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TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztató a doktori iskolák 2013 ıszi megfelelıségi vizsgálatának tapasztalatairól 

A doktori iskolák 2013 októberében indult ér-
tékelése megfelelıségi vizsgálat. Ez azt jelenti, 
hogy a MAB most a doktori iskolák és törzs-
tagjaik doktori kormányrendeletnek és MAB 
elvárásoknak való megfelelıségét értékelte, 
értékeli, de csak azon néhány doktori iskola 
esetében hozott, hoz új határozatot, melyek 
akkreditációjának hatálya 2013 végén vagy 
2014 elején lejár. A többi doktori iskola eseté-
ben nem születik most akkreditációs határo-
zat, csak megfelelıségi vélemény. 
A doktori iskolák többségének az 
akkreditációja 2014. december 31-ig hatá-
lyos, ez nem változik a mostani értékeléssel. 
A mostani vizsgálat felkészülés a 2014. ıszi, 
„éles”, akkreditációs értékelésekre. Azon dok-
tori iskolák és törzstagok, amelyek, illetve akik 
a mostani MAB értékelés szerint valamilyen 
okból nem felelnek meg az elvárásoknak, a 
formai és tartalmi hiányosságok javítására fel-
hívó jelzést kapnak. A MAB ezzel lehetıséget 
kíván biztosítani az érintett doktori iskoláknak 
és törzstagoknak a 2014. ıszi akkreditációs 
értékelésekre való felkészülésre, a most ta-
pasztalható hiányosságok pótlására. A MAB a 
megfelelıségi vizsgálattal a doktori iskolák 
mőködését kívánja segíteni, rámutatva azon 
pontokra, ahol a teljes megfeleléshez még ten-
nivalók vannak. Arra is felhívjuk azonban a 
figyelmet, hogy a mostani megfelelés nem je-
lenti azt, hogy az adott DI/törzstag a követel-
ményeknek jövıre is megfelel (pl. életkor mi-
att). 
Az egyedi szakértıi vélemények, a szakbizott-
ságok és az Egyetemi tanári és doktori kollégi-
um javaslatai alapján a MAB 2013. december 
6-i ülésén 120 doktori iskola megfelelıségi 
értékelését tőzte napirendre. (A további doktori 
iskolák megfelelıségi értékelése a MAB kö-
vetkezı, 2014. január 31-i ülésén kerül napi-
rendre.) 
• A MAB két doktori iskoláról – lejáró 

hatály miatt – új akkreditációs határo-
zatot hozott. (Ezek bekerülnek a 
www.doktori.hu nyilvános adatbázisba.) 

• Néhány (9 db) 6 évnél nem régebben 
létesült (180 kódszám feletti) doktori is-
kolára vonatkozóan új törzstag(ok) be-
vonása miatt született az új törzstag(ok) 

megfelelıségét rögzítı, kiegészítı jelle-
gő határozat. (Bekerülnek a nyilvános 
adatbázisba: www.doktori.hu.) 

• A többi DI és törzstagjaik esetében ösz-
szegzı megfelelıségi értékelést foga-
dott el a Testület. 

A doktori iskolákra vonatkozó határozatokat 
illetve összegzéseket – a jelen összefoglalóval 
együtt – megküldjük az érintett intézmény rek-
torának. 
A doktori iskolai és törzstagi megfelelıségi 
összegzések és értékelések a megfelelıségi 
vizsgálat céljára a MAB szerverére lementett, 
nem nyilvános http://doktori.mab.hu adatbá-
zisban olvashatók, a nyilvános adatbázishoz 
meglévı jogosultságok szerinti bejelentkezés 
után. Itt minden doktori iskolára és törzstagra 
vonatkozóan elérhetı a jelenleg hatályos 
(többségében 2009-ben kelt) akkreditációs ha-
tározat és a mostani megfelelıségi összegzés 
is, az iskola ill. törzstag adatlapján a „MAB 
értékelés” sorban szereplı dátumra kattintva. A 
nyilvános (www.doktori.hu) adatbázisban a 
mostani összegzések nem szerepelnek! 
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2013 ıszi 
megfelelıségi értékelések eddigi általános ta-
pasztalatait. 
1. A MAB többszöri figyelemfelhívása elle-

nére sok esetben elıfordult, hogy nem 
frissítették a doktori iskolák, illetve a 
törzstagok adatait (képzési terv, DI hon-
lap, intézményközi megállapodások, törzs-
tagi publikációk, tudománymetriai adatok, 
témavezetések, élı témakiírások, megtör-
tént védések). Kérjük, hogy ezek frissítése 
2014 szeptemberére feltétlenül történjék 
meg.  

2. A doktori iskoláktól a tevékenységükre, 
eredményeikre vonatkozó önértékelést 
legalább 5 évenként várja el a MAB, fel-
hívjuk tehát a figyelmet, hogy legkésıbb a 
2014 ıszi akkreditációs értékelés elıtt új 
önértékelést kell készíteni és az adatbázis-
ba feltölteni. 

3. Az egyidejőleg több doktori iskolában ak-
tív törzstagok közül sokan nem figyeltek 
az egyes iskolákban végzett tevékenysé-
gük százalékos megoszlási adataira, nem 
ellenırizték, nem frissítették azokat. Így 
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fordulhatott elı, hogy 22 személy esetében 
az adott doktori iskolában törzstagként 
végzett tevékenységhányadra vonatkozóan 
0% szerepelt. Az sem szerencsés, hogy sok 
esetben éppen abban a doktori iskolában, 
amelyben törzstagok, a részvételi arányuk 
alacsony, több esetben jóval alacsonyabb, 
mint más DI-ben, ahol oktatóként, téma-
hirdetıként vannak csak jelen. A MAB 
2014 tavaszán frissíteni fogja akkreditációs 
elvárásait, s a törzstagi tevékenységi 
arányra várhatóan 51%-os megfelelıségi 
minimumot fog kitőzni. 

4. Több doktori iskolában egyes törzstagok 
kutatási területük tudományágának / ágai-
nak megadásánál egyáltalán nem jelölik 
meg annak az iskolának a tudomány-
ágát, amelyben törzstagok, vagy azok kí-
vánnak lenni. (Ez az egymással mély 
szakmai átfedésben lévı tudományágak-
nál, pl. kémiai tudomány és gyógyszeré-
szettudomány, vagy biológiai tudomány és 
elméleti orvostudomány, stb., még elfo-
gadható, más esetekben viszont kétessé 
válhat a törzstagi relevancia a DI tudo-
mányágában és kutatási területén.)  

5. Egy személy – függetlenül attól, hogy 
hány felsıoktatási intézményben lát el ok-
tatói feladatot – akkreditációs szempont-
ból csak egy ugyanazon intézményben 
vehetı számításba, a képzés összes szint-
jén. Nem lehet tehát valakit pl. törzstag-
ként és mesterképzésben más-más intéz-
ményben figyelembe venni. Kérjük, hogy a 
törzstagok figyeljenek erre, s a doktori is-
kola vezetık ellenırizzék, hogy iskolájuk 
törzstagjai valóban a doktori iskolát mő-
ködtetı intézménynek adták akkreditációs 
nyilatkozatukat. 

6. Ismételten felhívjuk a figyelmet: az a 
törzstag, aki MTA által támogatott egye-
temi kutatócsoport alkalmazottja az adott 
egyetemen, az adatbázisban „egyetemi ku-
tató” beosztást válasszon; intézményközi 
megállapodásra ilyen esetben nincs szük-
ség. 

7. Több esetben szerepelnek az adatbázisban 
elhunyt személyek, többen ráadásul prog-
ramvezetık (voltak), elhalálozásuk idı-
pontja nincs jelölve a személyi adatlapju-
kon, látszólag tehát élı, aktív személyek. 
(Az elhalálozási idıpontot a DI adminiszt-
rátora tudja felvinni az adatbázisba.) 

8. Sok visszajelzést kaptunk a 10 publikáci-
óba beszámítható közlemények ügyében. 
Ezeket megtárgyalva a MAB Testülete úgy 
döntött, hogy módosítani fogja a törzstagi 
megfelelıséghez figyelembe vehetı köz-
leménytípusok listáját, s a 2014. ıszi érté-
kelés során – minıségi megfontolásokat és 
az MTA illetékes bizottságainak álláspont-
ját is figyelembe véve – bizonyos szakterü-
leteken el fogja fogadni a nívós konferen-
cia kiadványokban megjelent közlemé-
nyeket. Felhívjuk azonban a figyelmet ar-
ra, hogy várhatóan továbbra sem fogjuk 
saját, új eredményt közlı publikációnak 
tekinteni a győjteményes, tanulmánykötet 
szerkesztését. (Jelenleg sok törzstag 10 
közleménye között vannak ilyen szerkesz-
tıi munkák feltüntetve.) 

9. Sok doktori iskolában kívánatos a törzsta-
gi korfa fiatalítása. (Még olyan doktori 
iskola is van, amelyet a jelenlegi adatok 
szerint professor emeritus vezet. Ez nem 
felel meg a MAB elvárásainak.) 

10. Javasoljuk az egyazon intézményben azo-
nos tudományágban mőködı doktori is-
kolák összevonását. 

11. A doktori iskolák mőködtetésében, s a 
doktori fokozatadásban illetékes intézmé-
nyi szintő testületek összetételét a MAB 
most nem vizsgálta, s ezek vizsgálatát a 
2014-es értékelésben sem tervezzük. Fel-
hívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a 
mindenkor hatályos doktori kormányren-
delet vonatkozó rendelkezéseit az intéz-
ményeknek maradéktalanul be kell tartani-
uk, testületeiket az elıírások szerinti össze-
tételben kell mőködtetniük. Ez a doktori 
eljárások, az odaítélt doktori fokozatok hi-
telessége és törvényessége szempontjából 
az intézmények elemi érdeke! 

12. A MAB tervezi, hogy a doktori iskolák 
következı akkreditációs értékelése során 
szúrópróbaszerően megvizsgál néhány, a 
doktori iskolában az utóbbi években ké-
szült és az adatbázisba feltöltött értekezést. 

 
Budapest, 2013. december 20. 

Balázs Ervin, a MAB elnöke 
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Az ENQA Board döntése a MAB ENQA tagságának tárgyában 

(ENQA elnökének levele) 

Balázs Ervin elnök úr a testület január 31-i 
ülésén elmondta, hogy az ENQA értékelés 
eredményeként a MAB teljes jogú tagságát 
nem szüntették meg, de monitor eljárást kell 
lefolytatni két éven belül. A két fı ok egyike a 
MAB függetlensége (döntések OH-EMMI fe-
lülírása; tagok indoklás nélküli visszahívható-
sága; a plénum tagjainak kinevezésében 18-ból 
9-et a miniszter terjeszt föl, ez kormányzatfüg-
gıvé teszi a testületet), a másik a MAB finan-
szírozásának kérdése. A túl sok szervezet általi 
tagjelölés sem jó megoldás. A MAB hiányzó 
tagjai pótlására 1 MRK és 2 miniszteri jelöltet 
várt a Bizottság. Sajnos mindig személyben és 
nem szakterületben gondolkodik a delegáló 
szerv. A funkciót kellene nézni, de jelenleg 
nálunk nem ez történik. A MAB-nak e hiá-
nyosságok megoldására nincs lehetısége, a 
testület hatáskörén kívül esı jogszabályi kör-
nyezet megváltoztatása szükséges a nemzetkö-
zi szervezeti tagságnak való megfeleléshez. Az 
ENQA levele a MAB honlapján olvasható, 
publikus, a minisztériumnak is megküldte a 
testület. 
 
Az ENQA elnökének levele 
 

Prof. Ervin Balázs President Hungarian 
Accreditation Committee (HAC) 
Dublin, 17 January 2014 
Subject: External review of HAC and decision 
on membership 
 

Dear Professor Balázs, 
I am writing to inform you of the decision 
taken by the ENQA Board on 29 November 
2013 regarding the membership of HAC in 
ENQA.  
As you know, the Board had already discussed 
the report of the review panel at its meeting of 
28 October 2013 and I would like to thank you 
for the additional information you kindly 
provided regarding the criteria on resources 
and independence.  

From your explanations, the Board came to the 
conclusion that, while the other criteria can be 
deemed as satisfactorily met, the level of 
compliance of criterion 3 (resources) and 5 
(independence) is significantly lower.  
Indeed, the financial instability (the budget 
allocation for the second half of the year had 
not been transferred yet at the beginning of 
November) and the fact that the Educational 
Authority might overturn a decision of HAC 
and grant programmes or institutions a licence 
to operate without HAC accreditation are a 
cause of concern for the Board.  
In addition, the outcome of the discussion with 
the Secretary of State for Higher Education 
regarding the delegation and appointment of 
HAC members is still uncertain.  
As substantial compliance with the 
membership criteria is required for full 
membership of ENQA, the Board cannot renew 
HAC’s full membership at this moment. HAC 
will thus be designated as “ENQA Full 
member under review” for a period of two 
years from the 29th November 2013  and will 
need to undergo a new review process at the 
end of this period, or sooner, if HAC wishes.  
If HAC is dissatisfied with the decision of the 
ENQA Board not to reconfirm membership, it 
may file an appeal according to the procedures 
outlined in article 38 of the Statutes of ENQA. 
I would like to conclude by emphasising that 
the report  confirmed the high professionalism 
of the Agency and its staff in conducting 
evaluation procedures. Since HAC has been a 
Full member for over 10 years, we hope that 
the two  major aforementioned shortcomings 
identified in the review will be addressed and 
substantially resolved in the next two years.  
 
Yours sincerely, 
Padraig Walsh, President of ENQA 
 

 
A 2012/13-as intézményakkreditációs eljárás kérdıíves visszacsatolása 

(Érintett intézmények és LB tagok) 

A válaszarány magas, 85-90%-os volt, köszön-
jük a visszajelzéseket, a MAB munkájának 
segítését. Az összesített kérdıívek a MAB 

honlapján, a MAB minısége menüpontban ol-
vashatók. 
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Intézményakkreditációs LB-k felkészítı ülése 
(2014. február 10.)

Az LB tagoknak Bodorkós László tartott elı-
adást (a MAB honlapján a Publikációk menü-
pontban olvasható). A megjelent LB tagok to-
vábbá tájékoztatást kaptak a szervezési, logisz-
tikai kérdésekrıl, a TIR adatbázisban elérhetı-

vé tett dokumentumokról. Ezek alapján készül-
nek fel a látogatásokra. Elıre is megköszöntük 
a látogató bizottsági tagságot vállaló szakembe-
rek munkáját. 

 
Megbeszélés Klinghammer Istvánnal 

(2014. február 11.) 

Balázs Ervin személyes konzultáción találko-
zott Államtitkár úrral, kérte a jogszabályi vál-
tozás elıkészítését és a MAB financiális hátte-
rének a rendezését. A választások miatt pár 
hónapig még nem várható érdemi változás, 
aláírt támogatási szerzıdés. Ez ismét anyagi 
bizonytalanságban tartja a MAB-ot. Az elıször 
ígért 165M helyett most 155MFt-ról van tu-
domásunk. Biztosat még nem tudunk a várható 
összegrıl. 
Michelberger Pál, a MAB korábbi elnöke java-
solta korábban, hogy a felhasználókat, gyakor-
lati szakembereket, akik az egyetemeken is 
részt vesznek az oktatásban, és érdemesek rá, 

professzori kinevezést kaphassanak. Egyetemi 
tanárként jelenleg nem jöhetnek szóba, a cím-
zetes egyetemi tanári cím pedig lejáratott lett, 
sok esetben érdemtelenül osztogatott cím. Ba-
lázs Ervin egy-egy szakmai kiválóságról elne-
vezett egyetemi tanári címet javasolt a mősza-
ki, az agrár és a gazdálkodástudomány terüle-
teken, amit az MTA elnök, a MAB elnöke és a 
szakbizottsági elnökök javaslatára, elbírálás 
után adományozna a köztársasági elnök. 
Az elıterjesztést Balázs Ervin a Pannon Egye-
tem rektorával, Friedler Ferenccel közösen 
írásban nyújtotta be az államtitkárnak.  

 
Megbeszélés a HÖOK vezetıivel 

(2014. február 18.) 

Balázs Ervin kezdeményezte a találkozót. A 
HÖOK az ENQA döntés felıl érdeklıdött, tá-
jékoztatást kértek a hallgatók jövıjét érintı 
kérdésekben. Balázs Ervin igyekezett ıket 

megnyugtatni, a minıségi felsıoktatás a tanul-
ni vágyó hallgatók számára a magyar intézmé-
nyekben továbbra is elérhetı kell legyen, a 
MAB is e cél elérését szolgálja. 

 
MAB – MTT – FvB – FB együttes ülés 

(2014. február 28.) 

A megbeszélésre a plénumülés után, du. 15 
órától került sor. A MAB elnökének a MAB 
munkájáról, feladatairól történı tájékoztatása 
után vélemények, javaslatok hangzottak el a 
jövıbeli mőködésre, szabályozásra. 
Balázs Ervin röviden ismertette a MAB 2013. 
évi tevékenységét, kiemelve az FSZ képzések 
indításának véleményezését (az OH a MAB 
által nem támogatott képzéseket is engedélyez-
te), a MAB ENQA általi értékelését és az érté-
kelés eredményét. Az ENQA két ponton látott 
problémát a tagsági követelmények teljesítése 
tekintetében, ezek a függetlenség és a finanszí-
rozás. Mindkét pont kívül áll a MAB hatáskö-
rén, jogszabály módosítást igényelnek. Bízunk 
benne, hogy ez a választások után meg fog tör-
ténni. A függetlenség tekintetében az elnök 

nem az esetleges politikai befolyásolást látja 
veszélynek, hanem a MAB szakértıinek füg-
getlenségét, az elfogulatlan véleményalkotás 
biztosításának nehézségeit. Említette még, 
hogy 2013-ban ünnepeltük a MAB 20 éves 
fennállását. 
A kiküldött kérdésekre a következı észrevéte-
lek hangzottak el: 
A szakértıi munkáért nem jár díjazás külföld-
ön és a külföldi szakértı sem feltétlenül elfo-
gulatlan. A MAB kérhetne bírálókat a külföldi 
társügynökségektıl, kölcsönösségi alapon, 
akár díjmentesen is. Egyetemi tanári pályáza-
tok angol nyelven való bekérését és külföldi 
szakértıkkel való bíráltatását megfontolja a 
testület. 
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Fontos, hogy legyen az érintett intézménynek 
jogorvoslati lehetısége. 
A MAB delegálási rendszerét meg kellene vál-
toztatni.  
A MAB vállaljon kevesebb, de komolyabb 
feladatot. 
A problémák gyökere az egyetemek és fıisko-
lák közötti különbségek elfakulásában van. 
Nem azonos a feladatuk, nem azonos feltéte-
leknek kell megfeleljenek. A felsıoktatás mi-
nıségi lényege a doktori képzés és az egyetemi 
tanári színvonal. Az egyetemen pedig kutatás 
kell legyen. Tudomásul kell venni, hogy nem 
minden hallgató alkalmas felsıoktatási képzés-
re. A felsıoktatást át kell alakítani, legyenek 
elhatárolva a különbözı funkciók, képzési 
szintek, legyenek csak FSZ képzést folytató 
közösségi fıiskolák. 
Rendszerszintő átalakításra van szükség. 
Ha a miniszter a MAB és az FvB nem támoga-
tása ellenében dönt, akkor alapos indoklással 
tegye ezt, s kapja meg a MAB az indoklást. 
A magyar felsıoktatás nemzetközi összevetés-
ben még mindig nem rossz, de a holisztikus 
szemlélet hiányzik, ezt erısíteni kell. 
Elveszett a jó technikus, a jó technikum, az 
igazi gyakorlati fıiskolai képzés. A szakmai 
nívó a felsıoktatásban drasztikusan csökkent. 
Az idegen nyelven folyó képzés komoly lehe-
tıség, de komoly erıforrásokat kíván, infrast-
ruktúrában és személyi állományban egyaránt. 
A felsıoktatásba belépı hallgatók nyelvi, mő-
veltségi felkészültsége nagyon gyenge. Egész 
Európa csúszik lefelé e tekintetben, szemben 
pl. Kelet-Ázsiával. De nemcsak a hallgatókkal 
van baj, baj van az intézményi menedzsment-
tel, az oktatókkal is. Kitörési lehetıség lehet a 
hálózat építés, a nemzetközi közös képzésekbe, 
együttmőködésekbe való intenzív bekapcsoló-
dás, valamint a minıségi szőrés az intézmé-
nyek, szakok között. 
A felsıoktatás és a MAB is 10-20 évvel elıre 
kell lásson, hogy a jövı szakember szükségle-
tének kielégítését szolgálja. A tananyagoknak 
is a jövıre kell orientálódni. Egyes tudomány-
területek rohamos léptékben fejlıdnek. 
A kulcs a felsıoktatásban az oktatók felké-
szültsége. Az akkreditációnak tehát a szemé-
lyekre és persze az idegen-nyelvőségre, az 
idegennyelvő képzésekre kell koncentrálnia. 
Az is probléma, hogy az egyetemi szenátusok 
tagjainak jó része maga nem magasan kvalifi-
kált, minısített ember, és ık szavaznak arról, 
hogy ki legyen az egyetemen egyetemi tanár. 

Egy másik probléma, hogy a felsıoktatás sú-
lyos alulfinanszírozottsága miatt az intézmé-
nyek érdekeltek a kevésbé tehetséges, de jól 
fizetı hallgatók felvételében, benntartásában. 
A mai hallgatók között is vannak tehetségesek, 
de számuk, arányuk nem nıtt a hallgatói lét-
számnövekedéssel. Viszont sokkal magasabb 
ma a felsıoktatásba bekerülık száma. 
A felsıoktatásba belépık felkészültségének 
javítására lehet egy eszköz a mindenkitıl elvárt 
emelt szintő érettségi.  
A felsıoktatásban a hangsúly átkerült a szóbeli 
vizsgákról, beszámolókról az írásbeli tesztekre, 
ez is rontja a nyelvi színvonalat. Másrészt az 
oktatás is egy szakma, tanári készségeket igé-
nyel, nem elég csak a szőkebb tudományági 
hozzáértés. 
Sok helyen mérik az oktatói teljesítményt, 
hallgatói értékeléssel, s ennek következményei 
vannak. A nyilvánosság nagyon jó serkentı 
erı. Külföldön ez számos helyen nagyon jól 
mőködik. Magyarországon sajnos még nem tud 
jól mőködni egy ilyen rendszer, gellert kapnak 
a jó kezdeményezések a visszaélési lehetısé-
gek, manipulációk miatt. 
Az ülés a következı javaslatot fogadta el, me-
lyet elküldtünk az EMMI-be Államtitkár és 
Helyettes Államtitkár uraknak: 
 

Javaslat egy tárgyból emelt szintő érettségi 
elvárásáról 

A MAB feladata a felsıoktatásban folyó 
képzések minıségének értékelése. A képzések 
értékelése során szerzett tapasztalatok alapján 
úgy látjuk, hogy a felsıoktatás hatékonysága 
jelentıs mértékben függ a képzést elkezdı hall-
gatók felkészültségétıl. A nem megfelelı elı-
képzettséggel érkezı új belépık az oktatás 
eredményességét rontják, körükben magas a 
lemorzsolódás is. A felsıoktatási intézmények 
felzárkóztató kurzusok keretében próbálják 
meg a hallgatók tudásában meglevı hiányos-
ságokat pótolni. 

A képzések minıségét emelné, ha a felsı-
oktatásba való bekerüléshez – a mővészeti 
felsıoktatás kivételével – legalább egy tan-
tárgyból emelt szintő érettségire lenne szük-
ség.1 Ez a tudás szintjének emelésén kívül azt 
az üzenetet is hordozná, hogy a felsıfokú ta-
                                                           
1 Az emelt szintő érettségi akkor tehetı a teljes magyar 
felsıoktatásban kötelezıvé, ha a bevezetés elıtt legalább 
két évvel megszületik az ezt elıíró törvény. Így a közép-
iskolások idıben el tudják dönteni, mely tantárgyból 
készüljenek erre. A korábban érettségizettek és az FSZ 
képzésre jelentkezık esetében célszerő átmeneti rendel-
kezést alkalmazni. 
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nulmányokra fel kell készülni. Ez is növelné a 
képzés hatékonyságát: jobban értékeljük, ami-
re sok energiát fordítunk. 

A MAB Plénuma, Magyar Tanácsadó Tes-
tülete, Felügyelı Bizottsága és Felülvizsgálati 

Bizottsága javasolja, hogy a felsıfokú tanul-
mányok megkezdésének legyen feltétele leg-
alább egy tantárgyból emelt szintő érettségi 
letétele. 

 
ODT ülés 

(2014. március 7.) 

Az ülésen Balázs Ervin vett részt, a MAB 
akkreditációs elvárások módosításáról is szó 

esett a doktori iskolák mőködése kapcsán tar-
tott egyeztetı megbeszélésen. 

 
Erasmus+ nyitókonferencia 

(2014. március 12.) 

Az Erasmus+ nyitó konferenciára március 12-
én került sor a MOM parkban, számos a felsı-
oktatásban érintett intézményeket képviselı 
oktatási és szakmai szervezet részvételével. 

Jó hangulatú fórum volt, számos részvevıvel. 
Jobbágy Ákos, a MAB képviseletében panel-
beszélgetésen vett részt. 

 
Maruzsa Zoltán a MAB plénum március 28-i ülésén 

Maruzsa Zoltán felsıoktatási helyettes állam-
titkár a plénumülések állandó meghívottjaként 
részt vett a testület március 28-i ülésén, ahol a 
felsıoktatási intézmények alulfinanszírozottsá-
gára vonatkozó nézetek kapcsán adatokkal 
szemléltette, hogy összességében nincs csök-
kenés. A felsıoktatási intézmények összbevé-
tele 2011-ben 477,8 md Ft volt, 2013-ban pe-
dig 489,5 md Ft. Az állami támogatás 2012-

ben és 2013-ban is 169 md Ft. A központi tá-
mogatás mértéke nem csökkent, néhol növeke-
dés is kimutatható. Némely állami intézmény 
esetében a saját bevétel megközelíti az állami 
finanszírozás mértékét. A bevételek és kiadá-
sok különbözeteként összesen 8 md Ft nyere-
séggel zárt tavaly a szektor. A felsıoktatás fi-
nanszírozásának javulását reméli a továbbiak-
ban is. 
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ELVI HATÁROZATOK

KKK módosítási indítvány osztatlan tanárképzésben anyanyelvi követelmények szabályozására 

Az osztatlan tanárszakokon a rendeletben elıírt 
anyanyelvi ismeretek teljesítése kritérium jel-
legő követelmény, így azokhoz kredit nem 
rendelhetı. A Tanárképzési bizottság javaslata, 
hogy ez változzék meg, mivel mindenütt ko-
moly nyelvi hiányosságok tapasztalhatók. A 
plénum alábbi határozatában megerısítette a 
javaslatot és megküldte az EMMI-nek. 

2014/2/V. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 
A tanári felkészítés 100 kredites modulja terhé-
re, 4 kredit értékben kerüljön az „anyanyelvi  
ismeretek” a képzési terv pedagógiai-
pszichológiai ismereteket átadó részébe, lehe-
tıleg a képzés elsı két félévében, de minden-
képpen a tanítási gyakorlatot megelızıen két 

szemeszterben heti 2-2 órás szeminárium 
(gyakorlat) formájában. A teljesítésért a tanár-
képzésért felelıs intézményi szervezeti egység 
legyen felelıs, (ha az intézményben mőködik) a 
magyar nyelvészeti szaktanszékkel együttmő-
ködve. 

Az EMMI 2014. március 3-án kelt válaszában 
azt írta, hogy a kellı anyanyelvi felkészültség a 
tanárszakok hallgatói esetében kritérium jelle-
gő követelmény, s noha az ilyen készségek 
fejlesztése fontos, nincs mód arra, hogy ehhez 
kredit kapcsolódjon. A tanterv meghatározása 
intézményi hatáskör, rendeleti szabályozást e 
vonatkozásban az EMMI nem lát indokoltnak. 
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MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK

A MAB Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása (elsı tervezet) 

2014/2/III. sz. MAB határozat (2014.01.31) 
A testület a MAB Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzatának módosítási tervezetét egyhangúlag 
elfogadta. E határozat a MAB 2012/6/III. sz. 
határozatával elfogadott, az emberi erıforrás-
ok minisztere által 2012. július 26-án jóváha-
gyott SZMSZ módosítása. 
A tervezetet a testület megküldte az EMMI-be 
miniszteri jóváhagyásra. 

*   *   * 
A 2014. január 31-i ülésen elfogadott, EMMI-
nek megküldött szövegre jóval kevesebb ész-
revétel érkezett a minisztériumból, mint koráb-
bi hasonló esetekben. Az észrevételek szerinti 
javasolt változások a következık: 
Az Nftv. módosításával nem kell a karlétesítési 
kérelmeket véleményeznie a MAB-nak. Ez a 
feladat így már nem kell szerepeljen az 
SZMSZ-ben. A 24.§-ba bekerülne új bekez-
désként, hogy a MAB szakértıi véleményének 
kizárólag a MAB Testülete által határozat for-
májában hozott döntések és indoklásuk tekint-

hetık (tehát az egyéni bírálói vélemények 
nem). A 42.§ (3) bekezdésben jelezzük, hogy a 
bíráló a díjazása fejében milyen munkát végez. 
A minisztérium kéri, hogy az egyes bírálato-
kért járó tiszteletdíjak mértéke az SZMSZ-ben 
legyen meghatározva, ne a Gazdálkodási sza-
bályzatban. Továbbá részügyek esetében (pl. 
önálló szakképzettséghez vezetı új szakirány, 
doktori iskola új tudományága) is szabályozni 
kellene valamilyen módon a hatósági eljárási 
díjat. Nem nyilvánvaló azonban, hogy egy 
szakirány véleményezése kisebb munka volna, 
mint egy teljes szakindítási beadvány vélemé-
nyezése. 
A MAB testület márciusi 25-i plenáris ülé-
sén – a jelenlévı helyettes államtitkár javasla-
tára – nem döntött az SZMSZ további mó-
dosításokat tartalmazó tervezetének elfoga-
dásáról, levette a napirendrıl. Helyettes ál-
lamtitkár úr személyes egyeztetést javasolt a 
módosítási tervezet következı változatának 
elkészítése elıtt. 

 

Elnöki beszámoló 2013 a MAB testület 2013 évi munkájáról 

2014/3/III/1. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 
A plénum a 2013-as évrıl készült elnöki be-
számolót egyhangúlag elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2013-as mőködését bemu-
tató Évkönyvében olvasható. 

 

Fıtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2013 évi munkájáról 

2014/3/III/2. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 
A plénum a 2013-as évrıl készült fıtitkári be-
számolót egyhangúlag elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2013-as mőködését bemu-
tató Évkönyvében olvasható. 

 

Doktori iskolák bírálati szempontjainak módosítása 

A doktori iskolákról szóló Korm. rendelet sza-
bályozza a doktori iskola mőködését és a törzs-
tagokkal szembeni elvárásokat. A MAB a „tü-
körtartásoknál” igyekezett szigorúan értékelni. 
A jogszabályok alapján történı megfelelıség-
hez a MAB minimumkövetelményeket határoz 
meg, ezek teljesítése szükséges, de nem elég-
séges. A tudománymetriai mutatók esetében 
vannak még kérdések. Ezek értékelése nem 
algoritmizálható, területenként eltérı a megíté-
lés. Az adatbázis feltöltése, frissítése nem min-

dig történik meg, emiatt méltatlankodnak több-
ször, de a MAB nem tud változó információkat 
véleményezni, határidıt kell szabjon. A TT 
munkaviszonyban foglalkoztatásáért a rektor 
vállal felelısséget. 
2014/4/IV. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 
A plénum elfogadta „A MAB akkreditációs 
elvárásai, szakmai bírálati szempontjai (ABSZ) 
doktori iskolák véleményezésében” c. doku-
mentum módosított változatát. A dokumentu-
mot a MAB a honlapján teszi közzé. 
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Személyi ügyekben hozott határozatok 

Agrártudományi bizottság: felmentés és új tag

2014/1/III/1. sz. MAB határozat (2014.01.27.) 
A MAB SZMSZ 34. § (4) a. pontja alapján a 
szakbizottság elnökének javaslatára a MAB 
2014. február 1-tıl felmenti Salgó András 
egyetemi tanárt (BME) az Agrártudományi 
bizottsági tagság alól, mivel egy éven belül a 

bizottsági ülések több mint felén nem tudott 
részt venni. 
Az Agrártudományi bizottság új tagja: Varga 
László egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi 
Egyetem. 

 
MAB delegált az Országos Doktori Tanár (ODT) Felügyelı Bizottságába

2014/1/III/2. sz. MAB határozat (2014.01.27.) 
Az ODT FB három tagja közül egyet a MAB 
delegál. Az eddigi MAB delegált, Kóczy T. 
László, a Széchenyi Egyetemen EDT elnök lett, 

s így az ODT-ben az SZE képviselıje, ezért 
nem lehet a továbbiakban az FB tagja. Az ODT 
FB MAB által delegált új tagja: Bakacsi Gyu-
la egyetemi docens, Semmelweis Egyetem. 

 
MAB delegált a Magyar Ösztöndíj Bizottságba (MÖB) 

2014/1/III/3. sz. MAB határozat (2013.10.25.)  
A MÖB tagjainak sorába egy személyt a MAB 
delegál. Az EMMI miniszter felkérte a MAB 
elnökét, hogy a MAB a MÖB 2014-tıl kezdıdı 

ciklusára egy tagot delegáljon. A MÖB MAB 
által delegált új tagja Kóczy T. László egyete-
mi tanár, Széchenyi Egyetem. 

 
2013/14 intézményakkreditációs Látogató Bizottságok kiegészítése 

2014/1/III/4. sz. MAB határozat (2004.01.27.)1 
Intézmény / karok javasolt LB 

7. Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
+ 5 hitéleti szak 

10. Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
+ 3 hitéleti szak + 1 szhk. (Beregszász) 

elnök: Lukács László PhD, prof. emeritus (SSZHF) 
Veres Sándor CSc, egyetemi tanár (BTA) 
Korányi András PhD, egyetemi tanár (EHE) 
Kováts Gergely PhD, adjunktus (BCE), minıségügy 
Kımíves Péter Miklós (HÖOK, DE) 

MAB referens: Czilli Máté 
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

+ 5 hitéleti szak  

9. Pápai Református Teológiai Akadémia 
+ 2 hitéleti szak 

elnök: Lukács László PhD, prof. emeritus (SSZHF) 
Veres Sándor CSc, egyetemi tanár (BTA) 
Németh Dávid PhD, egy. tanár (KRE) az EHE-re 
Béres Tamás PhD, egy. tanár (EHE) a PRTA-ra 
Bodorkós László egyetemi fıtanácsos (NYME) 
Kiss Dávid (HÖOK, BCE) 

MAB referens: Czilli Máté 
11. Adventista Teológiai Fıiskola 

+ 1 hitéleti szak 
12. Baptista Teológiai Akadémia 

+ 3 hitéleti szak 
13. Pünkösdi Teológiai Fıiskola 

+ 2 hitéleti szak 

elnök: Csepregi Zoltán PhD, egyetemi tanár (EHE) 
Hubai Péter CSc, egyetemi tanár (WJLF) 
Karasszon István PhD, egyetemi tanár (KRE) 
Kovács Zsolt CSc, egy. tanár (NYME), minıségügy 
Nagy Dániel (HÖOK, SZIE) 

MAB referens: Dávid Zsófia 
15. Szent Pál Akadémia 

+ 1 hitéleti szak 

16. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola  
+ 2 hitéleti szak 

elnök: Kustár Zoltán PhD, egyetemi tanár (DRHE) 
Béres Tamás PhD, egyetemi tanár (EHE) 
Tokics Imre PhD, fıiskolai tanár (ATF) 
Vilmányi Márton PhD, egy. docens (SZTE), min.ügy 
Vámosi Péter (HÖOK, SE) 

MAB ref. SZPA: Bátovszky Marianna (Dávid Zs.) 
MAB referens WJLF: Dávid Zsófia 

                                                           
1 A 2013/10/X. sz. határozathoz képest történt kiegészítések vastag betővel 
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Intézmény / karok javasolt LB 
14. Sola Scriptura Teológiai Fıiskola 

+ 2 hitéleti szak 
elnök: Kustár Zoltán PhD, egyetemi tanár (DRHE) 
tagok: ugyanaz, mint az elızınél, Tokics Imre nélkül 

MAB referens: Bátovszky Marianna (Dávid Zsófia) 
17. A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 

+ 2 hitéleti szak 

18. Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola 
+ 3 hitéleti szak + szhk (Helsinki) 

elnök: Kránitz Mihály PhD, egyetemi tanár (PPKE) 
Fajcsák Györgyi PhD, igazgató (Hopp Ferenc Kelet-

Ázsiai Mővészeti Múzeum) 
Dezsı Csaba PhD, adjunktus (ELTE) 
Kovács Árpád ny. fıiskolai docens, minıségügy 
Gulyás Tibor (HÖOK, PTE) 

MAB referens: Bátovszky Marianna (Czilli Máté) 
 

A Tanárképzési Bizottság új tagjai

2014/3/VII/1/1-5. MAB határozat (2014.02.28.) 
A jelenleg 9 tagú Tanárképzési Bizottság a kö-
vetkezı tagokkal egészült ki: 
Bagdy Emıke professor emerita, Károli Gás-
pár Református Egyetem (A bizottsági tagságot 
nem vállalta.) 
Benedek András egyetemi tanár, Budapesti 
Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Károly Krisztina egyetemi docens, Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem 
Podráczky Judit egyetemi docens, Kaposvári 
Egyetem 
Sass Miklós egyetemi tanár, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

 
A Tanárképzési Bizottság állandó elnöke 

2014/3/VII/2. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 
Klinghammer István korábbi bizottsági elnök 
2013. márciusi államtitkári kinevezése és MAB 
tagságának megszőnése óta a Tanárképzési 
Bizottságot megbízott elnökként Font Márta 
(egyetemi tanár, PTE) vezeti. Mivel az elmúlt 
évben kivált személyek helyére a MAB új tagja-

inak kinevezésére sajnálatosan még mindig nem 
került sor, ezért indokolt, hogy a MAB Testület 
döntsön a bizottság állandó elnökérıl. A Ta-
nárképzési bizottság állandó elnöke Balázs Er-
vin, a MAB elnöke javaslatára: Font Márta 
egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem. 

 
Intézményakkreditációs LB-ket érintı személycsere (HÖOK delegáltak) 

2014/3/VII/3. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 
Adventista Teológiai Fıiskola, Baptista Teoló-
gia Akadémia, Pünkösdi Teológiai Fıiskola 
látogató bizottsági tagjaként Pálffy Dorottya 
(ELTE) HÖOK delegált vesz részt, míg a Szé-

chenyi István Egyetem esetében Nagy Dániel 
(SZIE) HÖOK delegált hallgatói képviselı az 
LB tagja. A HÖOK által kért hallgatói csere 
ellen az érintett intézmények nem emeltek kifo-
gást. 

 
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai 2014-2016 

2014/3/VII/4/1-3. MAB határozat (2014.02.28.) 
Eddigi NTT tagok, akik elfogadják újraválasz-
tásukat: 
1. Stanislaw Chwirot, LENGYELORSZÁG, fizi-

kus, a CEE Hálózat Steering Committee 
tagja volt, a lengyel University 
Accreditation Commission volt elnöke. 

2. Jasmina Havranek, HORVÁTORSZÁG, me-
zıgazdaság/élelmiszertudományok, a hor-
vát Agency for Science and Higher 
Education igazgatója, a Zágrábi Egyetem 
Mezıgazdasági Kar volt dékánja, jelenleg 
is ott tanít.  

3. Jürgen Kohler, NÉMETORSZÁG, jogász, 
1994-2000 a greifswaldi egyetem rektora, 
2005-2007-ig a német Akkreditierungsrat 
elnöke, a német FIBAA és ZEvA 
intézményakkreditációs bizottságainak tag-
ja, az EUA Intézményértékelı Program 
szakértıje, az EUA Quality Culture projekt 
koordinálója, a European Quality 
Assurance Register (EQAR) Felülvizsgála-
ti bizottságának elnöke, az Erfurti Tudo-
mányos Akadémia tagja.  

4. Christian Thune, DÁNIA, politológus, a 
dán Minıségértékelı Intézet (EVA) igazga-
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tója 2006 végéig, azóta a dán Akkreditá-
ciós Tanács alelnöke, 2000-2005 között az 
ENQA elsı elnöke, tagja volt annak a 
nemzetközi bizottságnak, mely 1999-2000-
ben elvégezte a MAB külsı értékelését.  

Új tagok: 
5. Achim Hopbach, AUSZTRIA, történész, az 

Agentur für Qualitätssicherung Austria 
ügyvezetı igazgatója, elıtte a német 

Akkreditierungsrat ügyvezetı igazgatója, 
2009-13 között az ENQA elnöke. 

6. Lieudvika Leisyte, NÉMETORSZÁG, köz-
igazgatástudományok, a Dortmundi Egye-
tem Center for Higher Education egyetemi 
tanára, korábban tíz évig a hollandiai 
Twente Egyetem Center for Higher 
Education Policy Studies (CHEPS) kutató-
ja volt. 

 
A Mővészeti Bizottság új elnöke  

2014/4/VI/1. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 
A Mővészeti Bizottság elnöki pozíciója Vígh 
Andrea 2013. novemberi rektori kinevezésével 
és MAB tagságának megszőnésével megürese-
dett. Ferencz István társelnök mellett a bizott-
ság vezetését azóta Farkas Ádám látta el, szin-

tén társelnöki minıségben. 2014. február 1-vel 
Vígh Andrea helyére Kutnyánszky Csaba lett 
MAB tagként kinevezve. A Mővészeti Bizottság 
új elnöke – Balázs Ervin, a MAB elnöke javas-
latára – Kutnyánszky Csaba DLA, egyetemi 
docens, Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem. 

 
Változások az Orvostudományi Bizottságban 

2014/4/VI/2. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 
Fülöp Ferenc, az Orvostudományi Bizottság 
eddigi elnöke a jövıben másik bizottságban 
folytatja munkáját. Az Orvostudományi bizott-
ság új elnöke – Balázs Ervin, a MAB elnöke 

javaslatára – Kovács L. Gábor az MTA r. tag-
ja, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 
ÁOK. Az Orvostudományi bizottság új tagja 
(MAB tagságából kifolyólag): Fejérdy Pál 
egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem FOK 

 
Változások a Tanárképzési Bizottságban 

2014/4/VI/3. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 
A Tanárképzési Bizottság egyik új tagjaként 
2014. február 28-án megválasztott Bagdy 
Emıke nem vállalta a bizottsági tagságot. A 

Tanárképzési bizottság javasolt új tagja – Font 
Márta, a Tanárképzési Bizottság elnöke javas-
latára – Révész György egyetemi docens, Pécsi 
Tudományegyetem

 
Változás a Természettudományi Bizottságban 

2014/4/VI/4. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 
A Természettudományi Bizottság új tagja 
(MAB tagként) Fülöp Ferenc az MTA r. tagja, 

egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem 
GYTK 
 

 
Az EDK új tagja 

2014/4/VI/5. sz. MAB határozat (2014.03.28.) 
Az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tag-
jai azon MAB tagok, akik az MTA rendes vagy 
levelezı tagjai, vagy doktorai. Ennek értelmé-

ben az EDK új tagja Kovács L. Gábor az MTA 
r. tagja, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegye-
tem ÁOK. 
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INTÉZMÉNYI, KARI, MONITOR HATÁROZATOK 

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/2/VII/1. sz. MAB határozat (2014.01.31.)  
Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola intéz-
ményakkreditációs vizsgálata eredményeként a 
MAB megállapította, hogy a fıiskola megfelel 
azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a 
törvény szellemében a MAB állásfoglalása fı-
iskola a akkreditációja feltételének tekint. Ezen 
belül a fıiskola megfelel a felsıoktatási minı-
ségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG). 
A MAB az Apor Vilmos Katolikus Fıiskolát, 
valamint annak alábbi hitéleti szakját  

• kántor alapképzési szak 
akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 
akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2018. december 31.  

Az akkreditációs feltételeknek való meg nem 
felelés miatt a MAB az Apor Vilmos Katolikus 
Fıiskola alábbi hitéleti szakjainak akkreditá-
cióját megvonja: 
• katekéta-lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak, 
• tanári mesterképzési szak hittanár-nevelı 

tanár szakképzettség. 
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos in-
tézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban 
tájékoztassa a MAB-ot. 
 

 
Az Egri Hittudományi Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/2/VII/2. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 
Az Egri Hittudományi Fıiskola intézmény-
akkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 
megállapította, hogy a fıiskola megfelel azok-
nak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a tör-
vény szellemében a MAB állásfoglalása fıisko-
la akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül 
a fıiskola megfelel a felsıoktatási minı-
ségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  
A MAB az Egri Hittudományi Fıiskolát, va-
lamint annak alábbi hitéleti szakjait:  

• teológia osztatlan mesterképzési szak, 
• katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak, 
• tanári mesterképzési szak hittanár–nevelı 

tanár szakképzettség  
akkreditálja. Az akkreditáció – az akkreditá-
ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés 
esetén – 2018. december 31-ig hatályos, 2016. 
szeptemberében indítandó követı (monitor) 
vizsgálat közbeiktatásával. 

 
Az Esztergomi Hittudományi Fıiskola intézményakkreditációja

2014/2/VII/3. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 
Az Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-
ként a MAB megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, 
amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-
foglalása fıiskola akkreditációja feltételének 
tekint. Ezen belül a fıiskola megfelel a felsıok-
tatási minıségbiztosítás európai sztenderdjei-
nek (ESG).  

A MAB az Esztergomi Hittudományi Fıisko-
lát, valamint annak alábbi hitéleti szakjait:  
• teológia osztatlan mesterképzési szak, 
• katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak 
akkreditálja. Az akkreditáció – az akkreditá-
ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés 
esetén – 2018. december 31-ig hatályos, 2016. 
szeptemberében indítandó követı (monitor) 
vizsgálat közbeiktatásával. 

 
A Gál Ferenc Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/2/VII/4. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 
A Gál Ferenc Fıiskola intézményakkreditá-
ciós vizsgálata eredményeként a MAB megál-
lapította, hogy a fıiskola megfelel azoknak a 
minıségi elvárásoknak, amelyeket a törvény 

szellemében a MAB állásfoglalása fıiskola 
akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a 
fıiskola megfelel a felsıoktatási minıségbizto-
sítás európai sztenderdjeinek (ESG). 



 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2014. április 

 

16 

A MAB a Gál Ferenc Fıiskolát, valamint an-
nak alábbi hitéleti szakjait:  
• katolikus teológus osztatlan mesterképzé-

si szak, 
• katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak, 
• tanári mesterképzési szak hittanár–nevelı 

tanár szakképzettség (Szeged, Kaposvár), 
• pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesz-

tés mesterképzési szak (Szeged, Mezıtúr), 
• keresztény egyház- és mővelıdéstörténet 

mesterképzési szak 
akkreditálja. Az akkreditáció – az akkreditá-
ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2018. december 31-ig hatályos, 2016. 
szeptemberében indítandó követı (monitor) 
vizsgálat közbeiktatásával.  
A MAB a Gál Ferenc Fıiskola karait önálló 
szervezeti egységként, fıiskolai karként nem 
akkreditálja:  
• Teológiai Kar, 
• Társadalomtudományi és Szociális Kép-

zési Kar. 
Az akkreditációs feltételeknek való meg nem 
felelés miatt a MAB a Gál Ferenc Fıiskola 
kántor hitéleti alapképzési szak szakjának 
akkreditációját megvonja. 

 
A Gyıri Hittudományi Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/2/VII/5. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 
A Gyıri Hittudományi Fıiskola intézmény-
akkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 
megállapította, hogy a fıiskola megfelel azok-
nak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a tör-
vény szellemében a MAB állásfoglalása fıisko-
la akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül 
a fıiskola megfelel a felsıoktatási minıségbiz-
tosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  
A MAB a Gyıri Hittudományi Fıiskolát, va-
lamint annak alábbi hitéleti szakjait:  

• katolikus teológus osztatlan mesterképzé-
si szak, 

• katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-
képzési szak (Gyır, Szombathely), 

• tanári mesterképzési szak hittanár–nevelı 
tanár szakképzettség (Gyır, Szombathely) 

akkreditálja. Az akkreditáció – az akkreditá-
ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés 
esetén – 2018. december 31-ig hatályos, 2016. 
szeptemberében indítandó követı (monitor) 
vizsgálat közbeiktatásával. 

 
A Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/2/VII/6. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 
A Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola 
intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-
ként a MAB megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, 
amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-
foglalása fıiskola akkreditációja feltételének 
tekint. Ezen belül a fıiskola megfelel a felsıok-
tatási minıségbiztosítás európai sztenderdjei-
nek (ESG).  

A MAB a Pécsi Püspöki Hittudományi Fıis-
kolát, valamint annak alábbi hitéleti szakjait:  
• teológia osztatlan mesterképzési szak, 
• katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak  
akkreditálja. Az akkreditáció – az akkreditá-
ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés 
esetén – 2018. december 31-ig hatályos, 2016. 
szeptemberében indítandó követı (monitor) 
vizsgálat közbeiktatásával. 

 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/2/VII/7. sz. MAB határozat (2014.01.31.) 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola 
intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-
ként a MAB megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, 
amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-
foglalása fıiskola a akkreditációja feltételének 
tekint. Ezen belül a fıiskola megfelel a felsıok-
tatási minıségbiztosítás európai sztenderdjei-
nek (ESG).  

A MAB a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Fıiskolát, valamint annak hitéleti szakjait  
• teológia osztatlan mesterképzési szak 
• katekéta-lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak, 
• tanári mesterképzési szak hittanár-nevelı 

tanár szakképzettség, 
• pasztorális tanácsadás mesterképzési 

szak. 
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akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 
akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2018. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos in-
tézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban 
tájékoztassa a MAB-ot. 

 
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/3/VI/1. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudomá-
nyi Fıiskola intézményakkreditációs vizsgála-
ta eredményeként a MAB megállapította, hogy 
a fıiskola megfelel azoknak a minıségi elvárá-
soknak, amelyeket a törvény szellemében a 
MAB állásfoglalása fıiskola akkreditációja 
feltételének tekint. Ezen belül a fıiskola megfe-
lel a felsıoktatási minıségbiztosítás európai 
sztenderdjeinek (ESG).  
A MAB a Szent Atanáz Görög Katolikus Hit-
tudományi Fıiskolát, valamint annak hitéleti 
szakjait  

• teológia osztatlan mesterképzési szak, 
• katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak, 
• kántor alapképzési szak, 
• tanári mesterképzési szak hittanár-nevelı 

tanár szakképzettség 
akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 
akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2018. december 31.  
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos in-
tézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban 
tájékoztassa a MAB-ot. 

 
A Veszprémi Hittudományi Fıiskola intézményakkreditációja 

2014/3/VI/2. sz. MAB határozat (2014.02.28.) 
A Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 
intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-
ként a MAB megállapította, hogy a fıiskola 
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak, 
amelyeket a törvény szellemében a MAB állás-
foglalása fıiskola akkreditációja feltételének 
tekint. Ezen belül a fıiskola megfelel a felsıok-
tatási minıségbiztosítás európai sztenderdjei-
nek (ESG).  
A MAB a Veszprémi Érseki Hittudományi Fı-
iskolát, valamint annak hitéleti szakjait  
• teológia osztatlan mesterképzési szak, 
• katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak (Veszprém, Kaposvár), 
• tanári mesterképzési szak hittanár-nevelı 

tanár szakképzettség 
akkreditálja.  

A fıiskola, valamint a teológia osztatlan mes-
terképzési szak akkreditációja 2018. december 
31-ig hatályos. 
A katekéta–lelkipásztori munkatárs alapkép-
zési szak (Veszprém, Kaposvár), valamint a 
tanári mesterképzési szak hittanár-nevelı ta-
nár szakképzettség akkreditációja 2018. de-
cember 31-ig hatályos, 2016. szeptemberben 
indítandó követı (monitor) vizsgálat közbeik-
tatásával.  
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos in-
tézkedésekrıl 2015. december 31-ig írásban 
tájékoztassa a MAB-ot. 
 
 
 

  
 
(Az intézményakkreditációs jelentés a vonatkozó MAB határozat melléklete. A jelentés és a határozat 
a MAB honlapján a Határozatok/Intézményakkreditáció/3. körös jelentések menüpontban olvashatók.)



 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2014. április 

 

18 

 
Monitoring támogató határozatok 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bs1131szakirmonit PTE 
alkotómővészet és muzikológia (elektronikus zenei 
médiamővészet szakirány) 

2014/1/IV/15. 

Ms1323monit EKF geográfus 2014/1/IV/16. 
Bs26monit 
Elızmény: Bs26 

DE kertészmérnöki 2014/3/IX/1. 

Bs39monit KRF kertészmérnöki 2014/3/IX/2. 

Monitoring nem támogató határozatok3 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Mi970monit SZTE nemzetközi tanulmányok (francia nyelven) 2014/1/IV/17. 

Tájékoztatás szaklétesítés és szakindítás megjegyzéses támogatását követı intézményi változtatá-
sok megtételérıl, azok elfogadásáról 

Kód Benyújtó A kérelem címe Dátum 
Ms1484 DE mérnök informatikus mesterszak 2014.01.31. 

                                                           
3 Monitoring eljárás eredményeként a MAB e szakok akkreditációját megvonta (az akkreditáció megvonása nem érinti a szak 
mőködési engedélyét, utóbbi az Oktatási Hivatal hatásköre). 
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DOKTORI ISKOLAI ÉS EGYETEMI TANÁRI HATÁROZATOK 

Doktori iskolai határozatok 

D197 DE Idegtudományi doktori iskola akkreditációjának meghosszabbítása 

2014/2/IX/1/2/710. határozat (2014.01.31.) 
A Debreceni Egyetem 197 azonosítószámú 
elméleti orvostudományok, klinikai orvostu-
dományok besorolású doktori iskola a 2013. 
október 7-i állapot szerint megfelel a doktori 
iskolákkal szemben támasztott jogszabályi és 
akkreditációs elvárásoknak, ezért a doktori 
iskola akkreditációját a MAB – a mőködési 
feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2014. 
december 31-ig meghosszabbítja.  
Indoklás: 
A doktori iskola dokumentumai megfelelıek. 
Önértékelést és C-SWOT analízist csak 2014-
ben kell készíteniük. 
A doktori iskola a klinikai és elméleti orvostu-
dományok ágakban fejt ki kutatási és képzési 
tevékenységet. A törzstagok publikációi alap-
ján élı együttmőködések vannak az iskolán 
belül. A neuroanatómia, a klinikai neurológia, 
a pszichofarmakológia és az idegrendszeri 
képalkotás egymást jól kiegésészítı, koherens 
területek. Az elméleti és klinikai témák között 
egészséges egyensúlyt alakítottak ki. Dinami-
kusan nı a hallgatói létszám, eddig már 7 
eredményes védés történt. 

A doktori iskola vezetıje Antal Miklós egyete-
mi tanár, nemzetközileg elismert tudós, 
neuroanatómus. A formai és tartalmi elvárások 
tekintetében - a DI alapításakor is megállapí-
tottan - mindenben megfelelı vezetıje az isko-
lának. A tudományos utánpótlás-nevelésben is 
változatlanul aktív és sikeres. 
A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 
• Antal Miklós iskolavezetı (elméleti orvos-

tudományok)  
• Berényi Ervin (elméleti orvostudományok)  
• Birinyi András (elméleti orvostudományok)  
• Csiba László (klinikai orvostudományok)  
• Fekete István (klinikai orvostudományok)  
• Frecska Ede (klinikai orvostudományok)  
• Fülesdi Béla (klinikai orvostudományok)  
• Kisvárday Zoltán (elméleti orvostudo-

mányok) 
• Molnár Péter Pál (elméleti orvostudo-

mányok) 
• Székely György (elméleti orvostudomány-

ok) 
• Sziklai István (klinikai orvostudományok)

 

D198 DE Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola akkreditációjának 
meghosszabbítása 

2014/2/IX/2/2/711. határozat (2014.01.31.) 
A Debreceni Egyetem 198 azonosítószámú 
klinikai orvostudományok besorolású doktori 
iskola akkreditációját a MAB 2014. december 

31-ig meghosszabbítja. A doktori iskolára vo-
natkozó elızı MAB határozat indoklását a je-
len határozat nem változtatja. 

 

D221 PTE klinikai orvostudományok doktori iskola létesítése 

2014/2/X/1/2/663. határozat (2014.01.31.) 
A MAB támogatja a Klinikai Idegtudományok 
Doktori Iskola létesítését a Pécsi Tudomány-
egyetemen.  
Indoklás: 
A doktori iskola mőködési szabályzata általá-
nosan megfogalmazott a PTE Általános Orvos-
tudományi Karára. Az iskola frissített képzési 
terve a meghirdetett témakiírások bemutatásá-
val – a hiánypótlás után – immár megfelelı. A 

minıségbiztosítási terv kari szinten egységes. A 
DI honlapja – ha kissé körülményesen is, de – 
elérhetı. 
Komoly Sámuel, a Klinikai Orvostudományi 
DI-bıl (melynek vezetıje volt) kiválással ala-
kult új doktori iskola vezetıje, nemzetközi 
elismertségő egyetemi tanár. Kiváló oktató és 
kutató, vezetıi-szervezıi képessége (a Neuro-
lógiai Klinika igazgatója) bizonyított, az új 
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iskola vezetésére minden tekintetben megfelelı 
személy.  
Az ebben az összeállításban most induló dokto-
ri iskola a klinikai idegtudományok területén 
tervezi mőködését. A törzstagok közötti együtt-
mőködést a korábbi publikációs tevékenység 
jól dokumentálja. A javasolt törzstagok száma, 

az egyetemi tanárok aránya az elıírtaknak 
megfelelı.  A tematikai koherencia egyértelmő, 
igazolható. A törzstagok között vannak alapku-
tatási tapasztalattal rendelkezık is, a klinikai 
irányultságot a klinikai neurológiai, biológiai, 
pszichiátriai és a központi idegrendszeri kép-
alkotó területen végzett kutatások bizonyítják. 

 

D123 MOME designkultúra-tudományi, mővészettudományi tudományágak 

2014/2/XI/1/2/664. határozat (2014.01.31.) 
A MAB nem támogatja a Moholy-Nagy Mővé-
szeti Egyetem Doktori Iskola designkultúra-
tudományi, mővészettudományi tudományágai 
létesítését a Moholy-Nagy Mővészeti Egyete-
men.  
Indoklás: 
A MAB vonatkozó 2013/6/III/1. sz. határozatának 
1. melléklete: A tudományterületekhez tartozó 
tudományágak listája nem tartalmaz designkultú-
ra-tudományi tudományágat. Új tudomány / mő-
vészeti ág létrehozását célzó kezdeményezésével 
az egyetem a MAB elnökéhez fordulhat. 
A doktori iskola négy tudomány/mővészeti ágat 
nevez meg szakterületeként: építımővészet, 
iparmővészet, multimédia-mővészet, mővészettu-

domány. A multidiszciplinaritást indokolja, hogy 
a négybıl három területet régóta oktatnak az 
egyetemen, s nemrég a negyedik típusú mester-
képzés is elindult. A három mővészeti ág közötti 
átfedések, kapcsolatok egyértelmőek, amit a 
törzstagok munkássága, illetve a számos közös 
témavezetés is igazol. Ugyanakkor épp az (erıl-
tetett) differenciálódás következtében a doktori 
iskola nem tud kiállítani mind a négy tudomány-
ág/mővészeti ágban kellı számú, a törzstagi kö-
vetelményeknek minden tekintetben megfelelı 
szakembert. A mővészettudomány tudományág-
ban releváns három törzstag-jelölt között nincs a 
387/2012.(XII.19.)Korm. rendelet 2.§(2)-ben elı-
írt két egyetemi tanár. 

 

D200 ÓE matematika tudományág 

2014/2/XI/2/2/665. határozat (2014.01.31.) 
A MAB támogatja az Alkalmazott Informati-
kai Doktori Iskola matematika- és számítás-
tudományok tudományága létesítését az Óbu-
dai Egyetemen.  
Indoklás: 
A korábban kizárólag az informatikai tudomá-
nyok tudományágban mőködı doktori iskola 
törzstag-állományát kiegészítették hét, a ma-
tematika- és számítástudományok tudomány-
ágban, elsısorban a matematikai alkalmazá-
sok területén tevékenykedı törzstaggal. A két 
tudományág sajátosságaiból adódóan a szak-

területek szorosan összefonódnak, koherens 
képzési programot alkotnak. A kutatásokhoz 
biztosított a megfelelı informatikai, mőszaki és 
matematikai személyi háttér. A törzstagi meg-
felelés kritériumait az informatikai tudomá-
nyok tudományágban nyolc törzstag teljesíti, 
közülük hat fı egyetemi tanár, a matematika- 
és számítástudományok tudományágban meg-
felelt hét törzstag között öt egyetemi tanár sze-
repel. A törzstagok kutatási területe, közlemé-
nyei, illetve a DI képzési terve és a témahirde-
tések között megfelelı a koherencia. 

 

D183 DE elméleti orvostudományok doktori iskola új törzstagjai 

2014/2/XII/18/2/705 határozat (2014.01.31.) 
A Debreceni Egyetem 183 azonosítószámú 
elméleti orvostudományok besorolású doktori 
iskola a 2013. október 7-i állapot szerint meg-
felel a doktori iskolákkal szemben támasztott 
jogszabályi és akkreditációs elvárásoknak, 
ezért a doktori iskola akkreditációját a MAB - 

a mőködési feltételek folyamatos biztosítása 
esetén - 2014. december 31-ig megerısíti.  
Indoklás: 
A doktori iskola dokumentumai megfelelık, 
tartalmasak, informatívak. 
A törzstagok kutatási területei és a doktori is-
kola képzési terve illetve témahirdetései között 
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koherencia van. Kiváló kutatók, kellı tapaszta-
lattal, a doktori iskola minden eleme koherens. 
Fésüs László, a doktori iskola vezetıje megfe-
lel az elıírt feltételeknek. 
A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 
• Fésüs László iskolavezetı (elméleti orvos-

tudományok, 2008.02.29)  
• Bíró Sándor (elméleti orvostudományok, 

2011.12.02)  
• Fuxreiter Mónika (elméleti orvostudo-

mányok, 2014.01.31)  
• Korponay-Szabó Ilma (elméleti orvostu-

dományok, 2010.03.26)  
• Lányi Árpád (elméleti orvostudományok, 

2010.03.26)  

• Nagy László (elméleti orvostudományok, 
2008.02.29)  

• Rajnavölgyi Éva (elméleti orvostudomány-
ok, 2008.02.29)  

• Rühl Ralph (elméleti orvostudományok, 
2014.01.31)  

• Szabó Gábor (elméleti orvostudományok, 
2008.02.29)  

• Takács László (elméleti orvostudományok, 
2011.12.02)  

• Tızsér József (elméleti orvostudományok, 
2008.02.29) 

A szakértıi értékelés alapján nem megfelelt 
törzstagok: 
• Balajthy Zoltán (elméleti orvostudomány-

ok, 2014.01.31) 

 

BCE D193 gazdálkodás- és szervezéstudományok informatikai tudományok besorolású doktori isko-
la akkreditációjának meghosszabbítása 

2014/4/VII/2/713. határozat (2014.03.28.) 
A MAB a Kovács Erzsébet vezette doktori isko-
la akkreditációját – a mőködési feltételek fo-

lyamatos biztosítása esetén – 2014 december 
31-ig meghosszabbítja. 

 

(Fenti határozatok elérhetıek a MAB TIR adatbázisában és a www.doktori.hu internetes oldalon is.) 

 

Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 

MAB kód Intézmény Pályázó neve/tudományága Döntés Határozat szám 
E2810 NKE Papp Tekla(állam- és jogtudományok) T 2014/2/VIII/1/1. 
E2809 NKE Szalayné Sándor Erzsébet(állam- és jogtudományok) T 2014/2/VIII/1/2. 
E2811 CEU Böröczky Károly(matematika- és számítástudományok) T 2014/2/VIII/2/1. 
E2812 CEU Stipsicz András(matematika- és számítástudományok) T 2014/2/VIII/2/2. 
E2813 SZIE földtudományok NT 2014/2/VIII/2/3. 
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 
Mk567 PPKE Kelet-Ázsia tanulmányok 2014/1/IV/5. 
Mk568 BME jövıtudatos településfejlesztés 2014/4/IX/6. 
Mk569 
Elızmény: 
Mk564 

PPKE kreatív írás és mővészeti kritika 2014/4/IX/8. 

Mk570 SZTE Amerika-közi tanulmányok 2014/4/IX/9. 

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 
Mk566 KE komplex mővészeti nevelés 2014/1/IV/4. 
Mk571 
Elızmény: 
Mki557 

ELTE angolnyelv-oktató 2014/4/IX/7. 

Támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1338 DE 
közigazgatás-szervezı (általános igazgatási, nemzetközi 
közigazgatási szakirányok) 

2014/1/IV/1. 
(megjegyzéssel támogatva)

Bs1337 
Elızmény: 
Bs1207 

KE csecsemı- és kisgyermeknevelı 2014/1/IV/2. 
(megjegyzéssel támogatva)

Bs1343 
Elızmények: 
Bs1159, Bs1217, 
Bs1273 

EJF csecsemı- és kisgyermeknevelı 2014/4/IX/1. 
(megjegyzéssel támogatva)

Bi1340kzk 
IBS, 
ELTE 

alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelvő közös képzés) 2014/4/IX/2. 
(megjegyzéssel támogatva)

Bs1342 ME közigazgatás-szervezı (általános igazgatási szakirány) 2014/4/IX/3. 
(megjegyzéssel támogatva)

Bs1336 NKE 
közigazgatás-szervezı (általános igazgatási, nemzetközi 
közigazgatási szakirányok) 

2014/1/IV/3. 

Bs1339 SZE 
közigazgatás-szervezı (általános igazgatási, nemzetközi 
közigazgatási szakirányok) 

2014/4/IX/4. 

Nem támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Bs1341 
Elızmény: 
Bs1334 

SZF szociális munka 2014/4/IX/5. 

Támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1529 NKE 
közigazgatási (közigazgatás-tudományi, közigazgatási 
vezetı, európai és nemzetközi közigazgatási szakirányok) 

2014/1/IV/7 

Ms1534kzk 
PPKE, 
BCE 

Kelet-Ázsia tanulmányok (közös képzés) 2014/1/IV/9 
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

MsT1535 DE 
zenemővész-tanár (zeneelmélet-tanár szakirány) osztatlan 
mesterszak  

2014/1/IV/10 

MsT1536 DE 
zenemővész-tanár (kóruskarnagymővész-tanár szakirány) 
osztatlan mesterszak 

2014/1/IV/11 

MsT1537 LFZE 
zenemővész-tanár (népzeneelmélet-tanár szakirány) osz-
tatlan mesterszak 

2014/1/IV/12 

MsT1531 EKF könyvtárostanár osztatlan mesterszak 2014/1/IV/13 
MsT1532 EKF közösségi mővelıdés tanár osztatlan mesterszak 2014/1/IV/14 
MsMi1541 BME jövıtudatos településfejlesztés 2014/4/IX/10 
Ms1542 
Elımény: 
Ms1510 

PPKE kreatív írás és mővészeti kritika 2014/4/IX/12. 

MsMi1543 SZTE Amerika-közi tanulmányok 2014/4/IX/15. 

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Ms1528 KE komplex mővészeti nevelés 2014/1/IV/6. 
Ms1530 
Elızmény: 
Ms1425 

PE humánökológia 2014/1/IV/8. 

Mi1544 
Elızmény: 
Mi1487 

ELTE angolnyelv-oktató 2014/4/IX/11. 

Ms1547 
Elızmény: 
Ms364 

PTE kóruskarnagy 2014/4/IX/13. 

Ms1548 
Elızmény: 
Ms365 

PTE egyházzene-mővész (egyházzene-kóruskarnagy szakirány) 2014/4/IX/14. 
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