
 

 
 

 
A K K R E D I T Á C I Ó S  É R T E S Í T İ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 
 

HIVATALOS LAPJA 
 

11. évfolyam 1. szám 

 
2006. február 

 
 
 

Kiadja a MAB Titkársága 



 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2006. február 
 
2 

A Magyar Akkreditációs Bizottság 
2005. szeptember 30-i, október 14-i, október 28-i, december 9-i üléseinek 

határozatai, véleményezések és tájékoztatások 

TARTALOMJEGYZÉK 

TÁJÉKOZTATÁSOK .................................................................................................................................. 3 
Beszámoló az ENQA közgyőlésrıl.................................................................................................... 3 
Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR tervezet) .......................................................................... 3 
A MAB üléseinek 2006. évi ütemezése ............................................................................................. 3 

ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSOK....................................................................................................................... 4 
MAB állásfoglalása az új típusú alapképzési szakok bevezetésérıl .................................................. 4 
A MAB Felhasználói bizottságának állásfoglalása szakterületeiket érintı MSc-szakokat illetıen... 4 
Javaslat kétciklusú képzésben követhetı szakszerkezetre az egyházi felsıoktatási intézményekben 5 
A MAB állásfoglalása a mesterképzések létesítésérıl ....................................................................... 5 
A Magyar Akkreditációs Bizottság észrevételei a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a 
szakindítás eljárási rendjérıl szóló kormányrendelet tervezetéhez (2005.10.24-i változat) .............. 6 

MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK.................................................................................................................. 10 
A Doktori bizottság feladata az intézményi-, ill. párhuzamos akkreditációs eljárásokban.............. 10 
Intézmények éves jelentéseivel kapcsolatos MAB állásfoglalás...................................................... 10 
A mesterszakok indítási eljárásához ................................................................................................ 11 
Kollégiumi elıterjesztések visszautalása a döntés elıkészítı bizottságokhoz................................. 11 

SZEMÉLYI HÍREK................................................................................................................................... 12 
Véleményezı bizottságok, ad hoc bizottságok................................................................................. 12 
A második akkreditációs kör soron következı intézményeibe javasolt kari elnökök...................... 12 
Változás a MAB tudományági bizottságaiban ................................................................................. 15 

INTÉZMÉNYI, KARI HATÁROZATOK .................................................................................................... 16 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem közbülsı eljárása........................................... 16 
Második körös intézményi akkreditációs értékelések ...................................................................... 16 
Intézménylétesítés ............................................................................................................................ 18 

Nem támogatott szakok miatt okafogyottá vált állami elismerés iránti kérelem........................................ 18 
Nem támogatott mőködési engedély iránti kérelmek................................................................................. 18 

Karlétesítés (támogatott) .................................................................................................................. 18 
EGYETEMI ÉS FİISKOLAI TANÁRI PÁLYÁZATOK ................................................................................ 19 

Támogatott egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok.................................................................................. 19 
Nem támogatott egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok........................................................................... 19 

DOKTORI ISKOLÁK................................................................................................................................ 20 
Doktori iskolák idıközi ellenırzése (monitoring) (PTE D97) - 2004. évi ellenırzés 3. része......... 20 
Változás doktori iskola vezetésében ................................................................................................ 20 
Elıakkreditáció ................................................................................................................................ 20 

Támogatott doktori iskolák........................................................................................................................ 20 
Felfüggesztett létesítési kérelmek .............................................................................................................. 20 

SZAK LÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK .................................................................... 21 
Támogatott képesítési követelmények ....................................................................................................... 21 
Támogatott képzési és kimeneti követelmények........................................................................................ 21 
Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények ................................................................................ 22 
Felfüggesztett szaklétesítési kérelmek ....................................................................................................... 22 
Támogatott szakindítási kérelmek ............................................................................................................. 22 
Nem támogatott szakindítási kérelmek ...................................................................................................... 30 

FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK ............................................................................................ 31 
Támogatott program .................................................................................................................................. 31 

KÜLFÖLDI INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGI MŐKÖDÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ............................. 32 

MAB HATÁROZATTAL ELLENTÉTES MINISZTERI DÖNTÉSEK ............................................................ 33 
AZ OKTATÁSI MINISZTER ÁLLÁSFOGLALÁSA ..................................................................................... 35 



2006. február AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ  
 

3 

TÁJÉKOZTATÁSOK 

Beszámoló az ENQA közgyőlésrıl 

Szeptember 23-25-én rendezték meg Madrid-
ban az ENQA közgyőlését, melynek fıbb napi-
rendi pontjai a következık voltak: 
• Az ENQA-t hivatalosan bejegyezték Finn-

országban. 
• Leköszönt Christian Thune, az eddigi dán 

elnök, az új elnök Peter Williams (Anglia), 
az alelnökök Séamus Puirséil (IRL) és 
Stefanie Hofmann (D) lettek. Megújították 

a Boardot, egy tag cserélıdött, Szántó T. 
továbbra is tagja maradt a Boardnak. 

• Az EU új javaslata a felsıoktatás minıség-
biztosítására vonatkozóan még egyeztetés 
alatt áll. 

A közgyőlés elfogadta az elnöki és fıtitkári 
beszámolókat, a költségvetést és tájékoztatást 
kapott a TEEP projekt (közös mesterképzések 
értékelése) állásáról. 

 

Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR tervezet) 

A MAB megkapta véleményezésre az európai 
képesítési keretrendszerrıl szóló anyagot, ame-
lyet az október 28-i MAB ülésen tárgyalt meg 
a plénum és fogalmazta meg észrevételeit: 

• A MAB támogatja az EKKR célkitőzé-
seit, és szükségesnek tartja a dokumen-
tumban megjelölt feladatok végrehajtá-
sát. 

• A MAB szorgalmazza Magyarországnak 
az EKKR-hez való csatlakozását. 

• Fentiek értelmében a MAB szükséges-
nek tartja az egységes nemzeti képesítési 
keretrendszer kialakítását Magyarorszá-
gon. 

• Erre a feladatra a MAB interplenáris ad 
hoc testület felállítását javasolja, mely-
ben a felsıoktatási konferenciák, az 
FTT, a MAB által delegált, valamint a 
középfokú oktatást képviselı szakembe-
rek feltétlenül vegyenek részt. 

• Az EKKR dokumentum véglegesítésé-
hez javasoljuk, hogy a felsıoktatási mi-
nıségbiztosításra vonatkozó rész a mi-
niszterek által Bergenben elfogadott mi-
nıségbiztosítási sztenderdekre és irány-
elvekre épüljön. A jelenlegi változatban 

található idevonatkozó rész fölött túlha-
ladt az idı.  

• Ugyancsak a dokumentum véglegesítése 
során célszerő volna a fogalomhasználat 
pontosítása. A „kompetencia” fogalom 
szélesebb és szőkebb értelmezésének az 
anyagban való váltakozó használata fél-
revezetı. Javasoljuk, hogy ez a fogalom 
csak az átfogó értelmében szerepeljen, 
magába foglalva a tudás + képességek, 
alkalmazás + személyes és szakmai ér-
tékek, attitődök elemeket (lásd 11.old.). 
A szőkebb értelmő használatban, a tanu-
lási eredmények harmadik típusaként (5. 
old. stb.) javasoljuk az „értékek és atti-
tődök” megjelölés alkalmazását. 

• Megjegyezzük még, hogy véleményünk 
szerint a dokumentum jelen formájában 
túlságosan részletezı, helyenként redun-
dáns. A végleges változatnak tömörebb-
nek, könnyebben olvashatónak kell len-
nie. 

 

A MAB üléseinek 2006. évi ütemezése 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
Elnökségi ülés  
(péntekre esik) 

MAB ülés napja 
(péntekre esik) 

Elnökségi ülés  
(péntekre esik) 

MAB ülés napja 
(péntekre esik) 

január 13. január 27. szeptember 15. szeptember 29. 
február 10. február 24. október 13. október 27. 
március 10. márc. 24. november 17. december 1. 
április 14. április 28.   
május 12. május 26.   
június 16. június 30.   
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ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSOK 

MAB állásfoglalása az új típusú alapképzési szakok bevezetésérıl 

2005/7/V/2. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a magyar 
felsıoktatás minıségének védelme, s a bolo-
gnai típusú képzési szerkezetre való átállás 
zökkenımentességének biztosítása érdekében, 
az eddig elvégzett szakindítási véleményezések 
tapasztalatai alapján a következı állásfogla-
lást hozza. 
1. A jelenlegi jogszabályi környezetben a MAB 

nem látja biztosítottnak és zökkenımentesen 
kivitelezhetınek azt, hogy 2006 szeptembe-
rétıl csak új típusú alapképzések legyenek 
indíthatóak Magyarországon. Véleményünk 
szerint az új típusú alapképzések bevezetése 
kísérleti jelleggel, illetve a szükséges törvé-
nyi és kormányrendeleti háttér létrejöttével 
rögzített szabályok szerint – a minıségi 
megfelelés alapos vizsgálatával – folyhat. A 
2006-os indításokra vonatkozó kizárólagos-
sági feltétel azonban a magyar felsıoktatás 
minıségének veszélyeztetése nélkül nem 
tartható. 

2. A Magyar Akkreditációs Bizottság a ma-
gyar felsıoktatást szolgálva, a felsıoktatási 
intézmények érdekeit figyelembe véve, szel-
lemi, fizikai és pénzügyi lehetıségeinek leg-
végsı határáig mindent megtesz azért, hogy 

a hatályos jogszabályoknak és az akkreditá-
ciós követelményeknek megfelelıen az in-
tézmények új típusú alapképzési szakindítá-
si kérelmeit véleményezze. Erıfeszítéseink 
azt szolgálják, hogy a minıségvizsgálat 
esetleges hiánya ne legyen akadálya az ar-
ra kész intézményekben az új alapképzési 
szakok kísérleti, illetve a jogszabályi kör-
nyezet kialakulása esetén azok tartós beve-
zetésének. 

3. Az eddig elvégzett munka tapasztalatai 
alapján javasoljuk az oktatási kormányzat 
felé a következı lehetıség megfontolását: 
azon szakok esetében, melyek minıségvizs-
gálata 2005. október végéig nem zárul le 
pozitív eredménnyel, s ahol különösen a 
személyi feltételek biztosítása idıt igényel, 
ne legyen kötelezı a bolognai átállás, ezek 
a szakok 2006 szeptemberétıl is indíthatóak 
legyenek a jelenlegi formájukban és tartal-
mukkal. A jól mőködı, a munkaerıpiac ál-
tal jól ismert és befogadott képzések idı-
szakos megtartása, a folyamatos átmenet 
biztosítása nemcsak a felsıoktatás minısé-
gét, de az egész magyar társadalom hosszú 
távú érdekeit is jól szolgálja. 

 

A MAB Felhasználói bizottságának állásfoglalása(2005.12.09.) 
a szakterületeiket érintı MSc-szakokat illetıen

1. A Felhasználói Bizottság 2005. május 12-i 
állásfoglalásának megfelelıen továbbra is 
alapvetı fontosságúnak tartja, hogy a mes-
terfokozattal kikerülı szakemberek isme-
retanyaga, alkalmassága legyen legalább 
egyenértékő a hagyományos képzésbıl dip-
lomával kikerülı szakemberekével. 

2. A Felhasználói Bizottság tagjai egyetérte-
nek a MAB fent említett állásfoglalásával. 

3. A mesterszakok indításának esetleges elhú-
zódásával járó problémák áthidalására a 
következıket javasoljuk: 
• ahol a mesterszakok létesítése/indítása 

ez év végéig nem történik meg, a mi-
niszter engedélyezze 2006 ıszre a ha-
gyományos egyetemi, ill. fıiskolai for-
mában való képzés folytatását; 

• ezek az egyetemek a mesterszakok meg-
indulásáig (ill. a hagyományos képzés 
kifutásáig) az eddigi gyakorlatnak és fi-
nanszírozási feltételeknek megfelelıen 

vehessenek át hagyományos szakjaikra 
fıiskolát végzett, ill. tanulmányaikat 
más hagyományos szakon megkezdett 
hallgatókat. 

4. Javasoljuk, hogy az MSc szakok létesítésé-
nél/indításánál az intézmények az alapozó 
tárgyakból és a szakmai törzsanyagból ne 
csak a mesterképzés során, hanem a teljes 
képzés (BSc + MSc) során megszerzendı 
kreditszámokat is adják meg. 

5. Az MSc szakra való felvétel feltételeire az 
egyes intézmények dolgozzák ki a konkrét 
követelményrendszert, amelynek fı elemei 
a következık lehetnek: 
• azonos alapképzési szak esetén megfele-

lı teljesítmény az alapképzés során 
• más alapszakok esetében a 4. pontban 

leírtak felhasználásával meg kell hatá-
rozni a szükséges kiegészítı tanulmá-
nyokat (tárgyak, kreditszámok) 
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• az elıírt kiegészítı ismeretek megszer-
zéséhez a szakindító intézménynek cél-
szerő biztosítani a feltételeket vagy az 
MSc szak megkezdése elıtt, vagy az 
MSc tanulmányok során. 

6. A mőszaki, agrár és természettudományos 
szakok különösen gyakorlatigényesek. Fon-
tos, hogy az alapszakokon való képzés so-
rán a hallgatók minél jobban megismerjék 
lehetséges jövıbeli tevékenységük gyakor-
lati vonatkozásait is. A szakmai (üzemi) 
gyakorlat színvonalát és eredményességét 
írásos beszámolóval kell igazolni, aminek 
elfogadása kreditpontokkal jár. 

7. Indokolt, hogy a szakmai gyakorlattal járó 
többletköltségeket az OM térítse meg a fo-
gadó vállalatnak/intézménynek. 

8. A felhasználói szféra (vállalatok, intézmé-
nyek) arra alkalmas szakembereit az eddi-
gieknél jobban be kell vonni az oktatásba. 

9. Az EU-ban kialakult gyakorlatot figyelem-
be véve erısíteni kell az egyetemeken folyó 
K+F tevékenységet. Ez nemcsak az új isme-
retek folyamatos közvetítése miatt fontos, 
hanem azért is, mert a mesterszakokról ki-
kerülı fiatalok jelentik a doktorképzés és a 
K+F szféra legfontosabb bázisát. 

 

Javaslat (2005.10.28.) a kétciklusú képzésben követhetı szakszerkezetre 
az egyházi felsıoktatási intézményekben 

A Hit-és a vallástudományok bizottsága javas-
latát az Egyházi Felsıoktatási Intézmények 
Kollégiuma 2005. június 16.-i ülésén hozott 

megegyezése, valamint a fenntartóktól érkezett 
észrevételek alapján fogalmazta meg. 

 

Képzési ág (BA) Mesterszak (MA) Képzési 
terület 

Képzési ág 
megnevezése* kreditszám megnevezése kreditszám 

OM-MKE-MRE-MEE-MZsHSz megállapodás szerint osztatlan képzés, 
mester fokozatú oklevéllel (10/12 félév) 

 
Teológia 

A fentieken kívüli egyházak által fenntartott intézményekben lehetséges az 
ettıl eltérı, osztott képzés is.*** 

Hittanár-nevelı (vallás-
tanár) 

120 

Vallástudomány 120 

Katekéta – lelki-
pásztori munka-

társ** 

 
180 

Kánonjogász 120 
Diakónia 180 - - 
Kántor 180 Egyházzene 120 

 
 
 
 
 

Hittudo-
mány 

 
 

Alkalmazott 
teológia 

Egyházi (vallási) 
közösségszervezı 

 
180 

Egyházi mővelıdéstör-
ténet / egyházi mővelı-

désszervezı 

 
120 

*Az egyházi intézményeknél a saját elnevezés (pl. felekezeti meghatározás) használható 
**A MAB által véleményezett és támogatott, az OM honlapján megjelenített képzési és kimeneti követelménye van. 
***Ez a kérés hangsúlyosan vetıdött fel a jelenleg is teológus- / lelkészképzést folytató fıiskolák képviselıi részérıl. 
 

A MAB állásfoglalása a mesterképzések létesítésérıl 

2005/8/I/1. sz. MAB határozat (2005.10.14.) 
A MAB 2005. szeptember 30-i ülésén áttekin-
tette a tudományági bizottságok és a kollégiu-
mok által eddig vizsgált mesterképzési szaklé-
tesítési dokumentumok véleményezésével kap-
csolatos tapasztalatokat és szükségesnek látta 
2005. áprilisi állásfoglalását1 megerısítve és 
további szempontokkal kiegészítve, a jelen ha-
tározattal segíteni az akkreditációs tevékeny-
séget. 

                                                           
1 A mesterszakok kialakításáról és akkreditációjáról. A MAB 
2005. április 1-i ülésén elfogadott állásfoglalása (április 29-i 
pontosításokkal). 2005/3/V/1. sz. határozat (Akkreditációs Érte-
sítı 2005/2. szám) 

1. A MAB megerısíti korábbi állásfoglalását, 
mely szerint átfogó jellegő, generalista 
mesterszakokra van szükség, markáns ki-
meneti, a felhasználók által is visszaigazolt 
különbözıségekkel. A mesterszak és az an-
nak alapját képezı alapképzési szak együt-
tesen el kell, hogy érje a jelenlegi egyetemi 
képzés színvonalát. 

2. A mesterszak létesítések a mesterképzési 
szaklista kialakításának kezdetén, a jogsza-
bályi háttér rögzüléséig csak a hagyomá-
nyos, nevében és tartalmában is az eddigi 5 
éves képzésnek megfelelı esetekben kerül-
jenek a Plénum elé. Ezek a szakok képezhe-
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tik az alapját a teljes mesterképzési rend-
szernek. Ezzel a folyamat megindulhat és 
ugyanakkor elkerülhetı a mesterszakok túl-
burjánzása, szakterületi átfedése, és az 
akkreditációs követelményrendszer eltérı 
szemlélető érvényesítése. 

3. A szaklétesítési dokumentumokat hiteles 
konzorciumok készítsék el, vagyis az alapí-
tói kört azok a képzıhelyek alkossák, ame-
lyeknek az illetı diszciplínákban oktatási 
tapasztalatai, tudományos mőhelyei, és iga-
zolt szakmai kompetenciái vannak. 

4. A konzorciumok munkájukba vonják be az 
érintett szakma képviselıit (kamarák, ér-
dekképviseletek, munkaerıpiaci szereplık, 
MTA bizottságai, doktori iskolák). 

5. A mesterszakon belüli szakirányokat is a 
konzorciumok készítsék elı a szaklétesítési 
akkreditációra. 

6. A MAB az akkreditált, megalapított, diplo-
mában is feltüntetendı szakirányokat a 
szakindítási eljárás során véleményezze. 

 

A Magyar Akkreditációs Bizottság észrevételei a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a 
szakindítás eljárási rendjérıl szóló kormányrendelet tervezetéhez (2005.10.24-i változat) 

2005/9/IV. sz. MAB határozat (2005.10.28.) 
1. A MAB már több ízben hangsúlyosan jelez-

te, hogy a többciklusú képzésrıl szóló 
kormányrendeleti szabályozás mestersza-
kokra való kiterjesztését sürgetı feladat-
nak tartja, ezért támogatja – a jelenlegi 
tervezet átdolgozása után – az új kor-
mányrendelet mielıbbi megjelenését. 

2. S míg ennek fényében üdvözöljük a mester-
szakokra vonatkozó általános szabályo-
zást, a leghatározottabban ellenezzük, 
hogy a kormányrendelet a mesterszakokat 
a szaklétesítési eljárások lefolytatása elıtt 
meghatározza, taxatíve felsorolja (2. sz. 
melléklet). Ez a megoldás az alapszakok 
létesítése kapcsán is számos problémát 
okozott (pl. az egyes szakok szükségessége 
és indokoltsága, szakirányok, szakelneve-
zések tekintetében). Az alapszak szerkezet 
rendeletben való rögzítését hosszas és 
részletes szakmai egyeztetések elızték meg, 
s még így is jelentkeztek a fenti problémák. 
A mostani rendelettervezetben szereplı 
mesterszakokra vonatkozóan tudomásunk 
szerint nem történt hasonlóan részletes 
egyeztetés, így a problémák várhatóan 
hatványozottan jelentkeznének, ha ez a 
taxatív felsorolás megmaradna. Ezen túl-
menıen alkotmányossági szempontból is 
aggályos a képzési területek és ezzel az in-
tézmények közötti megkülönböztetés, hi-
szen a többi terület már csak az új törvény 
értelmében fog tudni szakokat létesíteni. 

3. A mesterszakoknak az alapszakok mint-
egy „folytatásaként” való feltüntetése a 
képzési szerkezet linearitását, csıszerkeze-
tét sugallja, s ezzel gyökeresen szembe 
megy a bolognai folyamat egyik legfonto-
sabb célkitőzésével, az átjárhatóság és a 
hallgatói mobilitás elısegítésével. Nem 
tudja tükrözni továbbá az alap- és mester-

képzések várhatóan gazdag kombinációs 
lehetıségeit, s egyes alapképzések erıs in-
terdiszciplináris beágyazottságát és kap-
csolatrendszerét (pl. pszichológia). 

4. Mesterképzési szak létesítését a tervezet 
szerint a szakindítási eljárással egyidejő-
leg lehetne kezdeményezni. A miniszter 
évente egy alkalommal tenne elıterjesztést 
a kormánynak a mesterszakok módosításá-
ra vonatkozóan. A szakindítás ilyen módon 
való szabályozása nehézkessé tenné az el-
járást, hiszen ezen esetekben a MAB-nak 
olyan szakindítási kérelemrıl kellene vé-
leményt mondania, amelynek még nincs 
jóváhagyott viszonyítási alapja (KKK). A 
MAB gyakran javasol változtatásokat a 
beadott szaklétesítési anyagokon, s ebben 
az eljárásban nem lehetne tudni, hogy a 
miniszter (kormányzat) mit fog ezekbıl el-
fogadni. Ebbıl következik, hogy létesítés és 
indítás együttes kezelésének csak igen kor-
látozottan és hosszabb távon lesz reális te-
re, így ennek fı szabályként történı beve-
zetését nem javasoljuk.  

5. Mesterszak létesítését a tervezet szerint 
egyetlen felsıoktatási intézmény is kezde-
ményezheti (11.§ (2) b). A MAB 2005. ok-
tóber 14-i állásfoglalásának (2005/8/I/1 sz. 
határozat) 3. pontja értelmében javasoljuk 
annak ajánlását (de nem kizárólagos sza-
bályként való megjelenítését!) hogy a léte-
sítés dokumentumait a lehetıség szerint in-
tézményi konzorciumok készítsék el és 
nyújtsák be. 

6. Biztosítani kell a rendelet és a hatályos 
felsıoktatási törvény közötti koherenciát 
többek között az alábbi esetekben: 

a) A felsıoktatási törvény módosítása to-
vábbra is az oktatási miniszter hatáskör-
ében hagyja a szakindítás engedélyezé-
sét, ugyanakkor a rendelettervezet sze-
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rint a szak indításáról a felsıoktatási in-
tézmény határoz, az Ftv-nek az intézmé-
nyek mőködését meghatározó rendelke-
zései szerint. Szükséges lenne a szakindí-
tási eljárás részletesebb szabályozása 
annak érdekében, hogy a MAB, az in-
tézmény és a miniszter szerepe világo-
sabb legyen. (12. §, továbbá lásd még a 
rendelet tervezett címét: „… a szakindí-
tás eljárási rendjérıl”!) 

b) Nem világos, hogy mit jelent a szakindí-
tási eljárás esetében az „önálló szakkép-
zettség” elnevezés. A szakirányok eseté-
ben nem világos, hogy az intézmény ha-
tásköre mire terjed ki, és hogy ez hogyan 
viszonyul a képzési és kimeneti követel-
ményekben megadott szakirányokhoz. 
Mi történik, ha egy intézmény a KKK-
ban még nem szereplı szakirányt kíván 
indítani? A MAB javasolja, hogy a 
szakindítási eljárást az oklevélbe beke-
rülı valamennyi szakirányra vonatko-
zóan le kelljen folytatni. 

c) Hiányzik a rendeletbıl az osztatlan kép-
zések helyzetének rendezése. Szükséges-
e ezen képzések képesítési követelménye-
inek átalakítása, képzési és kimeneti kö-
vetelmények kidolgozása, ha igen milyen 
határidıvel és módon? Ha nem, akkor a 
jogfolytonosságot jogszabályban is ki 
kell mondani. Indokolja ezt az is, hogy a 
felsıoktatási törvény módosítása szerint 
2006. szeptember 1-jétıl nem indítható 
régi képzési szerkezet szerinti fıiskolai 
szintő és egyetemi szintő képzésben új 
évfolyam. 

7. A MAB továbbra is fenntartja az alapsza-
kok elnevezésére vonatkozó javaslatait. 
Örömmel nyugtázzuk és támogatjuk a gaz-
dálkodási mérnök és a sportszervezı szak-
elnevezésre vonatkozó elıterjesztést. To-
vábbra is kérjük azonban a következı sza-
kok elnevezésének módosítását: 
- rekreáció-, életmód és egészségfejlesz-

tés helyett rekreáció, 
- testnevelı-edzı helyett edzı, 
- informatikus könyvtáros helyett könyv-

táros, 
- informatikus és szakigazgatási agrár-

mérnök helyett szakigazgatási agrár-
mérnök, 

- gazdasági és vidékfejlesztési agrár-
mérnök helyett vidékfejlesztési agrár-
mérnök. 

8. Az alapszakok elnevezését a modern filo-
lógiai képzési ágban javasoljuk megvál-
toztatni. Az egységesen alkalmazott kép-

zıs változat („-isztika” végzıdés) az is-
meretek átfogó és magas szintjére utal a 
diszciplínák tudományos fogalomrendsze-
rében, tehát használata az alapképzésben 
nem indokolható. A romanisztika elneve-
zés különösen nem szerencsés, mert az 
alapszó a szakterületen tájékozatlan köz-
vélemény számára félreértésre ad okot. 
Helyette a „neolatin” megnevezést java-
soljuk. 

9. Az alapszakok és szakirányaik elnevezését 
illetıen nem támogatjuk a „-tudomány” 
összetétel megjelenését (pl. irodalomtu-
domány, kommunikáció és médiatudo-
mány, mőszaki földtudományi, földtudo-
mányi), mely az elsajátított ismeretek ma-
gasabb fokára utal, s így használata leg-
feljebb a mester, de még inkább a doktori 
képzésben lehet indokolt. 

10. Az alapképzésben a 30 kreditnyi gyakorla-
tokkal kapcsolatban észrevételeink a kö-
vetkezık: 

a. Szükségesnek látjuk a gyakorlatigényes 
alapszakok jól átgondolt azonosítását, s 
ezek esetében a +30 kredit (7. félév) elı-
írását. Javasoljuk, hogy ez a 7. félév az 
államilag finanszírozott képzésben részt-
vevı hallgatók számára államilag finan-
szírozott legyen. Fontosnak tartjuk 
ugyanakkor, hogy a szakmai gyakorlat 
megszerzése az alapképzés során válto-
zatos technikákkal és módokon, az egyes 
intézmények egyedi célkitőzései, mőkö-
dési sajátosságai és lehetıségei szerint 
valósulhasson meg. 

b. A MAB plénum vitái során markánsan 
megjelenı következı véleményt megfon-
tolásra ajánljuk: A bolognai mintát adó 
nemzetközi gyakorlattól teljesen idegen, 
a szülıkre és az adófizetıkre indokolat-
lan terheket rovó megoldásnak tartjuk a 
legalább egy féléves, összefüggı szak-
mai gyakorlat kötelezı és szelektív elı-
írását a gazdaságtani alapképzésben. 
Hibás válaszvonalat húzni a közgazda-
sági és üzleti képzési ágak és szakok kö-
zé, s megbontani a két egymással szoro-
san összekapcsolt, átjárható képzési ág 
egységét. Az pedig végképp nehezen in-
dokolható, hogy az üzleti képzési ág 
egyik, a többitıl jellegében semmiben 
sem eltérı szakja (emberi erıforrások) 
kimarad a gyakorlatigényes szakok fel-
sorolásából. A gazdaságtani alapkép-
zésben egyedül a turizmus–vendéglátás 
alapszakon (elsısorban a vendéglátás 
szakirányú képzése miatt) indokolt leg-
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alább féléves összefüggı szakmai gya-
korlatot elıírni. A többi szak esetében 
ezt csak lehetıségként lenne szabad 
ajánlani, és az intézményekre kellene 
bízni, hogy milyen formában oldják meg 
a gyakorlatra való felkészítést. (Az ösz-
szefüggı, folyamatos szakmai gyakorlat 
anyagi támogatásával egyet lehet érteni, 
de ebbe – a kamarákkal egyeztetve – be 
kellene vonni a potenciális munkaadókat 
is.) 

c. A természettudomány képzési terület 
alapszakjainál, korábbi véleményünknek 
megfelelıen, szükségesnek tartjuk a 30 
kredit értékő gyakorlat fenntartását, il-
letve megadását. 

d. A modern nyelvek mesterszakjainak ese-
tében megfontolásra javasoljuk egy 30 
kreditnyi, az illetı nyelvi célországban 
letöltendı gyakorlat elıírását és azokra 
finanszírozási konstrukciók kidolgozá-
sát.  

11. A „bármely” mesterfokozatra épülı taná-
ri szakképzettség megszerzésének szabá-
lyait a rendelettervezet nem tartalmazza. 
(13. § (1) b) A kormányrendelet hatályon 
kívül helyezné a tanári képesítés követel-
ményeirıl szóló 111/1997. (VI. 27.) Korm. 
rendelet. A tanárképzés közös elemeinek 
rögzítésére továbbra is szükség mutatkozik. 

12. A MAB plénum szakértı tagjának alábbi 
véleményét és javaslatait megfontolásra 
ajánljuk:  

a. A tanárképzés tervezete az egy féléves, 
30 kreditnyi gyakorlat pénzügyi feltételei 
nélkül készült. Ez a magatartás a tanár-
képzés lényegét alapvetıen kockáztatja. 

b. A kétszakos képzés rendszerében az elsı 
és a második tanári szakképzettség meg-
különböztetése hierarchikus és aszim-
metrikus viszonyt teremt, ami a minıség 
tekintetében aggályos. 

c. A tervezet számos olyan új tanári szakot 
teremt, melyek tárgyi alapja a közokta-
tási rendszerben nincs meg, vagy elha-
nyagolhatóan csekély. Olyasfajta új kul-
túrát kíván a közoktatás rendszerébe 
vinni a tervezet elıterjesztıje, mint pél-
dául az „ember és természet mőveltség-
területi-tanári”, „egészségfejlesztési-
tanári”, „ember és társadalom mővelt-
ségterületi-tanári”, „környezetkultúra-
tanári”, „földünk és környezetünk mő-
veltségterületi-tanári”, s a többi. Ezen 
szakok esetében nem tisztázott, hogy a 
tantervek kidolgozását és az oktatást a 

felsıoktatás melyik szervezeti egysége 
végzi. 

d. A tervezet az 5.-12 (13) évfolyamok ok-
tatására alkalmas tanárok egységes kép-
zését tervezi, folytatva az 1996-ban 
megkezdett politikát. Ez a politika felté-
telezi, hogy a fıiskolai és az egyetemi 
szintő tanárképzés azonos kultúrájú, 
amelyet azonos elıképzettségő és 
minısítettségő oktatói kar képvisel és 
szolgál. A feltételezés igazolandó. 

e. A 10-18 évesek közötti különbséget, az 
un. „életkori sajátosságok” lélektani 
szabályát figyelmen kívül hagyja a ter-
vezet, holott az alkalmazott pszichológia 
hangsúlyos szerepet kap a képzésben. 

f. A tanárképzés a tanár-diák viszonyra fó-
kuszál, teljesen hiányzik annak a belátá-
sa, hogy az iskolában zajló pedagógiai 
tevékenység valós társadalmi térben zaj-
lik: iskolaszervezet, oktatási rendszer, 
jog és gazdaság oktatását mellızik. 

g. A tervezet feltételezi, hogy az alapszin-
ten végzettek aktív keresık lesznek, és 
nem számol azzal a lehetıséggel, hogy 
inaktívvá válnak: megfontolandó, hogy a 
nem hivatásos, családi körben végzett 
gyermeknevelés és oktatás képzése jelen-
jen meg, mert ezzel is enyhülhet az okta-
tási és nevelési asszisztensek közoktatási 
alkalmazási kényszere. 

h. A MAB plénum tanárképzésben is érin-
tett tagjai megfontolásra ajánlják továb-
bá a következıket. Mivel egy szakma el-
sajátítására a tanári mesterszakokon át-
lagosan kevesebb, mint 40 kredit jut, s ez 
ellentétben áll azzal az igénnyel, hogy a 
mesterszak kimenete ne járjon alacso-
nyabb színvonalú szaktudással, mint a 
hagyományos egyetemi képzésé, ezért a 
mesterképzésben összesen 120 kredit áll-
jon rendelkezésre a két tanári szak 
szakmai tárgyaira, a pedagógiai és a 
szakmódszertani kreditek száma pedig 
ezen felül kerüljön meghatározásra. In-
doklás: 
Az alapképzés általános jellege folytán 
nem teszi lehetıvé a hallgató számára 
szilárd szakmai ismeretek elsajátítását. 
Ez utóbbit a mesterképzésnek kellene 
biztosítania.is munkaadókat is.) 

• A természettudomány képzési terület 
alapszakjainál, korábbi véleményünknek 
megfelelıen, szükségesnek tartjuk a 30 
kredit értékő gyakorlat fenntartását, il-
letve megadását. 
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• A modern nyelvek mesterszakjainak ese-
tében megfontolásra javasoljuk egy 30 
kreditnyi, az illetı nyelvi célországban 
letöltendı gyakorlat elıírását és azokra 
finanszírozási konstrukciók kidolgozá-
sát.  

13. A tervezet – eltekintve az 1.§ (2) bekezdé-
sétıl – nem tesz említést a hitéleti szakok-
ról, holott azok az államilag elismert fel-
sıoktatás szerves részét képezik, s ezek is 
átmentek, illetve átmennek az MAB 
akkreditációs eljárásain. Fontosnak tarta-
nánk ezért, hogy a szakok felsorolásában 
az osztatlan képzések között jelenjék meg a 
teológus-lelkész szak, továbbá, hogy – a 
mővészeti képzésekhez hasonlóan – to-
vábbra is folyhassanak hitélethez kapcso-
lódó, tanári oklevélhez vezetı képzések, 
ha másként nem, az eddigi ún. „közös kép-
zés” keretében. (Pl. hittantanárok képzése 
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen). 

14. A rendelettervezet nem említi a hittanár-
nevelı-képzést (holott ezt a 381/2004. 
korm. rend. megtette!), amely egyébként a 
már akkreditált és OM által engedélyezett 
katekéta-lelkipásztori munkatárs alap-
szakra épül. Javasoljuk ezért, hogy az 1. 
számú melléklet táblázatában (vagy ahhoz 
kapcsolódó megjegyzésként) jelenjenek 
meg a hittudományi képzési terület már 
akkreditált alapszakjai. Továbbá: 

A 3. számú melléklet táblázata alatt a **-os 
megjegyzésként: 
Ide tartozik a hittudományi képzési terüle-
ten elsı tanári szakképzettségként a hitta-

nár-nevelı-tanári szakképzettség, amelyhez 
második tanári szakképzettségként a társa-
dalomtudományi vagy bölcsészettudományi 
képzési területen felsorolt tanári szakkép-
zettséget adó szakok vehetık fel. 

15. Biztosítani kell a kormányrendelet terveze-
tének belsı koherenciáját is: pl. a 3. § (1) 
bekezdésében nem szerepel, hogy a MAB a 
képzési és kimeneti követelményekrıl is vé-
leményt mond (11.§ (3) b), az 5. § (2) be-
kezdésében szintén kimaradt a MAB a vé-
leményezık közül. 

16. A 14. § (6) bekezdésének szövegezése nem 
egyértelmő. 

17. Az alapképzésben egységesen „záró dolgo-
zat” megnevezés javasolt, a „szakdolgo-
zat” elnevezést fenn kell tartani a mester-
szakok számára. 

18. Az alapszakok táblázatában (1. sz. mellék-
let) az ápolás és betegellátás szak szakirá-
nyai közül hiányzik a szülésznı szakirány. 

19. Javasoljuk továbbá, hogy egy év elteltével, 
a tapasztalatok ismeretében kerüljön sor a 
szakstruktúra szakmailag kompetens fe-
lülvizsgálatára, különös tekintettel azokra 
a képzési ágakra, ahol már eddig is több 
probléma merült fel (pl. modern filológia, 
egészségtudomány). E felülvizsgálat ered-
ményeképpen, valamint a mesterképzésre 
és a tanárképzésre vonatkozó új informá-
ciók fényében váljék lehetıvé a vonatkozó 
KKK-k módosítása is. 
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MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK
 

A Doktori bizottság feladata az intézményi-, ill. párhuzamos akkreditációs eljárásokban, valamint a 
kiválósági hely cím odaítélésének véleményezési eljárásában  

2005/7/VI/1. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
1. Javaslat az intézményi-, ill. párhuzamos 

akkreditáció eljárási rendjének módosításá-
ra (A vastag-dılt szöveg a javasolt kiegészí-
tés) 
Intézményi akkreditációs eljárás esetén az 
LB jelentését az intézmény által mővelt tu-
dományágak szerint illetékes plénumta-
gokból álló „ad hoc kollégium” vélemé-
nyezi. Ha a vizsgált intézményben folyik 
doktori képzés is, akkor az ad hoc kollégi-
um munkájában részt vesz a Doktori bizott-
ság legalább egy tagja. E tag(ok) feladata 
az LB jelentés doktori képzésre vonatkozó 
részének referálása. 
Az LB jelentést véleményezı ad hoc kollé-
gium kikérheti az illetékes tudományági 
bizottságok, illetve a Doktori bizottság ál-
lásfoglalását. Az ad hoc kollégium az LB 
jelentését esetleges módosításokkal vagy 
elfogadja, vagy (további vizsgálatot elren-
delve) elutasítja. A kollégium a jóváha-
gyott akkreditációs jelentést határozati ja-
vaslatként a MAB plénuma elé terjeszti. A 
plénumvitát megelızıen az akkreditációs 
jelentést az intézmény betekintésre meg-
kapja a MAB elnökétıl, melyhez megjegy-
zéseket főzhet.  
(A 2004/4/II/2. sz. MAB határozatban el-
fogadott Akkreditációs Útmutató szerinti 
eljárási rend módosítása – módosítás átve-
zetve 2005. október 3.) 
Szakok párhuzamos akkreditációs eljárása 
esetén az LB jelentését a vizsgált szak tu-
dományága szerint illetékes tudományági 
bizottság véleményezi. A tudományági bi-
zottság a jelentés szakokra vonatkozó részét 
az esetleges megjegyzéseivel, módosítási 
javaslataival az illetékes kollégium elé, a 
doktori iskolák akkreditációs értékelését 
tartalmazó részét a Doktori bizottság elé 
terjeszti. A vizsgált szakok tudományága 
szerint illetékes kollégium, illetve a Doktori 
bizottság az akkreditációs jelentés vonatko-
zó részének vitáját követıen terjeszti a je-
lentését a MAB plénuma elé. A plénumvitát 
megelızıen az akkreditációs jelentést az 

intézmény betekintésre megkapja a MAB 
elnökétıl, melyhez megjegyzéseket főzhet. 

2. Javaslat a kiválósági hely cím odaítélési 
eljárásának módosítására, a 2005/2/VI/1. 
sz. MAB határozat módosítása  
A MAB bírálati eljárása 

1.1. Tudományáganként 3-3 tagú bíráló bi-
zottságot jelöl ki a plénum. A bíráló bi-
zottság elnöke plénumtag. Személyére a 
plénum adott tudományágat képviselı 
tagjai közül a MAB elnöke tesz javasla-
tot. A további tagokra – akik közül az 
egyik külföldi – a bizottsági elnökkel 
egyetértésben a MAB elnöke tesz javas-
latot. 

1.2. A pályázott kiválósági hely cím odaítélé-
sének vonatkozásában a 3 tagú bíráló 
bizottság a benyújtott anyag alapján ter-
jeszti elı az illetékes tudományági bi-
zottságnak, az indoklással ellátott javas-
latát. Ha doktori iskola pályázik kiváló-
sági hely címre, akkor a javaslatát a 
Doktori bizottság elé terjeszti.  
A javaslat indoklásában be kell mutatni, 
hogy a vizsgált szak vagy doktori iskola 
esetében mely részek, elemek alapján ja-
vasolt a kiválósági hely cím odaítélése. 

1.3. Az illetékes tudományági bizottság, illet-
ve a Doktori bizottság véleményezi a bí-
ráló bizottság javaslatát, majd azt az el-
nökséghez továbbítja. Amennyiben a 3 
tagú bíráló bizottság és az illetékes tu-
dományági bizottság állásfoglalása el-
tér, akkor az ügy elnökség elé kerülése 
elıtt az illetékes kollégium állásfoglalá-
sát is ki kell kérni. 

1.4. Az elnökség a plénum elé terjesztendı 
állásfoglalása kialakításához – ha annak 
szükségét látja – további szakértıi véle-
ményt is kérhet.  

1.5. Az elnökségi állásfoglalás alapján a 
MAB elnöke terjeszti a plénum elé a pá-
lyázott kiválósági hely cím odaítélésére 
vonatkozó határozati javaslatot és annak 
indoklását. 

1.6. A pályázott kiválósági hely cím odaítélé-
sére vonatkozóan a plénum dönt. 

 

Intézmények éves jelentéseivel kapcsolatos MAB állásfoglalás 

2005/7/VI/3. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
Készítse el az intézmény a hatályos törvény vo-
natkozó pontjában szabályozott módon az éves 

jelentését, terjessze azt az intézményi tanács 
elé, de – eltérıen a korábbi évek gyakorlatától 
– az intézményi tanács által jóváhagyott jelen-
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tést ne küldjék el a MAB Titkárságára, hanem 
csak a jelentés intézményi tanács általi jóvá-
hagyásáról, a minıségfejlesztési bizottság eset-
leges intézkedési javaslatairól adjon az intéz-
mény vezetıje a MAB elnökének szóló írásos 
tájékoztatást legkésıbb 2006. január 16-ig (a 
2005/06-os tanévben a második körös 

akkreditációs értékelésben sorra kerülı intéz-
mények idei éves jelentését a 2005-ös év ıszén 
készülı, és 2005. november 30-ig MAB-hoz el-
juttatandó önértékelésük értelemszerően tar-
talmazza). Ugyanakkor kérjük, hogy a MAB – 
ha annak szükségét látja – a részletes éves je-
lentésekbe betekintést nyerhessen. 

 

A mesterszakok indítási eljárásához 

20005/8/I/3/2. sz. MAB határozat (2005.10.14) 
A Magyar Akkreditációs Bizottsághoz több 
olyan mesterszak indítására vonatkozó kérel-
met nyújtottak be, amely szakok létesítési do-
kumentumairól még nem született plénum ha-
tározat. Mivel ezen szakok létesítésére benyúj-
tott képzési és kimeneti követelmények várha-
tóan több ponton is változhatnak, ezért 
• a benyújtó intézmények a képzési és kime-

neti követelményeknek az OM honlapján 
történı megjelenése után írásban tájékoz-

tassák a MAB-ot arról, hogy a már benyúj-
tott szakindítási kérelmüket kívánják-e vé-
leményeztetni, vagy új szakindítási kérelmet 
nyújtanak be a MAB-hoz; 

• a jövıben a MAB-hoz csak olyan szakok in-
dítására vonatkozó kérelmet lehessen be-
nyújtani, melyeknek hivatalosan elfogadott 
és minden érdekelt intézmény számára nyil-
vános helyen elérhetı képzési és kimeneti 
követelményei vannak. 

 
Kollégiumi elıterjesztések visszautalása a döntés elıkészítı bizottságokhoz 

2005/9/XI/2. sz. MAB határozat (2005.10.14.) 
Amennyiben valamely kollégium által elıter-
jesztett határozati javaslat ügyében a plénu-

mon vita alakul ki, az ülést levezetı elnök visz-
szautalhatja az ügyet újratárgyalásra a döntés 
elıkészítı bizottság(ok)hoz. 
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SZEMÉLYI HÍREK 

Véleményezı bizottságok, ad hoc bizottságok 

2005/7/III/3. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
A Veszprémi Egyetem D156 számú doktori is-
kolája idıközi ellenırzését végzı ad hoc bizott-
ság összetétele: 
A plénum Kertész András ad hoc bizottsági el-
nök javaslatát egyhangúlag támogatta: az ad 
hoc bizottság tagjai: Kenesei István, Pléh Csa-
ba. 
 
2005/7/VII/1. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
Új plénumtag MAB-ban betöltött feladatkörei: 
Keviczky László az Informatikai bizottság el-
nöke (társelnök: Györfi László), a Doktori bi-
zottság és az EFT bizottság tagja, a BMF, az 
SzTE és a GDF intézményi akkreditációs LB 
jelentését megvitató ad hoc kollégiumok tagja. 
 

2005/7/VII/3. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
A második körös LB-ben bekövetkezett szemé-
lyi változás: 
Turay Alfréd, a Sárospataki Ref. Teológiai 
Akadémia 2005/6/VI. sz. MAB határozatban 
jóváhagyott LB elnöke a felkérést nem tudja 
vállalni. Új LB elnök: Lukács László 
(Sapientia HF) 
 
2005/9/IX/2. sz. MAB határozat (2005.10.28.) 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a Magyar 
Ösztöndíj Bizottság (MÖB) tagjainak sorába a 
2006-2008 közötti idıszakra Dr. Kollár János 
fizikust, DSc (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet) delegálja. 

 

A második akkreditációs kör soron következı intézményeibe javasolt kari elnökök 

2005/8/VII. sz. MAB határozat (2005.10.14.) 

Második akkreditációs kör soron következı kari ta-
gozódású intézményei 

Felkért 
koordináló

elnök 

Kari LB elnökök 
Javaslattevı: kord. elnök 

Agrárgazdasági és Vidékfejl. Kar Klement Zoltán akadémikus MTA NKI 
Állam- és Jogtudományi Kar     
Általános Orvostudományi Kar   

Bölcsészettudományi Kar Orosz Magdolna DSc ELTE BTK 
Egészségügyi Fıiskolai Kar  Mészáros Judit CSc SE - EFK fıisk. 

tanár 
Fogorvostudományi Kar   
Gyógyszerésztudományi Kar   

Hajdúb.-i W. I. Pedagógiai Fıisk. Kar Forray Katalin DSc PTE BTK 
Informatikai Kar Rónyai Lajos akadémikus MTA 

SZTAKI 
Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernı akadémikus BCE 
Mezıgazdaságtudományi Kar Klement Zoltán akadémikus 
Mőszaki Fıiskolai Kar Lenkei Péter DSc professor emeritus 
Természettudományi Kar Penke Botond akadémikus SZTE Orvo-

si Vegytani Intézet 

 

DE 

(Debrecen) 
 

Konzervatórium (mővész képzések) 

 
 
 

Hatvani 
László  

 
Állattudományi Kar Bedı Zoltán akadémikus 
Csokonai V. M. Pedag.-i Fıisk. Kar Bábosik István DSc, ELTE 
Gazdaságtudományi Kar Csáki Csaba akadémikus BCE 

 
KE  

(Kaposvár) 
Mővészeti Fıiskolai Kar 

 
Bedı 

Zoltán 
Mankó Mária CSc, BDF 

Bölcsészettud.-i és Mővészeti FK Gadányi Károly DSc BDF rektora 
Gazdaság és Társadalomtud.-i FK Seres László DSc SZTE JGYTFK Ké-

mia és Kémiai Informatika Tsz. 
Mőszaki és Mezıgazd.-i Fıiskolai Kar Buzinkay Géza CSc EKF Médiatud. 

Tsz. 
Természettudományi Fıiskolai Kar Mucsi Imre DSc SZTE MFK fıisk. rek-

tor 

 
NYF 
(Nyíregy-

háza) 
 

Tanárképzés 

 
 
 

Békési 
Imre 

 

Hauser Zoltán CSc EKF rektor 
Gazdasági Fıiskolai Kar (Békéscsaba) Molnár József CSc SZIE rektor 
Mezıgazdasági FK (Mezıtúr) Neményi Miklós DSc NYME 
Mezıgazd. Víz és Környgazd. FK. Németh Tamás DSc Talajtani és 

Agrókémiai Kutató fıigazgató 

 
TSF 
(Szarvas) 

 
Pedagógiai Fıiskolai Kar (Szarvas) 

 
Babinszky 

László 

Cseh Sándor PhD NYME ATFK fıig. 
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2005/9/IX/1. sz. MAB határozat (2005.10.28.) 
Intézményi akkreditációt végzı LB személyi 
összetételének változása: 
Klement Zoltán halála miatt a plénum felkérte 
Bedı Zoltánt a folyamatban lévı SZIE 

akkreditáció koordináló elnökének, Harnos 
Zsoltot (BCE KEE) a most induló DE 
akkreditációnál az Agrárgazdasági és Vidék-
fejlesztési és a Mezıgazdaságtudományi Kar 
kari LB elnöki teendıinek ellátására. 

 

Intézményi akkreditációs Látogató Bizottságok 
személyi összetétele 

2005/10/IV/1. számú MAB határozat 
 

DEBRECENI EGYETEM 

Koordináló elnök: Hatvani László 

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 
Mezıgazdaságtudományi Kar 

Kari elnök: Harnos Zsolt akadémikus, BCE 
Tagok: 
Schmidt János akadémikus, NYME Mezı-
gazdasági és Élelmiszertudományi Kar Ta-
karmányozási Tsz. 
Hoschke Ágoston CSc, BCE ÉTK Sör- és 
Szeszipari Tsz. 
Forgács Csaba docens, BCE GTK 
Agrárgazdaságtani Tsz. 
Mátyás Csaba akadémikus NYME Erdı-
mérnöki Kar Környezettudományi Intézet, 
Ökológiai és Genetikai Tsz. 
Bedı Zoltán akadémikus, MTA-MgKI 

Bölcsészettudományi Kar 
Kari elnök: Orosz Magdolna DSc, ELTE 
BTK 
Tagok:  
Bacsó Béla int.ig. egyetemi tanár, DSc (esz-
tétika, filozófia ELTE BTK Mővészetelméle-
ti és Médiakutatási Intézet 
Pukánszky Béla tszvez. egyetemi tanár, 
rektorh., DSc (neveléstudomány, tanárkép-
zés), SZTE BTK Nev.tud. Tsz. 
Siptár Péter DSc (nyelvtudomány) MTA 
Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály  
Pócs Éva egyetemi tanár DSc (néprajz, ant-
ropológia) PTE BTK Néprajz és Kulturális 
Antropológia Tanszék 
Neményi Mária DSc MTA Szociológiai Ku-
tató Intézet (szociológia)  

Egészségügyi Fıiskolai Kar 
Kari elnök: Mészáros Judit fıiskolai tanár, 
Csc, SE EFK 
Tagok: 
Gardó Sándor egyetemi tanár, Gyır 
Pogány Magda fıiskolai tanár, fıigazgató, 
Szeged 
Betlehem József fıigazgató-helyettes, Pécs 
Czinner Antal egyetemi tanár, (SE EFK) 
Budapest 

Hajdúb.-i W. I. Pedagógiai Fıiskolai Kar 
Kari elnök: Forray Katalin DSc PTE BT 
Tag: Gáspár Mihály BDF Pedagógiai és 
Pszichológiai Tsz. csoport vezetıje 

Informatikai Kar (egyszemélyes LB: Rónyai 
Lajos akadémikus MTA SZTAKI) 

Közgazdaságtudományi Kar 
Kari elnök: Zalai Ernı akadémikus BCE 
Tag: László Gyula CSc PTE Közgazdaság-
tudományi Kar 

Mőszaki Fıiskolai Kar 
Kari elnök: Lenkei Péter DSc professor 
emeritus 
Tagok: 
Hübner Mátyás Ybl díjas építész 
Bánhidi László DSc 
İsz János CSc BME 

Természettudományi Kar 
Kari elnök: Penke Botond akadémikus 
SZTE Orvosi Vegytani Intézet 
Tagok: 
Hatvani László akadémikus SZTE (matema-
tika) 
Hebling János MTA doktora, egyetemi ta-
nár, PTE Fizikai tanszékvezetı (fizika) 
Probáld Ferenc DSc ELTE (földtudomány) 
Sármay Gabriella DSc ELTE (biológia, 
környezet) 
 

Minıségbiztosítási szakértı: Bíró Zoltán 
ME Vezetéstudományi Intézet 

 

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA 

Koordináló elnök: Békési Imre 
Tagok:  
Gadányi Károly CSc BDF rektora 
Seres László DSc SZTE JGYTFK Kémia és 
Kémiai Informatika Tsz 
Buzinkay Géza CSc EKF Médiatud. Tsz. 
Mucsi Imre DSc SZTE MFK fıisk. rektor 
Hauser Zoltán CSc EKF rektor,  
Szabolcs Éva CSc ELTE Nevtud Tsz. vez 
 

Minıségbiztosítási szakértı: Bernáth Lajos 
Debrecen 
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TESSEDIK SÁMUEL FİISKOLA 

Koordináló elnök: Babinszky László 
Gazdasági Fıiskolai Kar (Bcsaba) 

Kari elnök: Molnár József CSc, SZIE rektor 
Tagok: 
Dr. Hamar Farkas fıisk. docens BGF Ke-
reskedelmi, Vendéglátóipari- és Idegenfor-
galmi Fıisk. Kar Gazd.tud. Int. 
Dr. Bartók István BCE dékánhelyettes 
Dr. Németh Péter CSc PTE ÁOK Intézet-
igazgató 

Mezıgazdasági FK (Mezıtúr) 
Kari elnök: Neményi Miklós DSc, NYME 
Tagok: 
Horváth Béla intézetigazgató egyetemi ta-
nár NYME Erdımérnöki Kar  
Kismányoki Tamás intézetigazgató egyete-
mi tanár VE Georgikon MGTK 

Mezıgazd. Víz és Környgazd. FK. 
Kari elnök: Németh Tamás DSc, Talajtani 
és Agrókémiai Kutató fıigazgató 
Tagok:  
Gyıri Zoltán DSc tanszékvezetı, egyetemi 
tanár, DE ATC Élelmiszerbiztonsági és 
Mínıségbiztosítási Tsz.,  
Scmidt Rezsı CSc tszv egyetemi tanár, 
NYME Mezıgazd.tud. Kar, Földmővelésta-
ni Tsz., Mosonmagyaróvár 

Pedagógiai Fıiskolai Kar (Szarvas) 
Kari elnök: Cseh Sándor PhD NYME 
ACsJTFK fıigazgató 
Tagok:  
Albertné dr. Herbszt Mária PhD. fıiskolai 
tanár, Eötvös József Fıiskola  
Dr. habil Fusz György DLA fıiskolai tanár, 
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Pe-
dagógiai Fıiskolai Kar 
 

Minıségbiztosítási szakértı: Topár József 
BME 

 

KAPOSVÁRI EGYETEM 

Koordináló elnök: Bedı Zoltán 

Állattudományi Kar 
Kari elnök: Bedı Zoltán akadémikus 
Tag: Schmidt János akadémikus NYME 

Csokonai V. M. Pedag.-i Fıisk. Kar 
Kari elnök: Bábosik István DSc, ELTE 
Tagok:  
Fehér Irén CSc NYME ACSJTFK 
Papp Gabriella PhD ELTE Gyógypedagó-
giai Kar fıigazgató helyettes  

Juhász Gábor PhD KJF Európai Közpoliti-
ka és Szociális Szolgáltatás Menedzsment 
Tsz 

Gazdaságtudományi Kar 
Kari elnök: Csáki Csaba akadémikus BCE) 
Tagok: 
Nábrádi András CSc DE 
Fehér István CSc SZIE 
Kostyál Rezsı CSc KRF docens (félállású) 

Mővészeti Fıiskolai Kar 
Kari elnök: Mankó Mária CSc, BDF) 
Tagok: 
Horányi Özséb egyetemi tanár BME Szo-
ciológia és Kommunikációs Tsz. 
Zsótér László fımunkatárs, Magyar Ipar-
mővészeti  
 

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA 

(ZSÁMBÉK) 

Kari elnök: Nádasi Mária ELTE 
Tagok: 
Cseh Sándor PhD NYME ATFK 
Komlósiné, Knipf Erzsébet CSc ELTE BTK 
Teleki Béla PhD NYME BEPFK 
 

KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓ-

KÉPZİ FİISKOLA (DEBRECEN) 

Kari elnök: Nádasi Mária ELTE 
Tagok: 
Hunyady Györgyné CSc, ELTE TFK 
Györgyiné, Koncz Judit PhD KRE TFK 
 

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI 

AKADÉMIA 

Kari elnök: Lukács László (Sapientia Hittu-
dományi Fıiskola) 
Tagok: 
Fekete Károly professzor DRHE 
Németh Dávid professzor KRE 
 

NEMZETKÖZI ÜZLETI FİISKOLA (IBS)  (BU-

DAPEST) 

Kari elnök Temesi József (BCE) 
Tagok: 
Király Júlia Nemzetközi Bankárképzı 
Dobay Péter PTE 
 

ZSIGMOND KIRÁLY FİISKOLA (BUDAPEST) 

Kari elnök: Balaton Károly BCE 
Tagok: 
Farkas Ferenc CSc, PTE 
Leitner Sándor CSc, KE CsVM TF 
Tóka Gábor PhD CEU Politológia Tsz. 
 



2006. február AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ  
 

15 

Megjegyzések: 
Azon intézményekben, ahol minıségbiztosítási 
szakértıként nem szerepel jelölt, ott az LB el-
nöke kap felkérést e feladat ellátására.  
Minden látogató bizottság kiegészül még a 
HÖOK egy képviselıjével.  

Azon intézményekben, ahol doktori képzés is 
folyik, a DOSZ egy képviselıje is részt vesz 
majd az LB munkájában. 
 

 

Változás a MAB tudományági bizottságaiban

2005/10/IV/2. sz. MAB határozat (2005.12.09.) 
Személyi változás az Állam-, jog- és közigazga-
tási tudományok bizottságban: 
A Magyar Ügyvédi Kamara korábbi jelöltje, 
Hubay Pál helyett, Dobozy Levente 
 

2005/7/VII/2. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
Változás a Pszichológia- és neveléstudományi 
bizottság elnökségében: 
A Pszichológia- és neveléstudományi bizottság 
elnöke Sáska Géza, társelnöke Oláh Attila. 
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INTÉZMÉNYI, KARI HATÁROZATOK 

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem közbülsı eljárása 

2005/7/VI/2. sz. MAB határozat (2005.09.30.) 
A MAB mind az Egyetem közbülsı eljárását, 
mind a doktori iskola véleményezési eljárást 
felfüggeszti. A felfüggesztett eljárások további 
menetérıl az intézmény rektorával, illetıleg a 

Közalapítvány az Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvő Egyetemért kuratórium elnöké-
vel történt egyeztetést követıen dönt majd a 
plénum.  

 

Második körös intézményi akkreditációs értékelések 

A MAB idén 5 felsıoktatási intézmény intéz-
ményi akkreditációját végezte el, ezek közül 
két esetben az akkreditációs jelentésekrıl a de-
cemberi plénumülésen született határozat: 

2005/10/III/1. sz. MAB határozat (2005.12.09.) 

A Budapesti Mőszaki Fıiskola második 
akkreditációs értékelése 

A minısítések összefoglalása 

A MAB plénuma a Budapesti Mőszaki Fıiskola 
második intézményi akkreditációs értékelés ke-
retében lefolytatott eljárásának akkreditációs 
jelentését, benne az alábbi akkreditációs mi-
nısítésekkel alábbi határozatában fogadta el.  
Az akkreditációs vizsgálatot lezáró MAB hatá-
rozat dátuma: 2005. december 9. 
 

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA, va-
lamint annak karai 
• Bánki Donát Gépészmérnöki Fıiskolai Kar 
• Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıisk. Kar 
• Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar 
• Neumann János Informatikai Fıiskolai Kar 
• Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki Fıisko-

lai Kar 
akkreditálhatók. Az akkreditáció hatálya: 
2013. december 31. 

Akkreditálható továbbá az alább (tudomány-
ágak szerinti csoportosításban) felsorolt, a 
vizsgálat idején a Fıiskolán folyó minden ha-
gyományos képzés.  
A Fıiskolán folyó képzések akkreditációs mi-
nısítése (tudományáganként): 
 
A felsorolt képzések akkreditációs minısítése: 
A (akkreditálható) 
(A vizsgálat idején a Fıiskolán folyó minden 
hagyományos képzés akkreditálható). 
 
Az akkreditáció határideje: az akkreditáció a 
szakok kifutásáig érvényes.  
(A 2006/2007-es tanévtıl már csak többciklusú 
képzési rendszerő szakok indíthatók) 
 

VILLAMOSMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK 

Villamosmérnök-asszisztens (FSz képzés) 
A képzési program OKJ száma: 55 5423 01 

Villamosmérnöki (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): 
N6/L8/E8/T8 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága1: villamosmérnöki, mőszaki, 
villamos- és energetikai mérnöki 

Számítógéphálózati (szakirányú továbbképzés) 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): L3 
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
8/1999 

Távközléstechnikai (szakirányú továbbképzés) 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): L3 
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
48/2002 

 

GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK 

Gépipari mérnök-asszisztens (FSz képzés) 
A képzési program OKJ száma: 55 5442 01 

Gépészmérnöki (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): 
N6/L8 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: gépészmérnöki, mőszaki, gé-
pész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki 

Mőszaki környezeti (szakirányú továbbképzés) 
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
8/1999 

Termékfejlesztı (szakirányú továbbképzés) 
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
8/1999 

                                                           
1 A 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
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INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK 

Mőszaki informatika (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): 
N6/E8 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: mérnök informatikus, informa-
tika, informatikai 

Általános informatikus (szakirányú tovább-
képzés) 

Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
8/1999 

 

MULTIDISZCIPLINÁRIS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK 

Könnyőipari mérnökasszisztens (FSz képzés) 
A képzési program OKJ száma: 55 5411 01 

Biztonságtechnikai (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): 
N7/L8 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: had- és biztonságtechnikai 
mérnöki, mőszaki, had- és biztonságtechni-
kai mérnöki 

Mérnöktanári (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): 
N+2/T+4 (BGK), N6/L+4 (KVK) 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 
Ha van más tudományági besorolása, annak 
megnevezése: neveléstudományok 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: - 

Mőszaki szakoktató (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): L6 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
111/1997, 8/1982 
Ha van más tudományági besorolása, annak 
megnevezése: neveléstudományok 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: mőszaki szakoktató, mőszaki, 
mőszaki menedzser, mőszaki szakoktató 

Mőszaki menedzser (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): 
N7/L8/T4x3 trim. 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 

Ha van más tudományági besorolása, annak 
megnevezése: gazdálkodás- és szervezéstu-
dományok 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: mőszaki menedzser, mőszaki, 
mőszaki menedzser, mőszaki szakoktató 

Könnyőipari mérnöki (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): 
N6/L8, T 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: könnyőipari mérnöki, mőszaki, 
anyag-, fa- és könnyőipari mérnöki 

Biztonságszervezı (szakirányú továbbképzés) 
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
8/1999 

 

GAZDÁLKODÁS- ÉS SZEVEZÉSTUDOMÁNYOK 

Informatikus közgazdász (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben):N7 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
4/1996 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: gazdálkodási és menedzsment, 
gazdaságtudományok, üzleti 

Minıségügyi (szakirányú továbbképzés) 
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
8/1999 
Ha van más tudományági besorolása, annak 
megnevezése: gépészeti, multidiszciplináris 
mőszaki tudományok 

Menedzser (szakirányú továbbképzés) 
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 
8/1999 
Ha van más tudományági besorolása, annak 
megnevezése: multidiszciplináris mőszaki tu-
dományok 
 

KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK 

Környezetmérnöki (alapképzés) 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben):N6 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 
157/1996 
Ha van más tudományági besorolása, annak 
megnevezése: multidiszciplináris mőszaki tu-
dományok 
A jogutód alapszak neve, képzési területe, 
képzési ága: környezetmérnök, mőszaki, bio-, 
környezet- és vegyészmérnöki 
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2005/10/III/2. sz. MAB határozat (2005.12.09.) 

Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 
Nevelıintézet 2. akkreditációs értékelése  

A minısítések összefoglalása 

A Magyar Akkreditációs Bizottság a hatályos 
felsıoktatási törvény 81.§ (4) és a 122. §-ban: 
foglaltak értelmében az intézményi 
akkreditációs eljárása keretében értékelte a 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 
Nevelıintézetében folyó képzés és a tudomá-
nyos kutatás színvonalát és a vizsgálat ered-
ményeként megállapította, hogy az intézmény-
ben folyó képzési és kutatási tevékenysége 
megfelel a hatályos Ftv. követelményrendsze-
rének, továbbá azoknak a minıségi elvárások-

nak, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása fıis-
kola, illetve a hagyományos képzési rendszer-
hez tartozó képzések akkreditációjának feltéte-
léül szab.  

A MAB plénuma e határozatában fogadta el a 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 
Nevelıintézete második intézményi akkreditá-
ciós értékelés keretében lefolytatott eljárásá-
nak akkreditációs jelentését, benne az alábbi 
akkreditációs minısítésekkel: 
 

Az akkreditációs eljárási rend értelmében a 
második intézményi akkreditációs értékelések-
rıl szóló akkreditációs jelentéseket a MAB a 
honlapján közzéteszi. 

Értékelés tárgya 
Akkreditáci-
ós minısítés 

Akkreditáció 
hatálya 

MOZGÁSSÉRÜLTEK PETİ ANDRÁS NEVELİ ÉS NEVELİKÉPZİ INTÉZETE A 2013.12.31. 
konduktor-tanító alapképzési szak 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): nappali, 8 félév 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 158/1994. (XI.17.) 
Tudományági besorolása: neveléstudomány 
A jogutód alapszak1: konduktor (tanító szakiránnyal)  

képzési területe, képzési ága: pedagógusképzés; óvodapedagógus, tanító 

 
 

A 

konduktor-óvodapedagógus alapképzési szak 
Képzési szint: fıiskolai 
Képzési forma és képzési idı (félévekben): nappali, 8 félév 
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 219/2001.(X.24.) 
Tudományági besorolása: neveléstudomány 
A jogutód alapszak1: konduktor (óvodapedagógus szakiránnyal) 

képzési területe, képzési ága: pedagógusképzés; óvodapedagógus, tanító 

 
 

A 

 
A hagyomá-
nyos képzé-
sek akkredi-
tációja a sza-
kok kifutásá-
ig érvényes. 
(A 2006-
2007-es tan-
évtıl már 
csak több-
ciklusú kép-
zési rendsze-
rő szakok 
indíthatók)  

Intézménylétesítés 

Nem támogatott szakok miatt okafogyottá vált állami elismerés iránti kérelem 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat sz. 
Li5 

(Bs752, Bs753) 
Atalanta Oktatási Kft Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola állami elismerése 2005/10/VII/6 

 
 

Nem támogatott mőködési engedély iránti kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat sz. 
Lm6 SZÁMALK OBS University of Durham és a SZÁMALK Open Busi-

ness School, külföldi intézmény távoktatási formában 
való magyarországi mőködésének engedélykérése 

2005/7/XI/1. 

Lm9 Visart Mővészeti 
Akadémia 
& École d’Art 
Maryse Éloy 

Visart Mővészeti Akadémia & École d’Art Maryse 
Éloy magyarországi mőködési engedélyt kér 

2005/7/XII/2 

 

Karlétesítés (támogatott) 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat sz. 
Lk5 ME Egészségügyi Fıiskolai Kar létesítése 2005/7/XII/1 
Lk6 PTE Egészségtudományi Kar létesítése 2005/10/VII/5 

                                                           
1 A 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
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EGYETEMI ÉS FİISKOLAI TANÁRI PÁLYÁZATOK 

Támogatott egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok 
 

Kód MAB határozat száma 
E281E 
E296F, E298F 

2005/7/II. 
(Fellebbezés után) 

E439E 
E436F, E437F, E438F 

2005/9/II/1. 

Nem támogatott egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok 
 

Kód MAB határozat száma 
E284E, E285E, E280E, E380E, E206E, E205E, E241E, E242E 
E347F, E405F 

2005/7/II. 
(Fellebbezés után) 

E234E 2005/9/II/2. 
(Fellebbezés után) 

 
 
 

2005. év végén újabb közel 140 egyetemi és 72 
fıiskolai tanári pályázat érkezett véleménye-
zésre a Magyar Akkreditációs Bizottság titkár-

ságára. A pályázati kiírások az Oktatási Köz-
löny 29.-34. számaiban jelentek meg.  
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DOKTORI ISKOLÁK 

Doktori iskolák idıközi ellenırzése (monitoring) (PTE D97) - 2004. évi ellenırzés 3. része 

Int. DI tudományága/Akkreditációs 
határozat 2002/5/II 

Ny.sz DI vezetı DB állásfoglalás 

PTE Interdiszciplináris: 5. Társadalomtu-
dományok (5.8 Politikatudományok) 
6. Bölcsészettudományok (6.1 Tör-
ténelemtudományok, 6.5 Néprajz – 
és kulturális antropológiai tudomá-
nyok) 
Határozat:  
A MAB 2004. dec. 31-ig lefolyta-
tandó minıségvizsgálat keretében 
különös gondot fordítson a doktori 
iskola részeként mőködı politikatu-
dományi program vizsgálatára. (A 
személyi állomány további erısítése 
szükséges.) 

D 97 Kisbán Eszter 
(Programvezetı: 

Pálné Kovács 
Ilona) 

A politikatudományi program mő-
ködésérıl készült beszámoló jelen-
tésben a kurzusok ismertetése in-
formatív, világos képet ad a prog-
ram interdiszciplinaritásáról. A 
személyi feltételek éppen meg-
felelnek az elvárt szintnek. A 
doktoranduszok publikációs tel-
jesítménye gyenge átlagos. A pub-
likációk többsége helyi kiadvány-
okban jelenik meg. (A publikációs 
listákban szereplı közlemények 
egy része nem tekinthetı tudomá-
nyos mőnek, a tételek könyvészeti 
leírása nem felel meg az elfogadott 
standardoknak.)  
A bizottság a beszámoló alapján 
a program mőködését általában 
megfelelınek minısíti, de java-
solja a publikációkra vonatkozó 
elıírások megerısítését a tudo-
mányos követelményeknek meg-
felelıen.  

Változás doktori iskola vezetésében 

Kód Intézmény Tudományág Új vezetı Határozat száma 
D52 DE Állattenyésztési tudományok Dr. Kovács András 

egyetemi tanár 
2005/7/III/1/A 

D127 BCE Gazdálkodás- és szervezéstudomá-
nyok 

Dr. Balaton Károly, 
DSc egyetemi tanár 

2005/7/III/1/B 

Elıakkreditáció 

Támogatott doktori iskolák 
 

Kód Intézmény Tudományág Vezetı Határozat száma 
D174 PTE  5.6. Neveléstudományok Forray R. Katalin, 

DSc egyetemi tanár 
2005/9/III/1/2. 

D171 PTE 3.3 Egészségtudományok Bódis József, DSc 
egyetemi tanár 

2005/9/III/2. 
(Fellebbezés eluta-
sított létesítési ké-

relem ügyében) 

Felfüggesztett létesítési kérelmek 

Kód Intézmény Tudományág Vezetı Határozat száma 
D173 VE Interdiszciplináris: 2. Mőszaki tud. 

(2.4. Anyagtudományok és techno-
lógiák) 1. Természettud. (1.1. Ma-
tematika-és számítástudományok, 
1.2 Fizikatud., 1.5 Biológiai tud.) 

Vonderviszt Ferenc, 
DSc egyetemi tanár 

2005/9/III/1/1. 
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SZAK LÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Támogatott képesítési követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Tudományág Határozat száma 
k276 KE baromfitenyésztı szakirányú to-

vábbképzési szak létesítése 
4.3. Állatte-
nyésztési tudom. 

2005/7/VIII/1. 

k279 KE sertéstenyésztı szakirányú tovább-
képzési szak létesítése 

4.3. Állatte-
nyésztési tudom. 

2005/7/VIII/2. 

k282 SZTE természettudományi angol szakfor-
dító szakirányú továbbképzési szak 
létesítése 

1.7. Multidisz-
ciplináris termé-
szettud. (fizika, 
kémia, biológia) 
és 6.3.Nyelvtud. 

2005/7/VIII/3. 

k277 SZTE (+BGF) piac és közvéleménykutató szakirá-
nyú továbbképzési szak létesítése 

Multidiszcipliná-
ris társadalomtud. 
(5.4. Szociológiai 
tud. és 5.2. 
Közgazdaságtud.) 

2005/8/II/1/2. 

k278 KJF protokoll-rendezvényszervezı sztk. 
szak létesítése 

6.8. Média- és 
kommunikációs 
tudományok 

2005/8/II/1/3. 

k283 BCE elektronikai hírközlésmenedzser 
szakirányú továbbképzési szak léte-
sítése 

5.1. gazdálko-
dás- és szerve-
zéstudományok 

2005/8/II/1/4. 

k284 BCE kultúra-gazdaságtan szakirányú to-
vábbképzési szak létesítése 

6.8. média- és 
kommunikációs 
tudományok 

2005/8/II/1/5. 

k275 KE lótenyésztı szakirányú továbbkép-
zési szak létesítése 

4.3. Allatte-
nyésztési tudom. 

2005/9/V/3. 

k273 PPKE közvetítı (mediációs) szakirányú 
továbbképzési szak létesítése 

5.7.Multidiszcip
lináris társada-
lomtudományok 

2005/10/VII/1/1. 

k280 BCE gazdaság- és társadalomtörténet 
szakirányú továbbképzési szak léte-
sítése 

5.7.Multidiszcip
lináris társada-
lomtudományok 

2005/10/VII/1/2. 

 

Támogatott képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
Bk116 PRTA egyházi közösségszervezı alapképzési szak létesítése 2005/7/IX/1. 
Bk115 KTIF kántor alapképzési szak létesítése 2005/8/III/1/1. 
Bk118 
(Bs369) 

KRE diakónia alapképzési szak létesítése 2005/8/III/1/2. 

Mk16 ZMNE katonai logisztikai mesterszak létesítése (2 szakirány 
nélkül támogatva) 

2005/8/IV/1. 

Mk17 ZMNE katasztrófavédelmi mérnök mesterszak létesítése 2005/8/IV/2. 
Mk18 ZMNE biztonságtechnikai mérnök mesterszak létesítése 2005/8/IV/3. 
Mk19 ZMNE védelmi igazgatás mesterszak létesítése 2005/8/IV/4. 
Mk20 ZMNE védelmi infokommunikációs rendszerszervezı mes-

terszak létesítése (vezetéstechnikai rendszerszervezı 
szaknévvel támogatva) 

2005/8/IV/5. 

Mk21 ZMNE biztonság- és védelempolitikai mesterszak létesítése 2005/8/IV/6. 
Mk22 ZMNE nemzetbiztonsági mesterszak létesítése 2005/8/IV/7. 
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Mk23 ZMNE katonai vezetıi mesterszak létesítése 2005/8/IV/8. 
Mk24 ZMNE büntetésvégrehajtási nevelésirányító mesterszak léte-

sítése (büntetésvégrehajtási vezetı szaknévvel támo-
gatva) 

2005/8/IV/9. 

Mk25 ZMNE határrendészeti és -védelmi vezetıi mesterszak létesí-
tése 

2005/8/IV/10. 

Bk121 TKBF buddhista hittudós és tanító alapképzési szak létesítése 2005/10/VII/3/1. 
Mk41 BME építész mesterszak létesítése 2005/10/VII/3/2. 
Mk2 BME mérnök informatikus mesterszak létesítése (megjegy-

zéssel támogatva, nem minden szakiránnyal) 
2005/10/VII/4/1. 

Mk3mód BME villamosmérnöki mesterszak létesítése (megjegyzés-
sel támogatva) 

2005/10/VII/4/2. 

Mk41 BME infrastruktúra-építımérnöki mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/4. 
Mk8 BME szerkezet-építımérnöki mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/5. 
Mk11 BME mőanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterszak 

létesítése 
2005/10/VII/4/6. 

Mk12 BME vegyészmérnöki mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/7. 
Mk26 NYME könnyőipari mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/8. 
Mk28 NYME faipari mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/9. 
Mk29 ME kohómérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/10. 
Mk30 ME anyagmérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/11. 
Mk32 SZE mechatronikai mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/12. 
Mk33 VE környezetmérnöki mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/15. 
Mk36 ME bánya és geotechnikai mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/16. 
Mk37 ME hidrogeológus mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/17. 
Mk38 ME elıkészítéstechnikai mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/18. 
Mk39 ME földtudományi mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/19. 
Mk40 ME olaj- és gáztechnikai mérnök mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/20. 
Mk6 BME földmérı és térinformatika mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/21. 
Mk34 BCE gazdaságinformatikus mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/22. 
Bk48 
(Bs172) 

RTF rendészeti igazgatási mesterszak biztonsági szakirány 
létesítése 

2005/10/VII/2/25. 

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
Mk42 VE folyamatmérnöki mesterszak létesítése 2005/10/VII/4/13. 
Mk45 BCE dísznövény- és zöldfelület-tudományi mesterszak léte-

sítése 
2005/10/VII/4/14. 

Felfüggesztett szaklétesítési kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
k281 ELTE piac és társadalomkutatási statisztika szakirányú to-

vábbképzési szak létesítése 
2005/8/II/1/1. 

Támogatott szakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
s1140 PTE fagottmővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása 2005/7/VIII/2/11. 
s1141 PTE gitármővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása 2005/7/VIII/2/12. 
s1142 PTE orgonamővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása 2005/7/VIII/2/13. 
s1143 PTE zongoramővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása 2005/7/VIII/2/14. 
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s1124 ének-zenetanár, karvezetés egyetemi alapk. szak indítása 
s1125 fagottmővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása 
s1126 gitármővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása 
s1128 gordonkamővész, -tanár egyetemi alapk. szak indítása 
s1129 harsonamővész, -tanár egyetemi alapk. szak indítása 
s1131 klarinétmővész, -tanár egyetemi alapk. szak indítása 
s1132 kürtmővész, -tanár egyetemi alapk. szak indítása 
s1133 mélyhegedőmővész, -tanár egyetemi alapk. szak indítása 
s1135 trombitamővész, -tanár egyetemi alapk. szak indítása 
s1136 

 
 
 
 
DE 

tubamővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása 

 
 
 
 

2005/7/VIII/2/1-10. 

Bs433 EKF matematika alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/1. 
Bs266 NYF matematika alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/2. 
Bs529 BME matematika alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/3. 
Bs411 ELTE fizika alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/4. 
Bs453 BDF fizika alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/5. 
Bs530 BME fizika alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/6. 
Bs226 PTE villamosmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/7. 
Bs462 DE építımérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/9. 
Bs403 ZMNE gépészmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/10. 
Bs419 NyME faipari mérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/11. 
Bs420 NyME könnyőipari mérnök alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/12. 
Bs203 KF anyagmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/13. 
Bs324 PTE anyagmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/14. 
Bs560 BDF ipari termék- és formatervezı alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/15. 
Bs386 EKF kémia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/16. 
Bs417 ELTE kémia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/17. 
Bs552 SZE gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/19. 
Bs257 GDF mérnök informatikus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/20. 
Bs723 NyF programtervezı informatikus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/21. 
Bs542 GDF mérnök informatikus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/23. 
Bs256 KRF gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 

szak indítása 
2005/7/IX/2/24. 

Bs434 NyME gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 
szak indítása 

2005/7/IX/2/25. 

Bs470 KE gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 
szak indítása 

2005/7/IX/2/26. 

Bs472 VE gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 
szak indítása 

2005/7/IX/2/27. 

Bs297 KE növénytermesztı mérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/28. 
Bs298 BCE környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak 

indítása (a környezetvédelmi szakirányt továbbra sem 
javasolja) 

2005/7/IX/2/29. 

Bs299 NyME környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak 
indítása 

2005/7/IX/2/30. 

Bs558 SZIE informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapképzési 
szak indítása 

2005/7/IX/2/31. 

Bs264 NyF földrajz alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/34. 
Bs455 BDF földrajz alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/35. 
Bs378 PTE környezettan alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/36. 
Bs464 NyME környezettan alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/37. 
Bs553 SZE környezetmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/38. 
Bs180 SZIE biológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/40. 
Bs478 EKF biológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/41. 
Bs254 SZE ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/43. 
Bs380 PTE ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/44. 
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Bs474 SE ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/45. 
Bs190 ME egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak 

indítása 
2005/7/IX/2/46. 

Bs191 ME orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak indítása 

2005/7/IX/2/47. 

Bs476 SE orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analiti-
kus alapképzési szak indítása 

2005/7/IX/2/48. 

Bs492 SE humánkineziológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/49. 
Bs249 NyF sportmenedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/50. 
Bs268 PTE sportmenedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/51. 
Bs491 SE sportmenedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/52. 
Bs551 EKF sportmenedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/53. 
Bs189 ME ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/54. 
Bs371 KTIF katekéta-lelkipásztor munkatárs alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/58. 
Bs521 EHE katekéta-lelkipásztor munkatárs (székhelyen kívül: Nyír-

egyháza) alapképzési szak indítása 
2005/7/IX/2/59. 

Bs540 KRE katekéta-lelkipásztor munkatárs alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/60. 
Bs197 NyME óvodapedagógus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/61. 
Bs201 TSF óvodapedagógus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/62. 
Bs271 AVKF óvodapedagógus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/63. 
Bs192 KF tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/64. 
Bs194 VTIF tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/65. 
Bs196 NyME tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/66. 
Bs202 TSF tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/67. 
Bs208 NyF tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/68. 
Bs276 PTE tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/69. 
Bs335 SzTE tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/70. 
Bs343 KRE tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/71. 
Bs381 SZIE tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/72. 
Bs443 KE tanító alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/73. 
Bs393 MPANNI konduktor alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/74. 
Bs602 PTE pedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/75. 
Bs640 SzTE pedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/76. 
Bs649 EKF pedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/77. 
Bs663 DE pedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/78. 
Bs680 ELTE pedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/79. 
Bs344 KRE óvodapedagógus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/80. 
Bs611 VE pedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/81. 
Bs621 NyF pedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/82. 
Bs198 NyME szociálpedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/83. 
Bs199 NyME szociálpedagógia (szhk: Pécs) alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/84. 
Bs405 DE szociálpedagógia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/85. 
Bs489 ME szociológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/87. 
Bs544 WJF szociális munka alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/88. 
Bs157 ZsKF politológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/89. 
Bs158 ZsKF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/90. 
Bs444 PPKE nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/91. 
Bs532 SzE gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/95. 
Bs564 SzF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/96. 
Bs562 SzF pénzügy és számvitel alapk. szak indítása (távoktatás) 2005/7/IX/2/97. 
Bs497 PPKE nemzetközi igazgatási alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/100. 
Bs506 SzE nemzetközi igazgatási alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/101. 
Bs556 ELTE igazságügyi igazgatási alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/102. 
Bs237 KJF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/103. 
Bs391 BKF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/104. 
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Bs409 BDF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/105. 
Bs448 PPKE kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/106. 
Bs485 KE kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/107. 
Bs523 EKF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/108. 
Bs568 BME kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/109. 
Bs624 
(Bs209NT) 

NyF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/110. 

Bs631 KRE kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/111. 
Bs682 ELTE kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/112. 
Bs449 DE biomérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/116. 
Bs576 VE biomérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/117. 
Bs494 VE mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/118. 
Bs496 BME mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/119. 
Bs500 DE mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/120. 
Bs504 DF mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/121. 
Bs505 ME mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/122. 
Bs508 GDF mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/123. 
Bs512 SzIE mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/124. 
Bs516 BMF mőszaki menedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/125. 
 KF kertészmérnöki hagyományos fıiskolai szak feltételesen 

akkreditált távoktatási képzés akkreditációs határidejé-
nek meghosszabbítása 

2005/7/XI/2. 

s1123, 
s1127, 
s1130, 
s1134 

DE énekmővész, gordonmővész, hegedőmővész, oboamő-
vész, -tanár, egyetemi alapképzési szakok indítása (ta-
nárképzésre való megjegyzéssel) 

2005/8/II/2/1-4. 

s1138, 
s1145 

SZTE énekmővész, -tanár, zongoramővész, -tanár egyetemi 
alapképzési szakok indítása (megjegyzéssel támogatva) 

2005/8/II/2/5-6. 

s1144, 
s1145 

SZTE hegedőmővész, -tanár, orgonamővész, -tanár egyetemi 
alapképzési szakok indítása (megjegyzéssel támogatva) 

2005/8/II/2/7-8. 

Bs570 SZE építészmérnök alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/3. 
Bs572 PTE építészmérnök alapképzési szak indítása (a kérelemben 

szakirányként feltüntetett épületszerkezeti konstruktır és 
településtervezés szakirányon folyó képzést is.) 

2005/8/III/2/4. 

Bs573 BME építészmérnök alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/5. 
Bs743 SZIE építészmérnök alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/6. 
Bs95átd. SZE közlekedésmérnöki alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/7. 
Bs487 ZMNE katonai gazdálkodás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/8. 
Bs513 ZMNE védelmi igazgatási (szhk: Ózd - megjegyzéssel támogat-

va, székhelyen megjegyzés nélkül) alapk. szak indítása 
2005/8/III/2/9. 

Bs567 ZMNE had- és biztonságtechnikai mérnök (székhelyen kívül: 
Ódz) alapképzési szak indítása (megjegyzéssel, kikötés-
sel támogatva) 

2005/8/III/2/10. 

Bs695 SzTE gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 
szak indítása 

2005/8/III/2/11. 

Bs368 KRE kántor alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/13. 
Bs369 
(Bk118) 

KRE diakónia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/14. 

Bs370 KRE református hittanoktató alapképzési szak indítása (támo-
gatás református hittanoktató oklevél megnevezéssel) 

2005/8/III/2/15. 

Bs716 GyHF környezettan alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/16. 
Bs604 PTE pszichológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/17. 
Bs628 KRE pszichológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/18. 
Bs641 SzTE pszichológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/19. 
Bs664 DE pszichológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/20. 
Bs681 ELTE pszichológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/21. 
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Bs690 PPKE pszichológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/22. 
Bs248 ME tanító alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/23. 
Bs509 KTIF tanító alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/24. 
Bs193 KF óvodapedagógus alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/25. 
Bs578 BDF andragógia alapképzési szak indítása (egy szakirány nél-

kül támogatva)  
2005/8/III/2/26. 

Bs588 TSF andragógia alapképzési szak indítása (1 szakirány nélkül 
támogatva) 

2005/8/III/2/27. 

Bs589 VTIF andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/28. 
Bs593 KJF andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/29. 
Bs617 NYF andragógia alapk. szak indítása (1 szakirány nélkül) 2005/8/III/2/30. 
Bs646 SZTE andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/31. 
Bs650 EKF andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/32. 
Bs657 DE andragógia alapképzési szak indítása (2 szakirány nélkül 

támogatva) 
2005/8/III/2/33. 

Bs679 ELTE andragógia alapképzési szak indítása (2 szakirány nélkül 
támogatva) 

2005/8/III/2/34. 

Bs707 KE andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/35. 
Bs712 ZSKF andragógia alapképzési szak indítása (2 szakirány nélkül 

támogatva) 
2005/8/III/2/36. 

Bs697 SZIE andragógia alapképzési szak indítása (2 szakirány nélkül 
támogatva) 

2005/8/III/2/37. 

Bs698 PTE andragógia alapképzési szak indítása (2 szakirány nélkül 
támogatva) 

2005/8/III/2/38. 

Bs731 TSF szociális munka alapképzési szak indítása (megjegyzés-
sel támogatva) 

2005/8/III/2/40. 

Bs771 KRE szociális munka alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/41. 
Bs720 ÁVF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/42. 
Bs525 SZIE szociális munka alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/46. 
Bs526 ME kutúrális antropológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/48. 
Bs595 PTE történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/50. 
Bs607 ME történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/51. 
Bs625 NyF történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/52. 
Bs633 KRE történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/53. 
Bs645 SZTE történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/54. 
Bs651 EKF történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/55. 
Bs667 DE történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/56. 
Bs670 ELTE történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/57. 
Bs694 PPKE történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/58. 
Bs637 SZTE néprajz alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/59. 
Bs659 DE néprajz alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/60. 
Bs671 ELTE néprajz alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/61. 
Bs585 BDF történelem alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/62. 
Bs745 
(Bs255) 

BMF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/64. 

Bs757 
(Bs223) 

NÜF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 
(nem minden szakirány támogatása) 

2005/8/III/2/65. 

Bs752 
(Bs436) 

WSÜF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/66. 

Bs726 
(Bs313) 

KRF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/67. 

Bs729 
(Bs195) 

NyME turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/68. 

Bs758 
(Bs225) 

NÜF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/69. 

Bs543 HFF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/71. 
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Bs755 
(Bs151) 

NYME kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása (2 
szakirány nélkül támogatva) 

2005/8/III/2/80. 

Bs730 
(Bs168) 

ME nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/81. 

Bs696 
(Bs345) 

BCE turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/82. 

Bs764 
(Bs307) 

PTE turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/83. 

Bs563 SZF turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/90. 
Bs565 SZF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/91. 
Bs639 SZTE ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/96. 
Bs676 ELTE ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/97. 
Bs689 PPKE ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/98. 
Bs662 DE ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/100. 
Bs626 KRE keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/101. 
Bs636 SZTE keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/102. 
Bs677 ELTE keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/103. 
Bs686 PPKE keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/104. 
Bs590 KJF anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/105. 
Bs596 PTE anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/106. 
Bs608 ME anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/107. 
Bs616 VE anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/108. 
Bs618 NYF anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/109. 
Bs634 SZTE anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/110. 
Bs655 EKF anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/111. 
Bs658 DE anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/112. 
Bs672 ELTE anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/113. 
Bs580 BDF germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/117. 
Bs591 KJF germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/118. 
Bs597 PTE germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/119. 
Bs609 ME germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/120. 
Bs612 VE germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/121. 
Bs630 KRE germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/122. 
Bs635 SZTE germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/123. 
Bs660 DE germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/124. 
Bs673 ELTE germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/125. 
Bs685 PPKE germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/126. 
Bs581 BDF magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/130. 
Bs606 ME magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/131. 
Bs614 VE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/132. 
Bs620 NYF magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/133. 
Bs632 KRE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/134. 
Bs638 SZTE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/135. 
Bs661 DE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/136. 
Bs669 ELTE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/137. 
Bs688 PPKE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/138. 
Bs594 PTE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/140. 
Bs652 EKF magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/141. 
Bs582 BDF romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/142. 
Bs592 KJF romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/143. 
Bs598 PTE romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/144. 
Bs615 VE romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/145. 
Bs622 NYF romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/146. 
Bs642 SZTE romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/147. 
Bs654 EKF romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/148. 
Bs665 DE romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/149. 
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Bs674 ELTE romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/150. 
Bs691 PPKE romanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/151. 
Bs599 PTE romológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/152. 
Bs584 BDF szlavisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/153. 
Bs600 PTE szlavisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/154. 
Bs623 NYF szlavisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/155. 
Bs644 SZTE szlavisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/156. 
Bs668 DE szlavisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/157. 
Bs675 ELTE szlavisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/158. 
Bs693 PPKE szlavisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/159. 
Bs510 NYF informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/160. 
Bs528 DE informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/161. 
Bs531 ELTE informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/162. 
Bs538 EKF informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/163. 
Bs545 BDF informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/164. 
Bs555 EJF informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/165. 
Bs577 PTE informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/166. 
Bs648 SZTE informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/167. 
Bs683 KE informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása (1 

szakirány nélkül támogatva) 
2005/8/III/2/168. 

Bs575 EKF informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/171. 
Bs613 VE szabad bölcsészet (etika szakirány) alapk. szak indítása 2005/8/III/2/172. 
Bs653 EKF szabad bölcsészet (etika szakirány) alapk. szak indítása 2005/8/III/2/173. 
Bs583 BDF szabad bölcsészet (etika, esztétika, filozófia, vallástudo-

mány, filmelmélet és filmtörténet szakirányok) alapkép-
zési szak indítása 

2005/8/III/2/174. 

Bs603 PTE szabad bölcsészet (etika, esztétika, filozófia, filmelmélet 
és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szak-
irányok) alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/175. 

Bs610 ME szabad bölcsészet (etika, esztétika, filozófia, vallástudo-
mány, kommunikáció és médiatudomány szakirányok) 
alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/176. 

Bs627 KRE szabad bölcsészet (vallástudomány szakirány) alapkép-
zési szak indítása 

2005/8/III/2/177. 

Bs643 SZTE szabad bölcsészet (etika, esztétika, filozófia, vallástudo-
mány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és 
médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/178. 

Bs666 DE szabad bölcsészet (etika, esztétika, filozófia, vallástudo-
mány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és 
médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/179. 

Bs711 ZSKF szabad bölcsészet (vallástudomány, filmelmélet és film-
történet, kommunikáció és médiatudomány szakirányok) 
alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/180. 

Bs678 ELTE szabad bölcsészet (mővészettörténet, filmelmélet és 
filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szakirá-
nyok) alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/181. 

Bs692 PPKE szabad bölcsészet (mővészettörténet, filmelmélet és 
filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szakirá-
nyok) alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/182. 

Bs699 DF mőszaki szakoktató alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/183. 
Bs703 SZE mőszaki szakoktató alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/184. 
Bs569 ELTE gyógypedagógus alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/185. 
Bs514 SZTE rekreáció-, életmód- és egészségfejl. alapk. szak indítása 2005/8/III/2/189. 
Bs517 SE rekreáció-, életmód- és egészségfejl. alapk. szak indítása 2005/8/III/2/190. 
Bs518 PTE rekreáció-, életmód- és egészségfejl. alapk. szak indítása 2005/8/III/2/191. 
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Bs520 ELTE rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapképzési 

szak indítása 
2005/8/III/2/192. 

Bs522 BDF rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapképzési 
szak indítása 

2005/8/III/2/193. 

Bs503 NYME rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapképzési 
szak indítása 

2005/8/III/2/194. 

Bs495 SE testnevelı edzı alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/195. 
Bs511 NYF testnevelı edzı alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/196. 
Bs533 PTE testnevelı edzı alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/197. 
Bs561 BDF testnevelı edzı alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/198. 
Bs566 SZTE testnevelı edzı alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/199. 
Bs574 EKF testnevelı edzı alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/200. 
Bs708 BMF mőszaki szakoktató alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/1. 
Bs721 
(Bs142) 

ZSKF gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/5. 

Bs715 
(Bs155) 

BKF közszolgálati alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/6. 

Bs744 
(Bs155) 

ÁVF közszolgálati alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/7. 

Bs717 BGF üzleti szakoktató alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/9. 
Bs768 DE építészmérnök alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/1. 
Bs498 KF mőszaki menedzser alapképzési szak indítása (kizárólag 

gazdálkodási mérnök vagy hasonló elnevezéső, mőszaki 
végzettséget nyújtó szakként támogatva) 

2005/9/V/1/2. 

Bs515 TSF mőszaki menedzser alapképzési szak indítása (kizárólag 
gazdálkodási mérnök vagy hasonló elnevezéső, mőszaki 
végzettséget nyújtó szakként támogatva) 

2005/9/V/1/3. 

Bs571 SZE mőszaki menedzser alapképzési szak indítása (de kizáró-
lag gazdálkodási mérnök vagy hasonló elnevezéső, mő-
szaki végzettséget nyújtó szakként támogatva) 

2005/9/V/1/4. 

Bs550 TSF gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 
szak indítása (1 szakirány nem támogatva) 

2005/9/V/1/5. 

Bs759 KF gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 
szak indítása (1 szakirányt nem támogatva) 

2005/9/V/1/6. 

Bs761 SZIE természetvédelmi mérnöki alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/7. 
Bs775 KE természetvédelmi mérnöki alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/8. 
Bs442 KE óvodapedagógus alapképzési szak indítása (szhk.: Pécs) 2005/9/V/1/11. 
Bs304 PTE gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/1. 
Bs765 DF gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/2. 
Bs314 SZTE anyagmérnöki alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/4. 
Bs792 BDF kémia alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/5. 
Bs766 BMF villamosmérnöki (távoktatás) alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/6. 
Bs787 BMF könnyőipari mérnök (távoktatás) alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/7. 
Bs789 BMF mőszaki menedzser (távoktatás) alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/8. 
Bs791 BDF környezettan alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/10. 
Bs790 BDF biológia alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/11. 
Bs778 SE egészségügyi szervezı alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/12. 
Bs777 EHE katekéta lelkipásztor alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/14. 
Bs788 
(Bk121) 

TKBF buddhista hittudós és tanító alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/15. 

Bs701 SZTE óvodapedagógus alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/16. 
Bs773 WJLF pedagógia alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/17. 
Bs801 BDF pedagógia alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/18. 
Bs781 BGF gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/20. 
Bs782 BGF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása 

(távoktatás) 
2005/10/VII/2/21. 
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Bs783 BGF pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/22. 
Bs784 BGF turizmus-vendéglátás alapk. szak indítása (távoktatás) 2005/10/VII/2/23. 
Bs793 BDF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/24. 
Bs172 
(Bk48) 

RTF rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szak-
irány létesítése 

2005/10/VII/2/26. 

Bs772 BMF mőszaki szakoktató alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/28. 
Bs760 KF mőszaki szakoktató alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/30. 
Bs763 SZIE mezıgazdasági szakoktató alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/31. 
Bs785 NYME mezıgazdasági szakoktató alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/32. 

Nem támogatott szakindítási kérelmek 
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s1137 DE ütıhangszermővész, -tanár egyetemi alapk. szak indítása 2005/7/VIII/2/15. 
Bs400 ZMNE villamosmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/8. 
Bs749 BDF kémia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/18. 
Bs718 GDF gazdasági informatikus alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/22. 
Bs383 KF környezetgazdálkodási agrármérnök alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/32. 
Bs418 KF kertészmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/33. 
Bs527 DF környezetmérnöki alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/39. 
Bs747 BDF biológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/42. 
Bs732 TSF ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/55. 
Bs332 SzTE sportmenedzser alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/56. 
Bs733 TSF egészségügyi szervezı alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/57. 
Bs200 NyME szociálpedagógia (szhk: Pápa) alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/86. 
Bs424 ZsKF szociológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/92. 
Bs445 PPKE politológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/93. 
Bs425 ZsKF társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/94. 
Bs722 NyME igazgatásszervezı alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/98. 
Bs539 DE kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/113. 
Bs710 KTIF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/114. 
Bs260 SzIE kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/7/IX/2/115. 
BS748 BDF matematika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/1. 
Bs769 KE gazdaságinformatikus alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/2. 
Bs746 BDF környezettan alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/12. 
Bs524 SZIE szociálpedagógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/39. 
Bs549 ME politológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/43. 
Bs751 DE politológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/44. 
Bs336 
mód. 

SZTE társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/45. 

Bs756 NÜF nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/47. 
Bs687 PPKE kulturális antropológia alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/49. 
Bs605 PTE néprajz alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/63. 
Bs507 BF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/70. 
Bs714 
(Bs143) 

BKF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/72. 

Bs719 
(Bs529) 

GDF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/73. 

Bs734-7 
(Bs178) 

TPF gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/75. 

Bs762 
(Bs175) 

HJF gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/76. 

Bs725 BME nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/77. 
Bs738-41 
(Bs179) 

TPF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/78. 

Bs728 
(Bs251) 

ZSKF emberi erıforrások alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/79. 
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Bs724 BME kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/84. 
Bs753 
(Bs435) 

WSÜF kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/85. 

Bs750 
(Bs477) 

DE emberi erıforrások alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/86. 

Bs754 
(Bs153) 

NYME pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/87. 

Bs546 
+kieg. 

DF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/8/III/2/92. 

Bs547 DF kommunikáció és médiatudomány (szhk: Budapest) 
alapképzési szak indítása 

2005/8/III/2/93. 

Bs704 BGF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/8/III/2/94. 
Bs713 
(Bs396) 

VTIF kommunikáció és médiatudomány alapk. szak indítása 2005/8/III/2/95. 

Bs601 PTE ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/99. 
Bs579 BDF anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/114. 
Bs629 KRE anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/115. 
Bs684 PPKE anglisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/116. 
Bs619 NYF germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/127. 
Bs656 EKF germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/128. 
Bs586 NyME germanisztika alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/129. 
Bs705 KE magyar alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/139. 
Bs548 KTIF informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/169. 
Bs559 SZIE informatikus könyvtáros alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/170. 
Bs502 NYME gyógypedagógus alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/186. 
Bs700 SZTE gyógypedagógus alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/187. 
Bs706 KE gyógypedagógus alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/188. 
Bs519 ELTE testnevelı edzı alapképzési szak indítása 2005/8/III/2/201. 
Bs587 NYME andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/2. 
Bs709 EJF andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/3. 
Bs702 DF andragógia alapképzési szak indítása 2005/8/III/3/4. 
Bs767 SZTE vadgazda mérnöki alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/9. 
Bs583 BDF szabad bölcsészet alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/10. 
Bs774 EJF gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/12. 
Bs727 KRF gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/13. 
Bs534 KRF kereskedelem és marketing alapk. szak indítása (távokt.) 2005/9/V/2/1. 
Bs536 KRF pénzügy és számvitel alapk. szak indítása (távoktatás) 2005/9/V/2/2. 
Bs770 DF közlekedésmérnöki alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/3. 
Bs799 KRF gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési 

szak indítása (távoktatás) 
2005/10/VII/2/9. 

Bs776 KTIF kántor alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/13. 
Bs647 SZTE gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása 

(távoktatás) 
2005/10/VII/2/19. 

Bs804 NYME igazgatásszervezı alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/27. 

FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK 

Támogatott program 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat száma 
F180 NyF területfejlesztési és gazdaságfejlesztési menedzser felsı-

fokú szakképzési program létesítése 
 

2005/8/VI. 
(Javasolt tudományág: 
5.1.Gazdálkodás- és 

szervezéstudományok) 
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KÜLFÖLDI INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGI MŐKÖDÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

Kód Benyújtó A kérelem címe Támogató 
MAB határozat száma 

Megjelenés a 
Közlönyben 

Lm7 Fridrich-
Alexander-
Universitat 
Erlangen 

Fridrich-Alexander-Universitat 
Erlangen 
és a 
Pápai Református Teológiai 
Akadémia közös jogi képzése 

MAB határozat nem született a 
kérelemrıl, mert a kérelmezett kép-
zés nem felsıfokú oklevéllel zárul 

Oktatási 
Közlöny 
33. sz. 

Lm1 Anglia 
Politechnic 
University 

Anglia Politechnic University 
és a 
BGF együttmőködése 

2005/1/VII/3. 
(A MAB az intézmény magyarorszá-
gi mőködését a jelenlegi jogszabály-
ok alapján nem kifogásolhatja, a 
kiadott diplomák magyar diplo-
maként történı elismerését ugyanak-
kor nem támogatja, minthogy azok 
nem egyenértékőek egyik magyar 
diplomával sem.) 

 
 

Oktatási 
Közlöny 
33. sz. 
8 évre 

Lm3 Liverpool 
John 
Moores 
University 

Liverpool John Moores 
University 
és a 
Szolnoki Fıiskola közös képzés 

2005/2/IX/2/1. 
(A MAB az intézmény magyarorszá-
gi mőködését a jelenlegi jogszabály-
ok alapján nem kifogásolhatja, 
ugyanakkor a kiadott diplomák ma-
gyar diplomaként történı elismerését 
nem támogatja, minthogy az ál-
taluk tanúsított szakképzettség ma-
gyarországi el-ismerésére jelenleg 
nincs lehetıség.) 

 
 

Oktatási 
Közlöny 
33. sz. 
8 évre 
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MAB HATÁROZATTAL ELLENTÉTES MINISZTERI DÖNTÉSEK 

Ssz Kód Szak megnevezése Kérelmezı 
Elız-
mény 
(I/N) 

Plé-
num 

döntés

Felvételi 
tájékoztató-
ban szerepel 

1 Bs709 andragógia Eötvös József Fıiskola I NT igen - 2 évre 
2 Bs587 andragógia Nyugat-Magyarországi Egyetem I NT igen 
3 Bs579 anglisztika Berzsenyi Dániel Fıiskola I NT igen 
4 Bs629 anglisztika Károli Gáspár Református Egyetem I NT igen 
5 Bs684 anglisztika Pázmány Péter Katolikus Egyetem I NT igen 
6 Bs732 ápolás és betegellátás Tessedik Sámuel Fıiskola EI I NT igen - 2 évre 
7 Bs733 egészségügyi szervezı Tessedik Sámuel Fıiskola EI N NT igen - 2 évre 
8 Bs728 

(Bs251) 
emberi erıforrások Zsigmond király Fıiskola I NT igen - 2 évre 

9 Bs438 gazdálkodási és me-
nedzsment 

Berzsenyi Dániel Fıiskola I NT 1 

10 Bs714 
(Bs143) 

gazdálkodási és me-
nedzsment 

Budapesti Kommunikációs Fıiskola I NT igen - 2 évre 

11 Bs507 gazdálkodási és me-
nedzsment 

Dunaújvárosi Fıiskola I NT igen 

12 Bs774 gazdálkodási és me-
nedzsment 

Eötvös József Fıiskola I NT igen - 2 évre 

13 Bs762 
(Bs175) 

gazdálkodási és me-
nedzsment 

Harsányi János Fıiskola I NT igen 

14 Bs727 gazdálkodási és me-
nedzsment 

Károly Róbert Fıiskola I NT igen 

15 Bs734-7 
(Bs178) 

gazdálkodási és me-
nedzsment 

Tomori Pál Fıiskola I NT igen - 2 évre 

16 Bs647 gazdálkodási és me-
nedzsment (távoktatás) 

Szegedi Tudományegyetem I NT igen 

17 Bs619 germanisztika Nyíregyházi Fıiskola I NT igen 
18 Bs706 gyógypedagógus Kaposvári Egyetem CSPFK  I NT igen 
19 Bs502 gyógypedagógus Nyugat-Magyarországi Egyetem 

ATFK  
I NT igen 

20 Bs700 gyógypedagógus Szegedi Tudományegyetem JTFK  I NT igen 
21 Bs804 igazgatásszervezı Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Geoinf. FK. 
N NT 2 

22 Bs548 informatikus könyvtáros Kölcsey Ferenc Református Tanító-
képzı Fıiskola 

I NT igen - 2 évre 

23 Bs559 informatikus könyvtáros Szent István Egyetem JFK I NT igen 
24 Bs776 kántor Kölcsey Ferenc Ref. Tanítóképzı I NT 3 
25 Bs62 kertészmérnöki Veszprémi Egyetem GMK I NT4 igen 
26 Bs546 

+kieg. 
kommunikáció és média-
tudomány 

Dunaújvárosi Fıiskola I NT igen - 2 évre 

27 Bs710 kommunikáció és média-
tudomány 

Kölcsey Ferenc Református Tanító-
képzı Fıiskola 

I NT igen - 2 évre 

                                                           
1 A MAB által nem támogatott, de a Felvételi tájékoztató 2006. januári hivatalos kiegészítésében szereplı új 
alapképzési szak 
2 A MAB által nem támogatott, de a Felvételi tájékoztató 2006. januári hivatalos kiegészítésében szereplı új 
alapképzési szak 
3 A szak indítását a MAB nem támogatta, az intézmény saját hatáskörben hirdette meg a Felvételi Tájékoztató-
ban. (A hitéleti képzésekhez nem kell a miniszter szakindítási engedélyét kérni.) 
4 A kérelmet a MAB 2005/6/IX/2/2. számú határozatában támogatta a szakindítást. (Utólagos helyesbítés.) 
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Ssz Kód Szak megnevezése Kérelmezı 
Elız-
mény 
(I/N) 

Plé-
num 

döntés

Felvételi 
tájékoztató-
ban szerepel 

28 Bs713 
(Bs396) 

kommunikáció és média-
tudomány 

Vitéz János Római Katolikus Fıiskola I NT igen - 2 évre 

29 Bs383 
kieg. 

környezetgazdálkodási 
agrármérnök 

Kecskeméti Fıiskola KFK N NT igen - 2 évre 

30 Bs748 matematika Berzsenyi Dániel Fıiskola I NT igen - 2 évre 
31 Bs16 mérnök informatikus Kecskeméti Fıiskola I NT igen 
32 Bs80 mérnök informatikus Szegedi Tudományegyetem TTK I NT igen 
33 Bs55 mezıgazdasági mérnöki Nyíregyházi Fıiskola MMFK I NT igen 
34 Bs76 mezıgazdasági mérnöki Szegedi Tudományegyetem MFK I NT igen 
35 Bs168 nemzetközi gazdálkodás Miskolci Egyetem N NT igen 
36 Bs738-41 

(Bs179) 
nemzetközi gazdálkodás Tomori Pál Fıiskola I NT igen - 2 évre 

37 Bs725 nemzetközi gazdálkodás Budapesti Mőszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem 

I NT 1 

38 Bs756 nemzetközi tanulmányok Nemzetközi Üzleti Fıiskola N NT igen - 2 évre 
39 Bs605 néprajz Pécsi Tudományegyetem I NT igen 
40 Bs601 ókori nyelvek és kultúrák Pécsi Tudományegyetem I NT igen 
41 Bs536 pénzügy és számvitel 

(távoktatás) 
Károly Róbert Fıiskola I NT igen 

42 Bs549 politológia Miskolci Egyetem I NT nem2 
43 Bs336 

mód. 
társadalmi tanulmányok Szegedi Tudományegyetem I NT igen - 2 évre 

44 Bs767 vadgazda mérnöki Szegedi Tudományegyetem MFK N NT igen 
 

Jelmagyarázat: 

I = az alapszak jogelıd szakán az intézményben folyik képzés 
N = az alapszak jogelıd szakán az intézményben nem folyik képzés 
NT = Nem Támogatja 
Igen - 2 évre = Az adott szak indítását az oktatási miniszter 2 évre engedélyezte. 
 

                                                           
1 A szak indítását a miniszter engedélyezte, de a szakot az intézmény nem hirdette meg a 2006/07-es tanévre, így a Felvételi 
Tájékoztatóban nem szerepel. 
2 A szak indítását a miniszter NEM engedélyezte, tévesen szerepel a Felvételi Tájékoztatóban. 
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AZ OKTATÁSI MINISZTER ÁLLÁSFOGLALÁSA 
egyes MAB határozatokkal kapcsolatban 

 

Tisztelt Elnök Úr! 
 
A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-
vényt módosító 2003. évi XXXVIII. törvény 
felhatalmazást adott arra, hogy többciklusú 
képzés az oktatási miniszter egyedi kísérlet be-
vezetésére adott engedélye alapján indítható 
legyen. 
 
Az Országgyőlés felhatalmazta a kormányt, 
hogy rendeletben szabályozza a többciklusú 
képzés kísérleti bevezetését, illetve a már ki-
adott engedélyek alapján megkezdett többcik-
lusú képzés folytatásának feltételeit. a felsıok-
tatásáról szóló 1993. évi LXXX. törvényt mó-
dosító 2005. évi CVI. törvény rendelkezik a 
többciklusú képzésirıl és a kormány felsıokta-
tással kapcsolatos feladatai körében a többcik-
lusú képzés rendeleti szabályozásáról.  
 
A magyar felsıoktatás és az oktatási kormány-
zat is kötelezettséget vállalt a többciklusú kép-
zési szerkezet bevezetésére. a Bolognai Nyilat-
kozathoz kapcsolódó országok elkötelezték 
magukat amellett, hogy még 2010 elıtt, 2005-
ben megkezdik az új képzési szerkezet beveze-
tését. Magyarország 2006-ra vállalta ezt a fel-
adatot. Ennek megfelelıen határozza meg a hi-
vatkozott 2005. évi CVI. törvény és az Or-
szággyőlés által elfogadott új felsıoktatási tör-
vény is az új képzési szerkezet bevezetését a 
magyar felsıoktatásban. 
 
A Nemzeti Bologna Bizottság, a Magyar Rek-
tori Konferencia és a Fıiskolák Fıigazgatói 
Konferenciája Bologna Bizottsága, valamint a 
Magyar Akkreditációs Bizottság együttmőkö-
désében született meg a javaslat a korábbi 
egyetemi és fıiskolai szintő szakok rendszeré-
nek átalakítására, ennek eredményeként a cik-
lusokra bontott, osztott képzés alapképzési 
szakrendszerének meghatározására, az átalakí-
táshoz kapcsolódó akkreditációs eljárás rende-
leti szabályozására. 
 
A többciklusú felsıoktatás képzési szerkezet 
bevezetésének egyes szabályairól a 381/2004. 
(XII.28.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
A többciklusú képzés tekintetében egyetemek-
ben a felsıoktatási törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

A felsıoktatási intézmények szakindítási kére-
lemirıl a felsıoktatási törvény 81.§-a (2) be-
kezdésének d) pontjában foglalat eljárás alap-
ján kértük a Magyar Akkreditációs Bizottság 
állásfoglalását. 
 
A 381/2004. (XII.28.) Korm. rendelet 6.§-ának 
(4) bekezdése alapján a Magyar Akkreditációs 
Bizottság arról nyilvánított véleményt, hogy a 
felsıoktatási intézmény által benyújtott tan-
terv, tantárgyi program összhangban van-e az 
alapképzési szak képzési és kimeneti követel-
ményivel és megvannak-e az intézményben az 
alapképzési szak indításához az alapvetı sze-
mélyi és tárgyi feltételek. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. szep-
tember 30-ai, október 14-ei és október 28-ai 
ülésein hozott állásfoglalásainak indoklását, 
valamint a felsıoktatási intézményeknek a 
szakindítási engedély megadásához megkül-
dött kiegészítı információit figyelembe véve 
több szakon a testület véleményétıl eltérıen a 
szakindítási engedély megadásáról döntöttem. 
 
A felsıoktatási törvény 74§ (2) bekezdésében 
és a Magyar Akkreditációs bizottság mőködé-
sérıl szóló 199/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 
20.§-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint 
egyes alapképzési szakok indítási tárgyában 
hozott, a Magyar Akkreditációs Bizottság vé-
leményétıl eltérı döntésemet az alábbiakkal 
indoklom. 
 
1. Azon szakindítási kérelmek esetében, 

amelyeken – a fıiskolai vagy egyetemi 
szintő képzési elızményeket is figyelem-
be véve – a szakindítási engedély meg-
adásáról döntöttem, a Magyar Akkreditá-
ciós Bizottság – megküldött véleményé-
ben – a képzés személyi és tárgyi feltét-
eleit illetıen olyan kizáró okot nem fo-
galmazott meg, amely szerint a szak kép-
zési hátterét az adott intézményben fel 
kellene számolni, vagy meg kellene vonni 
az intézmény oklevél kiadási jogát. A 
Magyar Akkreditációs Bizottság által hiá-
nyolt feltételek az osztott képzés elsı kép-
zési ciklusának indításán intézményi ha-
táskörben megteremthetık vagy fejleszt-
hetık. 

2. Több esetben – figyelemmel a Magyar 
Akkreditációs Bizottság véleményére – 
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határozott idıre, két évre szóló szakindítá-
si engedélyt adtam, amely megjelenik a 
Felsıoktatási felvételi tájékoztató 2006. 
évi kiadványában is. két év után új évfo-
lyamon képzés csak az eredmények szak-
indítást követıen hirdethetı meg. Ezt le-
hetıséget ad az intézményeknek a feltéte-
lek meglétének bizonyítására. Korábban 
számos esetben élt a testület is a meghatá-
rozott idıre szóló szakindítási engedély 
ajánlásával. 

 
3. Az új alapszakok képzési és kimeneti kö-

vetelményeinek meghatározására a szak-
területen képzést folytató felsıoktatási in-
tézmények közösen tettek javaslatot. En-
nek megfelelıen készítették el az intéz-
mények tanterveiket. a Magyar Akkre-
ditációs Bizottság által az adott tantervre, 
és az abban szereplı tantárgyakra tett ész-
revételek legtöbb esetben a tanterv módo-
sításának kiegészítésével érvényesíthetık. 
Az erre történı felhívást a testület intéz-
ménynek is megküldött állásfoglalása és 
az indítási engedély is tartalmazza. 

 
4. A Magyar Akkreditációs Bizottság eluta-

sító véleménye alapján nem adtam olyan 
kérelemre szakindítási engedélyt, ahol ko-
rábban a képzési területen, az adott sza-
kon nem volt képzési elızmény. 

 
5. Figyelemmel voltam azon testületi véle-

ményekre, amelyekben kifogásolták, hogy 
azonos vagy hasonló képzési területen 
több szak indítását ugyanazon személyi 
kör részvételével kezdeményezte az adott 
intézmény és ezért a képzés megvalósítha-
tóságát a Magyar Akkreditációs Bizottság 
nem látta biztosítottnak. 

 
6. A hatályos felsıoktatási törvény értelmé-

ben fıiskola abban az esetben mőködhet, 
ha legalább egy tudományágban képes és 
alkalmas több szakon alapképzésre. A 
Magyar Akkreditációs Bizottság erre irá-
nyuló elızetes véleménye alapján az Or-
szággyőlés által állami elismerést nyelt új 
felsıoktatási intézmények esetében a kép-
zések átalakításakor az intézmények mő-
ködésének stabilizálása érdekében döntöt-
tem a szakindítási engedélyek megadásá-
ról. 

 
A Magyar Akkreditációs Bizottság rend-
szeresen, de legalább 8 évenként vizsgálja 
a felsıoktatási intézményekben a képzés 

és a tudományos tevékenység minıségét. 
Amennyiben ezeknél az intézményeknél a 
soron következı intézményi és program 
akkreditáció során a testület azt állapítja 
meg, hogy a képzés színvonala miatt a 
felsıoktatási intézmény vagy annak szak-
jai, programjai nem felelnek meg a képzés 
célnak, illetıleg a követelményeknek, ja-
vaslatot tehet a hatályos rendelkezések 
szerint a képzés felfüggesztésére, illetve 
megszüntetésére. 

 
7. A Magyar Akkreditációs Bizottság egyes 

állásfoglalásai nem voltak koherensek a 
felsıoktatási törvény, illetve a 381/2004. 
(XII.28.) Korm. rendeletben meghatározot-
takkal. Így jogszabály rendelkezik az új 
képzési szerkezet 2006. szeptember 1-jétıl 
történı bevezetésérıl. Úgy ítélem meg, 
hogy az új osztott képzési szerkezetben 
nem válható el a szaktársítás tantervének 
bemutatása a szakindítási kérelemben. 

 
8. A gyógypedagógus képzésben hosszú év-

tizedek után végre létrejöttek az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Fıiskola karán kívül 
is képzési helyek, feltételeikben önerıbıl 
megerısödtek, regionális elfogadottságuk 
biztosított. 

 
A gyógypedagógus képzés korábban fıis-
kolai szintő végzettséget és szakképzett-
séget adó képzés volt. a fogyatékosság tí-
pusának megfelelı pedagógus szakkép-
zettség az engedélyezett képzési és kime-
neti követelményének alapján alapfokoza-
tot nyújtó képzésben szerezhetı meg. 
Olyan módosulás a képzésben nem követ-
kezett be, amely az alapképzés indításá-
nak engedélyezését a négy képzıhely által 
közösen kidolgozott követelmények alap-
ján csak az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógi-
ai Fıiskolai Karán tenné lehetıvé. 
 

9. A képzési szerkezet átalakítása során 
részben hasonló irányultsággal, de két 
önálló alapképzési szak képzési és kime-
neti követelményinek engedélyezésére ke-
rült sor az andragógia és az emberi erıfor-
rások alapképzési szakokon. 

 
A Magyar Akkreditációs Bizottság az 
andragógia alapképzési szak indítását – az 
engedélyezett képzési és kimeneti köve-
telményektıl eltérıen – csak a személy-
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ügyi szervezı, valamint a munkavállalási 
tanácsadó szakirány nélkül támogatta. 
 
A szakirányok által nyújtott szakmai is-
meretek iránti társadalmi igény miatt dön-
töttem és a képzések elfogadottsága alap-
ján a szak képzési és kimeneti követelmé-
nyeinek engedélyezésérıl. Ennek megfe-
lelıen, illetve a szakindítást elızetesen vé-
leményezı bizottságok eltérı véleményé-
re is figyelemmel, valamint a képzési he-
lyek több évtizedes képzési elızményére, 
kialakított személyi és tárgyi feltételeire 
tekintettel döntöttem a szakindítási enge-
délyek megadásáról. 
 

10. A rekreáció-, életmód- és egészségfejlesz-
tés alapszakon indítandó képzések tárgyá-
ban hozott testületi állásfoglalás kitár a 
tanári mesterszak felvételének elıfeltéte-
leként alapképzésiben felveendı 10 kredit 
értékő pedagógiai-pszichológiai ismeretek 
megítélésére. 

 
Az Országgyőlés által elfogadott felsıok-
tatási törvény értelmében tanári szakkép-
zettség mesterfokozatot nyújtó tanári sza-
kon szerezhetı. Tanító, konduktor, óvo-
dapedagógus, szakoktató gyógypedagógus 
szakképzettség alapképzésben szerezhetı. 
A pedagógus munkakörben való alkalma-
zás feltételeit a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény határozza meg, 
amely szerint általános alkalmazási felté-
tel a szakiránynak megfelelı végzettségi 
szint és tanító, óvodapedagógus, vagy ta-
nári szakképzettség. A Magyar Akkreditá-
cós Bizottság állásfoglalásában, iskolák-
ban végezhetı „segítı pedagógiai tevé-
kenység „esetében nem szükségszerő, 
hogy a felsıfokú képzésben szerzett szak-
képesítése helyett a jövıben alapfokozat 
legyen a képesítési elıírás. A tanári mes-
terszak képzési és kimeneti követelmé-
nyinek részét képezi a tanári felkészítést 
megalapozó, pályaorientációt segítı peda-
gógiai, pszichológiai jellegő ismeretkör is. 
A tanári mesterszak egyes követelményit, 
a közoktatás nevelési-oktatási feladatai-
hoz igazodó szakképzettségeket – az elfo-
gadott felsıoktatási törvénnyel összhang-
ban – a felsıoktatási alap- és mesterkép-
zésrıl, valamint a szakindítás eljárási 
rendjérıl szóló kormányrendelet, a képzé-
si és kimeneti követelményeket miniszteri 
rendelet határozza meg. 
 

Magam is érzem a képzési rendszer átala-
kításának idıszakában a minıség védel-
mének súlyát, de a felsıoktatási intézmé-
nye térségi hivatását az intézményhálózat 
mőködési stabilitását, a megindult fejlesz-
tések indokoltságát is szem elıtt kellett 
tartanom, amikor a fenti szempontok alap-
ján mérlegeltem és döntöttem a képzések 
indításáról. 
 

Szíves tájékoztatásul levelemhez mellékelem 
az egyes alapképzési szakokon szakindítási 
engedélyt kapott felsıoktatási intézmények 
jegyzékét, valamint azoknak a felsıoktatási in-
tézményeknek és szakoknak a felsorolását, 
amelyek setében a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság véleménye alapján a szakindításhoz 
nem járultam hozzá. 
 
Budapest, 2005. december 21.  
 

Üdvözlettel: 
Magyar Bálint
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