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TÁJÉKOZTATÁSOK

Módosított doktori kormányrendelet 

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

hatályos: 2016. IX. 1-től 

A MAB megkapta a jogszabálytervezetet, ész-

revételeit 2016. augusztus 22-én honlapján 

közzétette: www.mab.hu Friss hírek menü-

pont. 

A rendeletmódosítást a doktori iskolákban (DI) 

folytatott tanulmányok idejének három évről 

négy évre történő átalakítása indokolta. 

A rendeletmódosítás szerint egy DI új tudo-

mányágának nyilvántartásba vétele ugyanúgy 

történik, mint egy új doktori iskoláé. 

A MAB észrevételeit a jogszabályalkotók a 

rendeletmódosításnál nem vették figyelembe. 

 Több tudományágas DI-k törzstagjainak 

(TT) számára vonatkozó aránytalanság (2 

tudományág esetében 11 TT; 3 tudományág 

esetében 9 TT) megszűntetése. 

 Az OH és a MAB is kezdeményezhesse a 

nem megfelelt DI megszüntetését. 

A MAB az elvárásoknak meg nem felelő 

doktori iskola akkreditációját megvonhatja, 

ám a jelenlegi szabályozás szerint megszün-

tetését nem kezdeményezheti. 

 

Tájékoztató jogharmonizációs előkészítő munkáról 

(EMMI, 2016. október 3.) 

Csépe Valéria tájékoztatta a Testületet, hogy 

az egyeztetésen jelenlévő OH, EMMI képvise-

lők egyetértettek azzal a MAB részéről megfo-

galmazott felvetéssel, hogy a MAB működésé-

re vonatkozó jogszabályok ellentmondásait, 

pontatlanságait szükséges feloldani. Vannak 

nem egyértelmű hatáskörök, eljárási rendek. A 

MAB működési rendszere felülvizsgálatra ke-

rül, hogy megfeleljen a 21. századi elvárások-

nak.  

A MAB által kidolgozásra kerülő javaslatokról 

a jövőben a MAB elnöke érdemi megbeszélé-

seket kezdeményez. 

 

Tájékoztató ENQA közgyűlésről 

(Gloucester, 2016.10.20.-21.) 

A közgyűlésen a MAB képviseletében Csépe 

Valéria elnök, Szántó Tibor főtitkár és Rozs-

nyai Krisztina szakreferens vettek részt. 

Az ESG 2015 alkalmazásában az Nftv megfe-

lelés vizsgálatot ír elő a MAB számára. A 

MAB külső értékelésére várhatóan 2018-ban 

kerül sor. A megfelelés-vizsgálat előkészületeit 

már most el kell kezdeni, a súlypontok megha-

tározása és az önértékelés elkészítése a jövő év 

munkája lesz. A külföldi akkreditációs testüle-

tek „jó gyakorlatára” érdemes támaszkodni. A 

felsőoktatási digitális stratégia végrehajtásába 

is be kell kapcsolódnia a MAB-nak (online 

hitelesített diplomák, nemzetközi minőségbiz-

tosítási eljárásokba való adatbázis szintű be-

kapcsolódás). Mindezek megvalósításához for-

rásokra, OH-val való együttműködésre lesz 

szükség, a MAB transzparenciájának megtartá-

sa érdekében. Az angol nyelvű értékelésekre 

való áttérés is kitűzendő feladat, ehhez nem-

zetközi tréningeken kell részt vennie a MAB 

szakértőinek. 

Két ügynökség teljes jogú tagsága megerősí-

tésre került a közgyűlésen az ESG 2015 alap-

ján, és egy további tagszervezet került monitor 

vizsgálat alá. 

Dániában az akkreditációs ügynökség 70 fővel, 

a MAB-énál jóval nagyobb költségvetéssel 

működik. Elnök asszony felvette a kapcsolatot 

Oslóban a norvég akkreditációs ügynökséggel, 

és tervezi más ügynökségekkel is a kapcsolat-

felvételt. 

 

http://www.mab.hu/szabalyok/Doktori_387_2012_Kormrend_160901.pdf
http://www.mab.hu/
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A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület ajánlásai 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 

(NTT) éves ülését 2016. október 28–29. között 

tartotta meg. Az ülés során a stratégiai kérdé-

sek, és a MAB múlt évi tevékenysége kerültek 

megvitatásra.  

Az NTT tudomásul vette, hogy a 2013–2015 

időszak után egy rövidebb időszakra, 2017–

2018-ra szóló stratégia készül. Az NTT öröm-

mel nyugtázta, hogy a MAB célja nemcsak a 

hazai jogszabályi környezetnek, hanem az ESG 

2015 sztenderdjeinek való megfelelés is, s hogy 

a MAB kiterjedt kommunikációt kíván folytatni 

a felsőoktatás valamennyi szereplőjével.  

Az NTT a MAB testületi tagságával kapcso-

latban fontosnak tartaná a folyamatosság fenn-

tartását, nem egyszerre lejáró, hanem egymást 

3-3 éves időtartamban átfedő mandátum beve-

zetésével. Fontosnak tartaná az NTT a testületi 

tag visszahívási feltételeinek pontos jogszabá-

lyi rögzítését is. 

A MAB minőség fogalmának bővítése ismét 

napirendre került. Ennek keretében tett NTT 

ajánlások: a MAB holisztikus szemléletben kö-

zelítsen a felsőoktatási intézményekhez, a 

minőségbiztosítás az átfogó oktatási célok és a 

hallgatók fejlesztési kompetenciáihoz igazod-

jon, a minőségi megközelítéseket a tanulási 

környezet és a teljes hallgatói életciklus vonat-

kozásában kell megfogalmazni. 

Az intézmények profiljainak állami elismerése 

ösztönzi az intézmények fejlesztését, meglévő 

erősségeik mentén fokozza versenyképességü-

ket.  

Ajánlott egy kisebb, de képzettebb szakértői 

bázis kialakítása a felsőoktatási vezetés és irá-

nyítás bevonásával.  

Az NTT tudomásul vette, hogy a doktori tanul-

mányok ideje háromról négy évre emelkedett. 

A sikeres doktori tanulmányok érdekében az 

NTT javasolja, hogy a MAB a minőségbiz-

tosítás keretében fordítson figyelmet a DI fel-

vételi eljárásaira. A tanácsadó testület üdvözöl-

te, hogy a MAB a doktori iskolák értékelési 

rendszerében tervezi bevezetni a nem hazai 

bírálói értékelést.  

Támogatta, hogy a MAB saját tapasztalatai 

alapján felülvizsgálja, és kapcsolatot teremt az 

intézmény- és programakkreditáció között.  

A tanácsadó testület ismét hangsúlyozta, hogy 

a felsőoktatási intézmények maguk felelősek 

intézményük minőségbiztosításáért. A minő-

séghitelesítési ügynökségeknek támogatniuk 

kell e törekvésben az intézményeket. A tanács-

adó testület azt javasolta, hogy a MAB úgy ter-

vezze meg ellenőrző, támogató tevékenységét, 

hogy az intézményeket a belső minőségi 

törekvés felé indítsa el. 

Az NTT javasolta megvizsgálni a 4. intéz-

ményakkreditációs ciklus szükségességét.  

A MAB, mint szervezet vonatkozásában az 

NTT javasolta a belső irányítás aktualizálása 

érdekében a változásmenedzsment megközelí-

tést alkalmazni a célok eléréséhez. Ehhez a 

munkatársaknak speciális kompetenciákkal 

kell rendelkezni. Szükséges a MAB küldetésé-

ben a felsőoktatási intézmények és a politikai 

döntéshozók közötti közös álláspont kialakí-

tása. 

 

Az NTT ajánlásai a MAB honlapján a Külföld / 

Nemzetközi Tanácsadó Testület menüpontban 

olvashatók. 

 

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

A tisztaMABlap@mab.hu megszüntetése 

2016/7/V sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

A testület a MAB 2008/1/3 sz. határozatát ha-

tályon kívül helyezve a tisztaMABlap@mab.hu 

címet megszüntette. 

Az elnök@mab.hu e-mail címre kizárólag az 

elnöknek szóló bizalmas, névvel ellátott meg-

keresésekkel továbbra is lehet a MAB elnök-

höz fordulni. 

 

Szaklétesítési és szakindítási szakmai bírálati szempontok (SZBSZ)1 

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

A testület a felsőoktatási szakképzések létesíté-

sének bírálati szempontjait elfogadta. A doku-

mentum hatályos 2017. január 1-től. 

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

A testület az alapképzési szak/szakirány létesí-

tésének bírálati szempontjait elfogadta. A do-

kumentum hatályos 2017. január 1-től. 

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

A testület a mesterképzési szakok létesítésének 

bírálati szempontjait elfogadta. A dokumentum 

hatályos 2017. január 1-től. 

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

A testület a felsőoktatási szakképzések (FSZ) 

indításának bírálati szempontjait elfogadta. A 

dokumentum hatályos 2017. január 1-től. 

2016/7/VI/5 sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

A testület az alapképzési szak/szakirány indítá-

sának bírálati szempontjait elfogadta. A doku-

mentum hatályos 2017. január 1-től. 

2016/7/VI/6 sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

A testület a mesterképzési szakok indításának 

bírálati szempontjait elfogadta. A dokumentum 

hatályos 2017. január 1-től. 

 

Szaklétesítési és szakindítási útmutatók1 

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

A testület a felsőoktatási szakképzés (FSZ) lé-

tesítési útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/2 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A testület az alapképzési szak/szakirány létesí-

tési útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/3 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A testület a mesterképzési szak létesítési útmu-

tatót elfogadta. 

2016/8/III/4 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A testület a felsőoktatási szakképzés (FSZ) in-

dítási Útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/5 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A testület az alapképzési szak/szakirány indítá-

si útmutatót elfogadta. 

2016/8/III/6 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A testület a mesterképzési szak indítási útmuta-

tót elfogadta. 

 
1A bírálati útmutatók elérhetők a MAB honlapján a Beadványok, a bírálati szempontok a Beadványok és a Szakértőknek menüpontokban. 

 

Állásfoglalás nem támogatott, nem akkreditált képzések közzétételének módjáról 

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

A testület támogatta, hogy a MAB által nem 

akkreditált, vagy nem támogatott, a 2017. évi 

általános felvételi eljárásban meghirdetett kép-

zések listája a felvi.hu felületen megjelenjen. 

 

A MAB stratégiája 2017–2018 

2016/9/IV/1 sz. MAB határozat (2016.12.09.) 

A Testület elfogadta a MAB 2017-2018 idő-

szakra vonatkozó stratégiáját. 

A stratégia teljes szövege a MAB 2016. évi 

működéséről szóló Évkönyvben és a MAB 

honlapján érhető el. 

 

MAB feladatok az ESG 2015 kapcsán 

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

A Testület támogatja az ESG 2015 sztenderdjei- 

nek a MAB bírálati szempontrendszerébe törté-

nő mielőbbi beépítését. 
 

mailto:tisztaMABlap@mab.huc
mailto:elnök@mab.hu
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem látogató bizottságának új tagja 

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

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézmény-

akkreditációs eljárására 2016. július 8-án 

megszavazott látogató bizottság egyik tagjáról 

(Georg Spöttle) utólag derült ki, hogy az NKE 

korábbi óraadó tanára, címzetes egyetemi do-

cens, s így összeférhetetlenség miatt nem lehet 

az LB tagja. Helyette Csépe Valéria, a MAB 

elnöke javaslatára, az NKE által nem kifogá-

solt LB új tagja Michelberger Pál PhD, egye-

temi docens, Óbudai Egyetem. 

 

Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium új tagja 

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

MAB tagi kinevezése nyomán, a MAB Szerveze-

ti és Működési Szabályzatának 36.§ (5) – (6) 

bekezdése alapján Jobbágy Ákos, az EDK elnö-

ke javaslatára az Egyetemi Tanári és Doktori 

Kollégium új tagja: Csépe Valéria az MTA lev. 

tagja, kutatóprofesszor, MTA Természettudo-

mányi Kutatóközpont; egyetemi tanár, Buda-

pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Pannon Egyetem. 

 

Műszaki Tudományi Bizottság új tagja 

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

Réger Mihály 2016. június 15-től az Óbudai 

Egyetem rektora, ezért lemondott a MAB Mű-

szaki Tudományok Bizottsági tagságáról. A bi-

zottság új tagja Kóczy T. László, a Műszaki Tu-

dományok Bizottsága elnöke javaslatára: Raj-

nai Zoltán PhD, egyetemi tanár, Óbudai Egye-

tem. 

 

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

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

A MAB a Pécsi Tudományegyetem ápolás és 

betegellátás - ápoló szakirányú képzése szék-

helyen kívüli, Zomborban (Szerbia) történő 

indítását a 2015/6/XII/1 sz., megjegyzéssel (ill. 

feltételekkel) támogató határozatában monitor 

vizsgálat keretében találta szükségesnek meg-

állapítani, hogy az indoklásban foglaltak, a 

jelzett hiányosságok és a megjegyzésben tétele-

sen felsoroltak korrigálása megtörtént-e.  

A 2016 szeptemberében megindult képzés hely-

színi látogatását végző bizottság tagjai Kovács 

L. Gábor, az Orvostudományi Bizottság elnöke 

javaslatára: Balogh Zoltán PhD, tanszékveze-

tő főiskolai tanár, SE ETK Ápolási tsz. a 

MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 

Kamara) elnöke, Tulkán Ibolya PhD, tanszék-

vezető helyettes, főiskolai docens, SZTE 

ETSZK Ápolási tsz. 

 

Agrártudományi Bizottság új tagja 

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

A MAB SZMSZ 34. § (3) c. pontjában foglaltak 

szerint Gór Arnold (DOSZ delegált) kérte az 

Agrártudományi bizottsági tagság alóli felmen-

tését, figyelemmel arra, hogy doktorjelölti jog-

viszonya megszűnik.  

A bizottság új tagja a DOSZ delegáltja Keresz-

tes Gábor, a DOSZ elnöke javaslata alapján 

Balázs Ervin, a MAB Agrártudományi bizott-

ságának elnöke javaslatára: Szabó Péter PhD 

hallgató (Pannon Egyetem), a DOSZ Agrártu-

dományi Osztályának elnöke. 
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A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai 2017-től 

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

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai 

2017-től: 

Tagság megújítása: 

Achim Hopbach, Ausztria, történészként 

doktorált, az Agentur für Qualitätssicherung 

Austria ügyvezető igazgatója, előtte a német 

Akkreditierungsrat ügyvezető igazgatója, 

2009-től 2013-ig az ENQA elnöke volt. (2014 

óta NTT tag.) 

Lieudvika Leisyte, Németország, közigazga-

tástudományból doktorált, egyetemi tanár a 

Dortmundi Egyetem Center for Higher 

Education-jén, előtte tíz évig a hollandiai 

Twente Egyetem Center for Higher Educa-

tion Policy Studies (CHEPS) kutatója volt, 

nemzetisége litván. (2014 óta NTT tag.) 

Új tagok:  

Dhurata Bozo, Albánia, az albán akkreditációs 

bizottság, az APAAL igazgatója, a tiranai 

Sport Egyetem volt biotechnológia docense, a 

CEENQA volt Board-tagja. Az APAAL-

igazgatói posztba való visszahelyezése után a 

brit QAA-vel szervezi az albán egyetemek 

nemzetközi értékelését. 

Tove Bull, Norvégia, a norvég Tromsøi Egye-

tem volt rektora, az Európai Egyetemek Szö-

vetsége (EUA) intézményértékelő program 

(IEP) felügyelő bizottságának volt tagja, az 

IEP részvételében 2016-ban nyugdíjazták, a 

MAB 2008-as nemzetközi külső értékelését 

végző panel tagja volt. 

Peter Findlay, Egyesült Királyság, 1968–1990 

között az angliai Portsmouth Egyetem germa-

nisztika professzora, majd 2000–2014 között 

az egyesült királyságbeli minőségbiztosítási 

ügynökség, a QAA egyik igazgató-helyettese, 

nyugdíjba vonulása óta minőségbiztosítási 

tanácsadó, többek közt a boszniai HEA nem-

zetközi tanácsadója volt, jelenleg a német 

Wissenschaftsrat és az AQ Austria, valamint 

a Brit Akkreditációs Tanács tagja, ENQA 

ügynökségi értékelő látogató bizottságok 

tagja. 

Lucka Lorber, Szlovénia, a szlovén Maribori 

Egyetem minőségfejlesztésért felelős rektor-

helyettese, részt vett a TEAM II projekt egyik 

nemzetközi képzés MAB által koordinált 

értékelésében 2010-ben, és tagja az EUA/IEP 

látogatóbizottságoknak. 

Mieczyslav Socha, Lengyelország, a Varsói 

Egyetem közgazdász professzora, a lengyel 

akkreditációs bizottság, a PKA volt főtitkára, 

majd alelnöke, az International Network for 

Quality Assurance Agencies in Higher 

Education (INQAAHE) és a CEENQA volt 

Board-tagja. 
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INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDŐ KÉPZÉSEKRŐL HOZOTT HATÁROZATOK 

Wesley János Lelkészképző Főiskola intézményakkreditációjának megvonása 

2016/7/IX sz. MAB határozat (2016.09.23.) 

A MAB 2016/2/VIII/5 és a MAB FvB 28/2016 

számú határozata alapján a Wesley János Lel-

készképző Főiskola nem felel meg az intéz-

ményakkreditáció törvényi feltételének, azaz a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

évi (Nftv.) 6. § (2) bekezdésben szabályozott 

állami elismerés azon feltételének, hogy leg-

alább két képzési, illetve tudományterületen 

legalább négy szakon, (a) alapképzést, (b) 

alap- és mesterképzést, (c) alap-, valamint 

mester- és doktori képzést, mester- és (d) dok-

tori képzést folytasson.  

A MAB előbbiekre figyelemmel a Wesley Já-

nos Lelkészképző Főiskola akkreditációját 

megvonja. 

 

Intézményakkreditáció 

Golgota Teológiai Főiskola

2016/9/VII/1 sz. MAB határozat (2016.12.09.) 

A Testület az intézmény akkreditációs értéke-

lésben foglaltak alapján a Golgota Teológiai 

Főiskolát és hitéleti szakját, a teológia alap-

képzési szakot (N, L), nem akkreditálja.  

Az intézmény a határozat ellen, a kézhezvételtől 

számított 60 napon belül, a MAB Felülvizsgála-

ti Bizottságához címezve felülvizsgálati kére-

lemmel élhet. A felülvizsgálati kérelem a jelen 

határozat meghozatalához rendelkezésre állt 

adatokon és információkon alapulhat, új tény-

állás bemutatására a felülvizsgálati eljárásban 

nincs mód. 

Amennyiben a főiskola az intézmény, illetve a 

képzés akkreditációját új tényállás alapján kí-

vánja kezdeményezni, úgy azt a MAB elnöké-

hez benyújtott új, teljes intézményakkreditáci-

ós, illetve szakindítási beadvány alapján teheti. 

A MAB eljárásrendje értelmében a plénum 

által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvá-

nosak, a MAB honlapján hozzáférhetők.  

 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

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

A Testület az intézmény akkreditációs érté-

kelésben foglaltak alapján a Sola Scriptura 

Teológiai Főiskolát és hitéleti szakját, teológia 

alapképzési szakot (N, L), nem akkreditálja. 

Az intézmény a határozat ellen, a kézhezvételtől 

számított 60 napon belül, a MAB Felülvizsgá-

lati Bizottságához címezve felülvizsgálati kére-

lemmel élhet. A felülvizsgálati kérelem a jelen 

határozat meghozatalához rendelkezésre állt 

adatokon és információkon alapulhat, új tény-

állás bemutatására a felülvizsgálati eljárásban 

nincs mód. 

Amennyiben a főiskola az intézmény, illetve a 

képzés akkreditációját új tényállás alapján 

kívánja kezdeményezni, úgy azt a MAB elnöké-

hez benyújtott új, teljes intézményakkreditációs, 

illetve szakindítási beadvány alapján teheti. 

A MAB eljárásrendje értelmében a plénum ál-

tal elfogadott akkreditációs jelentések nyilvá-

nosak, a MAB honlapján hozzáférhetők. 

 

Széchenyi István Egyetem monitor eljárás 

2016/9/VII/3 sz. MAB határozat (2016.12.09.) 

A MAB a Széchenyi István Egyetem Kautz 

Gyula Gazdaságtudományi Kar és Műszaki 

Tudományi Kar intézményakkreditációs moni-

tor eljárása keretében az egyetem rektora által 

küldött tájékoztatást nyugtázza, a monitor vizs-

gálatot lezárja. 
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Intézményakkreditáció hatályának meghosszabbítása 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

A MAB 2011/7/V/7 és 2012/10/XI/1 sz. hatá-

rozatai értelmében az IBS Nemzetközi Üzleti 

Főiskola akkreditációjának hatálya 2016. dec-

ember 31-én lejár. Új akkreditációs eljárás le-

folytatásának érdekében az intézményi akkre-

ditáció hatályát a MAB felülvizsgálta. 

 

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

A MAB az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

korábbi, a 2011/7/V/7, illetve 2012/10/XI/1 sz. 

határozatokban megállapított, illetve megerő-

sített 2016. december 31-ig tartó akkreditáció-

jának hatályát 2018. július 31-ig meghosz-

szabbítja. 

 

Gábor Dénes Főiskola 

A MAB 2011/7/V/1 sz. határozata értelmében 

a Gábor Dénes Főiskola akkreditációjának ha-

tálya 2016. december 31-én lejár. Új akkredi-

tációs eljárás lefolytatásának érdekében az in-

tézményi akkreditáció hatályát a MAB felül-

vizsgálta.  
 

 

2016/8/VII/2 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Gábor Dénes Főiskola korábbi, a 

2011/7/V/1 sz. határozatban megállapított 

2016. december 31-ig tartó akkreditációjának 

hatályát a következő akkreditációs értékelést 

záró határozat meghozataláig, legkésőbb 2018. 

július 31-ig meghosszabbítja. 

 

Nyíregyházi Egyetem 

A MAB 2011/7/V/4 sz. határozata értelmében a 

Nyíregyházi Főiskola, jogutódja a Nyíregyházi 

Egyetem, és karai akkreditációjának hatálya 

2016. december 31-én lejár. Új akkreditációs 

eljárás lefolytatásának érdekében az intézményi 

akkreditáció hatályát a MAB felülvizsgálta. 
 

2016/8/VII/3 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Nyíregyházi Főiskola jogutódja a 

Nyíregyházi Egyetem és karai korábbi, a 

2011/7/V/4 sz. határozatban megállapított 

2016. december 31-ig tartó akkreditációjának 

hatályát 2018. július 31-ig meghosszabbítja. 

 

Óbudai Egyetem 

A MAB 2011/7/V/5 sz. határozata értelmében az 

Óbudai Egyetem és karai akkreditációjának hatá-

lya 2016. december 31-én lejár. Új akkreditációs 

eljárás lefolytatásának érdekében az intézményi 

akkreditáció hatályát a MAB felülvizsgálta.  
 

2016/8/VII/4 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB az Óbudai Egyetem és karai korábbi, a 

2011/7/V/5 sz. határozatban megállapított 

2016. december 31-ig tartó akkreditációjának 

hatályát 2018. július 31-ig meghosszabbítja. 

 

Pető András Főiskola 

A MAB 2011/7/V/3 és 2014/10/X/1 sz. határo-

zatai értelmében a Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézete, jogutódja a 

Pető András Főiskola, akkreditációjának hatálya 

2016. december 31-én lejár. Új akkreditációs 

eljárás lefolytatásának érdekében az intézmé-

nyi akkreditáció hatályát a MAB felülvizsgálta.  
 

2016/8/VII/5 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Mozgássérültek Pető András Nevelő-

képző és Nevelőintézete, jogutódja a Pető And-

rás Főiskola, korábbi, a 2011/7/V/3 és 

2014/10/X/1 sz. határozatokban megállapított 

2016. december 31-ig tartó akkreditációjának 

hatályát 2018. július 31-ig meghosszabbítja. 

 

Szegedi Tudományegyetem 

A MAB 2011/7/V/6 sz., valamint a Fogorvos-

tudományi Karra vonatkozó 2014/9/IX sz. ha-

tározata értelmében a Szegedi Tudományegye-

tem és karai akkreditációjának hatálya 2016. 

december 31-én lejár. Új akkreditációs eljárás 

lefolytatásának érdekében az intézményi akk-

reditáció hatályát a MAB felülvizsgálta. 

2016/8/VII/6 sz. MAB határozat (2016.10.28.) 

A MAB a Szegedi Tudományegyetem és karai 

korábbi, a 2011/7/V/6 sz., valamint a Fogor-

vos-tudományi Karra vonatkozó 2014/9/IX sz. 

határozatokban megállapított 2016. december 

31-ig tartó akkreditációjának hatályát 2018. 

július 31-ig meghosszabbítja. 
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Lejáró szakakkreditációs hatályának meghosszabbítása 

PTE fogorvos képzés 

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

A MAB a 2014/9/X/I/2. számú határozatában a 

Pécsi Tudományegyetemen folyó fogorvos osz-

tatlan képzésre megállapított 2016. december 

31-ig tartó akkreditáció hatályát 2017. decem-

ber 31-ig meghosszabbítja. 

 

SZTE fogorvos képzés 

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

A MAB a 2014/9/X/I/4. számú határozatában a 

Szegedi Tudományegyetemen folyó fogorvos 

osztatlan képzésre megállapított 2016. decem-

ber 31-ig tartó akkreditáció hatályát 2017. dec-

ember 31-ig meghosszabbítja. 

 

Működő képzések monitor vizsgálata 

PTE ápolás és betegellátás - ápoló szakirány (Zombor) 

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

A testület a Pécsi Tudományegyetemen az ápo-

lás és betegellátás - ápoló szakirányú alapkép-

zés székhelyen kívüli, Zomborban (Szerbia) 

történő indítása támogatását megerősíti, el-

várva a gyakorlati jellegű ismeretátadás sze-

mélyi és főként tárgyi feltételeinek (laboratóri-

umi gyakorlat, speciális, pl. anatómiai model-

lek) folyamatos biztosítását. 

 

Metropolitan Egyetem televíziós műsorkészítő művész mesterszak 

2016/9/XI/1 sz. MAB határozat (2016.12.09) 

A MAB a Budapesti Metropolitan Egyetem 

televíziós műsorkészítő mesterszak szakindítási 

monitor eljárása keretében az egyetem rektora 

által küldött tájékoztatást nyugtázza. A MAB a 

képzés tervezett indítása előtt, 2017. május 1-ig 

kéri bemutatni az új KKK szerint készült minta-

tantervet és a képzésben ténylegesen résztvevő 

tanárok listáját, a szakfelelős és tantárgy-

felelősök megjelölésével, oktatói terhelések 

megadásával. 

 

Debreceni Egyetem általános orvos osztatlan szakon folyó képzése 

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

A MAB a Debreceni Egyetemen folyó általános 

orvos osztatlan szakon a klinikai, gyakorlati 

képzés körülményeit érintő monitor eljárása 

eredményeképpen a képzésnek a 2014/10/XII/1/1 

sz. MAB határozatban megállapított, s e 

vizsgálat eredményéhez kötött, 2019. december 

31-ig hatályos akkreditációját megerősíti. 

 

Pécsi Tudományegyetem ápolás és betegellátás alapképzési szak (ápoló szakirány) magyar és angol 

nyelven székhelyen kívüli képzés (Szerbia, Zombor) 

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

A MAB a Pécsi Tudományegyetem székhelyén 

kívül Zomborban (Szerbia) indult ápolás és 

betegellátás, ápoló szakirányú alapképzés indí-

tásának támogatását megerősíti, elvárva a 

gyakorlati jellegű ismeretátadás személyi és 

főként tárgyi feltételeinek (laboratóriumi gya-

korlat, speciális, pl. anatómiai modellek) fo-

lyamatos biztosítását. 

 

Debreceni Egyetem általános orvos osztatlan mesterszak 

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

A MAB a Debreceni Egyetemen folyó általános 

orvos osztatlan mesterképzési szakon a klinikai, 

gyakorlati képzés körülményeit érintő monitor 

eljárása eredményeképpen a képzésnek a 

2014/10/XII/1/1 sz. MAB határozatban megálla-

pított, s e vizsgálat eredményéhez kötött, 2019. 

december 31-ig hatályos akkreditációját meg-

erősíti.
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PTE általános orvos osztatlan mesterszak 

2016/9/XI/3 sz. MAB határozat (2016.12.09) 

A MAB a Pécsi Tudományegyetemen folyó álta-

lános orvos osztatlan mesterképzési szakon a 

klinikai, gyakorlati képzés körülményeit érintő 

monitor eljárása eredményeképpen a képzésnek 

a 2014/10/XII/1/2 sz. MAB határozatban megál-

lapított, s e vizsgálat eredményéhez kötött, 2019. 

december 31-ig hatályos akkreditációját meg-

erősíti.

 

SE általános orvos osztatlan mesterszak 

2016/9/XI/4 sz. MAB határozat (2016.12.09) 

A MAB a Semmelweis Egyetemen folyó általá-

nos orvos osztatlan szakon a klinikai, gyakorla-

ti képzés körülményeit érintő monitor eljárása 

eredményeképpen a képzésnek a 2014/10/XII/1/3 

sz. MAB határozatban megállapított, s e vizsgá-

lat eredményéhez kötött, 2019. december 31-ig 

hatályos akkreditációját megerősíti. 

 

SZTE általános orvos osztatlan mesterszak 

2016/9/XI/5 sz. MAB határozat (2016.12.09) 

A MAB a Szegedi Tudományegyetemen folyó 

általános orvos osztatlan szakon a klinikai, 

gyakorlati képzés körülményeit érintő monitor 

eljárása eredményeképpen a képzésnek a 

2014/10/XII/1/4 sz. MAB határozatban megállapí-

tott, s e vizsgálat eredményéhez kötött, 2019. dec-

ember 31-ig hatályos akkreditációját megerősíti. 

 

DE gyógyszerész osztatlan mesterszak angol nyelven 

2016/9/XI/6 sz. MAB határozat (2016.12.09) 

A MAB a Debreceni Egyetem gyógyszerész osz-

tatlan szakon, angol nyelven folyó képzése kö-

rülményeit érintő monitor eljárása eredménye-

képpen a képzésnek a 2014/9/X/2/1 sz. MAB 

határozatban megállapított, s e vizsgálat ered-

ményéhez kötött, 2019. december 31-ig hatályos 

akkreditációját megerősíti. 
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DOKTORI ISKOLÁKRÓL ÉS EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZATOKRÓL HOZOTT 

HATÁROZATOK 

Működő doktori iskolák akkreditációja 

D172 PTE Fizika Doktori Iskola akkreditációjának meghosszabbítása 

2016/7/XIV/1/2. MAB határozat (2016.09.23.) 

A MAB a Hebling János vezette Pécsi Tudo-

mányegyetem D172 azonosítószámú fizikai 

tudományok besorolású doktori iskola akkredi-

tációját - a működési feltételek folyamatos biz-

tosítása esetén - 2017. július 31-ig meghosz-

szabbítja. 

 

D76 SE Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola akkreditációjának meghosszabbítása 

2016/7/XIV/2/2. MAB határozat (2016.09.23.) 

A MAB a Mandl József vezette Semmelweis 

Egyetem D76 azonosítószámú biológiai tudo-

mányok, elméleti orvostudományok, klinikai 

orvostudományok besorolású doktori iskola 

akkreditációját - a működési feltételek folya-

matos biztosítása esetén - 2017. július 31-ig 

meghosszabbítja.

 

Akkreditált doktori iskolák 

Határozatsz. 
MAB 

kód 
Int. Doktori iskola Besorolás DI vezető Hatály 

2016/8/X/1/2 D234 ÁTE Állatorvostudományi DI állatorvosi tudományok Vörös Károly  2020-07-31 

2016/8/X/2/2 D53 DE 
Kerpely Kálmán Dok-

tori Iskola 

növénytermesztési és 

kertészeti tudományok 
Nagy János  2020-07-31 

2016/8/X/3/2 D5 NYME 

Roth Gyula Erdészeti 

és vadgazdálkodási 

tudományok DI 

erdészeti és vadgazdál-

kodási tudományok 
Faragó Sándor 2019-12-31 

2016/8/X/4/2 D43 DE 
Laki Kálmán Doktori 

Iskola 

elméleti orvostudományok 

klinikai orvostudományok 
Balla György 2019-12-31 

2016/8/X/5/2 D201 DE Fogorvostudományi DI klinikai orvostudományok Márton Ildikó 2019-12-31 

2016/8/X/6/2 D183 DE 
Molekuláris sejt- és 

immunbiológia DI 
elméleti orvostudományok Fésüs László 2017-12-31 

2016/8/X/7/2 D110 SZTE 
Interdiszciplináris Or-

vostudományok DI 
elméleti orvostudományok 

új DI vezető: 

Széll Márta 
2016-12-31 

2016/8/X/8/2 D193 BCE 
Gazdaságinformatika 

Doktori Iskola 

gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok, informa-

tikai tudományok 

Dobos Imre 2017-12-31 

2016/8/X/9/2 D127 BCE Gazdálkodástani DI 
gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok 
Michalkó Gábor 2019-12-31 

2016/8/X/10/2 D165 KEE 
Közgazdaságtudományi 

Doktori Iskola 
közgazdaságtudományok 

új DI vezető:  

Kőszegi Botond 
2019-12-31 

2016/8/X/11/2 D11 ELTE 
Állam- és Jogtudomá-

nyi Doktori Iskola 
állam- és jogtudományok Kukorelli István 2019-12-31 

2016/8/X/12/2 D27 ELTE 
Politikatudományi 

Doktori Iskola 
politikatudományok 

új DI vezető: 

Szabó Máté 
2019-12-31 

2016/8/X/13/2 D217 NKE 
Közigazgatástudomá-

nyi Doktori Iskola 
közigazgatástudományok 

új DI vezető: 

Kiss György 
2018-07-31 

2016/8/X/14/2 D8 NYME 

Széchenyi István Gaz-

dálkodás- és szervezés-

tudományok DI 

gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok 
Székely Csaba 2017-07-31 

2016/9/X/1/2 D49 DE Nyelvtudományok DI nyelvtudományok Kertész András 2018-12-31 

2016/9/X/3/2 D167 KEE 
Történettudományi 

Doktori Iskola 
történelemtudományok 

új DI vezető: 

Klaniczay Gábor 
2017-07-31 

2016/9/X/4/2 D47 DE 
Irodalomtudományok 

Doktori Iskola 

irodalom- és kultúratudo-

mányok 
Bényei Tamás 2019-12-31 

2016/9/X/5/2 D20 ELTE Pszichológiai DI pszichológiai tudományok Demetrovics Zsolt 2019-12-31 

2016/9/X/6/2 D12 ELTE Történelemtudományi DI történelemtudományok Erdődy Gábor 2019-07-31 
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javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11319','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11320','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11321','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=11322','pop1',600,400,70,140);


 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2016. december 

 

14 

Határozatsz. 
MAB 

kód 
Int. Doktori iskola Besorolás DI vezető Hatály 

2016/9/X/7/2 D28 LFZE 

Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem Dok-

tori Iskola 

művészettörténeti és mű-

velődéstörténeti tudomá-

nyok, zeneművészet 

új DI vezető: 

Kutnyánszky Csaba 
2019-12-31 

2016/9/X/8/2 D4 PPKE Történelemtudományi DI történelemtudományok Fröhlich Ida 2017-12-31 

2016/9/X/9/2 D200 OE 

Alkalmazott Informati-

kai és Alkalmazott Ma-

tematikai DI  

informatikai tudományok, 

matematika- és számítás-

tudományok 

Galántai Aurél 2018-07-31 

2016/9/X/10/2 D83 PE 

Vegyészmérnöki és 

Anyagtudományok 

Doktori Iskola 

anyagtudományok és tech-

nológiák bio-, környezet- 

és vegyészmérnöki tudo-

mányok 

Kristóf János 2017-12-31 

2016/9/X/11/2 D170 SZE 

Multidiszciplináris 

Műszaki Tudományi 

Doktori Iskola 

építőmérnöki tudományok, 

informatikai tudományok, 

közlekedés- és járműtudo-

mányok 

Baranyai Péter 2020-07-31 

2016/9/X/12/2 D181 DE 
Informatikai Tudomá-

nyok Doktori Iskola 
informatikai tudományok Pethő Attila 2019-07-31 

2016/9/X/13/2 D212 OE 
Biztonságtudományi 

Doktori Iskola 

katonai műszaki tudomá-

nyok 

új DI vezető: Pintér 

Cveticanin Lívia 
2017-07-31 

2016/9/X/14/2 D215 OE 
Anyagtudományok és 

Technológiák DI 

anyagtudományok és 

technológiák 
Vajda István 2017-07-31 

2016/9/X/17/2 D129 BCE 
Általános és Kvantitatív 

Közgazdaságtan DI 
közgazdaságtudományok Vincze János 2019-12-31 

2016/9/X/18/2 D149 BME 

Gazdálkodás- és szerve-

zéstudomány Doktori 

Iskola 

gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok 

új DI vezető: 

Koltai Tamás 
2019-07-31 

2016/9/X/19/2 D177 DE 

Marton Géza Állam- 

és Jogtudományi Dok-

tori Iskola 

állam- és jogtudományok 
új DI vezető: 

Horváth M. Tamás 
2019-12-31 

2016/9/X/20/2 D54 DE 

Ihrig Károly Gazdálko-

dás- és Szervezéstudo-

mányok DI 

gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok 
Popp József 2019-12-31 

2016/9/X/21/2 D90 PTE 
Állam- és Jogtudomá-

nyi Doktori Iskola 
állam- és jogtudományok Visegrády Antal 2019-12-31 

2016/9/X/22/2 D113 SZTE 
Állam- és jogtudomá-

nyi Doktori Iskola 
állam- és jogtudományok Jakab Éva 2021-12-31 

2016/9/X/23/2 D103 PTE Földtudományok DI  földtudományok Dövényi Zoltán 2018-12-31 

2016/9/X/24/2 D134 BME 
Matematika- és Számí-

tástudományok DI 

matematika- és számítás-

tudományok 
Recski András 2017-12-31 

2016/9/X/25/2 D58 DE 
Földtudományok 

Doktori Iskola 
földtudományok Csorba Péter 2018-07-31 

2016/9/X/26/2 D59 DE Kémiai Doktori Iskola kémiai tudományok 
új DI vezető: 

Kövér Katalin 
2019-12-31 

2016/9/X/27/2 D60 DE 
Juhász-Nagy Pál Dok-

tori Iskola 

biológiai tudományok, 

környezettudományok 
Tóthmérész Béla 2018-12-31 

2016/9/X/28/2 D21 ELTE Kémia Doktori Iskola kémiai tudományok 
új DI vezető: 

Császár Attila 
2019-12-31 

2016/9/X/29/2 D41 ME 
Mikoviny Sámuel 

Földtudományi DI 
földtudományok Dobróka Mihály 2018-07-31 

Nem akkreditált doktori iskolák 

Határozatsz. 
MAB 

kód 
Int. Doktori iskola Besorolás DI vezető 

2016/9/X/2/2 D16 ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola neveléstudományok Halász Gábor 

2016/9/X/15/2 D214 BCE 
Társadalmi Kommunikáció 

Doktori Iskola 

média- és kommunikációs 

tudományok 
Hadas Miklós 

2016/9/X/16/2 D219 PPKE Politikaelméleti Doktori Iskola politikatudományok Mezei Balázs 
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Egyetemi tanári pályázatok 

Támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB kód Intézmény Pályázó MAB határozat 

E3520 NKE Földi László 2016/7/XIII/2 

E3521 NKE Krajnc Zoltán 2016/7/XIII/3 

E3519 NKE Ványa László 2016/7/XIII/4 

E3524 DE Bánáti Diána 2016/8/IX/1 

E3523 NKE Fantoly Zsanett 2016/8/IX/2 

E3522 NKE Horváth Attila 2016/8/IX/3 

E3526 NKE Kóródi Gyula 2016/9/IX/2 

Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB kód Intézmény Pályázó MAB határozat 

E3517 KE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2016/7/XIII/1 

E3525 NKE közgazdaságtudományok 2016/9/IX/1 
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Alapszakindítás 

Támogatott kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1393szhk 

SZIE szhk: Szlovákia, 

Révkomárom (Pro 

Selye Univerzitas 

Alapítvány) 

kertészmérnöki (dísznövénytermesztés; gyógy-

növénytermesztés; gyümölcstermesztés; szőlé-

szet; zöldségtermesztés specializácók) 

2016/7/XV/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

BsBi275szakir2 DE 
ápolás és betegellátás (dietetikus szakirány) 

magyar és angol nyelven 
2016/8/XII/1 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1398 NKE 
polgári nemzetbiztonsági (humán felderítő, 

technikai felderítő, terrorelhárítási specializációk) 
2016/8/XII/3 

Bs1401 NKE 

bűnügyi (bűnüldözési, bűnügyi felderítő, gaz-

dasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó 

szakirányok) 

2016/8/XII/5 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1400 NKE 

rendészeti (határrendészeti rendőr, igazgatás-

rendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, 

közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőri 

szakirányok) 

2016/8/XII/4 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1688 SZIE 
agrármérnöktanár (kertészet és parképítés 

szakirány) 
2016/8/XII/14 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1409 BGE 
közösségszervezés (kulturális közösségszervezés, 

humánfejlesztés szakirányok) 
2016/9/XII/1 

Bs1406 DE 
közösségszervezés (kulturális közösségszervezés, 

humánfejlesztés szakirányok) 
2016/9/XII/2 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1411 ELTE közösségszervezés (humánfejlesztés szakirány) 

2016/9/XII/3 
(megjegyzéssel támogatva, 
kulturális közösségszerve-

zés, ifjúsági közösségszer-

vezés szakirányok NT) 

Bs1404 EKE 
közösségszervezés (kulturális közösségszervezés, 

humánfejlesztés szakirányok) 
2016/9/XII/4 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1403 KJF 

közösségszervezés (humánfejlesztés, ifjúsági 

közösségszervezés, kulturális közösségszervezés 

szakirányok) 

2016/9/XII/5 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1408 NYE 

közösségszervezés (kulturális közösségszervezés, 

ifjúsági közösségszervezés, humánfejlesztés 

szakirányok) 

2016/9/XII/6 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1410 NYE óvodapedagógus 2016/9/XII/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

Nem támogatott kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1391 DE 
energetikai mérnök (épületenergetika specia-

lizáció) 
2016/7/XV/1 

Bs1392 KE média design 2016/7/XV/2 

Bs1397 KRE csecsemő- és kisgyermeknevelő 2016/7/XV/3 

Bs1394 ME nemzetközi tanulmányok 2016/7/XV/4 

Bs1395 
(Bs1378) 

ME vegyészmérnöki 2016/7/XV/5 

Bs1396kzk SRTA/ME 

szociális munka (szociális munka a munkanél-

küliek körében, szociális munka a kapcsolati 

erőszak terén specializációk) 

2016/7/XV/6 
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Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Lm23 MODART Stylist Designer Mode 2016/7/XV/24 

Bs1399 DE 
gyógypedagógia (logopédia, tanulásban aka-

dályozottak pedagógiája szakirányok) 
2016/8/XII/2 

Bs1402 PAE 
közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés 

szakirány) 
2016/9/XII/8 

Bs474szakir4 SE 
ápolás és betegellátás (hang-, beszéd- és nyelés-

terapeuta szakirányok) 
2016/9/XII/9 

Bs1405 SZTE 

közösségszervezés (humánfejlesztés, ifjúsági 

közösségszervezés, kulturális közösségszervezés 

szakirányok) 

2016/9/XII/10 

Bs1412 ZSKE 
közösségszervezés (humánfejlesztés, kulturális 

közösségszervezés szakirányok) 
2016/9/XII/11 

Mesterszaklétesítés 

Nem támogatott kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk592 WJLF közösségi szociális munka 2016/9/XII/12 

Mesterszakindítás 

Támogatott kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Ms1678 ME kulturális mediáció 2016/7/XV/10 
(megjegyzéssel támogatva) 

Mo1686 NKE államtudományi osztatlan mesterszak 2016/7/XV/12 

Ms1679 NyME pénzügy 2016/7/XV/13 

Ms134szhk 
ÓE szhk: Szlovákia, 

Komarno 
mérnökinformatikus 2016/7/XV/14 

Ms1680 
(Ms1458) 

SZTE gépészmérnöki (folyamattechnikai specializáció) 2016/7/XV/15 
(megjegyzéssel támogatva) 

MoT1677 EKE fizikatanár (általános iskolai) osztatlan tanárszak 2016/7/XV/20 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1690 ME kriminológia 2016/8/XII/7 

MoT1692 ME 
közgazdásztanár osztatlan (vállalkozási isme-

retek szakirány) 
2016/8/XII/13 

MsT1688 SZIE 
agrármérnöktanár (kertészet és parképítés 

szakirány) 
2016/8/XII/14 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1704 BCE sportközgazdász 2016/9/XII/14 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1696 PE 

irodalom- és kultúratudomány (összehasonlí-

tó irodalomtudomány, összehasonlító kultúra-

tudomány specializációk) 

2016/9/XII/17 

MoT1701 EKE 
matematikatanár (középiskolai) osztatlan 

tanárszak 

2016/9/XII/18 
(megjegyzéssel támogatva, 

monitor 2019.12.31-ig) 

MoT1703 EKE magyartanár (középiskolai) osztatlan tanárszak 2016/9/XII/19 
(megjegyzéssel támogatva) 

MoT1697 LFZE 
zeneművésztanár (népi harmonikaművész-tanár 

szakirány) osztatlan tanárszak 
2016/9/XII/20 

(megjegyzéssel támogatva) 
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Nem támogatott kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Ms1681 Edutus Főiskola 
turizmus-menedzsment (rendezvénymenedzs-

ment specializáció) 
2016/7/XV/8 

Ms1682 Edutus Főiskola 
műszaki menedzser (folyamat- és minőségme-

nedzsment specializáció) 
2016/7/XV/9 

Ms1676 
(Ms1647) 

ME 
vegyészmérnöki (folyamatmérnöki specializá-

ció) 
2016/7/XV/11 

Ms1674 
(Ms1656) 

TPF számvitel (vezetői számvitel specializáció) 2016/7/XV/16 

Ms1675 
(Ms1655) 

TPF 
művészettörténet (legújabbkori művészet spe-

cializáció) 
2016/7/XV/17 

MoT1683 EJF 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 

tanára [általános iskolai] osztatlan tanárszak 
2016/7/XV/18 

MoT1684 EJF 
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 

tanára osztatlan tanárszak 
2016/7/XV/19 

MoT1687 
(MsT1538) 

PE etikatanár osztatlan tanárszak 2016/7/XV/21 

MsMi1691 OE 
földmérő- és térinformatikai mérnöki (ma-

gyar és angol nyelven) 
2016/8/XII/8 

Ms1693 PAE 
gépészmérnöki (szerszám és célgép - tervező, 

gyártó; műanyag-feldolgozó specializációk) 
2016/8/XII/9 

Ms1695 SZE 
munkaügyi és társadalombiztosítási igazga-

tási (munkaügyi kapcsolatok specializáció) 
2016/8/XII/10 

Ms1694 SZTE állattenyésztő mérnöki 2016/8/XII/11 

Mo1689 DE építészmérnöki osztatlan 2016/8/XII/6 

MoT1685 EJF 
mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálko-

dási szakirány) osztatlan 
2016/8/XII/12 

Ms1699 AVKF kántor 2016/9/XII/13 

Ms1700 EKE 
vegyész (környezetkémia, élelmiszervegyész 

szakirányok) 
2016/9/XII/16 

Felsőoktatási szakképzés indítás 

Támogatott kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs252 

(Fs248) 
ME mérnökinformatikus (rendszergazda szakirány) 2016/7/XV/22 

Fk1 ORZSE felsőfokú zsidó liturgiai funkcionárius  2016/8/XII/15 

Nem támogatott kérelem 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs251 
(Fs246) 

PAE mezőgazdasági mérnöki 2016/7/XV/23 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2241','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11236
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2242','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11237
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2230','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11239
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2225','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11244
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2224','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11245
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2244','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11246
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2245','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11247
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2248','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11249
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2251','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11250
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2237','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=11251
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A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai 

Támogató határozatok 

MAB kód Benyújtó Tárgy Határozat kelte Határozatszám 

E3438 SZTE Fáyné Dombi Alice Klára 2016-10-25 FVB 31/2016 

E3492 OE Baricz Árpád 2016-12-01 FVB 33/2016 

D153 NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016-12-01 FVB 34/2016 

E3516 PPKE Hidas Zoltán 2016-12-09 FVB 35/2016 

E3494 OE Pogány Tibor 2016-12-12 FVB 36/2016 

D39 ME 
Miskolci Egyetem Hatvany József Infor-

matikai Tudományok Doktori Iskolája 
2016-12-12 FVB 38/2016 

Nem támogató határozatok 

MAB kód Benyújtó Tárgy Határozat kelte Határozatszám 

E3431 TPF egyetemi tanári pályázó 2016-08-24 FVB 26/1016 

E3463 DE egyetemi tanári pályázó 2016-08-24 FVB 27/2016 

I3416monit WJLF 
hitéleti szakok: teológia (lelkész szak-

irány), hittanár-nevelő tanár 
2016-09-01 FVB 28/2016 

E3424 ME egyetemi tanári pályázó 2016-09-15 FVB 29/2016 

E3471 MKE egyetemi tanári pályázó 2016-10-14 FVB 30/2016 

E3440 SZTE egyetemi tanári pályázó 2016-10-28 FVB 32/2016 

E3514 PAE egyetemi tanári pályázó 2016-12-12 FVB 37/2016 
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