizsgálati 
keretrendszer bevezetése elıl.  

 
9. S mindez persze továbbra is táplálja az 

örökzöld témát: a kritériumokra épülı, 

megfelelés (ellenırzés) irányultságú 
megközelítés és az intézményi sajátossá-
goknak nagyobb figyelmet szentelı, javas-
ló, javító célzatú megközelítés kettıssé-
gét (compliance – improvement). 

 

10. Az UNESCO a megbízható, külsı értéke-
léssel igazolt minıségő felsıoktatási in-
tézmények nemzetközi „fehér listájá-
nak” közzétételét tervezi. 

 

11. Az INQAAHE új elnöke (David 
Woodhouse, Ausztrália) a konferenciát zá-
ró beszédében többek között arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az eddigi, döntıen in-
formációcserét szolgáló nemzetközi tevé-
kenység egyre inkább az ügynökségi 
együttmőködések, az értékelések, dönté-
sek kölcsönös elismerése felé kell moz-
duljon. 

 

12. S végül meg kell említeni, hogy az 
INQAAHE Board-ban már 2 éve elıkészí-
tés – és erıs viták – alatt álló, világbanki 
támogatást célzó projekt fontos ponthoz 
érkezett: a VB képviselıje a helyszínen tá-
jékoztatott minket, hogy döntés született a 
támogatás odaítélésérıl. A VB 3 évre 3,2 
M $-t nyújt vissza nem térítendı támogatás 
formájában az INQAAHE-n, valamint a 
projekt adminisztrációját végzı UNESCO-
n keresztül hat régiónak (az egész világot 
lefedıen), döntıen a fejlıdı országok mi-
nıségbiztosítási kapacitásának kiépítésére. 
Magyarország a Közép- és Kelet Európát 
és Közép Ázsiát magába foglaló régióba 
tartozik, s úgy tudom nem jogosult világ-
banki támogatásra. A régió egyes más or-
szágai, s talán egésze is azonban profitál-
hat e projektbıl. A részletek még távolról 
sem tisztázottak, s ami már jó ideje látszik: 
a projekt mögött sajnos egyéni motivációk 
és egy általános világbanki dominancia 
szándék, mondhatni „arrogancia” is meg-
húzódik (utóbbit elég közelrıl ismerjük 
már Magyarországon is). A tárgyalások a 
világbankkal az új INQAAHE elnök veze-
tésével folytatódnak. A projekt mőködését 
illetı lényegi döntések a tervek szerint – a 
most meginduló elıkészítés alapján – ez év 
szeptemberében, az UNESCO Dar es 
Salaam-i minıségbiztosítási világfórumá-
hoz kapcsoló ülésén fognak megszületni. 
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MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK

A szakok párhuzamos vizsgálatának ütemezése 

2007/3/IV. sz. MAB határozat (07.03.09) 
(2006/9/VI. sz. határozat módosítása) 

A MAB 2007-ben párhuzamos akkreditációs 
vizsgálatokat nem indít, s a 2006/9/VI. sz. ha-

tározattal elfogadott ütemezést a testület egy-
hangú szavazással (24:0) az alábbiak szerint 
módosította: 

 

Év Képzési terület 
Alapszakok 

száma 
Megjegyzés 

informatika 29  
mővészet 32 módszertanilag egyezteten-

dı! 
mővészetközvetítés 17  

 
2008 

mőszaki 100  
gazdaságtudományok 114  
nemzetvédelmi és katonai 7  

 
2009 

igazgatási 10  

társadalomtudomány 83 Új Testület 
egészségtudomány 25  

 
2010 

sporttudomány 16  
agrár  76  

2011 
természettudomány  51  

2012 bölcsészettudomány 95 + 16 sok szakirány! 

pedagógusképzés 31 Új Testület 
2013 

hit- és vallástudomány 23  
 

A MAB stratégiájának alapjai a 2007-2009 ciklusra 

2007/4/II. sz. MAB határozat (07.03.30) 

A 2004-2006 között mőködı MAB a 2006/6/IV. 
sz. határozatában és a ciklusról szóló elnöki 
beszámolójában több stratégiai javaslatot fo-
galmazott meg a most kezdıdı ciklusra.  

Az új MAB elnökség ezekre alapozva a követ-
kezı javaslatokat alakította ki a három éves 
stratégia kidolgozása és megvalósítása érde-
kében.  

1. A következı idıszakban a MAB mőködésé-
nek meghatározó eleme, alapvetı kiinduló 
pontja az oktatási miniszterek által 2005-
ben Bergenben elfogadott Európai 
Sztenderdek és Irányelvek dokumentum 
(„Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher 
Education Area”, ESG). Ez teremti meg 
azt a szilárd alapot, amelyrıl a szervezet 
egyértelmően meg tudja magát határozni a 
felsıoktatás és az oktatási kormányzat felé, 
meg tudja ırizni e két meghatározóan fon-

tos szereplı közötti függetlenségét és a 
gyakorlatban érvényesíteni tudja a Felsı-
oktatási Törvényben rögzítettek szerepét, 
azzal hogy a felsıoktatás minıségének le-
téteményese és legfıbb ıre.  

 Az ESG szemléletét és rendszerét mindhá-
rom tekintetben – az intézmények belsı 
minıségfejlesztése, az intézmények külsı 
minıséghitelesítése és a MAB mőködése és 
külsı értékelése – adaptálnunk kell a ma-
gyar felsıoktatási viszonyokra. Ezt már a 
2007-ben kezdıdı intézményi akkreditáci-
ókban érvényesíteni fogjuk, s biztosítjuk, 
hogy a sorra kerülı intézmények kellı 
mértékben fel tudjanak készülni az ilyen 
szemlélető akkreditációra. Hangsúlyozzuk: 
a minıségfejlesztés nem öncélú, hanem a 
képzés és kutatás minıségét fejlesztı tevé-
kenység. 

Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, 
Trencsényi László, Szántó Tibor. 
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2. A MAB értékelésekben a bemeneti elemek 
(hagyományos kiindulópont) mellett hatá-
rozottabban jelenjen meg a folyamatellen-
ırzés (hallgatói követelményrendszer, tan-
tervfejlesztés, szakfelelısök munkája, te-
hetséggondozás, oktató/hallgató arány és 
kapcsolat, lemorzsolódás, intézményi ér-
demjegyek, stb.) és a kimeneti jellemzık 
(pl. hazai és nemzetközi elhelyezkedés, al-
kalmazók visszajelzései) szerepe valamint 
e három alapkomponens dinamikus egyen-
súlyának vizsgálata.  
A létesítési fázisban meghatározó „feltéte-
lek megléte” kritérium mellett a mőködést 
értékelı akkreditációban az ilyen irányú 
hangsúly-eltolódással együtt, a feltételek 
továbbra is szükséges vizsgálata mellett, a 
jelenleginél sokkal nagyobb szerepet kell 
kapjon az „elért eredmények” bemutatása 
és értékelése. 

Elıkészítık és kidolgozók: Penninger Antal, 
Greiner István, Halmay Nóra 
 
3. Az intézményi akkreditációt már a követ-

kezı sorra kerülı intézmények esetében is 
a minıségbiztosítás meglétére és milyen-
ségére kell fókuszálni, elıtérbe a globális 
megközelítés (ebben többek között változás 
menedzsment, szabályozottság, a felhasz-
nálói kapcsolat milyenségének vizsgálata) 
és az intézményi felelısség felébresztése 
kell kerüljön. Az intézményi önértékelésben 
és a külsı értékelésben kiindulópont és 
meg-határozó kell legyen a bergeni doku-
mentum (ESG). A Látogató Bizottságok 
összetétele, munkamódszere tükrözze az új 
„meta akkreditációs” megközelítést, le-
gyen intenzívebb a tagok felkészítése a fel-
adatra – el kell érni, hogy az EUA és más 
nemzetközi minıségértékelı szervezetek 
gyakorlatához hasonlóan csak megfelelı 
képzésen átesett emberek legyenek tagjai 
ezen bizottságoknak. A 8 évenkénti akkre-
ditációs perióduson belül legyenek szúró-
próbaszerő vizsgálatok. 

 
4. A párhuzamos akkreditációt a következı 

években fokozatosan ki kell terjeszteni a 
felsıoktatás alapképzési és mesterképzési 
szakjainak egészére. Ez váljon idırendben 
és következményeiben függetlenné az in-
tézményi akkreditációtól, biztosítsa a ma-
gyar felsıoktatás szakonkénti minıségének 
folyamatos monitorozását. Ennek kapcsán 
egyrészt el kell végezni a kezdeti tapaszta-

latok után az újonnan indult alap- és mes-
terszakok harmonizációját, lehetıvé kell 
tenni az alap és mester Kiválósági hely cím 
elnyerését minden képzési területen. 
3. és 4. ponthoz: A többciklusos képzési 
rendszer most folyó bevezetése lehetıséget, 
sıt közel kényszert jelent arra, hogy a 
MAB teljessé tegye a kétféle akkreditáció 
különválasztását: az intézményi akkreditá-
ciós eljárástól (önértékeléstıl, látogatá-
soktól stb.) szempont-rendszerben és idı-
ben is elkülönül a képzések párhuzamos 
akkreditációja, a felsıoktatás teljes szak-
mai spektrumában. Ennek szervezeti, mód-
szertani és ütemezési rendjét egyszerre kell 
kialakítanunk. Párhuzamos akkreditációt 
ennek érdekében 2007-ben nem indítunk.  

Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, 
Iványi Károly, Dimény Judit, Halmay Nóra 
 
5.  A többciklusos rendszer bevezetésében az 

alapszak-létesítési és indítási „hullám” 
után most a mesterképzések tekintetében 
várható hasonló nagy volumenő és intenzi-
tású aktivitás a magyar felsıoktatásban. 
Szükséges, hogy a MAB jelentısen meg-
újult testületei azonos felfogásban foglal-
kozzanak ezekkel a kérdésekkel, ezért en-
nek tartalmi és módszertani elıkészítését 
igen gyorsan el kell végeznünk.  

Elıkészítık és kidolgozók: Hunyady György, 
Szeidl László, Ruff Éva 
 
6. A doktorképzés minıségének javítása ki-

emelkedı kötelessége a MAB-nak, hiszen 
ebben a kérdésben döntési joggal rendel-
kezik. Egyik meghatározó eszköz az új kö-
rülményekhez jól alkalmazkodó kormány-
rendelet elkészítésének lehetısége (élve az 
Ftv. adta egyetértési joggal) és az ehhez 
kapcsolódó, jól átgondolt változtatások 
elısegítése. Miközben következetes szigor-
ral jár el a gyenge minıségő Iskolákkal 
szemben, meg kell hogy teremtse a Kiváló-
sági hely cím elérésének lehetıségét a kö-
zeljövıben minden tudományterüle-
ten/ágban, illetve el kell érni, hogy ennek 
eredménye befolyásolja az államilag fi-
nanszírozott doktorandusz helyek elosztá-
sát, a Kutató Egyetem cím elnyerésének 
lehetıségét. Ehhez a munkához különösen 
fontos a nemzetközi bírálati rendszer kiépí-
tése, külföldi szakértık igénybevétele.  
A doktorképzéssel kapcsolatos 33/2007. sz. 
új kormányrendelet rendszerük átgondolá-
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sára, szabályzatuk átdolgozására és elsı-
sorban a doktori iskolák tekintetében át-
alakításokra készteti az intézményeket. Ezt 
össze kell kötni a doktorképzés és fokozat-
szerzés országos tapasztalatainak átfogó 
elemzésével, ami már több fórumon (Fel-
sısoktatási Kerekasztal, Országos Doktori 
Tanács, Doktoranduszok Országos Szövet-
sége) elkezdıdött. A MAB ebben a folya-
matban az Ftv-ben biztosított meghatározó 
szerepe szerint vesz részt. A doktori iskolák 
tekintetében is a párhuzamos akkreditációs 
rendszert vezetjük be. 

Elıkészítık és kidolgozók: Szabó Gábor, 
Patthy Éva 
 
7. A doktorképzés önmagában is, miként ter-

mészetesen az alap- és mesterképzés is, így 
összességében a teljesítménycentrikus 
akkreditációs értékrend megköveteli a tu-
dományos és alkalmazott kutatás, az in-
nováció eredményességének (nem csak fel-
tételeinek) rendszeres és hangsúlyos érté-
kelését minden akkreditációs eljárásban. 
Ez összefügg a kutatóegyetem minısítés és 
funkció hazai kialakításával is, amit a 
MAB feltétlenül kívánatosnak tart. 

Elıkészítık és kidolgozók: Szabó Gábor, Fésüs 
László, Iványi Károly, Patthy Éva  
 
8. A felsıoktatási intézményekkel való fo-

lyamatos együttmőködés során az európai 
követelményeknek való megfelelésre és an-
nak tudatosítására kell törekedni, hogy a 
következetes igényesség szolgálja legjob-
ban mind az intézmények mind az ország 
érdekeit. Biztosítani kell, hogy a felsıokta-
tási intézmények és a MAB közötti vitás 
kérdések megnyugtatóan rendezıdjenek, az 
intézmények vezetıi ne érezzék szükségét 
szakmai kérdések politikai erıtérben törté-
nı eldöntetésének. 
Ennek elsıdleges kerete a MAB rendszeres 
kommunikációja az egyes intézmények 
képviselıivel (rektorok, minıségügyi veze-
tık, képviselık), illetve a felsıoktatási ve-
zetı testületekkel (MRK, ODT, DOSZ, 
HÖOK). 

Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, 
Szántó Tibor  
 

9. A MAB foglaljon nyilvánosan állást és 
tegyen javaslatot minden, a felsıoktatás 
minıségét érintı kérdésben; ilyenek lehet-
nek már a közeli jövıben az egyetemek és 
fıiskolák szorosabb együttmőködésének 
ösztönzése, a duális intézményrendszer jö-
vıje, a kreditrendszer alkalmazása során 
bekövetkezett anomáliák sürgıs felszámo-
lása, az új érettségi rendszer bevezetése 
után megjelenı aggasztó jelenségek orvos-
lása, az aktuális hallgatói létszám alapján 
történı finanszírozás indukálta problémák 
felismerése és kiküszöbölése, a kutatóegye-
temek átstruktúrálódásának szükségessége. 

Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, 
Keviczky László, Fésüs László, Szántó Tibor 
 
10. A MAB erısítse tovább nemzetközi tekin-

télyét és kapcsolati rendszerét. Ennek kap-
csán vállaljon részvételt más országok mi-
nıségértékelési folyamataiban. Különösen 
fontos feladatvállalása a közép- és kelet-
európai térségben. Építsen ki a MAB rend-
szeres kapcsolatot az European University 
Association minıségértékelést végzı szer-
vezıdéseivel.  

Elıkészítık és kidolgozók: Csirik János, 
Rozsnyai Krisztina 
 
11. A MAB a következı ciklusban át kell essen 

saját, az ENQA tagsági követelményei és 
az Európai Sztenderdek és Irányelveknek 
megfelelı külsı értékelésén (várhatóan 
2008-ban). A következı idıszak feladata, 
hogy a MAB Titkárságán belül növeked-
jen a professzionális minıségbiztosítási 
szakember munkatársak aránya. Teljes kö-
rően be kell vezetni az elektronikus ügyke-
zelést és bírálati rendszert, csökkenteni 
kell a bekért adatok számát (azok legyenek 
elérhetık az intézményi honlapokon). Nö-
velni szükséges a MAB bevételeit a minı-
ségi munka elismerésének lehetısége érde-
kében (pályázatok, nemzetközi projektek).  

Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, 
Szántó Tibor 
 
Budapest, 2007. március 23. 

 
Bazsa György s.k. 
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A MAB 2006. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése 07. 01.-tól - 12.31.-ig 

2007/5/IV. sz. MAB határozat (07.03.30) 
adatok e Ft-ban 

Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 
Elızı év(ek) he-

lyesbítései 
2006-12-31 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 0 0 514 
2.    I. IMMATERIÁLIS JAVAK     0 
3.   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK     514 

4. 
 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZ-
KÖZÖK     0 

5. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 0 0 30 554 
6.    I. KÉSZLETEK     0 
7.   II. KÖVETELÉSEK     4 086 
8.  III. ÉRTÉKPAPÍROK     0 
9.  IV. PÉNZESZKÖZÖK     26 468 
10. C. Aktiv idıbeli elhatárolások 0   1 041 

11. 
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 
(1.+5.+10. sor) 0   32 109 

12. D. Saját tıke (13.-18. sorok) 0   4 618 
13.    I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE       
14.   II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY       
15.   III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       
16.  IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

17. 
  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZ-
HASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL     4 618 

18. 
  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁL-
LALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL     0 

19. E. Céltartalék 0   0 
20. F. Kötelezettségek (21.-23. sorok) 0   25 585 

21. 
  I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉ-
GEK       

22. 
   II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELE-
ZETTSÉGEK       

23. 
   III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELE-
ZETTSÉGEK 0   25 585 

24. G. Passzív idıbeli elhatárolások 0   1 906 

25. 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZE-
SEN (12.+19.+20.+24. sor) 0 0 32 109 

     

     

Budapest,2007. március 31.    
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A doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs követelményei 

2007/5/V. sz. MAB határozat (07.03.30) 
(Érvényes: 2007. május 1-tıl) 

A doktori képzés és a doktori fokozat odaítélé-
se jelenti tradicionálisan az egyetem meghatá-
rozó ismérvét és feltételét. Az egyetemet taná-
rai teszik egyetemmé. A felsıoktatási törvény 
(továbbiakban: Ftv.) szerint hazánkban kizáró-
lag felsıoktatási intézmény szerezhet jogosult-
ságot doktori képzésre. A tudós professzorok és 
a tehetséges doktoranduszok alkotó együttmő-
ködésében születnek új tudományos eredmé-
nyek, ez a kapcsolat teszi lehetıvé újabb és 
újabb kutatói generációk kifejlıdését, bekap-
csolódását a tudományos kutatásba és ezzel 
biztosítja a tudomány fejlıdésének személyi 
feltételeit, valamint a felsıoktatási intézmények 
magas szintő oktatói utánpótlását.  

Felsıoktatási törvényünk a doktori képzés 
szervezeti kereteként a doktori iskolát határoz-
za meg, míg a fokozat odaítélését az intézmény 
doktori tanácsa hatáskörébe utalja. Doktori 
iskola létesítése az intézményi szenátus joga, 
de döntése elıtt be kell szereznie a Magyar 
Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság szakér-
tıi véleményét. [Ftv 106. § (3)] A törvény (len-
tebb olvasható) elıírásai szerint a MAB támo-
gató véleménye nélkül doktori iskola nem léte-
síthetı.  

A MAB – mint „független, országos szakértıi 
testület” [Ftv 109. § (1)] – a törvény, a vonat-
kozó kormányrendelet és saját, az oktatási és 
kulturális miniszter által jóváhagyott szervezeti 
és mőködési szabályzata alapján, az „általa 
meghatározott mérlegelési követelmények” 
[kormányrendelet 7. § (6)] alapján adja ki 
„szakértıi véleményét” a doktori iskola létesí-
tését célzó „kérelem” ügyében1. A MAB támo-
gató szakvéleménye egyúttal az adott kérelem 
„minıséghitelesítése”, a testület nevében is 
szereplı kifejezéssel, a doktori iskola 
„akkreditáci-ója”. 

Jelen állásfoglalás a MAB szakértıi véleménye 
kialakításának eljárási rendjét, továbbá a dok-

                                                           
1 A „kérelem” szó használatának forrása a Kormányren-
delet 5. § (4) bekezdése: “A felsıoktatási intézmény 
doktori tanácsának elızetes véleménye szükséges ahhoz, 
hogy a doktori iskola vezetıjének javasolt személy a 
doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet – a rektor 
útján – a szenátus elé terjessze jóváhagyásra.” A kérelem 
címzettje a doktori iskolát létesítı szenátus, a MAB a 
kérelem véleményezıje. 

tori iskolák létesítésére és mőködésére vonat-
kozó követelményeket foglalja össze. A doku-
mentum egyúttal meghatározza a felsıoktatás-
ban alkalmazott tudományági rendszert. A 
MAB a magyar felsıoktatás minısége ügyében 
rábízott felelıssége tudatában alakította ki 
állásfoglalását és kívánja ennek alapján szol-
gálni és biztosítani a hazai doktori (PhD) foko-
zat magas színvonalát és nemzetközi elismert-
ségét. 
 
Tartalom: 
1. Jogi háttér 
2. Törzstagok, oktatók, vezetık 
3. Doktori tanácsok, szabályzat, mőködési 

rend 
4. Tudományterület, tudományág, kutatási 

terület 
5. Doktori iskola létesítése 
6. Intézményi együttmőködések a doktori 

iskolák keretében 
7. Doktori iskolák létesítésének véleménye-

zése, akkreditálása  
8. Doktori iskolák mőködése 
9. Doktori iskolák mőködésének minıségel-

lenırzése 
10. Doktori iskolák mőködésének megszünte-

tése 
11. Aktuális feladatok 

1. JOGI HÁTTÉR 

Doktori iskola létesítését, mőködését, akkredi-
tációját meghatározó jogszabályok: 

a) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıok-
tatásról (továbbiakban Ftv), Ftv. 106. 
§ (3) A felsıoktatási intézmény a dok-
tori iskola létesítése elıtt beszerzi a 
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs 
Bizottság szakértıi véleményét. Ha a 
szakértıi véleményben foglaltakkal a 
felsıoktatási intézmény nem ért egyet, 
a miniszternél eljárást kezdeményez-
het. A miniszter a Magyar Felsıokta-
tási Akkreditációs Bizottság újabb 
szakértıi véleményének beszerzése 
után dönt. A miniszter a Magyar Fel-
sıoktatási Akkreditációs Bizottság 
szakértıi véleményéhez kötve van. 

b) 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a 
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs 
Bizottságról, 1. § (1) A Magyar Felsı-
oktatási Akkreditációs Bizottság (a to-
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vábbiakban: MAB) a Felsıoktatási 
Törvény és a közhasznú szervezetekrıl 
szóló 1997. évi CLVI. Törvény (a to-
vábbiakban: Közhasznúsági Törvény) 
alapján jogi személyiséggel rendelke-
zı, független, országos szakértıi fel-
adatokat ellátó és a közhasznúsági 
nyilvántartásba vétel nélkül kiemelke-
dıen közhasznú szervezet. 

c) 33/2007. (III.7.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban kormányrendelet) a dok-
tori iskola létesítésének eljárási rend-
jérıl és a doktori fokozat megszerzé-
sének feltételeirıl, Kormányrendelet 
7. § (6) A MAB a jogszabályok vagy 
az általa meghatározott mérlegelési 
követelmények… 

d) A MAB Szervezeti és mőködési sza-
bályzata (továbbiakban SzMSz). 
SzMSz – V. 2.2.3 A doktori iskola lé-
tesítése  
(1) A doktori iskolák létesítésére irá-

nyuló kérelmek és a doktori sza-
bályzatok véleményezésére a MAB 
Doktori Bizottsága (DB) illetékes. 
A DB elnöke – a DB illetékes tag-
jával való egyeztetés után – a ké-
relem által érintett tudomány-
áganként legalább egy szakértıt 
kér fel. A véleményezı javaslata 
alapján a DB által felkért szakér-
tı(k) az intézménynél látoga-tást 
is tehetnek. 

(2) A DB a jogszabályok és a MAB 
nyilvánosságra hozott követel-
ményrendszere alapján alakítja ki 
véleményét. 

 

2.  TÖRZSTAGOK, OKTATÓK, VEZETİK 

2.1. A törzstag (korábban, de mostantól meg-
szőnıen belsı, ill. külsı alapító tag) 
szakmai kritériuma, hogy 
a) az adott tudományágban, illetve a dok-

tori iskola létesítési dokumentumában 
megnevezett kutatási területen tudo-
mányos fokozattal bírjon,  

b) eddigi tudományos teljesítményét, a 
törzstagi megfelelıségi eljárás kereté-
ben, különös tekintettel az utóbbi öt 
évre, a MAB a doktori iskola kapcsán 
megfelelınek értékelte és 

c) a doktori iskolában témavezetést vál-
laljon. 

2.2. Törzstag – munkajogi feltétel alapján – 
az lehet,  

a) aki a doktori iskolát mőködtetı felsı-
oktatási intézményben teljes munka-
idıben, munkaviszonyban vagy közal-
kalmazotti jogviszonyban foglalkozta-
tott oktató vagy kutató, és az Ftv 84.§ 
(5) bekezdése alapján, a költségvetési 
támogatás megállapítására ezt a felsı-
oktatási intézményt jelölte meg, vagy 
az MTA által támogatott, ill. egyéb, az 
intézményben mőködı kutató csoport, 
vagy kutatóhelyekre „kihelyezett tan-
szék” munkatársaként vesz részt a dok-
tori iskola munkájában; 

b) vagy aki az intézménnyel a doktori 
képzésben való részvétel céljából szer-
zıdést kötı kutatóintézetben teljes 
munkaidejő tudományos tanácsadó 
vagy kutatóprofesszor;  

c) vagy az intézmény aktív kutató tevé-
kenységet folytató professor emeritu-
sa.  

2.3.     A doktori iskola vezetıje olyan – a mő-
ködés során 70, a doktori iskola létesíté-
sének idıpontjában 65 éven aluli – törzs-
tag egyetemi tanár, aki felelıs az iskola 
tudományos színvonaláért és oktatási 
munkájáért. A vezetı személyének szak-
mai alkalmasságát a létesítéskor vagy 
késıbbi változáskor a MAB megvizsgál-
ja. 

2.4.     A doktori iskola oktatója az a tudomá-
nyos fokozattal rendelkezı oktató és ku-
tató, akit 
− a doktori iskola vezetıjének javasla-

tára 
− a doktori (iskola) tanácsa alkalmas-

nak tart a doktori iskola keretében 
oktatási feladatok ellátására. Vala-
mely doktori iskola törzstagjai és ok-
tatói más doktori iskolában is vál-
lalhatnak oktatói megbízást.  

2.5.     A doktori téma vezetıje az a tudomá-
nyos fokozattal rendelkezı, aktív kutatói 
tevékenységet folytató oktató vagy kuta-
tó, akinek témahirdetését a doktori ta-
nács jóváhagyta, és aki – ennek alapján 
– felelısen irányítja és segíti a témán 
dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, 
kutatási munkáját, illetve a doktorje-
lölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre. 
Egy témavezetınek egy idıben hatnál 
több állami ösztöndíjas doktorandusza 
nem lehet. 
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3.  DOKTORI TANÁCSOK, SZABÁLYZAT, 
MŐKÖDÉSI REND 

3.1. Doktori tanács (intézményi): a doktori 
képzés szervezésére és a doktori fokozat 
odaítélésére a felsıoktatási intézmény sze-
nátusa által létrehozott testület, amely dok-
tori ügyekben döntéshozatali jogosultság-
gal rendelkezik, különösen a képzés prog-
ramjának jóváhagyása, felvétel a képzésre, 
valamint a fokozat odaítélése tekintetében. 
A doktori tanács tudományos kérdésekben 
független testület, doktori ügyekben dönté-
sei ellen csak a doktori szabályzat megsér-
tése, eljárási hiba esetén lehet fellebbezni. 
A fellebbezési ügyekben a rektor dönt. 

3.2. A szenátus – az intézmény szabályzatban 
meghatározott jogokkal és feladatokkal – 
tudományterületenként, -áganként, mővé-
szeti áganként is létrehozhat doktori taná-
csot. 

3.3. Az intézményi doktori tanács a képzés 
szervezésével a doktori fokozat odaítélésé-
vel kapcsolatos eljárásokról intézményi 
doktori szabályzatot alkot, amelyet – a 
MAB elızetes szakértıi véleménye alapján 
– a szenátus fogad el. 

3.4. A doktori iskola tanácsa a doktori iskola 
vezetıjének munkáját segítı, rendszeresen 
ülésezı testület. Tagjait az intézményi dok-
tori szabályzat szerint választják és mentik 
fel. 

3.5. A doktori iskola – doktori tanács állásfog-
lalása alapján – alakítja ki belsı mőködési 
rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja 
a képzés és a fokozatszerzés magas színvo-
nalát, és biztosítsa az iskola minden 
doktorandusz hallgatójának az értelemsze-
rő hozzáférést az iskolában koncentrált tel-
jes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi 
feltételéhez. A MAB a hallgatók számára 
biztosított feltételeket nyomatékosan figye-
lemmel kíséri. 

3.6. Az Országos Doktori Tanács a felsıokta-
tási intézmények doktori tanácsai elnökei-
bıl álló testület. [Ftv 114.§ (5)] 

 
4. TUDOMÁNYTERÜLET, TUDOMÁNY-

ÁG, KUTATÁSI TERÜLET 
4.1. A tudományterületek – a Ftv. 147. § 44. 

pontja szerint – „a bölcsészettudományok, 
a hittudo-mány, az agrártudományok, a 
mőszaki tudomá-nyok, az orvostudomány-
ok, a társadalomtudományok, a természet-

tudományok és a mővészetek, amelyek tu-
dományágakra tagozódnak.” 

4.2. A tudományágakat a felsıoktatás gyakor-
latában – a képzési ágakkal összevetve – a 
jelen dokumentum 1. sz. melléklete tartal-
mazza. [Az egyes tudományterületekhez 
tartozó tudományágak, valamint a mővé-
szeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. 
(IX. 29.) Korm. rendeletet a 33/2007. (III. 
7.) kormányrendelet hatályon kívül helyez-
te.]  

4.3. A doktori iskola abban a tudományágban 
(-ágakban) vagy mővészeti ágban (ágak-
ban) létesíthetı, amelyekben az intézmény 
mesterképzés(eke)t folytat. Ezeket a képzé-
seket – a képzési terület megjelölésével – a 
kérelemben fel kell tüntetni.  

4.4. A kutatási terület a tudományágon belüli, 
illetve a több tudományágat érintı, a dok-
tori iskola mőködési kereteit tükrözı, a 
program gerincét alkotó fı tevékenységi 
terület azonosítására szolgál. [Kormány-
rendelet 2. § (3) bekezdés.]  

4.5. Egy intézményben egy tudományágban 
több doktori iskola csak akkor mőködhet, 
ha azok más-más kutatási területen jönnek 
létre, és önállóan is megfelelnek a doktori 
iskola itt megadott létesítési feltételeinek. 

4.6. Több tudományterületet, tudományágat 
érintı doktori iskola akkor létesíthetı, il-
letve mőködhet, ha ez a jelleg az iskola 
képzési tervében és a törzstagok tudomá-
nyos tevékenységében (együttmőködésé-
ben, egyéni vagy közös publikációiban, al-
kotásaiban, kutatási pályázataiban) egyér-
telmően tükrözıdik. Ilyen esetben meg kell 
jelölni az érintett tudományterületeket, tu-
dományágakat és meg kell nevezni az isko-
la jellegét tükrözı kutatási területét. 

4.7. A doktori iskola tudományági besorolásá-
ról, a konkrét esetben a tudományág tudo-
mányterülethez rendelésérıl, a kutatási te-
rület megnevezésérıl, továbbá az intéz-
ményben folyó mesterképzés(ek) és a dok-
tori iskola tudományága megfeleltetésérıl 
– a létesítési kérelem vizsgálata keretében 
– a MAB doktori bizottságának javaslata 
alapján a MAB plénuma szakértıi vélemé-
nyében foglal állást.  

4.8. A doktori iskolán belül témacsoportokat, 
témákat, doktori programokat vagy egyéb 
szervezeti és mőködési formákat az intéz-
mény saját autonómiájának keretein belül 
jogosult meghatározni.  
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5. DOKTORI ISKOLA LÉTESÍTÉSE 

5.1. Jogosultságok 
5.1.1. A felsıoktatási intézmény doktori kép-

zésre és a fokozat odaítélésére azon 
tudományágban jogosult, amelyben a 
doktori iskola létesítését a Magyar 
Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 
szakértıi véleményében támogatta 
(akkreditálta). A doktori fokozat meg-
szerzését igazoló oklevélben csak az a 
tudományterület, azon belül az a tu-
dományág tüntethetı fel, melyre – en-
nek alapján – az intézmény mőködési 
engedélye kiterjed. Az intézmény sza-
bályzata rendelkezhet arról, hogy az 
oklevélben a tudományág mellett a 
doktori iskola kutatási területe is meg-
jelölhetı.  

5.1.2. A doktori iskola akkreditációjával az 
intézmény az adott tudomány-
ág(ak)ban jogot szerez PhD, illetve 
DLA fokozatadásra, továbbá habilitá-
ciós eljárás lefolytatására és a dr. 
habil. cím odaítélésére, valamint kül-
földön szerzett tudományos (doktori) 
fokozat honosítására. (2001. évi C. 
törvény.)1 

5.2. A doktori iskola létesítésére benyújtott 
kérelem tartalma 

5.2.1. Új doktori iskola létesítésére vonatko-
zó kérelmet – a szenátus döntése elıtt 
– a felsıoktatási intézmény rektora jut-
tatja el közvetlenül a MAB-hoz szakér-
tıi véleményezésre. A kérelem a kor-
mányrendelet 5. §-ában és a 7. §. (1) 
bekezdésében felsorolt adatokat és do-
kumentumokat tartalmazza, vagy fel-
lelhetıségüket az intézmény honlapján 
megadja. A kérelemben foglalt, illetve 
a honlapon szereplı adatok hitelessé-
géért a rektor felel. 

5.2.2. A MAB-hoz benyújtandó kérelem ele-
meit tételesen a 2. melléklet sorolja fel. 

5.3. A doktori iskola létesítésének személyi 
feltételei 

5.3.1. Egy doktori iskola legalább hét törzs-
tag mőködésére alapozható. A hét 
törzstag többsége olyan, az intézmény-
ben teljes munkaidıben foglalkoztatott 

                                                           
1 Hazánkban a doktori fokozat honosítására az adott 
tudományágban akkreditált felsıoktatási intézmény joga, 
más oklevelek ekvivalenciáját az OKM illetékes szerve 
mondhatja ki. 

egyetemi tanár, aki a költségvetési tá-
mogatás megállapítására ezt az intéz-
ményt jelölte meg foglalkoztatóként. 
(Lásd 2.2.a) pont.) 

5.3.2. Egy személy csak egy doktori iskolá-
ban lehet törzstag. 

5.3.3. A munkajogi feltételeknek való formai 
megfelelésen túl a MAB törzstagi meg-
felelıségi eljárás keretében vizsgálja 
az oktatók, különösen a törzstagok 
publikációs tevékenysége, tudomány-
ági munkássága és a doktori iskolában 
ellátandó feladatok közötti összhangot, 
továbbá hogy az illetı megfelel-e a 
MAB által megfogalmazott és (honlap-
ján is) közzétett egyetemi tanári kívá-
nalomrendszer tudományos követel-
ményeinek. 

5.3.4. Törzstag a doktori iskola létesítésekor, 
illetve az abba való belépésekor nem 
lehet tartósan szabadságon vagy egy 
évnél hosszabb külföldi tanulmány-
úton. 

5.3.5. A mővészeti és teológiai képzésben a 
doktori iskola akkreditációs kérelmé-
nek az 5.3.1–5.3.3. pontokban megha-
tározott követelményei között – a DLA, 
illetve PhD fokozat mellett szükséges a 
kimagasló mővészeti, illetve tudomá-
nyos tevékenység elismerésének – e te-
rület sajátosságainak megfelelı – do-
kumentálása. 

5.4. A MAB fontosnak tartja, hogy minden 
tudományágban lehetıség legyen ha-
zánkban is doktori képzésre és fokozat-
szerzésre, ezzel a tudományos utánpótlás 
biztosítására. Ezért olyan, az 1. sz. mel-
lékletben felsorolt tudományágban, ahol 
az 5.3. pontban elıírt feltételek átmeneti-
leg az ország egyetlen intézményében 
sem teljesülnek, az érintett intézmények 
véleményének kikérése után, egy (és 
csakis egy) doktori iskola létesítését – az 
általa meghatározott idıre – olyan for-
mában is támogathatja, hogy a tudo-
mányágat mővelı négy egyetemi tanár 
mellett további három törzstag más, az 
adott tudományághoz kapcsolódó tudo-
mányág mővelıje legyen. 

5.5. Doktori iskola létesítésére benyújtott 
kérelem véleményezéséért a MAB által 
kibocsátott számla alapján eljárási díjat 
kell fizetni. 
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6. INTÉZMÉNYEK EGYÜTTMŐKÖDÉ-
SE DOKTORI ISKOLÁK KERETÉ-
BEN 

6.1. Felsıoktatási intézmények és kutatóin-
tézetek együttmőködése 
Ftv. 5. § (7) A felsıoktatási intézmény a 
kutatási-fejlesztési feladatainak ellátása 
során együttmőködhet a Magyar Tudo-
mányos Akadémiával és annak intézmé-
nyeivel. Ennek keretei között különösen 
támogatott kutatócsoportot hozhatnak 
létre és tarthatnak fenn. A kutatócsoport 
és az akadémiai intézet felsıoktatási in-
tézménybe kihelyezett szervezeti egysége 
tanszékként mőködhet, továbbá részt ve-
het a doktori képzésben. 
Ftv. 31. § (2) A felsıoktatási intézmény 
megállapodhat különösen 
a) a Magyar Tudományos Akadémiával, 
annak intézményeivel és más kutatóinté-
zetekkel közös kutatási, képzési felada-
tok ellátására, 

6.2.1. A felsıoktatási intézmény és a kuta-
tóintézet együttmőködése mind a 
doktori képzésre, mind a kutatásra 
kiterjedhet, azzal, hogy a doktori fo-
kozatot minden esetben a felsıokta-
tási intézmény ítéli oda és adja ki. 

6.2. Hazai felsıoktatási intézmények (egyete-
mek, fıiskolák) együttmőködése 
Ftv. 31. § (2) A felsıoktatási intézmény 
megállapodhat különösen 
b) másik felsıoktatási intézménnyel közös 
képzésre és közös oklevél kiadására, 
6.2.1. Felsıoktatási intézmények akkor 

létesíthetnek közös doktori iskolát, 
ha külön-külön is megfelelnek az 
adott tudományágban a doktori is-
kola létesítési feltételeinek. A kö-
zös doktori oklevelet mindkét egye-
tem rektora és doktori tanácsának 
elnöke aláírja. 

6.3. Hazai és külföldi felsıoktatási intézmé-
nyek együttmőködése 

Ftv 117. § (4) Magyar felsıoktatási intéz-
mény külföldi felsıoktatási intézménnyel a 
következı feltételek együttes fennállása 
esetén folytathat magyar vagy külföldi, il-
letve közös oklevél kiállításához vezetı kö-
zös képzést: 

a) a felsıoktatási intézmények jogosultak a 
képzés folytatására, 

b) a képzés megszervezésében az érintett 
felsıoktatási intézmények megállapod-
tak, 

c) az érintett felsıoktatási intézmények 
abban az államban, amelyben a szék-
helyük van, államilag elismert felsıokta-
tási intézménynek minısülnek, 

d) a kiállított oklevél az érintett országok 
belsı joga szerint felsıoktatásban kiállí-
tott oklevélnek minısül, 

e) a megállapodásból egyértelmően kide-
rül, hogy melyik magyar alap-, mester-
képzés, doktori képzés vagy szakirányú 
továbbképzés követelményeinek felel 
meg a közös képzés. 

6.3.1. Hazai és külföldi egyetem akkor lé-
tesíthet írásos megállapodása alapján 
közös doktori iskolát, és ítélhet oda 
közösen doktori fokozatot (joint 
degree), ha a hazai egyetem – a MAB 
szakértıi véleménye alapján – önálló-
an is megfelel a jelen követelmények-
nek, és a külföldi intézmény is önálló-
an jogosult országában doktori foko-
zat odaítélésére. A közösen kiállított 
doktori oklevelet mindkét intézmény 
saját szabályai szerint jegyzi. 

6.4. Együttmőködések általában – így a 
doktori képzés tekintetében is. 

Ftv. 31. § (1) A felsıoktatási intézmény 
az alapító okiratában meghatározott 
feladatok ellátása céljából együttmőkö-
dési megállapodást köthet bármely, a 
feladatai ellátásában érdekelt hazai 
vagy külföldi szervezettel, illetve termé-
szetes személlyel. Az együttmőködési 
megállapodást írásba kell foglalni. Az 
együttmőködés irányulhat különösen: 
képzési programok vagy más progra-
mok, tantervek kidolgozására, képzés, 
gyakorlati képzés megszervezésére, a 
tanulmányok beszámítására, pályázatok 
kidolgozására, lebonyolítására, kutatási 
és fejlesztési feladatok megoldására. 

6.4.1. Minden együttmőködési forma ese-
tén a kérelemhez csatolni kell az erre 
vonatkozó részletes írásos megálla-
podást is. 

 

7. DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK 
VÉLEMÉNYEZÉSE, AKKREDITÁLÁ-
SA 

7.1. A MAB a doktori ügyek intézésére 
„doktori iskolákat véleményezı bizott-
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ságot” (röviden doktori bizottságot) 
hoz létre.  

7.2. A kérelmeket a MAB a doktori bizott-
sága által javasolt és felkért szakértık 
véleményének figyelembevételével ér-
tékeli. Szakértıként külföldi tudóst is 
fel lehet kérni. A külföldi szakértı fel-
kérésében a MAB külföldi tanácsadói 
mőködhetnek közre. 

7.3. A doktori iskola létesítésére vonatkozó 
kérelemrıl, a doktori bizottság javas-
lata alapján, a MAB plénuma – hatá-
rozat formájában – ad szakértıi véle-
ményt, amely lehet támogató (= 
elıakkreditáció) vagy nem támogató. 
Akkreditáció esetén az intézmény sze-
nátusa dönt a doktori iskola létesítésé-
rıl.  

7.4. Ha az intézmény nem ért egyet a MAB 
nem támogató szakértıi véleményében 
foglaltakkal, akkor az Ftv 106. §. (3) 
bekezdése alapján az oktatási és kultu-
rális miniszter-nél felülvizsgálati eljá-
rást kezdeményezhet.  

7.5. A doktori iskola létesítésérıl szóló 
MAB szakértıi vélemény tartalmazza a 
felsıoktatási intézmény nevét, a dokto-
ri iskola tudományterületét/teit, tudo-
mányágát/ágait, (ha van, kutatási terü-
letét), vezetıjének nevét, beosztását és 
tudományos minısítését, az akkredi-
táció idıpontját. A vélemény határidı-
re teljesítendı feladatokat is megjelöl-
het. 

7.6. A MAB szakértıi véleménye csak a 
teljes idejő csoportos képzésre és 
egyéni felkészülık fogadására szól. 
Egyéb oktatási formák – pl. távoktatás 
– bevezetését külön eljárásban vizsgál-
ja meg. 

 
8. DOKTORI ISKOLÁK MŐKÖDÉSE 

8.1. Az akkreditált doktori iskola mőködését 
– a doktori képzést és a doktori fokozat-
szerzést – az Ftv, kormányrendelet, az 
intézmény doktori szabályzata és a dok-
tori iskola saját mőködési rendje szabá-
lyozza. A MAB a mőködés tekintetében a 
létesítéshez elıírt akkreditációs követel-
mények formájában és a következı, mi-
nıségellenırzési fejezetben fogalmazza 
meg a mőködéssel kapcsolatos „mérle-
gelési követelményeit”.  

8.2. A doktori iskola – a MAB honlapján 
(www.mab.hu) közétett szempontrend-
szert figyelembe vevı – hiteles, az iskolát 
érintı történések függvényében szükség 
szerint, de legalább havonta frissített 
honlapot mőködtet. A doktori iskola hon-
lapja az intézmény honlapjáról elérhetı 
kell legyen.  

 
9. DOKTORI ISKOLÁK MŐKÖDÉSÉ-

NEK MINİSÉGELLENİRZÉSE 

9.1. Az intézmény feladata 

9.1.1. A felsıoktatási intézmény doktori ta-
nácsa kialakítja a doktori képzés és a 
fokozatszerzés minıségbiztosításának 
elveit és módszereit. Ennek alapján fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri a dok-
tori iskolák mőködését. Munkájához 
felhasználja a doktoranduszok, a dok-
torjelöltek és a közelmúltban fokozatot 
szerzettek és a doktori fokozatot szer-
zık munkáltatóinak véleményét is, 
szükség esetén külsı szakértıt kér fel. 

9.1.2. Az intézményi vagy a párhuzamos 
akkreditáció során – vagy a doktori 
tanács felszólítására – a doktori iskola 
önértékelést készít. Szempontjai azo-
nosak az akkreditációéval, kiegészítve 
a mőködés általános elemzésével, 
számszerősített eredményeivel, az isko-
la erısségeivel, hiányosságaival, lehe-
tıségeivel és feltételeivel. 

9.2. A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs 
Bizottság feladatai  

9.1.2. A MAB a mőködı doktori iskolák mi-
nıséghitelesítését is a jelen állás-
foglalásban lefektetett követelmények 
alapján végzi. 

9.1.2. A MAB a rendszeres (nyolcévenkénti) 
intézményi akkreditáció, illetve a kép-
zések párhuzamos akkreditációja kere-
tében vagy jogszabályi intézkedés 
alapján megvizsgálja és értékeli a dok-
tori iskolák mőködését is. 

9.2.3. A MAB a párhuzamos akkreditáció so-
rán „Kiválósági hely” címet adomá-
nyozhat a címre a MAB honlapján köz-
zétett szempontrendszer alapján arra 
pályázó doktori iskoláknak.  
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10. DOKTORI ISKOLÁK MŐKÖDÉSÉ-
NEK MEGSZÜNTETÉSE 

10.1. Az intézmény kezdeményezése 
10.1.1. Az intézmény doktori tanácsa ja-

vasolhatja a szenátusnak, illetve a 
fenntartónak a doktori iskola meg-
szüntetését, ha a személyi (törzsta-
gi, hallgatói), mesterképzési, tár-
gyi, pénzügyi feltételek változása 
ezt szükségessé teszi. A megszünte-
tı döntésrıl a szenátus a MAB-ot 
haladéktalanul értesíti.  

10.1.2. A doktori tanács javasolhatja a 
szenátusnak doktori iskolák át-
szervezését, összevonását, szétvá-
lasztását, megszüntetését, ha az 
oktatás személyi vagy tárgyi feltét-
elei lényegesen megváltoznak. 

10.1.3. Az intézmény rektora a javaslatot 
részletes indoklással ellátva – 
szakértıi vélemény kérésével – 
MAB-nak megküldheti.  

10.1.4. A MAB szakértık és az illetékes 
(szak)bizottság(ok) bevonásával a 
javaslatot megvizsgálja, a MAB 
plénuma állást foglal a javaslatról, 
és az indokolt állásfoglalást – 
szakértıi véleményként – közli a 
rektorral 

10.1.5. A doktori iskolát ennek alapján a 
szenátus vagy a fenntartó szünteti 
meg.  

10.2. A MAB kezdeményezése 
10.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, 

akár a párhuzamos akkreditáció, 
akár a folyamatos ellenırzés során 
vagy dokumentált bejelentés révén 
a doktori iskola mőködésében a 
minıséget veszélyeztetı jelensége-
ket tapasztal, arról tájékoztatja az 
intézmény rektorát és felkéri ıt 
azok kijavítására. A MAB által jel-
zett problémákról a rektor köteles 
tájékoztatni az érintett doktori is-
kola hallgatóit, illetve a fokozat-
szerzésre jelentkezetteket is. 

10.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a foko-
zatok színvonala, vagy a feltételek 
olyan alapvetı romlását tapasztal-
ja, ami az elızı pont alatti eljá-
rásnál szigorúbb intézkedéseket 
igényel, akkor közbülsı akkreditá-
ciós eljárást folytat le, melynek el-
indításához a doktori iskola önér-

tékelését kéri. Ezt az önértékelést a 
felsıoktatási intézmény doktori ta-
nácsa véleményezi. 

10.2.3. A MAB a fentiek birtokában láto-
gató bizottságot küld ki. A látogató 
bizottságba – indokolt esetben – 
külföldi szakértıt is fel kell kérni. 

10.2.4. A látogató bizottság jelentést ké-
szít, amelynek alapján a MAB plé-
numa megerısíti (esetleg határo-
zott idıre és feltételekkel), vagy 
visszavonja az akkreditációt. Ha 
visszavonja, gondoskodik a hatá-
rozat nyilvánosságra hozataláról 
és a kormányrendelet 7. § (6) be-
kezdés alapján kezdeményezi a 
doktori iskola megszüntetését a 
rektornál, illetve a fenntartónál. 

10.3. Doktori iskola megszüntetésének követ-
kezményei 

10.3.1. Ha a MAB a 10.2 pontban leírtak 
alapján visszavonja a doktori isko-
la akkreditációját, akkor a felsıok-
tatási intézmény a doktori iskola 
tudományágában – amennyiben e 
tudományágban az intézményben 
másik doktori iskola nem mőködik 
– elveszti a jogosultságát  
a) doktori képzésre,  
b) PhD, illetve DLA fokozat 

adásá-ra, 
c) habilitációs eljárás 

lefolytatásá-ra, valamint,  
d) külföldön szerzett tudományos 

(doktori) fokozat honosítására. 
10.3.2. A doktori iskola akkreditációjának 

visszavonásáról szóló MAB hatá-
rozatban rendelkezni kell  
a) a hatályba lépés idıpontjáról; 
b) a doktori iskolában folytatott 

képzés lezárásának határidejé-
rıl; 

c) az abszolutórium megszerzésé-
ig még nem jutott doktoran-
duszok tanulmányai tovább-
folytatásának módjáról (a ja-
vasolt fogadó intézmény(ek) 
megjelölésével); 

d) az abszolutóriummal rendelke-
zıknek, ill. a doktorjelölteknek 
a doktori fokozat odaítélésé-
nek módjáról (a javasolt foga-
dó intézmény(ek) megjelölésé-
vel); 
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10.3.3 A szükséges pénzügyi rendelkezé-
seket (kutatási támogatások, ösz-
töndíjak stb.) – a befogadó intéz-
mény kérésére – a doktori képzés 
finanszírozásának sajátosságaira 
tekintettel a miniszter hozza meg. 

 
11.  AKTUÁLIS FELADATOK 

A kormányrendelet és a jelen MAB állásfogla-
lás alapján: 

11.1. A felsıoktatási intézmény a kormány-
rendelet értelmében átalakítja doktori 
szabályzatát és azt írott és elektronikus 
formában véleményezésre 2007. június 
30-ig megküldi a MAB-nak. A MAB 
szeptember 30-ig kiadja szakértıi vé-
leményét a szabályzatról. 

11.2. Az intézmény felülvizsgálja doktori 
képzési rendszerét, doktori iskoláit és 
2008. június 30-ig szóló intézkedési 
tervet készít azon feladatokra, amelyek 
a doktori iskolák intézményen belüli 
mőködésének átalakításához, a törzs-
tagokra vonatkozó feltételek teljesíté-
séhez szükségesek – egyrészt saját kép-
zésfejlesztési terve, másrészt az elıírá-
soknak való megfelelés érdekében. Az 
intézkedési tervet írott és elektronikus 
formában 2007. szeptember 30-ig 
megküldi a MAB-nak. [A MAB javas-

lata: amennyiben az intézkedési terv 
szerint 2009. szeptember 1-ig nem biz-
tosítható valamely doktori iskola meg-
feleltetése a követelményeknek, úgy 
oda 2008-ban doktorandusz már nem 
vehetı fel.] 

11.3. Az intézmény meghatalmazott képvise-
lıje – 2007. szeptember 30-ig feltölti a 
MAB honlapján rendszeresített adat-
bázisban az intézmény minden doktori 
iskolájára vonatkozó adatokat, s meg-
adja a doktori iskolák honlapjának el-
érhetıségét. A MAB az intézkedési terv 
és ezen adatok alapján kezdi el a dok-
tori iskolák mőködésének rendszeres 
értékelését. 

11.4. Az intézmény – az 1.2. pontban leírt in-
tézkedési tervnek megfelelıen –  2008. 
június 30-ig benyújtja az(oka)t a mes-
terszak indítási kérelme(ke)t, amely 
mesterszako(ko)n folyó képzés(ek)re az 
adott tudományágban a doktori iskola 
mőködését a törvény értelmében ala-
pozza. A 2009/2010. tanévre felvételt 
csak akkreditált mesterszak(ok)ra épü-
lı doktori iskola hirdethet meg.   

11.5. A MAB új doktori iskola létesítésére 
vonatkozó kérelmet 2007. május 1-tıl 
a jelen állásfoglalásnak megfelelı 
formában és feltételekkel véleményez. 

 
 
1. sz. melléklet 

 
A tudományágak és képzési ágak megfeleltetése doktori iskolák létesítése céljából 

 
TUDOMÁNYÁG 

(MAB állásfoglalás) 
KÉPZÉSI ÁG (mesterképzések)  

(289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet) 
agrármőszaki tudományok agrármőszaki 

erdımérnöki 
erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki 
élelmiszertudományok élelmiszer- és kertészmérnöki 
növénytermesztési és kertészeti tudományok 
állattenyésztési tudományok 

mezıgazdasági 

állatorvosi tudományok állatorvos 
regionális tudományok gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki 

magyar; modern; ókori és keleti filológia 
irodalomtudományok 

drámakultúra 
nyelvtudományok magyar; modern; ókori és keleti filológia 
pszichológiai tudományok pszichológia 
neveléstudományok pedagógia 
filozófiai tudományok szabad bölcsészet 
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TUDOMÁNYÁG 
(MAB állásfoglalás) 

KÉPZÉSI ÁG (mesterképzések)  
(289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet) 

mővészet- és mővelıdéstörténeti tudományok 
vallástudományok 
média-és kommunikációs tudományok 

 

történelemtudományok 
néprajz- és kulturális antropológia 

történelem 

politikatudományok politikatudomány 
szociológiai tudományok szociális képzések; társadalomismeret 
állam- és jogtudományok igazgatási; jogász 
közgazdaságtudományok közgazdasági 
gazdálkodás- és szervezéstudományok üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok 

védelmi; katonai 
katonai mőszaki tudományok 

had-és biztonságtechnikai mérnöki 
védelmi; katonai 

hadtudományok 
had- és biztonságtechnikai mérnöki 

informatikai tudományok informatikai 
anyagtudományok és technológiák anyag-, fa-és könnyőipari mérnök 
vegyészmérnöki tudományok bio-, környezet-és vegyészmérnöki 
építımérnöki tudományok építımérnöki és mőszaki földtudományi 
építészmérnöki tudományok építészmérnök, építészet 
gépészeti tudományok 
közlekedéstudományok 

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki 
ipari termék-és formatervezı mérnöki 

villamosmérnöki tudományok villamos-és energetikai mérnöki 
egészségtudományok egészségtudományi, testkultúra 
elméleti orvostudományok 
klinikai orvostudományok 

orvos; fogorvos 

gyógyszertudományok gyógyszerész 
sporttudományok sport; testkultúra 
biológiai tudományok élı természettudomány 
fizikai tudományok 
kémiai tudományok 

élettelen természettudomány 

földtudományok föld- és földrajztudományok 
környezettudományok környezettudomány, természetismeret 
matematika- és számítástudományok matematika tudomány 

építımővészet, építészet 
iparmővészet 
képzımővészet 
színházmővészet  
film-és videomővészet 
zenemővészet 
táncmővészet 

mővészetek  
   (építı-, ipar-, képzı-, színház-, film- és 
    video-, zene-, táncmővészet, multimédia) 

multimédia 
hittudományok hitéleti képzések 
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2. sz. melléklet 
 
A doktori iskola létesítésének szakértıi véleményezéséhez a 33/2007. kormányrendelet alapján 

a MAB a következı adatokat és dokumentumokat kéri 

 
1. A doktori iskola adatai és létesítésének dokumentumai: 

Adatok: 
a) Az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége), székhelye, postacíme 
b) a DI tudományterületi (8), tudományági (45) (mővészeti ági) besorolása; 
c) a DI kutatási területe (ha megnevezik) és névadója (ha van); 
d) a kiadható doktori fokozat tudományágának megnevezése; 
e) az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szakok: „Doktori képzésre az a 

FO intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterü-
leten.” 

f) a doktori iskola személyi feltételei: 
• vezetıjének jelölt személy,  
• a DI összes törzstagja, megjelölve a vezetı mellett azt a 6 törzstagot, akiknél a törzstagi 

megfelelıségi eljárást a MAB feltétlenül lefolytatja; 
• a DI elsı három évre javasolt témavezetıi,  
• a DI további intézményi oktatói,  
• meghívott hazai és külföldi oktatók, mővészek, kutatók. 
Minden esetben név, születési év, tudományos fokozat, a fokozat tudományága, megszerzésé-
nek éve, munkahely(ek), beosztás, tömör tudományos vagy mővészeti önéletrajz, legfonto-
sabb tudományos, mővészeti eredményeinek, alkotásainak dokumentációja (publikációs 
jegyzéke). Továbbá nyilatkozat a felkérés és témavezetés/oktatás vállalásáról 3+2 évre és ar-
ról, hogy csak ebben a DI-ben törzstag, továbbá hogy vagy az intézmény teljes munkaidejő 
oktatója, vagy kutatóintézet tudományos tanácsadója/kutatóprofesszora, vagy az intézmény 
professor emeritusa. 

Dokumentumok: 
g) a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.) 
h) a DI nemzetközi kapcsolatai, amelyek a mőködésben figyelembe vehetık; 
i) a DI minıségbiztosítási terve; 
j) a DI mőködési szabályzata, benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kiválasztás stb.)  
k) az intézményi doktori tanács véleménye a DI létesítésérıl, 
l) a DI honlapjának címe, nyilatkozat, hogy a doktori képzésrıl rendszeres tájékoztatást ad honla-

pon, a felvételi követelményeket évente a honlapon és a felsıoktatási intézményben szokásos mó-
don is közzéteszi. 

 
2. Az intézményi dokumentumok sorában 
a) A felsıoktatási intézmény – a DI létesítésében érintett kutatási területének – fejlesztési koncep-

ciója; 
b) A felsıoktatási intézmény doktori szabályzata; 
c) Együttmőködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha van ilyen). 
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SZEMÉLYI HÍREK 
 

Elnökségi tagok megválasztása 

2007/2/VI/1. sz. MAB határozat (07.02.20) 
A MAB plénuma szavazása eredményeként 
Penninger Antal lett a Mőszaki és természettu-
dományi kollégium elnöke, egyben alelnök, 
Dimény Judit az Élettudományi kollégium el-
nöke, egyben alelnök, Iványi Károly a Bölcsé-
szet, társadalom, hittudomány, mővészetek kol-

légiuma elnöke, egyben alelnök, Greiner István 
a Felhasználói bizottság elnöke, egyben alel-
nök, Szabó Gábor a Doktori Bizottság elnöke, 
egyben elnökségi tag, Hunyady György a Pe-
dagógusképzési bizottság elnöke, egyben el-
nökségi tag. 

 

A MAB képviseletére delegált személyek 

2007/3/VI/1. sz. MAB határozat (07.03.09) 
A MAB képviseletét (meghívottként) ellátó 
személyek: 
Felsıoktatási és Tudományos Tanács (FTT) 

ülésein: Sipos Zoltán, MAB tag 
Országos Doktori Tanács (ODT) ülésein: 

Inzelt György, MAB tag  
Felnıttképzési Akkreditáló Testület (FAT) ülé-

sein: Homonnay György, MAB szakrefe-
rens 

A MAB által delegált tagok: 
Felsıoktatási Minıségi Díj Bizottságba 

(FMDB): Koczor Zoltán CSc, fıiskolai ta-
nár, BMF. Topár József egyetemi adjunk-
tus, BME 

Manherz Károly személyre szóló felkérése 
alapján: 
Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) tagja: Bazsa 

György, a MAB elnöke 

 

A MAB állandó meghívott tagja és egyben a Jogi és igazgatási képzési ági bizottság elnöke 

2007/3/VI/2. sz. MAB határozat (07.03.09) 
A MAB állandó meghívottja és a Jogi és igaz-
gatási képzési ági bizottság elnöke: Dr. Lamm 

Vanda (DSc, MTA Jogtudományi Intézet, SzE 
ÁJK egyetemi tanár). 

 

Képzési ági bizottságok tagjai 

2007/3/VI/3. sz. MAB határozat (07.03.09) A plénum az alábbiak szerint hagyta jóvá a 
képzési ági bizottságok összetételét: 

1010 Anyag- és gépészmérnöki bizottság tagjai 

Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Penninger Antal 
elnök 

DSc, egyetemi ta-
nár 

BME Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék 

Balogh András elnök-vezérigazgató EGI Energiagazdálkodási Rt. 
Bánhidi László DSc, prof. emeritus Magyar Mérnöki Kamara 
Szabó István PhD, egyetemi tanár SzIE-GÉK 
Danyi József CSc, fıiskolai tanár KF Mechanikai Technológiai Tanszék 
Döbröczöni Ádám DSc, egyetemi tanár ME GÉP Gépelemek Tanszék 
Égert János CSc, egyetemi tanár SzE Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék 
Gácsi Zoltán DSc, egyetemi tanár ME Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 
Gyulai József MTA rendes tagja MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtud. Kut. Int. 
Lengyel Antal CSc, fıiskolai tanár NyF Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai Kar 
Molnár Sándor DSc, egyetemi tanár NyME Faipari Mérnöki Kar 
Pais Ella CSc, fıiskolai tanár PTE Pedagógia Tanszék 
Palásti Kovács Béla CSc, fıiskolai tanár BMF Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet 
Tardy Pál DSc, vezérigazgató Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 
Tímár Imre CSc, tanszékvezetı PE Mérnöki Kar Géptan Tanszék 

Referens 
Homonnay György 
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1020 Informatika és villamosmérnöki bizottság javasolt tagjai 
(2007/4/IV/1. sz. MAB határozat 07.03.30) 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Keviczky László 
elnök 

MTA rendes tagja, egyetemi 
tanár 

SzE Informatikai és Villamosmérnöki 
Intézet 

Csirik János társel-
nök 

DSc, egyetemi tanár SzTE TTK Informatikai Tanszékcsoport 

Arató Péter MTA lev. tag, egyetemi tanár BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Bitó János DSc, egyetemi tanár BMF Robottechnikai és Automatizálási Közp 
Cser László DSc, egyetemi tanár BCE Informatikai Intézet 
Demetrovics János MTA rendes tagja, egy. tanár KRF/ELTE Informatikai Kar 
Friedler Ferenc DSc PE Mőszaki Informatikai Kar 

Jereb László DSc, egyetemi tanár 
NyME Faipari Mérnöki Kar Inform. és 
Gazd. Int. 

Kovács György DSc, egyetemi tanár PTE PMMFK 
Kozma László CSc, egyetemi docens, dékán ELTE Informatikai Kar 
Máthé János CSc NETvisor Kft. 
Pap László MTA lev. tagja, egyetemi tanár BME Híradástechnikai Tanszék 
Pethı Attila DSc, egyetemi tanár DE Informatikai Kar 
Selényi Endre DSc, egyetemi tanár BME Méréstechnikai és Információs Tsz. 
Szolgay Péter    DSc, egyetemi tanár PPKE Informatikai Kar 
Vadász Dénes CSc, egyetemi docens ME Általános Informatikai Tanszék  
Referens  
Hernáth Terézia 

1030 Építész, építı, közlekedési bizottság tagjai 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szak/Szakterület 
Lenkei Péter 
elnök 

DSc, prof. em. el-
nök 

PTE PMMK építı 

Pálfy Sándor 
társelnök 

DLA, tszv. egy. 
tanár 

(kamarák) BME 
ÉSzK 

felhasználó/építész 

Stern Pál 
társelnök 

CSc, osztályvezetı 
MÁV Vezérigazga-
tóság 

plénumtag/felhasználó/közlekedés 

Bachman Bálint DLA, egy. docens PTE PMMK építész 
Ekler Dezsı DLA, tszv. egy. tanár  SzE MTK építész 
Farkas György CSc, tszv. egy. tanár  BME EÖK építı 
Finta József MTA r. tagja Finta Studió felhasználó/építész 
Józsa János DSc, tszv. egy. tanár  BME EÖK építı 
Kapy Jenı DLA tszv. fıisk. tanár SzIE YMÉK építész 
Kovács Imre Ph.D, tszv. fıisk tanár DE MFK építı 
Mecsi József CSc, dékán (volt elnök) PTE PMMK építı 

Nagy Tamás 
DLA, tszv. egy. do-
cens 

MOME építész 

Scharle Péter CSc, egyetemi tanár SzE MTK építı 
Tarnai Géza CSc, egyetemi tanár BME KSK közlekedés 
Tímár András DSc, egyetemi tanár World Bank szakértı felhasználó/közlekedés 
Holló Péter  DSc, egy. tanár SzE  
Varga Tamás DLA egy.doc. dékánh. BME ÉSzK építész 
Zalka Károly DSc, tszv. egy. tanár  SzIE YMÉK építı 

Referens 
Homonnay György 
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1040 Kémiai és vegyészmérnöki bizottság tagjai 

Név Fokozat/beosztás Munkahely Szak/Szakterület 
Inzelt György 
elnök 

DSc egyetemi tanár ELTE TTK 
fiz. kém., anal. ké-
mia 

Visy Csaba 
társelnök 

DSc tszv. egyetemi 
tanár 

SzTE TTK 
elektrokémia, 
fiz.kém.  

Balog György vezérigazgató, elnök 
Olajterv Zrt, Magyar Mérnöki Kamara 
Vegyészmérnöki Tagozata (MMKV) 

felhasználó, 
mőszaki kémia 

Balogh József DSc tszv. egy. tanár NyF analitikai kémia 
Farkas Etelka DSc egyetemi tanár DE TTK koordinációs kémia 
Farkas József MTA rendes tag BCE KerTK élelmiszer-kémia 
Greiner István CSc kutatási ig. h. Richter Gedeon Rt. szerves kémia 
Hermecz István DSc kutatási ig. Sanofi-Aventis Gyógyszergyár szerves kémia 

Kiss Attila 
PhD menedzserigaz-
gató 

EKF 
anal. kémia; körny. 
kém. 

Kollár László DSc tszv. egy. tanár PTE TTK katalízis 
Nyulászi László DSc tszv. egy. tanár BME VBK szervetlen kémia 
Rédey Ákos DSc tszv. egy. tanár  PE MK környezeti kémia 

Solymosi József 
DSc egyetemi tanár 
tud. rektorhelyettes 

ZMNE HTK radiokémia 

Szepes László DSc egyetemi tanár ELTE TTK szervetlen kémia 
Wojnárovits 
Lászlóné 

DSc, ügyvezetı 
igazgató 

SzIKKTI szilikátkémia 

Referens 
Ruff Éva 

1050 Fizika bizottság tagjai 

Név Fokozat/Beosztás Munkahely 

Szabó Gábor elnök MTA lev. tagja, egyetemi tanár 
SzTE, TTK Optikai és Kvantum-
elektronikai Tanszék 

Kertész János 
társelnök 

MTA lev. tagja, tszv. egyetemi 
tanár 

BME, TTK Elméleti Fizika Tanszék 

Érdi Bálint DSc, tszv. egyetemi tanár ELTE, TTK Csillagászati Tanszék 
Erostyák János PhD, egyetemi docens PTE, TTK Kísérleti Fizika Tanszék 
Fidy Judit DSc, int. igazgató SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Int. 

Kamarás Katalin DSc, tudományos tanácsadó 
KFKI-SzFKI, Kísérleti Szilárdtestfiz. 
Oszt. 

Kovács László CSc, tszv. fıiskolai tanár BDF Fizika Tanszék 
Lırincz Emıke CSc, egyetemi docens BME TTK Atomfizika Tanszék 
Papp Katalin CSc, egyetemi docens SzTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék 
Patkós András MTA lev. tagja, tszv. egyetemi tanár ELTE TTK Atomfizikai Tanszék 
Sneider János PhD, rendszer menedzser GE Hungary Zrt. 
Sulik Béla DSc, tudományos tanácsadó, oszt.vez. ATOMKI Atomi Ütközések Osztálya 
Trócsányi Zoltán DSc, egyetemi tanár DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék 
Ujfaludi László CSc, habil. tszv. egyetemi tanár EKF Fizika Tanszék 

Ujvári Sándor PhD, tanár 
Láncos Kornél Gimnázium, Székesfe-
hérvár 

Referens 
Hernáth Terézia 
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1060 Matematikai bizottság tagjai 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szak/szakterület 
Pálfy Péter Pál 
elnök 

MTA lev. tag, igazgató MTA Rényi Int. algebra 

Szeidl László 
társelnök 

DSc, egyetemi tanár BMF 
operációkutatás, informa-
tika 

Fülöp Zoltán DSc, egyetemi tanár SzTE számítástudomány 
Gaál István DSc, egyetemi tanár DE számelmélet 
Hatvani László MTA r.tag, egy. tanár SzTE differenciálegyenletek 
Komlósi Sándor CSc, egyetemi tanár PTE operációkutatás 
Kormos János CSc, egyetemi docens DE informatika 
Kosztolányi József PhD, adjunktus SzTE matematikadidaktika 

Laczkovich Miklós 
MTA r. tag, egyetemi 
tanár 

ELTE analízis 

Mátyás Ferenc CSc, fıiskolai tanár EKTF számelmélet 
Michaletzky 
György 

DSc, egyetemi tanár ELTE valószínőségelmélet 

Simon Károly CSc, egyetemi docens BME dinamikai rendszerek 

Szabó József 
vezetı aktuárius 
ügyvez.ig. 

ING Biztosító  

Veres Pál igazgató 
Földes Ferenc Gimnázium, 
Miskolc 

 

Referens: Hernáth Terézia 
 
2010 Agrár- és agrármérnöki bizottság tagjai 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Pepó Péter elnök DSc, egy. tanár DE ATC MTK, Debrecen mezıgazdaság 
Dimény Judit 
társelnök 

CSc, egyetemi tanár SzIE MKTT, Gödöllı kertészet 

Balogh Csaba vezérigazgató KITE, Nádudvar  
Bánáti Diana CSc, fıigazgató KÉKI, Budapest élelmiszer 
Csemez Attila DSc, egyetemi tanár BCE Tájépítészeti Kar  tájrendezés és kertépítészet 

Balikó Sándor 
c. egy. docens, igazga-
tó 

Bólyi Mezıgazdasági Zrt.  

Kapronczay István PhD, ig. h. 
Agrárgazdasági Kutató és 
Informatikai Intézet, Bp. 

gazdaság és vidékfejlesz-
tés 

Koloszár József CSc, egyetemi tanár NyME EMK, Sopron erdımérnök, vadgazda 
Kovács Melinda DSc, egyetemi tanár KE ÁTK, Kaposvár  állattenyésztés 
Márkus Béla CSc, egyetemi tanár NyME GEO, Székesfehérvár földmérés-földrendezés 

Nagy János 
(2007.06..30-tól) DSc, egyetemi tanár DE ATC MTK, Debrecen 

környezet-gazdálkodás, 
mezıgazdaság 

Heszky László 
MTA r. tag, tszv. egy. 
tanár 

SzIE  

Pupos Tibor CSc, egyetemi tanár 
PE Georgikon MTK, Keszt-
hely 

informatika, vidékfejl., 
gazdaság 

Schmidt Rezsı CSc, egyetemi tanár 
NyME MÉK, Mosonmagya-
róvár 

növénytermesztés 

Solti László 
(2007.07.01-ig) 

MTA lev. tagja, egye-
temi tanár  

SzIE ÁTK, Budapest állatorvos 

Véha Antal CSc, egy. docens SzTE Mérnöki Kar, Szeged 
mezıgazdaság, élelmiszer-
ipar 

Referens: Éry Márta 
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2020 Orvos-, egészség- és sporttudományi bizottság tagjai 

Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Kovács L. Gábor  
elnök 

MTA tagja, egyetemi 
tanár, int. ig. 

PTE ÁOK Laboratóri-
umi Medicina Intézet 

orvostudomány  

Ádány Róza DSc egyetemi tanár, dékán 
DE OEC Népegészség-
ügyi Kar 

egészségtudomány, nép-
egészségügy 

Banai János CSc, egyetemi tanár 
Országos Gyógyintézeti 
Közp. 

 

Botz Lajos 
Phd, egyetemi docens, 
fıgyógyszerész, int. ig.  

PTE ÁOK Gyógyszeré-
szeti Intézet 

gyógyszerészet  

Bucsy Gellértné 
PhD egyetemi docens, int. 
ig. 

NyME BPK Mővészeti és 
Sport Intézet 

sporttudomány 

Bódis József DSc egy. tanár, mb. dékán PTE ETK egészségtudomány 
Gera István  CSc egyetemi tanár, dékán SE FOK dékán klinikai-orvostudomány 
Ligeti Erzsébet  DSc egyetemi tanár SE ÁOK Élettani Intézet elméleti-orvostudomány 
Lonovics János  DSc egyetemi tanár SzTE ÁOK I.sz. Belklinika klinikai-orvostudomány 
Lukácskó Zsolt PhD fıiskolai tanár, dékán DE OEC EFK egészségtudomány 
Noszál Béla  DSc egyetemi tanár, dékán SE GyTK dékán gyógyszerészet 
Peja Márta  CSc fıiskolai tanár ME EFK egészségtudomány 

Rétsági Erzsébet 
CSc tszv. egy. docens, mb. 
int. igh. 

PTE TTK sporttudomány 

Varga Tibor  CSc tszv. egyetemi tanár SzTE ÁOK Igaz. Orv. Int. 
orvostud., igazságügyi 
orv.tan. 

Velkey György fıigazgató Bethesda Gyermekkórház  
Tihanyi József DSc egyetemi tanár (SE) TSK sporttudomány 
Referens 
Ruff Éva 

2030 Biológiai bizottság tagjai  
Név Fokozat/Beosztás Intézmény Szakterület 

Ormos Pál elnök 
MTA r. tag, int. igazga-
tó 

MTA SzBK Biofizikai Int. biofizika 

Závodszky Péter 
társelnök 

MTA l. tag, intézetigaz-
gató 

MTA SzBK Enzimológiai 
Intézet 

enzimológia 

Balogh Árpád 
(2007.06.30-tól) DSc, egyetemi tanár NyF növény 

Bernáth Jenı DSc, egyetemi tanár BCE KERTK gyógynövény 
Csernoch László DSc, egyetemi tanár DE OEC Élettani Int. humán genetika 
Duda Ernı DSc, egy.tanár SzTE ÁOK humán genetika 
Gábriel Róbert DSc, egy. tanár, dékán PTE TTK állattan, sejtbiológia 
Maróy Péter DSc, egyetemi tanár SzTE TTK genetika 
Nyitray László  PhD ELTE TTK biokémia 

Naár Zoltán CSc, fıiskolai tanár EKF 
növény, biotechnoló-
gia 

Putnoky Péter DSc, egyetemi tanár PTE TTK Biológiai Int.  
Sass Miklós  DSc, egyetemi tanár  ELTE TTK állattan 
Tóthmérész Béla DS, egyetemi tanár DE TTK ökológia 

Toldi József DSc egyetemi tanár SzTE TTK 
állattan, 
neurobiológia 

Varga Zoltán DSc, egyetemi tanár DE TTK rovartan 
Vonderviszt Ferenc DSc, egyetemi tanár PE MIK nanobiotechnológia 
Referens 
Éry Márta 
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2040 Föld- és környezettudományi bizottság tagjai 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szak/Szakterület 
Padisák Judit elnök DSc PE Limnológia Tsz  
Ádám József 
társelnök 

MTA rendes tagja, 
egyetemi tanár 

BME, Általános és  
Felsıgeodéziai Tanszék 

geodézia, térinformatika 

Bartholy Judit DSc, tszv. egy. tanár ELTE, Meteorológiai Tsz városklíma 

Anda Angéla DSc, tszv. egy. tanár 
PE, Meteorológia és 
Vízgazd. Tsz 

mezıgazdasági 
mikroklimatol. 

Gelencsér András DSc, egyetemi tanár PE, Föld- és Körny.tud. Tsz levegıkémia 

Geresdi István DSc, tszv.egy. docens 
PTE, Talajtani és Klimato-
lógiai Tanszék 

geostatisztika, térinforma-
tika 

Grigorszky István PhD DE TTK Hidrobiológiai Tsz.  

Hetényi Magdolna 
MTA lev. tag, tszv.,  
egyetemi tanár 

SzTE, TTK Ásványtani,  
Geokémiai és Kızettani Tsz 

környezeti geokémia 

Illés Iván DSc, tud. tanácsadó 
MTA Regionális Kut. Közp., 
Dunántúli Tud. Int., Pécs 

regionális gazdaságtan és 
tervezés 

Mádlné Szınyi Judit PhD, egy. docens  
ELTE, Alkalmazott és 
Környezeti Földrajz Tsz. 

hidrogeológia 

Posta József DSc 
DE TTK Szervetlen és 
analitikai kém. Tsz. 

 

Radnainé Gyöngyös 
Zsuzsanna 

CSc, tszv, egy. docens PTE PMMK  környezetmérnök 

Rózsa Lajos DSc, tud. tanácsadó MTA Állatökológiai Kutcsop ökológia, parazitológia 
Szabó József DSc, egy. tanár DE természeti földrajz 
Szabó Lajos CSc, int. ig., egy. tanár TSF Környezettud.-i Int. környezetgazdálkodás 

Szarka László DSc, tud. tanácsadó 
MTA Geodéziai és Geofi-
zikai Kutatóintézet, Sopron 

geofizika 

Tihanyi László CSc, int. ig., egy. tanár ME Kıolaj és Földgáz Int. kıolaj, földgáz 
Referens: 
Éry Márta 

3010 Irodalomtudományi bizottság tagjai 
Név Fokozat/beosztás Munkahely 
Kulcsár Szabó Ernı elnök MTA r. tagja, egy. tanár ELTE BTK Magyar Intézet 
Kecskeméti Gábor társelnök CSc MTA Irodalomtudományi Intézet 
Arató László középiskolai tanár ELTE Radnóti Miklós Gimn. és Gyak. Isk. 
Bónus Tibor PhD, egyetemi docens ELTE Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 
Hargittay Emil CSc, tanszékvezetı PPKE BTK 
Hima Gabriella DSc, egyetemi tanár KRE BTK 
Jánosi Zoltán CSc, fıiskolai tanár NyF 
Kabdebó Loránt DSc, egyetemi tanár ME BTK Szabó Lırinc Kutatóhely 
Kiss Tamás Zoltán PhD, egyetemi docens PTE BTK Spanyol Szeminárium 
Korompay H. János DSc MTA Irodalomtudományi Intézet 
Lukács István PhD habil, egy. docens ELTE BTK 
Orosz Magdolna DSc, egyetemi tanár ELTE BTK Német Tanszék 
Pintér Márta CSc PE Színháztörténeti Tanszék 
Varga Pál DSc, egyetemi tanár DE BTK XIX. Századi Magyar Irodalom Tsz 
Szentesi Zsolt PhD, fıiskolai tanár EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
Szınyi György Endre DSc, egyetemi tanár SzTE BTK Angol Tanszék 
Z. Kovács Zoltán PhD, fıiskolai docens KE PFK Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tsz 

Referens: 
Patthy Éva 
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3020 Nyelvtudományi bizottság tagjai 

Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szak/Szakterület 
Kiss Jenı elnök MTA l. tag, egy. tanár ELTE nyelvészet 
Földes Csaba társelnök CSc. egyetemi tanár PE germanisztika 
Berta Árpád DSc, egyetemi tanár SzTE turkológia 
Gadányi Károly 
2008.07.31-tıl 

DSc, egyetemi tanár BDF szlavisztika 

Gósy Mária DSc, osztályvezetı MTA NYI fonetika, pszicholingvisztika 
Juhász Dezsı CSc, egyetemi docens ELTE nyelvtörténet, névtan, dialektológia 
Keresztes László DSc, egyetemi tanár DE finnugrisztika 
É. Kiss Katalin DSc, t.tanácsadó MTA NYI elméleti nyelvészet 
Kontra Miklós DSc, egyetemi tanár SzTE szociolingvisztika, angol nyelvészet 
Kovács Mária PhD, egyetemi docens ME szaknyelv-kutatás 
Pállné Lakatos Ilona CSc, tszv. fıisk. tanár NyF leíró nyelvészet 
Náray-Szabó Márton PhD, egy. adjunktus PPKE, BTK romanisztika 
Sárosdyné Szabó Judit PhD, egyetemi docens KRE anglisztika 
Szőcs Tibor CSc, egyetemi docens PTE alkalmazott nyelvészet 
Tolcsvay Nagy Gábor DSc, egyetemi tanár ELTE kognitív nyelvészet, szövegtan 
Zimányi Árpád CSc, fıiskolai  EKF leíró nyelvészet 

Referens 
Patthy Éva 

3030 Történelem bizottság tagjai  

Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Török László elnök MTA lev. tagja MTA Régészeti Int. régészet 
Pesthy Mónika 
társelnök 

DSc, egyetemi tanár ZsKF 
történelem, mővelıdéstörté-
net 

Anderléné Sajti Eni-
kı 

DSc SzTE BTK történelem 

Bács Tamás 
PhD, hab. docens, 
tszv. 

ELTE BTK történelem 

Bolyki János DSc KRE történelem, mővelıdéstörténet 
Borhy László DSc, tszv., egy. tanár ELTE BTK régészet 
Czövek István CSc, fıiskolai tanár NyF BTK történelem 
Fejıs Zoltán CSc, fıigazgató Néprajzi Múzeum néprajz, antropológia 
Imre Mihály DSc DE BTK mővelıdéstörténet 
Karsai György CSc, tszv. PTE mővelıdéstörténet 
Klaniczay Gábor DSc, tszv. egy. tanár CEU történelem, mővelıdéstörténet 

Mikó Árpád PhD, osztályvezetı 
Magyar Nemzeti Galé-
ria 

mővészettörténet 

Olajos Terézia DSc, egyetemi tanár SzTE BTK történelem 

Zólyomi Gábor 
CSc, hab. tszv. do-
cens 

ELTE BTK történelem 

Referens 
Borzsák Judit 
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3040 Szabad bölcsészet bizottság tagjai 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Weiss János elnök DSc, egyetemi tanár PTE filozófia 
Bacsó Béla társelnök DSc, igazgató, tszv.  ELTE esztétika  
Bodnár István CSc ELTE filozófia 
Borbély Gábor CSc, kutató MTA Fil. Int. vallástudomány 
Füzi Izabella PhD, tudományos munkatárs SzTE filmelmélet 
Forrai Gábor DSc, egyetemi tanár ME filozófia 
Gyenge Zoltán DSc, egyetemi tanár SZTE filozófia 
György Péter DSc ELTE kommunikáció 
Jernyei Kiss János PhD, óraadó PPKE mővészettörténet 
Kendeffy Gábor CSc, egyetemi docens KRE vallástudomány 
Popovics Zoltán PhD, egyetemi tanársegéd PTE esztétika 
Szakács Béla Zsolt CSc, egyetemi adjunktus PPKE mővészettörténet 
Szirák Péter DSc, egyetemi docens DE kommunikáció 
Thiell Katalin PhD EKF filozófia 
Valastyán Tamás PhD DE esztétika 
Referens 
Patthy Éva 
 
3050 Pedagógusképzési és pszichológiai bizottság tagjai 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Hunyady György elnök MTA lev. tag/ dékán, int.ig. ELTE PPK pszichológia 
Perjés István társelnök PhD, egyetemi tanár BCE pedagógia 
Bárdossy Ildikó CSc, docens, tszv. PTE BTK pedagógia 
Czigler István DSc, tszv. DE  BTK és MTA pszichológia 
Estefánné Varga Magdolna PhD, dékán, tszv. EKF BTK pszichológia 
Gáspár Mihály PhD, dékán, int.ig. BDF BTK pszichológia 
Gyöngyösiné Kiss Enikı PhD, tszv. PTE BTK pszichológia 
Kelemen Elemér CSc, docens OKNT pedagógia 
Kósa Éva CSc, docens PPKE BTK pszichológia 
Nádasi Mária CSc, egyetemi tanár ELTE PPK pedagógia 
Pais Ella Regina PhD, fıiskolai tanár PTE PMMK pedagógia 
Szabó Éva PhD, egy. adjunktus SzTE BTK pszichológia 
Trencsényi László CSc, docens ELTE PPK pedagógia 
Vass Vilmos CSc, docens VE TK pedagógia 
Vágó Irén PhD, tud. munkatárs OKI/OKNT pedagógia 
Referens 
Dégi Nóra 

3060 Társadalomtudományi bizottság tagjai 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Rostoványi Zsolt 
elnök 

DSc, egyetemi tanár BCE TK politikatudomány/ 
nemzetközi tan. 

Némedi Dénes 
társelnök 

DSc, egyetemi tanár ELTE TÁTK szociológia 

Bajomi-Lázár Péter PhD, kutatási igazgató ZsKF kommunikáció 
Buday István PhD, fıiskolai tanár SzE ESzI szociális 
Fehér Irén CSc NyME AK szociális 
Fodorné dr. Nagy 
Sarolta 

PhD, fıiskolai tanár, 
református lelkész 

KRE TFK szociális 

Földes Anna CSc MUOSz kommunikáció 
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Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Gallai Sándor PhD, egy. adjunktus BCE TK politikatudomány 
Gazdag Ferenc DSc, egyetemi tanár KJF politikatudomány 
Horányi Özséb PhD, egyetemi tanár BME GTK szociológia, 

kommunikáció 
Kotics József CSc, tszv. egy. docens ME BTK kulturális antropológia 
N. Szabó József CSc NyF politikatudomány 
Pálné Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár PTE / MTA RKK politikatudomány 
Simon János CSc, tszv. egy. docens ME BTK politikatudomány 
Szántó Zoltán CSc, tszv. BCE TK szociológia 
Széchenyi Ágnes CSc, fıiskolai tanár EKF kommunikáció 
Szilágyi István DSc, egyetemi tanár PE BTK politikatudomány 
Körösényi András CSc ELTE ÁJK 

Politikatud. Int. 
politikatudomány 

Tausz Katalin CSc ELTE TÁTK  

Referens 
Dégi Nóra 

3070 Jogi és igazgatási bizottság tagjai 

Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szak/Szakterület 
Lamm Vanda 
elnök 

MTA l. tagja, egyetemi 
tanár 

MTA Jogtud. Int. nemzetközi jog 

Balogh Zsolt 
György 

PhD, tszv. egy. docens PTE ÁJK 
kommun. és inform. 
jog. 

Bihari Mihály 
DSc, egy. tanár, 
Alkotmánybíróság 
elnöke 

SzE ÁJK, 
MK Alkotmánybíróság 

jogelm., politológia 

Blaskó Béla 
CSc, tszv. fıisk. tan. 
r. vezérırnagy 

RTF büntetıjog 

Gyekiczky Tamás PhD, tszv, egy. docens DE ÁJK polgári eljárásjog. 
Földi András DSc, egy. tanár ELTE ÁJK római jog 
Halustyik Anna CSc, tszv, egy. doc PPKE JÁK pénzügyi jog 
Imre Miklós  CSc, fıiskolai tanár BCE KIK dékán építésigazgatási jog 
Kis Daisy titkár Magyar Ügyvédi Kamara felhasználói 
Lırincz Lajos MTA r. tagja, egy. tanár KRE ÁJK,  közigazgatás 
Paulovics Anita  PhD, tszv. egy. docens ME ÁJK alkotmányjog 
Pázmándi Kinga PhD , tszv. egy. docens BME GTK ÜTI üzleti jog 

Szabó Imre 
CSc, tszv. egy. doc., 
dékán 

SzTE ÁJK, KRE ÁJK polgári elj.jog 

Szabó Miklós 
CSc, tszv. egy. tan., 
dékán 

ME ÁJK jogelmélet 

Vereczkey Zoltán elnök 
Pest Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 

felhasználói 

Referens 
Czilli Máté 
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3080 Gazdaságtudományi bizottság tagjai 

Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szakterület 
Kerekes Sándor 
elnök 

DSc, egy. tanár BCE környezet-gazdaságtan 

Sipos Zoltán 
társelnök 

CSc, int. igazgató, fıiskolai 
tanár 

ZsKF 
nemzetközi gazdálko-
dás 

Farkas Ferenc CSc, egy. tanár, tszv. PTE vezetés-szervezés 
Galasi Péter CSc BCE  
Helgertné Szabó Ilona CSc, rektorh., fıisk. tanár KRF számvitel 
Iványi Károly CSc, fıiskolai tanár BGF nemzetközi gazdálkodás 
Kacsóh Erzsébet PhD, fıiskolai docens EKF közgazdaságtan 
Kocziszky György CSc, egy. tanár ME regionális gazdaságtan 
Kapás Judit PhD, egy. docens DE közgazdaságtan 
Lehota József DSc, egy. tanár SzIE marketing 
Lengyel Imre   DSc, egy. tanár SzTE gazdaságföldrajz 
Lentner Csaba CSc, habil., egy. docens NyME pénzügyek 
Lukács János CSc, tszv., egy. docens BCE számvitel 
Sallai László - Magyar Telekom  HR 
Szintay István CSc, egy. tanár ME  vezetéstudomány 
Török Ádám MTA r. tagja, egy. tanár PE Veszprém nemzetközi gazdaságtan 
Veress József DSc, egy. tanár BME közg. gazdaságpolitika 

Referens 
Homonnay György 

3090 Mővészeti bizottság tagjai 

Név Fokozat/Beosztás Munkahely Szak/Szakterület 
Droppa Judit elnök egyetemi tanár MOME textilmővész/iparmővészet 
Báron György 
társelnök 

egyetemi docens SzFE 
filmkritikus-
filmesztéta/filmmőv. 

Babarczy László egyetemi tanár SzFE, KE színházi rendezı/színházmővészet 
Colin Foster tszv. egy. docens, dékán PTE-MK szobrászmővész/képzımővészet 
Fodor Antal egyetemi tanár MTF koreográfius/táncmővészet 

Hantos Károly 
tszv. egy. docens, ált. 
rekth., 

MKE szobrász-/képzımőv., tanárképzés 

Jakabné Zórándi Mária tszv. fıiskolai tanár MTF néptánc/táncmővészet 
Jákfalvi Magdolna  egyetemi docens SzFE, PTE színháztörténész/színháztudomány 
Kádasi Éva tszv. egyetemi docens MOME keramikusmővész/iparmővészet 
Mohay Miklós egyetemi docens LFZE, DE zeneszerzı/zenemővészet 
Ruppert István egyetemi adjunktus SzE orgonamővész/zenemővészet 
Szegedy-Maszák Zol-
tán 

egyetemi docens, okt. 
rekth. 

MKE festı- és médiamővész/képzımőv. 

Szirtes János egyetemi tanár MOME festımővész/képzımővészet 
Vigh Andrea tszv. egyetemi adjunktus LFZE hárfamővész/zenemővészet 
Zsótér László tszv. egyetemi tanár MOME grafikusmővész/iparmővészet  

Referens 
Muhariné Szabó Szilvia 
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Egyéb bizottságok 

4020 Egyetemi tanári kinevezéseket véleményezı kollégium 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Kulcsár Szabó Ernı elnök MTA r. tagja ELTE BTK 
Droppa Judit társelnök DLA MOME 
Szeidl László társelnök DSc BMF 
Bálint Csanád MTA l. tagja MTA Régészeti Intézet 
Hunyady György MTA r. tagja ELTE PPK 
Kertész András MTA l. tagja DE BTK 
Keviczky László MTA r. tagja MTA SzTAKI 
Kiss Jenı MTA l. tagja ELTE BTK 
Makara Gábor MTA r. tagja MTA KOKI 
Ormos Pál MTA r. tagja MTA SZBK 
Pálfy Péter Pál MTA l. tagja MTA Mat. Kut. 
Pepó Péter DSc DE AC MK 
Török Ádám MTA lev. tag PE GK 
Weiss János DSc PTE BTK 

Elnöki bizottságok 

4010 Doktori Bizottság 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Szabó Gábor 
elnök 

MTA lev. tagja, egyetemi ta-
nár 

SzTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai 
Tsz 

Ádám Veronika MTA lev. tagja, egyetemi tanár SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet 
Bazsa György DSc, egyetemi tanár DE Fizika Kémia Tanszék 
Csirik János DSc, egyetemi tanár SzTE TTK Informatikai Tanszékcsoport 
Droppa Judit DLA, egyetemi tanár MOME 
Hunyady György MTA rendes. tagja, egy. tanár ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Inzelt György DSc, egyetemi tanár ELTE TTK 
Kerekes Sándor DSc, egyetemi tanár BCE 
Keviczky László MTA rendes tagja, egy. tanár MTA SzTAKI 
Kiss Jenı MTA lev. tagja, egyetemi tanár ELTE BTK Magyar Nyelvtud. és Finnugor Int. 
Kulcsár Szabó 
Ernı 

MTA r. tagja, egy. tanár, igaz-
gató 

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratud. 
Int.  

Lamm Vanda  MTA l. tagja, egyetemi tanár MTA Jogtudományi Intézet (SzE ÁJK) 
Lenkei Péter DSc, egyetemi tanár PTE PMMK 
Ormos Pál MTA r. tagja, intézet igazgató MTA SzBK Biofizikai Intézete 
Padisák Judit DSc PE Limnológia Tanszék 
Pálfy Péter Pál MTA lev. tagja, egyetemi tanár MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
Penninger Antal DSc, egyetemi tanár BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz 
Pepó Péter DSc, egyetemi tanár DE Agrártud.-i Centrum MK Növénytud. Int. 
Pukánszky Béla DSc, egyetemi tanár SzTE BTK Neveléstudományi Tsz. 
Rostoványi Zsolt DSc, egyetemi tanár, dékán BCE TK 
Szeidl László DSc, egyetemi tanár BMF NIK 
Török László MTA lev. tag MTA RI 
Weiss János DSc PTE BTK Filozófiai Tanszék 

Referens 
Patthy Éva 
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4030 Felhasználói bizottság 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Greiner István elnök CSc Richter Gedeon 
Tardy Pál társelnök DSc, vezérigazgató Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 
Aradi Csaba igazgató Hortobágyi Nemzeti Park 
Asbóth Ede alelnök Magyar Ügyvédi Kamara 
Banai János CSc, egyetemi tanár Országos Gyógyintézeti Központ 
Fórián István igazgató Magyar Suzuki 
Gál Zoltán fıisk. tanár NyME 
Juhász István CSc, fıisk. tanár ZsKF 
Koós Attila PhD T-Com 
Lukáts Ákos  Electrolux 
Stern Pál CSc, informatikai oszt. vez. MÁV Vezérigazgatóság  
Valkó András PhD Ericsson 
Vámos Zoltán PhD GE Industries 
Varga Katalin pszichológus, ügyvezetı ig. Hill International Kft. 
Zwickl Péter igazgató Magyar Szálloda Szövetség 

4040 Minıségfejlesztési bizottság 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Trencsényi László elnök CSc, hab. docens ELTE 
Bálint Julianna tszv. PhD, fıisk. tanár SzIE Ybl Kar 
Horváth Attila CSc, ügyvezetı H&D Kft 
Koczor Zoltán CSc, fıisk. tanár, dékánh. BMF Rejtı Kar 
Kovács Árpád fıiskolai docens PTE PMMK Mérnöki menedzsment Tanszék 
Kozma Tamás DSc, egyetemi tanár DE Doktori Iskola 
Páczelt István MTA r. tag, egy. tanár ME 
Palicz Tamás PhD, orvos-igazgató SE Kútvölgyi Kórház 
Sifter Veronika jogi munkatárs BKTF 
Topár József egyetemi adjunktus BME 
Tóth Mariann kommunikációs irodavez. NyME - Benedek Fıisk. 
Veress Gábor DSc, egyetemi tanár PE 
Veresné Somosi Mariann CSc, tszv. egy. docens ME 
Vargáné dr. Szőcs Edit PhD, dékán DE MFK 

4050 Stratégiai bizottság 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Bazsa György elnök DSc, egyetemi tanár DE TTK 
Csirik János DSc, egyetemi tanár SzTE TTK Informatikai Tanszékcsoport 
Droppa Judit DLA, egyetemi tanár MOME 
Fésüs László MTA r. tagja, egyetemi tanár DE OEC 
Greiner István CSc, kutatási ig.h. Richter Gedeon Rt. 
Iványi Károly CSc, fıiskolai tanár BGF 
Keviczky László MTA r. tagja MTA SZTAKI 
Lukács István PhD habil, egyetemi docens ELTE 
Mecsi József CSc, egyetemi tanár PTE PMMK 
Róna-Tas András MTA r. tagja, kutató professzor SzTE BTK 
Tardy Pál DSc, vezérigazgató Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 
Trencsényi László PhD, egyetemi docens ELTE PPK 
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4060 Távoktatási bizottság 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Kis-Tóth Lajos elnök PhD, fıiskolai tanár EKF 
Kadocsa László társelnök PhD, fıisk. tanár, rektorh. DF 
Forgó Sándor PhD EKF 
Galli Csaba dr. univ. SzE 
Hoffmann Orsolya PhD KJF 
Kaszai Pál CSc SAP Kft. 
Kocsisné dr. Baán Mária PhD, egyetemi docens ME 
Könczöl Tamás  Sulinet 
Kugler Gyula fıisk. docens BMF 
Mlinarics József PhD, ügyvezetı elnök Magyar Tartalomipari Szövetség 
Ollé János egyetemi tanársegéd ELTE 
Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD, tszv. fıiskolai tanár BGF 
Szabó István PhD, egyetemi docens SzIE 
Szabó Zsuzsanna  Prisma Tanoda Kft. 
Törzsök Éva 2007.07.21-tıl CSc Szolnoki Fıiskola 
Vonáné Kokovay Ágnes fıiskolai docens NyF 

4070 Nemzetközi bizottság 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Csirik János elnök DSc SzTE TTK 
Bókay Antal CSc, egyetemi tanár, rektorh. PTE BTK 
Forgács Csaba CSc BCE 
Lenkei Péter DSc, egyetemi tanár PTE 
Scheiber Pál egyetemi tanár SzIE-ÁOTK 
Stern Pál CSc MÁV Vezérigazgatóság 
Zrínyi Miklós DSc, egyetemi tanár BME VBK 

4080 Etikai és összeférhetetlenségi bizottság - A felmerülı ügyekre aktuálisan választva 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 

Helgertné Szabó Ilona elnök CSc, egyetemi docens Károly Róbert Fıiskola 

4090 Tanárképzési bizottság 
Név Fokozat/Beosztás Munkahely 
Pukánszky Béla elnök DSc SzTE BTK 
Falus Iván társelnök CSc PE 
Balogh László egyetemi docens, int. ig. DE Pszichológiai Intézet 
Czeglédy István intézetigazgató NyF 
Fazekas Csaba dékán ME BTK 
Forray Katalin DSc PTE-BTK 
Györgyiné Koncz Judit rektorhelyettes KRE 
Homor Géza fıigazgatóh. SzTE JGYPK 
Hunyady Györgyné fıiskolai tanár ELTE TÓFK 
Iker János rektorhelyettes BDF 
Kadocsa László fıigazgatóh. DF 
Kis-Tóth Lajos ált. fıigazgatóh. EKF 
Köpf Lászlóné igazgató EJF Gyakorló Iskola 
Michaletzky György dékán ELTE, TTK 
Pintérné Grundmann Frida osztályvezetı  Nagykanizsa Polgármesteri Hiv. 
Szenes György igazgató Bolyai János FGyM Szakközép 
Szabó László Tamás egyetemi tanár DE BTK 
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4100 Hit- és vallástudományok bizottság 

Név Fokozat/Beosztás Intézmény 
Szuromi Szabolcs elnök PhD, egyetemi tanár PPKE 
Staller Tamás társelnök CSc, egyetemi tanár ORZsE 
Ancsin István  PhD, fıiskolai tanár AVKF 
Béres Tamás  egyetemi docens EHE 
Dolhai Lajos  PhD habil EHF 
Fekete Károly  egyetemi tanár DRHE 
Gyıri István  egyetemi tanár SRTA 
Máté-Tóth András  PhD habil, tszv.  SzTE 
Németh Dávid  PhD KRE 
Pákozdi István  fıiskolai tanár Sapientia SzHF 
Pesthy Mónika  DSc, egyetemi tanár ZSKF 
Rugási Gyula  CSc, fıiskolai tanár SzPA 
Ruzsa Ferenc  CSc, egyetemi docens ELTE 
Sesztók András PhD SzAGKHF 
Tokics Imre fıiskolai tanár ATF 
Tóth-Soma László  PhD, fıiskolai docens BHF 
Zsengellér József  PhD, egyetemi tanár PRTA 

Ad hoc Hadtudományi és haditechnikai bizottság 
(2007/3/VI/4. sz. MAB határozat) 
Név Fokozat Munkahely 
Holló József Ferenc altábor-
nagy 

CSc, c. egyetemi tanár Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Michelberger Pál MTA rendes tagja  
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 

Bökönyi István 
ny. altábornagy 

CSc, stratégiai igazgató In-Kal Security 2000 Kft. 

Bukovics István CSc, ny. tábornok (2007. június 30-ig miniszteri fıtanácsadó) 

Hegyesi József CSc, ny. mérnök 
BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazga-
tóság 

Horváth Mátyás DSc, egyetemi tanár BME GÉK Gépgyártástechnológiai tsz. 

Nagy Tibor 
CSc, ny. ezredes, ta-
nácsadó 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Szilágyi Tivadar CSc, egyetemi tanár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem HTK 
 
 

Változás LB-k összetételében (PTE, NyME) 

2007/3/VI/5. sz. MAB határozat (07.03.09) 

1) A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karát látogató bizottság elnöke, 
Gergely András javaslata a kari LB kiegé-
szítésére: 

A. Gergely András CSc, MTA Politi-
katudományi Intézet (politológia, szo-
ciológia) 
Albert József CSc, Veszprémi Érseki 
Hittudományi Fıiskola (szociális mun-

ka, szociológia, szociálpolitika, média 
és kommunikáció) 

2) A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezı-
gazdasági- és Élelmiszertudományi Karát 
látogató bizottság elnöke, Heszky László 
javaslata Oláh János (DSc, TSF) LB tag 
betegsége miatti személycserére: 

Szabó Lajos (DSc, egyetemi tanár 
TSF, Környezetvédelmi Intézet ig.) 
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Tiszteletbeli elnök funkció 

2007/3/VI/6. MAB határozat (07.03.09) 

A 2003-2006 között a MAB elnöki tisztét betöl-
tı Fésüs Lászlót tiszteletbeli elnöknek kérte fel 
a testület. Fésüs László a felkérést elfogadta. 

 

 
Személyi változások a MAB bizottságaiban 

2007/4/IV/2. sz. MAB határozat (07.03.30) 

1) Az Irodalomtudományi bizottság elnöke, 
Kulcsár Szabó Ernı javaslata a bizottság-
nak 16 tagúra való kiegészítésére a fel-
használói szféra képviselıjével: Arató 
László középiskolai tanár ELTE Radnóti 
Miklós Gimnázium és Gyakorló Iskola 

2) A Társadalomtudományi bizottság elnöke, 
Rostoványi Zsolt javaslata a bizottság ki-
egészítésére: Horányi Özséb PhD egyetemi 
tanár BME GTK Szociológia és kommuni-
káció tsz. 

3) Az ad hoc Hadtudományi és haditechnikai 
bizottság kiegészítésére a márc. 9-i plená-
ris ülésen elhangzott javaslatot a bizottság 
elnöke, Holló József elfogadta, és az ad 
hoc bizottság 8. tagjaként javasolja felkér-
ni Bukovics István CSc, nyá. tábornokot, 
aki 2007. jún. 30-ig miniszteri fıtanács-
adó, a bizottság munkájában csak e státu-
sza megszőnését követıen vesz majd részt. 

4) A Matematikai bizottság elnöke, Pálfy 
Péter Pál javaslata a bizottság kiegészíté-
sére: Szabó József vezetı aktuárius ügyve-
zetı igazgató ING Biztosító, Veres Pál 
igazgató, Földes Ferenc Gimnázium, Mis-
kolc 

5) A Föld- és környezettudományi bizottság 
elnöke, Padisák Judit javaslata bizottsági 
tag cserére (Klinghammer I. Gazdasági 
Tanács tag helyett), valamint a bizottság 
kiegészítése 16 tagra: Grigorszky István 
PhD DE TTK Hidrobiológia tsz., Posta Jó-

zsef DSc DE TTK Szervetlen és Analitikai 
Kém. tsz. 

6) A Biológiai bizottság társelnöke, 
Závodszky Péter javaslata a bizottság ki-
egészítésére: Putnoky Péter DSc egyetemi 
tanár PTE TTK Biológiai Intézet 

7) Az Orvos-, egészség- és sporttudományi 
bizottság elnöke, Ádám Veronika javaslata 
a bizottsági tagi cserére (Szilvási István 
FTT tag helyett) és/vagy a bizottság kiegé-
szítésére felhasználói tagokkal: Velkey 
György fıigazgató Bethesda Gyermekkór-
ház, Banai János CSc egyetemi tanár Or-
szágos Gyógyintézeti Központ (a Magyar 
Orvosi Kamara jelöltje) 

8) A Felhasználói bizottság elnöke, Greiner 
István javaslata bizottsági tag cserére 
(Szilvási István FTT tag helyett), valamint 
a bizottság bıvítésére Varga Katalin pszi-
chológus, ügyvezetı igazgató Hill 
International Kft. személyzeti tanácsadó 
cég, Banai János CSc egyetemi tanár Or-
szágos Gyógyintézeti Központ (a Magyar 
Orvosi Kamara jelöltje) 

9) A Minıségfejlesztési bizottság elnöke, 
Trencsényi László javaslata a bizottság 
bıvítésére: Kovács Árpád fıiskolai docens, 
PTE PMMK Mérnöki Menedzsment Tsz. 

10) A Hit- és vallástudományi bizottság elnö-
ke, Szuromi Szabolcs javaslata a bizottság 
bıvítésére: Tokics Imre fıiskolai tanár, 
Adventista Teológiai Fıiskola. 

 
Változás az Agrár- és agrármérnöki bizottság személyi összetételében 

2007/5/IX/1/1. sz. MAB határozat (07.04.27) 
Az Agrár- és agrármérnöki bizottság személyi 
összetételében összeférhetetlenségi okból (gaz-
dasági tanács tagság) változás szükséges: Né-
meth Tamás MTA lev. tag, fıigazgató (MTA 

TAKI) helyett Heszky László MTA r. tag, tszv. 
egy. tanár (SzIE), Csikai Miklós vezérigazgató 
(Árpád Zrt, Szentes) helyett Balikó Sándor c. 
egy. docens, igazgató, Bólyi Mezıgazdasági 
Zrt. 
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Változás az Építész, építı, közlekedési bizottság személyi összetételében 

2007/5/IX/1/2. sz. MAB határozat (07.04.27) 
Az Építész, építı, közlekedési bizottság összeté-
telében elhalálozás miatt: Tóth Lajos CSc, 

tszv. egyetemi docens (SzE) helyett Holló Péter 
DSc, egy. tanár (SzE) 

 
Változás a Gazdaságtudományi bizottság személyi összetételében 

2007/5/IX/1/3. sz. MAB határozat (07.04.27) 
Galasi Péter CSc (BCE) a Felhasználói bizott-
ság helyett a Gazdaságtudományi bizottság 

tagjaként kíván tevékenykedni, az érintett bi-
zottsági elnökök egyetértésével. 

 
Változás a Hit- és vallástudományok bizottság személyi összetételében 

2007/5/IX/1/4. sz. MAB határozat (07.04.27) Sesztók András PhD, a SZAGKHF tanára lett 
a Hit- és vallástudományok bizottság új tagja. 

 
Változás intézményi Látogató Bizottságban 

2007/5/IX/2/2. sz. MAB határozat (07.04.27) 
Javaslattevı: Kerekes Sándor, a BGF koordi-
náló elnöke. 
A Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és 
Számviteli Fıiskolai Kar kari LB elnöke, Tara-
fás Imre lemondott. 

Új kari LB elnök: Dimény Erzsébet – CSc, PE 
Gazdaságtudományi Kar (korábban kari LB 
tag). 
Új tag a LB-ben: Vigvári András – CSc BME 
Gazdaságtudományi Kar Pénzügy tsz. 
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INTÉZMÉNYI, KARI HATÁROZATOK 

Intézményi akkreditációs jelentések 

Intézményi akkreditációs eljárást érintı változások 

2007/5/IX/2/1. sz. MAB határozat (07.04.27) 
Módosítás az intézmények sorra kerülésének 
ütemezésében 
A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı 
Fıiskola a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temmel 2008. január 1-jétıl való integrációját 
tervezi. A már csak 2007. december 31-ig 

önálló fıiskola akkreditációs értékelésére nem 
a MAB ütemezés szerinti 2007/2008-as tanév-
ben, hanem csak a PPKE-hoz integrálódást 
követıen kerül sor. (A MAB ütemezése szerint 
a PPKE második akkreditációs értékelésére a 
2009/2010-es tanévben került volna sor.) 

 

Intézménylétesítés 
 

Állásfoglalás külföldi intézmény magyarországi mőködési engedély iránti kérelemrıl, intéz-
ménylétesítésrıl 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat sz. 
Lm14 Université Paris X - 

Nanterre 
külföldi intézmény Magyarországi mőködé-
se engedélyezésének kérése 

2007/2/VII/2/3. 
(a MAB szakmai véleményt 

nem fogalmazott meg) 
Lm15 Conservatoire National 

des Arts et Métiers 
(CNAM) 

külföldi intézmény Magyarországi mőködé-
se engedélyezésének kérése 

2007/2/VII/2/4. 
(a MAB szakmai véleményt 

nem fogalmazott meg) 
 

Nem támogatott intézménylétesítési kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat sz. 
Li11 SOTER LINE Oktatási Köz-

pont 
Soter Nemzetközi és Informatikai Fıiskola 
állami elismerése 

2007/3/VII/4. 

Li8 Patrónus Alapítvány Novus Mővészeti Fıiskola állami elismerése 2007/4/V/33. 
Li9 Szent György Fıiskola Szent György Fıiskola állami elismerése 2007/5/XI/5/1. 
Li10 Péter Rózsa Oktatási és 

Idegennyelvi Központ Kft. 
Rózsa Gazdasági és Jogi-igazgatási Fıiskola 
állami elismerése 

2007/5/XI/5/2. 

Li14 OKM SE-TSK kiválása - Magyar Testnevelési és 
Sporttudományi Egyetem létesítése 

2007/5/XI/5/3.  

Lm13 Schiller Nemzetközi Akadémia 
Oktatási Kft 

Schiller Nemzetközi Akadémia Oktatási Kft - 
bachelor of arts in international relations and 
diplomacy alapszak indítás 

2007/5/XI/6. 

EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZATOK1 

2007/5/X. (ET) Egyetemi tanári pályázatok 
A plénum az elıterjesztett 166 egyetemi tanári pályázatról 86 esetben támogató, 80 esetben elutasító 
határozatot hozott. 

DOKTORI ISKOLÁK 

Elıakkreditáció 

Nem támogatott doktori iskolák 

Kód 
Intéz-
mény 

Tudományág Vezetı 
Határozat 

sz. 
D179 PTE mőszaki tudományi doktori iskola (építımérnöki tudományok; 

informatikai tudományok) „Multistrukturális rendszerek mo-
dellezése és szimulációja” létesítése 

Dr. Iványi Mik-
lós egyetemi 
tanár, DSc 

2007/5/XII. 

                                                           
1 A 2006. március 1-én hatályba lépett 2005. évi CXXXIX. új felsıoktatási törvény 106§-a (4) bekezdés értelmében a MAB 
csak az egyetemi tanári pályázatok véleményezését végzi. 
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

 
Támogatott alapképzési szak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
Bk156 (Bs967) ORZsE zsidó liturgika alapképzési szak létesítése 2007/5/XI/3/1. 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
Mk177 MTF néptáncmővész mesterszak létesítése 2007/4/V/21. 
Mk178 MTF klasszikus balettmővész mesterszak létesítése 2007/4/V/22. 
Mk188kieg. (Ms99) ELTE neveléstudományi mesterszak létesítése 2007/4/V/24. 
Mk189 ELTE gyógypedagógus mesterszak létesítése 2007/4/V/25. 
Mk191 ELTE fordító és tolmács mesterszak létesítése 2007/4/V/26. 
Mk193 DE angol nyelv és irodalom mesterszak létesítése 2007/4/V/27. 
Mk14/15átdolg. BME biomérnök mesterszak létesítése 2007/4/V/32. 

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
Mk186 BHF vaisnava teológia mesterszak létesítése 2007/4/V/23. 
Mk183 PE mővelıdéstörténet mesterszak létesítése 2007/5/XI/3/8. 
Mk199 ELTE politikai szakértı mesterszak létesítése 2007/5/XI/3/9. 

Támogatott alapképzési szak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Szakirányok 
Határozat szá-

ma 
Bs882 BME mőszaki szakoktató elektronikai és 

informatikai szakirányok indítása 
elektronikai és informati-

kai szakirányok 
2007/2/VII/2/1. 

Bs948 BHF vaisnava teológia alapképzési szak 
indítása 

teológia, vaisnava, vallás-
bölcselı szakirányok 

2007/4/V/4. 

Bs967 
(Bs156) 

ORZsE zsidó liturgika alapképzési szak 
indítása 

 2007/5/XI/3/2. 

Támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
Ms92 BCE közigazgatási mesterszak indítása 2007/2/VII/2/2. 
Ms97 BME építész osztatlan (5 éves) mesterszak indítása 2007/4/V/1. 
Ms105 BCE tájépítész mesterszak indítása 2007/4/V/2. 
Ms80 SzIE természetvédelmi mérnök mesterszak indítása 2007/4/V/3. 
Ms99 (Mk188kieg) ELTE neveléstudományi mesterszak indítása 2007/4/V/30. 
Ms90 ZsKF politikatudományok mesterszak indítása 2007/4/V/31. 
Ms94 ME mérnök informatikus mesterszak indítása 2007/5/XI/1/4. 
Ms86 MTF klasszikus balettmővész mesterszak indítása 2007/5/XI/3/10. 
Ms87 MTF néptáncmővész mesterszak indítása 2007/5/XI/3/11. 
Ms72mód. BCE gazdaságinformatikus mesterszak indítása 2007/5/XI/4/2. 
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Nem támogatott alapképzési szakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Szakirány 
Határozat 
száma 

Bs908 mérnökinformatikus alapképzé-
si szak indítása 

 2007/3/VII/1. 

Bs909 gazdaságinformatikus alapkép-
zési szak indítása 

 2007/3/VII/2. 

Bs910 

SOTER Nem-
zetközi és Infor-
matikai Fıiskola 

nemzetközi tanulmányok alap-
képzési szak indítása 

 2007/3/VII/3. 

Bs950 SzTE szhk. szabad bölcsészet  
alapképzési szak indítása 

vallástudományi, kommuni-
káció és médiatudomány, 
filmelmélet és filmtörténet 

szakirányok 

2007/4/V/5. 

Bs942 EKF filmelmélet és filmtörténet szak-
irány indítása szabad bölcsészet 
alapképzési szakon 

filmelmélet és filmtörténet 
szakirány 

2007/4/V/6. 

Bs583 BDF esztétika szakirány indítása 
szabad bölcsészet szakirányon 

esztétika szakirány 2007/4/V/7. 

Bs938 NyME germanisztika alapképzési szak 
indítása 

 2007/4/V/8. 

Bs946 BGF közszolgálati alapképzési szak 
indítása 

 2007/4/V/9. 

Bs949 SzTE turizmus-vendéglátás alapkép-
zési szak indítása 

 2007/4/V/10. 

Bs964 SzIE turizmus-vendéglátás alapkép-
zési szak indítása 

 2007/4/V/11. 

Bs947 DF kommunikáció és médiatudo-
mány alapképzési szak indítása 

 2007/4/V/12. 

Bs958 ME (szhk: Bp.) politológia alapképzési szak 
indítása 

 2007/4/V/13. 

Bs963 KJF szociálpedagógia alapképzési 
szak indítása 

 2007/4/V/14. 

Bs966 VHF társadalmi tanulmányok alap-
képzési szak indítása 

 2007/4/V/15. 

Bs943 SzTE kerámiatervezı alapképzési 
szak indítása (kkk: kerámiater-
vezés) 

 2007/4/V/16. 

Bs959 alkalmazott látványtervezés 
alapképzési szak indítása 

 2007/4/V/17. 

Bs960 animációs tervezés alapképzési 
szak indítása 

 2007/4/V/18. 

Bs961 fotográfia alapképzési szak 
indítása 

 2007/4/V/19. 

Bs962 

Patrónus Alapít-
vány 

tervezıgrafika alapképzési szak 
indítása 

 2007/4/V/20. 

Bs901 gazdaságinformatikus alapkép-
zési szak indítása 

 2007/5/XI/1/1. 

Bs902 

Szent György 
Informatikai 
Oktatási kft. 

védelmi igazgatási alapképzési 
szak indítása 

 2007/5/XI/1/2. 

Bs951 ápoló ill. mentıtiszt szakirá-
nyok indítása az ápolás és be-
tegellátás alapképzési szakon 

 2007/5/XI/2/1. 

Bs965 

Wesley János 
Fıiskola 

egészségügyi szervezı alapkép-
zési szak indítása 

egészségügyi ügyvitelszer-
vezı szakirány 

2007/5/XI/2/2. 
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Kód Benyújtó A kérelem címe Szakirány 
Határozat 
száma 

Bs898 pénzügy és számvitel alapkép-
zési szak indítása 

 2007/5/XI/3/3. 

Bs899 közszolgálati alapképzési szak 
indítása 

 2007/5/XI/3/4. 

Bs897 igazgatásszervezı alapképzési 
szak indítása 

 2007/5/XI/3/5. 

Bs900 

Péter Rózsa Gaz-
dasági és Jogi-
igazgatási Fıis-
kola 

igazságügyi igazgatás alapkép-
zési szak indítása 

 2007/5/XI/3/6. 

Bs971 Eötvös József 
Fıiskola 

nemzetközi tanulmányok alap-
képzési szak indítása 

 2007/5/XI/3/7. 

Bs944 Pannon Egyetem rekreáció szervezés és 
egészségfejleszés alapképzési 
szak indítása 

 2007/5/XI/4/3. 

Nem támogatott mesterszak indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Szakirány Határozat száma 
Ms38 BKTF koreográfus mesterszak indítása kortárstánc 2007/4/V/28. 
Ms39 BKTF kortárstáncmővész mesterszak indítása kortárstánc  2007/4/V/29. 
Ms91 DF kohómérnöki mesterszak indítása  2007/5/XI/1/3. 
Ms93 ME gazdaságinformatikus mesterszak indítása  2007/5/XI/4/1. 
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