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Beszámolók 
 

Elnöki beszámoló a MAB 2015. évi tevékenységéről 
 

Elfogadta a MAB plénuma a 2016/2/III. sz. határozattal (2016.02.26.) 

Jelen elnöki beszámoló alapul veszi a korábbi rendszeres évi beszámolók felépíté-

sét, ismétli a munka folyamatosságát tükröző eddigi szerkezetet. A MAB testülete, 

folyamatos munkavégzés mellett, a korábbi évekkel azonos szellemben folytatta a 

felsőoktatás minőséghitelesítési tevékenységét. 

A 2015. évi MAB tevékenység fontos elemei a következők voltak: 

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

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

dítási kérelmek véleményezése, doktori iskola létesítési beadványok, egyetemi 

tanári pályázatok véleményezése. 

2. A lejárt akkreditációjú doktori iskolák újraértékelése (7 DI), működő doktori 

iskolák értékelése (pl. új törzstag miatt) (128 DI) 

3. Megkeresésre jogszabálytervezetek (Nftv. módosítás) véleményezése 

4. A MAB ENQA általi monitor értékelését célzó, 2015. januári látogatás meg-

szervezése. 

5. A MAB finanszírozási helyzete. 

6. Kapcsolatrendszer. 

Tevékenységünkről most is két, egymást kiegészítő és együtt olvasandó beszámoló 

ad tájékoztatást: az elnöki és a főtitkári. A főtitkári beszámoló pontos, hiteles, ada-

tokkal alátámasztott képet nyújt a MAB testületének és titkárságának működéséről. 

Kiemelendő, hogy a MAB következetesen törekszik működésének teljes átlátható-

ságára. A személyiségi jogokat tiszteletben tartva, minden MAB határozat elérhető 

a folyamatosan fejlesztett honlapunkon. 

1. A törvényben meghatározott feladatok ellátása 

Folytattuk a benyújtott szaklétesítések, szakindítási beadványok, doktori iskola léte-

sítések, egyetemi tanári pályázatok véleményezését, melyben továbbra is építettünk 

az immár közel kétezer fős szakértői bázisunk lelkes és önfeláldozó munkájára. Fo-

lyamatos feladat e szakértői névsor frissítése, melyben, el kell, ismerjük, nem értünk 

el átütő változásokat, bár az egyetemi tanári pályázatok angol nyelvű változatának 

előírása következtében a szakértői listánkat kiegészítettük külföldi szakemberekkel. 

Feltétlenül megemlítendő itt, hogy a szakértői véleményeinkre 2015-ben mindössze 

27 esetben kértek a MAB FvB-től felülvizsgálati szakvéleményt. Megelégedéssel 

fogadhattuk, hogy a 28 felülvizsgálati eset közül csak 5-ben (18%) volt a MAB vé-

leményétől eltérő (azaz támogató) az FvB véleménye. Hozzá kell tenni, hogy a jelen-

leg hatályos jogszabályok értelmében fellebbezés esetén csak az egyetemi tanári 

ügyekben kell megkérni a MAB második szakvéleményét, egyebekben (szaklétesí-

tés, szakindítás, doktori iskola létesítés) a MAB (FvB) újabb megkérdezése nélkül 
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dönthet a miniszter. 2015-ben 3 szakindítás és 5 egyetemi tanári pályázat esetében 

volt a MAB – nem támogató – véleménye ellenében pozitív miniszteri döntés. 

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

káját, kiemelten fontosnak tartom a felsőoktatási intézmények minőségbiztosítási 

tevékenységének, minőség-szemléletének következetes vizsgálatát a doktori isko-

lák, a doktori képzés, valamint az egyetemi tanári pályázatok véleményezése kap-

csán. E prioritásokat a testület továbbra is követte. 

Az egyetemi tanári pályázatok véleményezésében sor került a módosított pontozásos 

útmutató alkalmazására, és továbbra is az adott pontokat szöveges értékeléssel alátá-

masztó értékelési metódust alkalmazzuk. A tudományos, alkotói tevékenység mennyi-

sége mögötti tartalmi elemzés lehetővé tesz egy véleményem szerint jobban a kiváló-

ságra koncentráló értékelést. Ne feledjük el, hogy a professzori kar minősége az egye-

temen folyó képzések minőségét is döntően befolyásolja. Sajnálattal kellett azonban 

megállapítani, hogy 2015-ben összesen 4 személy került egyetemi tanári kinevezésre a 

MAB nem támogató állásfoglalása után. Ebből egy személy úgy, hogy fellebbezését 

(ha formálisan volt egyáltalán) nem küldte a miniszter újabb MAB (FvB) vélemé-

nyezésre. Egy másik személy esetében sem kért a miniszter újabb (FvB) szakvéle-

ményt. Ebben az esetben nem felsőoktatási intézmény volt a pályázat előterjesztője, 

így betű szerint törvénysértés nem történt, ám ez az eljárás semmiképp nem tekint-

hető összhangban lévőnek a felsőoktatási intézményi előterjesztések ügymenetével. 

Az év folyamán a következő intézményakkreditációs határozatok születtek:  

határozatszám Intézmény 
akkreditációs 

döntés 
hatály 

tájékoztató 

/ önértékelés 

intézkedési 

terv 

monitor 

vizsgálat 

2015/2/VIII/1 PRTA A 2019.12.31 2016.09.01 2015.05.31 2016.09.* 

2015/2/VIII/2 SRTA A 2019.12.31 
 

2015.05.31 2016.09. 

2015/5/VII/1 DRHE A 2019.12.31 2016.12.31   

2015/5/VII/2 EHE A 2019.12.31 2016.12.31   

2015/6/VIII TPF A 2020.12.31 2017.12.31 
  

2015/7/VII/1 BKTF NA 
    

2015/7/VII/2 ELTE A 2020.12.31 2017.09.15  2017.09.01 

2015/7/VII/3 MTF A 2020.12.31 2017.09.15 
 

2017.09.15 

2015/7/VII/4 MOME A 2020.12.31 2017.09.15  2017.09.15 

2015/7/VII/5 SZFE A 2020.12.31 2017.09.15  2017.09.15 

2015/7/VII/6 WSUF A 2017.12.31 2017.09.15 
 

 

2015/8/V/1 MKE A 2020.12.31 2017.09.15 2016.03.31 2017.09.15 

2015/8/V/2 SE A 2020.12.31 2017.09.15   

2015/9/V/1 LFZE A 2020.12.31 2017.09.15   

2015/9/V/2 PPKE A 2020.12.31 2017.09.15   
A (akkreditált), NA (nem akkreditált) 

* Az intézmény két szakjára vonatkozóan. 

Az Eötvös József Főiskoláról a 2016. januári ülésen született határozat, az Orszá-

gos Rabbiképző – Zsidó Egyetem jelentése a februári ülésre kerül, a Károli Gáspár 

Református Egyetem, és a Golgota Teológiai Főiskola jelentései még készülnek. 
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Tevékenységünket számszerűen az alábbi adatok összegzik (döntések száma): 

ügytípus 

év 

tárgyalt támogatott nem támogatott 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

felsőoktatási szakképzés 237 4 3 125 3 2 112 1 1 

alapszak létesítés 3 4 1 1 1 1 2 3 0 

alapszak indítás 31 40 17 10 17 9 21 23 8 

mesterszak létesítés 10 20 4 2 9 2 8 11 2 

mesterszak indítás 49 51 65 26 27 39 23 24 26 

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

egyetemi tanári pályázat 107 153 136 80 114 107 27 39 29 

 

További tevékenységek 2015-ben: 

szakmonitorozás (alap- és mesterszakok) 8 (5 támogatás, 3 nem támogatás) 

3. körös intézményakkreditáció (int+karok) 4. szakasz 15 intézmény (17 kar) 

párhuzamos programakkreditáció 

(egészségtudományi képzések) 

12 szak, 7 szakirány, 7 intézmény, 

52 képzés 

párhuzamos programakkreditáció 

(gazdaságtudományi képzések) 

24 szak, 32 intézmény, 43 képzőhely, 

19 város, 209 képzés 

felülvizsgálati ügyek (döntések száma) 28 (ebből 5 támogatott) 

működő doktori iskola akkreditációs értékelés 135 DI, 1300 törzstag 
 

Ebben az évben jelentős, komplex feladatot sikerült lezárni az orvos- és egészség-

tudomány, valamint a sporttudomány képzési terület működő szakjai párhuzamos 

értékelésének elvégzésével. 2015-re az egészségtudományi képzésekről szóló 

jelentés elkészítése, s a vonatkozó akkreditációs határozatok meghozatala maradt. 

Az összesen 52 értékelt képzésből egy – székhelyen kívüli, külföldi – képzést a 

MAB nem akkreditált, 18 esetben intézkedési terv készítését kérte, 29 képzésre 

vonatkozóan 2017-ben, illetve 2018-ban lefolytatandó monitor vizsgálatot írt elő. 

Még nagyobb feladatot jelentett mind szakértőink, mind a titkárság számára a gazda-

ságtudományi képzések párhuzamos akkreditációs eljárásának lebonyolítása, az 

értékelés elvégzése. Ezt a feladatot az Oktatási Hivatallal való egyeztetésben jelöltük 

ki 2014/15-re, s maradéktalanul elvégeztük. A komplex jelentés példamutatóan elké-

szült még az év végére, tehát egy éven belül, jelezve a közreműködők elismerésre 

méltó, jól szervezett, összefogott munkáját, megadva ennek az előzőnél még jóval 

több képzést működtető szakterületnek is az átfogó, érdemi elemző értékelését. Az 

érintett intézményeknek a jelentéstervezetre küldött tárgyi észrevételeit is figyelembe 

véve a jelentést a MAB 2016. januári ülésén fogadta el. Mindösszesen 32 intézmény, 

43 képzőhely, 19 város látogatása után 209 képzésről született akkreditációs hatá-

rozat, 20 képzést – ebből 3 székhelyen kívüli, külföldi – nem akkreditált a MAB.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy a párhuzamos értékeléseket kiemelt jelentőségűnek 

tartom, mert ez a minőségértékelés, megállapításai, tanulságai, javaslatai révén 

fontos segítség, jó alap, akár zsinórmérték lehet az oktatáspolitikai döntések meg-

hozatalában. 
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2. A 2015-ben lejárt akkreditációjú doktori iskolák értékelése 

Fontosságánál fogva ezt a tevékenységet külön is kiemelem. A doktori iskolákat 

illetően – szoros együttműködésben az Országos Doktori Tanáccsal – kidolgoztuk 

az iskolák minőségbiztosításának modus operandi-ját, mely alapján 2015-ben foly-

tattuk az iskolák tevékenységének, eredményességének formai és tartalmi ellenőr-

zését. A doktori kormányrendelet értelmében végezve e vizsgálatokat, néhány dok-

tori iskola akkreditációját meghosszabbítottuk, míg a törvényben előírtaknak meg-

felelően sor került a 2015-ben lejáró akkreditációjú doktori iskolák teljes körű mi-

nőségi értékelésére. A működő doktori iskolák új törzstagjai, új doktori iskola ve-

zetői értékelését is magában foglaló munka összesen 120 működő doktori iskola és 

mintegy 1300 törzstag részletes értékelését jelentette. Esetenként ismételt egyedi 

értékelés után végül mindösszesen 4 működő doktori iskola nem kapott akkreditá-

ciót, további működésük nem támogatható, 2 iskola pedig monitor vizsgálatra lett 

utalva. Ezúton is köszönöm a külső bírálóknak, a szakbizottságoknak, a MAB tag-

jainak és a titkárság munkatársainak az e tárgyban végzett alapos munkáját. 

Vizsgálatainkban továbbra is építünk a doktori adatbázisra, s azt összekapcsoljuk 

az MTMT már egyre jobban működő, de még mindig számos ellentmondással 

terhelt adatbázisával. Továbbra is nagy gondot jelent, hogy számos esetben az 

egyetemek a doktori iskoláikban szükségessé vált személyi változtatásokat nem 

vagy csak felszólításra teszik meg. Nota bene egy-egy doktori iskola esetében ilyen 

és hasonló, a minőséget érintő kérdéssel kapcsolatos levelünk válaszára fél évet is 

várhatunk. A doktori iskolák értékelésével kapcsolatos tapasztalatainkat ez év fo-

lyamán szakbizottságonként összegeztük, a tapasztalatokat összefoglaló dokumen-

tumot az EMMI Államtitkárságnak továbbítottuk.  

3. Jogszabálytervezetek véleményezése 

2015-ben is véleményeztük az EMMI által előkészített különböző jogszabályterve-

zeteket, melyek közül kiemelhetők az Nftv. és a doktori kormányrendelet módo-

sítási tervezetei, valamint az új szakjegyzék rendelet. 

A MAB elnökeként a Nemzeti Bologna Bizottság munkáját is figyelemmel kísér-

ném, ha az érdemben működne, pedig a jelentősége a májusi jereváni miniszteri 

értekezlet tükrében előtérbe került.  

4. Az ENQA monitor értékelés tapasztalatai és a levont következtetéseink 

2014/15-ben lezajlott a MAB felülvizsgálati részértékelése. Az ENQA értékelő 

panel tagjai Thierry Malan elnök, Franciaország; Norma Ryan Írország, Fazekas 

Éva Réka Magyarország (hallgatói tag) voltak. A látogatás január 20-án megtör-

tént, a szakértői panel jelentése a korábban kifogásolt két vonatkozásban javulást 

talált: a MAB finanszírozása tekintetében immár „teljes megfelelést”, a független-

ség tekintetében „lényegi megfelelést” állapított meg. A jelentést megkapva meg-

nyugvással várakozhattunk az ENQA döntésére, mely a córdobai Members’ Forum 
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alkalmából meg is történt, pozitív döntés született, a MAB teljes jogú ENQA tag-

ságát visszaállította a Board, így a MAB ismét a „full member” kategóriába került, 

s erről MTI sajtóközleményt is kiadtunk. 

Mindazonáltal van még e tekintetben tennivaló, a következő, 2017/18-ban esedékes 

új, teljes értékelésig. Ahogy az ENQA elnöke a döntésről értesítő levelében írja: 

HAC is recommended to persist in the present discussions with the Ministry of 

Human Resources and the Educational Authority about amendments and a 

clarification of the links and distribution of competences between MHR-EA and 

HAC in order to increase its stability and sustainability. 

5. A MAB finanszírozási helyzete 

A MAB költségvetése és gazdálkodása a 2015. évben stabilizálódott, s tudta bizto-

sítani a szervezet működését. A 2015. évre az előző évivel azonos központi költ-

ségvetési támogatást (155 MFt) kaptunk. További bevételt jelentett, hogy a tanár-

képzési központokkal, a tanárképzéssel kapcsolatosan részt vehettünk az Oktatás-

kutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által kiírt pályázati szakértői munkában, az erre 

vonatkozó közel 20 millió Ft-os szerződés keretében a feladatot – külső szakértők 

bevonásával – elvégeztük. A projekt zárójelentése – a szerződés értelmében – az 

OFI tulajdona, ezért azt a MAB honlapon nem tettük közzé. A MAB szakbizottsá-

gai azonban tárgyalják az anyagot, s benne a javaslatokat a tanárképzési központok 

működési sztenderdjeire és a tanárképzési szakok speciális akkreditációs eljárására. 

Utóbbinak a MAB stratégiájára, jövőbeli működésére nézve is van relevanciája. 

6. Kapcsolatrendszer 

A Magyar Tanácsadó Testülettel a MAB testület tagjai kötetlen beszélgetés kere-

tében 2015. március 27-én folytatták le évi eszmecseréjüket, és bátran mondhatjuk, 

hogy a résztvevők igen aktívak voltak, konstruktív észrevételek hangzottak el. Az 

MTT részletesen megvitatta az ENQA értékeléssel kapcsolatos fontos kérdéseket 

és támogatta a MAB kezdeményezéseit a törvénymódosítás érdekében.  

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete is igen fontosnak tartja, sőt prioritásnak 

tekinti a MAB nemzetközi jelenlétét az európai felsőoktatási minőségbiztosításban. 

Ennek szellemében ülésezett 2015. október 30-31-én. A megjelent NTT tagok szin-

te hagyományosan igen konstruktív megbeszélést folytattak a MAB plénum részt-

vevő tagjaival, s jó tanácsokat adtak a MAB testületnek, melyeket ezúton is köszö-

nök. Elismeréssel szóltak arról is, hogy ezen az ülésen ismételten a MAB testület 

több tagjával személyesen is találkozhattak és eszmecserét folytathattak. Ajánlása-

ikat az ENQA következő értékelő eljárására (2018) való felkészülés szellemében 

fogalmazták meg. Az ajánlások a MAB honlapján elérhetők, s azokat az EMMI 

illetékes vezetőinek is továbbítottuk. 

A MAB az eddigiekhez hasonlóan szoros kapcsolatot tartott 2015-ben is az MRK, 

az FTT, az ODT szervezetekkel, valamint a Nemzeti Bologna Bizottsággal. A MAB 
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testület tagjai rendszeresen részt vesznek az egyetemek, főiskolák rendezvényein a 

MAB képviseletében. A MAB plénum üléseire az említett szervezetek képviselői 

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

továbbá az OH elnöke, valamint a mindenkori felsőoktatási államtitkár, illetve a 

helyettes államtitkár is (amíg volt ez a pozíció). 

Magyarországi látogatása részeként fogadtam a MAB-ban Prof. Dr. Mahmut 

Özert, a Bülent Ecevit egyetem rektorát, aki egyben a Török Rektorkonferencia 

(Council of Universities of Turkey) elnöke, 2015. szeptember 3-án, Szántó Tibor 

főtitkár jelenlétében. 

A MAB rendszeresen kap felkérést, hogy szakértőt küldjön más államok akkreditá-

ciós munkájában való részvételre, mely szintén a MAB nemzetközi elismerésének 

egyik példája. Így, vagy közvetlen felkérésre magyar szakértők végeztek akkredi-

tációs munkát Kazahsztánban, Litvániában. Itt említendő meg, hogy az ENQA 

2015. októberében Dublinban tartott közgyűlésén Rozsnyai Krisztinát megválasz-

tották három évre a Board tagjai közé, s egyben hivatalosan elfogadták a MAB 

teljes jogú tagságát, megerősítve a Board córdobai döntését. 

A MAB elnökeként fontosnak tartom, hogy a szűkös anyagi kereteink ellenére 

alkalmanként vegyünk részt az ENQA ülésein, így részt vettem 2015 áprilisában a 

Córdobában tartott ENQA Members’ Forum-on Rozsnyai Krisztinával, majd pedig 

főtitkár úrral októberben az ENQA közgyűlésén Dublinban. A MAB nemzetközi 

elismerését továbbra is kiemelten szolgálja Rozsnyai Krisztina aktív nemzetközi 

részvétele a CEENQA főtitkáraként és több más külföldi szervezet munkájában. 

Az OECD támogatásával a spanyolországi Zaragozában június 15-17 között szer-

vezett agrár-felsőoktatási konferenciának társszervezője, s egyben előadója is vol-

tam. (Agricultural Higher Education in the 21st century. A global challenge in 

konwledge transfer to meet world demands for food security and sustainability). A 

konferencia előadásainak teljes anyaga letölthető a honlapunkról, vagy megtalálha-

tó az Options méditerranéennes folyóirat 2015. évi 113. számában. 

Összegzésként azzal a jóleső érzéssel zárom az elnöki beszámolót, hogy a testület 

az elmúlt évben is konstruktív viták során érlelte ki döntéseit, adta meg szakértői 

véleményét, mely záloga a jövő sikeres együttműködésének, és jó alapul szolgál a 

felsőoktatás minőségének önzetlen szolgálatához. 

 

Budapest, 2016. február 19. 

Balázs Ervin 
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Főtitkári beszámoló 

A MAB titkárság 2015. évi munkájáról 

 

Elfogadta a MAB plénuma a 2016/2/V. sz. határozattal (2016.02.26.) 

A titkárság tevékenységének döntő részét 2015-ben is, természetes módon, a MAB 

testületének feladatai és munkája határozták meg. A titkárság szokásos rendszeres 

feladatait e vonatkozásban a felsőoktatási intézmények által készített beadványok 

formai ellenőrzése, a bírálók felkérésének intézése, a különböző bizottsági és plé-

numülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra előkészítése, majd 

a plénumhatározatokról értesítő és egyéb levelek írása, s az információk nyilvános-

ságra hozatala (honlap), és persze az általános adminisztráció, iktatás, postázás, 

valamint információ szolgáltatás jelentette. 

A titkárság munkájából 2015-re vonatkozóan a következőket emelhetjük ki. 

 

1. Munkafeladatok 

1.1  Intézményakkreditáció 

A harmadik intézményakkreditációs kör ötödik, 2014/15-es szakaszának dön-

tő része az érintett intézményeknek küldött eljárás indító levelek 2014-es kiküldé-

se, intézmények felkészítő ülése (2014. szeptember 15.), önértékelések beérkezése 

után, 2015-ben zajlott (LB felkészítő ülés január 27-én, helyszíni látogatások már-

cius-áprilisban, jelentések írása, plénumhatározatok, intézmények kiértesítése). Az 

e szakaszban vizsgált 14 intézményből 11 intézmény akkreditációs jelentését 2015 

nyarán, illetve őszén fogadta el a plénum, 3 egyházi intézmény jelentése 2016-ban 

kerül a Testület elé.  

Az intézményakkreditációs eljárás munkálataiból a titkárság a szokásos módon 

vette ki részét szervezéssel, az anyagok előkészítésével, a helyszíni látogatásokon 

háttértámogató részvétellel, a jelentések írásához, formába öntéséhez nyújtott segít-

séggel, határozat-tervezetek készítésével, a plénum-levelek írásával. 2015-ben is 

különös figyelmet fordítottunk az akkreditációs jelentések gondozására, végső 

kialakítására, mely a formai elemeken kívül egyes tartalmi vonatkozások ellenőrzé-

sére is kiterjedt, a jelentések viszonylagos egységességének biztosítását elősegíten-

dő, a MAB elnökével való rendszeres konzultáció mellett. A különböző LB-k által 

készített jelentések koherenciáját biztosítani szándékozó titkársági szerkesztő mun-

ka a formán túl óhatatlanul az egyes jelentések tartalmát is érinti, s ezért különös 

figyelmet kell fordítani az érintett LB elnökével, tagjaival erről való egyeztetésre. 

Az intézménynek minden esetben az LB elnöke által jóváhagyott jelentéstervezet 

kerül észrevételezési kiküldésre. Külön is meg kell említeni az egyházi intézmé-

nyek LB jelentéseit, melyekben a hitéleti képzésekről is részletes értékelések ké-

szülnek. Ezen jelentések összeállításában még nagyobb szerepet játszottak a titkár-

sági munkatársak. Utóbbi jelentések koherenciáját az is segítette, hogy 2014. május 

20-án egy a plénum által erre a célra felkért ad hoc bizottság alakította ki a több 
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intézményt érintően felmerült problémás kérdések egységes kezelési módját, érté-

kelési szempontjait. Ezt az iránymutatást 2015-ben is követtük. 

Az intézményakkreditáció 3. körében már csak egy intézmény, a Nemzeti Közszolgála-

ti Egyetem nem került értékelésre. Saját kérésükre történt a többszöri halasztás, új szer-

vezeti kereteik kialakítása miatt. 2015-ben egyeztetések folytak az NKE és a MAB 

vezetése között, melyek 2016 elején is folytatódtak, s ezek nyomán várhatóan 2016-

ban sor kerül az NKE és a csak általuk folytatott képzések akkreditációs értékelésére. 

 

1.2  Párhuzamos vizsgálatok 

A 2014-es látogatások után 2015-ben az egészségtudományi terület alap- és mes-

terszakjainak párhuzamos akkreditációs vizsgálatában a jelentések írására, végle-

gesítésére került sor. Ez is igen jelentős munka volt a titkárság számára, mert nem 

pusztán szerkesztést, de – az LB elnöke és tagjai közreműködése mellett – a jelen-

tések nagyobb részének aktív fogalmazását is jelentette. Összesen 52 képzés érté-

keléséréről kellett megalkotni a jelentést és a határozati javaslatot. E munkát – a 

2014. évi hasonlóval azonosan – számolatlan túlórával, rendszeresen estébe-

éjszakába-hétvégébe nyúlóan Ruff Éva főtitkár-helyettes végezte, melyért ezúton is 

köszönetet mondok! Az egészségtudományi képzések akkreditációs jelentéseit a 

plénum 2015 december 11-én elfogadta. 

A párhuzamos programakkreditációs vizsgálatok következő területe még nagyobb 

feladat volt, az OH-EMMI-vel történt egyeztetéseknek megfelelően a gazdaságtu-

dományi képzési terület képzései kerültek 2015-ben értékelésre. Mindösszesen 

209 képzésről van szó, 32 intézményt érintően, több mint 60 látogató bizottsági tag 

felkérésével. A titkársági munkát Négyesi Judit koordinálta, oroszlánrészét maga 

végezve, úgyszintén nem kevés hétvégi túlmunkával, ezért is jár a köszönet! 2015-

ben az önértékelések feldolgozása, s a tartalmi és logisztikai egyeztetések után a 

látogatások kerültek sorra, melyek után elkészültek az LB jelentések és a szakos, 

illetve szakterületi összefoglalók. A teljes képzési terület összefoglaló értékelése 

kapcsán 2015. október 18-án az LB záró értekezletet tartott, melynek – a nyitó 

értekezlethez hasonlóan – a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont. Az LB 

jelentéseket (a titkárság itt is aktív szerepet játszott) kiküldtük az érintett intézmé-

nyeknek észrevételezésre, s az érintett titkársági kollégák összeállították a végső 

szövegeket. (A teljes jelentés a MAB 2016. január 29-i ülésén került elfogadásra.) 

 

1.3  Nyomon követési (monitoring) vizsgálatok 

A titkárság a monitoring vizsgálatra utalt képzések összeállított listája alapján elké-

szítette a vizsgálati kiértesítő leveleket a 2015-ben vizsgálatra kerülő szakok, intéz-

mények vezetői számára, a korábban feltárt hiányosságok, s az ezek miatt szükséges 

intézményi tennivalók feltüntetésével. A beérkező válaszokat az illetékes szakbizott-

ságokhoz továbbítottuk, alkalmasint külső szakértők felkérése is szükséges volt, 

majd az ügyeket a bizottsági véleményekkel döntéshozatalra a plénum elé tártuk. 
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1.4 Szaklétesítések, szakindítások 

A magyar felsőoktatás Bologna-nyilatkozat szerinti képzési szerkezeti átalakítása 

lezajlott, ennek kapcsán a szaklétesítési és szakindítási MAB véleményezési hul-

lámhegy csúcsa 2008-ban volt. A szaklétesítési és szakindítási ügyszám 2014-hez 

képest összességében csökkent, csak a mesterszak-indítások tekintetében volt nö-

vekedés. (A részletes adatokat lásd a MAB 2015. évi tevékenységéről szóló elnöki 

beszámolóban.) Számos esetben ebben az évben is hiánypótlást kezdeményezett a 

MAB titkárság az OH felé, általában – időnyerés céljából – az érintett intézmény 

illetékesét is értesítve. Lényeges jogszabályi változás volt 2015 végén, hogy a vé-

leményezési határidőknek kormányrendeletből a felsőoktatási törvénybe kerülésé-

vel kimaradt a 30 napos hosszabbítási lehetőség, így minden szaklétesítési és szak-

indítási ügyben 90 nap alatt kell meghozni a vonatkozó MAB határozatot.  

 

1.5  Egyetemi tanári ügyek 

Az egyetemi tanári pályázatok immár megszokottan alapos formai ellenőrzése, a 

hiánypótlást kérő levelek írása, bírálók felkérése és az anyagok szakbizottságok, az 

ED Kollégium, majd a plénum elé segítése, valamint plénum határozatok után az 

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

lott. Az ügyszám itt a 2014-es kiugróan magashoz (153) képest csökkent, de még 

így is magasabb volt (136), mint 2013-ban (107). 

 

1.6  Doktori iskolák akkreditációja, új doktori iskolák létesítése 

A legtöbb doktori iskolának – a 2010-es átfogó értékelés nyomán – 2015-ben járt le 

az akkreditációja. Az új értékelés igen nagy munkát jelentett – a külső szakértők és 

a Testület mellett – a titkárság számára is. Az akkreditációs elvárások plénum általi 

pontosítása után elvégeztük, illetve elvégeztettük a szükséges programozási módosí-

tásokat a doktori adatbázisban, kialakítottuk az eljárás lebonyolítási logisztikáját, s a 

formai-adminisztratív tevékenységek mellett néhány esetben alkotó módon közre-

működtünk a felmerült tartalmi, jogszabály-értelmezési kérdés megvitatásában is. 

Az értékelések elvégzésének segítése az adminisztratív és technikai háttértámoga-

táson túl most is magában foglalta az iskolánkénti és törzstagonkénti részletes érté-

kelések szövegezésének ellenőrzését, javítását, szerkesztését, az értesítő levelek 

elkészítését (135 doktori iskola és mintegy 1300 törzstag szöveges értékeléséről 

van szó). A titkárság továbbá a szokásos munkát végezte a 2015-ben kezdeménye-

zett 3 doktori iskola létesítés véleményezési eljárásában. 

 

1.7 Felsőoktatási szakképzések véleményezése  

2015-ben 3 FSZ beadvány szakértői véleményezését segítette a titkárság a szokásos 

módon (bírálatok beszerzése, bizottság, majd plénum elé előkészítés, döntésről 

értesítő levelek). 
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1.8 Felülvizsgálati bizottság 

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

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

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

sos munkarendjében és munkamegosztásában látunk el, a bizottság referensének 

jogi szakismereteit is igényli, különös tekintettel az ügyek FvB elé tárására, s az 

FvB határozatok szövegezésére, formába öntésére. 2015-ben összesen 28 felülvizs-

gálati ügyben döntött az FvB. 

 

1.9  Felügyelő bizottság 

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

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

gi ellenőrzésére koncentrálódnak. Legfontosabb feladataként a MAB mérlegbe-

számolóját és éves közhasznúsági jelentését véleményezi. 2015 áprilisában az FB a 

MAB 2014-es mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentés tervezetét tárgyalta 

meg, s terjesztette támogatólag a plénum elé. 

 

1.10 További feladatok 

További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak: 

a) A titkárság 2015-ben is szokásosan részt vett a plénum elé kerülő különböző 

általánosabb működési, elvi anyagok előkészítésében. 2015-ben közreműköd-

tünk a doktori iskolák véleményezési szempontjait tartalmazó dokumentum 

frissítésében, az egyetemi tanári bírálati szempontok és a közös képzésekre vo-

natkozó véleményezési dokumentum frissítésében. 

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

zetek véleményezésében (a nemzeti felsőoktatási törvény és a doktori kor-

mányrendelet módosítási tervezetei, szakjegyzék rendelet tervezete). 

c) A MAB nemzetközi (ENQA) monitor értékelésének előkészítése és az önér-

tékelés elkészítése 2014-ben történt, a szakértői panel látogatása 2015. január 

20-án volt. Ennek szervezése a titkárság feladata volt, s aktívan részt vettünk a 

látogatás lebonyolításában, s ezután a megkapott jelentéstervezet tárgyi észre-

vételezésében is. 

d) A MAB Magyar Tanácsadó Testület ülését 2015. március 27-én tartotta. Az 

ülés szervezését a titkárság végezte, az ülésről emlékeztetőt készítettünk. 

e) A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 2015. évi ülését október 30-31-én 

tartotta. Az EMMI ezen az ülésen – a meghívás és az előzetes ígéret ellenére – 

nem képviseltette magát. A fő téma – a szokásos éves beszámoló mellett – a 

MAB stratégiája volt, tekintettel arra, hogy a 3. intézményakkreditációs kör 

végére értünk, s a párhuzamos programakkreditációs vizsgálatok lebonyolítása 

– illetve egyáltalán, léte-mikéntje, a rendkívüli logisztikai és munkaigényesség 
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miatt – újragondolandó. Az NTT ülést, ahogy szokásosan, 2015-ben is a titkár-

ság szervezte, s közreműködött az NTT ajánlásainak elkészítésében. 

f) A MAB kiadványok sorában megjelent a 2014. évi MAB tevékenységet be-

mutató Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítő 2015/1, 2015/2 és – 2016. 

elején – 2015/3 száma. Ezek összeállítását, szerkesztését, nyomdai kivitelezte-

tését a titkárság végezte. 

g) A titkárság feladata volt 2015-ben is a MAB honlapjának működtetése, kar-

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

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

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

a 2016-ra vonatkozó Felvételi tájékoztatóban szereplő (azaz a MAB vélemény 

ellenében engedélyezett) képzések listáját. Ez a közzététel nemzetközi (ENQA) 

kötelezettségeink szerint történt, tekintettel arra, hogy az OH/EMMI technikai 

okokra hivatkozva nem jelölte meg a Felvételi tájékoztatóban ezeket a képzé-

seket. A közzétett lista sajtóvisszhangot és hallgatói érdeklődést is kiváltott. A 

listát – intézményi visszajelzések alapján – több ízben frissítettük, korrigáltuk. 

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

rét (http://tir.mab.hu) 2015-ben informatikusunk tovább bővítette, fejlesztette. 

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

gának listái, a felsőoktatási intézmények és karaik alapvető adatai, képzései, a 

MAB határozatok, a MAB szakértői-személyi adatbázis (már közel 2000 sze-

méllyel), a szaklétesítési és szakindítási, FSZ beadványok, az egyetemi tanári pá-

lyázatok szűkített változatai, s ezen túlmenően a beadványokról készült egyéni 

szakértői vélemények is bekerülnek a TIR-be. Ugyancsak elérhetőek itt a bizott-

sági és plénumülések emlékeztetői, s a szakbizottsági és a plénumülések lebo-

nyolítását is segíti a rendszer (napirend, mellékletek, gépi szavazás). A MAB vé-

leményezés teljes folyamata a TIR-ben valósul meg a szaklétesítések, szakindítá-

sok, felsőoktatási szakképzések és az egyetemi tanári pályázatok tekintetében, s 

az LB jelentések írását, összeállítását leszámítva a TIR-ben zajlik az intézmény- 

és a párhuzamos programakkreditáció adminisztratív folyamata is. Egyéb fejlesz-

tések mellett 2015-ben elkészültek az egyetemi tanári pályázatok külföldi szakér-

tői véleményezéséhez szükséges angol dokumentumok és felületek is. 

i) A korábbi évekhez hasonlóan folyt 2015-ben az „általános” titkársági, segítő 

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

titkár-helyettes mindenkori segítése, a központi telefon- és e-mail-kezelés mel-

lett táblázatok, listák, statisztikák összeállítására irányult. 2015-ben átadtuk az 

Országos Levéltárnak a 15 évesnél régebbi papír alapú dokumentációt és be-

adványokat, ez igen jelentős válogatási, összerendezési munkával járt, a levél-

tári szabványoknak eleget téve. A nem megőrzendő régi dokumentumokat se-

lejteztük. 

http://tir.mab.hu/
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j) Az eddigiekhez hasonlóan végezte a titkárság a személyes ügyfélforgalommal 

és a telefonos és elektronikus levelezéses kommunikációval kapcsolatos mun-

kát, a tájékoztatást, a MAB szabályok és eljárások között való eligazodás segí-

tését, partnereink információval való ellátását. 2015-ben az ENQA teljes jogú 

tagság visszaállítása kapcsán sajtóközleményt adott ki a MAB, ennek megfo-

galmazását és a technikai lebonyolítást is a titkárság végezte. 

 

2. Titkársági működés 

2.1  Munkatársi állomány, munkaszervezés 

A titkársági alkalmazotti állomány 2015-ben nem változott, ám a gazdaságtudomá-

nyi programakkreditációs vizsgálat rendkívüli munkaigénye miatt februártól egy 

korábbi, már nyugdíjas munkatársunkat megbízási szerződéses formában foglal-

koztattunk. December 31-én az alkalmazottak teljes munkaidős foglalkoztatottban 

kifejezett létszáma 14,63 fő volt. Létszámunk így 3 teljes munkaidős fővel volt 

kevesebb, mint 2010-ben. Ez a csökkentett létszám az óhatatlanul előforduló 

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

sint nem kis problémát a titkárság működésében. 

A titkársági munkaelosztás 2015-ben lényegében nem változott. Az év végén 

azonban egyeztettük az érintett kollégákkal a 2016-tól szükséges változtatásokat, 

melyeket 2016-tól életbe lépő létszám-, illetve munkaidő változások indokolnak 

(egy kollégánk távozása, helyette egy új, 6 órás foglalkoztatású kolléga érkezése, 

részidejű foglalkoztatási változások). Ezekről a 2016. évről szóló beszámolóban 

adok majd számot. 

 

2.2  Gazdálkodás  

A főtitkári beszámolókban 2009 óta évről évre azt kellett megállapítanom, hogy a 

MAB finanszírozási helyzete az előző évhez képest jelentősen romlott. 2013-ban 

javult a helyzet, s ez 2014-ben és 2015-ben is így maradt: az éves támogatási ösz-

szeg ezúttal is 155 millió Ft volt. A támogatás folyósításának módja nem válto-

zott, egyszeri éves beszámoló készítési kötelezettség mellett a támogatási rész-

összegeket a szerződés szerinti ütemezésben, az adott negyedévben megkaptuk. A 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 2016. február elején vittük be az 

EMMI-be. 

Szakindítási véleményezési bevételeink 2015-ben kismértékben csökkentek, a 

csökkenő ügyszám következtében. Az egyetemi tanári pályázatok véleményezé-

séért az intézmények által fizetett szakértői véleményezési díjat 2015-ben sem 

emeltük. Az ügyszám csökkenése miatt ezen a soron is a bevétel csökkenését 

könyvelhettük el 2015-ben. 

További bevételt (közel 20 MFt) jelentett viszont az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet által gondozott pedagógusképzési TÁMOP pályázatban való részvéte-

lünk. A MAB szakértői a tanárképzési központok működésére vonatkozó sztender-



Akkreditáció Magyarországon  28 

16 

dekre, s a tanárképzések új akkreditációs eljárására dolgoztak ki egy lehetséges 

megoldást. A munkában a titkárság háttértámogatással, s a nem je-lentéktelen ad-

minisztrációs tevékenység elvégzésével vett részt, de a tartalmi munkába is bekap-

csolódtunk, egy tanulmány írásával és több más elkészült anyag véleményezésével, 

módosításokra javaslatok tételével, szerkesztéssel. A pályázati bevétel döntő részét 

természetesen a közreműködő szakértők díjazásá-ra és a felmerült dologi költségek 

fedezésére fordítottuk. 

2015-ben a kiadásaink is nőttek. E növekedés főbb összetevői úgy a személyi, 

mint a dologi költségek között jelentkeztek (felkért bírálók és látogató bizottsági 

tagok számának növekedése, különös tekintettel a gazdaságtudományi prog-ram-

akkreditációs vizsgálat nagy létszámú LB-jére, látogatásokkal összefüggő dologi 

költségek, irodabérleti díj emelkedése a forint árfolyamának számunkra kedvezőt-

len alakulása miatt). Felhalmozási kiadásaink is voltak, döntően a szükségesség 

okán (lásd alább). 

Fentiek eredőjeként – a már megszokott gazdálkodási fegyelem fenntartásával – a 

2015-ös pénzügyi évet várhatóan null szaldó körül zárjuk. (A pontos gazdál-kodási 

és eredmény adatokat a később elkészülő mérleg és eredménykimutatás, a köz-

hasznúsági beszámoló fogja tartalmazni, mely a Felügyelő bizottság véle-

ményezése után a MAB plénuma elé fog kerülni.) 

 

2.3  Fejlesztés 

2015-ben tönkremenetel, illetve avulás miatt 4 új asztali számítógépet és 1 nyomta-

tót szereztünk be, s 3 notebook-ot is vásároltunk, nem javítható meghibásodások 

miatt. Beszereztünk továbbá egy komplett hangosító-mikrofon konferencia rend-

szert a MAB tárgyalóterembe. 

 

2.4  Belső minőségbiztosítás  

Igen lényeges eleme a MAB belső minőségbiztosításának a folyamatokba épített 

titkársági és vezetői ellenőrzés. Ha egy véleményezési folyamatban bármelyik 

titkársági munkatárs bármilyen szabály- vagy rendellenességet észlel, akkor azt 

jelzi titkársági referens kollégájának, illetve a főtitkár-helyettesnek, a főtitkárnak. 

Ha az ügy súlya indokolja, akkor a titkárság a MAB elnökéhez fordul, s így törté-

nik korrektív beavatkozás. Minden évben akad néhány eset, amikor ilyen módon 

kell „helyre tenni” egy-egy ügymenetet, legyen szó elégtelen, hiányos vagy elfo-

gult szakmai bírálatról, látogató bizottsági részanyagról, plénum elé szánt döntési 

előterjesztésről, indoklásról.  

 

3. Kapcsolatok 

A titkárság külső kapcsolatai 2015-ben is a már hosszú évek óta szokásos intenzitá-

súak voltak, úgy a felsőoktatási intézményekkel (intézményakkreditáció, párhu-

zamos vizsgálatok, doktori iskolák értékelése, szakindítások, egyetemi tanári pá-
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lyázatok stb. kapcsán), mint az EMMI-vel (MAB határozatokról tájékoztatás, 

KKK-k, finanszírozási beszámoló, selejtezés-leltár), s az Oktatási Hivatallal is. 

Néhány esetben – a MAB elnökének megbízásából – magam vagy egy-egy titkár-

sági kollégám vett részt különböző hazai rendezvényeken, konferenciákon, egyez-

tetéseken a MAB képviseletében (pl. Mobilitási ablak konferencia, HEInnovate 

bemutató megbeszélés, képzési és kimeneti követelmények megújítása). 

Nemzetközi kapcsolataink változatlanul erősek. Rozsnyai Krisztina nemzetközi 

referens továbbra is a közép- és kelet európai minőségbiztosítási ügynökségi háló-

zat, a CEENQA főtitkára, az ezzel járó nem kis koordináló-szervező munkát vé-

gezve. 2015 októberében az ENQA közgyűlése három évre megválasztotta az 

ENQA Board tagjának. Tagja továbbá az osztrák nemzeti felsőoktatási minőségbiz-

tosítási ügynökség, az AQAA Board-jának. Emellett az EUA intézményértékelési 

programjában, valamint az ENQA minőségbiztosítási ügynökségeket értékelő 

munkájában is panel tagként vagy titkárként rendszeresen részt vesz. Magam 2014 

júliusától voltam a European Quality Assurance Register (EQAR) Register 

Committee tagja (ez a 11 tagú bizottság dönt az ügynökségek Európai Regiszter 

listára való kerüléséről, az európai sztenderdeknek – ESG – való megfelelésük 

alapján), erről a tisztségről azonban 2015. június 30-i hatállyal lemondtam. (Le-

mondásom döntő oka a Register Committee egyes tagjainak alkalmasint jelentősen 

eltérő feladatértelmezése, s a többségi döntésekben esetenként jelentkező koheren-

cia problémák voltak.) A MAB-ba látogató külföldi vendéggel folytatott megbeszé-

lésen – a MAB elnökének társaságában – jómagam is részt vettem. 

Jelentős nemzetközi kapcsolati titkársági feladat volt 2015-ben (s lesz még 2016-

ban is) az ENQA 2016. évi Members’ Forum-ának budapesti megrendezése (ápri-

lis 28-29-én), az erre irányuló előkészületek. A MAB elnökével való folyamatos 

egyeztetés mellett megtörtént a rendezvény helyszínének kiválasztása, két további 

szállodával megállapodás kötése, a MAB által biztosítandó közös vacsora és társas 

programok lekötése, s a szatellit programok kiszolgáló szervezése. Bízunk abban, 

hogy ez a rendezvény erősíteni fogja a MAB európai jelenlétét, elismertségét. 

 

 

Budapest, 2016. február 19. 

 

 

Szántó Tibor 
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Hazai események, dokumentumok 

 

A MAB ülései 2015-ben 

 

1. 2015. január 30. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

IV. Doktori iskolák bírálati szempontjainak módosítása 

V. A 2013/14-es intézményakkreditációs eljárás kérdőíves visszacsatolása 

VI. Egyebek 

1. A MAB külső értékelése, ENQA szakértői panel látogatása (2015. jan. 20.) 

2. Párhuzamos szakakkreditációs LB-k felkészítő ülése (2015. január 22., BCE) 

3. Intézményakkreditációs LB-k felkészítő ülése (2015. január 27.) 

A zárt ülés-rész témái 

VII. A MAB tagok kötelezettségei és etikai szabályok 

VIII. Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: BGF 

IX. Személyi javaslatok 

1. PPKE intézményakkreditációs LB kiegészítése 

2. LFZE és MKE intézményakkreditációs vizsgálat LB új tagja  

3. Gazdaságtudományi szakakkreditációs vizsgálat LB új tagja 

4. Egészségtudományi képzések szakakkreditáció - újabb látogatáshoz pót-tag 

X. Egyetemi tanári pályázatok  

XI. Működő doktori iskolák akkreditációja (55DI)  

XII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (11 ügy) 

 

2. 2015. február 27. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Törvénymódosítási tervezet (NKE) 

IV. Elnöki beszámoló a MAB 2014. évi működéséről 

V. Főtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2014. évi működéséről 

VI. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intéz-

kedésekről (MsT1512) 

VII. Egyebek 

1. Az EQF AG (EKKR Tanácsadó Testület) ülése (Brüsszel, 2015. február 3-4.) 

2. ODT ülés (2015. február 20.) 

A zárt ülés-rész témái 

VIII. Intézményakkreditáció 

1. Pápai Református Teológia Akadémia 

2. Sárospataki Református Teológia Akadémia 

IX. Személyi javaslatok 

1. Gazdaságtudományi programakkreditációs LB kiegészítése 
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2. Társadalomtudományi szakbizottság új tagja 

3. OR-ZSE intézményakkreditációs LB új tagja 

4. MKE intézményakkreditációs LB új tagja 

5. MOME intézményakkreditációs LB új tagja 

X. Egyetemi tanári pályázatok  

XI. Működő doktori iskolák akkreditációja (1 DI)  

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

 

3. 2015. március 27. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Egészségfejlesztés megjelenése a KKK-kban 

IV. Szaktisztítás, MRK szakbizottsági ülések 

V. Doktori iskolák bírálati szempontjainak módosítása 

VI. Egyebek 

1. Egyeztetés az államtitkárral (2015. március 2.) 

2. Egyeztetés a DOSZ-szal (2015. március 9.) 

A zárt ülés-rész témái 

VII. Intézményakkreditációs monitor eljárás, Pannon Egyetem GTK 

VIII. Szakindítási monitor eljárás (Mi1402monit) 

IX. Személyi javaslatok 

1. Gazdaságtudományi programakkreditációs LB kiegészítése 

2. Orvosképzésben a külföldi klinikai gyakorlóhelyeket LB tagjai 

X. Egyetemi tanári pályázatok (19 pályázat)  

XI. Működő doktori iskola akkreditációja (2 DI)  

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

 

4. 2015. április 24. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Jogszabályi ügyek 

1. Nftv. végrehajtási kormányrendelet 

2. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről (Korm. rendelet terv) 

3. Egyes, a felsőoktatásra vonatkozó törvények módosításáról (Tv. terv) 

IV. A MAB gazdálkodása 

1. A MAB 2014. évi közhasznú beszámolója 

2. A MAB 2015. évi költségterve 

V. Doktori iskolák bírálati szempontjainak módosítása 

VI. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intéz-

kedésekről (Ms1551) 

VII. Egyebek 

1. Levél az Államtitkárnak (2015. április 13.) 

2. ENQA közgyűlés, a MAB ENQA tagsága (Córdoba, 2015. április 16-17.) 
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A zárt ülés-rész témái 

VIII. Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről 

1. Debreceni Egyetem 

2. Közép-Európai Egyetem 

3. Pécsi Tudományegyetem 

4. Szent István Egyetem 

IX. Személyi javaslatok 

1. Gazdaságtudományi programakkreditációs LB kiegészítése 

2. Változások a KRE intézményakkreditációs LB-ben  

3. Műszaki tudományi bizottság új tagja 

X. Egyetemi tanári pályázatok (96 pályázat) 

XI. Szakindítási monitor eljárás (Ms1363monit) 

XII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (9 ügy) 

 

5. 2015. június 3. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. EHEA miniszteri konferencia: új ESG, közös képzések (2015. május 14-15.) 

IV. A MAB bírálati szempontjainak megújítása 

V. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intézke-

désekről (Bs1349, Mi1550) 

VI. Egyebek 

1. MTMT új rendszer 2016-tól, megbeszélés (2015. április 29.) 

2. MKKR konferencia (2015. május 6.) 

3. ODT ülés (2015. május 8.) 

4. Patrik Scheinin előadása (TÁMOP, 2015. május 14.) 

5. ÁSZ konferencia: felsőoktatási intézmények ellenőrzése, tanulmány (2015. 

május 15.), KKK-k megújítása, MRK bizottságok 

A zárt ülés-rész témái 

VII. Intézményakkreditáció 

1. Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

2. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

VIII. Személyi javaslatok 

1. Művészeti bizottság új tagja 

2. Tanárképzési bizottság új tagja 

3. Felsőoktatási szakképzési bizottság új tagja 

4. Orvosképzésben a külföldi klinikai gyakorlóhelyeket LB új tagja 

IX. Egyetemi tanári pályázatok (7 pályázat) 

X. Doktori ügyek (3 DI)  

XI. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (1 ügy) 
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6. 2015. július 10. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Új ESG, MAB tennivalók 

IV. Javaslat a doktori képzés lehetséges átalakítására 

V. Szakbizottsági reagálások az új szakszerkezet megjelenésére 

VI. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intézke-

désekről (Bs1371, Ms1604, MsT1610) 

VII. Egyebek 

1. Megbeszélés a doktori képzésről az EMMI-ben (2015. június 9.) 

2. KKK megújítási konferencia (2015. június 10.) 

3. TÁMOP Tanárképzési konferencia (MTA, 2015. június 11-12.) 

4. Nemzetközi konferencia az agrár felsőoktatásról (Zaragoza, 2015. június 15.) 

A zárt ülés-rész témái 

VIII. Intézményakkreditáció  

IX. Személyi javaslatok 

1. Bölcsészettudományi bizottság új tagja 

2. Új LB tag az orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek akkreditációjában 

X. Egyetemi tanári pályázatok (3 pályázat)  

XI. Doktori ügyek (15 DI) 

XII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (8 ügy) 

 

7. 2015. szeptember 25. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. Jogszabályi változások 

IV. A doktori iskolák értékelésének tapasztalatai 

V. Tájékoztatás szakindítás megjegyzéses támogatását követő intézményi intéz-

kedésekről (Bs1373) 

VI. Egyebek 

1. Megbeszélés a doktori képzésről az EMMI-ben (2015. július 16.) 

2. A török rektorkonferencia elnökének látogatása a MAB-ban (2015. szept. 3.) 

3. TÁMOP tanárképzési projekt záró műhely és konferencia (2015. aug. 27.) 

A zárt ülés-rész témái 

VII. Intézményakkreditáció 

1. Budapest Kortárstánc Főiskola 

2. Eötvös Loránd Tudományegyetem 

3. Magyar Táncművészeti Főiskola 

4. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

5. Színház- és Filmművészeti Egyetem 

6. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

VIII. Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés) 

1. Izrael 
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2. Japán 

IX. Személyi javaslatok 

1. Intézményakkreditációs látogató bizottságok 

2. Új LB tagok az orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek akkreditációjában 

3. Szakbizottságok új tagjai 

X. Egyetemi tanári pályázatok (6 pályázat)  

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

 

8. 2015. október 30. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. A doktori iskolák értékelésének tapasztalatai 

IV. Egyebek 

1. Testnevelési Egyetem tűzeset, elnöki levél (2015. október 16.) 

2. MRK plenáris ülése (Gödöllő, 2015. október 21.) 

3. ENQA közgyűlés (Dublin, 2015. október 22-23.) 

4. Gazdaságtudományi képzéseket értékelő LB értekezlet (BCE, 2015. okt. 28.) 

A zárt ülés-rész témái 

V. Intézményakkreditáció 

1. Magyar Képzőművészeti Egyetem 

2. Semmelweis Egyetem 

VI. Személyi javaslatok  

1. Agrártudományi bizottság új tagja 

2. Orvostudományi bizottság új tagja 

VII. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (3 ügy)  

A plénumülést követően a MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete ülésezett 

 

9. 2015. december 11. 

I. Napirend elfogadása 

II. Emlékeztető elfogadása 

III. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ajánlásai 

IV. Egyebek 

1. Mobilitási ablak, nemzetközi konferencia (TEMPUS, 2015. december 2-3.) 

2. ODT ülés (2015. december 4.) 

A zárt ülés-rész témái 

V. Intézményakkreditáció 

1. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

VI. Egészségtudományi képzések párhuzamos akkreditációja 

VII. Személyi javaslatok: szakbizottságok új tagjai  

VIII. Egyetemi tanári pályázatok (3 pályázat)  

IX. Működő doktori iskolák akkreditációja (41+20+1 DI) 

X. Tudományterületi szakbizottságok előterjesztései: szakos ügyek (20 ügy) 
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A MAB külső értékelése, ENQA szakértői panel látogatása 

(2015. január 20.) 

A 3 tagú ENQA szakértői panel látogatására 2015. január 20-án került sor. A két 

kérdésben, melyek miatt a monitor eljárás történt (a MAB finanszírozása, ill. füg-

getlensége) a panel a MAB részletes önértékelése alapján, valamint a helyszínen 

folytatott megbeszélések során tájékozódott a jelen állapotról. Jelentésüket néhány 

héten belül elkészítik. 

 

 

Párhuzamos programakkreditációs LB-k felkészítő ülése 

(2015. január 22., BCE) 

A gazdaságtudományi szakokon folyó képzések párhuzamos értékelését előkészí-

tendő, a MAB 2015. január 22-én megtartotta az öt látogató bizottság felkészítő 

ülését a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szántó Tibor főtitkár bevezető előadásá-

ban a korábbi eljárások tapasztalatait, a vizsgálatok jó gyakorlatát ismertette, Te-

mesi József LB elnök módszertani és tartalmi felkészítő előadást tartott, Négyesi 

Judit szakreferens pedig az eljárás technikai részleteiről beszélt. 

Az előadások megtekinthetők a www.mab.hu Publikációk/Előadások menüpontban. 

 

 

Intézményakkreditációs LB-k felkészítő ülése 

(2015. január 27.) 

Az intézményakkreditáció harmadik körét záró ötödik szakaszában sorra kerülő 

intézmények (ELTE, LFZE, MKE, MOME, SE, SZFE, KRE, PPKE, OR-ZSE, MTF, 

BKTF, TPF, WSÜF, GTF) látogatását és értékelését végző látogató bizottsági tagok 

tájékoztatást kaptak a MAB Titkárság felkészítő ülésén a teendőkről, az eljárás jó 

gyakorlati elemeiről és a vonatkozó technikai tudnivalókról. 

 

 

Törvénymódosítási tervezet (NKE) 

A Parlament január 20-én tartott ülésén tárgyalta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-

re (NKE) vonatkozó törvénymódosítás tervezetet, melyet a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter nyújtott be. Az ellenzéki pártok szónokai (köztük Hiller István és 

Dúró Dóra) a tervezetet nem támogatták. 

A módosítási tervezet akkreditációt érintő lényege, hogy az NKE és képzései, köz-

tük a doktori képzés minőséghitelesítését a MAB helyett külföldi ügynökség vé-

gezhesse. (Hogy miért pont az NKE esetében került ez elő, nem tudni.) 

A törvénymódosítást a fenntartók kezdeményezték, de sem a Miniszterelnökség, 

sem az EMMI nem kért a törvénymódosítási előterjesztés kapcsán MAB véle-

ményt. Az NKE-nek 4 fenntartója van, talán ez a „sokszínűség” az oka a felvetésnek. 

http://www.mab.hu/
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ENQA szakértői panel jelentés tervezete 

A MAB plénuma február 27-i ülésén tárgyalta az ENQA szakértői panel jelentés-

tervezetét a MAB külső értékeléséről. A tervezet szerint a panel mindkét vizsgált 

sztenderd vonatkozásában javulást tapasztalt; a források és finanszírozás tekinteté-

ben teljes (full), a függetlenség tekintetében lényegi (substantial) megfelelést álla-

pított meg. A jelentéstervezethez néhány kisebb pontosító észrevételt tett a MAB. 

Az ENQA Board április 16-i ülésének napirendjére tűzte a jelentés tárgyalását, ill. 

döntését a MAB teljes jogú ENQA tagságának tárgyában. 

 

 

ODT ülés 

(2015. február 20.) 

Jobbágy Ákos alelnök képviselte a MAB-ot az ülésen, ahol kiemelt téma volt a 

doktori iskolák MAB értékelése. A minőségi képzés irányába való lépés a közös 

gondolkodás legfőbb alapelve. A habilitáció helyzetének áttekintésére Mihály 

György vezetésével felállítottak egy bizottságot.  

Az elkövetkező években a doktori képzés átalakítását meg kell gondolni. Az egye-

temek joga a doktori fokozat odaítélése, annak szabályozása is legyen egyetemi 

belügy (pl. jogosultság esetén a törzstagszámot autonóm kezelhesse) a jogszabá-

lyok betartásával. A tanórák számát drasztikusan csökkenteni kell, a törzstag mű-

helymunkájában való részvételt és a hallgatói egyéni felkészülést kell erősíteni. Az 

ODT nyitott a változtatásokra, ahogyan a minisztérium is. Lehet még javítani a 

rendszeren. 

A felsőoktatás bérrendszerének rendezésére remélhetően hamarosan sor kerül, 

hogy a doktoranduszok ösztöndíjának javasolt emelése ne okozzon bérfeszültséget. 

A doktori iskolák értékelésébe doktorandusz hallgatók bevonása szükséges. 

A MAB őrizze meg minőségbiztosítási szerepét. 

 

 

Egészségfejlesztés megjelenése a KKK-kban 

Székely Mózes FTT elnök előadása a március 27-i MAB ülésen hangzott el. Az 

egészségfejlesztés központi TÁMOP-projektje keretében az egészség és egészség-

minőség javítása – nemzetközi felmérés (health promotion), magyar helyzetértéke-

lés után – tananyagba illesztése a cél. Az egészségfejlesztés a WHO (egészség 

mindenkinek – health for all) célkitűzése: módszerek, eszközök a szemléletben, 

cselekvési területek kijelölése, a felsőoktatásban is. Minőségi díj az egészségfej-

lesztő egyetem alprojektben. 

Falus András hozzászólásában jelezte, hogy több hasonló civil kezdeményezés van 

folyamatban, pl. az Eduvital (ő alapította Kopp Máriával, 3 éve működik intenzí-

ven), amely egyetemektől roma lakosságú falvakig végez oktatási tevékenységet. 

Az egészségfejlesztés kifejezés nem szerencsés, de ez volt a projekt hivatalos elne-



Akkreditáció Magyarországon  28 

25 

vezése. Az egészséget nem lehet fejleszteni, csak javítani, a betegséget pedig meg-

előzni lehet. 

A további hozzászólásokban elhangzott, hogy a civil szféra vállalkozási oldala, pl. 

a Béres Zrt., az Egészség Hungaricum címmel hirdette meg programját.  

Az egészségtudatos egyetem jó hívó szó, ugyanakkor olyan pályázat kiírására volna 

szükség, ahol az aktív sport, egészségtudatos életmód lehetőségeinek fejlesztése 

volna a cél. Külföldön sok nagyon jó példát látunk. A kormányzat részéről jó volna 

olyan fejlesztési irány, amely megadja az egyetemeknek a lehetőséget. 

Székely Mózes hozzátette, hogy a vállalkozói oldallal való együttműködésen túl, 

minél szélesebb társadalmi réteg bevonása volna jó, a sport mellett az egészség-

megőrzés és prevenció szélesebb területein (táplálkozás stb). Az egyetemi sportiro-

dák létrehozása is egy kezdeményezés. A hallgatók 23%-a sportol rendszeresen (2-

3xfél óra heti mozgás). A rekreációs minimumot nem teljesítőket szeretnék eljut-

tatni az optimális szintre. A HÖOK és intézményi HÖK-ök együttműködnek, az 

oktatói szférát is szeretnék minél nagyobb mértékben bevonni. 

 

 

Szaktisztítás, MRK szakbizottsági ülések 

Jobbágy Ákos alelnök a műszaki területi egyeztető ülésen vett részt 2015. március 

3-án, amelyre nem készült előzetes anyag, a meghívottak a helyszínen ismerték 

meg a kormányzati szándékot (15%-os szakcsökkentés). 

A magyar szakstruktúra átgondolása időszerű, a felsőoktatás több lényeges kérdé-

sével összekapcsolva. A műszaki képzési területen nem volt „szakburjánzás”, ezért 

arra számított a szakma, hogy nem lesz szükség szakok megszüntetésére. Mégis 

történtek ilyenek, miközben még új szakokra is van javaslat. Remélhetőleg az 

EMMI meghallgatja a szakmai érveléseket, és változtat az induló javaslaton. 

A háttér statisztika nagyon jó, nem a hallgatóktól visszaérkezett adatokból készült, 

hanem a piaci adatokból, elhelyezkedési statisztika 90% feletti válaszaránnyal. 

A MAB megküldte észrevételeit az EMMI-nek a szakjegyzék kormányrendelet 

tervezetéhez. 

 

Egyeztetés az államtitkárral 

(2015. március 2.) 

Balázs Ervin a doktori iskola értékelések eredményeiről adott tájékoztatatást a fel-

sőoktatási államtitkárnak. A MAB problémafelvetéseit megvitatták, a kis DI-k 

működési kerete, a doktori képzések átgondolása szükségességét fogalmazták meg. 

Balázs Ervin javasolta a doktori iskolák rendszerének átgondolását, átalakítását. A 

kimenet alapú gondolkodás előbbre való volna, mint a törzstagszám. Az EMMI 

azon is gondolkodik, hogyan lehetne formálisan bevonni (kodifikációs kérdések) 

gyakorlatban dolgozó szakembereket. 
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Egyeztetés a DOSZ-szal 

(2015. március 9.) 

Balázs Ervin az egyeztetésen támogatta a doktori ösztöndíjak jelentős emelését. Az 

egyetemi oktatói életpálya modell kidolgozása mindenképpen szükséges volna 

ehhez, de addig is fokozatosan, majd később eredményfüggően részesülhetnének 

emelt ösztöndíjban a doktoranduszok. Fontos, hogy a különböző tudományterüle-

teken azonos elbírálás alapján történjen az elosztás. A minőség irányába történő 

elmozdulást mindkét szervezet fontosnak tartja. 

 

 

A MAB szerepe 

A MAB az utóbbi időben nem kapta meg észrevételezésre néhány fontos jogsza-

bály tervezetét. Ennek kapcsán az elnök az alábbi levelet írta az államtitkárnak. 

 

Dr. Palkovics László 

államtitkár úrnak 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Budapest 
Tárgy: a MAB szerepe 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

Az elmúlt időszakban több olyan esemény is történt, mely a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság tagjaiban kérdéseket vetett fel a Testület szerepét, a felső-

oktatási szektorban elfoglalt helyét illetően. 

A MAB nem kapta meg a felsőoktatási stratégia legutóbbi változatát (2015.03.04.), 

s annak közzétételéről értesítést sem kapott. Ugyancsak nem küldték el a MAB-

nak– szemben az MRK-val és a HÖOK-kal – az Nftv. végrehajtási rendelet terveze-

tének legutóbbi változatát, sem véleményezésre, sem tájékoztatásul, noha az előző 

tervezethez részletes észrevételeket és kritikai megjegyzéseket fűzött (a Vhr. időköz-

ben meg is jelent). Megjegyzem még, hogy a MAB nem tagja a Felsőoktatási Ke-

rekasztalnak, noha az a felsőoktatás minőségét érintő kérdésekben is illetékes. Ki-

fejezetten sérelmesnek tartjuk továbbá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, 

annak külső minőségbiztosítására vonatkozó közelmúltbeli jogszabályi módosítá-

sok tervezetét a MAB nem kapta meg, erről a szigorúan akkreditációs kérdésről 

sem kérte senki a Testület véleményét, álláspontját. 

Legutóbb pedig az keltett a MAB tagjaiban kedvezőtlen visszhangot, hogy a megvi-

tatás alatt álló, tervezett „szaktisztítási” intézkedések kapcsán mindeddig nem kér-

te a minisztérium a MAB véleményét, észrevételeit, holott a MAB rendszeres minő-

ségértékelési tevékenységében felgyűlt tapasztalatok, az egyes képzésekről készült 

értékelések, a párhuzamos programakkreditációs eljárásokban különböző képzési 

ágakról, szakokról készített – és jelenleg is készülő – „minőségtérképek” nyilván-
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valóan fontos információkat nyújthatnának az ilyen oktatáspolitikai döntések meg-

alapozásához. 

Ezúton kérem tehát Államtitkár urat, hogy a fentiek fényében tekintse át munkatár-

saival a MAB szerepével kapcsolatos minisztériumi gyakorlatot. A MAB Testülete – 

ahogy eddig is – szakértelmével továbbra is rendelkezésre áll a felsőoktatás minő-

ségével kapcsolatos információk nyújtására, tervezett központi intézkedések ilyen 

szempontú észrevételezésére, javaslattételre. 

 

Budapest, 2015. április 13. 

Üdvözlettel 

Balázs Ervin, a MAB elnöke 

 

A fenti levélre Államtitkár úr május 29-i válaszában jelezte, hogy a felsorolt ese-

mények mögött nincs koncepció, az EMMI mindig a jogszabály előkészítés szabá-

lyai szerint jár el, továbbá „eddig is ez után is fontos szakmai partnereként tekint a 

MAB-ra.” 

 

 

MKKR konferencia 

(2015. május 6.) 

A Tempus Közalapítvány konferenciát szervezett a Magyar Képesítési Keretrend-

szer bevezetése címmel 2015. május 6-án a MOM Kulturális Központban. A konfe-

rencián a MAB titkársága részéről Dávid Zsófia és Szabó Szilvia vettek részt. 

A Kormány 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozata az Országos Képesítési Keretrend-

szer létrehozásáról és bevezetéséről egy OKKR Szakmai Munkacsoport létrehozását 

is előírta, melybe a MAB is meghívást kapott. 2008. április 23-án az Európai Parla-

ment és a Tanács kiadott egy ajánlást az egész életen át tartó tanulás Európai Képesí-

tési Keretrendszerének (EKKR) létrehozásáról, a dokumentumban a tagállamokat is 

felkérték saját nemzeti keretrendszerük elkészítésére. A korai fejlesztéseket és a ke-

retrendszer kidolgozását követően 2011-12 táján indult el itthon a képesítések szin-

tekre sorolása, amelynek eredményeként egy összefoglaló jelentés készült az Európai 

Bizottság, az EU-s tagállamok és más oktatással foglalkozó európai szintű szerveze-

tek számára. Ezt a dokumentumot – az MKKR Európai Képesítési Keretrendszerrel 

való megfeleltetéséről szóló jelentést – 2015. február 3-án fogadták el Brüsszelben. 

A jelentés megírása hosszú munka eredménye. Az MKKR szintek kialakítása, a ké-

pesítések leírása munkálatai több szinten zajlottak, számos részvevővel, széles körű 

egyeztetések és együttműködés nyomán született meg a Magyar Képesítési Keret-

rendszer, illetve zajlott az Európai Képesítési Keretrendszerrel való megfeleltetése.  

A május 6-i konferencia célja elsődlegesen a hazai oktatási, munkaerő-piaci sze-

replők és társadalmi partnerek tájékoztatása és a további fejlesztési feladatok tuda-

tosítása volt. Az MKKR és további kapcsolódó eszközök megfelelő alkalmazásá-

nak, használatba vételének előfeltétele a tanulási eredmény alapú gondolkodás 
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általánossá válása és beépülése a képzésfejlesztési és oktatási, értékelési folyama-

tokba.  

A MAB direkt módon még nem kapott megkeresést, hogyan építse be akkreditáci-

ós munkájába az MKKR-t, erre vonatkozóan a várhatóan hamarosan megszülető 

további szabályozási keretek (szakjegyzék rendelet stb.) adnak majd útmutatást. 

Kiemelt következmények a MAB számára: 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szerint: 

9. A képzés indításának eljárásai 

18. § (…) (6) A Hivatal a MAB szakértői véleményének figyelembevételével veszi 

nyilvántartásba a felsőoktatási intézmény alap- és mesterképzési szakának, szak-

irányának indítását, a doktori iskola létesítését, a létesített doktori iskola új tudo-

mányágát. A MAB a szak-, szakirány indítás nyilvántartásba vételi eljárása során 

arról nyilvánít véleményt, hogy (…) 

b) hogyan segíti elő a felsőoktatási intézmény által kidolgozott tanterv a kimeneti 

kompetenciák hallgató általi elsajátítását, milyen a tanulástámogatás intézményi 

eszközrendszere, módszertana. 

 

 

Patrik Scheinin előadása 

(MTA, 2015. május 14.) 

Patrik Scheinin, a University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences egyetemi 

tanára, dékán, a finn tanárképzésről szóló, Scientific Foundations of Teacher Edu-

cation, The Finnish Model című angol nyelvű előadása a MAB Tanárképző Köz-

pontok működési standardjainak és akkreditációs szempontrendszerének kidolgo-

zása, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 projekt keretében hangzott el a Magyar 

Tudományos Akadémia Székházában. 

A rendezvényt Csépe Valéria, az MTA KEB elnöke nyitotta meg. 

 

 

ÁSZ konferencia: felsőoktatási intézmények ellenőrzése, tanulmány 

(2015. május 15.) 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2009-13 időszakra vonatkozóan vizsgálta az 

állami fenntartású intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét. Számos hiá-

nyosság, szabálytalanság feltárása mellett kiemelték az ágazati irányítás hiányossá-

gait is. Az összefoglaló jelentés elérhető az ÁSZ honlapján:  

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2015/az-allami-felsooktatasi-intezmenyek-

gazdalkodasa-es-mukodese-ellenorzesi-tapasztalatok/tanulmany-az-allami-

felsooktatai-intezmenyek-gazdalkodasa.pdf. 

http://www.helsinki.fi/behav/english/index.htm
http://www.asz.hu/tanulmanyok/2015/az-allami-felsooktatasi-intezmenyek-gazdalkodasa-es-mukodese-ellenorzesi-tapasztalatok/tanulmany-az-allami-felsooktatai-intezmenyek-gazdalkodasa.pdf
http://www.asz.hu/tanulmanyok/2015/az-allami-felsooktatasi-intezmenyek-gazdalkodasa-es-mukodese-ellenorzesi-tapasztalatok/tanulmany-az-allami-felsooktatai-intezmenyek-gazdalkodasa.pdf
http://www.asz.hu/tanulmanyok/2015/az-allami-felsooktatasi-intezmenyek-gazdalkodasa-es-mukodese-ellenorzesi-tapasztalatok/tanulmany-az-allami-felsooktatai-intezmenyek-gazdalkodasa.pdf
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MAB SZMSZ 

Az emberi erőforrások minisztere jóváhagyta a MAB módosított SZMSZ-ét. Az 

SZMSZ 66/A §-a szerint az egyetemi tanári pályázatot a MAB magyar, valamint 

annak a vonatkozó útmutatóban meghatározott egyes elemeit angol nyelven kéri 

véleményezésre benyújtani. A 2015. szeptember 1. után beérkező pályázatokról a 

MAB – lehetőség szerint – külföldi szakértő bírálati véleményét is be fogja szerez-

ni. A szakbizottságok javaslatára külföldi, angolul tudó bírálókat kérünk fel a MAB 

TIR adatbázisban való regisztrálásra. A nagyszámú külföldön élő, tekintélyes ma-

gyar tudós megnyerése is lehetőség lehet a szakértői lista ilyen irányú bővítésére. 

 

 

Jogszabályi változások 

(2015. évi CXXXI. törvény, 2011. évi CCIV. törvény) 

Az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CXXXI. törvény főbb változtatásai. 

Fontosabb változások az Nftv-ben: 
 

2015. szeptember 1. előtt 2015. szeptember 1. után 

6. §. (2) Állami elismerést az a felsőoktatási intézmény kaphat, amelyik rendelkezik a fel-

adatai ellátásához szükséges feltételekkel, és az a)-d) pontok szerint választható képzési szerke-

zetben, legalább két képzési, illetve tudományterületen legalább négy szakon 

a) alapképzést, 

b) alap- és mesterképzést, 

c) alap-, valamint mester- és doktori képzést, 

d) mester- és doktori képzést 

jogosult folytatni. 

7. § (1) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó 

oktatói, kutatói karral. 

(2) Az állandó székhely a felsőoktatási alaptevékenység gyakorlásának, valamint a központi 

ügyintézésnek a helye, feltéve, hogy legalább nyolc évig - a Kormány által meghatározottak 

szerint - a felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll. 

(3) Az állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó feltétel akkor teljesül, ha a felsőoktatási in-

tézmény az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan 

százalékát munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja. 

9.§ (3) Egyetem az a felsőoktatási intéz-

mény, amelyik 

a) legalább 2 képzési területen jogosult 

mesterképzésre, valamint legalább két tudo-

mányterületen doktori képzésre és doktori 

fokozat odaítélésére; 

b) munkaviszony, illetve közalkalmazotti 

jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói-

nak, kutatóinak legalább ötven százaléka 

tudományos fokozattal rendelkezik; 

c) legalább három egyetemi karral rendel-

9. § (3) Egyetem az a felsőoktatási intéz-

mény, amelyik 

a) legalább 8 alapképzési és hat mesterkép-

zési szakon jogosult képzésre, valamint dokto-

ri képzésre és doktori fokozat odaítélésére, 

b) munkaviszony, illetve közalkalmazotti 

jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói-

nak, kutatóinak legalább hatvan százaléka 

tudományos fokozattal rendelkezik, 

c) képzéseit képes idegen nyelven folytatni 

az általa indított szakok egy részén, valamint 



Akkreditáció Magyarországon  28 

30 

2015. szeptember 1. előtt 2015. szeptember 1. után 

kezik; 

d) tudományos diákköröket működtet; 

e) az általa indított szakok egy részén kép-

zéseit képes idegen nyelven folytatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) A főiskola kari struktúrában is működ-

tethető, munkaviszony, illetve közalkalmazotti 

jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói-

nak, kutatóinak legalább harmada tudományos 

fokozattal rendelkezik. A főiskola tudományos 

diákköröket működtethet. 

 

108. § 1a. duális képzés: a műszaki, infor-

matika, agrár, természettudomány vagy gaz-

daságtudományok képzési területen indított 

gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e 

képzési területhez tartozó mesterképzési sza-

kon folytatott képzés azon formája, amelyben 

a szak - képzési és kimeneti követelmények-

nek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a 

képzési időszakra, a képzés módszereire, a 

tanórára, a megszerzett tudás értékelésére 

egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve 

szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési 

Tanács által meghatározott keretek között, 

minősített szervezetnél folyik; 

 

d) tudományos diákkört működtet. 

(3a) Az alkalmazott tudományok egye-

teme az a felsőoktatási intézmény, amelyik 

a) legalább négy alapképzési szakon és két 

mesterképzési szakon jogosult képzésre, 

b) - ha a működési engedélye a 108. § 1a. 

pontjában meghatározott képzési területre, 

szakra kiterjed - legalább két szakon duális 

képzést folytat, 

c) munkaviszony, illetve közalkalmazotti 

jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói-

nak, kutatóinak legalább negyvenöt százaléka 

tudományos fokozattal rendelkezik, 

d) képzéseit képes idegen nyelven folytatni 

az általa indított szakok egy részén, valamint 

e) tudományos diákkört működtet. 

(4) A főiskola az a felsőoktatási intézmény, 

amelyik 

a) munkaviszony, illetve közalkalmazotti 

jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói-

nak, kutatóinak legalább harmada tudományos 

fokozattal rendelkezik, valamint 

b) tudományos diákkört működtethet. 

108. § 1a. duális képzés: a műszaki, informa-

tika, agrár, természettudomány vagy gazda-

ságtudományok képzési területen indított 

gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális 

munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt 

képzési területhez tartozó mesterképzési sza-

kon folytatott képzés azon formája, amelyben 

a szak - képzési és kimeneti követelmények-

nek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a 

képzési időszakra, a képzés módszereire, a 

tanórára, a megszerzett tudás értékelésére 

egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve 

szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési 

Tanács által meghatározott keretek között, 

minősített szervezetnél folyik; 

116. § (1) E törvénynek - az egyes, a felsőok-

tatás szabályozására vonatkozó törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. tör-

vénnyel megállapított - 9. § (3) bekezdésében 

foglalt feltételeket az 1. mellékletben meghatá-

rozott egyetemeknek 2017. szeptember 1-jéig 

kell teljesíteniük. 

(2) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás 

http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
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szabályozására vonatkozó törvények módosítá-

sáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel meg-

állapított - 9. § (3a) bekezdésére tekintettel az 

oktatási hivatal 2017. szeptember 1-jéig 
jelentést készít az oktatásért felelős miniszter 

számára, hogy az 1. melléklet szerinti főiskolák 

közül melyek felelnek meg az alkalmazott 

tudományok egyetemére előírt feltételeknek. 

108. § 13. kar: (…) Hatályon kívül helyezve (HK) 

15. § (4) A mesterképzésben mesterfokozat 

(magister, master) és szakképzettség szerezhe-

tő. A mesterfokozat a második felsőfokú vég-

zettségi szint. A mesterképzés képzési és kime-

neti követelményei határozzák meg, hogy mi-

lyen szakképzettség szerezhető a mesterkép-

zésben. A mesterképzésben - figyelembe véve 

az (5) bekezdésben meghatározottakat - leg-

alább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz 

kreditet lehet megszerezni. A képzési idő leg-

alább két, legfeljebb négy félév. A mesterfoko-

zatot eredményező képzésre épülő mester-

képzésben 60 kreditet lehet szerezni, a kép-

zési idő 2 félév. 

Utolsó mondat hatályon kívül helyezve (LLM 

képzések). 

26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaide-

jéből - két egymást követő tanulmányi félév 

átlagában - legalább heti tíz órát köteles a 

hallgatók felkészítését szolgáló előadás, sze-

minárium, gyakorlat, konzultáció megtartására 

(a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordí-

tani. Az oktató tudományos kutatást folytat, 

továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, 

tudományos kutatással le nem kötött munka-

időben - munkaköri feladatként - a munkáltató 

rendelkezései szerint ellátja mindazokat a 

feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőok-

tatási intézmény működésével és igénylik az 

oktató szakértelmét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejé-

ből - két egymást követő tanulmányi félév 

átlagában - egyetemi vagy főiskolai tanári 

munkakörben legalább heti 8, docensi mun-

kakörben legalább heti tíz, adjunktus, tanárse-

géd és mesteroktató munkakörben legalább heti 

12 órát köteles a hallgatók felkészítését szolgá-

ló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció 

megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított 

idő) fordítani. Az oktató munkaideje legalább 

20 százalékában tudományos kutatást - a 

művészet, művészetközvetítés és sporttudo-

mány képzési területen művészeti vagy sport-

szakmai tevékenységet - folytat, továbbá a 

hallgatókkal való foglalkozással, tudományos 

kutatással le nem kötött munkaidőben - munka-

köri feladatként - a munkáltató rendelkezései 

szerint ellátja mindazokat a feladatokat, ame-

lyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény 

működésével és igénylik az oktató szakértel-

mét. A tudományos kutatási tevékenység 

eredményére vonatkozó adatokat a Magyar 

Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 

http://www.uj.jogtar.hu/
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(2) A munkáltató a tanításra fordított időt - a 

foglalkoztatási követelményrendszerben meg-

határozottak szerint - 70 százalékkal meg-

emelheti, illetve 25 százalékkal csökkentheti, 

azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási 

intézményben az oktatói munkakörben 

foglalkoztatottakra számított tanításra fordí-

tott idő nem lehet kevesebb 2 egymást követő 

tanulmányi félév átlagában egy oktatóra 

vetítve heti 12 óránál. A tanítási idő meghatá-

rozásának elveit a foglalkoztatási követelmény-

rendszerben kell meghatározni, azzal, hogy a 

tanításra fordított idő megállapításánál a 

tanulmányi követelmények számonkérésé-

vel, a tananyagfejlesztéssel, a tankönyv, a 

segédlet készítéssel, az oktatói felkészüléssel 

összefüggésben végzett tevékenységet figye-

lembe kell venni. A csökkentés, emelés össze-

függő időtartama legfeljebb 2 félévre szólhat. 

XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában 

meghatározott nemzeti tudományos biblio-

gráfiai adatbázisban (a továbbiakban: 

Adatbázis) rögzíteni kell. 

(2) A munkáltató a tanításra fordított időt - 

a foglalkoztatási követelményrendszerben 

meghatározottak szerint - legfeljebb 40 száza-

lékkal megemelheti, illetve legfeljebb 25 

százalékkal csökkentheti. A tanítási idő meg-

határozásának elveit a foglalkoztatási köve-

telményrendszerben kell meghatározni. A 

csökkentés, emelés összefüggő időtartama 

legfeljebb két félévre szólhat. 

27. § (1) A felsőoktatási intézményben léte-

síthető oktatói munkakörök a következők: 

a) tanársegéd, 

b) adjunktus, 

c) főiskolai, illetve egyetemi docens, 

d) főiskolai, illetve egyetemi tanár. 

 

28. § (1) Ha a felsőoktatási intézmény fog-

lalkoztatási követelményrendszere szigorúbb 

előírást nem tartalmaz 

a) a tanársegédi munkakörben történő al-

kalmazás feltétele a doktori képzés megkezdé-

se, 

b) az adjunktusi munkakörben történő al-

kalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony 

létesítése, egyetemen betöltött adjunktusi 

munkakör esetén a doktori fokozat meg-

szerzése. 

(4) Az alkalmazáshoz főiskolai tanár, 

egyetemi docens esetében legalább 10 éves 

felsőoktatási oktatói tapasztalat szükséges. 

Habilitált oktató esetén az oktatói tapaszta-

lat időtartamára vonatkozó feltétel teljesíté-

27. § (1) A felsőoktatási intézményben léte-

síthető oktatói munkakörök a következők: 

a) tanársegéd, 

b) adjunktus, 

c) főiskolai, illetve egyetemi docens, 

d) főiskolai, illetve egyetemi tanár, 

e) mesteroktató. 

28. § (1) Ha a felsőoktatási intézmény fog-

lalkoztatási követelményrendszere szigorúbb 

előírást nem tartalmaz 

a) a tanársegédi munkakörben történő al-

kalmazás feltétele a doktori képzés megkez-

dése, 

b) az adjunktusi munkakörben történő 

alkalmazás feltétele a doktori fokozat meg-

szerzése. 

 

 

(4) HK 

 

(6) A mesteroktatói munkakörben történő 

alkalmazáshoz mesterfokozat, valamint leg-

alább 10 éves szakmai-gyakorlati munkata-
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se nem szükséges. pasztalat, ismeret igazolása, valamint az 

szükséges, hogy az érintett alkalmas legyen a 

hallgatók gyakorlati képzésére. 

49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, 

hogy tanulmányai során az oklevél megszer-

zéséhez előírt összes kredit legalább 5 száza-

lékáig, az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata alapján szabadon választható 

tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett 

teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen 

részt -, továbbá az összes kreditet legalább 20 

százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy 

közül választhasson. 

Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni ta-

nulmányi rendjében - külön önköltség, illetve 

térítési díj fizetése nélkül - az összes előírt 

kreditet 10 százalékkal meghaladó kreditérté-

kű tárgyat vehessen fel. 

 

49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, 

hogy tanulmányai során az oklevél megszer-

zéséhez előírt összes kredit legalább 5 száza-

lékáig, az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata alapján szabadon választható 

tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett 

teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen 

részt -, továbbá az összes kreditet legalább 20 

százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy 

közül választhasson. 

(2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni 

tanulmányi rendjében - külön önköltség, illetve 

térítési díj fizetése nélkül - 

a) az összes előírt kreditet 10 százalékkal 

meghaladó kreditértékű tárgyat, továbbá azt, 

hogy 

b) az összes előírt kredit 10 százalékáig 

terjedően nem magyar nyelven oktatott 

tárgyat vehessen fel. 

67. § (3) Az oktatási hivatal jár el 

a) a FOI működésének engedélyezésével, 

b) az alapító okiratban szereplő adatok vál-

tozásaival, 

c) a képzések indításával, 

d) a felvehető maximális hallgatói létszám 

megállapításával és módosításával, 

e) a doktori iskola létesítésével, 

f) a doktori iskola megszűnésével, 

g) a diákotthonok nyilvántartásba vételével, 

h) felsőoktatási szakkollégiumok nyilvántar-

tásba vételével 

kapcsolatos ügyekben. 

 

(4) A (3) bekezdés a) és e) pontjában 

meghatározott eljárásokban, valamint az 

alap- és mesterképzés, felsőoktatási szak-

képzés indítása esetén a (3) bekezdés c) 

pontja szerinti eljárásban az oktatási hivatal 

köteles beszerezni a MAB szakvéleményét. 

Az oktatási hivatal a (3) bekezdés e) pontjá-

ban meghatározott eljárásban megfogalma-

zott MAB szakértői véleményhez kötve van. 

Az oktatási hivatal döntésével szemben 

67.§ (3) Az oktatási hivatal jár el 

a) a FOI, a közösségi felsőoktatási képzési 

központ működésének engedélyezésével, 

b) az alapító okiratban szereplő adatok vál-

tozásaival, 

c) a képzések indításával, 

d) a felvehető maximális hallgatói létszám 

megállapításával és módosításával, 

e) a doktori iskola létesítésével, 

f) a doktori iskola megszűnésével, 

g) a diákotthonok nyilvántartásba vételével, 

h) felsőoktatási szakkollégiumok nyilvántar-

tásba vételével 

kapcsolatos ügyekben. 

(4) A (3) bekezdés a) és e) pontjában meg-

határozott eljárásokban, valamint az alap- és 

mesterképzés, felsőoktatási szakképzés indítá-

sa esetén a (3) bekezdés c) pontja szerinti 

eljárásban az oktatási hivatal köteles beszerez-

ni a MAB szakvéleményét. Az oktatási hivatal 

mesterképzés indítása esetén a (3) bekezdés 

c) pontja szerinti, továbbá a (3) bekezdés e) 

pontjában meghatározott eljárásban megfo-

galmazott MAB szakértői véleményéhez 
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előterjesztett fellebbezést a miniszter bírálja 

el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Az (3) bekezdés c) pontjában meghatá-

rozott eljárásban - Magyarországon folytatott 

alap- vagy mesterképzésként - csak a felső-

oktatási intézmény székhelyén vagy telep-

helyén folytatott képzés indítása engedé-

lyezhető. 

kötve van. Az oktatási hivatal döntésével 

szemben előterjesztett fellebbezést a miniszter 

bírálja el. 

(4b) A (3) bekezdés e) pontjában megha-

tározott eljárásokban, valamint az alap- és 

mesterképzés, felsőoktatási szakképzés 

indítása esetén a (3) bekezdés c) pontja 

szerinti eljárásban a felsőoktatási intézmény 

kezdeményezheti, hogy a (4) bekezdésben 

megjelölt szakértő helyett a felsőoktatási 

intézmény által javasolt, az Európai Felső-

oktatási Minőségbiztosítási Szövetség (Eu-

ropean Association for Quality Assurance in 

Higher Education) teljes jogú tagjaként 

működő szervezet felkérésére kerüljön sor. 

Ebben az esetben az oktatási hivatal a MAB 

szakvéleménye helyett - a (4) bekezdésben 

meghatározott feltételek mellett - a felkért 

szervezet szakértői véleményét szerzi be 

azzal, hogy az azonos tárgy vagy személy 

tekintetében egy eljárás keretében szükséges 

újabb, ugyanazon szervezet által adott szak-

vélemény elkészítésében nem vehet részt az 

a személy, aki az eljárás korábbi részében 

szakértőként már részt vett. 

(5) A (3) bekezdés c) pontjában meghatá-

rozott eljárásban - Magyarországon folyta-

tott alap- vagy mesterképzésként - csak a 

14. § (2a) bekezdés a), b) és d) pontja sze-

rinti helyszínen folytatott képzés indítása 

engedélyezhető. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek a doktori képzéssel 

összefüggő módosításáról szóló jogszabályokban szereplő főbb változtatások: 

(…) Ennek megfelelően a doktori képzés időtartamát a jelenlegi 36 hónap helyett 

48 hónapra javasolt emelni, mégpedig olyan módon, hogy  

 az első 24 hónapban a képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerül-

nek meghirdetésre,  

 a kutatási tervet folyamatos nyomon kell követni, a további vonatkozó feltéte-

lek előrehaladását ellenőrizni, a doktori iskolákra vonatkozó, az elkövetke-

zőkben kidolgozásra kerülő, egységes minőségirányítási rendszer szerint  

 az első 24 hónap után a doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájá-

ban értékelni kell,  
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 a komplex vizsga rendszerének bevezetésével párhuzamosan a doktori szigor-

lat megszűnik, 

 a komplex vizsga – a doktori szigorlat számonkérési tradícióinak megőrzése 

mellett – tudományáganként országosan összehangolt módon méri a doktoran-

dusz tárgyi tudását, kutatói kompetenciafejlődését és kutatásainak előrehala-

dását, 

 a doktorandusz (és áttételesen témavezetője) teljesítményének évenként fel 

kell mérni oly módon, hogy az első év zárásakor a felmérésből még hátrányos 

következmény nem fakad, 

 a sikeres első 24 hónap és a komplex vizsga teljesítése után a hallgató doktor-

jelölti státuszba kerül, maximum 12 hónapos szüneteltetési lehetőség mellett, 

 a doktorjelölti státuszt el nem nyerő hallgatók a doktori képzésből kikerülnek 

 a második 24 hónap során a doktorjelölt számára a doktoranduszi jogok és 

kötelezettségek biztosításra kerülnek, és emelt szintű doktori ösztöndíj kerül 

folyósítása, 

 a második 24 hónap során a hallgató doktori tárgyakat szervezett formában 

már nem hallgat, ezen időszaknak teljes mértékben a doktori kutatás folytatá-

sáról és a doktori értekezés megírásáról kell szólnia, ill. bizonyos szintű in-

tézményi kötelezettségeknek tesz eleget, 

 a második 24 hónap után, amennyiben korábban nem került felhasználásra a 

12 hónapos szüneteltetés, javasolt a 12 hónapos szüneteltetési lehetőség bizto-

sítása, pályázati úton történő finanszírozása, 

 külföldi részképzés és bizonyos rendkívüli szociális helyzetváltozások (így 

különösen baleset, betegség, gyermek születése) esetén további szüneteltetés, 

egyedi elbírálás alapján, 

 a 24+24+12 hónap végén, a képzés (2 év) és a doktorjelölti tevékenység (2 év 

ösztöndíjasként kutatás, 1 év kutatás, más státuszban), követelmény egy for-

mailag értékelhető, munkahelyi vitára benyújtott disszertáció megléte. 

 

 

A török rektori konferencia elnökének látogatása a MAB-ban 

(2015. szeptember 3.) 

Mahmut Özer, a Bülent Ecevit egyetem rektora, a Török Rektorkonferencia 

(Council of Universities of Turkey) elnöke 2015. szeptember 3-án megbeszélést 

folytatott a MAB elnökével. 

 

 

ENQA Fórum 2016-ban 

A MAB házigazdája lesz a 2016. április 28-29-én megrendezendő ENQA Members’ 

Forum-nak. A lebonyolítás költségeihez az oktatási kormányzattól kértünk támogatást. 

A MAB elnöke számít a MAB testület támogatására és majdani aktív részvételére. 
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Gazdaságtudományi képzéseket értékelő LB értekezlet 

(BCE, 2015. október 28.) 

Az LB munkájában résztvevő Bakacsi Gyula kiemelte; óriási munkával 195 szakot 

értékelt a látogató bizottság (29 város, 45 telephely), ebből – a jelenlegi tervezet sze-

rint – 9 szak nem akkreditálható (NA) javaslat, 90-et monitor eljárásra javasol az LB, 

a többi esetben kisebb-nagyobb észrevételeket, hiányosságokat fogalmaz meg a je-

lentés, s több, mint 100 esetben intézkedési tervet kér. 

Dacára annak, hogy igen kiterjedt vizsgálat volt, konzisztens eredmény született, 

amelyet pozitívumként értékel az LB. A vitában sok egyéb, nem akkreditációs prob-

lémát is érintettek, pl. finanszírozási kérdések, kihasználatlan kapacitások, stb., ame-

lyek az akkreditációs javaslatokat nem érintik. Sok problémára mutattak rá, pl., hogy 

a középgeneráció hiányzik az oktatóknál és ennek súlyos következménye lehet, fő-

ként, hogy a munkaerőpiac sok embert von el az oktatásból. 

A KKK dilemmák kapcsán a bizottság megállapította, hogy a korábbi ágazati jellegű 

szakosodási logikát funkcionális gondolkodás váltotta fel, szóba került a hazai MBA 

képzések nemzetközi gyakorlattól való eltérése is.  

A teljes jelentést várhatóan a 2016. januári vagy februári plenáris ülés tárgyalja majd. 

Balázs Ervin megköszönte az LB munkáját, amely a szintén nagyszámú orvos-, 

egészségtudományi és sporttudományi szakok akkreditációs vizsgálata után, a gazda-

ságtudományi területen a képzések számát tekintve előbbit jó kétszeresen felülmúlta. 

Az LB hozzáállása pozitív volt, munkájukat alaposan végezték. 
 

 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ülése 

(2015. október 30-31.) 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 2015. október 30-án és 31-én tartotta éves 

ülését. Az első nap délutáni megbeszélésen az NTT, több MAB tag és a Magyar Ta-

nácsadó Testület néhány tagja, Balázs Ervin vezetésével megvitatta a 4. intézmény-

akkreditációs kör megkezdése előtt a nyitva álló stratégiai lehetőségeket. A másnap 

délelőtti ülésen az NTT a szokásoknak megfelelően a MAB elmúlt évi munkáját 

tekintette át. Az ülést követően a testület megfogalmazta ajánlásait, melyek a MAB 

honlapján a Szervezet / Nemzetközi Tanácsadó Testület, valamint az angol nyelvű 

oldalon az Organization / International Advisory Board menüpontban olvashatók. 
 

 

MAB-ot bemutató angol nyelvű kiadvány 

Elkészült a MAB-ot bemutató angol nyelvű kiadvány, amely 

a MAB honlapjáról letölthető, ill. korlátozott számban, 

igény szerint, nyomtatásban is kézbe vehető. 

http://www.mab.hu/web/images/doc/szervezet/RECOMMENDATIONS_2015%20Final.pdf
http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=234&Itemid=638&lang=en
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Külföldi események 

 

Az EQF AG (EKKR Tanácsadó Testület) 29. ülése 

(Brüsszel, 2015. február 3-4.) 

A brüsszeli ülésen a magyar delegáció tagjai voltak: Maruzsa Zoltán, Derényi And-

rás, Szebeni Kinga, Szlamka Erzsébet. (A MAB tájékoztatásul megkapta az ülésről 

a Szlamka Erzsébet [EMMI] által készített emlékeztetőt.) A magyar delegáció elő-

adta a megfeleltetési jelentést; az előadás és a jelentéshez tartozó kiegészítő anya-

gok az interneten elérhetők: http://www.oktatas.hu/LLL/HuQF). Ugyanitt olvasha-

tó a magyar megfeleltetési jelentés tördelt, pdf változata, amelyet az ülésen elhang-

zottak alapján javított a szakmai delegáció. A tagállamoktól és európai szerveze-

tektől érkező észrevételek összefoglalását is tartalmazó tájékoztató dokumentumot 

a MAB is megkapta. 

Pozitívumok, építő, kritikus észrevételek hangzottak el, mint pl.: Belgium és mások 

szerint még mindig aggasztó a MAB helyzete; úgy értékelik, hogy a minisztérium 

túlzottan rátelepszik, annak ellenére, hogy történtek intézkedések az ENQA által 

kifogásolt két sztenderd vonatkozásában. 

Az AG ülés előtti írásos vélemények (AT, UK, IE, SLO, Cedefop küldött) összes-

ségében támogatóak voltak. 

 

 

ENQA közgyűlés, a MAB ENQA tagsága 

(Córdoba, 2015. április 16-17.) 

A MAB MTI sajtóközleményt adott ki az ENQA Board döntéséről (április 16.) A 

MAB ismét teljes jogú tagja a szervezetnek, így jelenik meg az ENQA honlapján. 

A sajtóközlemény a MAB honlapján is olvasható a Friss hírek menüpontban. 

 

 

EHEA miniszteri konferencia: új ESG, közös képzések 

(Jereván, 2015. május 14-15.) 

A felsőoktatásért felelős miniszterek legutóbbi értekezletüket 2015. május 14-15-

én tartották Jerevánban. Ennek kapcsán elkészült a Bologna-folyamat megvalósítá-

sának aktuális helyzetét bemutató jelentés: The European Higher Education Area 

in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Offi-

ce of the European Union. 

http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/Bologna_2015_125dpi.pdf.  

A jelentés összeállításához az adatgyűjtés 2014-ben történt.) Magyarország a külső 

minőségbiztosítás fejlettsége tekintetében a 47 EHEA ország közül az utolsó 6 

között szerepel. 

A miniszterek elfogadták az új, átdolgozott ESG-t, ennek megfelelően a MAB 

értékelési szempontokat frissíteni, módosítani kell. A nemzetközi közös képzések 

http://www.oktatas.hu/LLL/HuQF
http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/Bologna_2015_125dpi.pdf
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minőségértékelésére a miniszterek elfogadtak egy egységes európai eljárást és ér-

tékelési szempontokat. Ennek értelmében ilyen nemzetközi értékelést csak EQAR 

listás ügynökség végezhet. Az EQAR listán a MAB nem szerepel, így nem végez-

heti nemzetközi közös képzések – európai szinten elfogadható – akkreditációját. 

A MAB ENQA tagságának megerősítése nem volt problémamentes, a MAB csak 

monitor eljárás után kapta meg ismét a full member státuszt. Az EQAR listára je-

lentkezésünk egy újabb, az új ESG szerinti – sikeres – külső értékelés alapján tör-

ténhetne. A MAB következő ilyen értékelése 2017/18-ban lesz, ennek nyomán 

megfontolható majd az EQAR listára jelentkezés. 

 

 

Nemzetközi konferencia az agrár felsőoktatásról 

(Zaragoza, 2015. június 15-17.) 

Az OECD 2015 júniusában Zaragozában konferenciát rendezett az agrár felsőokta-

tás aktuális kérdéseiről, melyen részt vett Balázs Ervin, a MAB elnöke is. A ren-

dezvényre szabadon lehetett jelentkezni, kb. 100 résztvevő volt, Magyarországról 

egyetlen jelentkező sem volt, pedig meghirdették több fórumon. A konferencia 

összefoglalója az interneten elérhető: http://www.iamz.ciheam.org/educagri2015/index.html 

 

 

ENQA közgyűlés 

(Dublin, 2015. október 22-23.) 

A közgyűlésen Balázs Ervin, Szántó Tibor és Rozsnyai Krisztina vettek részt, ahol 

Rozsnyai Krisztinát 2/3-os többséggel a Board tagjává választották. 

Az ENQA Members’ Forum magyarországi megrendezése 2016. április 28-29-én a 

MAB elismerését is jelenti. A fórumról és Rozsnyai Krisztina funkciójáról a MAB 

2015. október 26-án MTI sajtóközleményt adott ki: 
http://os.mti.hu/hirek/111461/a_magyar_felsooktatasi_akkreditacios_bizottsag_kozlemenye. 

Az ENQA stratégiája tekintetében az ESG-hez való metodikai, eljárási adaptáció 

áll a középpontban, ezen a MAB is dolgozik. 

http://www.iamz.ciheam.org/educagri2015/index.html
http://os.mti.hu/hirek/111461/a_magyar_felsooktatasi_akkreditacios_bizottsag_kozlemenye
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Személyi hírek 

 

Személyi változás szakbizottságokban 
 

PPKE intézményakkreditációs LB kiegészítése 

2015/1/IX/1. sz. MAB határozat (2015.01.30.) 

PPKE intézményakkreditációs látogató bizottság új tagja Balázs Ervin, a MAB 

elnöke javaslatára: Szentmártoni Mihály (1945) PhD, Professor Ordinarius, 

Pontificia Università Gregoriana, Róma. 

 

 

Az LFZE, MKE, MTF, BKTF, OR-ZSE látogató bizottságok új tagjai 

2015/1/IX/2. sz. MAB határozat (2015.01.30.) 

Az egyik felkért LB tag, Solti Péter (Óbudai Egyetem) miniszteri biztosi kinevezése 

miatt nem tudja vállalni az LFZE és az MKE LB tagsági teendők ellátását. Droppa 

Judit, az LB elnöke javaslatára az LB új tagja: Sárközi-Kerezsi Marica (jogász), 

Budapesti Corvinus Egyetem.  

A BKTF, az MTF és az OR-ZSE LB felkért tagja, Kovács Árpád L. (nyugalmazott 

egyetemi docens, minőségügyi szakértő PTE) betegsége miatt nem tudja vállalni az 

LB tagsági teendők ellátását. Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára az LB-k új 

tagjai: BKTF, MKF: Abonyi János DSc, egyetemi tanár, minőségügyi szakértő, 

Pannon Egyetem; OR-ZSE: Kováts Gergely PhD, adjunktus, minőségügyi szakértő, 

Budapesti Corvinus Egyetem. 

 

 

Gazdaságtudományi szakakkreditációs vizsgálat LB új tagja 

2015/1/IX/3. sz. MAB határozat (2015.01.30.) 

Lengyel Márton lemondása miatt új tag jelölése szükséges. Az LB új tagja Bakacsi 

Gyula, a Társadalomtudományi Bizottság társelnöke javaslatára: Czeglédi József 

(1939) CSc (közgazdaságtudomány, 1973), nyugalmazott egyetemi docens, Pannon 

Egyetem GTK. 

 

 

Egészségtudományi képzések szakakkreditációs eljárásában újabb látogatáshoz 

pót-tag 

2015/1/IX/4. sz. MAB határozat (2015.01.30.) 

Az orvos- és egészségtudományok, valamint a sporttudományok képzéseit érintő 

szakakkreditációs (párhuzamos) vizsgálatnak a még folyamatban lévő, az egészség-

tudományi képzéseket értékelő szakaszában szükségessé vált a Semmelweis Egye-

tem által székhelyén kívül, Luganoban (Svájc) folytatott gyógytornász-

fizioterapeuta alapképzés pótlólagos helyszíni látogatása. A látogatást lefolytató 
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két szakértő Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára az illetékes, Egészségtudomá-

nyi LB elnöke, Ádány Róza professzor, valamint az általa javasolt, az adott képzést 

illetően szakmailag kompetens szakértő: Barnai Mária PhD, (gyógytornász), főis-

kolai docens, dékán, Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális 

képzési Kar, Fizioterápia tsz. 

 

 

Gazdaságtudományi programakkreditációs LB kiegészítése 

2015/2/II/1. sz. MAB határozat (2015.02.27.) 

Bánfi Tamás, Farkas Ferenc és Zalai Ernő lemondása, valamint más LB tagok el-

foglaltsága, részbeni lemondása miatt az LB új tagjai Bakacsi Gyula, a Társada-

lomtudományi Bizottság társelnöke javaslatára: 

Dimény Erzsébet (1946) CSc (közgazdaságtudományok, 1997), nyugalmazott egye-

temi docens, Pannon Egyetem GTK. 

Gadócziné Fekete Éva (1946) CSc (földtudományok, 1997), egyetemi tanár, Mis-

kolci Egyetem GTK. 

Losoncz Miklós (1954) DSc (közgazdaságtudományok, 2007), egyetemi tanár, 

BME GTK. 

Pál Tibor (1956) CSc (gazdálkodás- és szervezéstudományok, 1997), egyetemi 

docens, Miskolci Egyetem GTK. 

2015/3/IX/1. sz. MAB határozat (2015.03.27.) 

LB tagok elfoglaltsága, részbeni lemondása miatt új tag jelölésére van szükség. A 

látogató bizottság új tagja: Poór József DSc (közgazdaságtudományok, 2014) 

egyetemi tanár, Szent István Egyetem. A biztosítási és pénzügyi matematika mes-

terképzés értékeléséhez az LB új tagja: Barabás Béla PhD (matematikai tudomá-

nyok, 1997), nyugalmazott egyetemi docens, BME TTK. 

2015/4/IX/1. sz. MAB határozat (2015.04.24.) 

Tag lemondása, mások részbeni lemondása miatt az LB új tagjai Balázs Ervin, a 

MAB elnöke javaslatára: Báger Gusztáv CSc (közgazdaságtudományok, 1971) 

professor emeritus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bakacsi Gyula CSc (gaz-

dálkodás- és szervezéstudományok, 1994) egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem 

 

 

Társadalomtudományi szakbizottság új tagja 

2015/2/II/2. sz. MAB határozat (2015.02.27.) 

Fülöp Péter doktorandusz más elfoglaltsága miatt lemondott. A bizottság új tagja 

Keresztes Gábor, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnöke javaslatára: Fa-

zekas Kornél Sándor doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegyetem ÁJK. 
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OR-ZSE intézményakkreditációs LB új tagja 

2015/2/II/3. sz. MAB határozat (2015.02.27.) 

A látogató bizottság bővítése javasolt a hitéleti képzések értékeléséhez. A bizottság 

további tagja, Kustár Zoltán, az LB elnöke javaslatára: Enghy Sándor (1956) PhD 

(hittudomány, 2003) egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia. 

 

 

MKE intézményakkreditációs LB új tagja 

2015/2/II/4. sz. MAB határozat (2015.02.27.) 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora összeférhetetlenségi kifogást emelt az 

LB HÖOK által delegált tagja, Horváth Dávid ellen. A HÖOK által delegált új tag: 

Fábián Pál egyetemi hallgató, PTE. 

 

 

MOME intézményakkreditációs LB új tagja 

2015/2/II/5. sz. MAB határozat (2015.02.27.) 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kitűzött látogatási időpontja nem alkalmas az 

LB HÖOK által delegált tagjának, helyette ezért új tag szükséges. A HÖOK által 

delegált új tag: Fábián Pál egyetemi hallgató, PTE 

 

 

Orvosképzésben a külföldi klinikai gyakorlóhelyeket látogató bizottság tagjai 

2015/3/IX/2. sz. MAB határozat (2015.03.27.) 

A SE ÁOK dékánjának ajánlására, Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára az LB 

tagjai:  

Panyi György, tszv. egyetemi tanár, DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, 

Póka Róbert egyetemi tanár, DE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 

ifj. Gallyas Ferenc, egyetemi tanár, PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, 

Szekeres Júlia, egyetemi tanár, PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet, 

Bereczki Dániel, egyetemi tanár, SE ÁOK Neurológiai Klinika, igazgató, 

Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, SE Szemészeti Klinika, dékán, SE-ETK, 

Forster Tamás, egyetemi tanár, SZTE ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és Kardio-

lógiai Központ, 

Orvos Hajnalka, egyetemi tanár, SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. 

A legközelebbi, 2015 tavaszára tervezett látogatások koreai, majd izraeli kórházakat 

érintenek. A most elfogadott LB tagokból esetenként 4 különböző intézményből 

összeálló 4 fős bizottságok végzik a látogatást. 
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Orvosképzésben a külföldi klinikai gyakorlóhelyeket látogató bizottság új tagjai 

2015/5/VIII/4. sz. MAB határozat (2015.06.03) 

A külföldi klinikai gyakorlóhelyeket látogató bizottság új tagja: Ertl Tibor, egye-

temi tanár, PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

2015/6/IX/2. sz. MAB határozat (2015.07.10.) 

Az orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek akkreditációjában új LB tag: Mátyus 

László, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai 

Intézet 

2015/7/IX/2. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

Új LB tagok az orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeinek akkreditációjában Sáry 

Gyula, egyetemi tanár, SZTE ÁOK Élettani Intézet, Jeney Attila, egyetemi docens, 

a DE Nemzetközi Oktatási Koordinációs Központ igazgatója. 

 

 

Változás a Károli Gáspár Református Egyetem látogató bizottságában 

2015/4/IX/2. sz. MAB határozat (2015.04.24.) 

Fabiny Tamás LB elnök lemondása miatt Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára 

az LB új elnöke: Lukács László PhD, professor emeritus, Sapientia Szerzetesi Hit-

tudományi Főiskola. Az LB új tagjai: Frankó Tamás PhD, főiskolai docens, rektor-

helyettes, Esztergomi Hittudományi Főiskola, Veres Sándor Péter PhD, egyetemi 

tanár, Baptista Teológiai Akadémia 

 

 

Műszaki tudományi bizottság új tagja 

2015/4/IX/3. sz. MAB határozat (2015.04.24.) 

Mecsi József bizottsági tag elhalálozása miatt a bizottság új tagja Kóczy T. László, 

a Műszaki tudományi bizottság elnöke javaslatára: Lindenbach Ágnes PhD, egye-

temi tanár, Pécsi Tudományegyetem. 

 

 

Művészeti bizottság új tagja 

2015/5/VIII/1. sz. MAB határozat (2015.06.03) 

Szabados Árpád egészségi okok miatti lemondása nyomán a bizottság új tagja 

Szurcsik József festő- és grafikusművész, az MMA rendes tagja, a Magyar Képző-

művészeti Egyetem rektorhelyettese, egyetemi adjunktus. 
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Tanárképzési bizottság új tagja 

2015/5/VIII/2. sz. MAB határozat (2015.06.03) 

Simon Péter bizottsági tag lemondása miatt a bizottság új tagja Gaál István DSc, 

tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem TTK, Matematikai Intézet. 

2015/7/IX/3. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 

A bizottság új tagja Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár, SZTE Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. 

2015/9/VII/1. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

Kosztolányi József egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a Tanárképzési 

bizottság munkájában, lemondott, helyette a bizottság elnökének javaslata: Gaul 

Emil, egyetemi docens, Nyíregyházi Főiskola Vizuális kultúra Intézet. A testület a 

jelölt bizottsági tagságát nem támogatta. 

2015/9/VII/2. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

A bizottság új tagja a kellő szakterületi lefedettség biztosítása érdekében, a zene-

kultúra képzési ágat képviselve, Vas Bence, egyetemi docens, PTE Művészeti Kar 

Zeneművészeti Intézet. 

 

 

Felsőoktatási szakképzési bizottság új tagja 

2015/5/VIII/3. sz. MAB határozat (2015.06.03) 

Madarász Sándor bizottsági tag lemondása miatt a bizottság új tagja: Zimányi 

Krisztina PhD, főiskolai tanár, oktatási és szolgáltatási rektor-helyettes, Budapesti 

Gazdasági Főiskola. 

 

 

Bölcsészettudományi bizottság új tagja 

2015/6/IX/1. sz. MAB határozat (2015.07.10.) 

Gabnai Katalin egészségi okok miatti lemondása nyomán a bizottság új tagja Gol-

den Dániel PhD, tudományos munkatárs, drámapedagógus, MTA BTK Filozófiai 

Kutatóintézet. 

 

 

Intézményakkreditációs látogató bizottságok 

2015/7/IX/1. sz. MAB határozat (2015.09.25.) 
Intézmény / karok LB 

Eötvös József Főiskola elnök: Lőrinczné Thiel Katalin, PhD, főiskolai tanár (EKF) 

tagok: Józsa János, DSc, egyetemi tanár (BME) 

  Abonyi János, DSc, egyetemi tanár (PE) 

  Garbai Ádám, HÖOK delegált (ELTE) 
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Intézmény / karok LB 

Kaposvári Egyetem    4 karból 3 elnök: Bazsa György DSc, egyetemi tanár (DE)  

tagok: Gáspár Mihály PhD, főiskolai tanár (NYME) 

  Mihályi Péter DSc, egyetemi tanár (PE) 

Kaizinger Tamás Töhötöm, HÖOK delegált (BCE)  

Művészeti Kar 

Pedagógiai Kar 

Gazdaságtudományi Kar 

Kecskeméti Főiskola  3 karból 1 elnök: Simon László DSc, egyetemi tanár (NYF)  

tagok: Mikáczó Andrea PhD, egyetemi docens (SZIE) 

  Tompos Balázs, HÖOK delegáltBME) 
Kertészeti Főiskolai Kar 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

+ 1 hitéleti szak 

elnök: Korányi András PhD, egyetemi tanár (EHE) 

tagok: Ungvári Csaba, rektorhelyettes, (Pünkösdi Teo-

lógiai Főiskola) 

  Vilmányi Márton PhD, egyetemi docens, SZTE 

  Pausits Péter, HÖOK delegált (ÓE) 

 

 

Agrártudományi bizottság új tagja 

2015/8/VI/1. sz. MAB határozat (2015.10.30.) 

2015. szeptember 18-án a MAB Agrártudományi bizottságának tagja, Pedryc Andrzej 

egyetemi tanár elhunyt. 2015. november 1-jétől a bizottság új tagja Zámboriné dr. 

Németh Éva DSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem. 

 

 

Orvostudományi bizottság új tagjai 

2015/8/VI/2. sz. MAB határozat (2015.10.30.) 

A bizottság DOSZ által delegált PhD hallgatói tagja, Fürjes Gergely kivált a bi-

zottságból. A DOSZ újabb delegáltja Szöllősi Gergő, okleveles népegészségügyi 

szakember, I. éves PhD hallgató, DE NK Egészségtudományi doktori iskola. 

2015/9/VII/3. sz. MAB határozat (2015.12.11.) 

Betlehem József (PTE ETK) bizottsági tag az FTT tagjává választása okán a bizott-

ságból kiválik. Az Orvostudományi bizottság új tagja Figler Mária, egyetemi tanár, 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. 
 



Akkreditáció Magyarországon  28 

45 

Határozatok 

 

Elvi állásfoglalások, javaslatok 

 

Szakbizottsági reagálások az új szakszerkezet megjelenésére 

(2015.07.10.) 

A MAB az alábbi észrevételeket továbbította az EMMI felé: 

Bölcsészettudományi bizottság 

A digitális bölcsészet és a vizuális kultúra mesterszakok megszüntetését ellenez-

zük; mindkettő a bölcsészettudományok leginnovatívabb, legperspektivikusabb, 

legpiacképesebb területei közé tartozik.  

A szakelnevezéseket érdemes lenne egységesíteni („nyelv és irodalom” helyett 

„nyelv, irodalom és kultúra”).  

Az „angol nyelvoktató” elnevezés helyesen: „angolnyelv-oktató”.  

A szabad bölcsészet alapszaknál nem nevesítették a szakirányokat, amelyek pedig 

az igen eltérő szakképzettségek okán kell, hogy meg legyenek nevezve. 

 

Orvostudományi bizottság 

Az új képzési szerkezet az egészségtudományi alapképzéseket illetően semmiféle 

előrelépést nem jelent, semmilyen előremutató változtatási javaslatot, szakmai indít-

vány figyelembe vételét nem tükrözi, ellenkezőleg, egyes esetekben még ellentmon-

dásosabb helyzetet teremt, mint a sokat kritizált eddigi (ld. pl. „orvosi diagnosztikai 

analitikus” szak – szakirányok nélkül és rosszul fordított angol névvel és szakkép-

zettséggel!). 

Az elmúlt néhány évben, de akár frissen is, a bizottság elé került szaklétesítési 

beadványok mind egy más irányú átalakítás erős szakmai és társadalmi, sőt okta-

táspolitikai szempontú indokoltságát is jelezték. A várhatóan szeptemberre a MAB 

plénuma elé kerülő akkreditációs jelentés a „párhuzamos” szakakkreditációs eljá-

rásban vizsgált, működő egészségtudományi képzésekről – már csak az eddig elké-

szült részjelentések alapján is – ugyancsak határozottan ennek szükségességét fogja 

alátámasztani. 

Mindezek alapján ennek a már lényegében körvonalazódott szakmai állásfoglalásnak 

a továbbvitelére tesz javaslatot a bizottság elnöke: és kéri a plénum támogatását, 

hogy az egészségtudományi szakterületen rögzített szakszerkezet kerüljön to-

vábbi megvitatásra a teljes szakmai közvélemény bevonásával.  

Tudomásunk van arról, hogy a szakterületi KKK-k átdolgozására felkért MRK 

bizottság egyes tagjai is hasonló irányú javaslatok beterjesztését készítik elő. 

 

Művészeti bizottság 

1. Az alábbi mesterszakok megszüntetését a bizottság ellenzi: 

kortárs művészet-elméleti és kurátori ismeretek (mert máshová nem sorolható) 
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mozgóképművész (mert a kreatív ipar legfontosabb területe, a kormányzat támo-

gatja, nagy munkaerő igény várható, bővebb és korszerűbb, mintsem hogy a 

„klasszikus” filmrendezői szak lefedje, 2014-ben a 7. legnépszerűbb szak)  

belsőépítész környezettervező művész (kamarai, művészeti akadémiai támoga-

tással bíró, akkreditált, működő, 2014-ben 20-ból a 7. legnépszerűbb szak)  

2. Az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak, valamint az 

„előadóművészet” alapképzési szakok elnevezése elé kívánatos beilleszteni a „ze-

nei” szót, hiszen e szakok megnevezése csak így utal egyértelműen a szakok tar-

talmára. Javasolt név tehát: zenei alkotóművészet és muzikológia, zenei 

előadóművészet. Mindkét szakon önálló szakképzettséget adó szakirányok van-

nak, javasoljuk ezek feltüntetését is. Ugyanakkor az előadóművészet alapképzési 

szakon klasszikus lant előadóművész szakképzettséget adó szakirány vélemé-

nyünk szerint törölhető: a bolognai képzés elindulása óta egyetlen intézmény sem 

indított e szakképzettséget eredményező szakirányt. (Törlésével a felsőfokú lant-

oktatás lehetősége az intézmények számára a zenetanár szakon fennmarad, emel-

lett a mesterképzésben a szak fennmaradását támogatjuk.) 

3. Egyértelműen félresikerült (öszvér) szakirány a „zenekar- és kórusvezetés”, 

amelynek két külön szakiránnyá történő szétválasztása rendkívül fontos. Már a 

bolognai rendszer bevezetésekor sem volt szakmai konszenzus az összevont 

szakirány létjogosultságának kérdésében, és az azóta eltelt szűk évtized tapasz-

talatai egyértelműen a szétválasztás mellett szólnak. Javaslatunk az önálló ze-

nekarvezető és az önálló kórusvezető szakképzettséget eredményező, két külön 

szakirány létrehozása.  

4. A mesterszakok elnevezései következetlenek: elhagyták a „művész” utótagot a 

rendező és az operatőr mesterszak esetében, máshol megmaradt. 

5. A népi hangszeres és énekes szakirányokhoz tartozó szakképzettségek esetében 

az oktatási tapasztalatnak megfelelő hangszercsoport-átrendezést tartunk fontos-

nak. Fontosnak tartjuk jelezni, hogy e szakképzettségek esetében a zárójelen belü-

li, vesszővel elválasztott hangszereknek, kötőjellel írt hangszercsoportoknak önál-

ló szakképzettségnek kell minősülniük, hiszen teljesen különböző szakmai tartal-

mú képzést takarnak.  

6. A korábban már észrevételezett helyesírási hibákat most sem javították, illetve 

egyéb, írásmóddal kapcsolatos javaslatokat sem vettek figyelembe - különös te-

kintettel a kötőjelek értelmezést segítő használatára.  

a. Az „előadó művészet” szaknév írásmódja jelenleg a 289/2005 (XII. 22.) Korm. 

rendeletben kötőjel nélküli, a 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben, különböző he-

lyeken felváltva kötőjeles és kötőjel nélküli. A felsőoktatási intézmények és az 

Oktatási Hivatal (FFT, képzések nyilvántartása) is a kötőjel nélküli formát hasz-

nálják, mi is ezt javasoljuk tehát: előadóművészet 

b. A „zongorakísérő-korrepetítor tanár” szakirány esetében a korrepetitor szó rö-

vid „i”-vel írandó; 

c. A „régizene csembalóművész-tanár” és a „régizene blockflöteművész-tanár” 

szakirány esetében a helyes írásmód a kötőjeles, tehát: régi-zene 
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d. A zeneművésztanár szak szakirányai, és az azokon szerezhető szakképzettségek 

– a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet és a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet szerinti 

– írásmódját kívánatos egységesíteni és összehangolni. Javaslatunk, hogy az 

írásmód – meghagyva a zeneművésztanár szak egybeírt formáját (amely magát a 

szakot az írásmód tekintetében jól megkülönböztetővé teszi a korábbi tanári 

mesterképzési szak zeneművész-tanár szakképzettségeitől) – valamennyi szak-

irány esetében kötőjeles legyen: „...művész-tanár”. Az egységesítés nélkül az 

adminisztráció kuszasága és számos hibalehetőség veszélye áll fenn. 

7. Az angol szaknevek és szakképzettség elnevezések helytelenül fordítottak és 

nem koherensek sem szakon belül, sem szakjegyzék szinten. 

 

 

A doktori iskolák értékelésének tapasztalatai 

(2015.09.25.) 

A MAB szakbizottságok összesítették tapasztalataikat, ezek alapján javaslatokat is 

megfogalmaztak. Ezek továbbgondolhatók, de a doktori iskolai és törzstagi értéke-

lési szempontok módosítása jelenleg nem látszik indokoltnak. 

A poroszos, merev értékelési rendszert finomítani kell. A doktori fokozat sok szak-

területen elvárás, ez a doktori képzés minőségének javítását segítheti. Balázs Ervin 

felkérte Jobbágy Ákost, a MAB alelnökét egy vezetői összefoglaló elkészítésére, 

melyet a plénum egyetértése után a MAB elküldött az EMMI-be, a következők 

szerint: 

A doktori iskolák értékelésének tapasztalatai – vezetői összefoglaló 

A MAB az elmúlt két évben két fázisban értékelte a doktori iskolák (DI) működé-

sét. A 2013. szeptember végi adatállapot szerint megfelelőségi értékeléseket vég-

zett, új határozatokat csak a lejáró akkreditációjú iskolákra hozott. 2014 végén 

viszont számos doktori iskola akkreditációja lejárt, így a 2014. szeptember 30-i 

állapot alapján a MAB 153 új határozatot hozott. Ennek eredményeként 141 DI-t 

(1770 törzstagot) megfelelőnek, 12 DI-t (106 törzstagot) nem megfelelőnek minő-

sített. A fellebbezések eredményeként 1 további DI (és annak 2 további törzstagja) 

kapott akkreditációt, míg 3 DI fellebbezése jelenleg elbírálás alatt áll. Az értéke-

lés mind a szakbizottságoktól mind a MAB titkárságtól óriási munkát követelt meg. 

Az összes DI-ra kiterjedő ellenőrzés éves gyakorisággal kivitelezhetetlen. A DI-k 

értékelése részben algoritmussal (objektív, pl. egyetemi tanár törzstagok száma, 

publikációs teljesítmény) részben szakértő által (szubjektív, pl. a DI koherenciája, a 

képzés minősége) értékelhető előírások alapján történik. Tapasztalataink szerint a 

második, 2014/15-ös értékelés során megfelelő volt az objektív és a szubjektív 

értékelés aránya. Hasznosnak bizonyult az a MAB elvárás, hogy a DI-k értékelé-

séhez a bírálók nézzék át a megvédett doktori értekezések 10 %-át. Az értekezések 

segítenek a DI-k képzésének minőségét értékelni. 
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Úgy látjuk, hogy a képzés minőségét javítaná, ha közel azonos kutatási területen 

egy egyetemen csak egy doktori iskola működne. Vannak olyan szűk kutatási terü-

letek (elsősorban a bölcsészettudományon belül), amelyeken több egyetem együtt, 

egy DI-ban lenne képes jó minőségű doktori képzést folytatni. Több egyetemhez 

tartozó – vagy éppen egyetemektől független – DI-kra vonatkozó szabályozás ma 

nincs meg teljes körűen. 

A doktori képzés hatékonysága döntően a hallgatón és a témavezetőn múlik. A 

MAB nem tudja kiterjeszteni az értékelést a témavezetőkre úgy, ahogy az a törzs-

tagok esetében történik. A témavezetői tevékenység folyamatos ellenőrzését a DI-

knak kell elvégezni. Ezt segíti, ha a hallgatók és témavezetők közös publikációi a 

publikációs adatbázisban megjelölhetők és így könnyen kereshetők lesznek. 

A MAB javasolni fogja a DI-knak, hogy a felvételi eljárásban alkalmazzanak erős 

szűrést, csak a kutatómunkára alkalmas jelentkezőket vegyék fel. A DI értékelje 

saját témavezetőinek tevékenységét. Akinek a hallgatói között magas a fokozatot 

nem szerzők aránya, az új témát csak a korábbi hallgatók sikertelenségének vizsgá-

lata után írhasson ki. 

Az értékelési tapasztalatok és a szakbizottsági javaslatok alapján nem tartjuk indo-

koltnak a DI-kra vonatkozó MAB elvárások módosítását. Szükséges azonban: 

 a bírálói kör megújítása, 

 a jelenleg érvényes általános és tudományterület–specifikus szabályozások és 

MAB elvárások egyértelmű leírása és kommunikációja a DI-k felé. 

A MAB minden szakbizottsága összegezte a DI-k értékelésének tapasztalatait. A 

tudományterületi sajátosságokat a bizottságok fogják hasznosítani, az általános érvé-

nyű megállapításokat ez a vezetői összefoglaló tartalmazza. 
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Működési határozatok 
 

MAB SZMSZ módosítás 

2015/1/III. sz. MAB határozat (2015.01.30.)  

A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait elfogadta. 

Az SZMSZ pontosító módosításokat tartalmaz: egyetemi tanári pályázatok (angol 

nyelven is be kell adni), szakképzés, doktori iskolák véleményezése stb. A MAB 

tagok, bizottsági tagok érintettsége tekintetében – nem csak a személyi ügyekben 

(mint pl. egyetemi tanári pályázatok) – az érintettség a teljes intézmény (nem csak 

az adott kar) vonatkozásában áll fenn. 

Az SZMSZ-t miniszteri jóváhagyásra a MAB megküldte az EMMI-be. 

 

 

Elnöki beszámoló a MAB 2014. évi működéséről 

2015/2/IV. sz. MAB határozat (2015.02.27.) 

A testület az elnöki beszámolót a MAB 2014. évi működéséről elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2014-es Évkönyvében, a MAB honlapján (www.mab.hu) a 

Publikációk menüpontban olvasható. 

 

 

Főtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2014. évi működéséről 

2015/2/V. sz. MAB határozat (2015.02.27.)  

A testület a főtitkári beszámolót a MAB Titkárság 2014. évi működéséről elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2014-es Évkönyvében, a MAB honlapján (www.mab.hu) a 

Publikációk menüpontban olvasható. 

 

 

A MAB 2014. évi közhasznú beszámolója 

2015/4/IV/1. sz. MAB határozat (2015.04.24.) 

A testület a MAB 2014. évi közhasznú beszámolóját elfogadta. A beszámoló ki-

emelt részei (Mérleg, Eredménykimutatás, tartalmi beszámoló, FB határozat) elér-

hetőek a MAB honlapján (www.mab.hu), az Üvegzseb menüpontban. 

 

 

A MAB 2015. évi költségterve 

2015/4/IV/2. sz. MAB határozat (2015.04.24.) 

A testület a MAB 2015. évi költségtervét egyhangúlag elfogadta. 

 

http://web.mab.hu/mab/doc/emlekeztetok/150227elnBesz14H.doc
http://www.mab.hu/
http://web.mab.hu/mab/doc/emlekeztetok/150227fotitkBesz14H.doc
http://www.mab.hu/
http://www.mab.hu/
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Doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak módosítása 

2015/1/IV/1. sz. MAB határozat (2015.01.30.) 

A doktori iskolák bírálati szempontjainak módosításait a plénum elfogadta. 

1. A művészettudomány tudományág átkerül a művészetek közül a bölcsészettudo-

mány tudományterületbe, a művészettudomány tudományágban akkreditálandó 

törzstagokat a Bölcsészettudományi és a Művészeti bizottság is értékeli. 

2. A művészettudomány tudományágban figyelembe vett mesterszak (az eddig 

figyelembe vettek mellett): filmdramaturg, színházi dramaturg. 

3. 2016. január 1-jétől MAB-elvárás: a doktori iskola vezetője DSc/MTA doktora 

fokozattal/címmel rendelkezzen; kivétel: a hittudományi és a művészeti doktori 

iskola, továbbá ha a doktori iskola vezetője nem magyar állampolgár.  

4. Nemcsak a publikációs adatokat, hanem a tudománymetriai adatokat is az 

MTMT-ből importálva, átvéve veszi figyelembe a MAB. 

5. I.3. pont módosítandó, az életév be nem töltése javítandó: 

„I.3.1. A DI vezetője a DI létesítése évében a 66. 65., életévét, működő DI érté-

kelése évében – vezetőváltást követően is – a 71. 70. életévét még nem tölti be.” 

6. Tudományágak listája módosítandó:  

1.6. Közlekedés- és járműtudományok 

Transportation engineering and vehicle engineering 

7. Tudományágak angol elnevezése módosítandó:  

- állam- és jogtudományok: (csak) law.  

- közigazgatástudomány: public administration. 

8. A 3. melléklet ne csak a MAB által a megítéléshez figyelembe vett publikációk-

ra vonatkozzon, hanem újra tartalmazzon információkat az 5+5 között figye-

lembe nem vehető publikációkkal kapcsolatban is:  

- 15 szerzőnél több társszerzős publikációt a MAB nem vesz figyelembe; 

- nem veszi figyelembe a szerkesztett könyvet sem, aminek a törzstag a szer-

kesztője, nem a szerzője (de a könyvben szereplő, általa írt tanulmány figye-

lembe vehető). Gyűjteményes kötet, tanulmánykötet figyelembe vétele szakér-

tői értékelés alapján lehetséges. 

- ugyanazon mű több kiadásban csak egy tételnek számít; 

- idegen nyelven és magyarul is kiadott azonos mű csak egy tételnek számít. 

Az idegen nyelven kiadott mű fordítóját is fel kell tüntetni, ha azt nem a 

szerző fordította. 

9. A doktori értekezés legyen elérhető a www.doktori.hu-ból vagy az MTMT-ből 

(ne az intézmény könyvtárából) 

10. Annak nyomán, hogy a nemzeti felsőoktatási törvényben kettéválik az egyetemi 

tanári munkakörben való foglalkoztatás (=jogviszony, megszűnik a 70 éves 

életkor elértével) és az egyetemi tanári munkaköri cím (=adományozott cím, 

mindaddig megmarad, amíg a köztársasági elnök meg nem vonja), a MAB bírá-

lati szempontjai között pontosítandó:  

http://www.doktori.hu-ból/
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E dokumentumban egyetemi tanár = egyetemi tanári munkakörben foglalkozta-

tott. 

11. II.2.1. A törzstagok között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetle-

nül a törzstagok tényleges számától. 

II.2.2. Egy tudományágban létesülő/működő DI-ben az iskolának folyamatosan 

van legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja (TT), akik közül legalább 4 

egyetemi tanár. A hét TT között lehet legfeljebb 1 professor emeritus; legfel-

jebb 2 külső, kutatóintézeti kutató (DSc/MTA doktora); legfeljebb 3, a DI anya-

intézményében foglalkoztatott, nem egyetemi tanár oktató/kutató. A doktori is-

kolának lehet 7-nél több TT-ja, a II.2.1. figyelembevételével. 

II.2.3. A két tudományágban létesülő/működő DI-ben az iskolának folyamato-

san van legalább 11 „megfelel” minősítésű TT-ja; közöttük tudományáganként 

legalább 4 TT, akik közül legalább 3 egyetemi tanár. A tizenegy TT közül tu-

dományáganként legfeljebb 1 lehet professor emeritus, illetve tudományágan-

ként legfeljebb 1 külső, kutatóintézeti kutató (DSc/MTA doktora); legfeljebb 5, 

a DI anyaintézményében foglalkoztatott nem egyetemi tanár oktató/kutató. A 

doktori iskolának lehet 11-nél több TT-ja, a II.2.1. figyelembevételével. 

II.2.4. A három vagy több tudományágban létesülő/működő DI-ben az iskolá-

nak folyamatosan van tudományáganként legalább 3 TT-ja, akik közül legalább 

2 egyetemi tanár. A minimálisan elvárt TT-ok között lehet tudományáganként 

legfeljebb 1 professor emeritus, illetve tudományáganként legfeljebb 1 külső, 

kutatóintézeti kutató (DSc/MTA doktora), a DI anyaintézményében foglalkozta-

tott nem egyetemi tanár oktató/kutatók száma nem korlátozott. A doktori isko-

lának lehet a minimálisan szükségesnél több TT-ja, a II.2.1. figyelembevételével. 

Ha a fenti 2.1-2.3. esetekben a TT-ok száma több a minimálisan elvártnál és kö-

zöttük tudományáganként egynél több professor emeritus és/vagy egynél, illetve 

egy tudományágas DI-ben kettőnél több külső kutató van, a MAB az ő megfelelő-

ségüket is értékeli.  

12. Kimaradt a jogszabályból [(Nftv. 67 (3) f) pont], hogy a DI megszűnésével kap-

csolatos ügyben az Oktatási Hivatal (OH) kikéri a MAB szakvéleményét (e pont-

ban ugyanis az intézmény általi megszüntetési kezdeményezésre gondoltak, bár ez 

nem szerepel a törvényben). A MAB szakvéleményét – a doktori iskolákra vonat-

kozóan is – az OH az intézmény működési engedélyének felülvizsgálati eljárásá-

ban kéri és veszi majd figyelembe. A működési engedély OH általi felülvizsgálatá-

ig, illetve a működési engedély megvonásáig azok a doktori iskolák is folytathatják 

a működésüket (bár akkreditáció nélkül), amelyeket a MAB a jelenlegi eljárásban 

nem akkreditál. A jogszabálykövetés miatt módosítandó a MAB szabályozás: 

Doktori iskolák átalakulása, megszűnése 

V.3.1. Az intézmény kezdeményezése 

V.3.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a fenn-

tartónak a DI összevonását, szétválasztását, megszüntetését, ha a személyi 
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(törzstagi, hallgatói), mesterképzési, tárgyi, pénzügyi feltételek változása ezt 

szükségessé teszi.  

Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva megküldi az 

Oktatási Hivatalnak (OH). 

V..3.1.2. A megszüntető döntésről a rektor a MAB-ot tájékoztatja. 

V.3.1.3. Összevonás, szétválás esetén a MAB az Oktatási Hivatal felkérésére a 

doktori iskolát újra értékeli.  

V.3.2. A MAB kezdeményezése 

V.3.2.1. Ha a doktori iskola értékelésekor a MAB a doktori iskolát nem akkredi-

tálja, arról tájékoztatja az érintett intézmény rektorát és az Oktatási Hivatalt.  

V.3.2.2. A doktori iskolát nem akkreditáló határozat, továbbá a „nem felelt meg” 

minősítésű törzstagok esetében a róluk készült Összegzés ellen a határozat kéz-

hezvételétől számítva 60 napon belül az intézmény rektora felülvizsgálati kérel-

met nyújthat be a MAB elnökéhez. A felülvizsgálati kérelem a www.doktori.hu 

adatbázisba az akkreditációs értékelés megkezdéséig felvitt adatokon alapulhat. A 

felülvizsgálati kérelmet a MAB Felülvizsgálati bizottsága bírálja el az ügyrendje 

szerint.  

V.3.2.3. A Felülvizsgálati bizottság határozatáról a MAB az Oktatási Hivatalt tá-

jékoztatja. 

V.3.2.4. Doktori iskola akkreditációja iránti kérelem a MAB-hoz bármikor be-

nyújtható. A MAB a www.doktori.hu adatbázisba feltöltött adatoknak akkori ál-

lapota alapján véleményez, amikor az intézmény rektorának a levelét megkapja.  

A módosított, 2015. szeptember 30-tól hatályos bírálati szempontok a MAB hon-

lapján és a www.doktori.hu oldalon elérhetőek. 

 

 

Doktori iskolák bírálati szempontjainak (2015/1/IV/1. sz. MAB határozat) 

módosítása 

Előzmények: 

1. Törzstagi megfelelőség, külföldi tartózkodás (külföldi állampolgár törzstagok) 

Egyes magyar felsőoktatási intézmények egyre több külföldi állampolgárságú, 

munkaidejük nagy részében külföldön dolgozó személyt alkalmaznak – hazai köz-

társasági elnöki kinevezésük után – egyetemi tanári munkakörben. Ezen egyetemi 

tanárokat, teljes munkaidős hazai alkalmazásuk alapján, az illető egyetemek dokto-

ri iskolájuk törzstagjaiként is számításba kívánják venni. A MAB véleményezések 

koherenciáját, valamint a magyar és a külföldi állampolgár oktatókkal szembeni 

azonos elvárások és elbírálás elvét biztosítandó, a doktori iskolák akkreditációs 

bírálati szempontjainak módosítása javasolt. 

A módosítás megszüntetné, hogy csak a doktori iskolába való belépéskor vizsgál-

juk, hogy nincs-e tartósan külföldön a törzstagjelölt. Ugyanakkor az egy év túlsá-

http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu/
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gosan hosszú idő, a "folyamatos aktív részvétel" jogos elvárás minden törzstagtól, 

legyen az magyar vagy külföldi állampolgár. 

2. DI akkreditáció hatálya 

A módosítás a DI-k éves ütemezett MAB véleményezése miatt indokolt. 

2015/4/V. sz. MAB határozat (2015.04.24., a 2015/1/IV/1. sz. határozat módosítása) 

A doktori iskolák bírálati szempontjainak (2015/1/IV/1. sz. MAB határozat) módo-

sítását a testület az alábbiak szerint elfogadta. A bírálati szempontok a MAB hon-

lapján elérhetőek. 

"I.1.6. Nincs tartósan szabadságon vagy külföldön. Folyamatosan, aktívan részt 

vesz a DI tevékenységében." 

„V.1. (…) Amennyiben a doktori iskola törzstagjai között olyan személy(ek) is 

van(nak), aki(k) a következő 5 évnél rövidebb időn belül tölti(k) be azt az életkort, 

mely után törzstagként, illetve egyetemi tanár törzstagként már nem vehető(k) fi-

gyelembe, abban az esetben a doktori iskola akkreditációjának hatálya azon év 

július 31., illetve december 31. napjáig szól, melyben előre láthatólag a doktori 

iskola törzstagjainak, illetve egyetemi tanár törzstagjainak száma a minimálisan 

elfogadható mérték alá csökken.” 

A módosítások hatályba lépése: 2015. szeptember 30. 

 

 

A doktori iskolák akkreditációjának határozat típusai 

2015/1/IV/2. sz. MAB határozat (2015.01.30.)  

a) A 2014-ig akkreditált, továbbá a 2015-ig akkreditált, de a 2013-as megfelelősé-

gi eljárásban „nem felelt meg” minősítést kapott doktori iskolák akkreditációja 

5 évre (2019. december 31-ig) szól, ha a megfeleléshez minimálisan szükséges 

törzstagok mindegyike eddig az ideig az életkori feltételeknek is eleget tesz, és 

egyéb kifogás nem merül fel. 

b) Amennyiben a doktori iskola törzstagjai között olyan személy(ek) is van(nak), 

aki(k) a következő 5 évnél rövidebb időn belül tölti(k) be azt az életkort, mely 

után törzstagként, illetve egyetemi tanár törzstagként már nem vehető(k) fi-

gyelembe – és egyéb kifogás nem merül fel –, akkor a doktori iskola akkreditá-

ciójának hatálya addig a napig szól, amelyen előreláthatólag a doktori iskola 

törzstagjainak, illetve egyetemi tanár törzstagjainak száma a minimálisan elfo-

gadható mérték alá csökken. 

c) A MAB egyes feltételek teljesítésére határidőt adhat. Ilyen esetben a doktori 

iskola akkreditációja határozott időre, 1 vagy 2 évre (2015. december 31-ig 

vagy 2016. december 31-ig) szól, mely időpontot megelőzően a MAB követő 

(monitor) eljárással fogja megvizsgálni a DI megfelelőségét. 

A követő (monitor) vizsgálat eredményétől függően a MAB az akkreditációt 

2019. december 31-ig megadhatja. 
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d) Ha a doktori iskola több tudományágban kért akkreditálást, de a MAB nem 

állapít meg megfelelést a DI összes tudományágára nézve, akkor az akkreditá-

ció az a) vagy b) típus szerint alakul, 2015. október 1-jén induló követő (moni-

tor) eljárással (programozott ellenőrzés). 2015. szeptember 30-ig az iskola el-

döntheti, hogy a meg nem felelt tudományágat megjelölt, de így törzstagként fi-

gyelembe nem vehető személyeket témavezetőkké minősíti át, vagy a meg nem 

felelt tudományágra is kiterjedően – esetleg új törzstag(ok) megjelölésével – is-

mét akkreditálást kér. Ha ezt az iskola szeptember 30-ig nem kéri, akkor végzi el 

a MAB a követő (monitor) vizsgálatot, hogy megállapítása, átminősítették-e té-

mavezetőkké (vagy visszavonták-e) a tudományág meg nem felelése miatt törzs-

tagként figyelembe nem vett személyeket, módosították-e a DI dokumentumait a 

kevesebb tudományágnak megfelelően. 

A követő (monitor) vizsgálat eredményétől függően a MAB megerősítheti vagy 

megvonhatja a DI akkreditációját. 

e) Ha a doktori iskola törzstagjai között nincsenek többségben az egyetemi taná-

rok (387/2012.(XII.19.) Korm. rendelet 2.§(1) bekezdés), függetlenül a törzsta-

gok tényleges számától, akkor az akkreditáció az a) vagy b) típus szerint alakul, 

2015. október 1-jén kezdődő követő (monitor) eljárással (programozott ellen-

őrzés), amely vizsgálat célja annak megállapítása, többségbe kerültek-e az 

egyetemi tanárok a doktori iskola törzstagjai között. 

A követő (monitor) vizsgálat eredményétől függően a MAB megerősítheti vagy 

megvonhatja a DI akkreditációját. 

f) Nem akkreditálja a MAB a doktori iskolát súlyos hiányosság esetén, pl. ha a 

doktori iskola „megfelelt” minősítésű törzstagjainak száma, összetétele nem felel 

meg a fenti hivatkozott kormányrendeletnek és a MAB bírálati szempontjainak.  

Nem akkreditált doktori iskola akkreditációja iránti kérelem a MAB-hoz bármikor 

benyújtható. A MAB a www.doktori.hu adatbázisba feltöltött adatoknak akkori 

állapota alapján véleményez, amikor az intézmény rektorának a levelét megkapja. 

 

 

A doktori iskola alapjául szolgáló mesterszakok listája 

2015/3/V. sz. MAB határozat (2015.03.27.) 

A doktori iskola alapjául szolgáló mesterszakok listája kibővül a rendészeti vezető 

mesterszakkal. A szak KKK-ja módosításra került, bővült az elméleti tartalom. 

 

http://www.doktori.hu/
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Intézményakkreditáció 

 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

A Budapesti Gazdasági Főiskola újraszervezte a Kutatóközpont munkáját, növelte 

a karok és a kutatóközpont közötti tudományos együttműködést, az intézmény 

egészére egységes publikációs és konferencia-megjelenési lehetőségeket biztosí-

tott. Az intézmény időközben a 2013 és 2016 közötti időszakra elnyerte az Alkal-

mazott Tudományok Főiskolája kiválósági címet. Számos intézkedés történt az 

intézmény egységes képének kialakítására, a karok közti mobilitás fokozására.  

Az intézmény továbbra is küzd az oktatói terhelés csökkentésének és az oktatói kar 

fiatalításának feladatával – számos előrelépés történt mindkét területen. Lépések 

történtek az adminisztrációs rendszer tökéletesítésére, ma már egységesen a 

NEPTUN rendszert használják. 

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar komoly lépéseket tett a 

kar nemzetközi elfogadottságának érdekében a hasonló jellegű nemzetközi főisko-

lák hálózatába történő szerves beilleszkedésre. A javaslatok figyelembe vételével 

többek között 2014-ben angol nyelven is beindították a turizmus menedzsment mes-

terképzést, a Karrier és Alumni Iroda tevékenységét kibővítették a szakmai gyakorla-

tok szervezésével, kiemelt nemzetközi partnereik vezető oktatóit bevonták az idegen 

nyelvű képzésekbe, bővítik a külföldi hallgatók toborzását stb. 

A rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzés tervezett indításával kapcso-

latban megjegyzendő, hogy a szak a sporttudomány képzési területbe van sorolva, 

képzési területi kapacitás szükséges. 

A Külkereskedelmi Kar számos intézkedést tett a nemzetközi együttműködés, a kar 

nemzetközi beágyazottságának növelése érdekében. Így többek között a MAB 

2014 őszén támogatta a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak indítására 

benyújtott kérelmet. A kar igyekszik tovább erősíteni pozícióit Ázsiában és Dél-

Amerikában. A nemzetközi és tudományos dékánhelyettes felügyelete mellett át-

szervezésre került a Nemzetközi Osztály (2014 óta: Nemzetközi Iroda). 2014 őszé-

től a Külkereskedelmi Kar is fogad külföldi hallgatókat a Stipendium Hungaricum 

program keretében. 

Javasolt az idegen nyelvű képzések akkreditációjának kérése. 

A Pénzügyi és Számviteli Kar számára megfogalmazott MAB-ajánlások egy részé-

nek a teljesítése az előkészítési szakaszban van, más fejlesztések már megvalósul-

tak: pl. a Számvitel Intézeti Tanszéken a számviteli törvény évenkénti változása 

miatt a fejlesztés keretében kétévenként az írott formában készült jegyzeteket le-

cserélik; a PSZK Könyvtárának állománya 2012.04.01. óta 329 db angol nyelvű 

dokumentummal gazdagodott; évente megrendezésre kerül az Országos Pénzügyi 

és Számviteli Esettanulmány-verseny. Ugyanakkor a kar lemorzsolódási adatai 

továbbra is javítandók, azokat a mintatanterv engedélyezett mértékű átalakításával 
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és az előfeltételként gyakran feleslegesen megjelölt kurzusok feloldásával próbál-

ták megoldani. 

Összességében a megkezdett fejlesztések és az elért eredmények a MAB által 

megfogalmazott ajánlásokat (2012/8/VI/1. sz. MAB határozat) figyelembe veszik, 

azok szellemében történtek meg. 

 

 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: 

Debreceni Egyetem 

Az egyetemi és a kiegészítő kari beszámolók tanúsága szerint a Debreceni Egye-

tem rektori és kari vezető testületei érdemben foglalkoztak a MAB ajánlásaival 

(2012/8/VI/2 sz. MAB határozat). A közbenső két és fél évben lényegesen válto-

zott a DE munkáját szabályozó jogi környezet, amely redukálta az egyetem lehető-

ségeit az ajánlott szervezeti változtatási lehetőségek közötti választásokban. Az 

intézkedési terv egésze pozitív irányba mutat, kielégítő mélységű és mennyiségű 

aktív lépésről számol be, illetve irányoz elő.  

Az intézmény a fentieket tartalmazó MAB elnöki levelet kapott, amelyben az egyes 

ajánlásokra adott válaszokhoz 10 pontba foglalt észrevételeket fűzött a MAB.  

 

 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: 

Közép-európai Egyetem (CEU) 

A Közép-európai Egyetem az intézményakkreditációs jelentésben (2012/7/V/2 sz. 

MAB határozat) megfogalmazott egyes MAB javaslatok nyomán tett intézkedések-

ről, illetve a javaslatokra vonatkozó álláspontjáról részletes tájékoztatást nyújtott, 

melyhez csatolta az intézmény belső minőségbiztosítási szabályzatát. Az intéz-

mény a MAB javaslatok egy részét illetően megfelelő intézkedéseket hozott, a 

további javaslatok tárgyában kifejtette – elfogadható – álláspontját.  

A MAB elnöke ilyen tartalmú válaszlevelet küldött a rektornak. 

 

 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: 

Pécsi Tudományegyetem 

A benyújtott tájékoztató jelentés az egyetem egészére és az egyes karokra vonatko-

zóan bemutatja a MAB intézményakkreditációs jelentésében (2012/8/VI/5. sz. 

MAB határozat) megfogalmazott javaslatokra megtett intézkedéseket, és az ezek-

kel kapcsolatosan elért eredményeket.  

A Pécsi Tudományegyetem rektora mindezeket pozitívan értékelő, elfogadó értel-

mű MAB elnöki levelet kapott, mely a megküldött beszámolójukról az egyetemet 

és a karokat érintően külön-külön rövid értékelést is tartalmaz. 
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Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: 

Szent István Egyetem 

A Szent István Egyetem az intézményakkreditációs jelentésben (2012/8/VI/6 sz. 

MAB határozat) megfogalmazott MAB javaslatok nyomán számos minőségfejlesz-

tési célzatú intézkedést tett, ezekről részletes (25 oldalas) tájékoztatást nyújtott. 

Összességében az intézményi és kari minőségfejlesztési intézkedések a MAB által 

megfogalmazott ajánlásokat figyelembe vették, azok szellemében történtek meg.  

Az intézmény MAB elnöki levélben kapott tájékoztatást a szükségesnek tartott 

további intézkedésekről. 

 

 

Pápai Református Teológiai Akadémia intézményakkreditációs értékelése 

A MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a vonatkozó 

további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai és a felsőoktatási 

minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European 

Higher Education Area, ESG) alapján értékelte a Pápai Református Teológiai 

Akadémián folyó képzés, tudományos kutatás, feltételeit. Ezzel összefüggésben 

vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális 

ellátottságát, minőségbiztosítását, s a jelen határozatot hozta. 

2015/2/VIII/1. számú MAB határozat (2015.02.27) 

1. A Pápai Református Teológiai Akadémia intézményakkreditációs vizsgálata 

eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola – amennyiben a jelentés-

ben megjelölt hiányosságokat pótolja – megfelel azoknak a minőségi elvárások-

nak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditá-

ciója feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőség-

biztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Pápai Református Teológiai Akadémiát, valamint annak hitéleti szakjait 

 teológia osztatlan mesterképzési szak [lelkész szakirány], 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

akkreditálja. A főiskola akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folya-

matos megfelelés esetén – 2019. december 31-ig hatályos. 

A teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a katekéta–lelkipásztori munka-

társ alapképzési szak akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyama-

tos megfelelés esetén – 2019. december 31-éig hatályos, a megjelölt hiányosságok-

ra reagáló intézkedési terv 2015. május 31-ig történő benyújtása mellett, és 2016 

szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával.  

2. Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő – és követő (moni-

tor) vizsgálattal nem érintett – javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről 2016. 

szeptember 1-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. A MAB felhívja az intézmény 

figyelmét, hogy a fent megjelölt követő (monitor) vizsgálatoknak az Nftv. 6. § (2) 

bekezdésében és 91. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel kihatása lehet az 

intézmény akkreditációjára is. 
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Sárospataki Református Teológia Akadémia intézményakkreditációs értékelése 

A MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a vonatkozó 

további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai és a felsőoktatási 

minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European 

Higher Education Area, ESG) alapján értékelte a Sárospataki Református Teoló-

giai Akadémián folyó képzés, tudományos kutatás, feltételeit. Ezzel összefüggés-

ben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és infrastruk-

turális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását, s a jelen határozatot hozta. 

2015/2/VIII/. számú MAB határozat (2015.02.27) 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia intézményakkreditációs vizsgálata 

eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola – amennyiben a jelentésben 

megjelölt hiányosságokat pótolja – megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát, valamint annak hitéleti 

szakjait 

 teológia [lelkész szakirány] osztatlan mesterképzési szak 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

 református közösségszervező alapképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2019. december 31., a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési 

terv 2015. május 31-ig történő benyújtása mellett, valamint az intézmény és a re-

formátus közösségszervező alapképzési szak tekintetében 2016 szeptemberében 

induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

 

 

Intézményakkreditációs monitor eljárás - Pannon Egyetem GTK 

Előzmény: 

A MAB 2013/8/IX/4. sz. határozata értelmében a Pannon Egyetem Gazdaságtu-

dományi Kara 2018. december 31-ig hatályos akkreditációt kapott, de egyetemi 

kari minősítés nélkül, és ezzel együtt járóan (legkésőbb) 2015. szeptemberben 

lefolytatandó követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. 

A kart érintő akkreditációs minősítésben jelzett egyetlen hiányosság a következő 

volt: "Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelke-

ző oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben résztvevő hallgatók száma megha-

ladja a jogszabály szerinti maximális 35 főt; összesen 2219/43, azaz 51,6 fő." 

Az egyetem rektora levelében arról tájékoztatta a MAB-ot, hogy "az egy teljes 

munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes 

idejű nappali képzésben résztvevő hallgatók száma a kezdeti 56,9 (2047/36) érték-
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ről fokozatosan csökkent, és a 2014-2015 tanév második félévére elérte a 30,1 ér-

téket (2015. február 15-i adat)”. 

2015/3/VII. sz. MAB határozat (2015.03.27) 

Az előírt követő eljárás keretében megállapítást nyert, hogy az egy teljes munka-

időben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű 

nappali képzésben résztvevő hallgatók száma a Pannon Egyetem Gazdaságtudo-

mányi Karán a 2015. február 15-i állapot szerint 30,1 fő, a vonatkozó törvényi 

előírásnak megfelel. A kar akkreditációjának hatálya változatlanul 2018. december 

31., az akkreditációs minősítés módosul: a PE GTK egyetemi karként akkreditált. 

 

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem intézményakkreditációs 

értékelése 

2015/5/VII/1. számú MAB határozat (2015.06.03.) 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem intézményakkreditációs vizsgála-

ta eredményeként a MAB megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a mi-

nőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egye-

tem akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsőokta-

tási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet, valamint annak hitéleti 

szakjait 

 teológia osztatlan mesterképzési szak lelkész szakirány 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

 kántor alapképzési szak 

 tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség 

 pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2019. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2016. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

 

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/5/VII/2. számú MAB határozat (2015.06.03.) 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata ered-

ményeként a MAB megállapította, hogy az egyetem – amennyiben a jelentésben 

megjelölt hiányosságokat pótolja – megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, 

amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja 

feltételének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeinek (ESG).  
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A MAB az Evangélikus Hittudományi Egyetemet, valamint annak hitéleti szakjait 

 teológia osztatlan mesterképzési szak lelkész szakirány 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

 kántor alapképzési szak 

 teológia mesterképzési szak 

 tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2019. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2016. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

 

 

A Tomori Pál Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2015/6/VIII. számú MAB határozat (2015.07.10.) 

A Tomori Pál Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, ame-

lyeket a hatályos felsőoktatási törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola 

akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási 

minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG). 

A MAB a Tomori Pál Főiskolát akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés 

esetén – 2020. december 31. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről 2017. szeptember 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.  

Az intézmény székhelyének (Kalocsa) jogszabályi megfelelősége tárgyában a MAB 

az oktatásért felelős miniszternél törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez. 

 

 

Budapest Kortárstánc Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/1. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

A Budapest Kortárstánc Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy a főiskola nem felel meg azoknak a minőségi 

elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akk-

reditációja feltételének tekint. A legfontosabb hiányosságok a következők: 

o Nem rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges, a MAB által elvárt állandó 

oktatói, kutatói karral: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma 

nem éri el a 35 főt, mindössze 3 fő (a Felsőoktatási Információs Rendszerben 

(FIR) nyilvántartott adatok szerint).  

o Az intézmény minőségbiztosítási és fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a 

vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – nem megfelelőek.  
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o Az előző, 2009-es intézményakkreditáció ajánlásai nyomán a főiskolán jelentő-

sebb érdemi intézkedések nem történtek (intézményi struktúra, adminisztráció, 

minőségfejlesztés, belső szabályozottság, értékelések, formális kommunikáció). 

Összességében az intézmény nem felel meg minden tekintetben a főiskolával szem-

ben támasztott törvényi (pl. szenátus működtetése, hatáskörök gyakorlása) és MAB 

elvárásoknak. A főiskolának úgy az önértékelési adatközlés, mint a FIR nyilvántartás 

szerint mindössze 4 aktív hallgatója van. (A további részleteket lásd a jelentésben.) 

A MAB a Budapest Kortárstánc Főiskolát nem akkreditálja. 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/2. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy az egyetem lényegileg megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása 

egyetem akkreditációja feltételének tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanakkor az ELTE – a szó szoros értelmében 

véve – még nem rendelkezik formalizált, átfogó, koherens minőségfejlesztési rend-

szerrel, a minőségüggyel kapcsolatos jelenlegi kari eljárások módja és színvonala 

nagyon eltérő. A MAB az Eötvös Loránd Tudományegyetemet akkreditálja, az 

akkreditáció 2020. december 31-ig hatályos, 2017 szeptemberében induló követő 

(monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A monitoreljárás indokaként a jelentésben 

megfogalmazott hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseknek és azok 

eredményeinek bemutatását 2017. szeptember 15-ig kérjük benyújtani a MAB-hoz. 

A MAB az Eötvös Loránd Tudományegyetem karait 

 Állam- és Jogtudományi Kar 

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Informatikai Kar 

 Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

 Tanító- és Óvóképző Kar 

 Társadalomtudományi Kar 

 Természettudományi Kar 

karként akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2020. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő további, a monitor eljá-

rást nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, 2017. szeptem-

ber 15-ig (külön dokumentumban) tájékoztassa a MAB-ot.  
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Magyar Táncművészeti Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/3. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

A Magyar Táncművészeti Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy az egyetem lényegileg megfelel azoknak a minő-

ségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola 

akkreditációja feltételének tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosítás euró-

pai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanakkor az intézmény minőségbiztosítási és –

fejlesztési folyamatai nem teljes körűek, formalizált ellenőrzési, értékelési eljáráso-

kat nem alkalmaznak. A MAB a Magyar Táncművészeti Főiskolát akkreditálja, az 

akkreditáció 2020. december 31-ig hatályos, 2017 szeptemberében induló követő 

(monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A monitoreljárás indokaként megfogalmazott 

hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseknek és azok eredményeinek be-

mutatását 2017. szeptember 15-ig kérjük benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő további, a monitor 

eljárást nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, 2017. 

szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

 

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/4. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy az egyetem lényegileg megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása 

egyetem akkreditációja feltételének tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanakkor az intézmény működését érintően 

és a minőségbiztosítási eljárásaiban több hiányosság is tapasztalható. 

A MAB Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet akkreditálja, az akkreditáció 2020. 

december 31-ig hatályos, 2017 szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat 

közbeiktatásával. A monitoreljárás tárgyaként megfogalmazott hiányosságok meg-

szüntetésére hozott intézkedéseknek és azok eredményeinek bemutatását 2017. 

szeptember 15-ig kérjük benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő további, a monitor 

eljárást nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, 2017. 

szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot.  

 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/5. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy az egyetem lényegileg megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása 
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egyetem akkreditációja feltételének tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosí-

tás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanakkor az intézmény szűkösen rendelkezik 

a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, a dokumentumainak egy 

része aktualizálandó. 

A MAB a Színház- és Filmművészeti Egyetemet akkreditálja, az akkreditáció 

2020. december 31-ig hatályos, 2017 szeptemberében induló követő (monitor) 

vizsgálat közbeiktatásával. A monitoreljárás tárgyaként megfogalmazott hiányos-

ságok megszüntetésére hozott intézkedéseknek és azok eredményeinek bemutatását 

2017. szeptember 15-ig kérjük benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő további, a monitor 

eljárást nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, 2017. 

szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot.  

 

 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola intézményakkreditációs értékelése 

2015/7/VII/6. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredménye-

ként a MAB megállapította, hogy az egyetem lényegileg megfelel azoknak a minő-

ségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola 

akkreditációja feltételének tekint, valamint a felsőoktatási minőségbiztosítás euró-

pai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanakkor az intézmény működését érintően és a mi-

nőségbiztosítási eljárásaiban számos hiányosság tapasztalható. 

A MAB a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát akkreditálja, az akkreditáció hatálya 

2017. december 31. 

Az intézmény a jelentésben megjelölt hiányosságok megszüntetésére hozott intézke-

dések és az aktuális tartalmi, személyi, valamint tárgyi-infrastrukturális feltételek 

részletes bemutatását tartalmazó önértékelést 2017. szeptember 15-ig kérjük be-

nyújtani a MAB-hoz. 

 

 

Magyar Képzőművészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/8/V/1. számú MAB határozat (2015.10.30.) 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy az egyetem lényegileg megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, melyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása 

egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ugyanakkor az MKE működése több 

ponton javításra szorul, továbbá minőségbiztosítási, ellenőrzési, értékelési eljárá-

sai nem teljesen megfelelőek. 

A MAB a Magyar Képzőművészeti Egyetemet akkreditálja. Az akkreditáció hatá-

lya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2020. dec-

ember 31., a jelentésben megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016. 
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március 31-ig történő benyújtása mellett, és 2017 szeptemberében induló követő 

(monitor) vizsgálat közbeiktatásával.  

A monitoreljárás indokaként megfogalmazott hiányosságok megszüntetésére hozott 

intézkedések és azok eredményeinek bemutatását 2017. szeptember 15-ig kérjük 

benyújtani a MAB-hoz. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő további, a monitor 

eljárást nem érintő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, 2017. 

szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

 

 

Semmelweis Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/8/V/2. számú MAB határozat (2015.10.30.) 

A Semmelweis Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 

megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, me-

lyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltéte-

lének tekint. 

A MAB a Semmelweis Egyetemet és alábbi karait: 

 Általános Orvostudományi Kar 

 Fogorvostudományi Kar 

 Gyógyszerésztudományi Kar 

 Egészségtudományi Kar 

 Egészségügyi Közszolgálati Kar 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2020. december 31. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről írásban, 2017. szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

 

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/9/V/1. számú MAB határozat (2015.12.11.) 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata ered-

ményeként a MAB megállapította, hogy az egyetem lényegileg megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, melyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása 

egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felső-

oktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG). Ugyanakkor az LFZE 

működése több ponton javításra szorul. A MAB a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetemet akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelés esetén – 2020. december 31.  
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Az egyetem vállaljon kezdeményező és koordináló szerepet a művészeti felsőoktatási 

intézmények specialitásainak megfelelő belső minőségbiztosítási rendszer kialakítá-

sára – és esetleges együttes működtetésére – vonatkozó javaslat kidolgozásában. 

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben felsorolt, kiemelt figyelmet ér-

demlő fejlesztési területekre vonatkozó, valamint a további javaslatokkal kapcsola-

tos intézkedésekről írásban, 2017. szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

 

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézményakkreditációs értékelése 

2015/9/V/2. számú MAB határozat (2015.12.11.) 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvá-

rásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetem akkredi-

tációja feltételének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel a felsőoktatási minőség-

biztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és karait 

 Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 Információs Technológiai és Bionikai Kar 

 Jog- és Államtudományi Kar 

 Hittudományi Kar 

valamint hitéleti szakjait 

o katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak [lelkipásztori szakirány] 

o katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

o katolikus közösségszervező alapképzési szak 

o tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség 

o katolikus kánonjogász mesterképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfele-

lés esetén – 2020. december 31.  

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcso-

latos intézkedésekről írásban, 2017. szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot. 

 

 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről minden esetben a határo-

zat melléklete. A jelentések és határozatok a MAB honlapján elérhetőek a 

www.mab.hu Határozatok / Intézményakkreditáció / Harmadik körös jelentések 

menüpontban. 

 

 

http://www.mab.hu/
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Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés - Izrael) 

2015/7/VIII/1. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabályozottaknak megfelelően látogató bi-

zottság tartózkodott Izraelben 2015. június 1. és június 3. között. A bizottság a 

Shaare Zedek Medical Center (Jerusalem, Israel), E. Wolfson Medical Center 

(Holon, Israel), Hillel-Yaffe Medical Center (Hadera, Israel) intézményekben járt, 

amely kórházak gyakorlati képzőhelyként, oktató kórházként történő akkreditációját 

vizsgálta meg, illetve vizsgálta felül.  

A Bizottság kiválónak minősítette mind a három kórházat az Akkreditált Oktató-

kórház minősítést adja mindhárom klinikai gyakorló- és képzőhely részére. A hall-

gatók kis csoportokban történő képzése a leghatékonyabb a meglátogatott helye-

ken, javasolt ilyen hallgatói csoportok összeállítása (6-8 fős csoportok). 

 

 

Külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja (orvosképzés - Japán) 

2015/7/VIII/2. számú MAB határozat (2015.09.25.) 

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabályozottaknak megfelelően látogató 

bizottság tartózkodott Japánban 2015. július 20-23. között. A bizottság a Dokkyo 

Medical University Hospital, Mibu-machi, Tochigi, Juntendo University 

Hospital, Tokyo, National Center for Global Health and Medicine, Tokyo intéz-

ményekben járt, mely kórházak külföldi klinikai gyakorlóhelyként, oktató kórház-

ként történő akkreditációját vizsgálta meg, illetve vizsgálta felül.  

A Bizottság kiválónak minősítette mind a három képzőhelyet, Akkreditált Oktató-

kórház minősítést ad mindhárom képzőhely részére. Javasolt, hogy a hallgatók 

koordináltan, a kórház igényeinek megfelelően jelentkezzenek be gyakorlatokra. 
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Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 
 

Támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3318 ANNYE Michael Anderheiden 2015/4/X/5/1 

E3241 BCE Berde Éva 2015/4/X/5/2 

E3242 BCE Csutora Mária 2015/4/X/5/3 

E3244 BCE Gelei Andrea 2015/4/X/5/4 

E3245 BCE Hajdu Ottó 2015/4/X/5/5 

E3248 (E2611) BCE Nagy Beáta 2015/4/X/5/7 

E3249 BCE Nguyen Duc Quang 2015/4/X/1/2 

E3250 BCE Péntek Márta 2015/4/X/4/1 

E3251 BCE Simon Marianna 2015/4/X/6/2 

E3252 BCE Solymosi István Tamás 2015/4/X/5/8 

E3253 BCE Tóth József 2015/4/X/5/9 

E3216 BME Kiss Rita Mária 2015/4/X/6/4 

E3217 BME Kállay Mihály Balázs 2015/4/X/7/3 

E3218 BME Keserű György Miklós 2015/4/X/7/4 

E3219 BME Cinkler Tibor 2015/4/X/6/3 

E3220 BME Tapolcai János 2015/4/X/6/5 

E3221 BME Koppa Pál 2015/4/X/7/5 

E3222 BME Halbritter András Ernő 2015/4/X/7/2 

E3223 BME Ferenczi Miklós 2015/4/X/7/1 

E3224 BME Ormos Mihály 2015/3/X/3/1 

E3228 DE Fónai Mihály 2015/3/X/1/2 

E3229 DE Nagy Péter 2015/4/X/7/8 

E3230 DE Szűcs Gabriella 2015/4/X/4/5 

E3231 DE Csanádi Zoltán 2015/4/X/4/2 

E3233 DE Dezső Balázs 2015/4/X/4/3 

E3234 DE Borbás Anikó 2015/4/X/7/6 

E3235 DE Vaszil György 2015/4/X/7/9 

E3236 DE Halász Gábor József 2015/5/IX/5/1 

E3239 DE Lente Gábor 2015/4/X/7/7 

E3329 DE Rátky József 2015/7/X/1/1 

E3282 EKF Csuzdi Csaba 2015/4/X/7/10 

E3328 EKF Erős István 2015/7/X/3/1 

E3289 ELTE Bui Minh Phong 2015/4/X/7/12 

E3290 ELTE Csámpai Antal 2015/4/X/7/13 

E3291 ELTE Horn Ildikó 2015/4/X/2/2 

E3292 ELTE Kacskovics Imre 2015/4/X/7/14 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1955','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10222
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1865','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10223
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1866','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10224
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1868','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10225
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1869','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10226
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1874','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10228
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1875','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10180
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1876','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10202
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1877','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10238
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1878','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10229
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1879','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10230
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1854','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10240
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1855','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10248
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1856','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10249
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1857','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10239
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1858','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10241
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1859','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10250
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1860','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10247
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1861','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10246
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1862','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10155
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1912','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10143
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1913','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10253
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1914','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10206
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1907','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10203
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1916','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10204
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1905','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10251
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1903','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10254
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1904','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10295
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1908','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10252
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2002','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=10387','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1944','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10255
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1992','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=10391','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1920','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10257
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1924','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10258
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1917','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10187
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1921','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10259
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MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3293 ELTE Karátson János 2015/4/X/7/15 

E3295 ELTE Kovács Mihály 2015/4/X/7/16 

E3296 ELTE Kroó Katalin 2015/4/X/2/3 

E3298 ELTE Olay Csaba 2015/4/X/2/5 

E3300 ELTE Varga István 2015/4/X/5/11 

E3284 KE Szabó András 2015/4/X/1/3 

E3322 KE Gyuricza Csaba 2015/6/X/1 

E3136 KRF Takács István 2015/1/X/1 

E3215 LFZE Nemes László Norbert 2015/3/X/2/1 

E3212 ME Kappanyos András 2015/3/X/1/3 

E3213 (E3011) ME Radeleczki Sándor 2015/5/IX/3/1 

E3214 ME Piskóti István 2015/3/X/3/3 

E3205 MKE Sass Valéria 2015/3/X/2/2 

E3226 MTF Bozsik Yvette 2015/4/X/3/1 

E3227 MTF Lőrinc Katalin 2015/4/X/3/2 

E3138 NKE Pap András László 2015/1/X/2 

E3324 NKE Pátzay György 2015/6/X/2 

E3331 NKE Bordás Mária 2015/9/VIII/1 

E3332 NKE Kozáry Andrea 2015/9/VIII/2 

E3207 NYME Gribovszki Zoltán 2015/4/X/1/4 

E3210 NYME Pinke Gyula 2015/4/X/1/5 

E3330 NYME Király Botond Gergely 2015/7/X/1/2 

E3321 PE Ulrike Jessner-Schmid 2015/5/IX/2/1 

E3333 PE Taller János 2015/9/VIII/1 

E3201 PPKE Gál Péter 2015/2/X/2 

E3203 (E3008) PPKE Őze Sándor 2015/2/X/4 

E3225 PPKE Armando Nuzzo 2015/3/X/1/4 

E3326 PPKE Veszprémy László 2015/7/X/2/2 

E3327 PPKE Győrffy Dóra 2015/7/X/4/1 

E3254 PTE Ábrahám István 2015/4/X/4/6 

E3255 PTE Gyulai Rolland 2015/4/X/4/8 

E3256 PTE Mezősi Emese 2015/4/X/4/10 

E3257 PTE Radnai Márta 2015/4/X/4/11 

E3258 PTE Bagi Dániel 2015/3/X/1/5 

E3260 (E3068) PTE Gáti István 2015/4/X/4/7 

E3261 PTE Kálmán Bernadette 2015/4/X/4/9 

E3262 PTE Kőrösi Gábor 2015/4/X/5/13 

E3263 PTE Farkas István Péter 2015/3/X/2/3 

E3264 PTE Ferencz Marcel 2015/4/X/3/3 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1923','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10260
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1922','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10261
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1918','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10188
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1901','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10190
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1900','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10232
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1830','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10181
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1969','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1750','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9619
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1863','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10148
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1845','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10144
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1846','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10293
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1847','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10157
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1838','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10149
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1902','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10196
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1925','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10197
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1814','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9620
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1974','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2035','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2035','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1840','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10182
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1843','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10183
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2010','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=10388','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1962','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10292
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2035','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1811','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10122
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1816','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10124
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1853','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10145
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1986','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=10390','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1987','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=10392','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1880','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10207
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1881','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10209
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1882','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10211
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1883','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10212
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1884','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10146
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1886','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10208
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1887','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10210
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1888','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10234
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1889','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10150
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1890','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10198
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MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3265 PTE Füzi János 2015/4/X/6/8 

E3266 PTE Kertész András 2015/3/X/2/4 

E3267 (E1161) PTE Aubert Antal 2015/4/X/7/17 

E3268 PTE Bergou János 2015/4/X/7/18 

E3269 SE Ács Nándor 2015/4/X/4/12 

E3270 SE Polgár Csaba 2015/4/X/4/16 

E3271 SE Mócsai Attila 2015/4/X/4/15 

E3272 SE Geiszt Miklós 2015/4/X/4/14 

E3288 SZE Dusek Tamás 2015/4/X/5/14 

E3320 SZE Stumpf István 2015/5/IX/4/1 

E3274 SZFE Selmeczi György 2015/4/X/3/4 

E3276 SZFE Tallér Zsófia 2015/3/X/2/6 

E3277 SZFE Balázs Gábor 2015/3/X/2/7 

E3278 SZIE Bakonyi Tamás 2015/4/X/1/6 

E3279 SZIE Bodó Gábor 2015/4/X/1/7 

E3280 SZIE Muraközy László 2015/3/X/3/6 

E3301 SZTE Nemes Attila 2015/4/X/4/19 

E3302 SZTE Lázárné Oláh Judit 2015/4/X/4/18 

E3303 SZTE Fűzné Pikó Bettina 2015/4/X/4/17 

E3304 SZTE Szilágyi Zsófia 2015/4/X/2/8 

E3305 SZTE Besesekné Molnár Gyöngyvér 2015/4/X/2/9 

E3306 SZTE Ravaszné Zsolnai Anikó 2015/4/X/2/10 

E3307 SZTE Gulyás László 2015/4/X/5/15 

E3308 SZTE Horváth Dezső 2015/4/X/7/21 

E3309 SZTE Gergely Árpád László 2015/4/X/7/20 

E3310 SZTE Szatmáry Károly 2015/4/X/7/24 

E3311 SZTE Varga János 2015/4/X/7/25 

E3312 SZTE Gingl Zoltán 2015/4/X/6/9 

E3313 SZTE Bozóki Zoltán 2015/4/X/7/19 

E3314 SZTE Pálinkó István 2015/4/X/7/22 

E3315 SZTE Rakonczai János 2015/4/X/7/23 

E3316 SZTE Tóth Péter 2015/4/X/3/5 
 

 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1891','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10244
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1892','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10151
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1893','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10262
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1894','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10263
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1895','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10213
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1899','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10217
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1898','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10216
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1897','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10215
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1852','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10235
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1958','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10294
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1948','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10199
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1947','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10153
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1945','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10154
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1848','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10184
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1849','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10185
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1850','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10160
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1934','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10220
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1933','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10219
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1932','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10218
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1931','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10193
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1928','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10194
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1930','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10195
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1929','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10236
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1937','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10266
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1942','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10265
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1940','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10269
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1938','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10270
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1936','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10245
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1935','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10264
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1941','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10267
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1939','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10268
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1927','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10200


Akkreditáció Magyarországon  28 

70 

Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Tudományág Határozatszám 

E3319 ANNYE történelemtudományok 2015/4/X/2/1 

E3240 BCE nyelvtudományok 2015/3/X/1/1 

E3243 BCE agrárműszaki tudományok 2015/4/X/6/1 

E3246 

(E2025) 
BCE 

növénytermesztési, kertészeti, biológiai 

tudományok 
2015/4/X/1/1 

E3247 BCE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/4/X/5/6 

E3204 DE pszichológiai tudományok 2015/2/X/1 
(kinevezve) 

E3232 DE klinikai orvostudományok 2015/4/X/4/4 

E3237 DE gépészeti tudományok 2015/4/X/6/6 

E3238 DE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/3/X/3/2 

E3281 EKF gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/4/X/5/10 

E3283 EKF földtudományok 2015/4/X/7/11 

E3294 ELTE informatikai tudományok 2015/4/X/6/7 

E3297 ELTE biológiai tudományok 2015/4/X/2/4 
(kinevezve) 

E3299 ELTE filozófiai tudományok 2015/4/X/2/6 
(kinevezve) 

E3137 EMMI sporttudományok 2015/4/X/4/20 
(kinevezve) 

E3285 KE színházművészet 2015/5/IX/1/3 

E3286 KE színházművészet 2015/5/IX/1/2 
(kinevezve) 

E3287 

(E3002) 
KE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/4/X/5/12 

E3211 ME állam- és jogtudományok 2015/3/X/3/4 

E3206 NYME irodalom- és kultúra tudományok 2015/4/X/2/7 

E3208 NYME erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 2015/5/IX/1/1 

E3208 NYME erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 2015/5/IX/1/1 

E3209 NYME közgazdaságtudományok 2015/3/X/3/5 

E3202 PPKE pszichológiai tudományok 2015/2/X/3 

E3259 PTE nyelvtudományok 2015/3/X/1/6 

E3273 SE klinikai orvostudományok 2015/4/X/4/13 

E3323 SZF közgazdaságtudományok 20105/6/X/3 

E3275 SZFE film- és videoművészet 2015/3/X/2/5 

E3317 SZTE zeneművészet 2015/4/X/3/6 
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Doktori iskolákról született döntések, határozatok 
 

Doktori iskola létesítés 
 

D224 KRE Multidiszciplináris (irodalom- és kultúratudományok, nyelvtudomá-

nyok, pszichológiai tudományok) Bölcsészettudományi Doktori Iskola létesítése 

2015/5/X/1/2/871. számú MAB határozat (2015.06.03.) 

A MAB a Vargha András vezette doktori iskolát 2015 június 3-i hatállyal nem 

akkreditálja1, mert  

 a törzstagok minimális létszámának: nem felel meg1, 

A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

Bagdy Emőke (pszichológiai tudományok, 2015.06.03) 

Fabiny Tibor (irodalom- és kultúratudományok, 2015.06.03) 

Hansági Ágnes (irodalom- és kultúratudományok, 2015.06.03) 

Honti László (nyelvtudományok, 2015.06.03) 

Kontra Miklós (nyelvtudományok, 2015.06.03) 

Szabó András (irodalom- és kultúratudományok, 2015.06.03) 

Vajda Zsuzsanna (pszichológiai tudományok, 2015.06.03) 

Vargha András (pszichológiai tudományok, 2015.06.03) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok száma: 8. 

 az egyetemi tanárok minimális létszámának: nem felel meg2, 

A doktori iskola megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagjainak száma: 5. 

 működési szabályzata: megfelel, 

 képzési terve: megfelel, 

 minőségbiztosítási terve: megfelel, 

 honlapja: megfelel, 

Valamennyi dokumentum részletesen ki van dolgozva; a működési szabályzat össz-

hangban van a jogszabályokkal és az egyetem doktori szabályzatával, szerepelnek 

benne a feladatok és hatáskörök, a felvételi eljárási rend, a fokozatszerzés követel-

ményei és eljárása. A képzési terv tartalmazza a kurzusok részletes listáját, a hoz-

zájuk rendelt kreditszámokat. A minőségbiztosítás előírt szabályokat követő önel-

lenőrzésen alapul, amely a képzés és a fokozatszerzés valamennyi fázisára kiterjed. 

Az ellenőrzésbe a hallgatókat is bevonják; eredményeit az érintettekkel ismertetik, 

                                                           
1 1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 3 tudományágas iskola esetén 9, ezen belül tudo-

mány/művészeti áganként 3, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet szerint tudományáganként maximum 1 
professor emeritust és 1 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni. 
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 3 tudományágas iskola esetén 6, ezen belül 

tudomány/művészeti áganként 2. 
Figyelemfelhívás: A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyo-

mán a 2015. szeptember 30-tól hatályos 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai 

között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától. 
3 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek 

legalább egy akkreditált mesterszakja. 
4 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább 5, két tudományág esetén 
legalább 8 végzett hallgatóval rendelkező törzstagja. 
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illetve nyilvánosan hozzáférhetővé teszik; a terv a minőségcélok eléréséhez megfe-

lelő. A DI honlapja részletes, informatív és jól áttekinthető. A nyelvtudományi terü-

leten bizonyos részterületek szakértői lefedettsége nem megfelelő, de elfogadható a 

specializálódottság. 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témaki-

írások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg, 

A doktori iskola 3 tudományágban kíván doktori képzést indítani. A képzési terv és 

a témakírások érdekes összhangot tükröznek a három involvált tudományág között. 

A megadott leírások szerint a programok közti összekötő mozzanat az identitás, 

annak nyelvi, kulturális, vallási, szociálpszichológia aspektusaival együtt, ez azon-

ban közös publikációkban és pályázatokban még nem tükröződik. A doktori iskolá-

nak a nyelvtudományok tudományágban nincs két "megfelel" minősítésű egyetemi 

tanár törzstagja: ez a tudományág nem támogatható. A másik két tudományágban 

összesen 6 "megfelel" minősítésű törzstag van, ez a törzstagszám nem elegendő 

doktori iskola létesítéséhez, így a doktori iskola nem támogatható. 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel, 

A doktori iskola vezetője, Vargha András MTA doktora címmel rendelkezik, a KRE 

nemzetközi elismertséggel bíró AT egyetemi tanára. Minden tekintetben megfelel a 

doktori iskola vezetés feltételeinek. (Azonban 2014-ben betöltötte a 65. életévét.) 

 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel3, 

 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel4. 
 

A doktori iskolát nem akkreditáló határozat (a létesítését nem támogató MAB 

szakvélemény), továbbá a "nem felelt meg" minősítésű törzstagok esetében a róluk 

készült "Összegzés" ellen az Oktatási Hivatal határozatának kézhezvétele után az 

intézmény rektora felülvizsgálati kérelmet nyújthat be – az emberi erőforrások 

miniszterének címezve – az Oktatási Hivatalhoz, mely a www.doktori.hu adatbá-

zisban az akkreditációs értékelés megkezdéséig felvitt adatokon alapulhat. 
 
 

D227 PE Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola 

2015/6/XI/4/2/876. számú MAB határozat (2015.07.10) 

A MAB a de Bot Kees vezette doktori iskolát 2015 július 10-i hatállyal nem akkre-

ditálja2, mert 

 a törzstagok minimális létszámának: nem felel meg1 

                                                           
2 1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. 

kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni. 
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4. 
Figyelemfelhívás: A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyo-

mán a 2015. szeptember 30-tól hatályos 2015/1/IV/1. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai 

között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától. 
3 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek 

legalább egy akkreditált mesterszakja. 
4 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább 5, két tudományág esetén 
legalább 8 végzett hallgatóval rendelkező törzstagja. 
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A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

Csépe Valéria (nyelvtudományok) 

Navracsics Judit (nyelvtudományok) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok száma: 2. 

 az egyetemi tanárok minimális létszámának: nem felel meg2 

A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma: 1. 

 működési szabályzata: megfelel 

 minőségbiztosítási terve: megfelel 

 képzési terve: nem felel meg 

 honlapja: megfelel 

Mind a négy dokumentum professzionális munka és hozzáértésről tanúskodik a 

tervezett doktori iskola vállalt profilja tekintetében. Azonban a működési szabály-

zat szerint az értekezést magyar nyelven kell benyújtani, angol nyelven is benyújt-

ható. Felvetődik, hogy az értekezést hogyan tudják a program magyar nyelvtudás-

sal nem rendelkező törzstagjai értékelni, ha azt nem kötelező angol nyelven be-

nyújtani. Súlyos problémának látszik, hogy miközben egy nyelvtudományi doktori 

iskoláról van szó, kizárólag egy nagyon szűk részterület képviseltetik a képzési 

tervben (a többnyelvűségi kérdéskör), ami a minőségbiztosítási terv elfogadható-

ságát is megkérdőjelezi. Elfogadhatatlan, hogy a képzési tervben -- illetve a törzs-

tagok bemutatott tudományos hátterében -- a nyelv alapvető leírási szintjeihez 

kapcsolódó tudományterületek egyszerűen nem szerepelnek. A mondattan, a mor-

fológia, a fonológia és a jelentéstan beható ismerete nélkül elképzelhetetlen a 

többnyelvűség mélyreható kutatása. 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témaki-

írások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg 

Amennyiben a tervezett iskola tanácsa ragaszkodik a rendkívül szűk oktatási és ku-

tatási profilhoz, akkor kérdéses, hogy végzettjeik tekinthetők-e a nyelvtudomány 

doktorának; lesznek-e alapismereteik a nyelvtudomány központi területeiről. Elen-

gedhetetlennek látszik az oktatási-kutatási profil érdemi bővítése, olyan törzstagje-

löltek bevonásával, akik magas szinten képviselik a "belső nyelvészetet", ily módon 

legitimálva a tervezett kutatási-oktatási profilt, mint "nyelvtudományi iskolát". 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: nem felel meg 

De Bot Kees egyetemi professzor komoly nemzetközi háttérrel, tudományos befo-

lyással, igen nagy számú hallgatóval. A többnyelvűség legkülönbözőbb aspektusa-

inak elismert kutatója és oktatója, de jelenleg még a Groningeni Egyetem oktató-

ja, így a DI-ben való részvétele erősen kétséges. 

 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel3 

 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel4 
 

A doktori iskolát nem akkreditáló határozat (a létesítését nem támogató MAB 

szakvélemény), továbbá a "nem felelt meg" minősítésű törzstagok esetében a róluk 

készült "Összegzés" ellen az Oktatási Hivatal határozatának kézhezvétele után az 

intézmény rektora felülvizsgálati kérelmet nyújthat be – az emberi erőforrások 
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miniszterének címezve – az Oktatási Hivatalhoz, mely a www.doktori.hu adatbá-

zisban az akkreditációs értékelés megkezdéséig felvitt adatokon alapulhat. 

FVB 19/2015 számú határozat (2015-11-30) 

A MAB a de Bot Kees vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos 

biztosítása esetén - 2020. július 31-ig akkreditálja3, mert 

 a törzstagok minimális létszámának: megfelel1 

A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

de Bot Kees iskolavezető (nyelvtudományok) 

Csépe Valéria (nyelvtudományok) 

Csernicskó István (nyelvtudományok) 

Földes Csaba (nyelvtudományok) 

Jessner-Schmid Ulrike (nyelvtudományok) 

Navracsics Judit (nyelvtudományok) 

Verspoor Marjolijn (nyelvtudományok) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok száma: 7. 

(Az egyes törzstagokról készült összegző értékelés a doktori adatbázis nem nyil-

vános felületén – bejelentkezés után – az érintett törzstag, a DI vezető, a DI admi-

nisztrátor, valamint a rektor számára megtekinthető.) 

 az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel2 

A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma: 4. 

 működési szabályzata: megfelel 

 minőségbiztosítási terve: megfelel 

 képzési terve: megfelel 

 honlapja: megfelel 

Mind a négy dokumentum professzionális munka és hozzáértésről tanúskodik a 

tervezett doktori iskola vállalt profilja tekintetében. 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témaki-

írások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel 

A megfelel minősítésű törzstagok a minimálisan szükséges számban rendelkezésre 

állnak. A doktori iskola kutatási területe, a képzési terv és a törzstagok kutatási terüle-

tei, valamint témakiírásaik összhangban vannak. A doktori iskola a nyelvtudomá-

nyon belül kifejezetten a többnyelvűség témakörére koncentrál. A MAB FvB felhívja 

az egyetem figyelmét arra, hogy törzstag – kivéve a kutatóintézeti („külső”), vala-

                                                           
3 1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. 

kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni. 
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4. 
A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szept-

ember 30-tól hatályos 2015/1/IV/1. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi 

tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától. 
3 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek 

legalább egy akkreditált mesterszakja. 
4 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább 5, két tudományág esetén 
legalább 8 végzett hallgatóval rendelkező törzstagja. 
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mint a Professor Emeritus törzstagot – csak az egyetemmel teljes munkaidős foglal-

koztatásra irányuló jogviszonyban álló személy lehet, akinek a mindenkor hatályos 

felsőoktatási törvény és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint 

előírt minimumfeltételeknek megfelelően kell az oktatói-kutatói munkáját végeznie. 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel 

De Bot Kees egyetemi tanár, komoly nemzetközi háttérrel, tudományos befolyás-

sal, igen nagy számú hallgatóval. A többnyelvűség legkülönbözőbb aspektusainak 

elismert kutatója és oktatója. A Groningeni Egyetem oktatója is. Elgondolkodtató, 

hogyan fogja ellátni a neve alatt feltüntetett 19 hallgató témavezetését két egymás-

tól ilyen távol lévő egyetem között ingázva. 

 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel3 

 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel4 

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga 

kiterjed a következő tudományágra: nyelvtudományok. 
 
 

D226 NKE Rendészettudományi Doktori Iskola 

2015/6/XI/15/2/874. számú MAB határozat 

A MAB a Kerezsi Klára vezette doktori iskolát 2015 július 10-i hatállyal nem akk-

reditálja4, mert 

 a törzstagok minimális létszámának: nem felel meg1 

A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

Kerezsi Klára iskolavezető (rendészettudomány) 

Balla Zoltán (rendészettudomány) 

Barabás Andrea Tünde (rendészettudomány) 

Irk Ferenc (rendészettudomány) 

Sallai János (rendészettudomány) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok száma: 5. 

 az egyetemi tanárok minimális létszámának: nem felel meg2 

A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma: 2. 

 működési szabályzata: megfelel 

 minőségbiztosítási terve: megfelel 

 képzési terve: megfelel 

 honlapja: megfelel 

                                                           
4 1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. 

kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni. 
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4. 
Figyelemfelhívás: A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyo-

mán a 2015. szeptember 30-tól hatályos 2015/1/IV/1. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai 

között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától. 
3 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek 

legalább egy akkreditált mesterszakja. 
4 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább 5, két tudományág esetén 
legalább 8 végzett hallgatóval rendelkező törzstagja. 
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A tervek, szabályzatok alaposak, használhatóak. A dokumentumokkal összefüggés-

ben probléma a "rendészettudomány", így az egész Doktori Iskola profiljának a 

meghatározása. Miközben a képzési tervben megjelölt témák többsége valóban 

rendészettudományi, egyes megjelölések (pl: közlekedési büntetőjog) azt jelzik, 

hogy nem sikerült teljesen megragadni a rendészet és a rendészettudomány speci-

fikumát. Nyilván volna lehetőség rendészeti és büntetőjog-tudományi iskola alapí-

tására, a kitűzött célokból azonban nem ez következik, a rendészet-tudomány leg-

magasabb szintű művelésére és oktatására pedig valóban elengedhetetlenül szükség 

volna. A honlap értelemszerűen még kissé hiányos, de szerkezete alkalmassá teszi, 

hogy segítse majd a színvonalas tartalmi munka regisztrálását és propagálását. 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témaki-

írások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg 

A törzstagok kutatási területei, a követelmények, a képzési terv között koherencia-

probléma van, a törzstagok egy része a büntetőjog-tudomány, a közigazgatás-

tudomány vagy az alkotmányjog területén kutatott és publikált. A rendészeti és 

igazságszolgáltatási aspektus világos megkülönböztetése hiányzik a dokumentu-

mokból, miközben tudományágként kizárólag a rendészettudományt jelölik meg. A 

doktori iskolának nincs 7, a rendészettudományt művelő eredményes törzstagja. 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel 

Kerezsi Klára, a doktori iskola vezetője kimagasló teljesítményt nyújtott a krimino-

lógiai kutatások terén, számos publikációja közvetlenül releváns a rendészettudo-

mányok oktatásában és kutatásában. Tudományos fokozata, kutatói munkája és a 

tudományos közéletben végzett tevékenysége, valamint személyes tulajdonságai 

egyaránt alkalmassá teszik ennek a feladatnak az ellátására. 

 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel3 

 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel4 

FVB 18/2015/2/951. számú határozat (2015-11-30) 

A MAB a Kerezsi Klára vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos 

biztosítása esetén - 2020. július 31-ig akkreditálja5, mert 

 a törzstagok minimális létszámának: megfelel1 

A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

Kerezsi Klára iskolavezető (rendészettudomány) 

Balla Zoltán (rendészettudomány) 

                                                           
5 1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. 

kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni. 
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4. 
A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szept-

ember 30-tól hatályos 2015/1/IV/1. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi 

tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától. 
3 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek 

legalább egy akkreditált mesterszakja. 
4 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén 
legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja. 

javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=951','pop1',600,400,70,140);
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Barabás Andrea Tünde (rendészettudomány) 

Blaskó Béla (rendészettudomány) 

Irk Ferenc (rendészettudomány) 

Pap András László (rendészettudomány) 

Sallai János (rendészettudomány) 

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok száma: 7. 

(Az egyes törzstagokról készült összegző értékelés a doktori adatbázis nem nyil-

vános felületén – bejelentkezés után – az érintett törzstag, a DI vezető, a DI admi-

nisztrátor, valamint a rektor számára megtekinthető.) 

 az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel2 

A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma: 4. 

 működési szabályzata: megfelel 

 minőségbiztosítási terve: megfelel 

 képzési terve: megfelel 

 honlapja: megfelel 

A tervek, szabályzatok alaposak, használhatóak. A dokumentumokkal összefüggés-

ben probléma a "rendészettudomány", így az egész Doktori Iskola profiljának a 

meghatározása. Miközben a képzési tervben megjelölt témák többsége valóban 

rendészettudományi, egyes megjelölések (pl: közlekedési büntetőjog) azt jelzik, 

hogy nem sikerült teljesen megragadni a rendészet és a rendészettudomány speci-

fikumát. Nyilván volna lehetőség rendészeti és büntetőjog-tudományi iskola alapí-

tására, a kitűzött célokból azonban nem ez következik, a rendészet-tudomány legma-

gasabb szintű művelésére és oktatására pedig valóban elengedhetetlenül szükség 

volna. A honlap értelemszerűen még kissé hiányos, de szerkezete alkalmassá teszi, 

hogy segítse majd a színvonalas tartalmi munka regisztrálását és propagálását. 

 a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témaki-

írások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: megfelel 

A törzstagok kutatási területei, a követelmények, a képzési terv között koherencia-

probléma van, a törzstagok egy része a büntetőjog-tudomány, a közigazgatás-

tudomány vagy az alkotmányjog területén kutatott és publikált. A rendészeti és 

igazságszolgáltatási aspektus világos megkülönböztetése hiányzik a dokumentu-

mokból, miközben tudományágként kizárólag a rendészettudományt jelölik meg. A 

doktori iskolának nincs 7, a rendészettudományt művelő eredményes törzstagja. 

 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel 

Kerezsi Klára, a doktori iskola vezetője kimagasló teljesítményt nyújtott a krimi-

nológiai kutatások terén, számos publikációja közvetlenül releváns a rendészettu-

dományok oktatásában és kutatásában. Tudományos fokozata, kutatói munkája és 

a tudományos közéletben végzett tevékenysége, valamint személyes tulajdonságai 

egyaránt alkalmassá teszik ennek a feladatnak az ellátására. 

 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel3 

 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel4 

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga 

kiterjed a következő tudományágra: rendészettudomány. 
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Működő doktori iskolák akkreditációja 
A határozatok teljes szövege a http://tir.mab.hu és a http://www.doktori.hu adatbázisban elérhető. 

Akkreditált doktori iskolák 

MAB-

kód 
Intézmény Tárgy Határozatszám 

D48 DE Humán tudományok DI 2015/1/XI/1/2 

D97 PTE Interdiszciplináris DI 2015/1/XI/2/2 

D152 PTE 
Breuer Marcell (építészmérnöki tudományok, épí-

tőművészet) DI 
2015/1/XI/5/2 

D76 SE Molekuláris orvostudományok DI 2015/1/XI/6/2 

D183 DE Molekuláris sejt- és immun-biológia DI 2015/1/XI/7/2 

D95 PTE Elméleti orvostudományok DI 2015/1/XI/8/2 

D112 SZTE Elméleti orvostudományok DI 2015/1/XI/9/2 

D201 DE Fogorvostudományi DI 2015/1/XI/11/2 

D94 PTE Klinikai orvostudományok DI 2015/1/XI/12/2 

D111 SZTE Klinikai orvostudományi DI 2015/1/XI/13/2 

D33 ME Kerpely Antal Anyagtudományok és –technológiák DI 2015/1/XI/14/2 

D7 NYME Cziráki József Faanyagtudomány és technológiák DI 2015/1/XI/15/2 

D83 PE Vegyészmérnöki- és anyagtudományok DI 2015/1/XI/16/2 

D84 PE Informatikai tudományok DI 2015/1/XI/20/2 

D146 BME Kandó Kálmán (közlekedés- és járműtudományok) DI 2015/1/XI/21/2 

D20 ELTE Pszichológiai DI 2015/1/XI/22/2 

D143 BME Villamosmérnöki tudományok DI 2015/1/XI/24/2 

D42 DE Molekuláris orvostudomány DI 2015/1/XI/25/2 

D43 DE 
Laki Kálmán (elméleti orvostudományok, klinikai 

orvostudományok) DI 
2015/1/XI/26/2 

D44 DE Klinikai orvostudományok DI 2015/1/XI/27/2 

D45 DE Gyógyszerészeti tudományok DI 2015/1/XI/28/2 

D46 DE Egészségtudományok DI 2015/1/XI/29/2 

D72 SE Elméleti orvostudományok DI 2015/1/XI/30/2 

D73 SE Klinikai orvostudományok DI 2015/1/XI/31/2 

D74 SE Gyógyszertudományok DI 2015/1/XI/32/2 

D75 SE Szentágothai János Idegtudományi DI 2015/1/XI/33/2 

D78 SE Mentális egészségtudományok DI 2015/1/XI/34/2 

D79 SE (TE) Sporttudományok DI 2015/1/XI/35/2 

D92 PTE Gyógyszertudományi DI 2015/1/XI/36/2 

D93 PTE Interdiszciplináris orvostudományok DI 2015/1/XI/37/2 

D108 SZTE Multidiszciplináris orvostudományok DI 2015/1/XI/38/2 

D109 SZTE Gyógyszertudományok DI 2015/1/XI/39/2 

D110 SZTE Interdiszciplináris orvostudományok DI 2015/1/XI/40/2 

D171 PTE Egészségtudományi DI 2015/1/XI/41/2 

D197 DE Idegtudományi DI 2015/1/XI/42/2 

D22 ELTE Informatika DI 2015/1/XI/43/2 

http://tir.mab.hu/
http://www.doktori.hu/
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9632&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9633&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9636&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9637&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9638&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9639&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9640&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9642&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9643&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9644&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9645&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9646&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9647&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9651&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9652&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9653&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9655&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9656&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9657&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9658&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9659&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9660&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9661&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9662&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9663&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9664&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9665&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9666&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9667&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9668&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9669&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9670&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9671&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9672&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9673&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9674&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
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D28 LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DI 2015/1/XI/44/2 

D38 ME Sályi István Gépészeti tudományok DI 2015/1/XI/45/2 

D70 SZIE Műszaki Tudományi DI 2015/1/XI/46/2 

D105 SZTE Történelemtudományi DI 2015/1/XI/47/2 

D127 BCE Gazdálkodástani DI 2015/1/XI/48/2 

D136 BME Informatikai tudományok DI 2015/1/XI/49/2 

D138 BME Oláh György DI (Kémia és vegyészmérnöki tud.) 2015/1/XI/50/2 

D141 BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti tudományok DI 2015/1/XI/51/2 

D153 NKE Katonai műszaki DI 2015/1/XI/52/2 

D154 PPKE Interdiszciplináris műszaki tudományok DI 2015/1/XI/53/2 

D173 PE Molekuláris- és nanotechnológiák DI 2015/1/XI/54/2 

D128 BCE Szociológia DI 2015/1/XI/55/2 

D124 KRE Hittudományi DI 2015/2/XI/1/1-2 

D223 NYME 
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-

tudományi Multidiszciplináris DI 
2015/2/XI/2/1-2 

D133 DRHE Hittudományi DI  2015/5/X/2/2/870 

D37 ME 
Vállalkozáselmélet és gyakorlat (gazdálkodás- és 

szervezéstudományok) DI  
2015/5/X/3/2/872 

D53 DE 
Kerpely Kálmán (növénytermesztési és kertészeti 

tudományok) DI  
2015/6/XI/1/2/877 

D228 PE 

Festetics (állattenyésztési tudományok, környezettu-

dományok, növénytermesztési és kertészeti tudomá-

nyok) DI  

2015/6/XI/2/2/873 

D66 SZIE Állatorvos-tudományi DI  2015/6/XI/3/2/878 

D4 PPKE Történelemtudományi DI  2015/6/XI/5/2/879 

D99 PTE Pszichológiai DI  2015/6/XI/6/2/880 

D105 SZTE Történelemtudományi DI  2015/6/XI/7/2/881 

D162 SZTE Neveléstudományi DI 2015/6/XI/8/2/882 

D142 BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi DI  2015/6/XI/10/2/883 

D144 BME Csonka Pál (építészmérnöki tudományok) DI  2015/6/XI/11/2/884 

D170 SZE 
Multidiszciplináris (építőmérnöki-, informatikai-, köz-

lekedés- és járműtudományok) Műszaki Tudományi DI 
2015/6/XI/13/2/887 

D225 TE Sporttudományok DI 2015/6/XI/14/2/875 

D203 EKF Történelemtudományi DI 2015/9/IX/1/2 

D17 ELTE Szociológiai DI 2015/9/IX/3/2 

D54 DE Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI 2015/9/IX/4/2 

D71 SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI 2015/9/IX/5/2 

D193 BCE Gazdaságinformatikai DI 2015/9/IX/6/2 

D212 OE Biztonságtudományi DI 2015/9/IX/7/2 

D112 SZTE Elméleti Orvostudományok DI 2015/9/IX/8/2 

D77 SE Patológiai tudományok DI 2015/9/IX/9/2 

D148 BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet DI 2015/9/IX/11/2 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9675&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9676&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9677&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9678&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9679&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9680&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9681&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9682&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9683&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9684&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9685&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9686&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=10312','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10517
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10519
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10520
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10521
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10522
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10523
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10524
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10525
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10562
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D164 BME Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány) DI 2015/9/IX/12/2 

D12 ELTE Történelemtudományi DI 2015/9/IX/13/2 

D97 PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola DI 2015/9/IX/14/2 

D174 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi DI 2015/9/IX/15/2 

D106 SZTE Nyelvtudományi DI 2015/9/IX/16/2 

D166 ANNYE Interdiszciplináris DI 2015/9/IX/17/2 

D27 ELTE Politikatudományi Doktori Iskola 2015/9/IX/18/2 

D126 KE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI 2015/9/IX/19/2 

D34 ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi DI 2015/9/IX/20/2 

D187 SZE Állam- és Jogtudományi DI 2015/9/IX/21/2 

D202 SZIE Enyedi György Regionális Tudományok DI 2015/9/IX/22/2 

D135 BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola 2015/9/IX/23/2 

D59 DE Kémiai DI 2015/9/IX/24/2 

D61 DE Matematika és számítástudományok DI 2015/9/IX/25/2 

D23 ELTE Biológia DI  2015/9/IX/26/2 

D24 ELTE Matematika DI 2015/9/IX/27/2 

D26 ELTE Földtudományi DI 2015/9/IX/28/2 

D117 SZTE Fizika DI 2015/9/IX/29/2 

D121 SZTE Környezettudományi DI 2015/9/IX/30/2 

D125 KE Állattenyésztés Tudományok DI 2015/9/IX/31/2 

D66 SZIE Állatorvos-tudományok DI 2015/9/IX/32/2 

D67 SZIE Állattenyésztés-tudományi DI 2015/9/IX/33/2 

D69 BCE Tájépítészeti és tájökológiai DI  2015/9/IX/34/2 

D146 BME Kandó Kálmán DI 2015/9/IX/35/2 

D38 ME Sályi István Gépészeti tudományok DI 2015/9/IX/36/2 

D154 PPKE Interdiszciplináris Műszaki Tudományok DI 2015/9/IX/37/2 

D102 PTE Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DI 2015/9/IX/38/2 

D46 DE Egészségtudományok DI 2015/9/IX/39/2 

D201 DE Fogorvostudományi DI 2015/9/IX/40/2 

D108 SZTE Multidiszciplináris Orvostudományok DI 2015/9/IX/41/2 

D42 DE Elméleti orvostudományok DI 2015/9/IX/42/2 

D110 SZTE Interdiszciplináris Orvostudományok DI 2015/9/IX/42/2 

D45 DE Gyógyszerészeti tudományok DI 2015/9/IX/43/2 

D49 DE Nyelvtudományok DI 2015/9/IX/44/2 

D57 DE Fizikai tudományok DI 2015/9/IX/45/2 

D58 DE Földtudományok DI 2015/9/IX/46/2 

D20 ELTE Pszichológiai tudományok DI 2015/9/IX/47/2 

D22 ELTE Informatikai tudományok DI 2015/9/IX/48/2 

D25 ELTE Fizikai tudományok DI 2015/9/IX/49/2 

D175 ELTE Környezettudományok DI 2015/9/IX/50/2 

D35 ME Irodalom- és kultúratudományok DI 2015/9/IX/51/2 

D153 NKE Katonai műszaki tudományok DI 2015/9/IX/52/2 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10563
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10564
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10565
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10566
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10567
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10568
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10569
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10570
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10571
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10572
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10573
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10574
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10575
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10576
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10577
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10578
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10579
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10580
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10581
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10582
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10583
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10584
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10585
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10586
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10587
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10588
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10589
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10590
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10591
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10592
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10888
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10593
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10889
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10890
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10891
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10892
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10893
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10894
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10895
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10896
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10897
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10898
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D80 PE Kémiai tudományok, környezettudományok DI 2015/9/IX/53/2 

D91 PTE Kémiai tudományok DI 2015/9/IX/54/2 

D100 PTE Gazdálkodás- és szervezéstudományok DI 2015/9/IX/55/2 

D103 PTE Földtudományok DI 2015/9/IX/56/2 

D72 SE Elméleti orvostudományok DI 2015/9/IX/57/2 

D78 SE 
Egészségtudományok, klinikai orvostudományok, 

szociológiai tudományok DI 
2015/9/IX/58/2 

D62 SZIE Növénytermesztési és kertészeti tudományok DI 2015/9/IX/59/2 

D116 SZTE Biológiai tudományok DI 2015/9/IX/60/2 

D118 SZTE Földtudományok DI 2015/9/IX/61/2 

Nem akkreditált doktori iskolák 

MAB-

kód 
Intézmény Tárgy Határozatszám 

D69 BCE Tájépítészeti és tájökológiai DI (lásd még alább) 2015/1/XI/3/2 

D39 ME Hatvany József Informatikai tudományok DI 2015/1/XI/4/2 

D144 BME Csonka Pál DI (később akkreditálva, lásd 79.o.) 2015/1/XI/17/2 

D142 BME 
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és földtudományi DI 

(később akkreditálva, 79.o.) 
2015/1/XI/18/2 

D170 SZE 
Multidiszciplináris műszaki tudományi DI (később 

akkreditálva, 79.o.) 
2015/1/XI/19/2 

D151 PTE Filozófia DI 2015/1/XI/23/2 

D193 BCE Gazdaságinformatika DI (később akkreditálva, 79.o.) 2015/3/XI/1/2/868 

D69 BCE 

Tájépítészeti és tájökológiai DI 

(Fellebbezés után az FvB támogatta, lásd 88.o., 

MAB akkreditálta, lásd 80.o.) 

2015/6/XI/9/2/886 

213 EKF Neveléstudományi DI (fellebbezés elbírálás alatt) 2015/9/IX/2/2/892 

(Fenti határozatok elérhetőek a MAB TIR adatbázisában és a www.doktori.hu in-

ternetes oldalon is.) 

 

 

D146 BME Kandó Kálmán Doktori Iskola tudományág módosítása: közleke-

déstudományok helyett közlekedés- és járműtudományok 

2015/3/XI/2/869). határozat (2015.03.27.) 

A MAB 2015/1/IV/1. sz. határozata nyomán a MAB a 2015. március 27-i ülésén 

módosította a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kandó Kálmán 

Doktori Iskola és törzstagjai tudományági besorolását közlekedéstudományokról 

közlekedés- és járműtudományokra. 

 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10899
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10900
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10901
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10902
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10903
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10904
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10905
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10906
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10907
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9634&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9635&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9648&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9649&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9650&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9654&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
javascript:openWindow('index.php?pid=713&pop=892','pop1',600,400,70,140);
http://www.doktori.hu/
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Szaklétesítések 

Támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bk8szakir3 

Bk8 
PTE 

ápolás és betegellátás (ergoterápia szak-

irány) 
2015/2/XII/1 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk587 KRE 
társadalmiviselkedés-elemző (big data elem-

zés, szociálpszichológia specializációk) 
2015/3/XII/2 

Mk588 
(Mk573) 

DE jogvédelmi szakértő 2015/4/XII/2 
(megjegyzéssel támogatva) 

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk589 ELTE klinikai logopédia 2015/6/XII/2 

Mk590 ME lean menedzser 2015/7/XI/5 
 

 

 

Szakindítások 

Támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelmek 

MAB kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs44szakir EKF turizmus-vendéglátás (vendéglátó szakirány) 2015/3/XII/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

Fs247 ME 

orvosi laboratóriumi és képalkotó diag-

nosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai 

laboratóriumi szakirány) 

2015/8/VII/3 

Nem támogatott felsőoktatási szakképzési szak indítási kérelem 

MAB kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs246 KF mezőgazdasági mérnök 2015/8/VII/2 
 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1807','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10127
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1820','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10164
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1822','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10273
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2000','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10397
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10169
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2020','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10449
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1994','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10448
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Támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1371 
(Bs281) 

BCE 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

(agrárgazdasági szakirány, regionális és 

vidékfejlesztési szakirány 

2015/2/XII/2 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1372 ME járműmérnöki (autóipari specializáció) 2015/3/XII/1 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1373 
(Bs1333) 

NYF járműmérnöki (járműgyártás specializáció) 2015/4/XII/1 
(megjegyzéssel támogatva) 

BsBi380 
szakir5szhk 

PTE 

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány 

magyar és angol nyelven, székhelyen 

kívül: Zombor, Szerbia) 

2015/6/XII/1 
(megjegyzéssel, 1 év múlva, 

az indítást megelőző 

monitorvizsgálat előírásával 
támogatja, csak magyar 

nyelven, 2016. május 15-ig 

helyzetjelentés) 
Bs410szhk 
Előzmény: 
Bs410 

SZAGKHF 
katekéta-lelkipásztori munkatárs (lelki-

pásztori munkatárs szakirány) 
2015/8/VII/1 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1382 EKF 
tervezőgrafika (grafikai tervezés, webter-

vezés, animációs tervezés specializációk) 
2015/9/X/2 

(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1384 GYHF kántor 2015/9/X/3 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1383 KJF 

emberi erőforrások (munkahelyi jól-lét és 

egészségfejlesztés, munkaerő-közvetítés 

specializációk, Budapest, Székesfehérvár) 

2015/9/X/5 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1380 PPKE 

munkaügyi és társadalombiztosítási igaz-

gatási (munkaügyi kapcsolatok, társada-

lombiztosítási igazgatási specializációk) 

2015/9/X/6 

Nem támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bs380 
szakir4 

PTE ápolás és betegellátás (ergoterápia szakirány) 2015/2/XII/3 

Bs1374 DE 
gyógypedagógia (tanulásban akadályozot-

tak pedagógiája; logopédia szakirányok) 
2015/7/XI/1 

Bs1376 GDF 
turizmus-vendéglátás (online turizmus 

specializáció) 
2015/7/XI/2 

Bs1375 KF 

gazdálkodási és menedzsment (vállalati 

folyamatok menedzsmentje, alkalmazásfej-

lesztés, kultúramenedzsment specializációk) 

2015/7/XI/3 

Bs1377 KF mezőgazdasági mérnöki 2015/7/XI/4 

Lm23 MODART Styliste Designer Mode 2015/7/XI/25 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1818','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10128
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1809','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10163
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1789','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10272
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2015','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10447
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2023','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10528
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2038','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10529
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2024','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10531
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2021','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10532
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10129
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1984','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10393
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1988','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10394
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1982','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10395
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1993','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10396
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10417
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bs1381 
Előzmény:  

Bs1305, Bs1326 
EKF televíziós műsorkészítő 2015/9/X/1 

Bs1379 KJF 
televíziós műsorkészítő (televíziós és új 

média specializáció) 
2015/9/X/4 

Bs1378 ME vegyészmérnöki 2015/9/X/7 

Támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1597 BKF animáció 2015/1/XII/1 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1329 
szakir1 

SZE 
klasszikus hangszerművész (zongora 

szakirány) 
2015/1/XII/2 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1329 
szakir2 

SZE 
klasszikus hangszerművész (trombita 

szakirány) 
2015/1/XII/3 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1603 PTE fizioterápia 2015/2/XII/5 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1329 
szakir5 

SZE klasszikus hangszerművész (hegedű szakirány) 2015/1/XII/6 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1601 DE francia nyelv és kultúra tanára osztatlan MA 2015/1/XII/10 

MsT1602 DE holland nyelv és kultúra tanára osztatlan MA 2015/1/XII/11 

Ms1605 KRE 
társadalmiviselkedés-elemző (big data elem-

zés, szociálpszichológia specializációk) 
2015/3/XII/3 

Ms1608 OE 
gépészmérnöki (hegesztéstechnológia 

specializáció) 
2015/3/XII/5 

Ms1604 
(Ms1241, 

Ms1508) 

ME 

munkaügyi és társadalombiztosítási igaz-

gatási (munkaügyi kapcsolatok, társada-

lombiztosítási igazgatási szakirányok) 

2015/3/XII/4 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1610 SE egészségügyi tanár  2015/2/XII/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

Mi1615 ME Közép-Európa tanulmányok 2015/4/XII/8 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1607 
Előzmény: 

Ms1546 
DE jogvédelmi szakértő 2015/4/XII/4 

(megjegyzéssel támogatva) 

MsMi1613 ME európai közigazgatási 2015/4/XII/6 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1614 ME 

közigazgatási (közigazgatás-tudományi, 

közigazgatási vezető, európai és nemzet-

közi közigazgatási szakirányok) 

2015/4/XII/7 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1606 SRTA teológia 2015/4/XII/9 
(megjegyzéssel támogatva) 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2027','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10527
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2017','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10530
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2019','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10533
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1749','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9631
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9621
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9622
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1810','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10131
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9625
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1753','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9629
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1771','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9630
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1821','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10165
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1826','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10167
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1819','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10166
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1827','pop1',600,400,70,140);
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MsT1616 ELTE kínai nyelv és kultúra tanára osztatlan MA 

2015/5/XI/1 
(megjegyzéssel – az indítás 

után 2 év múlva monitor-
vizsgálattal – támogatva) 

Ms1618 BKF televíziós műsorkészítő művész  

2015/6/XII/3 
(megjegyzéssel, 1 év múlva - 

(2016 - monitor vizsgálat 

előírásával támogatva) 

Ms1623 EKF 
fordító és tolmács (fordítói specializáció 

angol és német nyelven) mesterszak 
2015/6/XII/6 

MsT1622 ELTE holland nyelv és kultúra tanára osztatlan MA 2015/6/XII/8 

Mi1633 ELTE 

kognitív tanulmányok (Cognitive Models 

of Science, Cognitive Neuroscience speci-

alizációk, angol nyelven) 

2015/7/XI/8 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1632 ELTE emberi erőforrás tanácsadó 2015/7/XI/9 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1634 
Előzmény: 

Ms1584 
ELTE 

kulturális örökség tanulmányok (kulturá-

lis örökség elmélete specializáció) 
2015/7/XI/10 

(megjegyzéssel támogatva) 

Mi1627 
Előzmény: 

Ms1523 
NKE 

International Public Service Relations 

(angol nyelven) 
2015/7/XI/15 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1641 PTE vállalkozásfejlesztés 2015/7/XI/18 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1643 ELTE 
bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kul-

túra tanára (osztatlan) 
2015/7/XI/24 

(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1629 NKE katasztrófavédelem 2015/7/XI/16 

Ms1630 PTE sportmenedzser 2015/7/XI/17 

MsT1637 ELTE finn nyelv és kultúra tanára (osztatlan) 2015/7/XI/20 

MsT1638 
Előzmény: 

Bs1280, 
BsBi1356 

ELTE 
média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

(osztatlan) 
2015/7/XI/21 

MsT1639 ELTE művészettörténet-tanár (osztatlan) 2015/7/XI/22 

Ms1636 
Előzmény: 
Ms1413, 
Ms1460 

KE fotográfia 2015/9/X/8 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1651 SZTE fizioterápia 2015/9/X/14 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1652 SZTE ápolás 2015/9/X/15 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1649 DE tanár - egészségügyi tanár 2015/9/X/16 

MsT1644 EKF 
természetismeret-környezettan tanár 

(osztatlan) 
2015/9/X/17 

(megjegyzéssel támogatva) 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1870&gS-,346WVd928xaRUbS1j3','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=455&pop=10299&gS-,346WVd928xaRUbS1j3','pop1',600,400,70,140);
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1999','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10400
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1998','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10401
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1996','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10402
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1977','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10407
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2005','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10410
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2012','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10416
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1989','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10408
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1995','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10409
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2009','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10412
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2007','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10413
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2008','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10414
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2003','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10534
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2025','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10540
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2026','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10541
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2030','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10542
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2013','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10543
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MsT1645 EKF biológiatanár [középiskolai] (osztatlan) 2015/9/X/18 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1648 
Előzmény: 

MsT350, 

MsT921 

EKF testnevelő tanár [középiskolai] (osztatlan) 2015/9/X/19 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1654 PTE erkölcstan- és etikatanár (osztatlan) 2015/9/X/20 
(megjegyzéssel támogatva) 

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1329 
szakir4 

SZE 
klasszikus hangszerművész (gordonka 

szakirány) 
2015/1/XII/5 

Ms1329 
szakir3 

SZE klasszikus hangszerművész (kürt szakirány) 2015/1/XII/4 

MsT1599 DE olasz nyelv és kultúra tanára osztatlan MA 2015/1/XII/9 

MsT1595 BKF tanár - egészségügyi tanár 2015/1/XII/8 

Ms1598 SZTE 
biomérnöki (alkalmazott biotechnológia, 

élelmiszerminősítő specializációk) 
2015/1/XII/7 

Ms1600 ELTE rekreáció (életmód tanácsadás specializáció) 2015/2/XII/4 

MsT1609 ME tanár - egészségügyi tanár 2015/2/XII/6 

Ms1611 SZTE kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek 2015/3/XII/6 

Mi1612 ANNYE 
vezetés és szervezés (üzletviteli tanácsadás 

specializáció) 
2015/4/XII/3 

Ms1617 
Előzmény: 

Ms1255, Ms1517 
DE politikatudomány 2015/4/XII/5 

Ms1620 DE marketing mesterszak 2015/6/XII/4 

Ms1621 ELTE klinikai logopédia mesterszak 2015/6/XII/5 

MsT1619 ELTE könyvtárostanár osztatlan mesterszak 2015/6/XII/7 

Ms1624 DE építészmérnöki osztatlan mesterszak 2015/7/XI/6 

Ms1625 
Előzmény: 

Ms1225, Ms1285 

DE gépészmérnöki 2015/7/XI/7 

Ms1640 
Előzmény: Ms1557 

ELTE újgörög nyelv, irodalom és kultúra 2015/7/XI/11 

Ms1626 EKF 
környezettudomány (környezet és egész-

ség, környezeti informatikus specializáció) 
2015/7/XI/12 

Ms1628 KRE 
vállalkozásfejlesztés (egyházi szervezetek 

gazdálkodása specializáció) 
2015/7/XI/13 

Ms1631 
(Mk590) 

ME lean menedzsment 2015/7/XI/14 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2014','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10544
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2029','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10545
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2032','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10546
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9624
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9623
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1751','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9628
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1746','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9627
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1752','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9626
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1759','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10130
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1825','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10132
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1829','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10168
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1832','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10274
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1954','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10276
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1980','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10398
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1981','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10399
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2006','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10403
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1983','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10404
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1978','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10405
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2001','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10406
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MsT1635 
Előzmény: MsT379 

ELTE hon- és népismerettanár (osztatlan) 2015/7/XI/19 

MsT1642 ELTE 
újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kul-

túra tanára (osztatlan) 
2015/7/XI/23 

Ms1647 ME vegyészmérnöki (folyamatmérnöki szakirány) 2015/9/X/9 

Ms1646 PTE földtudomány 2015/9/X/10 

Ms1653 PTE fordító és tolmács (fordítói specializáció) 2015/9/X/11 

Ms1656 TPF számvitel (vezetői számvitel specializáció) 2015/9/X/12 

Ms1650 
Előzmény: 

Ms1598 

SZTE 
biomérnöki (alkalmazott biotechnológia; 

élelmiszerminősítő specializációk) 
2015/9/X/13 

Monitoring vizsgálatok 

Támogatott BA monitoring 

Bs448monit 
Előzmény: P13 

EKF tanító 2015/9/X/22 

Bs502monit 
Előzmény: P13 NYME gyógypedagógia 2015/9/X/23 

Bs442monit 
Előzmény: P13 KE óvodapedagógia 2015/9/X/24 

Bs706monit 
Előzmény: P13 KE gyógypedagógia 2015/9/X/25 

Nem támogatott BA monitoring, akkreditáció megvonása 

Bs247monit 
Előzmény: P13 

EKF óvodapedagógus 2015/9/X/21 

Támogatott MA monitoring 

Ms1406monit MET tervezőgrafika 2015/9/X/26 

Nem támogatott MA monitoring, akkreditáció megvonása 

Mi1402monit SZFE filmmaking (angol nyelven) 2015/3/VIII 
(támogatás visszavonása) 

Ms1363monit PPKE fordító és tolmács 2015/4/XI 
FVB 1/2016 (támogatás) 

javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1997','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10411
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2011','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10415
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2018','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10535
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2016','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10536
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2031','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10537
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2034','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10538
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2028','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10539
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2048','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10549
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2050','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10549
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2048','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10550
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2049','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10551
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2046','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10547
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=2058','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10552
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1961','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10139
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1953','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10271
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A Felülvizsgálati Bizottság határozatai 2015-ben 

MAB 

kód 
Benyújtó Tárgy 

Határozat 

kelte 
Döntés 

Határo-

zatszám 

E3243 BCE 
egyetemi tanári pályázó (agrárműsza-

ki tudományok) 
2015-12-07 NT 

FVB 

24/2015 

D69 BCE 
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori 

Iskola 
2015-11-30 T 

FVB 

17/2015 

E3204 DE 
egyetemi tanári pályázó (pszichológi-

ai tudományok) 
2015-07-31 NT 

FVB 

8/2015 

E3232 DE 
egyetemi tanári pályázó (klinikai 

orvostudományok) 
2015-12-11 NT 

FVB 

26/2015 

E3237 DE 
egyetemi tanári pályázó (gépészeti 

tudományok) 
2015-12-07 NT 

FVB 

23/2015 

E3238 DE 
egyetemi tanári pályázó (gazdálko-

dás- és szervezéstudományok) 
2015-10-06 NT 

FVB 

12/2015 

D198 DE 
Klinikai orvostudományok Doktori 

Iskola 
2015-07-08 T 

FVB 

4/2015 

BsBi507 

monit 
DF 

gazdálkodási és menedzsment alap-

szak indítás 
2015-03-31 NT 

FVB 

2/2015 

E3281 EKF 
egyetemi tanári pályázó (gazdálko-

dás- és szervezéstudományok) 
2015-10-06 NT 

FVB 

14/2015 

E3283 EKF 
egyetemi tanári pályázó (földtudomá-

nyok) 
2015-10-06 NT 

FVB 

13/2015 

Mk589 ELTE klinikai logopédia MA létesítés 2015-12-14 NT 
FVB 

27/2015 

Ms1621 ELTE klinikai logopédia MA indítás 2015-12-14 NT 
FVB 

27/2015 

E3294 ELTE 
egyetemi tanári pályázó (informatikai 

tudományok) 
2015-12-07 NT 

FVB 

25/2015 

E3285 KE 
egyetemi tanári pályázó (színházmű-

vészet) 
2015-10-07 NT 

FVB 

16/2015 

E3286 KE 
egyetemi tanári pályázó (színházmű-

vészet) 
2015-10-07 NT 

FVB 

15/2015 

E3131 KRE 
egyetemi tanári pályázó (történelem-

tudományok) 
2015-02-18 NT 

FVB 

1/2015 

D39 ME 
Hatvany József Informatikai Tudo-

mányok Doktori Iskola 
2015-07-08 NT 

FVB 

7/2015 

D226 NKE Rendészettudomány Doktori Iskola 2015-11-30 T 
FVB 

18/2015 

E3206 NYME 
egyetemi tanári pályázó (irodalom- és 

kultúratudományok) 
2015-12-07 NT 

FVB 

21/2015 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10605
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10605
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10451
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10451
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1970','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10911
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10911
javascript:openWindow('index.php?pid=305&pop=1971','pop1',600,400,70,140);
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10911
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10911
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10609
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10609
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10603
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10603
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MAB 

kód 
Benyújtó Tárgy 

Határozat 

kelte 
Döntés 

Határo-

zatszám 

E3209 NYME 
egyetemi tanári pályázó (közgazda-

ságtudományok) 
2015-12-07 NT 

FVB 

20/2015 

D227 PE Nyelvtudományok Doktori Iskola 2015-11-30 T 
FVB 

19/2015 

E3202 PPKE 
egyetemi tanári pályázó (pszichológi-

ai tudományok) 
2015-10-06 NT 

FVB 

9/2015 

E3259 PTE 
egyetemi tanári pályázó (nyelvtudo-

mányok) 
2015-12-07 NT 

FVB 

22/2015 

D151 PTE Filozófia Doktori Iskola 2015-07-08 NT 
FVB 

5/2015 

E3273 SE 
egyetemi tanári pályázó (klinikai 

orvostudományok) 
2015-10-06 NT 

FVB 

10/2015 

D170 SZE 
Multidiszciplináris Műszaki Tudomá-

nyi Doktori Iskola 
2015-07-08 NT 

FVB 

6/2015 

E3275 SZFE 
egyetemi tanári pályázó (film- és 

videoművészet) 
2015-10-06 NT 

FVB 

11/2015 

D120 SZTE 
Matematika- és számítástudományok 

Doktori Iskol 
2015-07-08 T 

FVB 

3/2015 
 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10604
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10604
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10607
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10607
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10608
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10608
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10450
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10450
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Működő egészségtudományi képzések párhuzamos akkreditációja 

Int.  Kód Szint Tárgy  Döntés Határozat Hatály Tájékoztató  Intézkedés  Monitor 

DE P15/1 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 
A 2015/9/VI/1/1 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

PTE P15/2 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 
A 2015/9/VI/1/2 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

SE P15/3 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 
A 2015/9/VI/1/3 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

SZE P15/4 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 
A 2015/9/VI/1/4 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SZIE P15/5 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 
A 2015/9/VI/1/5 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SZTE P15/6 Bs 
ápolás és betegellátás (ápoló 

szakirány) 
A 2015/9/VI/1/6 2020-12-31 

  
2018-09-30 

PTE P15/7 Bs 
ápolás és betegellátás 

(dietetikus szakirány) 
A 2015/9/VI/2/1 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SE P15/8 Bs 
ápolás és betegellátás 

(dietetikus szakirány) 
A 2015/9/VI/2/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

DE P15/9 Bs 
ápolás és betegellátás 

(gyógytornász szakirány) 
A 2015/9/VI/3/1 2020-12-31 2017-12-31 

  

ME P15/10 Bs 
ápolás és betegellátás 

(gyógytornász szakirány) 
A 2015/9/VI/3/2 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

PTE P15/11 Bs 
ápolás és betegellátás 

(gyógytornász szakirány) 
A 2015/9/VI/3/3 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SE P15/12 Bs 
ápolás és betegellátás 

(gyógytornász szakirány) 
A 2015/9/VI/3/4 2020-12-31 

 
2016-12-31 2018-09-30 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10458
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10459
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10460
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10461
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10462
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10463
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10464
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10465
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10466
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10467
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10468
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10469
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Int.  Kód Szint Tárgy  Döntés Határozat Hatály Tájékoztató  Intézkedés  Monitor 

SE P15/12 Bs 

ápolás és betegellátás (gyógy-

tornász szakirány, angol, 

majd olasz nyelven, Lugano) 
NA 2015/9/VI/3/5 

    

SZTE P15/13 Bs 
ápolás és betegellátás 

(gyógytornász szakirány) 
A 2015/9/VI/3/6 2020-12-31 

  
2018-09-30 

DE P15/14 Bs 
ápolás és betegellátás (men-

tőtiszt szakirány) 
A 2015/9/VI/4/1 2020-12-31 

  
2017-09-30 

PTE P15/15 Bs 
ápolás és betegellátás (men-

tőtiszt szakirány) 
A 2015/9/VI/4/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SE P15/16 Bs 
ápolás és betegellátás (men-

tőtiszt szakirány) 
A 2015/9/VI/4/3 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

DE P15/17 Bs 
ápolás és betegellátás 

(szülésznő szakirány) 
A 2015/9/VI/5/1 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

PTE P15/18 Bs 
ápolás és betegellátás 

(szülésznő szakirány) 
A 2015/9/VI/5/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SE P15/19 Bs 
ápolás és betegellátás 

(szülésznő szakirány) 
A 2015/9/VI/5/3 2020-12-31 

  
2017-09-30 

SZE P15/20 Bs 
ápolás és betegellátás 

(szülésznő szakirány) 
A 2015/9/VI/5/4 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

DE P15/21 Bs 

egészségügyi gondozás és 

prevenció (népeszségügyi 

ellenőr szakirány) 

A 2015/9/VI/6/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

PTE P15/22 Bs 

egészségügyi gondozás és 

prevenció (népeszségügyi 

ellenőr szakirány) 

A 2015/9/VI/6/2 2020-12-31 
  

2017-09-30 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10470
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10471
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10472
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10473
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10474
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10475
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10476
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10477
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10478
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10479
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10480
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Int.  Kód Szint Tárgy  Döntés Határozat Hatály Tájékoztató  Intézkedés  Monitor 

SE P15/23 Bs 

egészségügyi gondozás és 

prevenció (népeszségügyi 

ellenőr szakirány) 

A 2015/9/VI/6/3 2020-12-31 
  

2017-09-30 

DE P15/24 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 
A 2015/9/VI/7/1 2018-12-31 

  
2018-09-30 

ME P15/25 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 
A 2015/9/VI/7/2 2020-12-31 

  
2018-09-30 

PTE P15/26 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 
A 2015/9/VI/7/3 2018-12-31 

 
2016-12-31 

 

SE P15/27 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 
A 2015/9/VI/7/4 2020-12-31 

  
2018-09-30 

SZTE P15/28 Bs 
egészségügyi gondozás és 

prevenció (védőnő szakirány) 
A 2015/9/VI/7/5 2020-12-31 

  
2018-09-30 

DE P15/29 Bs 

egészségügyi szervező (egész-

ségbiztosítás, egészségturizmus-

szervező szakirányok) 

A 2015/9/VI/8/1 2020-12-31 
  

2017-09-30 

ME P15/30 Bs 
egészségügyi szervező (egész-

ségturizmus-szervező szakirány) 
A 2015/9/VI/8/2 2020-12-31 

  
2017-09-30 

PTE P15/31 Bs 

egészségügyi szervező (egész-

ségbiztosítás, egészségügyi 

ügyvitelszervező, egészségturiz-

mus-szervező szakirányok) 

A 2015/9/VI/8/3 2020-12-31 
  

2017-09-30 

SE P15/32 Bs 

egészségügyi szervező (egész-

ségügyi ügyvitelszervező szak-

irány) 

A 2015/9/VI/8/4 2020-12-31 
  

2017-09-30 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10481
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10482
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10483
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10484
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10485
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10486
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10487
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10488
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10489
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10490
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Int.  Kód Szint Tárgy  Döntés Határozat Hatály Tájékoztató  Intézkedés  Monitor 

SZE P15/33 Bs 

egészségügyi szervező (egész-

ségbiztosítás, egészségturizmus-

szervező szakirányok) 

A 2015/9/VI/8/5 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

SZIE P15/34 Bs 

egészségügyi szervező 

(egészségturizmus-szervező 

szakirány) 

A 2015/9/VI/8/6 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

DE P15/35 Bs 

orvosi laboratóriumi és képal-

kotó diagnosztikai (orvos-

diagnosztikai laboratóriumi 

analitika, orvosi kutatólabora-

tóriumi analitika, képalkotó 

diagnosztikai analitika specia-

lizációk) 

A 2015/9/VI/9/1 2020-12-31 
 

2016-12-31 2018-09-30 

ME P15/36 Bs 

orvosi laboratóriumi és kép-

alkotó diagnosztikai (képal-

kotó diagnosztikai analitika 

specializáció) 

A 2015/9/VI/9/2 2020-12-31 
 

2016-12-31 2018-09-30 

PTE P15/37 Bs 

orvosi laboratóriumi és képal-

kotó diagnosztikai (orvos-

diagnosztikai laboratóriumi 

analitika, orvosi kutatólabora-

tóriumi analitika, képalkotó 

diagnosztikai analitika specia-

lizációk) 

A 2015/9/VI/9/3 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10491
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10492
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10493
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10494
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10495
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Int.  Kód Szint Tárgy  Döntés Határozat Hatály Tájékoztató  Intézkedés  Monitor 

SE P15/38 Bs 

orvosi laboratóriumi és képal-

kotó diagnosztikai (képalkotó 

diagnosztikai analitika, 

optometria specializációk) 

A 2015/9/VI/9/4 2018-12-31 
 

2016-12-31 
 

DE P15/39 Ms ápolás A 2015/9/VI/10/1 2020-12-31 
  

2017-09-30 

PTE P15/40 Ms ápolás A 2015/9/VI/10/2 2020-12-31 
  

2017-09-30 

SE P15/41 Ms ápolás A 2015/9/VI/10/3 2020-12-31 
  

2017-09-30 

DE P15/50 Ms táplálkozástudományi A 2015/9/VI/11/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

PTE P15/51 Ms táplálkozástudományi A 2015/9/VI/11/2 2020-12-31 2017-12-31 
  

SE P15/52 Ms táplálkozástudományi A 2015/9/VI/11/3 2020-12-31 2017-12-31 
  

DE P15/48 Ms 

népegészségügyi (népegész-

ségügyi felügyelő, epidemioló-

gia, környezet- és foglalkozás-

egészségügy, egészségfejlesztés 

szakirányok) 

A 2015/9/VI/12/1 2020-12-31 2016-12-31 
  

PTE P15/49 Ms 

népegészségügyi (egészség-

fejlesztés, epidemiológia 

szakirányok) 

A 2015/9/VI/12/2 2020-12-31 2017-12-31 
  

DE P15/47 Ms komplex rehabilitáció A 2015/9/VI/13/1 2020-12-31 2016-12-31 
  

SE P15/43 Ms egészségügyi menedzser A 2015/9/VI/14/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

PTE P15/46 Ms klinikai laboratóriumi kutató A 2015/9/VI/15/1 2020-12-31 2017-12-31 
  

DE P15/42 Ms egészségpszichológia A 2015/9/VI/16/1 2020-12-31 2016-12-31 
  

DE P15/44 Ms egészségügyi szociális munka A 2015/9/VI/17/1 2020-12-31 
  

2017-09-30 

PTE P15/45 Ms egészségügyi szociális munka A 2015/9/VI/17/2 2020-12-31 
  

2017-09-30 

 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=7&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=9&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=11&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=12&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=13&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=14&ord=asc&off=0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10496
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10497
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10498
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10499
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10500
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10501
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10502
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10503
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10504
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10505
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10506
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10507
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10508
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10509
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10510
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Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeinek betűkódjai1 

Állami egyetemek 

Kód Intézmény Kód Kar 

BCE 
Budapesti Corvinus 

Egyetem2 

ÉTK Élelmiszertudományi Kar 

GTK Gazdálkodástudományi Kar 

KTK Közgazdaságtudományi Kar 

KERTK Kertészettudományi Kar 

TÁJK Tájépítészeti Kar 

TDTK Tanárképző és Digitális Tanulás Központ3 

TK Társadalomtudományi Kar 

BME 

Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi 

Egyetem 

ÉMK Építőmérnöki Kar 

ÉPK Építészmérnöki Kar 

GPK Gépészmérnöki Kar 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

KJK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

TTK Természettudományi Kar 

VBK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

DE Debreceni Egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

EK Egészségügyi Kar (Nyíregyháza) 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

GYFK 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

(Hajdúböszörmény) 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

IK Informatikai Kar 

MÉK 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 

és Környezetgazdálkodási Kar 

MK Műszaki Kar 

NK Népegészségügyi Kar 

TTK Természettudományi és Technológiai Kar 

ZK Zeneművészeti Kar 

                                                           
1 1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez. Megállapította: 2015. évi CCVI. törvény 45. § (1), 2. melléklet. 

Hatályos: 2016. I. 1-től. 
2 2016. január 1-től a Szent István Egyetem részeként működnek: Gazdálkodástudományi Kar, Köz-

gazdaságtudományi Kar, Társadalomtudományi Kar, Tanárképző és Digitális Tanulás Központ. 
3 2015 februárjában jött létre, jogelődje az 1999-ben alapított Tanárképző Központ 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=58208
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=58759
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p100117
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p100119
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p100119
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p100122
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=58208


Akkreditáció Magyarországon  28 

96 

Kód Intézmény Kód Kar 

ELTE 
Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BGGYK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

IK Informatikai Kar 

PPK Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

TÁTK Társadalomtudományi Kar 

TÓK Tanító- és Óvóképző Kar 

TTK Természettudományi Kar 

TKK Tanárképző Központ 

KE Kaposvári Egyetem 

AKK Agrár- és Környezettudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MK Művészeti Kar 

PK Pedagógiai Kar 

LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

ME Miskolci Egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BBZI Bartók Béla Zeneművészeti Intézete 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

EK Egészségügyi Kar 

GÉIK Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

MAK Műszaki Anyagtudományi Kar 

MFK Műszaki Földtudományi Kar  

MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem 

MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

NKE 
Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

HHK Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

KTK Közigazgatástudományi Kar 

NETK Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

RTK Rendészettudományi Kar 

NYME 
Nyugat-magyarországi 

Egyetem4 

AK Apáczai Csere János Kar (Győr) 

BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sopron) 

BDPK 
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 

(Szombathely) 

EMK Erdőmérnöki Kar (Sopron) 

KTK Közgazdaságtudományi Kar (Sopron) 

MÉK 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 

Kar (Mosonmagyaróvár) 

                                                           
4 2016. január 1-től a Széchenyi István Egyetem karaiként működnek: Apáczai Csere János Kar, 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Természettudományi és Műszaki Kar 
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Kód Intézmény Kód Kar 

SKK 
Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudo-

mányi és Művészeti Kar (Sopron) 

TTMK 
Természettudományi és Műszaki Kar 

(Szombathely) 

OE Óbudai Egyetem 

AMK Alba Regia Műszaki Kar (Székesfehérvár) 

BGK 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechni-

kai Mérnöki Kar 

KGK Keleti Károly Gazdasági Kar 

KVK Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

NIK Neumann János Informatikai Kar 

RKK 
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezet-

mérnöki Kar 

PE Pannon Egyetem 

GK Georgikon Kar (Keszthely) 

GTK Gazdaságtudományi Kar (Veszprém) 

MK Mérnöki Kar (Veszprém) 

MFTK 
Modern Filológiai és Társadalomtudo-

mányi Kar (Veszprém) 

MIK Műszaki Informatikai Kar (Veszprém) 

PTE Pécsi Tudományegyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

ETK Egészségtudományi Kar 

FEEK 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-

lesztési Kar5 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar6 

IGYK Illyés Gyula Kar (Szekszárd)7 

KTK Közgazdaságtudományi Kar 

MK Művészeti Kar 

PMMIK 
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai 

Kar8 

TTK Természettudományi Kar 

SE Semmelweis Egyetem 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

EKK Egészségügyi Közszolgálati Kar 

ETK Egészségtudományi Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

                                                           
5 Jogutód 2016. január 1-jétől: KPVK Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Szekszárd) 
6 Új kar 2016. január 1-jétől 
7 Jogutód 2016. január 1-jétől: KPVK Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Szekszárd) 
8 Karnév változás 2016. január 1-től: MIK Műszaki és Informatikai Kar 
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Kód Intézmény Kód Kar 

SZE Széchenyi István Egyetem 

ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

GK Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

MTK Műszaki Tudományi Kar 

PLI 
Petz Lajos Egészségtudományi és Szociá-

lis Képzési Intézet 

ZMI Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 

SZFE Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 

SZIE Szent István Egyetem 

ABPK 
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 

(Jászberény) 

ÁOTK Állatorvos-tudományi Kar (Budapest)9 

ÉTK Élelmiszertudományi Kar (Budapest) 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

GAEK 
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi 

Kar (Békéscsaba) 

GÉK Gépészmérnöki Kar 

KETK Kertészettudományi Kar (Budapest) 

MKK 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar (Gödöllő) 

TÁJK Tájépítészeti és Településtervezési Kar (Bp) 

YMÉK Ybl Miklós Építéstudományi Kar (Bp) 

SZTE 
Szegedi Tudomány-

egyetem 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

ÁOK Általános Orvostudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

ETSZK Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 

FOK Fogorvostudományi Kar 

GTK Gazdaságtudományi Kar 

GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 

JGYPK Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

MK Mérnöki Kar 

MGK Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely) 

TKK Tanárképző Központ 

TTIK Természettudományi és Informatikai Kar 

ZMK Zeneművészeti Kar 

TE Testnevelési Egyetem 

                                                           
9 2016. július 1-jétől önálló intézményként, Állatorvostudományi Egyetem néven működik. 
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Nem állami egyetemek 

Kód Intézmény Kód Kar 

ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest 

DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 

EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 

KEE Közép-európai Egyetem, Budapest 

KRE 
Károli Gáspár Református 

Egyetem, Budapest 

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

HTK Hittudományi Kar 

TFK Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrös) 

OR-ZSE Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest 

PPKE 
Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem, Budapest 

BTK 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi 

Kar (Piliscsaba) 

HTK Hittudományi Kar 

ITK Információs Technológiai és Bionikai Kar 

JÁK Jog- és Államtudományi Kar 

Állami főiskolák 

Kód Intézmény Kód Kar 

BGF 
Budapesti Gazdasági Fő-

iskola10 

GKZ Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg) 

KVIK 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

KKK Külkereskedelmi Kar 

PSZK Pénzügyi és Számviteli Kar 

DF Dunaújvárosi Főiskola11 

EJF Eötvös József Főiskola, Baja 

EKF 
Eszterházy Károly Főis-

kola12 

BTK Bölcsészettudományi Kar 

CK Comenius Főiskolai Kar (Sárospatak) 

GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

TKTK Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 

TTK Természettudományi Kar 

KF Kecskeméti Főiskola13 

GAMFK 
Gépipari és Automatizálási Műszaki 

Főiskolai Kar 

KFK Kertészeti Főiskolai Kar 

TFK Tanítóképző Főiskolai Kar 

KRF Károly Róbert Főiskola14 

MTF Magyar Táncművészeti Főiskola 

                                                           
10 2016. január 1-jétől Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) - alkalmazott tudományok egyeteme 
11 2016. január 1-jétől Dunaújvárosi Egyetem (DUE) - alkalmazott tudományok egyeteme 
12 2016. július 1-jétől Eszterházy Károly Egyetem (EKE) – alkalmazott tudományok egyeteme 
13 2016. július 1-jétől Pallasz Athéné Egyetem - alkalmazott tudományok egyeteme 
14 2016. július 1-jétől Eszterházy Károly Egyetem (EKE) – alkalmazott tudományok egyeteme 
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NYF Nyíregyházi Főiskola15 

PAF Pető András Főiskola, Budapest 

SZF Szolnoki Főiskola16 

Nem állami főiskolák 

Kód Intézmény 

ATF Adventista Teológiai Főiskola, Pécel 

AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 

BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest 

BKF 
Budapesti Kommuniká-

ciós és Üzleti Főiskola17 

HFTGK Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 

KMK Kommunikációs és Művészeti Kar 

BTA Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 

BKTF Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest 

EDUTUS Edutus Főiskola, Tatabánya 

EGHF Egri Hittudományi Főiskola, Eger 

ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom 

GDF Gábor Dénes Főiskola, Budapest 

GFF Gál Ferenc Főiskola, Szeged 

GTF Golgota Teológiai Főiskola, Vajta 

GYHF Győri Hittudományi Főiskola, Győr 

IBS IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest 

KJF Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 

PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 

PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 

PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest 

SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 

SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak 

SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy 
SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 

SZBHF Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc 

SZPA Szent Pál Akadémia, Budapest 

TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 

TPF Tomori Pál Főiskola, Kalocsa 

VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 

WSÜF Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest 

WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 

ZSKF Zsigmond Király Főiskola, Budapest 

                                                           
15 2016. január 1-jétől Nyíregyházi Egyetem (NyE) - alkalmazott tudományok egyeteme 
16 2016. július 1-jétől Pallasz Athéné Egyetem - alkalmazott tudományok egyeteme 
17 2015. szeptember 1-jétől Budapesti Metropolitan Főiskola (MET), 2016. január 1-jétől Budapesti Metropolitan 
Egyetem - alkalmazott tudományok egyeteme 
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Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények 

Intézmény 

Anglia Ruskin University (korábban: Anglia Polytechnic University) 

Avans Hogeschool International Business School Breda 

Bankovní institut vysoká škola (Banking Institute College of Banking) 

Boston University (Boston University School of Law) 

CECOS London College 

Central European University, New York 

École d'Art Maryse Eloy (VISART) 

École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (ESSCA Magyarország 

Alapítvány) 

Edinburgh Napier University 

FernUniversität in Hagen (FU) 

Georg-August-Universität Göttingen 

Hēilóngjiāng Dàxué, Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem (Magyarországi 

Tagozat) 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University (European Buddhist Training Centre 

/ Európai Buddhista Képzési Központ) 

McDaniel College (Budapest Campus) (korábban: Western Maryland College) 

Middlesex University 

Mod'Art International (MODART) 

Open University Malaysia (Training Centre – OUM Kihelyezett Képzési Központ) 

Oxford Brookes University 

Universidad de Granada (Nemzetközi Protokoll Iskola Magyarország) 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş (Marosvásárhelyi Orvostu-

dományi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostovábbképző Kara, Budapest) 

Université de Picardie Jules Verne 

Université Pantheton-Assas (Paris II) 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 

University of Buckingham (UB) 

University of Hertfordshire 

University of Wales, Newport (Facultas – Hungarian Campus) 

Vienna Konservatorium (Vienna Konservatorium Budapest) 

Webster University (Webster University, MBA Központ) 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indyvidualnego „Apeiron" w 

Krakowie („Apeiron" Köz- és Személybiztonsági Főiskola Magyar Intézet) 

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/kulfoldiek/visart_16A
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MAB kiadványok 

 

2015-ben megjelent kiadványaink: 

Akkreditációs Értesítő, 2015/1, 2015/2, 2015/3. 

Akkreditáció Magyarországon 27. (Évkönyv 2015. a MAB 2014. évi működéséről) 

 

 

A MAB honlapján értesítette partnereit (www.mab.hu, Friss hírek menüpont - hogy a 

MAB kiadványai (Akkreditációs Értesítő, Évkönyv) 2016-re is megrendelhetők. Kérjük 

régi és új megrendelőinket, hogy megrendelési szándékukat a honlapról letölthető meg-

rendelő kitöltésével és titkárságunkra (titkarsag@mab.hu) megküldésével jelezzék. 

http://www.mab.hu/

