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ELİSZÓ 
 
 Sorozatunk 4. kötetét tartja kezében a Kedves Olvasó. Ez egyúttal azt is 
jelzi, hogy 1997-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság mőködésének 5. évét 
zárta és bár 5 év nem tartozik a kerek évfordulók közé, mégsem érdektelen 
emlékezni az elért eredményekre és a megtett útra. Az 1997. év mőködésének 
mutatóit, a Magyar Akkreditációs Bizottság életében bekövetkezett eseményeket 
és fordulatokat, az elvégzett munka adatait az itt következı oldalakon 
megtalálhatjuk. 
 A Magyar Akkreditációs Bizottság határozatai 1996. második féléve óta 
rendszeresen megjelentek és folyamatosan megjelennek hivatalos lapunkban az 
AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ-ben valamint a fontosabb és közérdekő 
határozatok napvilágot látnak a MAGYAR FELSİOKTATÁS címő folyóiratban 
is. Saját honlappal, magyar és angol nyelvő tájékoztatóval megjelentünk az 
internet hálózaton és evvel teljes körővé vált a Magyar Akkreditációs Bizottság 
mőködésében a nyilvánosság biztosítása.  
 Ebben az évben az Akkreditációs Értesítıben, de jelen kiadványunkban is 
a teljes körő tájékozódás érdekében közreadjuk a Magyar Akkreditációs 
Bizottságra vonatkozó és annak mőködését befolyásoló törvényi változások, 
Kormány- és Miniszteri rendeletek részleteit is. Evvel remélhetıen 
megkönnyítjük mindazok munkáját, akik valamilyen formában érdekeltek a 
Magyar Akkreditációs Bizottság mőködésében. 
 TÁJÉKOZTATÓ megjelenése a Titkárság munkatársainak jól szervezett, 
együttmőködésének köszönhetı. A naprakész adatbázisok, az információ áramlás 
gyors és precíz biztosítása a kiadás elengedhetetlen feltétele. Persze ennek 
ellenére találunk és találhatunk hibákat, elírásokat, kisebb-nagyobb tévedéseket. 
Ezekért az Olvasók szíves elnézését kérve várjuk észrevételeiket és 
megjegyzéseiket. 

K.P. 
 

A MAB ÜLÉSEI 1997-BEN 
1997. február 28. 
1997. március 28. 
1997. április 25. 
1997. június 27. 

1997. július 18. (az új MAB alakuló ülése) 
1997. szeptember 12-13. (zárt ülés) 

1997. szeptember 26. 
1997. november 7. 
1997. december 19. 



 8 

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 1997-ben 
 
Elızmények 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 1997-ben mőködésének 5. évét zárta. Az 
elmúlt év tevékenységét a szaggatott folyamatosság jellemezte. Az 1994. január 
1-jén kinevezett korábbi Bizottság mandátuma 1996. december 31-én lejárt és 
1997. június 30-ig az új Bizottság felállásáig miniszterelnöki megbízás alapján a 
korábbi Bizottság igyekezett a folyamatosságot biztosítani. Átmeneti állapot 
természetesen egyetlen intézménynek sem segít és csak bizonytalanságot, 
döntésképtelenséget, halogatást okoz. Ennek ellenére igyekeztünk a korábban 
már kialakított munkarendnek megfelelıen intézni dolgainkat, noha az 1996. 
szeptemberében életbe lépett módosított Felsıoktatási törvény a Magyar 
Akkreditációs Bizottság feladatait és felelısségét megsokszorozta. Végül 1997. 
július 18-án megalakult az új MAB, amely elsı érdemi ülését 1997. szeptember 
26-án tartotta. A közel 10 hónapos eltolódás következtében egyrészt jelentıs 
mértékben felszaporodtak a döntésre váró ügyek, másrészt a Magyar 
Akkreditációs Bizottság újonnan kinevezett tagjainak új tudományági és 
intézményi szakbizottságokat kellett kialakítani és végül, de nem utolsó sorban 
kellett némi idı ahhoz is, hogy az új bizottság megtalálja a hatékony mőködés 
megfelelı formáit.  
 
Adatok 
 
Pályázat fajtája Száma Támogatás Elutasítás Egyéb1 
PhD programok 40 (53) 25   1 14 
Szaklétesítés/szakindítás2 91 (99) 54 34   3 
Intézmény állami elismerése   4 (7)  1   3  
Karalapítás   1    1  
Képesítési követelmények   3 (12)   2   1  
Elıakkreditáció 15 (0)   9   6  
Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú 
szakképzés program 

10 (0)   8   2  

Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú 
szakképzés program indítás 

11 (0) 11   

Összesen 175 
(173) 

   

 
 

                                                      
1 Visszavonás, cím- vagy programvezetı változás 
2  Szaklétesítés véleményezése egyidejőleg a képesítési követelmények elbírálását is 
jelenti 
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A már kialakított munkarend és a Magyar Akkreditációs Bizottság mőködését 
szabályozó belsı határozatok figyelembevételével az év folyamán, az 1997. 
december 19-i plenáris ülésen lezárt véleményezési ügyek száma a fenti 
táblázatban alábbiakban láthatók. Zárójelben az 1996. évi adatok. 
 
Az adatok csak azt tükrözik, hogy az eljárások száma nem változott, azonban 
megjelentek az új feladatok, mint az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú 
szakképzési programok elbírálásával kapcsolatos teendık, továbbá az 
elıakkreditáció, amelyrıl a törvény ugyan nem szól, de amelyet a Magyar 
Akkreditációs Bizottságról szóló Kormányrendelet viszont elıír.  
 
Az intézményi akkreditáció ugyancsak az elıre meghatározott ütemterv szerint 
folytatódott. Ennek során az alábbi 6 egyetem és 7 fıiskola akkreditációját 
lehetett határozattal lezárni: 
 
Egyetemek: 
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Színház és Filmmővészeti Fıiskola, Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, Soproni Egyetem, 
Janus Pannonius Tudományegyetem. 
 
Fıiskolák:  
Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola, Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola, 
Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, Comenius Tanárképzı Fıiskola, 
Széchenyi István Fıiskola, Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola és Eszterházy 
Károly Tanárképzı Fıiskola. 
 
A felsorolt és 1997-ben lezárt akkreditációs eljárások mellett további 18 
felsıoktatási intézményben még 1997-ben befejezıdtek az akkreditációs 
látogatások. A látogató bizottságok jelentésének kidolgozása, azok megvitatása 
és a plénum általi jóváhagyása 1998. elsı felében várható. 
 
Az akkreditációs eljárás alapelvei az elmúlt év folyamán nem változtak. 
Természetes viszont, hogy az eljárás során szerzett tapasztalatok segítik és 
egyúttal szükségessé teszik az eljárás módszereinek finomítását és helyenként 
változtatását is. Mindezen elvi megfontolások birtokában a Magyar 
Akkreditációs Bizottság még 1997 végén kialakította az elkövetkezı két év 
intézményi akkreditációs ütemtervét, hogy a törvényes elıírásoknak megfelelıen 
1999. december 31-ig valamennyi hazai felsıoktatási intézmény akkreditációs 
látogatását be lehessen fejezni és így 2000 június 30-ig a hazai felsıoktatási 
intézmények elsı, teljes körő akkreditációs eljárása lezárulhat. 
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Noha a nyilvánosság elıtt is ismert eljárási rendünk az elmúlt év folyamán nem 
változott, mégis nagy számban kapunk a formai követelményektıl eltérı, 
hiányos, nem kellıen dokumentált pályázati anyagokat. Az új törvényi elıírások 
megkönnyítik a Magyar Akkreditációs Bizottság munkáját, mert például a 
szaklétesítési/szakindítási kérelmek estén az elızetes formai ellenırzést a 
Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium hatáskörébe utalta, mégis ez a 
könnyítés csak látszólagos, mert a hiányos pályázatok száma nem csökkent. Ma 
már az intézmények ismerik vagy megismerhetik a MAB formai követelményeit 
és ezért a törvény szellemében az eljárási rendünket módosítottuk (lásd: 115. 
oldal). Ennek a szükségességére már a múlt évi beszámolómban is utaltam.  
 
Az 1996. évi munkánkról szóló beszámolóban is hangsúlyoztuk, hogy az 
akkreditációs eljárás alapja az intézmények korrekt és szigorú önértékelése. Ezen 
a területen még sokat kell fejlıdnünk. Így például az 1996. szeptember 30-án 
életbe lépett Ftv 59. § (3) bekezdés elıírása szerint az intézmények számára 
évenként kötelezıen elıírt önértékelés egyetlen példánya sem érkezett 1997. 
december 31-ig a Magyar Akkreditációs Bizottság titkárságára. Azonban bízzunk 
benne, hogy az intézmények maguk felismerik a folyamatos önértékelés 
fontosságát és ennek szellemében tesznek eleget a törvény elıírásainak. 
 
További új feladatot jelent majd a Magyar Akkreditációs Bizottság munkájában 
a távoktatás minıségellenırzése és minıségbiztosítása. Az 1997. március 28-i 
plenáris ülésen Kocsis Károly professzor a Nemzeti Távoktatási Tanács 
ügyvezetı alelnöke ismertette a hazai távoktatás helyzetét és struktúráját és 
egyben ígéretet tett a minıségellenırzési eljárásra vonatkozó javaslat 
kidolgozására, amelyet megvitatásra illetve jóváhagyásra a Magyar 
Akkreditációs Bizottság plénuma elé fog terjeszteni. A MAB 1997. novemeber 
7-i ülésén bizottságot hozott létre a távoktatás minıségellenırzésére. 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság munkájában közremőködık 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottságnak a Plénum mellett jelenleg 22 
tudományági-, 2 képzési- és 10 intézményi szakbizottsága valamint további 4 
speciális bizottsága mőködik (az egyes intézmények akkreditációs látogató 
bizottságaitól eltekintve). A fentieken kívül egyes speciális feladatok ellátására 
ad hoc bizottságok kapnak megbízást. A bizottságok taglétszáma 300 körül 
mozog, és rajtuk kívül további mintegy kétezer, alkalmanként felkért szakértı 
segíti a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz benyújtott különbözı pályázatok 
elbírálását. Ennek a nagy létszámú apparátusnak a nyilvántartása, a naprakész 
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adatszolgáltatás biztosítása a Titkárság vezetıjének és munkatársainak 
fegyelmezett és jól szervezett munkájának köszönhetı. 
 
A jogi és politikai környezet 
 
A módosított Ftv eredményeként, némi késéssel ugyan, de végül 1997 
áprilisában megjelent a Magyar Akkreditációs Bizottság mőködését szabályozó 
Kormányrendelet, majd ezt követıen a mővelıdési és közoktatásügyi valamint a 
pénzügy miniszter közös határozata a Magyar Akkreditációs Bizottság 
Titkárságának alapító okiratáról. A két kormány szintő határozat most már 
egyértelmővé tette a Magyar Akkreditációs Bizottság ill. a Magyar Akkreditációs 
Bizottság Titkársága mőködésének szervezeti feltételeit. Persze hozzá kell tenni, 
hogy ezek a rendeletek a mőködésnek csak a szervezeti és szerkezeti vázát adják, 
ezt tartalommal magunknak kell megtölteni. Ez utóbbi munkát a MAB alelnöke, 
a Jogtudományi és politológiai szakbizottság elnöke, Ficzere Lajos professzor 
irányítja és koordinálja. A munka eredményeként a MAB ill. a Titkárság 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata részletesen rögzíti majd mindazt, ami a 
törvényi és rendeleti elıírások szellemében biztonságossá és áttekinthetıvé teszi 
a Magyar Akkreditációs Bizottság munkáját. A törvény módosítások és 
kormányhatározatok szellemében egységesíti és remélhetıen leegyszerősíti a 
MAB korábban már kidolgozott eljárási rendjét. A Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat elsı formájában 1998. januárjában kerül a Plénum elé.  
 
1998. január 1-jétıl a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága önálló 
költségvetési szervként mőködik. A nehezen elért függetlenség egyúttal többfajta 
bürokratikus kötelezettséget is jelent (kincstár. cégbíróság, adóhatóság, 
társadalombiztosító, stb.), amelyek megoldása ugyancsak 1998. elsı 
negyedévének a sürgetı feladata. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a törvényi 
elıírásoknak megfelelıen a Titkárság állományát gazdasági vezetıvel kell 
bıvíteni. Az 1997. évben lefolytatott és lezárt intézményi akkreditációs eljárások 
során a Magyar Akkreditációs Bizottságnak a Janus Pannonius 
Tudományegyetem  Továbbképzı Központjával kapcsolatos döntése, 
nevezetesen az, hogy több szakon javasoltuk az oklevélkiadási jog 
felfüggesztését, a sajtóban is nyilvánosságot kapott. A nem kellıen megalapozott 
és a körülmények ismeretét tévesen bemutató tájékoztatások megkísérelték a 
Magyar Akkreditációs Bizottság tekintélyét lejáratni. Érdekes módon korábbi 
negatív döntéseink (Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Fıiskolai Kar 
mentıtiszt szak, illetve Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola olasz nyelv és 
irodalomtanár valamint olasz nyelvtanár) helyességét az érdekeltek elfogadták és 
a feltárt hiányosságok megszüntetése után új szakindítási kérelmekkel 
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jelentkeztek. A Janus Pannonius Tudományegyetem említett szakjain kialakított 
oktatási formában, 18 kihelyezett központban 6000 fizetı levelezı hallgató vett 
részt, akiknek a képzése, vizsgáztatása a Felsıoktatási törvényben kifejtett 
minıségi követelményeknek nem felelt meg. A Magyar Akkreditációs Bizottság 
mőködését a múltban is és a jövıben is kizárólag a hazai felsıoktatás megkívánt 
színvonalának a biztosítása vezeti. 
 
Kapcsolatok más szervezetekkel 
 
Kapcsolatunk a felsıoktatás irányításában és szervezésében közremőködı egyéb 
intézményekkel az elızı évekhez hasonlóan folyamatos, rendszeres és 
kölcsönös. Így a Felsıoktatási Tudományos Tanács, a Felsıoktatási Fejlesztési 
Alapok, az Országos Doktori és Habilitációs Tanács, a Magyar Rektori 
Konferencia, a Fıiskolai Fıigazgatók Konferenciája és a Mővészeti Egyetemek 
Rektori Széke, a Nemzeti Távoktatási Tanács illetve a Mővelıdési és 
Közoktatási, valamint újabban a Munkaügyi Minisztérium és más szervekkel 
tartott kapcsolataink folyamatosak és segítik a kölcsönös információk átadását és 
hasznosítását. Ugyanakkor nem kívánom elhallgatni, hogy a Mővelıdési és 
Közoktatási Minisztériummal az együttmőködés nem a várakozásaink szerint 
alakult. A Minisztérium, tiltakozásunk ellenére az 1998-as Költségvetési 
Törvény keretében az Országgyőlés elé vitte a Felsıoktatási Törvény olyan 
értelmő megváltoztatását, hogy a jövıben a Titkárság fıtitkári rangban lévı 
vezetıjének kinevezése és felmentése a MAB elnökének a hatáskörébıl kerüljön 
át a Minisztérium hatáskörébe. A vonatkozó Államháztartási Törvény 
végrehajtásával foglalkozó kormányrendelet csupán a gazdasági vezetı 
kinevezési jogára vonatkozóan tartalmaz elıírásokat, s még ott is megengedi, 
hogy ettıl indokolt esetben el lehet térni. Az Országgyőlés Oktatási Bizottsága 
sem értett egyet ezzel a módosítással, amelyet végül az Országgyőlés elfogadott. 
A MAB függetlenségének veszélyeztetése ezzel a mozzanattal új összefüggésbe 
került. Többszöri sürgetésünk ellenére nem mőködött az a Hármas Bizottság, 
amely az FTT, MAB és Minisztérium illetékes vezetıibıl alakult és amelynek a 
napi operatív munka összehangolását kellett volna biztosítania. Több ízben 
szükség lett volna a minıséggel kapcsolatos valamint a közigazgatási eljárások 
élesebb elhatárolására, A törvényi elıírás ellenére nem jelent meg a MAB tagok 
felsorolását tartalmazó közlemény a Magyar Közlönyben és a Mővelıdési 
Közlönyben, ami jogbizonytalanságot okozhat. A MAB Titkárságának hivatalos 
Alapító Okiratát sem eredetiben, sem hitelesített másolatban nem kaptuk meg, 
ami pedig a hivatali munka törvényben elıírt megszervezéséhez elengedhetetlen 
feltétel. E nélkül egy új költségvetési szerv munkájának elindítása nem 
lehetséges. 
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Nemzetközi kapcsolatok 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság mőködésének elmúlt 5 éve alatt igen nagy 
súlyt helyezett nemzetközi kapcsolatainak kialakítására és fejlesztésére. 1997 
novemberében, az elızı évhez hasonlóan ismét megrendeztük a Közép-kelet-
európai régió Minıségbiztosítás, önértékelés és látogatás a felsıoktatásban” 
címő szemináriumát, amelyen a MAB-ot Róna-Tas András elnök, Gosztonyi 
Angéla a Titkárság vezetıje és Rozsnyai Krisztina a külföldi kapcsolatok 
szervezıje képviselte. A részleteket lásd az 54. oldalon. 
 
A magyar akkreditáció irányítói továbbra is aktívan vesznek részt az európai 
nemzeti és közös akkreditációs rendszerek mőködésében. Az Akkreditációs 
Bizottság elnöke tagja a CRE által kiküldött látogatóbizottságoknak és 
közremőködik munkájuk értékelésében. A Titkárság vezetıje 1997 folyamán 
részt vett az ESMU Kelet-Nyugat Együttmőködési program két konferenciáján, a 
CRE párizsi ülésén, az EAIR angliai tanfolyamán (Rozsnyai Krisztinával a 
külföldi kapcsolatok szervezıjével), majd 1997 decemberében az MKM 
megbízásából részt vett az Utrechtben rendezett tudomány értékelési nemzetközi 
konferencián. Kiss Péter képviselte a MAB-ot a Nemzeti Távoktatási Tanács két 
napos belga-holland tanulmányútján. 
 
Nemzetközi Tanácsadó Bizottság 
 
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága 1997. április 27-28-án ülésezett. A 
MAB 1996. évi munkájával kapcsolatban a Bizottság megállapította, hogy a 
MAB jól halad az általa választott úton, az eljárási rend figyelembe veszi a már 
felhalmozódott hazai és a hozzáférhetı külföldi tapasztalatokat. A Bizottság 
ajánlásait a Tájékoztató 52. oldalán olvashatjuk. 
 
A MAB kiadványai 
 
A nyilvánosság biztosítása a Magyar Akkreditációs Bizottság mőködésének 
alapja. Minden év elsı negyedében rendszeresen megjelenik magyar és angol 
nyelven, az Akkreditációs Bizottság elızı évi határozatait, személyi- és egyéb 
híreit összefoglaló “Tájékoztató”. A Magyar Felsıoktatás címő folyóiratban 
továbbra is olvashatók a Magyar Akkreditációs Bizottság fontosabb határozatai 
és 1996 ıszétıl 3 havonként folyamatosan megjelenik az Akkreditációs Értesítı 
a Magyar Akkreditációs Bizottság hivatalos lapja, amely a MAB valamennyi 
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határozatát tartalmazza. 1997 óta saját honlappal, magyar és angol nyelven jelen 
vagyunk az internet hálózaton. 
 
Összefoglalva: 
 
A MAB eredményesen zárta mőködésének 5. esztendejét. Az elmúlt év 
“folyamatos-szaggatott” mőködését 1998-ra a magabiztos folyamatosság fogja 
felváltani. Az 1997 júniusában kinevezett új összetételő akkreditációs bizottság 
már járt utakon haladhat tovább, a hazai felsıoktatás minıségbiztosításának 
fejlesztése érdekében. 
 
Budapest, 1997. január 
 

Róna-Tas András 
a MAB elnöke 
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66/1997. (IV. 18.) Kormányrendelet 

a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetérıl, mőködésérıl és az 
akkreditációs eljárás alapvetı szabályairól 

 
A Kormány a felsıoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. 
törvény (a továbbiakban Ftv.) 80. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a következıket rendeli el: 
A Magyar Akkreditációs Bizottság jogállása 
1. § (1) A Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban MAB) a 
Kormány által az Ftv. 81. §-ában meghatározott feladatok ellátására létrehozott 
független testület. 
(2) A MAB törvényességi felügyeletét az Ftv. 80. §-ának (7) bekezdésében 
foglaltak alapján a mővelıdési és közoktatási miniszter (a továbbiakban 
Miniszter) gyakorolja. A Miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében 
vizsgálja, hogy a MAB összetétele, szervezete, mőködése, döntés-hozatali 
eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, illetve a MAB szervezeti és mőködési 
szabályzatának. A törvényességi felügyeleti jogkör az Ftv. 81. §-ának (7) 
bekezdése alapján megállapított részletes eljárási rend és követelményrendszer 
megtartására is kiterjed. 
(3) A Miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében – határidı kitőzésével – 
felhívja a MAB-ot a jogszabálysértés megszüntetésére. A MAB a felhívásban 
foglaltakat köteles megvizsgálni, és a megadott határidın belül álláspontjáról 
vagy egyet nem értésérıl a Minisztert tájékozatni. 
(4) A Miniszter felügyeleti jogköre nem terjed ki a MAB felsıoktatási 
intézmények tevékenységének minıségét értékelı megállapításaira. E 
megállapításokat a Miniszter csak a (2) bekezdés keretein belül vizsgálhatja. 
 
A MAB feladatai 
2. § (1) A MAB feladata az Ftv. 80. § (1) bekezdésének elsı mondatával 
összhangban a felsıoktatásban folyó képzés és tudományos tevékenység 
színvonalának rendszeres, folyamatos ellenırzése, a minısítés elvégzése és a 
felsıoktatási intézményekben folyó minıség-biztosítási tevékenység támogatása. 
(2) A MAB az Ftv. 114. § (1) bekezdésében meghatározott esetek 
kivételével a Magyar Köztársaság minden állami és nem állami felsıoktatási 
intézményét vizsgálhatja és minısítheti az Ftv. alapján feladatkörébe tartozó 
kérdésekben. 
(3) Az Ftv. 81. §-ában részletezett feladatainak ellátása során a MAB elvi 
állásfoglalásokat dolgoz ki az akkreditációs eljárások során érvényesített 
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minimális követelményekrıl. A követelményeket azok szakmai egyeztetése után 
közzé kell tenni. 
(4) A MAB a közzétett elvi állásfoglalások, valamint az e rendelet 28. § (5) 
bekezdése szerinti szakmai követelmények alapulvételével elıakkreditációs, 
programakkreditációs és intézmény-akkreditációs feladatokat lát el. 
3. § (1) A MAB az Ftv. 81. § (2) bekezdésének a), b) és h) pontjában foglalt 
feladatkörében intézmények elıakkreditációjára vonatkozó tevékenységet végez. 
(2) Az elıakkreditáció keretében az Ftv. 81. § (2) bekezdésének a)–b) 
pontjában végzett feladatkörében a MAB arról nyilvánít véleményt, hogy a 
létesítendı felsıoktatási intézmény, kar, illetve szövetség megalakulása esetén 
fennállnak-e, illetve megteremthetık-e az intézményi és programakkreditáció 
feltételei. 
(3) Integráció elıakkreditációja esetén a MAB azt vizsgálja, hogy az Ftv. 
12/A. § (3) bekezdésének b)–c) pontjában foglalt feltételek az alakuló új 
intézménynél biztosíthatók-e. Integráció elıakkreditációját a MAB rövidített 
eljárásban vizsgálja meg, és arról a soron következı ülésén meghozza 
állásfoglalását. 
(4) Kar intézményi elıakkreditációja keretében a MAB azt vizsgálja, hogy az 
intézmény által folytatott, illetve folytatni kívánt képzési és kutatási tevékenység 
indokolja-e a kari szervezıdést. 
(5) A MAB az Ftv. 81. § (2) bekezdésének h) pontjában foglalt 
feladatkörében elıakkreditáció keretében vizsgálja meg, hogy 
a) az intézmény, amely magyarországi mőködésre engedélyt kér, külföldön 
akkreditált-e, és ott államilag elismert oklevelet ad-e ki, és 
b) az általa folytatandó képzés és akkreditációja megfelel-e a hazai 
képesítési, illetve szakmai követelményeknek, vagy ezekkel legalább azonos 
színvonalat képvisel-e. 
4. § (1) A MAB program-akkreditáció keretében 
a) dönt doktori programok és mesterképzés indításáról; 
b) véleményt nyilvánít arról, hogy alapképzésben és szakirányú 
továbbképzésben az újonnan indítani kívánt szakra kidolgozott képesítési 
követelmények olyan tartalmúak és színvonalúak-e, hogy azok alapján indokolt 
új szakot létesíteni; 
c) véleményt nyilvánít arról, hogy alapképzésben és szakirányú 
továbbképzésben szakindítási engedély megadásának minıségi feltételei 
fennállnak-e, azok megfelelnek-e a képesítési, illetve szakmai 
követelményeknek; 
d) véleményt nyilvánít akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési 
programok minıségi feltételrendszerének meglétérıl és a programok indításáról. 
(2) A programakkreditáció keretében a MAB azt vizsgálja, hogy fennállnak-e 
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a program indításának, illetve folytatásának azok a minıségi garanciái, 
amelyeket az akkreditációs bizottság elvi állásfoglalása, illetve a szakmai 
követelmények az akkreditáció feltételéül szabnak. 
(3) Programakkreditáció határozott idıre is kérhetı, illetve adható, továbbá a 
programakkreditáció feltételekhez köthetı. Határozott idıre szóló 
programakkreditáció esetében elıfeltétel a kérelmezı intézmény azon 
szerzıdésének bemutatása, mely tanúsítja, hogy amennyiben az intézmény a 
végleges akkreditációs feltételeket nem teljesíti, az adott programra felvett 
hallgatók átvételét és azonos szakon történı képzését valamely más felsıoktatási 
intézmény vállalta. 
(4) Az akkreditáció határozott idıtartamra történt megadásának tényét és 
idıtartamát a szakindítási engedély megadásának közzétételekor, továbbá a 
“Felsıoktatási felvételi tájékoztatóban” is fel kell tüntetni. Határozott 
idıtartamra szóló akkreditáció után a képzés további idıtartamára szóló 
akkreditáció akkor adható meg, ha az intézmény az elıírt feltételeket a képzés 
további szakaszaira is igazolja. 
(5) Ha a programakkreditáció határozott idıtartamra szól, vagyis nem terjed 
ki az adott program lefolytatásának teljes idıszakára, úgy a teljes programnak 
csak az akkreditáció idıtartamával megegyezı része indítható meg, illetve 
részesülhet állami elismerésben és finanszírozásban. 
(6) Ha az (1) bekezdés c) pontja szerint indítani kívánt szak még nem létezı, 
újonnan megalakuló szak, úgy a szakindítási akkreditáció az indítani kívánt szak 
képesítési követelményeinek megvizsgálásával együtt történik. Az akkreditációs 
vizsgálatnak ez esetben arra is ki kell terjednie, hogy az indítandó új szak 
tartalmilag valóban indokolja-e új szak létesítését, vagy beilleszthetı más, létezı 
szak keretei közé. 
(7) A felsıoktatási intézmények teljes körére kiterjedı elsı intézményi 
akkreditációs eljárások lefolytatása után az azonos szakok összehasonlító 
akkreditációját is el kell végezni. 
5. § (1) Az Ftv. 81. §-ának (4) bekezdése, valamint 122. §-a alapján 
lefolytatott intézményi akkreditáció keretében a MAB arról foglal állást, hogy a 
felsıoktatási intézmény képzési és kutatási tevékenysége megfelel-e az Ftv. – 
különösen annak 3–4. §-ai – által a felsıoktatási intézménnyel szemben 
támasztott követelményrendszernek, továbbá azoknak a minıségi 
követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása az intézményi, illetve a 
programakkreditáció akkreditáció feltételéül szab. 
(2) A kreditrendszer bevezetését elrendelı kormányrendelet hatálybalépése után 
az intézményi akkreditációs eljárásoknak a kreditrendszer és a kreditek 
egyenértékőségének vizsgálatára is ki kell terjedniük. 
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6. § (1) A MAB az Ftv. 81. § (1) bekezdésének b) pontja alapján állást 
foglal: 
a) a minıségértékelés során felmerülı, az akkreditációt végzı szakértık által 
feltárt, az oktatás minıségét érintı kérdésekben; 
b) arról, hogy a MAB az Ftv. 124/E. §-ában foglalt, illetıleg ott fel nem 
sorolt, de az akkreditáció szempontjából jelentıs fogalmakat milyen tartalommal 
érvényesíti eljárásaiban; 
c) olyan kérdésekben, amelyekben a felsıoktatási intézmények a 
minıségértékeléssel, illetve saját minıségértékelési és minıségbiztosítási 
tevékenységük kialakításával kapcsolatban szakvéleményét kérik. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalom meghatározásokra vonatkozó 
állásfoglalásokat a MAB elvi állásfoglalásaira vonatkozó szabályok szerint közzé 
kell tenni. 
7. § A MAB az Ftv. 81. § (2) bekezdésének c) pontja alapján állást foglal 
minden olyan képzés képesítési követelményeirıl, amely felsıoktatásban adható 
oklevél kiadásával jár. 
8. § (1) Felsıoktatási intézmény által kreditként beszámítható akkreditált 
iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési tevékenység képzési programjairól, a 
program felsıoktatási intézménybe történı befogadhatóságáról és 
akkreditálásáról a MAB a felsıoktatási intézmény kérésére állást foglal. 
Kidolgozza az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés minıség-
biztosításának és minıség-ellenırzésének külön eljárási rendjét és 
követelményrendszerét. 
(2) A MAB a hozzá benyújtott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú 
szakképzés képzési programjáról a felsıfokú szakképzés sajátosságainak 
megfelelıen alakítja ki véleményét, különös tekintettel a fıiskolai és egyetemi 
szintő alapképzésbe való beszámíthatóság szempontjára, illetıleg arra, hogy a 
programot indítani kívánó intézményben a képzés személyi és tárgyi feltételei 
fennállnak-e. 
(3) Az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés programjára és 
indítására vonatkozó kérelmek elbírálásáért a MAB-ot az akkreditált iskolai 
rendszerő felsıfokú szakképzésrıl szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 19. §-
ának (2) bekezdése szerinti szakértıi eljárási díj illeti meg, melyet a MAB 
titkársága kincstári számlájának javára kell befizetni. 
9. § A MAB Ftv. 81. § (3) bekezdésében foglaltak alapján való 
közremőködése a felsıoktatási intézmény doktori vizsgabizottsága és a 
habilitációs bizottsága külsô tagjainak kijelölésében, a felsıoktatási intézményt 
nem kötelezi a MAB által javasolt tagok felkérésére. 
10. § (1) A MAB vizsgálhatja a doktori képzés és a habilitáció színvonalát 
intézmények vagy tudományágak szerint. Ha a MAB értékelı szakvéleményében 
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tett javaslatok alapján, az intézménnyel való egyeztetés során megállapított 
határidıben az intézmény nem változtat kifogásolt gyakorlatán, a MAB korábban 
hozott akkreditációs döntését felülvizsgálhatja. E döntését a MAB a szokásos 
módon nyilvánosságra hozza. 
(2) A MAB (1) bekezdés szerinti tevékenysége nem terjed ki az egyetemek 
egyetemi doktori vagy habilitációs ügyekben hozott, vagy az oktatók 
munkavégzésének minıségét érintı egyéb személyi döntéseinek 
megsemmisítésére. Az ilyen bejelentést tevıket a MAB tájékozatja arról, hogy 
jogorvoslatra a Miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében van mód. 
11. § A MAB közremőködik a hittudományi egyetemek és az egyházi 
egyetemek hittudományi karai doktori fokozat odaítélésére való jogosultságának 
elısegítésére irányuló eljárás lefolytatásában az Ftv. 118. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint. 
12. § A MAB közremőködik azon mővészeti szakok meghatározásában, 
amelyekre az Ftv. 120. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a hallgatók érettségi 
bizonyítvány megszerzése elıtt is felvehetık. Az ennek során kialakított 
állásfoglalását elvi állásfoglalásként hozza nyilvánosságra. 
i3. § A MAB állásfoglalást hoz azon külföldi mővészeti elismerésekrıl, amelyek 
az Ftv. 123.. § (8) bekezdése szerint olyan magyar mővészeti díjjal 
egyenértékőek, amelyek a teljes intézményi akkreditáció lefolytatásáig a 
habilitációhoz, az egyetemi vagy fıiskolai tanári, illetve egyetemi docensi 
kinevezéshez szükséges DLA fokozat helyett elfogadhatók. 
14. § A MAB – titkársága útján – az Ftv. rendelkezései alapján nyilvános, 
országos habilitációs és doktori nyilvántartást vezet. A nyilvántartás naprakész 
állapotban tarthatósága érdekében a doktori fokozatok odaítélésérôl, illetıleg a 
habilitációs döntések meghozataláról a MAB-ot értesíteni kell. A személyi 
adatok nyilvántartásával kapcsolatos személyiségi jogok védelmérôl a MAB 
elnöke gondoskodik a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint. 
 
Az akkreditációs eljárás 
15. § (1) A MAB az Ftv., illetve e rendelet által meghatározott feladatai 
ellátásának módjáról és követelményeirıl részletes eljárási rendet és elvi 
állásfoglalásként követelményrendszert dolgoz ki. 
(2) Az eljárási rendnek tartalmaznia kell az eljárások lefolytatásának 
ügytípusonkénti határidejét – mely programakkreditáció esetében nem lehet hat 
hónapnál hosszabb –, az eljárás felfüggesztésének feltételeit, az elutasítás 
következményeit. Az eljárási rendet úgy kell megállapítani, hogy az eljárások 
gyorsaságának, egyszerőségének és szakszerőségének szempontjait egyaránt 
szem elıtt tartsa. 



 20 

(3) Az intézményi akkreditációt, illetve a Miniszter által kért rendkívüli 
eljárásokat kivéve az akkreditációs kérelmek elbírálása megkezdésének 
sorrendjét a kérelmek beérkezésének sorrendje határozza meg. 
(4) A MAB a Miniszter által az Ftv. 81. § (4) bekezdésében meghatározott 
soron kívüli eljárást csak akkor köteles lefolytatni, ha azt a Miniszter országos 
jelentıségő felsıoktatás-politikai okból kezdeményezte, és megfelelıen 
indokolta. Intézmény soron kívüli eljárásra vonatkozó kérelme nem teljesíthetı. 
(5) A MAB eljárási rendjét és követelményrendszerét rendszeresen, de 
legalább háromévenként felülvizsgálja. Az eljárási rend, illetve a 
követelményrendszer megváltozását nyilvánosságra kell hozni. 
16. § (1) A MAB állásfoglalásait testületi állásfoglalásként hozza meg. 
(2) A testület állásfoglalási jogát egyedi ügyekben átruházhatja valamely 
szakbizottságára, ez esetben a kialakított állásfoglalásról a MAB-ot tájékoztatni 
kell, s egyet nem értése esetén a MAB mint testület az állásfoglalást megváltoz-
tathatja. A tájékoztatás megtörténte elıtt az állásfoglalás nem adható ki. 
(3) A MAB egyes eseti döntéseinek elıkészítésére a MAB elnöke, szakmailag 
illetékes tagja, továbbá a szakbizottságainak elnöke, illetıleg tagja is felkérhetı a 
döntési jog átruházása nélkül. 
17. § (1) Az Ftv. 76. § (3) bekezdésének a)–c) pontjában foglalt, a MAB és a 
Felsıoktatási és Tudományos Tanács (a továbbiakban FTT) által egyaránt 
véleményezendı kérelmeket, továbbá az Ftv. 81. § (2) bekezdésének a)–d) és h) 
pontjában foglalt kérelmeket a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumhoz (a 
továbbiakban MKM) kell benyújtani. Az MKM a nála benyújtott kérelmeket a 
MAB által közzétett formai követelmények szempontjából megvizsgálja, a 
kérelmezıt az észlelt hiányok pótlására szólítja fel, s csak a formai 
követelményeknek mindenben megfelelı kérelmeket továbbítja a MAB-hoz. 
(2) A MAB az akkreditációs kérelmeket a kérelmek MAB titkárságára történı 
beérkezését megelızı 90. napnál korábban nyilvánosságra hozott eljárási rend és 
akkreditációs követelmény-rendszer szerint bírálja el, hacsak az érintett a 
beadással egyidejőleg írásban nem kéri az újabb rend szerinti elbírálást. 
(3) Ha az akkreditálási kérelem beadását követıen az akkreditálás olyan 
egyéb alapvetı jogszabályi feltételei változnak meg, amelyek figyelembevétele 
nélkül a kérelem nem bírálható el, úgy erre a kérelmezı figyelmét fel kell hívni, 
megfelelı, legfeljebb azonban hatvannapos határidıt kell szabni az új 
feltételekre való felkészülésre és a hiánypótlásra. E nélkül a kérelem 
elutasításából származó hátrányos következmények a kérelmezıvel szemben nem 
alkalmazhatók. 
(4) Az akkreditációs döntés idıpontjáról az érintettet 8 nappal korábban 
értesíteni kell. A kérelmezı intézmény vezetıjét kérelmére meg kell hallgatni. 
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(5) Az intézmény akkreditációjára vonatkozó végsı állásfoglalás meghozatala 
elıtt az intézményvezetı írásos véleményét is a MAB testületi ülése elé kell 
terjeszteni. 
18. § A MAB állásfoglalásai indokolásának olyan részletezettségőnek kell 
lennie, hogy annak alapján a döntés, illetve állásfoglalás megalapozottsága 
megítélhetı legyen. 
19. § (1) A MAB állásfoglalásait akkor lehet megtámadni, ha annak 
meghozatalakor a MAB eljárási szabályt sértett, vagy a követelményrendszer 
elıírásait nem érvényesítette. A MAB állás-foglalását csak felsıoktatási 
intézmény támadhatja meg. 
(2) Az eljárási szabályok vagy a követelményrendszer be nem tartását 
sérelmezı beadványt a Miniszternek kell címezni, és a MAB elnökéhez kell 
benyújtani, aki azt köteles a Miniszternek továbbítani. 
(3) A Miniszter a (2) bekezdésben foglalt, továbbá e rendelet 1. § (2) 
bekezdése szerinti esetekben felhívhatja a MAB-ot, hogy az eljárást ismételje 
meg. 
(4) A MAB ilyen miniszteri felhívás esetén köteles az ügyet érdemben 
megvizsgálni, és új határozatot hozni. 
(5) Ha az akkreditációs eljárás törvényességi felügyelete során megállapítást 
nyer valamely eljárási szabály megsértése, és bizonyítást nyer, hogy az 
akkreditáció megtagadása erre volt vissza-vezethetı, s ennek következtében az 
akkreditációs bizottság felülbírálja korábbi döntését, az akkreditációt az elsı, 
elutasító akkreditációs döntés meghozatala szerinti idıponttól kezdıdıen kell 
megadottnak tekintetni. 
(6) A MAB új, indoklással ellátott határozatáról értesíti a Minisztert. 
(7) Azon kérdésekben, melyekben az Ftv. a MAB határozatától eltérı döntést 
is lehetıvé tesz a Miniszter számára, a Miniszter e döntését annak indoklásával 
együtt hozza nyilvánosságra. Az indoklás minden esetben megjelöli azt a 
törvényességi okot, mely a MAB határozatától való eltérést megalapozza. 
20. § (1) Az Ftv. 122. § (1)–(2) bekezdésével kapcsolatos tevékénysége 
körében a MAB minısítı véleményének kialakításához bekéri az intézmény 
önértékelését, bekérheti az intézmény képzési és tudományos tevékenységére 
vonatkozó adatokat, és megvizsgálja az Ftv. 59. § (3) bekezdésében foglaltak 
szerinti éves jelentéseket. A vélemény kialakítása során szakértıi látogató 
bizottságot küld ki, amely a helyszínen tájékozódik. 
(2) A látogató bizottságok tagjairól – 30 nappal a látogatást megelızıen – 
értesíteni kell az intézményt. Az intézmény vezetıje a tagokkal kapcsolatban 15 
napon belül, indoklással ellátott összeférhetetlenségi kifogást tehet a MAB 
elnökénél. 
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(3) Az intézményi akkreditáció során a feltárt problémákról jegyzıkönyvet 
kell készíteni, melynek alapján a MAB kialakítja intézményakkreditációs 
állásfoglalását. Az akkreditáció megadásának feltételéül szabott 
követelményeket közölni kell az intézménnyel, és az intézménnyel közösen 
kialakított, határidıvel ellátott munkaprogramot (intézkedési tervet) kell 
készíteni az intézmény számára. A határidı lejártával a MAB kijelölt szakértıi 
ellenırzik a munkaprogram (intézkedési terv) végrehajtását. Ha az intézmény 
határidıben nem teljesítette a feltételeket, a MAB javaslatot tesz az Ftv. 81. § (4) 
bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott jogkövetkezmények 
érvényesítésére. 
21. § A MAB akkreditációs állásfoglalásáról minden esetben értesíti a 
Minisztert és az érintett intézményt. Az intézménynek joga van arra, hogy az 
állásfoglalással kapcsolatos saját véleményét ugyanott tegyék közzé, ahol a 
MAB állásfoglalását. Az intézményi észrevételnek a lényeges pontokra kell 
kitérnie. 
22. § A MAB e rendelet, valamint a részletes eljárási szabályok által nem 
rendezett kérdésekben a szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott 
módon jár el. 
 
A MAB testületi mőködésére és tagjaira vonatkozó rendelkezések 
23.. § (1) A MAB harminc tagból álló testület, amelynek tagjai legalább doktori 
(mester-) fokozattal rendelkeznek. A MAB testületi ülésein a MAB minden tagja 
szavazati joggal rendelkezik. Sem a szavazati jog, sem a MAB tagsággal 
összefüggı egyéb kötelmek nem ruházhatók át. 
(2) Valamennyi tudományág képviseletének biztosítása érdekében a MAB 
tanácskozási jogú tagokat kér fel. 
24. § (1) A MAB felállításánál figyelembe kell venni, hogy a munka 
folyamatossága és a tagok rendszeres rotációja egyaránt biztosított legyen. 
Gondoskodni kell arról, hogy háromévenként a tagságnak legalább a fele 
cserélıdjék, és hogy a MAB összetételében minden tudomány-terület, illetıleg 
azon belül tudományág, továbbá intézmény-típus, illetve régió megközelítıen 
arányos képviselete biztosított legyen. 
(2) A MAB e rendelet alapján történı elsı megválasztásakor 3 évre nevezhetı ki, 
és megbízatása nem ismételhetı meg annak, aki az Országos Akkreditációs 
Bizottságnak, továbbá az MAB jogutódaként meghosszabbított MAB-nak 
mindvégig tagja volt. A ciklus közben történt megbízatások érvényességét a 
MAB újraválasztása nem érinti. 
(3) A MAB tagságának felét a felsıoktatási intézmények küldöttei alkotják. E 
helyek betöltésére a felsıoktatási intézmények intézményi tanácsainak jelölése 
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alapján a Magyar Rektori Konferencia, a Fıiskolai Fı-igazgatók Konferenciája 
és a Mővészeti Egyetemek Rektori Széke delegál tagokat. 
(4) A MAB 10 tagja a tudományos kutatóintézetek küldötte. E helyek 
betöltésére a Magyar Tudományos Akadémia, valamint – a nem akadémiai 
kutatóintézetekkel való konzultáció alapján – az Országos Mőszaki Fejlesztési 
Bizottság elnöke delegálhat tagokat. 
(5) A MAB 5 tagja a szakmai testületek küldötte. A szakmai testületek a 
MAB titkárságának felhívására állítanak jelölteket. A törvénnyel létesített 
kamarákat a jelöltállításra külön is fel kell hívni. A jelöltet állító szervezetek 
küldöttei közös ülésen döntenek a delegáltak személyérıl. 
(6) A delegáltak listáit a MAB titkárságának vezetıje továbbítja felterjesztés 
végett a Miniszterhez. A delegáltaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelölést 
elfogadják, és összeférhetetlenségi szabály alá nem esnek. A Miniszter a MAB 
tagjaira vonatkozó összeférhetetlenség és a választásról készült jegyzıkönyvek 
megvizsgálása után javaslatot tesz a miniszterelnöknek a tagok megbízására. 
25. § (1) A MAB-nak, illetve szakbizottságainak tagja nem lehet olyan 
személy, aki az FTT-nek, a Kredittanácsnak, a Felsıoktatás Fejlesztési 
Alapprogramok (FEFA) bizottság tagja, illetve ezek titkárságainak alkalmazottja, 
továbbá aki a Felsıoktatási Pályázatok Kuratóriumának tagja vagy a 
Felsıoktatási Pályázatok Irodájának alkalmazottja, illetve más, a felsıoktatással 
kapcsolatos tevékenység elbírálására létrehozott kuratórium tagja, továbbá aki 
köztisztviselı. 
(2) A MAB tagságra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a megbízási 
eljárás során kell érvényesíteni. 
(3) A MAB állásfoglalásainak kialakítására vonatkozó döntés meghozatalában 
szavazati joggal nem vehet részt a MAB azon tagja, aki az adott ügyben érintett 
intézménnyel munkaviszonyban vagy más anyagi ellenszolgáltatással járó 
szerzıdéses viszonyban áll, továbbá, akitıl bármely más oknál fogva az ügy 
tárgyilagos megítélése nem várható el. 
(4) Az akkreditációs eljárásban való részvételre vonatkozó 
összeférhetetlenségi kifogásokat a MAB elnökénél kell bejelenteni, aki, ha nem 
ért egyet a kifogásban foglaltakkal, a MAB döntését kéri. 
26. § (1) A MAB tagság megszőnik: 
a) a megbízás idıtartamának elteltével, 
b) lemondással, 
c) a tag halálával, 
d) felmentéssel, 
e) összeférhetetlenségi ok keletkezésével. 
(2) Felmentésre a MAB tesz javaslatot, ha valamely tagja alapos indok nélkül 
fél éven keresztül nem vesz részt a MAB munkájában. 
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(3) Amennyiben a hároméves ciklus közben az (1) bekezdés b), c), d) vagy e) 
pontja alapján szükségessé válik új tag megbízása, erre a javaslatot a MAB 
elnöke teszi a Miniszternek az érintett réteget képviselı jelölıszervezettel való 
egyetértésben. 
27. § A MAB elnöke és tagjai tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíjat és a 
kifizetés feltételeit a MAB szervezeti és mőködési szabályzata rögzíti. A 
tiszteletdíjak mértékét a végzett munkával arányban kell megállapítani. 
28. § (1) A MAB-nak minden tudományterületen legalább egy szakbizottsága 
van, amelynek elnöke a MAB teljes jogú vagy tanácskozási jogú tagja lehet. A 
MAB állásfoglalásait szakbizottságok vagy ad hoc bizottságok készítik elô. Az 
elvi állásfoglalások kidolgozásába külsı szakértıket is be lehet vonni. 
(2) A szakbizottságokat úgy kell összeállítani, hogy azokban indokolt arányban 
legyenek képviselve nem a felsıoktatásban dolgozó szakértık. A szakértıi 
bizottságok tevékenységébe külföldi szakértıket is be lehet vonni. 
(3) A MAB az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzéssel 
kapcsolatos véleményezési jogkörének gyakorlására speciális összetételő 
szakbizottságot állít fel, melybe a megfelelı szakképzésben jártas szakembereket 
is be kell vonni. 
(4) A program-, illetıleg az intézményi akkreditációval kapcsolatos szakmai 
követelményeket is tükrözı – valamennyi szakbizottság és külsı szakértık 
bevonásával kialakított – elvi állásfoglalásokat az e rendelet alapján felállított 
MAB mőködésének megkezdését követı elsı év végégig meg kell alkotni, és 
nyilvánosságra kell hozni. 
(5) A felhasználók képesítéssel kapcsolatos szakmai elvárásait az 
akkreditációs követelmények folyamatos továbbfejlesztése során figyelembe kell 
venni. 
(6) A MAB köteles gondoskodni az akkreditációban részt vevı szakemberek 
megfelelı szakmai felkészítésérıl, illetve szakmai továbbképzésérôl. A képzésbe 
a MAB elsısorban saját nemzetközi szakértıit, de szükség esetén más külföldi 
szakértıket is bevonhat. 
(7) Az ad hoc bizottságok tagjai és a szakértık munkájukért tisztelet-díjban 
részesülhetnek. A tisztelet-díjat és a kifizetés feltételeit a szervezeti és mőködési 
szabályzat rögzíti. 
29. § (1) A MAB elnökét a MAB titkos szavazással, saját tagjai közül 
választja. A MAB elnökének megválasztása a ciklussal azonos idıtartamra 
történik. Az elnököt a Miniszter elıterjesztése alapján, a miniszterelnök bízza 
meg. 
(2) A MAB elnökének megválasztásához a MAB tagjainak többségi szavazata 
szükséges. A szavazás második fordulójában csak a legtöbb szavazatot elnyert 
három, a harmadikban pedig két jelölt indul. 
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(3) A MAB elnöke felelıs vezetıje és irányítója a testület munkájának. 
Képviseli a testületet más testületeknél, intézményeknél és szerveknél. 
(4) A MAB elôtt folyamatban lévô ügyekrıl hivatalos felvilágosítást csak a 
MAB elnöke adhat, és engedélyezheti az iratokba való betekintést, amelyet meg 
kell tagadnia, ha az sértené az akkreditációs eljárást kezdeményezı intézmény 
jogos érdekeit. 
(5) A MAB elnöke gyakorolja a titkárság munkatársai felett a munkáltatói 
jogokat. Szakértıi feladatok elvégzésére kérheti fel a MAB és bizottságainak 
tagjait, egyes feladatok ellátására vagy megszervezésére külsı szakértıket kérhet 
fel. 
(6) A MAB elnöke gondoskodik a program- és intézményi akkreditáció 
minıségi követelményrendszerének kidolgoztatásáról és az Ftv. 122.§-ának (3) 
bekezdése alapján történı nyilvánosságra hozataláról, valamint az akkreditáció e 
rendeletben nem szabályozott eljárási rendjének és menetének nyilvánosságra 
hozataláról. 
(7) A MAB elnökének helyettesítési rendjérıl a MAB szervezeti és mőködési 
szabályzata rendelkezik. 
30. § (1) A MAB mellett egy (legfeljebb tizenegy tagú) Nemzetközi 
Tanácsadó Testület (a továbbiakban NTT) mőködik. Tagjait, a MAB 
állásfoglalását kikérve, a MAB elnöke kéri fel a (2) bekezdésben foglalt 
feladatokra való alkalmasságot szem elıtt tartva. 
(2) Az NTT feladata különösen a MAB mőködési elveinek, eljárási rendjének, 
akkreditációs követelményeinek és gyakorlatának véleményezése és értékelése, 
különösen a nemzetközi követelményekkel való összhang szempontjából. 
(3) Az NTT tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak a MAB munkájáról. Az 
NTT szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülést tart. 
 

A MAB titkársága 
31. § (1) A MAB ügyintézési feladatainak ellátására a Kormány titkárságot 
hoz létre. A titkárság felügyeletét a Miniszter látja el. A titkárság teljes jogkörrel 
rendelkezô központi költségvetési szerv. 
(2) A MAB titkárságának vezetıjét nyilvános pályázat alapján a Miniszter 
nevezi ki és menti fel, és adja ki részére a vezetıi megbízást a MAB elnökével 
való egyetértésben. A titkárság vezetıjének felmentéséhez a MAB testületének 
hozzájárulása szükséges. 
(3) A MAB titkárságának vezetıje az akkreditációs eljárások alapján 
lefolytatott államigazgatási eljárások gyors lebonyolítása érdekében 
együttmőködik az MKM illetékes fıosztályával. Az együttmőködés a kölcsönös 
adatszolgáltatásra is kiterjed. 
(4) A titkárság gazdasági vezetıjét a titkárság vezetıjének javaslatára a 
Miniszter bízza meg, és menti fel. 
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(5) A titkárság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a MAB 
elnöke a MAB titkárságának vezetıjével való egyetértésben gyakorolja. 
32. § (1) A MAB költségvetésének tervezetét és költségvetési beszámolóját a 
MAB testülete hagyja jóvá. A MAB költség-vetésében a MAB titkárságának 
mőködésére és a tiszteletdíjakra vonatkozó kereteket el kell különíteni 
egymástól. 
(2) A MAB költségvetésének terhére kötelezettségvállalási joggal a titkárság 
vezetıje, ellenjegyzési joggal gazdasági helyettese rendelkezik. 
(3) A MAB éves költségvetésének 5%-át meghaladó minden egyes 
kötelezettségvállaláshoz szükséges a MAB elnökének ellenjegyzése is. 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
33. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 
(2) Az Országos Akkreditciós Bizottság jogutódaként mőködı MAB felállítására 
vonatkozó eljárást e rendelet hatálybalépését követı két hónapon belül le kell 
bonyolítani. A hároméves megbízatás kezdı idıpontja a miniszterelnöki 
megbízólevélben megjelölt idıpont. 
(3) Az újonnan megválasztott MAB mőködésének megkezdéséig a 
folyamatban lévı ügyekben a MAB e rendelet hatálybalépése elıtt megbízott 
tagjai járnak el. Az átmeneti idıszakra a MAB tagjait és elnökét a miniszterelnök 
bízza meg. 
(4) A MAB tagjainak névsorát a Magyar Közlönyben és a Mővelôdési 
Közlönyben közzé kell tenni. 
(5) Az e rendelet alapján megválasztott MAB alakuló ülésétıl számított 4 
hónapon belül elkészíti szervezeti és mőködési szabályzatát, melyet a MAB 
testülete fogad el. A jóváhagyott szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. 
(6) A MAB eljárási szabályait és egyéb közleményeit az Akkreditációs 
Értesítı címő idıszaki kiadványban teszi közzé. Az akkreditációs 
követelményeket, továbbá az intézményi akkreditációs állásfoglalásokat a MAB 
a Mővelıdési Közlönyben is közzéteszi. 
(7) Az akkreditációs követelmények megjelenéséig a MAB a gyakorlatában 
eddig kifejlesztett követelményrendszer szerint jár el. 
(8) A MAB titkársága kincstári számlájának megnyílásáig az akkreditált 
iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés programjára és indítására vonatkozó 
kérelmek elbírálásáért fizetendı díjat a Professzorok Házának kincstári 
számlájára kell befizetni, és a befizetés igazolását az akkreditációs kérelemhez 
mellékelni kell. 
 

A mővelıdési és közoktatási miniszter 54.975/1997. MKM határozata 
a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárságának alapító okiratáról 
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A mővelıdési és közoktatási miniszter az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, valamint a 
Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetérıl, mőködésérıl és az akkreditációs 
eljárás szabályairól szóló 66/1997. (IV.18.) Korm. sz. rendelet 31 .§-ának (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben 
a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárságának (a továbbiakban: Intézmény) 
alapító okiratát a következık szerint határozza meg. 
1. Az Intézmény neve: Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága. 
 Rövidített megnevezés: MAB Titkárság. 
 Angol nyelvő neve: Hungarian Accreditation Committee, Secretariat. 
2. Az Intézmény alapítója: A Magyar Köztársaság Kormánya. 
3. Az Intézmény felügyeletét a mővelıdési és közoktatási miniszter látja el. 
4. Az Intézmény székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
5. Az Intézmény jogállása: teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó 
központi költségvetési szerv, a rábízott kincstári vagyon kezelıje. 
6.  Az Intézmény gazdálkodása: Mőködésének pénzügyi fedezetét az 
Országgyőlés az éves központi költségvetés keretében, a Mővelıdési és 
Közoktatási Minisztérium fejezetében biztosítja. Az éves költségvetést a teljes 
jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre érvényes 
szabályok szerint kell összeállítani., amelyet a Magyar Akkreditációs Bizottság 
(A továbbiakban: MAB) testülete hagy jóvá. A költségvetésben az Intézmény 
mőködésére és a MAB tagjainak és szakértıinek tiszteletdíjára vonatkozó  
kereteket el kell különíteni egymástól.  
Az Intézmény mőködésének pénzügyi forrását képezik továbbá a felsıoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Ftv.), 
valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetérıl, mőködésérıl és az 
akkreditációs eljárás alapvetı szabályairól szóló  66/1997. (IV.18.) Korm. 
rendelet által elıírt szolgáltatások bevételei, amelyeket csak a szolgáltatás 
(szakértıi tevékenység) költségeire lehet felhasználni. 
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezik az Országos Akkreditációs 
Bizottság Titkársága, mint jogelıd által a Professzorok Házában befektetett 
eszközökkel, illetve a beruházások során  létrejött vagyontárgyakkal 
(immateriális javakkal és eszközökkel) és a bérleti joggal. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat feladatainak ellátásához a vonatkozó jogszabályok betartásával 
kezeli, illetve használja. 
A MAB költségvetésének terhére kötelezettségvállalási joggal az Intézmény 
vezetıje, ellenjegyzési joggal a gazdasági vezetı rendelkezik. A MAB éves 
költségvetésének 5%-át meghaladó minden egyes kötelezettség vállaláshoz 
szükséges a MAB elnökének ellenjegyzése is. 
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 A kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel kapcsolatos 
jogokat a szervezeti és mőködési szabályzat tartalmazza. 
7. Az Intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége: 
 Az Intézmény a MAB-nak a Ftv. 81. §-ában, valamint a Magyar 
Akkreditációs Bizottság szervezetérıl, mőködésérıl és az akkreditációs eljárás 
alapvetı szabályairól szóló 66/1997. (IV.18.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladataival kapcsolatos ügyintézési, elıkészítı, szervezı, végrehajtást támogató 
titkársági tevékenységet lát el. Vezeti az országos habilitációs és az országos 
doktori nyilvántartást, amelyek nyilvánosak. 
 A TEÁOR szerint: 
7510 Egyéb kutatási és szolgáltatási tevékenység 
8059 Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység (165900 SZJ szám: Oktatást 
kiegészítı egyéb szolgáltatás) 
8. Az Intézmény szakmai tevékenységét a MAB elnöke irányítja. 
Az Intézmény alkalmazottai közalkalmazottak. 
Az Intézmény vezetıjét nyilvános pályázat alapján a mővelıdési és közoktatási 
miniszter nevezi ki és menti fel, és adja ki részére a magasabb vezetıi (fıtitkári) 
megbízást, a MAB elnökével való egyetértésben. Felmentéséhez a MAB 
testületének hozzájárulása szükséges. 
Az Intézmény gazdasági vezetıje az Intézmény vezetıjének helyettese, akit az 
Intézmény vezetıjének a javaslatára a mővelıdési és közoktatási miniszter bíz 
meg és ment fel.  
 Az Intézmény gazdasági vezetıjével kapcsolatos további, valamint az 
alkalmazottakkal kapcsolatos összes munkáltatói jogokat a MAB elnöke az 
Intézmény vezetıjével való egyetértésben gyakorolja. A munkáltatói jogokat— a 
kinevezés és felmentés kivételével — a MAB elnöke az Intézmény vezetıjére 
átruházhatja.  
 Az Intézmény szervezeti felépítését és mőködési rendjét az alapító 
okiratnak megfelelıen elkészített szervezeti és mőködési szabályzat állapítja 
meg. Az Intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, gazdasági szerve-
zetének ügyrendjét, költségvetési beszámolóját a MAB testületének 
állásfoglalása alapján a Miniszter hagyja jóvá, gazdálkodását a Miniszter 
ellenırzi. 
 Az Intézmény egyes gazdálkodási feladatait a 156/1995.(XII.26.) Korm. 
rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján más költségvetési 
szervvel is elláttathatja. 
Az Intézmény a Pénzügy-minisztérium által vezetett nyilvántartásba történı 
bejegyzéssel jön létre. 
Budapest, 1997. június 
Dr. Medgyessy Péter sk.                                                   Dr. Magyar Bálint s.k. 
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1997. évi CXXVI. törvény 
a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról 

(részlet) 
 

  11.§ Az Ftv. 114. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
   “114. § (1) Az egyházi felsıoktatási intézmények hittudományi, illetve 
hitélettel összefüggı összefüggı képzést folytatnak. Egyházi egyetemek, illetve 
fıiskolák nem hittudományi kart, illetve szakot is létesíthetnek. Ez utóbbiak 
állami elismerésére, és hallgatóinak a 9/H. § szerinti állami finanszírozására 
akkor kerülhet sor, ha az állami elismerés feltételéül szabott valamennyi törvényi 
követelménynek megfelelnek. 
  (2) Az egyházi felsıoktatási intézmények, hitéleti képzést folytató szervezeti 
egységek állami elismerésekor a hittudományi, illetve kizárólag a hitélet 
gyakorlására vonatkozó tárgyak, ismeretek tartalma nem vizsgálható. Ezek 
tekintetében a képesítési követelményeket az egyházi felsıoktatási intézmények 
a rájuk vonatkozó egyházi szabályok alapján határozzák meg. 
  (3) A világi szakismeretekre épülı, de a hitéletben is felhasználható (hitélettel 
összefüggı) tárgyak akkreditálási folyamata során a MAB az egyház speciális 
követelményeit figyelembe veszi. 
 
 (4) A hitéleti képzés tekintetében a 3. § (1) bekezdésének bevezetı 
szövegrészében és a) pontjában, valamint 4. § (1) bekezdésének bevezetı 
szövegrészében valamint a) és c) pontjában meghatározott feltételektıl el lehet 
tekinteni. 
  (5) Az egyházi felsıoktatási intézmények a hitéleti képzés tekintetében 
Szabályzatukban a 113. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a 17. § (4) 
bekezdésében. a 18. § (2) és (3) bekezdésében, az 53. § (1) bekezdésében, az  
56. § (1) és (2) bekezdésében, a 63. § (4) bekezdésében, valamint a 97. § (1) 
bekezdésében foglaltaktól eltérı rendelkezéseket is megállapíthatnak.” 
 

1997. évi CXXVII. törvény 
a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról 

(részlet) 
1.§ (1) A felsıoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami fıiskolák 
címet viselı A) pontja 

“Brunszvik Teréz Óvóképzı Fıiskola, Szarvas és a 
Kırösi Csoma Sándor Fıiskola, Békéscsaba” szövegrész hatályát veszti. 
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   (2) A felsıoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami fıiskolák 
címet viselı A) pontja 

“Kırös Fıiskola, Békéscsaba” szövegrésszel egészül ki. 
2.§ (1) A felsıoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami fıiskolák 
címet viselı A) pontja 

“Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola, Budapest” szövegrész helyébe 
“Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola, Kecskemét” szövegrész lép. 

      (2) A felsıoktatási törvény 1. számú melléklete Nem állami egyetemek címet 
viselı B pontja a) egyházi egyetemének fejezete 
      “Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest” szövegrész helyébe 
      “Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest” szövegrész lép. 
      (3) A felsıoktatási törvény 1. számú melléklete Nem állami egyetemek címet 
viselı B pontja a) alpontjának 
    “H.N. Adventista Egyház Lelkészképzı Intézete, Budapest” szövegrész 
helyébe 
       “Adventista Teológiai Fıiskola, Budapest” szövegrész lép. 
      “Tan Kapuja Buddhista Fıiskola, Budapest” szövegrész helyébe 
      “A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola, Budapest” szövegrész lép. 
 
 
1997. évi CXLVI törvény a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésérıl, 

A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása  
(részlet) 

 
(11) Az FTV. 81. §-nak (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
     “(6) A MAB ügyintézésének feladatait a tikárság látja el. A titkárság 
vezetıjét - a MAB elnökének egyetértésével - a mővelıdési és közoktatásügyi 
miniszter nevezi ki és menti fel, és adja ki részére a magasabb vezetıi (fıtitkárai) 
megbízást. A titkárság dolgozói közalkalmazottak, a velük kapocslatos 
munkáltatói jogokat - a titkárság vezetıje, valamint gazdasági igazgatója 
kinevezésének és felmentésének kivételével - a MAB elnöke gyakorolja. A 
titkárság vezeti az országos habilitációs és országos doktori nyilvántartást, 
amelyek nyilvánosak. 
 
 
219/1997. (XII.5.) Korm. rendelet a felsıoktatási szövetség megalakulásának 

feltételeirıl és az egységes, integrált felsıoktatási intézménnyé történı 
átalakulás szabályairól szóló 67/1997. (IV.18.) Korm. rendelet 

módosításáról 
(részlet) 
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A 67/1997 sz. Korm. rendelet az alábbiak szerint módosul: 
 
1. Az R. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
‘“A 4. § (1) A beérkezett integrációs pályázatokat, valamint az egyéb, támogatást 
nem igénylı integrációs javaslatokat a Miniszter véleményezés céljából 
megküldi a Felsıoktatási és Tudományos Tanácsnak (a továbbiakban: FTT) és 
elıakkreditáció céljából a Magyar Akkreditációs Bizottságnak (a továbbiakban: 
MAB). Az FTT az integrációs javaslatokat és az intézményi fejlesztési terveket 
abból a szempontból véleményezi, hogy azok mennyiben állnak összhangban a 
jogi elıírásokkal, a felsıoktatás-politikai tervekkel és prioritásokkal. Az FTT és 
a MAB a pályázatok elbírálásának ütemtervét figyelembe véve készíti el 
véleményét. 
(2) A támogatások odaítélésére vonatkozó javaslatát—az elızetes vélemények 
figyelembevételével—a FEFA bizottság elnöke a Felsıoktatás Fejlesztési  
 
 
 
Alapprogramokról szóló 11/1996.(X.9.) MKM rendelet, továbbá e rendelet 
szabályai szerint teszi meg a Miniszternek. 
(3) Az integrációs pályázatokról a MAB, az FTT és a FEFA bizottság javaslata 
alapján a Miniszter dönt. 
(4) Az integrációs pályázatok elbírálására és a támogatások odaítélésére 
vonatkozó javaslatok elıkészítésébe szakértıket kell bevonni, akik az 
intézményfejlesztési és a beruházási tervek megvalósíthatóságát megítélik. 
(5) Az integrációs pályázatok és javaslatok elbírálásában nem vehet részt olyan 
személy, illetıleg nem szavazhat a bizottság azon tagja, aki pályázatot benyújtó 
intézménnyel közalkalmazotti vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
áll.” 

2.§ 
 

A Rendelet 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
“(4) A Kormány a szövetség létesítésének és jóváhagyásával egyidejőleg azokat 
a karokat/tagozatokat, intézeteket, amelyek valamely intézmény székhelyén kívül 
mőködı karai/tagozatai, intézetei voltak—a szövetségi szabályzatban foglalt 
javaslat alapján—tagintézményi jogállással ruházhatja fel, és egyúttal intézkedik. 
hogy e tagintézmények tagintézményi önállóságot megjelenítı elnevezéssel a 3. 
§ (6) bekezdésben megjelölt közös ügyletek lebonyolításával megbízott 
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intézmény, vagy az érintett intézmény által választott más tagintézmény 
részjogkörő költségvetési egységeként mőködjenek.” 
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Elfogadott PhD programok 

 
Egye-
tem 

Tudományág Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
BME Mőszaki 

tudományok 
359 Fehér Márta 

DSc 
Technika-, mérnök- és 
tudománytörténet 

A 1997. 
06.27. 

BME  
Közgazdaság- 
tudomány 

 
376 

Kerékgyár-
tó György 
DSc 

 
Mőszaki menedzsment 

 
A 

1997. 
06.27. 

DRHE Vallás-
tudomány 

399 Hörcsik 
Richárd 
PhD 

A teológiai tudomány-
mővelés és az ezred-
forduló kihívásai 

A 1997. 
12.19. 

 
ELTE 

Irodalom-
tudomány 

 
369/63 

Voit 
Krisztina 
CSc 

 
Könyvtártudomány 

 
B 
 

1997. 
06.27. 

ETA Vallás-
tudomány 

395 Hausmann 
Jutta PhD 

Teológiai doktori 
program 

A 1997. 
12.19. 

JATE Irodalom- 
tudomány 

366/ 
24 

Odorics 
Ferenc CSc 

Elmélet és 
interpretáció 

B 1997. 
06.27. 

JATE  Irodalom-
tudomány 

405/ 
 

Szıke 
Katalin CSc 

Orosz kultúrtörténet és 
poetika 

B 1997. 
12.19. 

JPTE Nyelv-
tudomány 

201kk/ 
317k 

Horányi 
Özséb CSc 

A kommunikáció az 
emberi probléma-
megoldás 
kontextusában 

B 1997. 
03. 28. 

KGRE Vallás-
tudomány 

404 Karaszon 
István PhD 

Teológiai doktorátus A 1997. 
12.19. 

KLTE Nyelv- 
tudomány 

308k/ 
241a 

Molnár 
István CSc 

Orosz  nyelvészet B 1997. 
06.27. 

KLTE Nevelés- 
tudomány 

370/ 
250/ 
253 

Kozma 
Tamás Dsc 

Felsıoktatási 
kutatások 

B 1997. 
06.27. 

KLTE Irodalom- 
tudomány 

392/ 
245 

Rácz István 
CSc 

Modern brit irodalom 
és kultúra 

B 1997. 
06.27. 

KLTE Földtudomány 388/ 
282 

Szöır 
Gyula DSc 

A földtörténeti újkor 
határtudományi 
kutatásai 

B 1997. 
06.27. 

KLTE Földtudomány 390/ 
282 

Gyarmati 
Pál CSc 

Regionális földtan, 
földtani érdekvédelem 

B 1997. 
06.27. 

ME Jogtudomány 400/ 
187 

Miskolci 
Bodnár 
Péter CSc 

Európai kereskedelmi 
jog 

B 1997. 
12.19. 

ME Jogtudomány 401/ 
187 

Stipa István 
CSc 

Az európai jog közös 
történeti, társadalmi 
gyökerei 

B 1997. 
12.19. 

ME Jogtudomány 402/ 
187 

Bíró 
György CSc 

Polgári jogi 
rekodifikáció, nemzet-
közi és jogági 
harmonizáció 

B 1997. 
12.19. 
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Egye-
tem 

Tudományág Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
ME Jogtudomány 403/ 

187 
Szabó 
Miklós CSc 

Hagyomány és 
megújulás a jog 
elméleti megalapo-
zásában 

B 1997. 
12.19 

MTE Nevelés- 
tudomány 

385 Frenkl 
Róbert DSc 

A sporttudomány 
empirikus és 
teoretikus kérdései 

A 1997. 
06.27. 

POTE Orvos-
tudomány 

377/ 
137 

Szabó Imre 
CSc 

Viselkedés-
tudományok 

B 1997. 
06.27. 

POTE/ 
JPTE 

Orvos-
tudomány 

396/ 
141 

Pesti 
Miklós CSc 

Mikroorganizmusok 
életfolyamatának 
molekuláris analízise 

 
B 

1997. 
12.19. 

PPKE Vallás-
tudomány 

386 Erdı Péter  
PhD 

Katolikus kánonjogi 
doktorátus 

A 1997. 
06.27. 

PPKE Vallás-
tudomány 

387 Vanyó 
László PhD 

Katolikus 
hittudományi 
doktorátus 

A 1997. 
06.27. 

 
SOTE 

Orvos-
tudomány 

 
406 

Magyar 
Kálmán 
MTA r. t. 

Experimentális és 
klinikai farmakológia 

A 1997. 
12.19 

 
Elutasított PhD program 

 
Egye-
tem 

Tudományág Kód Program-
vezetı 

A  program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
PATE Mezıgazdaság-

tudomány 
391 Varga-

Hasznosits 
Zoltán DSc 

A környzeti tényezık 
hatása a növényi 
produktivitásra 

A 1997. 
12. 19. 

 
Visszavont PhD pályázatok 

 
Egye-
tem 

Tudományág  Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Idı-
pont 

JATE Néprajz-
tudomány 

337 Juhász Antal 
CSc 

Gazdaság, társadalom, népi 
kultúra Közép- és Délkelet 
Európában 

97.06. 
27. 

MIP Mővészet-
történet 
tudomány 

378 Ernyey 
Gyula CSc 

Mővészet (iparmővészet) 
történet 

97.06. 
27. 

SZFF Irodalom-
tudomány 

374 Ungvári 
Tamás DSc 

Színháztudományi doktori 
képzési program 

97. 02. 
28. 
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Változás PhD program vezetıjének személyében 
 
Egye-
tem 

Tudományág Kód Programvezetı A program  
címe 

Tí-
pus 

Idı-
pont 

 
 
ELTE 

 
Föld-
tudomány 

 
49/50 

Géczy Barnabás 
az MTA lev. t. 
helyett Márton 
Péter DSc 

 
Földrajz/ 
földtudomány 

 
A 

 
1997. 
06. 27. 

 
ELTE 

Biológia-
tudomány 

 
42 

Simon Tibor Dsc 
helyett: Szathmáry 
Eörs DSc 

Elméleti bioló-
gia és ökológia 

 
A 

1997. 
06. 27 

 
ELTE 

 
Föld-
tudomány 

 
49/ 
50 

Géczy Barnabás 
az MTA lev. t. 
helyett: Márton 
Péter DSc 

Földrajz/ 
földtudomány 

 
A 

   
1997. 
06. 27. 

 
ELTE 

Kémia-
tudomány 

54/ 
55/ 
56 

Csákvári Béla 
DSc helyett: Inzelt 
György DSc 

 
Kémia 

A  
1997. 
06. 27 

 
ELTE 

 
Biológia 

42 Simon Tibor DSc 
helyett  Szathmáry 
Eörs  DSc 

Elméleti 
biológia és 
ökológia 

A 1997. 
06. 27. 

 
JATE 

Biológia-
tudomány 

 
256 

Baranyi Attila 
DSc helyett: 
Gulya Károly DSc 

 
Neurobiológia 

 
A 

 
1997. 
11. 07 

 
JATE 

 
Nyelv- 
tudomány 

 
13 

Róna-Tas András 
az MTA rendes 
tagjahelyett: 
Berta Árpád DSc 

Összehasonlító 
és történeti 
turkológia 

 
A 

 
1997. 
06. 27 

 
KLTE 

 
Kémia 

 
254 

Lipták András az 
MTA lev. t. 
helyett  
Joó Ferenc DSc 

 
Kémia 

 
A 

 
1997. 
03. 28 

 
KLTE 

Történe-
lem- 
tudomány 

 
242 

L. Nagy Zsuzsa 
DSc helyett: 
Gunst Péter DSc 

Történelem 
doktori program 

A 1997. 
06. 27. 

 
LFZF 

 
Zene- 
tudomány 

 
294 

Kroó György Dsc 
helyett: Somfai 
László az MTA 
lev. tagja  

 
Zenetudomány 

 
A 

 
1997. 
06. 27. 
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Változás a PhD program címében 
 

Egye-
tem 

Tudományág  Kód Program-
vezetı 

A program új 
címe 

Idıpont 

 
 
KLTE 

 
Irodalom-
tudomány 

245 Abádi 
Nagy 
Zoltán 
DSc 

Az észak-amerikai 
társadalmi tudat, kultúra 
és irodalom a II. Világ-
háborútól napjainkig 

1997. 
06.27. 

 
 

Elfogadott DLA program 
Egye-
tem 

Mővészeti ág Kód Program-
vezetı 

A program  
címe 

Tí-
pu
s 

Idı-
pont 

 
MIF Iparmővészet 379 Schrammel 

Imre 
Iparmővészet A 1997. 

03.28. 

 
Intézmény állami elismerésének támogatása  

 
Kód-
szám 

Kérelmezı Létesítendı 
intézmény 

Véleményezés ideje 

 
sz337 SZÁMALK 

 
University of Hertfordshire magyar-
országi mőködésének engedélyezése 

1997. 12. 19. 

 
Nem támogatott intézményi állami elismerés  

 
Kód-
szám 

Kérelmezı Létesítendı 
intézmény 

Véleményezés ideje 

sz385 Heller Farkas Gazdasági 
és Turisztikai Szolgáltató 
Fıiskola 

Fıiskola alapítása 1997. 09. 26. 

sz320 International Christian 
University (Ausztria) 

Magyarországi intézmény 
alapítása 

1997. 09. 26. 

sz271 Newport University Magyarországi intézmény 
alapítása 

1997. 09. 26. 

Nem támogatott karalapítási kérelem 
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Kódszám  Benyújtó 

intézmény 
 Kérelem fajtája Határozat száma 

 
 
sz300 

 
SE 

Benedek Elek 
Pedagógiai 
Fıiskola 

Soproni Egyetem 
fıiskolai karává 
nyilvánítás 

 
1997/4/XII/1 
 

 
Támogatott szaklétesítési/szakindítási kérelmek3 

 
Kódszám  Benyújtó  Kérelem fajtája Kérelem címe Véleményezés-

ideje 

 
sz301 BDTF  

 
szakindítás 

Alkalmazott nyelvé-
szet egyetemi szintő 
szak csak finn-ugor 
nyelvészettel együtt 
vehetı fel 

 
 
1997. 06. 27. 

sz301 BDTF  
 
szakindítás 

Finn-ugor nyelvészet 
egyetemi szintő szak 
csak alkalmazott 
nyelvészettel együtt 
vehetı fel 

 
 
1997. 06. 27. 

sz269 BDTF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Mozgókép és média-
kultúra szakirányú 
továbbképzési szak 

 
1997. 06. 27. 

 
sz287 

BG 
GYPF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Rehabilitációs foglal-
koztató terapeuta 
szakirányú tovább-
képzési szak 

 
1997. 06. 27. 

sz283 BG 
GYPF 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Integrációs fogadó 
pedagógus szakirányú 
továbbképzési szak 

1997. 06. 27. 

sz289 BG 
GYPF 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Szociális menedzser 
szakirányú 
továbbképzés szak 

1997. 06. 27. 

 
sz215k 

BG 
GYPF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Gyógypedagógiai 
rehabilitációs konzul-
táns szakirányú 
továbbképzési szak 

 
 
1997. 02. 28 

Kódszám  Benyújtó  Kérelem fajtája Kérelem címe Véleményezés-

                                                      
3 A szaklétesítés elfogadása egyúttal a képesítési követelmények elfogadását is jelenti. 
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ideje 

 
sz315 BME 

 
 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Munka- és szervezet-
pszichológia 
szakirányú 
továbbképzési szak 

 
1997. 06. 27. 

sz238 BME szaklétesítés/ 
szakindítás 

Energetikai mérnök 
egyetemi szintő  

1997. 06. 27. 

 
sz240k 

 
BTF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Fejlesztı 
óvodapedagógus 
szakirányú 
továbbképzési szak 

 
1997. 06. 27. 

sz239k BTF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Fejlesztı 
(differenciáló) tanító 
szakirányú 
továbbképzési szak 

1997. 06. 27. 

sz349 BTF szakindítás Szerb nemzetiségő 
tanító szak 

1997. 06. 27. 

 
sz262k 

EKTF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Mozgókép és média-
kultúra szakirányú 
továbbképzési szak 

 
1997. 06. 27. 

sz203 EKTF szakindítás Gazdálkodási szak 
fıiskolai alapképzés 

1997. 12. 19. 

 
sz184k 

ELTE  
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Felsıoktatási diák-
tanácsadó egyetemi 
szintő szakirányú 
továbbképzés 

 
1997. 02. 28. 

 
 
sz191 

ELTE  
 
szakindítás 

Környezettan tanár 
egyetemi szintő szak, 
biológia-, kémia-, 
földrajz-, fizika 
szakpárban 

 
 
1997. 02. 28 

 
sz226 

ELTE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Észt (észt nyelv 
elıadó) egyetemi 
szintő alapképzés 

 
1997. 02. 28 

sz23.1k ELTE szakindítás Szolfézstanár fıiskolai 
szintő alapképzés 

1997. 02. 28 

sz251 GATE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Tájgazdálkodási szak 
fıiskolai szintő 
alapképzés 

1997. 06. 27. 
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Kódszám  Benyújtó  Kérelem fajtája Kérelem címe Véleményezés-
ideje 

 
 
sz281abc 

 
HIETE 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Klinikai és mentál-
higiéniai szakpszicho-
lógus szakirányú 
továbbképzési szak  

 
1997. 06. 27. 

sz275 HIETE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Neuropszichológia 
szakirányú 
továbbképzési szak 

1997. 06. 27. 

sz276 HIETE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Pszichoterápia 
szakirányú 
továbbképzési szak 

1997. 06. 27. 

sz392 HIETE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Ifjúsági (iskolaegész-
ségügyi) szakvédını 
fıiskolai szakirányú 
továbbképzési szak 

1997. 12. 19. 

sz343k IGYTF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Óvodapedagógusi, 
tanítói gyógytest-
nevelés szakirányú 
továbbképézsi szak 

1997. 06. 27. 

sz319 JATE  szakindítás Csillagász 
egyetemi alapképzés 

1997. 12. 19. 

sz365 JATE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Környezettudomány 
egyetemi alapképzés 
ökológus és kémikus 
szakirányokban 

1997. 12. 19. 

sz347k JGYTF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Egészségfejlesztı 
mentálhigiénikus 
szakirányú 
továbbképzési szak 

1997. 06. 27. 

sz163 JPTE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia 

1997. 02. 28. 

sz207 JPTE szakindítás Számítástechnika 
tanár, fıiskolai alapk. 

1997. 03. 28. 

sz277 KÉE szakindítás Kertészmérnök 
fıiskolai szak 

1997. 11. 07. 

sz372 KÉE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Szılész-borász 
egyetemi/fıiskolai 
szintő szakirányú 
továbbképzés 

1997. 11. 07. 

sz279 KF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Nemzetközi marke-
ting és minıség 
menedzsment 

1997. 06. 27. 
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Kód-
szám  

Benyújtó  Kérelem fajtája Kérelem címe Véleményezés-
ideje 

 
sz224k KGF szakindítás Idegenforgalmi és szálloda, 

fıiskolai alapképzés 
1997. 02. 28 

 
sz278 

 
KKF 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Gazadságdiplomácia és EU 
menedzsment 
fıiskolai alapképzés 

 
1997. 12. 19. 

sz242 KLTE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Környezettan-fizika szakos 
tanár egyetemi szintő szak 

1997. 02. 28 

 
sz350 

 
KLTE 

szakindítás 
engedélyezés 
további 4 évre 

Jogász szak 
egyetemi szintő 

 
1997. 06. 27. 

 
sz339 

 
KLTE 

 
szakindítás 

Vegyész-fizikus 
kutatólaboratóriumi 
operátor fıiskolai 
alapképzés 

 
1997. 12. 19. 

sz360 KLTE szakindítás Fizikus-informatikus 
egyetemi alapképzés 

1997. 12. 19. 

 
sz210 

 
PATE 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Mezıgazdasági 
szaktanácsadó szak-irányú 
továbbképzés 

 
1997. 11. 07. 

sz236 PPKE szakindítás Olasz nyelv és irodalom 
egyetemi szintő alapképzés 

1997. 02. 28 

sz92k PPKE szakindítás Hebraisztika szak 
egyetemi szintő 

1997. 06. 27. 

sz291 PPKE szakindítás Mővészettörténet 
egyetemi alapképzés 

1997. 12. 19. 

sz313 SZIF szakindítás Gazdálkodási szak 
egyetemi alapképzés 

1997. 12. 19. 

sz314 SZIF szakindítás Közgazdasági szak 
egyetemi alapképzés 

1997. 12. 19. 

 
sz274 

 
VE 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Környezettan tanár  
szakirányú tovább-képzés 
kizárólag biológia tanári 
oklevéllel rendelkezıknek 

 
1997. 03. 28. 

sz292 VE szakindítás Környzettudományi szak 
egyetemi szintő 

1997. 06. 27. 
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Kód-
szám  

Be-
nyújtó  

Kérelem 
fajtája 

Kérelem címe Vélemény 
idıpontja 

 
sz235 ZMNE szakindítás Katonai logisztika 

egyetemi szintő szak 
1997. 06. 27. 

sz236b ZMNE szakindítás Határrendészeti és védelmi vezetı 
fıiskolai szintő szak 

1997. 06. 27. 

sz236a ZMNE szakindítás Határrendészeti és védelmi vezetı 
fıiskolai szintő szak 

1997. 06. 27. 

sz237 ZMNE szakindítás Biztonság- és védelempolitika 
egyetemi szintő 

1997. 06. 27. 

sz238b ZMNE szakindítás Katonai vezetı 
fıiskolai szintő 

1997. 06. 27. 

sz238a ZMNE szakindítás Katonai vezetı 
egyetemi szintő 

1997. 06. 27. 

sz239 ZMNE szakindítás Katonai mőszaki menedzser 
egyetemi szintő 

1997. 06. 27. 

sz330 ZMNE szakindítás Védelmi igazgatás szak egyetemi 
szintő 

1997. 06. 27. 

 
Nem támogatott szaklétesítési/szakindítási kérelmek 

 
Kódszám  Benyújtó intézmény Kérelem 

fajtája 
Kérelem címe Véleménye-

zés ideje 

 
 
sz305 

 
BDTF 

 
szakindítás 

Orosz nyelv- és 
irodalom szakos 
tanár 
egyetemi szintő 

1997. 06. 
27. 

sz308 BDTF szakindítás Földrajztanár 
egyetemi szintő 

1997. 06. 
27. 

 
sz309 

BDTF  
szakindítás 

Testnevelés szakos 
tanár 
egyetemi szintő 

 
1997. 06. 
27. 

sz264 BDTF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Egészségtan tanár 
szakir.továbbképz. 

1997. 11. 
07. 

 
sz266 

 
BDTF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Természet és kör-
nyezettan tanár 
szakir. továbbkép. 

1997. 11. 
07. 
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Kódszám  Benyújtó 

intézmény 
Kérelem 
fajtája 

Kérelem címe Véleményezés 
ideje 

 
 
sz268 

BDTF  
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Informatika  
fıiskolai szintő 
szakirányú 
továbbképzés 

 
1997. 06. 27. 

 
sz304 

 
BDTF 

 
szakindítás 

Informatikus-
könyvtáros egyetemi 
alapképzés 

 
1997. 12. 19. 

 
sz306 

 
BDTF 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Politikatudomány 
(politikaelméleti) 
egyetemi alapképzés 

 
1997. 12. 19. 

 
sz285 

BGGYPF szaklétesítés/ 
szakindítás 

Korrekciós peda-gógus 
szakirányú 
továbbképzés 

 
1997. 06. 27. 

 
sz288 

BGGYPF  
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Rehabilitációs 
úszóoktató szakirányú 
továbbképzés 

 
1997. 06. 27. 

sz186 BME szaklétesítés/ 
szakindítás 

Közoktatási szakértı 1997. 11. 07. 

sz227 CSVMTF szakindítás Oligophren pedagógia 1997. 03. 28. 
sz228 CSVMTF szaklétesítés/ 

szakindítás 
Gyakrolatvezetı tanító 
szakirányú továbbkép. 

1997. 11. 07. 

 
sz280 

 
EKTF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Logisztikai mérnök  
fıiskolai szintő 
szakirányú 
továbbképzés 

 
1997. 06. 27. 

 
z195 

 
ELTE 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Természettudo-mányos 
média szak egyetemi 
szintő 

 
1997. 06. 27. 

 
sz243 

 
GATE 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Államháztartási 
közgazdász fıiskolai 
szintő 

 
1997. 06. 27. 

 
sz255 

 
GATE  

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Szolgáltatás-technikai 
gépészmérnök 

 
1997. 06. 27. 

sz254 GATE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Környezetgazdálko-
dási gépészmérnök 
egyetemi alapképzés 

 
1997. 12. 19. 

sz333 JATE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Biofizikus 1997. 12. 19. 
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Kódszám  Benyújtó 

intézmény 
Kérelem fajtája Kérelem címe Véleményezés 

ideje 

 
sz334 JATE szaklétesítés/ 

szakindítás 
Orvosi fizikus 1997. 12. 19. 

 
sz310 

 
KCSSF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Innovációs 
menedzser fıiskolai 
szintő 

 
1997. 06. 27. 

 
sz311 

 
KCSSF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Okleveles inno-
vációs menedzser 
kiegészítı egyetemi 
alapképzés szintő 

 
1997. 06. 27. 

 
sz312 

 
KCSSF 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Okleveles innová-
ciós tanácsadó egye-
temi szintő szak-
irányú továbbképzés 

 
1997. 06. 27. 

 
sz235 

 
KLTE 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Épületgépészeti 
szakmérnök fıiskolai 
szintő szakirányú 
továbbképzés 

 
1997. 06. 27. 

 
sz338 

 
KLTE 

 
szaklétesítés/ 
szakindítás 

Matematika szakos 
szaktanár szakirányú 
továbbképzési szak 

 
1997. 06. 27. 

sz241 KLTE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Mőszerfizikus 
fıiskolai alapképzés 

1997. 12. 19. 

sz219 ME szaklétesítés/ 
szakindítás 

Mérnök-matematikus 
szak 

1997. 06. 27. 

sz229 PPKE szakindítás Olasz nyelvtanár szak 1997. 03. 28 
sz245 PPKE szakindítás Cseh nyelv és 

irodalom 
1997. 11. 07. 

sz247 PPKE szakindítás Spanyol nyelvtanár 1997. 06. 27. 
sz337 SZÁMALK szakindítás Accounting 

management 
1997. 12. 19. 

sz145 SZOTE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Egészségtudományi 
tanár 

1997. 11. 07. 

sz233 VE szakindítás Új- és legújabbkori 
történeti muzeológia 

1997. 02. 28. 

sz246 VE szaklétesítés/ 
szakindítás 

Mérnök-matematikus 
szak 

1997. 06. 27. 
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Visszavont szaklétesítési/szakindítási kérelmek  

 
Kódszám  Benyújtó 

intézmény 
Kérelem fajtája Kérelem címe Visszavonás 

idıpontja 

 
 
sz273 

 
JPTE 

szaklétesítés/ 
szakindítás 

Igazságügyi ügyintézı 
fıiskolai szak 

1997.  
06. 27. 

sz293 KGRE szakindítás Magyar nyelv- és 
irodalomszak 

1997.  
06. 27. 

 
sz250 

 
VE 

 
szakindítás 

Francia nyelvő 
általános és szak-
fordító fıiskolai szak 

1997.  
11. 07. 

 
Támogatott képesítési követelmények 

 
Kódszám  Benyújtó 

intézmény 
Kérelem címe Kérelem 

fajtája 
Idıpont 

 
 
k19kieg 

 
MKM 

A katonai felsı-
oktatás alapképzési 
szakjai 

Kormány-
rendelet 
tervezet 

1997. 
06. 27. 

 
 
 
k20 

 
 
 
MKM 

Fıiskolai szintő 
gyógypedagógiai 
tanár, terapeuta és az 
egyetemi szintő 
okleveles gyógy-
pedagógus képzés B 
változat (rövidített) 

 
 
Kormány-
rendelet 
tervezet 

 
 
1997. 
06. 27. 

 
 

Nem támogatott képesítési követelmények 
 

Kódszám  Benyújtó 
intézmény 

Kérelem címe Határozat 
idıpontja 

 
 
k21 

 
MKM 

Szakirányú továbbképzési szakok 
képesítési követelményei az 
egészségügyi felsıoktatásban 

1997.12. 
19. 
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Nem támogatott név változtatási kérelem 
 

Kódszám  Benyújtó 
intézmény 

Kérelem fajtája Új név Határozat  
idıpontja 

 
  

 
MKM 

A Magyar 
Iparmővészeti 
Fıiskola 
elnevezésé-
nek megvál-
toztatása 

Fıiskola 
helyett: 
Egyetem 

 
 
1997. 06. 27. 

 
Támogatott elıakkreditáció*  

 
Kód-
szám  

Benyújtó intézmények Új intézmény elnevezése Határozat 
idıpontja 

 
i3004 Bajai Tanítóképzı Fıiskola 

és a Bajai Vízügyi Fıiskola 
Eötvös József Fıiskola 1997. 09. 26. 

i3024 Bessenyei György 
Tanárképzı FI és 
GATE Mezıgazdasági 
Fıiskolai Kar, Nyíregyháza 

 
Nyíregyházi Fıiskola 

1997. 09. 26. 

 
sz371 

Budapesti Mőszaki Egyetem 
és Állatorvostudományi 
Egyetem 

Budapeti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

 
1997. 06. 27. 

 
 
 
i3017 

Debreceni Agrártudományi 
Egyetem, Debreceni Orvos-
tudományi Egyetem, Debre-
ceni Református Hittudo-
mányi Egyetem, Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, 
LFZF Debreceni 
Konzervatóriuma, MTA 
Atommag Kutató Intézete 

 
 
 
Debreceni Egyetemi 
Szövetség 

1997. 09. 26. 

 
Kód-
szám  

Benyújtó intézmények Új intézmény elnevezése Határozat 
idıpontja 

 
 Ferences Hittudományi  1997. 09. 26. 

                                                      
* Az elbírálás a FEFÁ-hoz a 2. körben benyújtott pályázatok alapján történt 
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i3020 Fıiskola, Piarista 
Hittudományi és Tanár-
képzı Fıiskola, Szent 
Bernát Hittudományi 
Fıiskola, Szent Gellért 
Hittudományi Fıiskola 

Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Fıiskolai 
Szövetség 

*  
 
i3002 

Gépipari Automatizálási 
Mőszaki Fıiskola, 
Tanítóképzı Fıiskola, KÉE 
Kecskeméti Kertészeti 
Fıiskolai Kara, Nemzetközi 
Kerámiastúdió 

 
 
Kecskeméti Fıiskolai 
Szövetség 

 
 
1997. 09. 26. 

 
 
i3010 

József Attila Tudomány-
egyetem, Juhász Gyula 
Tanárképzı Fıiskola, KÉE 
Szegedi Élelmiszeripari 
Fıiskolai Kar, LFZF Szegedi 
Konzervatóriuma, Szent-
Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem. 

 
 
Szegedi Felsıoktatási 
Szövetség 

1997. 09. 26. 

 
sz345 

Kırösi Csoma Sándor FI és 
Brunszvik Teréz Óvóképzı 
Fıiskola 

 
Alföldi Fıiskola 

 
1997. 06. 27. 
 

 
i3007 

Semmelweis OTE, Haynal 
Imre Egészségtudományi 
Egyetem, Magyar 
Testnevelési Egyetem 

 
Semmelweis Egyetem 

1997. 09. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem támogatott elıakkreditáció4 
 
Kód- Benyújtó intézmények Új intézmény elnevezése Határozat 

                                                      
Az elbírálás a FEFÁ-hoz a 2. körben benyújtott pályázatok alapján történt 
4 Az elbírálás a FEFÁ-hoz a 2. körben benyújtott pályázatok alapján történt 
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szám  idıpontja 

 
i3014 Alföldi Fıiskola DATE 

MVK (Szarvas) Fıiskolai 
Kar csatlakozása 

Alföldi Fıiskola 1997. 09. 26. 

i3021 Eötvös Loránd Tud.egyet. 
Budapesti Közgazdaságtud. 
Egy. Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem 

 
Budapesti Universitas 

1997. 09. 26. 

i3019 GATE Mezıgazdasági 
Fıiskolai Kar Mezıtúr, 
Szolnoki Kereskedelmi és 
Gazdasági Fıiskola 

Szolnoki Regionális 
Fıiskolai Szövetség 

1997. 09. 26. 

 
 
i3025 

Illyés Gyula Pedagógiai FI 
Szekszárd, Janus Pannonius 
Tudományegyetem, Pannon 
Agrártudományi Egyetem, 
Pécsi Orvostudományi 
Egyetem 

 
 
Pannon Egyetemi 
Szövetség 

1997. 09. 26. 

 
 
 
i3018 

Miskolci Egyetem (a késıbb 
létesítendı Egészség-
tudományi Fıiskolai Karral 
kiegészítve), Liszt Ferenc 
Zenemővészeti FI. Miskolci 
Tanárképzı Intézete, MTA 
Bányászati Kutató 
Laboratórium 

 
 
 
Miskolci Egyetem bıvítése 

 
 
 
1997. 09. 26. 

i3023. Miskolci Egyetem 
Dunaújvárosi Fıiskolai Kar 
és Veszprémi Egyetem 

Közép-Dunántúli Egyetem 1997. 09. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 
 
Kód-
szám 

Benyújtó 
intézmény(ek) 

Kérelem címe Határozat 
idıpontja 
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a7 BME Energetikai mérnökasszisztens 1997. 09. 26. 
a9 BME Vegyipari-gépész mérnökasszisztens 1997. 09. 26. 
a23. HIETE Eü. FI. Képi diagnosztikai asszisztens 1997. 06. 27. 
a2 KVIF Vendéglátó szakmenedzser 1997. 06. 27. 
a1 KVIF Kereskedelmi szakmenedzser 1997. 09. 26. 
a3 KVIF Idegenforgalmi szakmenedzser 1997. 09. 26. 
a5 PSZF Számviteli szakügyintézı 1997. 12. 19. 
a6 PSZF Banki szakügyintézı 1997. 12. 19. 
 

Nem támogatott akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési 
programok 

Kód-
szám 

Benyújtó 
intézmény(ek) 

Kérelem címe Határozat 
idıpontja 

 
a26 HIETE Felsıfokú ápolóképzés 1997. 09. 26. 
a40 GDFI Informatikai technológus 1997. 12. 19. 

 
Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok indításának 

támogatása 
 

Kód-
szám 

Benyújtó 
intézmény 

Indító 
intézmény 

Kérelem címe Határozat  
idıpontja 

 
a8 BME BME Energetikai 

mérnökasszisztens 
1997. 11. 07. 

a25 BME Paksi Atomerımő 
Rt. Energetikai és 
Szakképzési Int. 

Energetikai 
mérnökasszisztens 

1997. 11. 07. 

a10 BME BME Vegyipari gépész 
mérnökasszisztens 

1997. 12. 19. 

a11 BME Eötvös József Gim-
názium Tiszaújváros 

Vegyipari gépész 
mérnökasszisztens 

1997. 12. 19. 

a24 HIETE HIETE Képi diagnosztikai 
asszisztens 

1997. 11. 07. 

 
Kód-
szám 

Benyújtó 
intézmény 

Indító 
intézmény 

Kérelem címe Határozat  
idıpontja 

 
a2 KVIF KVIF Vendéglátóipari 

szakmenedszer 
1997. 11. 07. 
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a3 KVIF KVIF Idegenforgalmi 
szakmenedzser 

1997. 11. 07. 

a20 KVIF Vendéglátó és 
Kereskedelmi Szak-
középiskola, 
Keszthely 

Vendéglátóipari 
szakmenedszer 

1997. 11. 07. 

a1 KVIF KVIF Kereskedelmi 
szakmenedszer 

1997. 12. 19. 

a21 KVIF Terézvárosi 
Szakközépiskola 

Kereskedelmi 
szakmenedszer 

1997. 12. 19. 

a22 KVIF Thury György 
Szakközépiskola 
Nagykanizsa 

Kereskedelmi 
szakmenedszer 

1997. 12. 19. 
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Elfogadott szaklétesítési/szakalapítási kérelmek  

minisztériumi jóváhagyása 
 
Nyilv. 
tart. 
szám 

Be-
nyújtó 

 
Cím 

Elfogadás 
idıpontja 

Megjelenés a 
Mővelıdési 
Közlönyben 

 
 
sz111k 

BGGYP
TFI 

Nyelv- és beszédfejlesztı 
pedagógus szakirányú 
továbbképzési szak 

 
96. 02. 02. 

 
97. 04. 23. 

sz11 BGyTF Nemzetközi kapcsolatok 
alapképzési szak 

95. 06. 09. 97. 05. 30. 

sz164k BGyTF Kommunikáció fıiskolai szak 96. 10. 25. 97. 01. 28. 
sz165k BGyTF Felnıttoktatási szakértı szak-

irányú továbbképzési szak 
96. 09. 27. 97. 04. 23. 

sz74b BME Közoktatási vezetı szak-irányú 
továbbképzési szak 

96. 02. 02. 97. 04. 23. 

 
sz192 

BTF Vezetı óvodapedagógus 
szakirányú továbbképzési szak 

 
96. 07. 05. 

 
97. 04. 23. 

 
sz169 

BTF Gyermektáncoktató szakirányú 
továbbképzési szak 

 
96. 09. 27. 

 
97. 04. 23. 

sz239k BTF Óvodapedagógus, fejlesztési 
szakirányú továbbképz. szak 

97. 06. 27. 97. 11. 17. 

sz240k BTF Tanító, fejelsztési (differenci-
áló) szakir. tovképz.szak 

97. 06. 27. 97. 11. 17. 

sz198 DATE Környezetgazdálkodási 
agrármérnök 

96. 09. 27. 97. 01. 28. 

sz1 DATE Mezıgazdasági szakigazgatási 
szervezı fıiskolai szak 

95. 07. 14. 97. 01. 28. 

sz21 DOTE 
Eü. FI. 

Orvosdiagnosztikai analitikus 
fıiskolai szak*  

94. 09. 30. 97. 01. 28. 

sz199a EFE Építész szak egyetemi szintő 96. 12. 17. 97. 03. i3. 
sz199b EFE Formatervezı egyetemi szintő 96. 12. 17. 97. 03. i3. 
sz187 EKTF Tanügyigazgatási szakirányú 

továbbképzési szak 
96. 09. 27. 97. 04. 23. 

 
 
 
 

                                                      
*A MAB által javasolt elenevzés: Laboratóriumi diagnosztikai analitikus szak 



 51 

 
 

Nyilv. 
tart. 
szám 

Be-
nyújtó 

 
Cím 

Elfogadás 
idıpontja 

Megjelenés a 
Mővelıdési 
Közlönyben 

 
 
sz191 

ELTE Környezettanár kizárólag 
biológia, kémia, földrajz vagy 
fizika szakkal szakpárban 

 
97. 02. 28. 

 
97. 05. 30. 

sz184k ELTE Felsıoktatási diáktanácsadás 
szakir. tovképz. szak 

97. 02. 28. 97. 11. 17. 

ssz77 GATE Humán erıforrás menedzser 
fıiskolai szak 

95. 07. 14. 97. 01. 28. 

 
sz79 

HIETE 
Eü. FI 

Addiktológiai konzulens 
szakirányú továbbképzési szak 

 
95. 06. 09. 

 
97. 04. 23. 

sz48 
kk 

HOF Vezetı óvodapedagógus 
szakirányú továbbképzési szak 

 
96. 04. 26. 

 
97. 04. 23. 

sz174 JATE Könyvtárszak egyetemi szintő 96. 10. 25. 97. 03. 13. 
sz197 JPTE Közoktatási vezetı szak-irányú 

továbbképzési szak 
96. 09. 27. 97. 04. 23. 

sz225 JPTE Építész szak 96. 12. 17. 97. 10. 20. 
sz180 KCsSF Személyügyi szervezı fıiskolai 

szak 
96. 07. 05. 97. 01. 28. 

sz211 KJF Kommunikáció fıiskolai szak 96. 10. 25. 97. 01. 28. 
sz151 KJF Gazdálkodási szak fıiskolai 

szintő 
96. 05. 31. 97. 03. 13. 

sz233 
a-b 

KLTE Tehetségfejlesztési egyetemi és 
fıiskolai szakirányú 
továbbképzési szak 

96. 11. 27. 97. 11. 17. 

sz23.5 ME Mőszaki menedzser egyetemi 
szintő 

96. 11. 27. 97. 03. 13. 

sz161/a MTE Mentálhigiénés szakirányú 
továbbképzési szak 

96. 05. 31, 97. 04. 23. 

sz157/a MTE Egészségtantanár fıiskolai 
alapszak 

96. 05. 31. 97. 11. 24 

sz157/
b 

MTE Egészségtantanár egyetemi 
alapszak 

96. 05. 31. 97. 11. 24 
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Nyilv. 
tart. 
szám 

Be-
nyújtó 

 
Cím 

Elfogadás 
idıpontja 

Megjelenés a 
Mővelıdési 
Közlönyben 

 
sz21 OTE 

Eü. FI. 
Orvosdiagnosztikai analitikus 
fıiskolai szak*  

94. 09. 30. 97. 01. 28. 

sz143/ 
sz12 

POTE 
Eü. FI. 

Egészségbiztosítási fıiskolai 
szak 

96. 03. 29. 
(95.01.27.) 

97. 01. 28. 

                                                      
*A MAB által javasolt elenevzés: Laboratóriumi diagnosztikai analitikus szak 

 
 
 

MAB által nem tárgyalt szaklétesítési/szakalapítási kérelem  
minisztériumi jóváhagyása 

 
Be-
nyújtó 

 
Cím 

Megjelenés a 
Mővelıdési 
Közlönyben   

 
JGYTF Egészségtantanár fıiskolai 

alapszak 
97. 11. 24. 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ülése 
1997. április 27 - 28-án 
 
Az ülésen részt vettek: Jörgen Bach Andersen, Jean Didier, Hans-Uwe Erichsen, 
Peter Fischer-Appelt, John W. Ryan, Hans Tuppy a Testület tagjai, Róna-Tas 
András a MAB elnöke, Bor Zsolt a MAB tagja, Gosztonyi Angéla a Titkárság 
vezetıje és Rozsnyai Krisztina a MAB külföldi kapcsolatokkal foglalkozó  
referense. 
A Tanácsadó Testület az alábbiakat állapította meg és a következı ajánlásokat 
fogadta el: 
A Testület megkapta a MAB 1996. évi munkájáról szóló jelentést, amelyet  és 
informatívnak, alaposnak felelısségteljesnek tart. Megállapította, hogy a MAB 
rendszeresen figyelembe veszi a Tanácsadó Testület korábbi ajánlásait és 
kifejezte elismerését a végzett munkáról. 
A MAB elnöke ismertette a MAB-bal kapcsolatos legújabb törvénykezési 
változásokat és kormányrendeleteket. A Tanácsadó Testület üdvözölte, hogy a 
MAB mőködésének törvényi kereteit pontosabban körülhatárolták. Másrészt 
azonban hangsúlyozni kell, hogy a MAB-nak a döntéshozatalban rugalmasságra 
van szüksége, amelynek érdekében nem szabad az eljárási rendet túlszabályozni. 
A Kormányhatározat és a Felsıoktatási Törvény összhangját illetıen a 
Testületben élénk vita folyt a MAB elnökét megilletı munkáltatói jog körül. A 
Testület üdvözli azt, hogy a módosított törvény hatására megnı a MAB 
függetlensége, ugyanakkor a törvényt követı kormányhatározatban nem 
érvényesül kellıképen a MAB törvényi és gazdasági függetlensége. 
A Tanácsadó Testület tudomásul vette, hogy az új MAB elkövetkezı 
megválasztása során a tagságban 25 új taggal lehet számolni. A Testület tagjai 
egyetértettek abban, hogy a MAB mőködésének folyamatossága bizonyos 
mértékéig a MAB munkájában részt vevı személyektıl függ és ezt az ilyen nagy 
mértékő  személycsere veszélyezteti. A rotációt a Testület messzemenıen 
támogatja, de úgy véli, hogy ez a három éves periódusokban ne haladja meg a 
tagság 50%-át. Ez ugyanakkor hozzájárul a MAB stabilizálódásához is. 
 
A Testület tájékozódott arról is, hogy az egyetemek saját minıségbiztosítási 
eljárása a MAB szükséges támogatásával jelentısen fejlıdik. Ennek további 
fejlesztéséhez, a megfelelı feltételek biztosítása érdekében kormányzati 
támogatás szükséges.  
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Az akkreditációs eljárások elhúzódásával kapcsolatos panaszokat áttekintve a 
Testület megállapítása szerint ennek egyik oka az, hogy a MAB kötelességének 
érzi a pályázókat támogatni. A Testület támogatja azt az elképzelést, hogy az 
akkreditáció a lehetı legnagyobb mértékben áttekinthetı legyen. Ehhez 
szükséges a minimális követelményrendszer kidolgozása, mert az általános 
irányelvek nyilvánossá tételével a az eljárási folyamat átláthatóvá válik. A 
Testület mindig is megpróbálta és folyamatosan próbálja megtalálni az 
egyensúlyt a az innováció és a konszolidáció között. Egyúttal támogatja az 
elıakkreditáció lehetıségét. 
A MAB gyakorlata szempontjából ajánlatos olyan doktori programok 
támogatása, amelyek nem valamilyen speciális területre vonatkoznak. 
A Tanácsadó Testület szempontjából nehézséget jelent az, hogy a MAB-ot 
bevonják az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési programok 
elbírálási folyamatába. A problémát az jelenti, hogy ezek olyan két éves 
tanulmányokat jelentenek, amelyeknek európai színvonalat kell biztosítani és a 
MAB nem lesz képes megfelelı szakértı bírálókat toborozni, akik el tudják 
bírálni az ilyen elsısorban gyakorlatorientált programok szakképzési programok 
minıségét. 
Megvitatva azokat a problémákat, amelyek a média igénybevételével végzett 
oktatás során keletkeznek, a Tanácsadó Testület nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy az egyetemeknek kell felelısséget vállalni az ilyen jellegő oktatási 
rendszerek minıségbiztosításáért. 
A Tanácsadó Testület üdvözli a MAB kezdeményezését, mellyel regionális 
együttmőködést alakít ki Közép- és Kelet-Európai akkreditációs testületek 
között. A Tanácsadó Testület készséggel vesz részt az együttmőködés 
fejlesztésében. A Tanácsadó Testület megelégedéssel vette tudomásul, hogy az 
1996. évi Felsıoktatási Törvény legalizálta mőködését. Ez kifejezi a MAB 
mellett betöltött partneri szerepét és azt a folyamatos kapcsolatot, amely MAB 
felelısségét fokozza. A Tanácsadó Testület tagjai kötelességüknek érzik, hogy 
tájékoztassák a MAB-ot a saját országukban jelentkezı fejlıdésrıl és az újabb 
elméletekrıl.  
A Tanácsadó Testület tagjainak lehetıséget kell biztosítani, hogy 
találkozhassanak a MAB tagjaival, hogy kicserélhessék tapasztalataikat és 
tágítsák az együttmőködés kereteit. 
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Regionális konferencia 
1996. november 16. 

 
A Közép- és Keleteurópai országok minıségbiztosítási és ellenörzési 
intézményei a MAB szervezésében Budapesten tartották második ülésüket. 
Résztvevık voltak: 
Csehországból: Jaroslaw Kurzweil, a Cseh Köztársaság Akkreditációs 
Bizottságának elnöke; 
Csehországból: Ladislav Tondl, a Cseh Köztársaság Akkreditációs 
Bizottságának tagja; 
Észtországból: Meeme Pöldme, a Minıségbiztosítási Központ vezetıje; 
Észtországból: Hanno Sillamaa, a Minıségbiztosítási Tanács elnöke; 
Horvátországból: Marija Ivezic, a Horvát Felsıoktatási Nemzeti Tanács tagja; 
Litvániából: Algirdas Cizas, a Felsıoktatási Minıségbiztosítási Központ 
igazgatója; 
Lengyelországból: Piotr Wach, a Felsıoktatási Tanács Minıség és Akkreditációs 
Bizottságának elnöke. 
Németországból: Barbara Steiger, a Német Rektori Konferencia Kutatási, 
Oktatási és Vizsgaügyek osztályának vezetıje; 
Németországból: Gerhard Duda, a Német Rektori Konferencia Kelet- és Közép-
európai ügyek felelıse; 
Magyarországról: Róna-Tas András a MAB elnöke, egyben az ülés elnöke, 
Gosztonyi Angéla, a MAB fıtitkára, Rozsnyai Krisztina, a MAB külföldi ügyek 
referense. 
Kimentésüket kérték: Bulgária, Lettország, Románia. 
Az ülésnek három témája volt. Elsıként a résztvevık ismertették a saját 
országukban a minıségbiztosítás jelenleg fennálló jogi feltételeit és hátterét. 
Ezeket a beszámolókat a MAB kiadvány formájában, valamint a MAB internet 
honlapján publikálni fogja A második témakör a regionális szervezet 
mőködésével és további terveivel foglalkozott. A résztvevık megállapították, 
hogy az együttmőködés és az információ-csere már eddig is rendkívül hasznos. 
Változatlanul fontos a kapcsolattartás és a régió sajátos minıségbiztosítási 
problémáinak folyamatos megvitatása, továbbá a kérdéssel foglalkozó 
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szervezetek naprakész adatainak nyilvánossá tétele (beleértve a tisztségviselık 
névsorát, címét és egyéb fontos adatokat). Rendkívül fontos, hogy az érdeklıdık 
ezen adatokhoz hozzájussanak. Ezért a MAB vállalja, hogy a résztvevık által 
rendelkezésre bocsátott adatokat az internet hálózaton evvel a beszámolóval 
együtt nyilvánosságra hozza. Ugyancsak kívánatos, hogy az egyes országok 
törvénykezési eljárásai is ismertek legyenek, mivel a törvényeket és a hozzájuk 
kapcsolódó kormányhatározatokat, valamint az ehhez tartozó szervezetek 
mőködési elveit és feltételrendszereit többnyire csak a közelmúltban fogadták el. 
A résztvevık megvitatták az akkreditációval és az értékeléssel foglalkozó 
szervezetek problémáit és azokat a módozatokat, amelyekkel ezek munkája 
sikeres lehet. A kérdések közé tartozik, ki delegálja az egyes szerveztek tagjait, 
ki finanszírozza munkájukat és hogyan lehet a titkárság függetlenségét 
biztosítani. Hosszú távon az egyes testületek kölcsönös 
látogatása lehetıvé teheti egymás munkájának, az értékelés gyakorlati 
adminisztrációjának megismerését és betekintést nyújt az egyes szervezetek 
mőködési rendjébe. A Német Rektori Konferencia küldöttei felvetették egy 
általuk szervezendı konferencia lehetıségét, melyre a jelenlegi résztvevık 
mellett más országok képviselıit is meghívnák és ennek a célja lenne a minıségi 
értékelés minimum követelményeinek a kidolgozása. Az 1998-as ülés 
vendéglátója várhatóan Litvánia lesz, mégpedig az ottani Multi-Country Phare 
program keretében. Lehetıség szerint az értekezlet a Phare program 
szemináriumához csatlakozna 1998. októberében.  
A harmadik témakörben a nemzetközi minıségbiztosítási szervezetek (Phare, 
CRE, stb.) Közép- és Kelet-Európában folytatott tevékenységét és a regionális 
résztvevık ezzel kapcsolatos stratégiáját vitatták meg. A megjelentek egyhangú 
véleménye szerint egyes szervezetek jól érzékelik a vizsgált országok kultúráját 
és a minıségbiztosítás jogi hátterét, mégis kívánatos, a helyi szervezetek és 
intézmények aktív bevonása az ilyen projectekbe már a munkaterv 
kidolgozásakor, hangsúlyozva, hogy ezekben a részvétel önkéntes és a kialakítás 
idırendjét rugalmasan kell kezelni. 
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SZEMÉLYI HÍREK 
 

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TAGJAI 
1997. július 1-je után 

 
 

 
Név 

Delegáló 
testület 

Tudományos 
fokozat 

Munkahely 

Barna Mária FFK CSc HIETE Egészségügyi 
Fıiskolai Kar Dietetikai 
Tanszék 

Bedı Zoltán OMFB DSc MTA Martonvásári  
Mezıgazdasági Kutató Int. 

Biróné, Nagy Edit MRK CSc Magyar Testnevelési 
Egyetem 

Bodnár György MTA DSc MTA Irodalomtudományi 
Intézet 

Borsos János SZT DSc DOKUT RT. 
Czigler István MTA DSc MTA Pszichológiai Intézet 
Engel Pál MTA a MTA lev. 

tagja 
MTA Könyvtára 

Ficzere Lajos MRK DSc ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar 

Fischer Ernı MRK DSc Janus Pannonius 
Tudományegyetem 

Horváthné, 
Polyánszky Éva 

OMFB CSc Papíripari Kutató Intézet 

Hunyady Györgyné FFK CSc Budapesti Tanítóképzı 
Fıiskola 

Iványi Károly FFK CSc Külkereskedelmi Fıiskola 
Kiefer Ferenc MTA a MTA 

rendes tagja 
MTA Nyelvtudományi 
Intézet 

Magda Sándor FFK DSc GATE Gyöngyösi Fıiskolai 
Kar 

Mészáros Ernı MRK a MTA 
rendes tagja 

Veszprémi Egyetem 
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Nemes Attila SZT DSc SOTE Ér- és Szívsebészeti 
Klinika 

 
 

A MAB tagjai 1997. július 1-je után 
(folytatás) 

 
Nyíri J. Kristóf MTA az MTA lev 

tagja 
MTA Filozófiai Intézet 

Palánkai Tibor MRK az MTA lev. 
tagja 

Budapesti Közgazdaság- 
tudományi Egyetem 

Pálfi Péter Pál MTA CSc MTA Matematika Kutató 
Intézet 

Pálinkás József MRK az MTA lev 
tagja 

Kossuth Lajos 
Tudományegyetem 

Róna-Tas András MRK a MTA 
rendes tagja 

József Attila 
Tudományegyetem 

Sima Dezsı SZT CSc KKMF Matematika és 
Számítás-technikai Intézete 

Simonovits András MTA DSc MTA Közgazdasági 
Tudományos Intézete 

Somlyódy László MRK a MTA lev. 
tagja 

Budapesti Mőszaki 
Egyetem 

Sótonyi Péter SZT DSc SOTE Igazságügyi 
Orvostani Intézet 

Szekeres Júlia MRK DSc POTE Mikrobiológiai 
Intézet 

Taxner Ernı SZT DSc Kossuth Lajos 
Tudományegyetem 

Tuschák Róbert MTA a MTA  
rendes tagja 

BME Automatizálási 
Tanszék 

Winkler András MRK DSc Soproni Egyetem 
 
Jelmagyarázat: FFK: Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia, MRK: Magyar Rektori Konferencia, 
MTA: Magyar Tudományos Akadémia, OMFB: Országos Mőszaki Fejlesztési Bizottság, 
SZT: Szakmai Testületek, DSc: a tudomány doktora, CSc: a tudomány kandidátusa.  
Az intézmények kódjait lásd a . oldalon 

 
 



 59 

 
 
 

Megválasztották a MAB elnökét 
 

1997. július 18-án Dinya László helyettes államtitkár átadta a Magyar 
Akkreditációs Bizottság delegált tagjainak a miniszterelnök által aláírt, 2000 
június 30-ig szóló megbízó levelet. Ezután a Magyar Akkreditációs Bizottság 
megtartotta elsı ülését, amelynek során Róna-Tas András egyetemi tanárt, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját 3 éves idıtartamra, a Bizottság 
elnökévé megválasztották.  
 
 

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKSÉGE 
 

   Feladatkör 
Róna Tas András 
 

a MTA r. tagja elnök  

Ficzere Lajos DSc alelnök jogalkotás, 
törvényi felügyelet 

Pálinkás József a MTA lev. 
tagja 

alelnök intézményi  
akkreditáció 

Sótonyi Péter DSc alelnök tudományos, doktori és 
habilitációs kérdések 

 
 
 
A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TANÁCSKOZÓ TAGJAI 

 
Név Tudományos 

fokozat 
 

Munkahely 

Kıszegvári Tibor DSc ny, vezérırnagy 
Lukács László teol. dr. Piarista Hittudományi Fıisk. 
Makó Csaba DSc MTA Politikatudományi Int. 
Páczelt István a MTA r. tagja Miskolci Egyetem 
Vámossy Ferenc CSc BME 
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A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG SZAKMAI 
KOLLÉGIUMAI, SZAKBIZOTTSÁGAI ÉS AZOK ELNÖKEI 

 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KOLLÉGIUMA 

 
Elnök: Kiefer Ferenc 

 
Filozófiai szakbizottság  Nyíri J. Kristóf 
Irodalom- és néprajztudományi szakbizottság  Bodnár György 
Jogtudományi és politológiai szakbizottság  Ficzere Lajos 
Közgazdaságtudományi szakbizottság  Palánkai Tibor 
Mővészettörténeti, mővészettudományi és 
mesterképzési szakbizottság  

Vámossy Ferenc 

Neveléstudományi szakbizottság Biróné Nagy Edit 
Nyelvészeti, klasszika-filológiai és orientalisztikai 
szakbizottság 

Kiefer Ferenc 

Pszichológiai szakbizottság Czigler István 
Szociológiai szakbizottság  Makó Csaba 
Teológiai, vallástudományi szakbizottság  Lukács László 
Történettudományi szakbizottság  Engel Pál 
 

ÉLETTUDOMÁNYOK KOLLÉGIUMA 
 

Elnök: Winkler András 
 
Agrártudományi szakbizottság  Bedı Zoltán 
Biológiatudományi szakbizottság Fischer Ernı 
Orvos-, gyógyszerésztudományi, egészségügyi 
szakbizottság  

Szekeres Júlia 
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MŐSZAKI- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KOLLÉGIUMA  
 

Elnök: Somlyódy László 
 

Épitı, építész és közlekedési tudományági 
szakbizottság 

Somlyódy László 

Fizikai tudományági szakbizottság  Pálinkás József 
Föld- és környezettudományi szakbizottság  Mészáros Ernı 
Gépészeti tudományági szakbizottság Páczelt István 
Hadtudományi szakbizottság  Kıszegvári Tibor. 
Kémiai tudományági szakbizottság  Horváthné  

Polyánszky Éva 
Matematikai tudományági szakbizottság  Pálfy Péter Pál 
Villamosmérnöki és 
mőszaki informatikai szakbizottság 

Tuschák Róbert 

 
PEDAGÓGUS-KÉPZÉS ÉS AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŐ 

SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA 
 

Elnök: Hunyady Györgyné 
 

Delegáló szakbizottság Delegált személy 
 

Történet-, ókortudományi és 
régészeti; teológiai-
vallástudományi 

Adamik Tamás Dsc ELTE 

Nyelvészeti, klasszika filológiai 
és orientalisztikai; irodalom- 
néprajz-tudományi; 
mővészettörténeti, 
mővészettudományi, 
mesterképzési 

 
Bencze Lóránt CSc ZSKF 

Pszichológiai Bugán Antal CSc KLTE 
Neveléstudományi Bíróné, Nagy Edit CSc MTE 
Agrártudományi Schmidt János DSc PATE 
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Biológiai Balogh Árpád PhD BGYTF 
Kémiai Keglevich György DSc BME 
Fizikai Papp Katalin CSc JATE TTK 
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Delegáló szakbizottság Delegált személy 

 
 
Építı, építész, közlekedési 

Pozsgai Lajos ZMMF 
Tuschák Róbert az MTA r. tagja 
BME 

Matematikai Petruska György CSc JATE  
Föld- és környezettudományi Próbáld Ferenc DSc ELTE 

 
INTÉZMÉNYI SZAKBIZOTTSÁGOK ÉS AZOK ELNÖKEI 

 
Agrár szakbizottság  Bedı Zoltán 
Egyházi szakbizottság   Lukács László 
Fegyveres testületek 
szakbizottsága 

 Kıszegvári Tibor 

Gazdasági szakbizottság   Simonovits András 
Mőszaki szakbizottság   Páczelt István 
Mővészeti szakbizottság   Vámossy Ferenc 
Orvos-egészségügyi szakbizottság   Nemes Attila 
Pedagógusképzı szakbizottság   Hunyady Györgyné 
Társadalomtudományi szakbizottság  Taxner Ernı 
Természettudományi szakbizottság   Pálfy Péter Pál 

 
 
 

SPECIÁLIS BIZOTTSÁGOK 
 

A bizottság neve 
 

Elnök 

Etikai bizottság Ficzere Lajos 
Fıiskolai akkreditációs ügyek Iványi Károly 
Az akkreditáció nemzetközi tapasztalatai Sima Dezsı 
Modern információs technikák, távoktatás Nyíri J. Kristóf 
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A MAB 1997/6/III/1-21 sz. határozatai 
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság tudományági szakbizottságai 
(Korrigálva az 1997. december 31-i állapotnak megfelelıen) 
 
1000 Társadalomtudományok kollégiuma 
 
1010 Szociológiai szakbizottság 
 
Elnök: Makó Csaba DSc MTA Társadalmi Konfliktus Kutató Központ 
Tagok: 
Cseh-Szombathy László az MTA levelezı tagja BKE 
Farkas János DSc BME Szociológia Tanszék 
Feleky Gábor CSc JATE Szociológia Tanszék 
Kolosi Tamás DSc TÁRKI 
Kovács I. Gábor CSc ELTE Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék 
Kuczi Tibor CSc BKE Szociológia Tanszék 
Vukovich György CSc KSH 
 
1020 Közgazdaság- és szervezéstudományi szakbizottság 
 
Elnök: Palánkai Tibor az MTA levelezı tagja, BKE 
Társelnök: Iványi Károly CSc KF 
Tagok: 
Bélyácz Iván DSc JPTE 
Kiss Judit CSc MTA VKI 
Magda Sándor DSc GATE 
Majoros Pál CSc KF 
Simonovits András DSc  MTA Közg. tud. Intézet 
Surányi Sándor CSc BKE 
Szennyessy Judit CSc Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 
Török Ádám Dsc MTA IVKI 
Varga Gyula DSc MTA AKI 
Vékás István CSc ME 
Vecsenyi János CSc Budapest Bank 
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1040 Nyelvészeti, klasszika-filológiai és orientalisztikai szakbizottság 
 
Elnök: Kiefer Ferenc az MTA rendes tagja MTA NYTI / ELTE 
Társelnök: Kenesei István DSc JATE 
Tagok:  
Abaffy Erzsébet DSc ELTE 
Bakró Nagy Marianne CSc ELTE/MTA NYTI 
Bánréti Zoltán CSc MTA NYTI 
Bencze Lóránt CSc ZSKTF 
Berta Árpád DSc JATE 
Dörnyei Zoltán CSc ELTE 
Kertész András DSc KLTE 
Manherz Károly DSc ELTE 
Péter Mihály DSc nyugdíjas 
Salvi Giampaolo DSc ELTE 
Székely Gábor dr. habil BGYTF 
Szepessy Tibor CSc nyugdíjas 
 
1050 Irodalomtudományi és néprajztudományi szakbizottság 
 
Elnök: Bodnár György DSc MTA Irodalomtudományi Intézet 
Tagok: 
Bernáth Árpád DSc JATE 
Faluba Kálmán CSc ELTE 
Hajnády Zoltán CSc KLTE 
Kenyeres Zoltán DSc ELTE 
Kulcsár Péter DSc ME 
Kulcsár Szabó Ernı az MTA lev. tagja MTA Irodalomtudományi Intézet 
Nagy Imre CSc JPTE 
Paládi-Kovács Attila DSc MTA Néprajztudományi Intézete 
Szabics Imre DSc ELTE 
Szajbély Mihály CSc JATE 
Szegedy-Maszák Mihály az MTA lev. tagja ELTE 
Takács Ferenc CSc ELTE 
Voigt Vilmos DSc ELTE 
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1060 Mővészettörténeti, mővészettudományi és mesterképzési szakbizottság 
 

Elnök: Vámossy Ferenc CSc BME 
Társelnök: Babarczy László Kossuth-díjas SZFFI 
Tagok: 
Ernyey Gyula CSc MIF 
Halász László DSc MTA Pszichológiai Intézet 
Huszti Péter Kossuth-díjas SZFFI 
Kerényi József Kossuth-díjas BME 
Kocsis Imre Munkácsy-díjas MKF 
Komlós Katalin CSc LFZF 
Lantos István Liszt-díjas LFZF 
Leitner Sándor Apáczai-díjas CSVMTF 
Makk Károly Kossuth-díjas SZFFI 
Marosi Ernı MTA lev. tagja MTA Mővészettörténeti Kutató Intézet 
Passuth Krisztina DSc ELTE 
Polgár Csaba Ferenczy-díjas MIF 
Szabadi Judit CSc MKF 
Vidovszky László a Széchenyi Akadémia r. tagja JPTE 
 
1070 Pszichológiai szakbizottság 
 

Elnök: Czigler István DSc MTA Pszichológiai Int. 
Tagok: 
Ádám György az MTA rendes tagja ELTE 
Antalovics Miklós DSc BME 
Bugán Antal CSc KLTE 
Gergely György CSc MTA Pszichológiai Int. 
Hunyady György DSc ELTE 
Kopp Mária CSc SOTE 
 
1075 Neveléstudományi szakbizottság 
 

Elnök: Biróné Nagy Edit CSc MTE 
Tagok: 
Hunyady Györgyné CSc BTF 
Bábosik István DSc ELTE 
Ballér Endre DSc nyugdíjas 
Békési Imre DSc JGYTF 
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Brezsnyánszky József CSc KLTE 
Csapó Benı CSc JATE 
Galicza János CSc VE 
Horváth Szabó Katalin CSc PPKE 
Nagy József DSc JATE 
Orosz Gábor CSc KLTE 
Ritoók Pálné CSc ELTE 
Széchy Éva CSc nyugdíjas 
Vastagh Zoltán CSc nyugdíjas 
 
1090 Történettudományi, ókortudományi és régészeti szakbizottság 
 

Elnök: Engel Pál az MTA levelezı tagja MTA Történettudományi Intézet 
Tagok: 
Kubinyi András DSc ELTE 
Ormos Mária az MTA rendes tagja JPTE 
Solymosi László DSc KLTE 
Szakály Ferenc az MTA levelezı tagja MTA Történettudományi Intézet 
 
1100 Filozófiai szakbizottság 
 

Elnök: Nyíri J. Kristóf az MTA levelezı tagja ELTE 
Tagok: 
Bodnár István CSc ELTE 
Csejtei Dezsı CSc JATE 
Fehér Márta DSc BME 
Kelemen János DSc ELTE 
Lendvai Ferenc DSc ME 
Rózsa Erzsébet CSc KLTE 
Somos Róbert CSc JPTE 
 
1110 Jogtudományi és politológiai szakbizottság 
 

Elnök: Ficzere Lajos DSc ELTE ÁJK 
Tagok: 
Ágh Attila DSc BKE 
Balogh István DSc MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztály 
Bayer József DSc ELTE BTK 
Gábor László fıtitkár Országos Ügyvédi Kamara 
Kalas Tibor CSc ME ÁJK 
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Kengyel Miklós CSc JPTE ÁJK 
Lırincz Lajos az MTA levelezı tagja Magyar Közigazgatási Intézet 
Merényi Kálmán CSc megyei fıügyész   
Molnár Imre DSc JATE ÁJK 
Rácz Attila DSc Államigazgatási Fıiskola 
Schlett István CSc ELTE ÁJK 
Sólyom László DSc Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 
Szabó Gyızı elnökhelyettes Legfelsıbb Bíróság 
Wiener A. Imre DSc ELTE ÁJK 
 
1120 Teológiai és vallástudományi szakbizottság 
 

Elnök: Lukács László PhD Piarista Hittudományi Fıiskola 
Társelnök Somfai Béla PhD Szegedi Hittudományi Fıiskola 
Tagok: 
Adamik Tamás DSc ELTE 
Almási Tibor dr. univ Baptista Teológiai Akadémia 
Barna Gábor CSc JATE Néprajzi Tanszék 
Cserháti Sándor PhD Evangélikus Teológiai Akadémia 
Gál Ferenc dr. univ Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Horváth András Szent Pál Akadémia 
Ladányi Sándor PhD Károli Gáspár Református Egyetem 
Majsai Tamás Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
Pregun István dr. univ. Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
Sághy Mariann CSc Közép-Európai Egyetem 
Staller Tamás dr. univ Országos Rabbiképzı Intézet-Zsidó Egyetem 
Szigeti Jenı CSc H. N. Adventista Teológiai Fıiskola 
Turay Alfréd PhD Szegedi Hittudományi Fıiskola 
 
2000 Élettudományok Kollégiuma 
 

2010 Agrártudományi szakbizottság 
Elnök: Bedı Zoltán DSc MTA Mezıgazdasági Kutató Intézete 
Társelnök: Borsos János DSc DOKUT Rt. 
Tagok: 
Balázs Ervin az MTA levelezı tagja MBKK 
Dohy János az MTA levelezı tagja GATE 
Fésüs László DSc Herceghalmi Állattenyésztési Kutató Int. 
Frank József DSc GKI 
Gyırffy Béla az MTA rendes tagja MTA MKI 
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Harnos Zsolt az MTA levelezı tagja KÉE 
Klement Zoltán az MTA rendes tagja MTA NKI 
Schmidt János DSc PATE 
Winkler András DSc SE 
 
2020 Orvos-, gyógyszerész- és egészségügyi szakbizottság 
 
Elnök: Szekeres Júlia DSc POTE Mikrobiológiai Intézet 
Társelnök: Nemes Attila DSc SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinika 
Tagok: 
Barna Mária CSc HIETE Eü. Fıiskolai Kar 
Csanády Miklós DSc SZOTE II. Belklinika 
Dankó Miklós CSc DOTE Eü. Fıiskolai Kar 
Horváth Örs Péter DSc POTE I. Sebészeti Klinika 
Kovács L. Gábor DSc Szombathelyi Kórház 
Makara Gábor DSc MTA KOKI 
Marton Sylvia DSc SOTE Gyógyszerészeti Intézet 
Morava Endre CSc SOTE Közegészségtani Intézet 
Petrányi Gyızı MTA levelezı tagja Országos Hematológiai Intézet/HIETE 
Sótonyi Péter DSc SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet 
Udvardy Miklós DSc DOTE II. Belklinika 
Vágó Péter CSc Központi Stomatológiai Intézet/HIETE. 
Vécsey László DSc SZOTE Neurológiai Klinika 
 
2030 Biológia szakbizottság 
 
Elnök: 
Fischer Ernı DSc JPTE 
Társelnök: 
Papp László az MTA levelezı tagja Természettudományi Múzeum Állattára 
Tagok: 
Ádám Veronika DSc SOTE Biokémiai Intézet 
Balogh Árpád habil PhD BGYTF Állattani Tanszék 
Dévai György CSc KLTE Ökológiai Tanszék 
Elekes Károly DSc BLKI 
Falus András DSc SOTE Biológiai Intézet 
Farkas Tibor az MTA levelezı tagja SZBK Biokémiai Osztály 
Orosz László DSc GATE Biotechnológiai Intézet 
Sass Miklós CSc ELTE Állattani Tanszék 
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Sipiczki Mátyás DSc KLTE Genetika Tanszék 
Szabad János DSc SZOTE Biológiai Intézet 
Szathmáry Eörs DSc ELTE Növénytani Tanszék 
Toldi József DSc JATE Élettani Tanszék 
 
 
3000 Mőszaki- és természettudományok kollégiuma 
 
3010 Kémiai szakbizottság 
 
Elnök: Horváthné Polyánszky Éva CSc Papíripari Kutatóintézet 
Tagok: 
Antus Sándor DSc KLTE 
Blazsó Marienne DSc MTA TTKL 
Horvai György DSc BME 
Hoschke Ágoston DSc KÉE 
Kanyár Béla CSc VE 
Keglevich György DSc BME 
Nagy Géza DSc JPTE TTK 
Nyeste László DSc BME 
Paál Zoltán DSc MTA Izotópkutató Intézet 
Simándi László DSc MTA KKKI 
 
3020 Fizika szakbizottság 
 
Elnök: 
Pálinkás József az MTA lev.tagja KLTE Kísérleti Fizika Tanszék 
Tagok: 
Csikor Ferenc DSc ELTE Elméleti Fizikai Tanszék 
Faigel Gyula CSc KFKI SZFKI 
Kertész János DSc BME Fizikai Intézet 
Kiss Ádám DSc ELTE Atomfizikai Tanszék 
Kovács László CSc BDTF 
Ormos Pál DSc SZBK Biofizikai Intézet 
Papp Katalin CSc JATE TTK Kísérleti Fizikai Intézet 
Sánta Imre CSc JPTE TTK Általános Fizika és Lézerspektroszkópiai Tanszék 
Szabó Gábor DSc JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
Szeidl Béla DSc MTA CSKI 
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3030 Villamosmérnöki és mőszaki informatika szakbizottság 
 
Elnök: Tuschák Róbert az MTA rendes tagja BME 
Társelnök: Sima Dezsı CSc KKMF 
Tagok: 
Arató Péter DSc BME 
Benkó Imre CSc nyugdíjas 
Bitó János DSc BDMF 
Cser László DSc ME 
Dömölky Bálint CSc IQSoft 
Gécseg Ferenc az MTA levelezı tagja JATE 
Keresztes Péter CSc SZIF 
Pap László DSc BME 
Pethı Attila DSc DOTE 
Péceli Gábor DSc BME 
Roska Tamás az MTA levelezı tagja MTA SZTAKI 
Selényi Endre DSc BME 
Vajk István CSc BME 
 
3040 Gépészeti szakbizottság 
 
Elnök: Páczelt István az MTA rendes tagja ME 
Tagok: 
Artinger István DSc BME 
Bánhidi László DSc BME 
Czibere Tibor az MTA rendes tagja ME 
Patkó Gyula CSc ME 
Prohászka János az MTA rendes tagja BME 
Reményi Károly az MTA levelezı tagja VEIKI 
Sitkei György DSc EFE 
Szalai József CSc EFE 
Szekeres Tamás CSc SZIF 
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Szendrı Péter DSc GATE 
Takács János DSc BME 
Zobory István DSc BME 
 
 
 
 
3050 Építı, építész és közlekedési szakbizottság 
 
Elnök: Somlyódy László az MTA levelezı tagja BME 
Tagok: 
Kollár Lajos az MTA rendes tagja nyugdíjas 
Dulácska Endre DSc BME 
Farkas József CSc BME 
Fi István DSc BME 
Finta József az MTA rendes tagja Finta és Társai Építész Stúdió 
Gáspár Zsolt az MTA levelezı tagja BME 
Haszpra Ottó DSc BME 
Ijjas István CSc BME 
Korda János CSc nyugdíjas 
Koren Csaba CSc SZIF 
Lenkei Péter DSc JPTE PMMFK 
Mélykúti Gábor CSc BME 
Pozsgai Lajos YMMF 
Starosolszky Ödön DSc VITUKI 
Vámossy Ferenc CSc BME 
 
3060 Matematikai szakbizottság 
 
Elnök: Pálfy Péter Pál DSc MTA Matematikai Kutató Intézete 
Társelnök:  Gyıry Kálmán az MTA levelezı tagja KLTE 
Tagok: 
Benczur András DSc ELTE 
Hatvani László DSc JATE 
Kiss Péter CSc EKTF 
Kormos János CSc KLTE 
Petruska György CSc ELTE 
Rapcsák Tamás CSc MTA-SZTAKI 
Recski András DSc BME 
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Szász Domokos az MTA rendes tagja MTA Matematikai Kutató Int. 
Szendrei Ágnes DSc JATE 
Szendrei János CSc JGYTF 
 
 
 
 
 
 
3080 Föld- és környezettudományi szakbizottság 
 
Elnök: Mészáros Ernı az MTA rendes tagja VE 
Tagok: 
Ádám József DSc BME 
Borhidi Attila az MTA levelezı tagja JPTE/MTA Ökológiai Int. 
Dózsa László DSc KLTE 
Gallé László CSc JATE Kırös Endre az MTA rendes tagja ELTE 
Meskó Attila az MTA rendes tagja ELTE 
Padisák Judit DSc MTA BLKI 
Pantó György az MTA rendes tagja MTA Geokém. Kut. Int. 
Papp Sándor DSc VE 
Probáld Ferenc DSc ELTE 
Stefanovits Pál az MTA rendes tagja GATE 
Szebényi Imre DSc BME 
Szabó T. Attila DSc BDTF 
 
3090 Hadtudományi szakbizottság 
 
Elnök: Kıszegvári Tibor DSc ZMNE 
Társelnök: Vargyai Gyula DSc ELTE  
Tagok: 
Farkas József orvos vezérırnagy DSc MH Központi Katonai Kórház 
Finszter Géza rendır ezredes CSc Rendırtiszti Fıiskola 
Király Béla DHc nyugállományban 
Nógrádi György CSc BKE 
Pusztai János ezredes DSc nyugállományban 
Sándor Vilmos határır ezredes CSc ZMNE 
Sárkány István rendır ezredes CSc BM Rendırtiszti Fıiskola 
Solymosi József DSc BME 
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Szabó János ezredes DSc ZMNE 
Thürmer Gyula DSc nyugállományban 
Ungvár Gyula vezérırnagy DSc nyugállományban 
Vasvári Vilmos mk. ezredes DSc ZMNE 
 
 
 
 
 
4000 Pedagógusképzés és akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés 
kollégiuma 
 

A MAB 1997/4/I/1 sz. határozata 
 

4010 Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési szakbizottság 
 
Elnök: Hunyady Györgyné CSc 
Tagok: 
Bugán Antal CSc KLTE  
Péceli Gábor DSc BME 
Pogány Magdolna dr. univ. SZOTE Fıiskolai Kar  
Wachtler István CSc GATE Mezıgazdasági Fıiskolai Kar, Gyöngyös 
 
A MAB 1997/6/III/22-30 sz. határozatai 
 
A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG INTÉZMÉNYI 
SZAKBIZOTTSÁGAI 
 
5010 Agrár intézményi szakbizottság 
 
Elnök: Bedı Zoltán DSc MTA Mezıgazdasági Kutató Intézete 
Társelnök: Klement Zoltán az MTA rendes tagja MTA NKI 
Tagok: 
Balázs Ervin az MTA levelezı tagja MBKK 
Borsos János DSc DOKUT Rt. 
Dohy János az MTA levelezı tagja GATE 
Fésüs László DSc Herceghalmi Állattenyésztési Kutató Int. 
Frank József DSc GKI 
Gyırffy Béla az MTA rendes tagja MTA Mezıgazdasági Kutató Intézete 
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Harnos Zsolt az MTA levelezı tagja KÉE 
Schmidt János DSc PATE 
Winkler András DSc SE 
 
5020 Egyházi intézményi szakbizottság 
 
Elnök: Lukács László PhD Piarista Hittudományi Fıiskola 
Társelnök: Somfai Béla PhD Szegedi Hittudományi Fıiskola 
Tagok: 
Adamik Tamás DSc ELTE 
Almási Tibor dr. univ Baptista Teológiai Akadémia 
Barna Gábor CSc JATE Néprajzi Tanszék 
Cserháti Sándor PhD Evangélikus Teológiai Akadémia 
Gál Ferenc dr. univ Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Horváth András Szent Pál Akadémia 
Ladányi Sándor PhD Károli Gáspár Református Egyetem 
Majsai Tamás Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
Pregun István dr. univ Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
Sághy Mariann CSc Közép-Európai Egyetem 
Staller Tamás dr. univ Országos Rabbiképzı Intézet-Zsidó Egyetem 
Szigeti Jenı CSc H. N. Adventista Teológiai Fıiskola 
Turay Alfréd PhD Szegedi Hittudományi Fıiskola 
 

5030 Fegyveres testületek intézményi szakbizottság 
 

Elnök: Kıszegvári Tibor DSc ZMNE 
Társelnök: Vargyai Gyula DSc ELTE  
Tagok: 
Farkas József  orvos vezérırnagy DSc  MH Központi Katonai Kórház 
Finszter Géza rendır ezredes CSc Rendırtiszti Fıiskola 
Kalló Péter mk ezredes DSc nyugállományban 
Király Béla DHc nyugállományban 
Nógrádi György CSc BKE 
Pusztai János ezredes DSc nyugállományban 
Sándor Vilmos határır ezredes CSc ZMNE 
Sárkány István rendır ezredes CSc BM Rendırtiszti Fıiskola 
Solymosi József DSc BME 
Szabó János ezredes DSc ZMNE 
Thürmer Gyula DSc nyugállományban 
Ungvár Gyula vezérırnagy DSc nyugállományban 
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Vasvári Vilmos mk. ezredes DSc ZMNE 
 

5040 Gazdasági intézményi szakbizottság 
 

Elnök: Simonovits András DSc MTA Közgazdaságtud. Intézet 
Tagok: 
Ábel István CSc Pénzintézeti Központ Bank Rt. 
Iványi Károly CSc KF 
Kiss Judit CSc MTA VKI 
Koltay Jenı CSc MTA Közgazdaságtud. Intézet 
Muraközy László CSc KLTE 
Palánkai Tibor az MTA levelezı tagja BKE 
Pálmai Zoltán CSc INNOTECH 
Száz János DSc BKE 
Török Ádám DSc MTA IVKI 
Vörös József DSc JPTE 
 

5050 Mőszaki intézményi szakbizottság 
 

Elnök: Páczelt István az MTA rendes tagja ME 
Tagok: 
Bokor József DSc BME 
Finta József az MTA rendes tagja Finta és Társai Építész Stúdió 
Korda János CSc nyugdíjas 
Kovács Ferenc az MTA rendes tagja ME 
Kuruczné Kovács Márta DSc BME 
Lenkei Péter DSc JPTE PMMF 
Reményi Károly az MTA levelezı tagja VEIKI 
Roska Tamás az MTA levelezı tagja MTA SZTAKI 
Sima Dezsı CSc KKMF 
Somlyódy László az MTA levelezı tagja BME 
Szekeres Tamás CSc SZIF 
Tuschák Róbert az MTA rendes tagja BME 
Voith Márton DSc ME 
Zobory István DSc BME 
 
5060 Mővészeti intézményi szakbizottság 
 

Elnök: Vámossy Ferenc CSc BME 
Társelnök: Babarczy László Kossuth-díjas SZFFI 
Tagok: 
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Ernyey Gyula CSc MIF 
Halász László Dsc MTA Pszichológiai Intézet 
Huszti Péter Kossuth-díjas SZFFI 
Kerényi József Kossuth-díjas BME 
Kocsis Imre Munkácsy-díjas MKF 
Komlós Katalin CSc LFZF 
Lantos István Liszt-díjas LFZF 
Leitner Sándor Apáczai-díjas CSVMTF 
Makk Károly Kossuth-díjas SZFFI 
Marosi Ernı MTA lev. tagja MTA Mővészettörténeti Kutató Intézet 
Passuth Krisztina Dsc ELTE 
Polgár Csaba Ferenczy-díjas MIF 
Szabadi Judit CSc MKF 
Vidovszky László Széchenyi Akadémia r.tagja JPTE 
 
5070 Orvos-egészségügyi intézményi szakbizottság 
 

Elnök: Nemes Attila DSc SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinika 
Társelnök: Szekeres Júlia DSc POTE Mikrobiológiai Intézet 
Tagok: 
Barna Mária CSc HIETE Eü. Fıiskolai Kar 
Csanády Miklós DSc SZOTE II. Belklinika 
Dankó Miklós CSc DOTE Eü. Fıiskolai Kar 
Horváth Örs Péter DSc POTE I. Sebészeti Klinika 
Kovács L. Gábor DSc Szombathelyi Kórház 
Makara Gábor DSc MTA KOKI 
Marton Sylvia DSc SOTE Gyógyszerészeti Intézet 
Morava Endre CSc SOTE Közegészségtani Intézet 
Petrányi Gyızı MTA levelezı tagja Országos Hematológiai Intézet/HIETE 
Sótonyi Péter DSc SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet 
Udvardy Miklós DSc DOTE II. Belklinika 
Vágó Péter CSc Központi Stomatológiai Intézet/HIETE. 
Vécsey László DSc SZOTE Neurológiai Klinika 
 
5080 Pedagógusképzı intézményi szakbizottság 
 

Elnök: Hunyady Györgyné CSc BTF 
Tagok: 
Biróné Nagy Edit MAB tag CSc MTE 
Bencze Lóránt CSc ZSKTF 
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M. Nádasi Mária CSc ELTE 
Nagy József DSc JATE 
Szabó László Tamás CSc KLTE 
Székely Gábor CSc BGYTF 
Virág Ferenc KCSSF 
 
5090 Társadalomtudományi intézményi szakbizottság 
 
Elnök: Taxner Ernı DSc KLTE 
Tagok: 
Biróné Nagy Edit CSc MTE 
Czigler István DSc MTA Pszichológiai Int. 
Engel Pál DSc MTA Történettud. Int. 
Ficzere Lajos DSc ELTE 
Kiefer Ferenc az MTA rendes tagja MTA Nyelvtud. Int. 
Nyíri J. Kristóf az MTA levelezı tagja ELTE 
Palánkai Tibor az MTA levelezı tagja BKE 
Vámossy Ferenc CSc BME 
 
5100 Természettudományi intézményi szakbizottság 
 

Elnök: Pálfy Péter Pál DSc MTA Matematikai Kutató Intézete 
Tagok: 
Antus Sándor DSc KLTE 
Fischer Ernı DSc JPTE 
Horváthné Polyánszky Éva CSc Papíripari Kutatóintézet 
Kuba Attila CSc JATE 
Mészáros Ernı az MTA rendes tagja VE 
Pálinkás József az MTA levelezı tagja KLTE 
 
A MAB 1997/6/III/31-33 az. határozatai 
 
EGYÉB BIZOTTSÁGOK 
 
Fıiskolai akkreditációs ügyek bizottsága 
 
Elnök: Iványi Károly CSc Külkereskedelmi Fıiskola 
Tagok: 
Barna Mária CSc HIETE Egészségügyi Fıiskolai Kar 
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Borsos János DSc DOCUT Rt. 
Hunyady Györgyné CSc Budapesti Tanítóképzı Fıiskola 
Magda Sándor DSc GATE Gyöngyösi Fıiskolai Kar 
Sima Dezsı CSc KKMF 
 
Az akkreditáció nemzetközi tapasztalataival foglalkozó bizottság 
 
Elnök: Sima Dezsı CSc KKMF Matematika és Számítástechnikai Int. 
Tagok: 
Iványi Károly CSc KKF 
Nemes Attila DSc SOTE Ér-és Szívsebészeti Klinika 
Palánkai Tibor az MTA levelezı tagja BKE 
Taxner Ernı DSc KLTE 
 
Modern információtechnikák, távoktatás minıségellenırzése bizottság 
 
Elnök: Nyíri J. Kristóf az MTA levelezı tagja ELTE 
Tagok: 
Hunyady György DSc ELTE  
Kiss-Tóth Lajos EKTF 
Méray László DSc VE 
Móróné Zupkó Tímea DUNAFERR 
Penninger Antal CSc BME 
Zentay Gabriella EDE Hungary 
Zsoldos Márta BGGYTF 
 

A MAB nemzetközi tanácsadó testülete 
 

Újból javasolt tagok 
1. Josep Bricall, jogász és közgazdász, a barcelonai egyetem korábbi rektora 

és a CRE elnöke, Spanyolország 
2. Hans-Uwe Erichsen, jogi végzettség, a német Rektori Konferencia volt  

elnöke, az EU tagországok Rektori Konfederáció elnöke, Németország 
3. John W. Ryan, politológus, az indianai egyetem korábbi elnöke, a new 

york-i állami egyetem megbízott elnöke, USA 
Új tagok: 
4. Suzy Halimi, a párizsi Sorbonne Nouvelle egyetem korábbi rektora, a 

Felsıoktatási és Kutatási Minisztérium nemzetközi kapcsolatok osztálya 
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vezetıjének tanácsadója és Brüsszelben az Európai Oktatási Bizottság 
franciaországi képviselıje, Franciaország 

5. Josef Jařab, az angol és amerikai irodalom egyetemi tanára, a CEU rektora, 
a Cseh Palacký Egyetem korábbi rektora, a CRE végrehajtó testület tagja, a 
Cseh Szenátus tagja, Cseh Köztársaság 

6. Inge Jonsson, a Királyi Irodalmi Akadémia elnöke, a stockholmi egyetem 
professzora, a CRE látogató bizottságának tagja, Svédország 

7. Robin Middlehurst, a Higher Education Quality Council (HEQC) 
igazgatója, a CRE látogató bizottságának tagja, Anglia 

8. Virgilo Maira Soares, a liszaboni egyetem rektora, a CRE látogató 
bizottságának tagja, Portugália 

9. Don Westerheijden, CHEPS minıségbiztosítással foglalkozó kutatója, a 
CRE látogató bizottságának tagja, Hollandia. 
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Tájékozódás 
(Mőv. Közl.: XLI. 29. 3378. oldal 1997. október 20.) 

 

A Felsıoktatási és Tudományos Tanács tagjai 
 

Név Munkahely Delegáló 
 

Asbóth Ede Országos Ügyvédi Kamara Kamarák 
Bálint Csanád MTA Régészeti Intézet  MTA 
Bazsa György KLTE MRK 
Bihall Tamás Magyar Keresk. és 

Iparkamara 
Kamarák 

Bor Zsolt JATE MTA 
Czinege Imre Bánki Donát Mőszaki 

Fıiskola 
FFK 

Dinya László MKM MKM 
Fráter Loránd SZOTE Kamarák 
Frenyó V. 
László elnök 

Állatorvostudományi 
Egyetem 

MRK 

Hajtó Ödön Magyar Mérnöki Kamara Kamarák 
Heves József Debrecen polgármestere Vidéki 

Önkorm.  
Horn Péter PATE MRK 
Kandikó József Modern Üzleti Tudományok 

Fıiskolája 
Nem állami 
felsıoktatás 

Madarász 
Aladár 

BKE Bp-i.Önkor-
mányzat 

Orbán Sándor EKTF FFK 
Palkovics 
László 

BME OMFB 

Roóz József PSZF FFK 
Schrammel 
Imre 

Magyar Iparmővészeti 
Fıiskola 

MERSZ 

Szajáni Béla Covent Ipari Kockázati 
Tıkebefektetı KFT 

Érdekegyez-
tetı Tanács 

Tenke Sándor KGRE Egyházi 
felsıoktatás 

Tulassay 
Tivadar 

SOTE MRK 
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A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 
1997. december 31-én 

 
A Titkárság vezetıje 

Dr. Gosztonyi Jánosné fıtitkár 
 

Bizottságok Hadtudományi szakbizottság 
 Fegyveres testületek intézményi szakbizottsága 
 

Referensek 
 
Borzsák Judit  
Bizottságok Nyelvészeti, klasszika filológiai és orientalisztikai szakbizottság 
 Irodalom- és néprajztudományi szakbizottság 
 Neveléstudományi szakbizottság 
 Történet-,ókortudományi és régészeti szakbizottság 
 Filozófiai szakbizottság 
 Pedagógusképzı intézményi szakbizottság 
 Társadalomtudományi intézményi szakbizottság 
 
Éry Márta 
Bizottságok  
 Pszichológiai szakbizottság  
 Agrár szakbizottság 
 Fizika szakbizottság 
 Matematika szakbizottság 
 Föld- és környezettudományi szakbizottság 
 Agrár intézményi szakbizottság 
 Természettudományi intézményi szakbizottság 
 
Halmay Nóra csoportvezetı. Az intézményi akkreditációs eljárás irányítója, az 
                        Akkreditációs Útmutató szerkesztıje.  
Bizottságok Fıiskolai akkreditációs ügyek bizottsága 
 Az akkreditáció nemzetközi tapasztaltai 
 Modern információs technikák, távoktatás minıségellenırzése 
 
Homonnay György 
Bizottságok Közgazdaság- és szervezéstudományi szakbizottság 
 Villamosmérnöki és mőszaki informatikai szakbizottság 
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 Gépészeti szakbizottság 
 Építı-,építész és közlekedési szakbizottság 
 Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés szakbizottsága 
 Gazdasági intézményi szakbizottság 
 Mőszaki intézményi szakbizottság 
Kiss Péter     a Titkárság vezetıjének helyettese, a Magyar Akkreditációs  
                      Bizottság hivatalos kiadványainak szerkesztıje  
Bizottságok Orvos- gyógyszerésztudományi és egészségügyi szak- és 

intézményi bizottság 
 Biológiai szakbizottság 
 Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés szakbizottsága 
 

Mayer László  a plenáris ülésekrıl készült Emlékeztetık összeállítója 
Bizottságok Jogtudományi és politológiai szakbizottság 
 Teológiai és vallástudományi szakbizottság 
 Mővészettörténeti, mővészettudományi és mesterképzési 

szakbizottság 
 Mővészeti intézményi szakbizottság 
 

Rozsnyai Krisztina nemzetközi kapcsolatok 
 

Ruff Éva 
Bizottságok Kémiai szakbizottság 
 Szociológiai szakbizottság 
 Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés szakbizottsága 
 Pedagógusképzés és akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú 

szakképzés kollégiuma 
 

Ügyintézık 
 

Juhász Katalin irodavezetı 
Bátovszky Marinna informatikai felelıs 
Bús Ilona 
Mákó Éva 
Szita Beatrix 
Szórády Gabriella 
 

A MAB HATÁROZATAI 
 

1.  AKKREDITÁCIÓ 1997 
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1997/I/1 sz. határozat a Pécsi Orvostudományi Egyetem akkreditációjáról 
A Pécsi Orvostudományi Egyetem az akkreditációs eljárás megkezdésekor 
hatályos 1993. évi LXXX. törvény elıírásainak minıségi szempontból megfelelt, 
mint egyetem akkreditálható. Ugyanakkor a többször módosított, a 
felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 3.§ (1)-ben foglalt 
követelményeknek az Intézmény nem felel meg, így a hatályos 122.§ (2) 
értelmében az akkreditációs döntés csak 2000. június 30-ig érvényes; 
az Orvostudományi Kar minıségi szempontból megfelel a hatályos felsıoktatási 
törvény elıírásainak, mint egyetemi kar akkreditálható; 
az Egészségügyi Fıiskolai Kar minıségi szempontból megfelel a hatályos 
felsıoktatási törvény elıírásainak, mint fıiskolai kar akkreditálható; 
az egyes karokon, az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása az 
alábbiak szerint javasolt.  
 
Orvostudományi Kar 
Az alábbi szakokon az oklevelek további kiadása javasolt:  
Általános orvostudományi egyetemi, nappali 6 éves 
Fogorvostudományi egyetemi, nappali 5 éves 
 
Egészségügyi Fıiskolai Kar  
Az alábbi szakon az oklevelek további kiadása javasolt:  
Általános szociális munkás 4 éves, fıiskolai, nappali (Szombathely) 
 
Közbülsı eljárás beiktatása javasolt, mert végzıs évfolyam hiányában az 
akkreditációs értékelés befejezetlen. 
Általános szociális munkás 4 éves, fıiskolai, levelezı (Szombathely) javasolt 
határidı 1998. június 30. 
Dietetikus 4 éves fıiskolai, nappali (Pécs) javasolt határidı 1998. június 30. 
Diplomás ápoló 4 éves fıiskolai,  nappali (Pécs,  Kaposvár, Szombathely) 
javasolt határidı 1998. június 30. 
Diplomás ápoló 4 éves fıiskolai, levelezı (Pécs, Kaposvár, Szombathely) 
javasolt határidı: 2002. június 30. 
Gyógytornász 4 éves fıiskolai, nappali (Zalaegerszeg) javasolt határidı: 1998. 
június 30. 
Védını 4 éves fıiskolai, nappali (Pécs, Kaposvár, Szombathely) javasolt 
határidı: 1998. június 30. 
Befejezıdı 3 éves képzések:  
Dietetikus 3 éves fıiskolai, nappali (Pécs) 1995-ben befejezıdött 
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Diplomás ápoló 3 éves fıiskolai, levelezı (Pécs) 1998-ban befejezıdik 
Gyógytornász 3 éves fıiskolai, nappali (Zalaegerszeg) 1995-ben befejezıdött 
Védını 3 éves fıiskolai (Kaposvár, Szombathely) 1995-ben befejezıdött 
 
1997/2/II/1 sz. határozat az Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola 
akkreditációjáról 
Az Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola az akkreditációs eljárás idején 
hatályos 1993. évi LXXX. törvény elıírásainak minıségi szempontból megfelelt, 
mint fıiskola akkreditálható. Ugyanakkor a többször módosított, a 
felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 4.§ (1) bekezdésben foglalt 
követelményeknek az Intézmény nem felel meg, ezért a hatályos 122.§ (2) 
bekezdés értelmében jelen akkreditációs javaslat csak 2000. június 30-ig 
érvényes; 
az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása az alábbiak szerint 
javasolt.Az oklevelek kiadása a 158/1994. (XI.17) Korm. rendelet szerinti 
1997/98-as tanévig javasolt 
Az alapképzés következı szakjai  nappali  
Általános iskolai idegen nyelv oktató - tanító (német) 
Általános iskolai idegen nyelv oktató - tanító (angol) 
Általános iskolai idegen nyelv oktató - tanító (francia) 
Általános iskolai idegen nyelv oktató - tanító (olasz) 
 
A kiegészítı alapképzés következı szakjai  
Közbülsı eljárás beiktatása javasolt ( határidı: 2001. június 30.): 
Az eljárás oka: végzıs évfolyam hiányában az akkreditációs értékelés 
befejezetlen. 
Tanító szak. 4 éves fıiskolai, nappali 
Tanító szak 4 éves fıiskolai, 
levelezı 
Mővelıdésszervezı szak 4 éves fıiskolai, nappali     
Mővelıdésszervezı szak 3 éves fıiskolai, levelezı 
Szociálpedagógus szak 4 éves fıiskolai, nappali        
 
Befejezıdı képzés: 
Tanító szak 3 éves fıiskolai, nappali (az utolsó évfolyam 1996/97-ben végez) 
 
 
1997/3/II/1.sz határozat a Színház- és Filmmővészeti Fıiskola 
akkreditációjáról 
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A Színház és Filmmővészeti Fıiskola az akkreditációs eljárás megkezdésekor 
hatályos 1993. évi LXXX. törvény elıírásainak minıségi szempontból megfelelt, 
mint egyetem akkreditálható. Ugyanakkor a többször módosított, a 
felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontjában és 
a 120.§ (1) illetve  (3) bekezdésében foglalt követelményeknek az Intézmény 
nem felel meg, ezért a hatályos 122.§ (2) bekezdése értelmében jelen 
akkreditációs javaslat csak 2000. június 30-ig érvényes; 
A Fıiskola - és ezen belül a filmes képzés - gépparkjának elmaradottsága egy idı 
után lehetetlenné fogja tenni a hallgatók kapcsolatát a pályával. A rohamos 
információtechnikai fejlıdés a jelenlegi 10 éves technikai elmaradást 
behozhatatlanná teheti. Az oktatás minısége érdekében a géppark és az 
informatikai háttér lényeges korszerősítésére van szükség. 
A Fıiskolán az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása 
(amennyiben a felsorolt szakoknak van szakindítási engedélye) a felsoroltak 
szerint javasolt: 
 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
Mozgóképes alapképzési szakok: 
film- és televízió-operatır egyetemi,  nappali 5 éves 
adásrendezı fıiskolai nappali 3 éves 
film- és televízió-producer egyetemi nappali 5 éves 
gyártásszervezı fıiskolai nappali 
3 éves 
film- és televízió-rendezı egyetemi  nappali 5 éves 
kameraman fıiskolai, nappali 3 éves 
mozgóképtudomány egyetemi 
nappali 5 éves 
vágó fıiskolai nappali 3 éves 
televíziós mősorvezetı, rendezı egyetemi nappali 4 éves 
 
Színházi alapképzési szakok: 
színészi egyetemi nappali 4 év 
színházrendezıi egyetemi nappali 5 éves 
színháztudományi egyetemi  nappali 5 éves 
 
Közbülsı eljárás beiktatása javasolt 
mert a vizsgálat idején nem volt még végzıs évfolyam határideje: 2000. június 
30. 
hangmesteri fıiskolai nappali 3 éves 
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1997/3/III/4.sz határozat a Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola 
akkreditációjáról 
A Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola az akkreditációs eljárás megkezdésekor 
hatályos 1993. évi LXXX. törvény elıírásainak minıségi szempontból megfelelt, 
mint fıiskola akkreditálható. Ugyanakkor a felsıoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXX. törvény 4. § (1)-ben foglalt követelményeknek az 
Intézmény nem felel meg, így az akkreditációs döntés a hatályos 122. § (2) 
értelmében csak 2000. június 30-ig érvényes; 
A Fıiskolán az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása az 
alábbiak felsoroltak szerint javasolt: 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
Ének-zene nappali 4 éves 
Olasz nyelv és irodalom nappali 4 éves 
Fizika nappali 4 éves, levelezı 4 éves 
Olasz nyelvtanári nappali 3 éves, levelezı 3 éves, levelezı (OTÁK5): 3 éves 
Földrajz nappali 4 éves 
Orosz nyelv és irodalom nappali 4 éves 
Kémia nappali 4 éves ,levelezı: 4 éves 
Pedagógia nappali 4 éves, levelezı: 4 éves 
Könyvtár nappali 4 éves, levelezı: 3 éves 
Rajz nappali 4 éves 
Latin nyelv és irodalom nappali 4 éves kifutó szak (1996/97-re nincs 
meghirdetve) 
Rekreáció nappali 4 éves 
 
Magyar nyelv és irodalom 
nappali 4 éves 
Román nyelv és irodalom nappali 4 éves 
Mővelıdésszervezı nappali 4 éves, levelezı 4 éves 
Számítástechnika nappali 4 éves 
Német nyelv és irodalom nappali 4 éves 
Testnevelés nappali 4 éves 
Német nyelvtanári nappali 3 éves, levelezı 3 éves, levelezı (OTÁK): 3 éves 
Történelem nappali 4 éves 
Német nemzetiségi nappali 4 éves 
 

                                                      
5 OTÁK= orosz tanár átképzés 
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Közbülsı eljárás beiktatása javasolt javítható hiányosságok miatt, határideje: 
1999. december 31. 
Angol nyelv és irodalom nappali 4 éves 
Biológia nappali 4 éves 
Angol nyelvtanári nappali 3 éves, levelezı 3 éves, levelezı (OTÁK): 3 éves 
Karvezetés nappali 4 éves 
Francia nyelv és irodalom nappali 4 éves 
Környezetvédelem nappali 4 éves 
Francia nyelvtanári nappali 3 éves,  levelezı 3 éves, levelezı (OTÁK): 3 éves  
Technika nappali 4 éves 
Matematika nappali 4 éves, levelezı 4 éves 
Szlovák nyelv és irodalom nappali 4 éves, levelezı 4 éves 
 
Az oklevélkiadási jog visszavonása javasolt: 
sportszervezés  nappali 4 éves 
 
1997/3/IV/1.sz határozat a Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola 
akkreditációjáról 
A Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola az akkreditációs eljárás megkezdésekor 
hatályos 1993. évi LXXX. törvény elıírásainak minıségi szempontból megfelelt, 
mint fıiskola akkreditálható. Ugyanakkor a felsıoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXX. törvény 4. § (1)-ben foglalt követelményeknek az 
Intézmény nem felel meg, így az akkreditációs döntés a hatályos 122. § (2) 
értelmében csak 2000. június 30-ig érvényes; 
A Fıiskolán az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása a 
felsoroltak szerint javasolt. 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
Nemzetiségi óvodapedagógus (német) alapképzés, fıiskolai nappali 3 éves 
Nemzetiségi óvodapedagógus (horvát) alapképzés, fıiskolai, nappali 3 éves 
Óvodapedagógus alapképzés, fıiskolai, nappali 3 éves 
 
KÖZBÜLSİ ELJÁRÁS BEIKTATÁSA JAVASOLT : 
mert a vizsgált idıszakban nem volt még végzıs évfolyam  határideje: 2000. 
június 30. 
Nemzetiségi óvodapedagógus (német) alapképzés, fıiskolai, levelezı, 3 éves 
Óvodapedagógus alapképzés, fıiskolai, levelezı 3 éves 
Szociálpedagógus  alapképzés, fıiskolai nappali 4 éves 
Szociálpedagógus  alapképzés, fıiskolai, levelezı 3 éves 
Szociálpedagógus alapképzés, fıiskolai, levelezı, 4 éves 
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Szociálpedagógus  alapképzés, fıiskolai, esti, 4 éves 
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1997/3/V/1.sz határozat a Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola 
akkreditációjáról 
A Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola az akkreditációs eljárás megkezdésekor 
hatályos 1993. évi LXXX. törvény elıírásainak minıségi szempontból megfelelt, 
mint fıiskola akkreditálható. Ugyanakkor a felsıoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXX. törvény 4. § (1)-ben foglalt követelményeknek az 
Intézmény nem felel meg, így az akkreditációs döntés a hatályos 122. § (2) 
értelmében csak 2000. június 30-ig érvényes; 
A Fıiskolán az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása a 
felsoroltak szerint javasolt: 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
ALAPKÉPZÉS SZAKJAI 
Biológiatanár szak nappali 4 éves 
Német nyelv és irodalomtanár szak 
nappali 4 éves 
Ének-zene tanár szak nappali 4 éves 
Német nyelvtanár szak 
levelezı 3 éves budapesti, szombathelyi, zalaegerszegi helyszíneken 
Ének-zene karvezetés szak nappali 4 éves 
Olasz nyelv és irodalom tanár szak nappali 4 éves 
Fizikatanár szak nappali 4 éves, levelezı 2 ½ éves (tanári oklevéllel rendelkezık 
részére indított egyszakos képzés) 
Olasz nyelvtanár szak nappali 3 éves levelezı 3 éves 
Földrajztanár szak nappali 4 éves 
Orosz nyelv és irodalomtanár szak 
nappali 4 éves 
Francia nyelvtanár szak nappali 3 éves, levelezı 3 éves 
Rajztanár szak nappali 4 éves (egy, illetve  kétszakos képzés) 
levelezı 3 éves (egyszakos képzés) 
Horvát nyelv és irodalomtanár szak nappali 4 éves, levelezı 2 éves (tanári 
oklevéllel rendelkezık részére indított egyszakos képzés) 
Számítástechnika szak nappali 2 éves (4 félévet matematika szakon végzettek 
vehetik fel), levelezı 2 ½ éves tanári oklevéllel rendelkezık részére indított 
egyszakos képzés) 
Kémiatanár szak nappali 4 éves, levelezı 2 ½ éves (tanári oklevéllel rendelkezık 
részére indított egyszakos képzés) 
Szlovén nyelv és irodalomtanár szak nappali 4 éves 
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Könyvtár szak nappali 4 éves, levelezı 2 ½ éves (tanári oklevéllel rendelkezık 
részére indított egyszakos képzés) 
Tanító szak nappali levelezı 4 féléve (tanári oklevéllel rendelkezık részére 
indított egyszakos képzés) 
Magyar nyelv és irodalomtanár szak nappali 4 éves, levelezı 2 ½ éves 
(tanári oklevéllel rendelkezık részére indított egyszakos képzés) 
Matematikatanár szak nappali 4 éves, levelezı 2 ½ éves (tanári oklevéllel 
rendelkezık részére indított egyszakos képzés) 
Technikatanár szak nappali 4 éves, levelezı 2 ½ éves (tanári oklevéllel 
rendelkezık részére indított egyszakos képzés) 
Mővelıdésszervezı szak nappali 4 éves, levelezı 2 ½ éves (tanári oklevéllel 
rendelkezık részére indított egyszakos képzés) 
Testnevelıtanár szak nappali 4 éves, (egy, illetve  kétszakos képzés) 
Történelemtanár szak nappali 4 éves, levelezı 3 éves 
 
A KIEGÉSZÍTİ ALAPKÉPZÉS SZAKJAI 
Ének-zenetanár szak, levelezı 3 éves (Kaposvári kihelyezett képzés) 
Rajztanár szak levelezı 2 éves (Kaposvári kihelyezett képzés) 
Technikatanár szak levelezı 3 éves 
 
Közbülsı eljárás beiktatása javasolt : 
1/ javítható hiányosságok miatt, határideje: 2000. június 30. 
Angol nyelv és irodalomtanári szak 4 éves,  nappali           
Ének-zene, egyházzene 4 éves, nappali   
Angol nyelvtanár szak 3 éves nappali, 3 éves levelezı 
Mővelıdésszervezı szak 3 éves levelezı, 
Tanító - idegen nyelv oktató tanító szak nappali 4 éves, bp-i kihelyezett tagozat 
 
2/ a vizsgált idıszakban nem volt végzıs évfolyam határideje: 2000. június 30. 
Földrajztanár szak 2 éves, levelezı 
Környezetvédelem szak 4 éves nappali           
Francia nyelv és irodalom szak 4 éves, nappali           
Mővelıdésszervezı szak 4 éves levelezı 
Könyvtár szak 4 éves levelezı 
Számítástechnika szak 4 éves nappali 
Tanító szak 4 éves nappali 
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1997/4/II/1.sz. határozat a Comenius Tanítóképzı Fıiskola akkreditációjáról 
A Comenius Tanítóképzı Fıiskola a hatályos Ftv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak nem (a fıiskola csak egy tudományágban és csak alapképzési 
szakokon folytat képzést, illetve csak egy tudományágban képes és alkalmas 
kutatási illetve fejlesztési tevékenység folytatására), az akkreditáció feltételéül 
szabott egyéb minıségi követelményeknek eleget tesz. Az Ftv. 122.§ (2) 
bekezdésére való hivatkozással a MAB plénuma a Comenius Tanítóképzı 
Fıiskola 2000. június 30-ig szóló akkreditációját javasolja. 
Az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása az alábbiak szerint 
javasolt: 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
Tanító szak nappali 3 éves, levelezı, 3 éves az utolsó évfolyam 1996/97-ben 
végez 
Általános iskolai idegennyelv oktató-tanító, angol nappali 4 éves, az utolsó 
évfolyam 1996/97-ben végez 
Általános iskolai idegennyelv oktató-tanító, német nappali 4 éves, az utolsó 
évfolyam 1996/97-ben végez 
Óvodapedagógus, nappali 3 éves 
Közbülsı eljárás beiktatása javasolt, mert nem volt még végzıs évfolyam 
Tanító szak nappali 4 éves, kihelyezett levelezı 4 éves (Kassa) 
Óvodapedagógus kihelyezett levelezı: 3 éves (Eger, Sárospatak) határidı: 2000. 
dec. 31. 
 

1997/4/III/1.sz. határozat a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
akkreditációjáról 
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem képzési és kutatási tevékenysége a 
MAB által az akkreditáció feltételéül szabott minıségi követelményrendszernek 
eleget tesz, kivéve az Ftv. 3. § (1) bekezdés a) pontjában támasztottakat, mert az 
Egyetem csak egy tudományterületen - az élı természettudományok területén - 
folytat alapképzést és szakirányú továbbképzést. A MAB plénuma - az Ftv. 122.§ 
(2) bekezdésére való hivatkozással - a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
2000. június 30-ig szóló akkreditációját javasolja. 
Az egyetem Kertészeti Kara (Budapest), Élelmiszeripari Kara (Budapest), és a 
Tájépítészeti-, védelmi- és fejlesztési Kara (Budapest) minıségi szempontból 
megfelel az Ftv. vonatkozó elıírásainak, mint egyetemi karok akkreditálhatók. 
Az egyetem Kertészeti Fıiskolai Kara (Kecskemét) és Élelmiszeripari Fıiskolai 
Kara (Szeged) minıségi szempontból megfelel az Ftv. vonatkozó elıírásainak, 
mint az egyetem fıiskolai karai akkreditálhatók. 
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A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen az egyes szakokon érvényes 
oklevélkiadási jog gyakorlása az alábbiak szerint javasolt: 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
Kertészeti Kar (Budapest) 
Kertészmérnöki  szak egyetemi alapképzés 
Kertészmérnöki szak egyetemi kiegészítı alapképzés (levelezı) 
Élelmiszeripari Kar (Budapest) 
Élelmiszermérnök szak egyetemi alapképzés 
Élelmiszertechnológus mérnök szak fıiskolai alapképzés 
Tájépítészeti-, védelmi- és fejlesztési Kar (Budapest) 
Tájépítészeti-, védelmi- és fejlesztési szak egyetemi alapképzés 
Kertészeti Fıiskolai Kar (Kecskemét) 
Kertészmérnök szak fıiskolai alapképzés (nappali és levelezı tagozat) 
Élelmiszeripari Fıiskolai Kar (Szeged) 
Élelmiszertechnológus mérnök szak fıiskolai alapképzés 
Vállalkozó-menedzser szak (a kar által megadott elnevezés: élelmiszeripari 
vállalkozó menedzser) fıiskolai alapképzés nappali  
Élelmiszeripari gépészmérnök fıiskolai alapképzés 
Mérnöktanár (a kar megadott elnevezés: élelmiszeripari mőszaki tanár) fıiskolai 
kiegészítı alapképzés (levelezı) 
Közbülsı eljárás beiktatása javasolt, határidı 2001. jún. 30. 
1/ mert nem volt még végzıs évfolyam 
Kertészeti Fıiskolai Kar (Kecskemét) 
Kertészmérnök szak fıiskolai alapképzés (távoktatás) 
Élelmiszeripari Fıiskolai Kar (Szeged) 
Élelmiszertechnológus mérnök szak fıiskolai levelezı alapképzés 
Élelmiszeripari vállalkozó-menedzser szak fıiskolai levelezı alapképzés 
 

2/ javítható hiányosságok miatt, határidı 2001. jún. 30. 
Kertészeti Kar (Budapest) 
Kertészmérnök szak (Nyárádszereda: fıiskolai levelezı alapképzés) 
 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 
Az 1996. évi törvénymódosítást megelızıen már mőködı alábbi szakirányú 
továbbképzési szakokon az 1996. szeptember 1. elıtt felvett és tanulmányi 
kötelezettségüknek eleget tevı hallgatók számára az oklevelek kiadása javasolt: 
Kertészeti Kar (Budapest) 
Növényvédelmi, növényorvosi szakmérnöki szak (egyetemi) 
Élelmiszergazdasági marketing szakmérnöki szak (egyetemi) 
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Okleveles vállalkozói szakmérnöki szak (egyetemi) 
Okleveles szılıtermesztési és borászati szakmérnöki szak (egyetemi és fıiskolai) 
Tájerıgazdálkodási szakmérnöki szak (egyetemi) 
Kertészeti vetımag-termesztési szakmérnöki szak (egyetemi) 
Zöldséghajtató szakmérnöki szak (egyetemi) 
Élelmiszeripari Kar (Budapest) 
Élelmiszeripari szakmérnöki szak (egyetemi) 
Tájépítészeti-, védelmi- és fejlesztési Kar (Budapest) 
Táj- és környezetrendezési szakmérnöki építészmérnök szak (egyetemi) 
Városi zöldfelületüzemeltetı, menedzser szakmérnöki szak (egyetemi) 
Kertészeti Fıiskolai Kar (Kecskemét) 
Kertészeti termékmenedzser szakmérnöki szakmérnök szak (fıiskolai levelezı) 
Kertépítı és zöldfelületfenntartó szakmérnöki szak (fıiskolai levelezı) 
Növényvédelmi és tápanyaggazdálodási szakmérnöki szak  (fıiskolai levelezı) 
Élelmiszeripari Fıiskolai Kar (Szeged) 
Élelmiszer-minıségbiztosítási szakmérnöki szak (fıiskolai) 
Tejipari szakmérnöki szak (fıiskolai) 
Élelmiszeripari marketing-menedzser szakmérnöki szak (fıiskolai) 
Mőszaki menedzser szakmérnöki szak (fıiskolai) 
 
1997/4/IV/1.sz. határozat az Állatorvostudományi Egyetem akkreditációjáról 
Az Állatorvostudományi Egyetem képzési és kutatási tevékenysége a MAB által 
az akkreditáció feltételéül szabott minıségi követelményrendszernek eleget tesz, 
kivéve az Ftv. 3. § (1) bekezdés a) pontjában támasztottakat, mert az Egyetem 
csak egy tudományterületen - az élı természettudományok területén - folytat 
alapképzési és szakirányú továbbképzési szakokon képzést. A MAB plénuma - 
az Ftv. 122.§ (2) bekezdésére való hivatkozással - az Állatorvostudományi 
Egyetem 2000. június 30-ig szóló akkreditációját javasolja. 
Az Állatorvostudományi Egyetemen az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási 
jog gyakorlása az alábbiak szerint javasolt: 
Alapképzési szakok 
Állatorvosdoktor szak: az oklevelek folyamatos kiadása javasolt. 
Alkalmazott zoológus szak végzıs évfolyam hiányában közbülsı eljárás 
keretében 2001. december 31-ig az akkreditációs értékelés befejezése javasolt  
Szakirányú továbbképzési szakok 
Állategészségügy igazgatási és járványügyi 
Élelmiszerhigiénikus 
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Az 1996. évi törvénymódosítást megelızıen már mőködı szakirányú 
továbbképzési szakokon az 1996. szeptember 1-je elıtt felvett és tanulmányi 
kötelezettségüknek eleget tevı hallgatók számára az oklevelek kiadása javasolt. 
 
 
1997/4/V/1.sz. határozat a Soproni Egyetem akkreditációjáról  
A Soproni Egyetem képzési és kutatási tevékenysége a MAB által az 
akkreditáció feltételéül szabott miıségi követelmény-rendszernek eleget tesz, 
kivéve az Ftv. 3. §-(1) bekezdés (a) pontjában támasztottakat. A törvényi 
elıírások akkor teljesülnek , ha az agrár- és élı természettudományokhoz tartozó 
mérnöktanár, illetve gazdálkodási szakok is akkreditált szakok lesznek. Ezen 
szakok akkreditációs értékelésének befejezése csak az elsı évfolyamok végzését 
követıen, leghamarabb 2001-ben közbülsı eljárás keretében kerülhet sor. 
Az egyetem Erdımérnöki Kara, Faipari Mérnöki Kara minıségi szempontból 
megfelel az Ftv. vonatkozó elıírásainak, mint egyetemi karok akkreditálhatók. 
Az egyetem Földmérési és Földrendezıi Fıiskolai Kara (Székesfehérvár) 
minıségi szempontból megfelel az Ftv. vonatkozó elıírásainak, mint az egyetem 
fıiskolai kara akkreditálható. 
A Soproni Egyetemen az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása 
az alábbiak szerint javasolt: 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
Erdımérnöki Kar 
Erdımérnöki szak, egyetemi alapképzés nappali 5 éves 
Faipari Mérnöki Kar 
Faipari mérnök, egyetemi alapképzés nappali 5 éves 
Faipari mérnök fıiskolai alapképzés nappali 3 éves, levelezı 4 éves 
 

Központi Oktatási Egységek 
Mérnöktanár egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı, 2 éves 
Mérnöktanár fıiskolai kiegészítı alapképzés levelezı, 2 éves 
 

Földmérési és Földrendezıi Fıiskolai Kar 
Földrendezı, fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Földmérı fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
 

Közbülsı eljárás beiktatása javasolt: 
mert a vizsgált évben nem volt végzıs évfolyam, határidı 2001. december 31. 
Erdımérnöki Kar 
Erdımérnöki szak egyetemi alapképzés, kihelyezett levelezı tagozat, 5 éves 
Csíkszereda 
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Környezet mérnöki egyetemi alapképzés nappali 5 éves, 
Vadgazda mérnöki fıiskolai alapképzés levelezı, 4 éves, 
 

Faipari Mérnöki Kar 
Papíripari mérnök egyetemi alapképzés nappali 5 éves (a Könnyőipari Mőszaki 
Fıiskolával közös képzés. Oklevélkiadó: Soproni Egyetem) 
Faipari mérnök egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı, 2 és ˝ éves, határidı 
1998. december 31. 
Könnyőipari mérnök egyetemi kiegészítı alapképzés (a Könnyőipari Mőszaki 
Fıiskolával közös képzés. Oklevélkiadó: Soproni Egyetem). Az akkreditációs 
minısítés tárgyában a MAB Plénuma a KMF akkreditációjáról szóló 
plénumhatározat meghozatalakor foglal állást. 
 

Központi Oktatási Egységek 
Mérnöktanár egyetemi kiegészítı alapképzés 
nappali 5 éves, határidı 2001. december 31. 
 

Az alábbi szakoknak nincs indítási engedélye: 
Mőszaki szakoktató szak, fıiskolai alapképzés levelezı, 3 éves 
UNIGIS szak szakirányú továbbképzés, távoktatás, minimum 2 év 
 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 
Az 1996. évi törvénymódosítást megelızıen már mőködı alábbi szakirányú 
továbbképzési szakokon az azokra 1996. szeptember 1. elıtt felvett és 
tanulmányi kötelezettségüknek eleget tevı  hallgatók számára az oklevelek 
kiadása javasolt: 
Erdımérnöki Kar 
Környezetvédelmi szakmérnöki 
egyetemi szintő, levelezı 2 éves 
Növényvédelmi  szakmérnöki 
egyetemi szintő, levelezı 2 éves 
Természetvédelmi szakmérnöki 
egyetemi szintő, levelezı 2 éves 
Faipari mérnöki Kar 
Faszerkezet Mérnök kiegészítı 
egyetemi szintő, levelezı 2 éves 
Faipari termékfejlesztı és bútoripari szakmérnök 
egyetemi szintő, levelezı 2.5 éves 
Központi Oktatási Egységek 
Vállalkozó gazdasági szakmérnöki 
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egyetemi szintő, levelezı 2.5 éves 
Földmérési és Földrendezıi Fıiskolai Kar 
Térinformatika 
fıiskolai szintő, levelezı, 1.5 éves 
Ingatlankataszteri 
fıiskolai szintő, levelezı, 1.5 éves  
A Soproni Egyetem álláspontja az akkreditációval kapcsolatban 
“A Soproni Egyetem örömmel vette tudomásul, hogy a Magyar Akkreditációs 
Bizottság plénum, a az 1997/4/V/1 sz. határozatában megállapította: a Soproni 
Egyetem akkreditálható. Képzési és kutatási tevékenysége a MAB által az 
akkreditáció feltételéül szabott minıségi követelményrendszernek eleget tesz. 
Ugyanakkor megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a szakmailag megalapozott, 
általunk korábban megismert Intézményi Szakbizottsági jelentést a plénum - 
általunk ismeretlen okok alapján - megváltoztatta, s valamennyi akkreditált 
szakunkat az agrár- és élı természettudományok körébe sorolta, s így döntése 
korlátozottan, csak 2000 június 30-ig érvényes. Eltekintettek, több, az utóbbi 
élvekben akkreditált, a társadalomtudományokhoz kötıdı szakunktól, ahol még 
nem adtunk ki oklevelet. Nem vették figyelembe több szakunkat (egyetemünk 
hallgatóinak több, min t harmada tartozik ide), ahol a végzettség megszerzéséhez 
szükséges ismeretek és tantárgyak legfeljebb 2%-a sorolható az agrár 
tudományok körébe, s dominálnak a mőszaki és élettelen természettudományok, 
amely szakok évtizedek óta a mőszaki felsıoktatási intézményekkel 
összehangoltan folytatják felvételi eljárásukat, képzési, kutatási, önszervezıdési 
kapcsolataik is ehhez az intézménykörhöz kötik ıket, s a normatív finanszírozást 
is ennek megfelelıen kapják (két kar négy szakán mintegy 500 hallgató). Az itt 
oktatók döntı hányada a mőszaki tudományok területén szerezte minısítését és a 
nappali képzésre épülı, akkreditált doktori programunk is a mőszaki 
tudományterülethez tartozik.  
Tudatában vagyunk annak, hogy bármiféle tudományterületi besorolás tartalmaz 
vitatható elemeket, de úgy véljük, hogy az egyetemünkön több évtizede oktatott 
földmérı, földrendezı és faipari mérnök szakok nem ebbe a körbe tartoznak. 
Fenti indokaink és más országok gyakorlata alapján a besorolás ebben az esetben 
nem lehet kétséges. A megítélésünk szerint téves döntés miatti fájdalmunkat 
enyhítené, ha valaki ezek szerint “téves besorolás” miatt bennünket az elmúlt két 
évben ért kb. 50 milliós kárt megtérítené.” 
 

1997/4/VI/1.sz. határozat a Széchenyi István Fıiskola akkreditációjáról 
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A Széchenyi István Fıiskola képzési és kutatási tevékenysége a hatályos Ftv. 4. 
§ (1) a) bekezdésben foglaltaknak és az akkreditáció feltételéül szabott egyéb 
minıségi követelményeknek eleget tesz, mint fıiskola akkreditálható. 
A Széchenyi István Fıiskolán az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog 
gyakorlása az alábbiakban felsoroltak szerint javasolt. 
Az alábbi szakokon az oklevelek további kiadása javasolt: 
Építészmérnöki fıiskolai alapképzés, nappali 3 éves 
Építımérnöki fıiskolai alapképzés, nappali 3 éves 
Településmérnöki fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Mőszaki Informatika fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Villamosmérnöki fıiskolai alapképzés nappali 3 éves, levelezı 4 éves 
Közlekedésmérnöki fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Gépészmérnöki fıiskolai alapképzés, nappali 3 éves, levelezı 4 éves 
Mérnöktanár fıiskolai alapképzés 
nappali 4 éves 
Mérnöktanár fıiskolai kiegészítı alapképzés, levelezı 2 éves 
Gazdálkodási fıiskolai alapképzés, nappali 3 éves 
Közlekedésépítı szakmérnöki szak fıiskolai szakirányú továbbképzés nappali 2 
éves  
A MAB az 1996. évi törvénymódosítást megelızıen már mőködı szakirányú 
továbbképzési szakon az 1996. szeptember 1. elıtt felvett és tanulmányi 
kötelezettségüknek eleget tevı hallgatók számára javasolja az oklevelek 
kiadását. 
Az alábbi szakokon közbülsı eljárás beiktatása javasolt, mert a vizsgált évben 
nem volt végzıs évfolyam, határidı 1999. június 30. 
Építımérnök fıiskolai alapképzés távoktatás 3 éves 
Gazdálkodási fıiskolai alapképzés távoktatás 3 éves 
Környezetmérnöki fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Közlekedésmérnöki fıiskolai alapképzés, távoktatás 3 év 
Mőszaki menedzser fıiskolai alapképzés nappali 3 ½ éves, távoktatás 3 ½ éves 
 
1997/4/VII/1.sz. határozat a Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola 
akkreditációjáról 
A Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola hatályos a hatályos Ftv. 4. § (1) a) és b) 
bekezdésben foglaltaknak nem (a fıiskola csak egy tudományágban és csak 
alapképzési szakokon folytat képzést), az akkreditáció feltételéül szabott egyéb 
minıségi követelményeknek eleget tesz. Az óvodapedagógusképzés minısítése 
kiváló, a tanítóképzés minısítése erıs. A képzés személyi és tárgyi feltételei 
biztosítottak. Az intézmény integrációs törekvései és eddigi eredményei az 
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óvodapedagógus-  és a tanítóképzés további dinamikus fejlesztését alapozzák 
meg. Az Ftv. 122.§ (2) bekezdésére való hivatkozással a MAB plénuma a 
Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola 2000. június 30-ig szóló akkreditációját 
javasolja. 
Az egyes szakokon érvényes oklevélkiadási jog gyakorlása az alábbiak szerint 
javasolt: 
Az oklevelek további kiadása javasolt: 
Általános iskolai tanító alapképzés,  nappali 3 éves, az utolsó évfolyam 1996/97-
ben végez. 
Általános iskolai tanító (Óvodapedagógus) szakpárban folyó alapképzés, nappali 
4 éves 
Általános iskolai idegennyelv oktató-tanító, angol v. német v. francia, nappali 4 
éves, az utolsó évfolyam 1996/97-ben végez 
Óvodapedagógus alapképzés nappali 3 éves 
Óvodapedagógus (Általános iskolai tanító szakpárban folyó) alapképzés nappali 
4 éves 
Közbülsı eljárás beiktatása javasolt, mert nem volt még végzıs évfolyam 
Általános iskolai tanító szak kiegészítı alapképzés levelezı, 3 éves, határidı 
2000. dec. 31 
Tanító szak mőveltségi területtel együtt nappali 4 éves, levelezı 4 éves 
Óvodapedagógus levelezı alap-képzés, 3 éves  
Óvodapedagógus kiegészítı alap-képzés, levelezı 2 éves 
Kecskeméten és kihelyezett tagozat Budapesten, határidı 2001. dec. 31.  
 
1997/5/VII./2. sz. határozat a Janus Pannonius Tudományegyetem 
akkreditációjáról 
A felsıoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 
(továbbiakba NAPPALI         Ftv.) 81.§ (4) és a 122. §-ban foglaltak értelmében 
a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) akkreditációs eljárás keretében 
értékelte a Janus Pannonius Tudományegyetemen folyó képzés és kutatás 
színvonalát. A vizsgálat eredményét a MAB plénuma megtárgyalta és 
határozatában megállapította, hogy: 
A Janus Pannonius Tudományegyetem képzési és kutatási tevékenysége a MAB 
által az akkreditáció feltételéül szabott minıségi követelményrendszernek eleget 
tesz, mint egyetem akkreditálható. 
Az egyetem Állam és Jogtudományi, Bölcsészet-tudományi, Közgazdaság-
tudományi, Mővészeti, és Természettudományi Kara minıségi szempontból 
megfelel az Ftv. vonatkozó elıírásainak, mint egyetemi karok akkreditálhatók. 



 100 

Az egyetem Mővészeti Kara a személyi és tárgyi feltételekben jelentkezı 
hiányosságok okán nem tesz mindenben eleget azoknak a minıségi 
követelményeknek, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása a kari akkreditáció 
feltételéül szab. A MAB Plénuma a Mővészeti Kar akkreditációját 2000. június 
30-ig javasolja. Ezen idıpontig közbülsı eljárás keretében a Kar minıségi 
felülvizsgálata javasolt. 
Az egyetem Mőszaki Fıiskolai Kara minıségi szempontból megfelel az Ftv. 
vonatkozó elıírásainak, mint az egyetem fıiskolai kara akkreditálható. 
Megjegyzés: Az intézményi akkreditáció keretében a MAB Plénumának 
akkreditációs értékelése az alapképzés szakjaira és a már szakigazgatási eljárás 
alapján mőködı szakirányú továbbképzési szakokra terjedt ki. 
A Janus Pannonius Tudományegyetem szakjaira vonatkozó javaslatok 
Az oklevelek további folyamatos kiadása javasolt 
Állam- és jogtudományi Kar 
Jogász szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
 
Bölcsészettudományi Kar 
Angol nyelv és irodalom szak egyetemi elsı alapképzés  nappali 5 éves  
Angol nyelv és irodalom szak (tanár) egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 3 
éves 
Angol nyelv és irodalom szak (elıadó) egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Angol nyelvtanári szak fıiskolai elsı alapképzés nappali 3 éves (utolsó évfolyam 
1995/96-ban indult) 
Angol nyelvtanári szak fıiskolai kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves 
Francia nyelv és irodalom szak (tanár) egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Francia nyelv és irodalom szak (elıadó) egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Francia nyelvtanári szak egyetemi kiegészítı alapképzés nappali 3 éves (orosz 
szakosok átképzése) 
Francia nyelvtanári szak fıiskolai kiegészítı alapképzés nappali 3 éves (orosz 
szakosok átképzése) 
Horvát szak fıiskolai elsı alapképzés  nappali 4 éves 
Kommunikáció szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Magyar nyelv és irodalom szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Mővészettudomány szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Német átképzési szak fıiskolai kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves (utolsó 
évfolyam 1995/1996-ban indult) 
Német nemzetiségi szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Német nyelv és irodalom szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Német nyelvtanári szak fıiskolai elsı alapképzés nappali 3 éves 
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Olasz átképzés egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves (orosz szakosok 
számára, csak kifutóban lévı évfolyamok vannak) 
Olasz levelezı szak egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves 
Olasz nyelv és irodalom szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves (bölcsész) 
Olasz nyelv és irodalom szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves (tanár) 
Olasz nyelvtanár szak fıiskolai elsı alapképzés nappali 3 éves 
Orosz nyelv és irodalom szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves 
Spanyol nyelvtanári szak fıiskolai elsı alapképzés nappali 3 éves 
Szociális munkás szak fıiskolai elsı alapképzés nappali 4 éves 
Történelem szak egyetemi elsı alapképzés nappali 5 éves (tanár) 
Történelem szak egyetemi elsı alapképzés nappali 4 éves (elıadó) 
Történelem szak egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves 
Közgazdaságtudományi Kar 
Gazdálkodási szak egyetemi  nappali 3+2 éves elsı alapképzés 
Gazdálkodási szak egyetemi levelezı 3 és ½ + 2 és ½ éves elsı alapképzés 
Gazdálkodási szak fıiskolai nappali 3 éves elsı alapképzés. 
Gazdálkodási szak fıiskolai levelezı 3 és ½ éves elsı alapképzés 
Szakfordító szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés (Gazdálkodási szak 
mellett vehetı fel. Eng.dok: 51.427/1989. XVI/OM sz. 117/1979) 
Mőszaki Fıiskolai Kar 
Építészmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Építészmérnöki szak fıiskolai alapképzés levelezı 4 éves 
Építımérnöki szak fıiskolai alapképzés Bajai tagozat nappali 3 éves 
Építımérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Gépészmérnöki szak fıiskolai alapképzés  nappali 3 éves 
Mérnöktanár szak fıiskolai alapképzés nappali 4 éves 
Mőszaki informatika szak fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Mőszaki szakoktató szak fıiskolai alapképzés levelezı 3 éves 
Mőszaki tanár szak fıiskolai kiegészítı alapképzés levelezı 2 éves 
Településmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Villamosmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali 3 éves 
Mővészeti Kar 
Rajz-vizuális nevelés szak egyetemi alapképzés nappal 5 éves (szakindítási 
engedély rendezendı) 
Természettudományi Kar  
tanári szakok 
Biológia szak egyetemi alapképzés  nappali 5 éves  
Biológia szak egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves 
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Fizika szak egyetemi alapképzés  nappali 5 éves (szakindítási engedély 
rendezendı) 
Fizika szak fıiskolai alapképzés  nappali 4 éves (kifutó szak) 
Fizika szak egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves (szakindítási 
engedély rendezendı) 
Földrajz szak egyetemi alapképzés  nappali 5 éves (szakindítási engedély 
rendezendı) 
Földrajz szak egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 3 éves szakindítási 
engedély rendezendı) 
Kémia szak fıiskolai alapképzés  nappali 4 éves  
Matematika szak fıiskolai alapképzés nappali 4 éves 
Testnevelés szak egyetemi alapképzés nappali 4 éves 
Testnevelés szak egyetemi kiegészítı alapképzés levelezı 2 és ½ éves a képzés 
helye: Pécs, Szombathely 
 
Az oklevelek kiadása közbülsı eljárás lefolytatásáig javasolt 
Állam és Jogtudományi Kar 
közbülsı eljárás oka: a vizsgált évben nem volt végzıs évfolyam határideje: 
2001. dec. 31. 
Jogász szak egyetemi levelezı 5 éves elsı alapképzés 
Jogász szak egyetemi levelezı 4 éves kiegészítı alapképzés (Államigazgatási 
Fıiskolát végzetteknek) 
Jogász szak egyetemi levelezı 4 éves kiegészítı alapképzés (Rendırtiszti 
Fıiskolát végzetteknek) 
Bölcsészettudományi Kar 
közbülsı eljárás oka: a vizsgált évben nem volt végzıs évfolyam határideje: 
2000. jún. 30. 
Általános szociálpolitikus szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
Angol nyelv és irodalom szak egyetemi levelezı 2 és ½ éves kiegészítı 
alapképzés 
Filozófia szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
Humánszervezı szak egyetemi  nappali 5 éves elsı alapképzés 
Irodalomtudomány szakos bölcsész egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
Latin nyelv és irodalom szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
(határideje: 2002. június 30.) 
Magyar nyelv és irodalom - pedagógia szak egyetemi levelezı 3 éves kiegészítı 
alapképzés 
Német átképzési szak egyetemi levelezı 3 éves kiegészítı alapképzés 
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Német egyetemi kiegészítı szak /nemzetiségi német/ egyetemi levelezı 3 éves 
kiegészítı alapképzés 
Német egyetemi kiegészítı szak egyetemi levelezı 3 éves kiegészítı alapképzés 
Néprajz szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
Nyelvtudomány szakos bölcsész egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
Pszichológia szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés 
Szociálpolitika szak egyetemi  nappali 5 éves elsı alapképzés 
Szociológia szak egyetemi nappali 5 éves elsı alapképzés (határideje: 2002. 
június 30.) 
közbülsı eljárás oka: javítható hiányosságok határideje: 2000. június 30. 
Mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser szak egyetemi nappali 5 éves elsı 
alapképzés 
Mővelıdésszervezı szak fıiskolai nappali 4 éves elsı alapképzés (Szüneteltetés 
után a 60.989/1993.XIV.MKM engedélyre hivatkozással az 1993/94-es tanévtıl 
újra indult) 
Mőszaki Fıiskolai Kar 
közbülsı eljárás oka: a vizsgált évben nem volt végzıs évfolyam határideje: 
2000. december 31. 
Környezetmérnöki szak fıiskolai alapképzés nappali 3 éves  Környezetmérnöki 
szak fıiskolai alapképzés Bajai tagozat nappali 3 éves 
Mőszaki informatika szak fıiskolai alapképzés távoktatás 4 éves 
közbülsı eljárás oka: a levelezı tagozat újbóli vizsgálata szükséges határideje: 
2000. december 31. 
Villamosmérnöki fıiskolai alapképzés levelezı 4 éves 
Mővészeti Kar 
közbülsı eljárás oka: javítható hiányosságok határideje: 2000. június 30. 
Ének-zene, karvezetés szak egyetemi alapképzés nappali 5 éves 
Természettudományi Kar 
közbülsı eljárás oka: a vizsgált évben nem volt végzıs évfolyam határideje: 
1999. december 31. 
Testnevelés szak fıiskolai kiegészítı alapképzés levelezı 2 éves, a képzés helye: 
Pécs, Szekszárd 
közbülsı eljárás oka: javítható hiányosságok határideje: 1999. december 31. 
Technika szak fıiskolai alapképzés  nappali 4 éves 
Testnevelés szak fıiskolai kiegészítı alapképzés levelezı 2 éves, a képzés helye: 
Kaposvár 
A ZÁRÓVIZSGÁZTATÁSI ÉS AZ OKLEVÉLKIADÁSI JOG GYAKORLATÁNAK 1999. 
JÚNIUS 30-IG TÖRTÉNİ FELFÜGGESZTÉSE JAVASOLT 
Továbbképzı Központ  
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Mővelıdési (és felnıttképzési) menedzser szak 
Oklevél megnevezése: mővelıdésszervezı 
6 féléves fıiskolai levelezı alapképzés (a pécsi, illetve a kihelyezett konzultációs 
központokban) 
Személyügyi szervezı szak 
Oklevél megnevezése: személyügyi szervezı 
6 féléves fıiskolai levelezı alapképzés (a pécsi, illetve a kihelyezett konzultációs 
központokban) 
Humánszervezı szak  
Oklevél megnevezése: okleveles humánszervezı 
6 féléves  egyetemi levelezı “további alapképzés” (a pécsi, illetve a kihelyezett 
konzultációs központ-okban) 
Humánszervezı - személyügyi szervezı szak  
Oklevél megnevezése: okleveles humánszervezı 
4 féléves egyetemi levelezı kiegészítı alapképzés (a pécsi, illetve a kihelyezett 
konzultációs központ-okban) 
Mővelıdési (és felnıttképzési menedzser) szak  
Oklevél megnevezése: okleveles mővelıdésszervezı 
6 féléves egyetemi levelezı  “további alapképzés”  (a pécsi, illetve a 
konzultációs központokban) felsıfokú végzettséget igazoló oklevéllel vehetı fel. 
Természettudományi Kar 
Technika 
Oklevél megnevezése: okleveles technika szakos tanár 
6 féléves egyetemi kiegészítı alapképzés 
 

A Janus Pannonius Tudományegyetem álláspontja az akkreditációval 
kapcsolatban 
...”A Bizottság 1997/5/VII/1. számú határozatában egyes szakok tekintetében a 
záróvizsgáztatási és oklevél kiadási jog határozott idıre történı felfüggesztését 
indítványozta. Az okleveles technika szakos tanár kiegészítı egyetemi szak 
alapképzés tekintetében a Bizottság javaslatával egyetértünk.”... 
“Amint azt korában is jeleztük, egyetemünk változatlanul elutasítja a mővelıdési 
(és felnıttképzési menedzser),a személyügyi szervezı fıiskolai alapképzések, 
humánszervezı egyetemi további alapképzés és a mővelıdésügyi (és 
felnıttképzési) menedzser egyetemi további alapképzés szakjainak levelezı 
tagozatos formái tekintetében meghozott határozatokat. Sajnálattal vettük kézhez 
a Bizottság megalapozottságában erısen kétséges, a szakokat egyoldalúan 
értékelı javaslatait. Különösen sajnálatosnak tartjuk, azt, hogy a  Bizottság 
figyelmen kívül hagyta az egyetemnek a képzések fejlesztése és 
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minıségbiztosítása érdekében megtett kezdeményezéseit és lépéseit. Ezek közül 
kiemelendınek tartjuk a szervezeti keretek megváltozatását, az önálló 
minıségbiztosítási szakmai testület felállítását és a magyar felsıoktatásban 
feltehetıen egyedülállóan korszerő igazgatási rendszer alapjainak megteremtését. 
Úgy ítéljük meg, hogy a Bizottság eljárása nem volt figyelemmel a felnıttképzés 
szakmai-szervezeti sajátosságaira, egyúttal bizonytalanságot tapasztaltunk 
(általában is) az intézmény székhelyén kívül folyó képzés értékelésének 
szempontjaiban és processzusában. 
A szóban lévı szakok mind tantervi struktúrájukat, mind pedig oktatási 
formáikat és oktatásmódszertanukat tekintve szervesen illeszkednek a korszerő 
felsıoktatásba. Ezt jelzi az irántuk megnyilvánuló rendkívüli hallgatói kereslet. 
A Bizottság javaslata e képzések fejlesztését akasztja meg ami annál is inkább 
indokolatlan, mivel ez idı szerint igen alacsony a végzett hallgatók száma. A 
határozat elfogadása egyetemünknek aránytalan szakmai és anyagi hátrányt 
okozna. 
A mővelıdési és közoktatási miniszter úrnak - a Bizottság állásfoglalásával 
szemben - azt javasoljuk, hogy mellıze a záróvizsgáztatás és oklevélkiadás 
jogának felfüggesztését, és hasonlóan más kezdeti szakaszban lévı vagy 
javítható hiányosságokkal értékelt szakokhoz, két éven belüli közbülsı eljárás 
lefolytatását írja elı.”.... 
 

1997/5/VIII/1. sz. határozat az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola 
akkreditációjáról 
Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola a felsıoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXX. törvény 4. § (1)-ben foglalt követelményeknek nem 
felel meg, így az akkreditációs döntés a hatályos 122. § (2) értelmében csak 
2000. június 30-ig érvényes. 
Az intézményi akkreditáció keretében a MAB Plénumának akkreditációs 
értékelése az alapképzés szakjaira és a már szakigazgatási eljárás alapján 
mőködı szakirányú továbbképzési szakokra terjedt ki. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatai az Eszterházy Károly Tanárképzı 
Fıiskola szakjaira vonatkozóan 
AZ OKLEVELEK TOVÁBBI FOLYAMATOS KIADÁSA JAVASOLT 
Angol nyelv és irodalom szak (amerikanisztikai specializációval) alapképzés 
nappali 8 félév (szakindítási engedély rendezendı) 
Angol nyelv és irodalom szak alapképzés nappali 8 félév 
Angol nyelvtanár szak alapképzés esti 6 félév 
Angol nyelvtanár szak alapképzés nappali 6 félév 
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Biológia tanári szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen felsıfokú 
oklevél) 
Biológia tanári szak alapképzés nappali 8 félév 
Ének-zene szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen felsıfokú 
oklevél) 
Ének-zene szak alapképzés nappali 8 félév 
Ének-zene-karvezetés szak alapképzés nappali 8 félév 
Fizika tanári szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen felsıfokú 
oklevél) 
Fizika tanári szak alapképzés nappali 8 félév 
Földrajz tanári szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen felsıfokú 
oklevél) 
Földrajz tanári szak alapképzés nappali 8 félév 
Francia nyelv és irodalom szak alapképzés nappali 8 félév 
Francia nyelvtanár alapképzés nappali 6 félév 
Gazdaságismeret szak alapképzés nappali 8 félév 
Hittanári szak alapképzés nappali 8 félév (Az oklevélkiadás módja a képzésben 
részt vevı intézmények között rendezendı) 
Kémia tanári szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen felsıfokú 
oklevél) 
Kémia tanári szak alapképzés nappali 8 félév 
Könyvtár (informatika specializáció) szak alapképzés levelezı 8 félév 
Környezetvédelem tanári szak (Csak biológia szakkal együtt vehetı fel) 
alapképzés nappali 8 félév 
Környezetvédelem tanári szak (Csak biológia szakkal együtt vehetı fel) 
alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen felsıfokú oklevél) 
Magyar nyelv és irodalom szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet 
bármilyen felsıfokú oklevél) 
Magyar nyelv és irodalom szak alapképzés nappali 8 félév 
Matematikatanári szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen 
felsıfokú oklevél) 
Matematikatanári szak alapképzés nappali 8 félév 
Mővelıdésszervezı szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen 
felsıfokú oklevél) 
Mővelıdésszervezı szak alapképzés levelezı 8 félév 
Mővelıdésszervezı szak alapképzés nappali 8 félév 
Német nyelv és irodalom szak alapképzés nappali 8 félév 
Német nyelvtanár szak alapképzés nappali 6 félév 
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Német nyelvtanár szak alapképzés esti 6 félév (Bemenet bármilyen felsıfokú 
oklevél) 
Orosz nyelv és irodalom szak alapképzés nappali 8 félév. Szüneteltetett szak. (A 
szak esetleges újraindítása esetén gondoskodni kell fıállású, minısített 
oktatókról.) 
Rajztanár szak alapképzés nappali 8 félév 
Számítástechnika tanári szak alapképzés nappali 8 félév 
Szociálpedagógia szak alapképzés levelezı 5 félév*  A képzés helyszíne: Eger. 
(Bemenet bármilyen felsıfokú oklevél) 
Szociálpedagógia szak alapképzés nappali 8 félév 
Technika szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen felsıfokú 
oklevél) 
Technika szak alapképzés nappali 8 félév 
Testneveléstanári szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen 
felsıfokú oklevél). 
Testneveléstanári szak alapképzés nappali 8 félév 
Történelemtanári szak alapképzés levelezı 5 félév* (Bemenet bármilyen 
felsıfokú oklevél) 
Történelemtanári szak alapképzés nappali 8 félév 
A hatályos Ftv. szerint alapképzési szakokon a képzési idı legalább 6 félév. (A 
szakot végzık számára - fıiskolai hatáskörben hozott döntés alapján - a bemenı 
oklevél típusától függıen bizonyos tantárgyi blokkok betudhatók, így a 
meghirdetett képzési idı adott hallgató számára rövidülhet.) 
 
AZ OKLEVELEK KIADÁSA KÖZBÜLSİ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁIG JAVASOLT 
közbülsı eljárás oka a vizsgált évben nem volt végzıs évfolyam,  határideje 
1999. dec. 31. 
Angol nyelv és irodalom szak alapképzés levelezı 8 félév. A képzés helyszíne: 
Csíkszereda 
Biológiatanári szak alapképzés levelezı 8 félév.  A képzés helyszíne: 
Csíkszereda 
Földrajztanári szak alapképzés levelezı 8 félév. A képzés helyszíne: Csíkszereda 
Kommunikáció szak alapképzés levelezı 6 félév 
Kommunikáció szak alapképzés nappali 8 félév 
Környezetvédelem tanári szak (Csak biológia szakkal együtt vehetı fel) 
alapképzés levelezı 5 félév*. A képzés helyszíne: Miskolc (1995/96-tól)  
Nevelıtanár szak kiegészítı alapképzés levelezı 5 félév. A képzés helyszínei: 
Eger, Budapest, Nyíregyháza 
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Pedagógia szak alapképzés levelezı 8 félév. A képzés helyszínei: Eger, 
Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Tiszafüred, Bácsborsod  
Számítástechnika tanári szak alapképzés esti 6 félév. A képzés helyszínei: 
Budapest, Miskolc (Bemenet bármilyen felsıfokú oklevél.) 
Szociálpedagógia alapképzés levelezı 8 félév. A képzés helyszíne: Csíkszereda 
Szociálpedagógia szak alapképzés levelezı 5 félév*. A képzés helyszínei: 
Budapest, Székes-fehérvár. (Bemenet bármilyen felsıfokú oklevél.) 
Vizuális kommunikáció szak (Csak rajz szakkal együtt vehetı fel.) alapképzés 
nappali 8 félév 
közbülsı eljárás oka a képzés helyszínén akkreditációs látogatásra nem került 
sor, így az alábbi szakok teljes körő értékelésére sem. A Fıiskola a kihelyezett 
helyszíneken folyó képzések felszámolását tervezi. Amennyiben az 1998/99-es 
tanévre elıirányzott közbülsı eljárás tervezett idıpontjában folyik az alábbi 
szakokon képzés, akkor 1999. dec. 31.-ig a szakok akkreditációs értékelését el 
kell végezni. 
Nevelıtanár szak kiegészítı alapképzés levelezı 5 félév. A képzés helyszíne: 
Miskolc 
Számítástechnika tanári szak alapképzés esti 5 félév*. A képzés helyszíne: 
Székesfehérvár (Bemenet bármilyen felsıfokú oklevél).  
Szociálpedagógia szak alapképzés levelezı 5 félév*. A képzés helyszíne: 
Kiskunhalas. (Bemenet bármilyen felsıfokú oklevél.) 
A hatályos Ftv. szerint alapképzési szakokon a képzési idı legalább 6 félév. (A 
szakot végzık számára - fıiskolai hatáskörben hozott döntés alapján - a bemenı 
oklevél típusától függıen bizonyos tantárgyi blokkok betudhatók, így a 
meghirdetett képzési idı adott hallgató számára rövidülhet.) 
 

Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola álláspontja az akkreditációval 
kapcsolatban 
“Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola nem ért egyet a MAB Plénumának 
azon határozatával, mely az 1993. évi LXXX. törvény 4. §-ának (1)-ben foglalt 
követelményekre hivatkozva akkreditációs döntését csak 2000 június 30-ig tartja 
az intézményre vonatkozóan érvényesnek. Indokaink a következık:  
Az 1993. évi LXXX. törvény 4. §-ának (1)-ben foglalt követelményeknek az 
Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola megfelelt, mert: 
a) Több tudományágban, több szakon képes és alkalmas - a lefolytatott 
akkreditációs eljárás megállapításai alapján fıiskolai alapképzésre, általános és 
szakirányú továbbképzésre. A MAB szakbizottságainak tudományági besorolását 
alapul véve az alábbi tudományterületekhez  
tartozó több tudományágban folyik képzés az intézményben: 
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A társadalomtudományokhoz tartozó tudományágakban 16 szakon. 
Az élı természettudományokhoz tartozó tudományágakban 2 szakon. 
Az élettelen természettudományokhoz tartozó tudományágakban 6 szakon. 
b)  Alkalmas a fenti területeken kutatási, illetve fejlesztési tevékenység 
folytatásra, mert: 
az intézmény fıállású oktatói állományának 15%-a rendelkezett (1995. 
október 5.) tudományok kandidátusa vagy PhD fokozattal, egy fı a MTA 
levelezı tagja és további 24 egyetemi doktor. 
Tudományterületi megoszlásuk: 
társadalomtudományok 19 fı, 
élı természettudományok 7 fı, 
élettelen természettudományok 9 fı. 
c)   Fıiskolai tanárai doktori fokozattal rendelkeznek, mert az intézmény 
fıiskolai tanárainak létszáma 38 fı, ebbıl 3 nyugdíjkorhatárt elért fıiskolai tanár 
egyetemi doktori, 32 PhD vagy tudományok kandidátusa vagy tudományok 
doktora fokozattal rendelkezik, 2 fı Munkácsy díjas festımővész. 
 
1997/2/XI/1.sz. határozat az akkreditációs eljárás eredményeként elhatározott 
“közbülsı eljárás” menetérıl. Közzétéve az Akkreditációs Útmutató 
mellékleteként. 
Közbülsı eljárás: 
Az akkreditációs eljárás 8 évenként esedékes akkreditációs értékelései közé 
beiktatható részeljárás.  
A közbülsı eljárás beiktatásának oka: ha a felsıoktatási intézmény akkreditációs 
értékelésekor valamely egység (intézmény, kar, szak) tevékenységének minıségi 
vizsgálata során a MAB olyan hiányosságot talál, amelyeket adott határidın 
belül  javíthatónak ítél,  akkor a hiányosságok megjelölésével közbülsı eljárást 
írhat elı. 
A közbülsı eljárást elıíró plénumhatározat tartalmazza: 
A szükségesnek tartott közbülsı eljárás okát. 
Intézményi szinten a vezetési, irányítási, koordinálási, stb. tevékenység 
vizsgálata során tapasztalt hiányosságokat (ha vannak). 
Kari szinten a vezetési, irányítási, koordinálási, stb. tevékenység vizsgálata során 
tapasztalt hiányosságokat (ha vannak). 
Szakok vizsgálata során tapasztalt hiányosságokat (ha vannak). 
A javasolt akkreditációs tervet (mikor, mit kell vizsgálni a közbülsı eljárás 
során). 
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Az Intézménynek szánt javaslatokat, amelyek az akkreditációs tervnek 
megfelelıen segítik a felkészülést a közbülsı eljárásra. 
A közbülsı eljárás célja: az Intézmény akkreditációs értékelésérıl szóló plénum-
határozatban felsorolt célkitőzések teljesítésének vizsgálata. 
A vizsgálat módszere: a MAB által kijelölt szakértıi ad hoc bizottság 
(továbbiakban SzB) az akkreditációs tervben megfogalmazott cél-kitőzések 
teljesítését ellenırzi. Az ellenırzı vizsgálat módszerét és szempontrendszerét a 
MAB akkreditációs eljárásához kidolgozott minısítési rendszer határozza meg. 
A vizsgálat tárgya: az Intézmény akkreditációs értékelésérıl szóló 
plénumhatározatban közbülsı eljárásra javasolt egység (intézmény, kar, szak). 
A közbülsı eljárás eredménye: az SzB vizsgálatának az eredményét az egység 
korábbi akkreditációs értékelésével összevetve javaslatot tesz az egység 
következı akkreditációs értékeléséig terjedı idıszakra érvényes akkreditál-
hatóságára vonatkozóan. Az (esetleg több vizsgált egységre vonatkozó) 
javaslatot tartalmazó SzB jelentést - az illetékes intézményi szakbizottsági 
állásfoglalás ismeretében - a MAB Plénuma megvitatja és határozatot hoz. A 
plénumhatározat tartalmazza a közbülsı eljárás során vizsgálat tárgyát képezı 
egység(ek) következı akkreditációs értékeléséig terjedı idıszakra vonatkozó 
akkreditálhatóságának javaslatát. 
A közbülsı eljárás menete: 
A MAB elnöke tájékoztatja az Intézmény vezetıjét a közbülsı eljárás 
indulásáról. 
Az Intézmény elkészíti a közbülsı eljáráshoz szükséges írásbeli anyagokat. 
A Plénum kijelöli az SzB elnökét. Az SzB létszáma az akkreditációs tervben 
megfogalmazott feladatok számának függvénye. 
Az SzB elnöke által javasolt, az Intézmény által nem kifogásolt SzB-t a Plénum 
jóváhagyja. 
Az SzB lefolytatja a vizsgálatot. 
Elızetes munkamegbeszélést tart(hat). 
Szükség esetén látogatást tesz az Intézménynél. 
Jelentés egyeztetı munka-értekezletet tart(hat). 
Az SzB jelentést készít. 
Az illetékes intézményi szakbizottság az SzB jelentés alapján határozati 
javaslatot fogalmaz meg (ISzB jelentés). 
Az Intézmény vezetıje az ISzB jelentéséhez megjegyzéseket főz. 
A Plénum határozatot hoz, amelyrıl a MAB elnöke tájékoztatja az Intézményt, a 
minisztert és a nyilvánosságot. 
 

1997/4/XIII/1.sz. határozat 
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A felsıoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 81. § (2) 
szerint: 
a  Magyar Akkreditációs Bizottság (továbbiakban MAB) a mővelıdési és 
közoktatási miniszter, a Felsıoktatási Tudományos Tanács (FTT) vagy 
felsıoktatási intézmény felkérésére véleményt nyilvánít (...) 
c) a képesítési követelményekrıl; 
f) a felsıoktatási intézményekben akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú 
szakképzési programok indításáról és a programok indítására vonatkozó 
kérelmekrıl; 
 

Felsıoktatási intézmény 

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŐ FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI 

PROGRAMMAL (KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK) 
kapcsolatos kérelmének véleményezési elvei és a véleményezési eljárás 

 

I. FORMAI ELVÁRÁSOK 
A/ A képzési programnak tartalmaznia kell: 
1. a kérelmet benyújtó felsıoktatási intézmény nevét; 
2. a szakképesítés megnevezését; 
3. a képzési cél meghatározását; 
4. a szakképesítéssel betölthetı munkaterületek leírását, a betölthetı 
foglalkozások FEOR kódszámát; 
5. a szakképesítés szakmai követelményeit; 
6. az oktatandó fıbb tanulmányi területeket (modulokat) és azok arányait: 
a/ alapismereti-képességfejlesztı modulok, 
b/ kötelezı szakmai modulok, 
c/ kiegészítı választható (szintrehozó, specializációs) modulok 
Ezeken belül (a, b, c): 
képzési-oktatási célt, 
követelményeket, 
tananyagtartalmat, 
az egyes modulok belsı arányait (elméleti és gyakorlati órák), 
szükséges szakirodalmat, 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, 
értékelés, számonkérés módját, 
az egyes modulok kredit értékét. 
7. a képzés egészére vonatkozó vizsgáztatási követelményeket: a képzés 
egyes szakaszainak lezárását, egymásra épülését. A záróvizsga (szakmai vizsga) 
típusát, tartalmát, eredményének kiszámítási módját; 
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8. jelezni kell, hogy melyek a felsıoktatásba beszámítható modulok, 
9. a képzés során elérhetı, illetve elérendı kredit pontok mennyiségét, ezen 
belül a szakirányú felsıfokú  képzésbe beszámítható kredit értékeket; 
10. a képzés össz óraszámát és a képzési idıt félévekben meghatározva. Ez 
nem lehet kevesebb két évnél. 
 

B/ A kérelemhez csatolandó:  
a képzési program engedélyezését kérı intézmény - esetleg más felsıoktatási 
intézmény - nyilatkozata a beszámításról az Ftv. 7/A. § (1) szerint (mely szakon, 
mely modulokat milyen kredit értékkel tud beszámítani a felsıfokú 
alapképzésbe), 
a szakképesítésért felelıs miniszter 45/1997. (III.12.) kormányrendelet 4.§. (4) 
bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalása. 
A kérelmeket 5 példányban kell a MAB Titkárságára eljuttatni. 
 

II. A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ELVEI ÉS RENDJE 
 

A/ Az I.A. pontban foglaltak értékelése szakmai és minıségi szempontból, 
különös tekintettel a felsıoktatásba beszámítható modulokra/tantárgyakra. 
B/ Formailag hiányos kérelmek kiegészítését a MAB Titkárság vezetıje kérheti a 
kérelmezı intézménytıl (2 hét). 
C/ A kérelem szakterületi hovatartozását a MAB szakreferense a szakbizottsági 
elnökkel konzultálva dönti el. Felelıs: a MAB Titkárság vezetıje (2 hét). 
Egyúttal megvizsgálja, hogy a kérelmet az arra jogosult intézmény nyújtotta-e 
be. 
D/ A kérelmet véleményezı végsı állásfoglalást minden esetben a MAB 
Plénuma alakítja ki. Ennek rendje a következı:  
a kérelem elıször az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési 
programokkal foglalkozó  szakbizottság elé kerül. 
A kérelem véleményezéséért és a kitőzött határidı betartásáért a szakbizottság 
elnöke felelıs. 
Az elnök jogosult: 
1. szakértık felkérésére (lásd: IV. pont); a szakértık személyét illetıen a 
pályázat szakterületét ismerı tanácsadó bizottsági tag javaslatát is ki lehet kérni 
(a bírálatoknak a MAB titkárságára való beérkezésétıl számított 1 hónapon belül 
a szakbizottságot össze kell hívni) ; 
2. a kérelem kiegészítésére vonatkozó igényt benyújtani (lásd: V. pont); (az 
átdolgozás idıtartama meghosszabbítja az eljárást) 
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3. további külsı szakértı véleményét kikérni. Ebben az esetben a szakbizottság 
elnöke a pályázatot - az újabb felkéréstıl számított 1 hónapon belül -  
szakbizottsági ülés napirendjére tőzi; 
4. a szakbizottság elıtt történı személyes meghallgatás szükségességérıl 
dönteni. Ilyen esetben a meghallgatást a szakbizottság elnöke vezeti le és arról 
írásos jegyzıkönyv készül (2 hét áll rendelkezésre). 
A szakbizottság döntését szótöbbséggel hozza. Szavazat-egyenlıség esetén a 
szakbizottság elnökének szavazata duplán számít (nyílt szavazás esetén). A 
bizottság titkosan szavaz, ha azt legalább egy bizottsági tag kéri. 
A kérelem ügyében kialakított bizottsági véleményt az elnök határozat javaslat 
formájában a plénum elé terjeszti, szükség esetén konzultációt kérhet bármely 
Kollégiumtól. 
 

III. A Plénum feladata 
 

A Plénum az elıterjesztett határozati javaslat alapján alakítja ki véleményezı 
állásfoglalását, amely lehet: 
1. támogató, 
2. nem támogató. Ebben az esetben a kérelmet benyújtó intézményt tájékoztatni 
kell a “nem támogatás”  indokáról (indokairól); 
 

IV. Szakértık bevonása a véleményezésbe: 
 

Szakértıket a szakbizottság elnöke kérhet fel. A bírálat elkészítésének határideje 
a kérelem kézhezvételétıl számított két hét. A felkérést a Titkárság vezetıje 
ellenjegyzi. İ felelıs a titkosításért és a honorárium kiutalásáért. 
A szakértık össze-férhetetlenségét az eljárás minden szakaszában vizsgálni kell. 
A szakértı véleménye anoním és ha ehhez hozzájárul, nyilvános. A szakértı 
azonosító adatait a Titkárság illetékes szakreferense ismeri. Az iratokon a 
szakértı azonosító száma szerepel. A szakértı azonosságának kiadását harmadik 
személy számára annak írásos kérelmére csak a MAB elnöke engedélyezheti 
írásban. 
A szakértık véleményét mérlegelni kell, az azonban nem köti a szakbizottságot. 
Két szakértı jelentıs véleményeltérése esetén harmadik szakértıt kell felkérni 
vagy kérni. 
 

V. Kérelmek kiegészítése, visszavonása: 
 
Ha a szakbizottság részérıl a kérelem ügyében probléma merül fel, akkor egy 
alkalommal lehetıség  adható arra, hogy a kérelmezı a kérelmet 
kiegészítse vagy 
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visszavonja (határidı 1 hónap). 
A felmerült problémákat a szakbizottság jelzi a Titkárság vezetıjének, aki azokat 
összegyőjtve egyetlen levélben továbbítja azt a kérelem beadójának; 
A beérkezett kiegészítések alapján a szakbizottság elnökének mérlegelése szerint 
lehet  
a pályázatot újból bizottsági ülés elé terjeszteni; 
az elnöknek  pozitív bizottsági véleményt kialakítani (a bizottsági 
jegyzıkönyvben rögzített felhatalmazás alapján). 
Amennyiben a kiegészítésre vonatkozó kérelemre az intézmény három hónapon 
belül nem válaszol, a kérelmet a MAB Plénuma elutasítást javasoló 
véleményezéssel lezárja. 
Kérelem visszavonása esetén új kérelmet bármikor beadhat az intézmény. 
 
1997/4/XIII/2. sz. határozat 
A felsıoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 81. § (2) 
szerint: 
a  Magyar Akkreditációs Bizottság (továbbiakban MAB) a mővelıdési és 
közoktatási miniszter, a Felsıoktatási Tudományos Tanács (FTT) vagy 
felsıoktatási intézmény felkérésére véleményt nyilvánít (...) 
c) a képesítési követelményekrıl; 
f) a felsıoktatási intézményekben akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú 
szakképzési programok indításáról és a programok indítására vonatkozó 
kérelmekrıl; 

Felsıoktatási intézmény 

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŐ FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉS  
INDÍTÁSÁVAL 

kapcsolatos kérelmének véleményezési elvei és a véleményezési eljárás 
 

FORMAI ELVÁRÁSOK 
 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
amennyiben a kérelmet felsıoktatási intézmény nyújtja be: 
a kérelmet benyújtó felsıoktatási intézmény nevét, székhelyét, vezetıjének nevét 
és aláírását; 
az indítani kívánt szakképzés megnevezését, a szakképesítés OKJ azonosító 
számát, 
kiadásának évét, a szakképesítéssel betölthetı foglalkozások FEOR-számát, 
kiadásának évét; 
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az intézmény képzésért felelıs szervezeti egységének, valamint a szakmailag 
felelıs vezetınek a nevét; 
az együttmőködı más egységek, intézmények, szervezetek  nevét s a velük kötött 
szerzıdéseket, melyek tartalmazzák a feladatmegosztást is.  
a félévekre, illetve  hetekre bontott óratervet, amely tartalmazza azt is, hogy az 
egyes tanórákat, gyakorlatokat melyik intézményben vagy külsı helyszínen 
tervezik; 
az elméleti órákat tartók, iskolai és külsı gyakorlatvezetık (tanárok, szakoktatók, 
külsı szakemberek) szakmai képesítésére, tudományos fokozatára, 
nyelvismeretére, jelenlegi lakhelyére és munkahelyére vonatkozó adatokat, 
továbbá eddigi szakmai, pedagógiai, felsıoktatási, illetve szakoktatási 
gyakorlatukat, az oktatott téma szempontjából fontos publikációik jegyzékét; 
azt, hogy a tárgyi feltételek, eszközök, gyakorló helyek, szolgáltatások 
mennyiben felelnek meg a képzési programban lefektetett követelményeknek; 
a képzésre vonatkozó pénzügyi tervet a teljes képzési idıre, összesítve és féléves 
bontásban; 
a képzésbe való felvétel, esetleg más képzési formákból való átvétel rendjét; 
a felsıoktatási alapképzésbe való beszámíthatóság tételes felsorolását; 
a képzés helyi sajátosságait (például az intézmény milyen kiegészítı - 
felzárkóztató és/vagy specializációs modulokat szervez); 
azon oktatásszervezési formákat, módszereket, amelyekkel az esti, a levelezı és 
a távoktatást a  nappali           tagozatossal egyenértékővé teszik; 
a képzés folyamatos minıségbiztosítására vonatkozó tervet. 
az eljárási díj befizetésének igazolását, 
az intézmény vezetıjének nyilatkozatát arról, hogy a kérelemben szereplı 
programmal ez idáig még nem indított oktatást és csak a Minisztériumtól írásban 
kapott engedély birtokában  fogja ezt megtenni. 
amennyiben a kérelmet szakközépiskola nyújtja be: az 1-15. pontokban 
felsoroltakon kívül 
a MAB kérheti a szakközépiskola alapító-okiratának másolatát; 
a szakközépiskola fenntartójának nyilatkozatát arról, hogy az a kérelemben 
foglaltakkal és a képzés indításával egyetért; 
a felsıoktatási intézménnyel kötött megállapodást. Ennek tartalmaznia kell 
a felsıoktatási intézmény és a szakközépiskola együttmőködésére vonatkozó 
tervet, a szakközépiskolában beinduló képzés személyi és tárgyi feltételeinek 
esetleges közös biztosítását; 
a szakközépiskolában folyó képzés folyamatos minıségbiztosítására vonatkozó 
tervet, ebben a felsıoktatási intézmény szerepvállalását; 
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az együttmőködés anyagi alapjaira alapelveire, illetve konkrét gyakorlatára 
vonatkozó tervet; 
a felsıoktatási intézmény szakmai vizsgán való részvételét; 
a felsıoktatási intézményben - azonos szakirányú továbbtanulás esetén - legalább 
egyharmados beszámítási lehetıség tételes beszámítását. 
A megállapodáshoz csatolni kell: 
a felsıoktatási intézménynek a kérelemben és mellékleteiben foglaltakkal 
kapcsolatos egyetértı nyilatkozatát; 
a felsıoktatási intézmény nyilatkozatát arról, hogy az adott szakközépiskola 
személyi és tárgyi feltételeit a felsıoktatásba való beszámíthatóság 
szempontjából megfelelınek találja. 
  
A kérelmeket 5 példányban kell a MAB-hoz eljuttatni.  
 
A VÉLEMÉNYEZÉS ALAPJAI 
 
A kérelem feleljen meg az I. pontban felsorolt formai elvárásoknak. 
Szak létesítésének/indításának  személyi feltételei:  a felsıoktatásba 
beszámítható modulok/tantárgyak oktatói feleljenek meg az adott intézmény 
oktatói követelményrendszerének. A tényleges megfelelésrıl a kérelmet benyújtó 
intézmény vezetıje köteles nyilatkozni.   
A tanterv minden tekintetben feleljen meg a 45/1997. (III.12.) Kormányrendelet 
5.§.2.e. pontjában foglaltaknak. 
 
 
A VÉLEMÉNYEZÉSI  ELJÁRÁS RENDJE 
 

Formailag hiányos kérelmek kiegészítését a MAB Titkárság kérheti a kérelmezı 
intézménytıl. (2 hét) 
A kérelem szakterületi hovatartozását a MAB szakreferense a szakbizottsági 
elnökkel konzultálva dönti el. Felelıs: a MAB Titkárság vezetıje. (2 hét) 
A kérelmet véleményezı végsı állásfoglalást minden esetben a MAB Plénuma 
alakítja ki. Ennek rendje a következı:  
a kérelem  elıször az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzési 
programokkal foglalkozó  szakbizottság elé kerül. 
A kérelem véleményezéséért és a kitőzött határidı betartásáért a szakbizottság 
elnöke felelıs. 
Az elnök jogosult: 
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szakértık felkérésére (ld E. pont); a szakértık személyét illetıen a pályázat 
szakterületét ismerı tanácsadó bizottsági tag javaslatát is ki lehet kérni (a 
bírálatoknak a MAB titkárságára való beérkezésétıl számított 1 hónapon belül a 
szakbizottságot össze kell hívni ) ; 
a kérelem kiegészítésére vonatkozó igényt benyújtani (ld: F. pont); (az 
átdolgozás idıtartama meghosszabbítja az eljárást) 
további külsı szakértı véleményét kikérni. Ebben az esetben a szakbizottság 
elnöke a pályázatot - az újabb felkéréstıl számított 1 hónapon belül -  
szakbizottsági ülés napirendjére tőzi. 
látogatóbizottság kiküldésére; 
a szakbizottság elıtt történı személyes meghallgatás szükségességérıl dönteni. 
Ilyen esetben a meghallgatást a szakbizottság elnöke vezeti le és arról írásos 
jegyzıkönyv készül (2 hét áll rendelkezésre) ; 
A szakbizottság döntését szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén a 
szakbizottság elnökének szavazata duplán számít (nyílt szavazás esetén). A 
bizottság titkosan szavaz, ha azt legalább egy bizottsági tag kéri. 
A kérelem ügyében kialakított bizottsági véleményt az elnök határozati javaslat 
formájában a plénum elé terjeszti, szükség esetén konzultációt kérhet bármely 
Kollégiumtól. 
 

IV. A Plénum feladata 
 
A Plénum az elıterjesztett határozati javaslat alapján alakítja ki véleményezı 
állásfoglalását, amely lehet: 
támogató, 
nem támogató. Ebben az esetben a kérelmet benyújtó intézményt tájékoztatni 
kell a “nem támogatás”  indokáról (indokairól); 
V. Szakértık bevonása a véleményezésbe: 
 
Szakértıket a szakbizottság elnöke kérhet fel. A bírálat elkészítésének határideje 
a kérelem kézhezvételétıl számított két hét. A felkérést a Titkárság vezetıje 
ellenjegyzi. İ felelıs a titkosításért és a honorárium kiutalásáért. 
A szakértı véleménye anoním és ha ehhez hozzájárul, nyilvános. A szakértı 
azonosító adatait a Titkárság illetékes szakreferense ismeri. Az iratokon a 
szakértı azonosító száma szerepel. A szakértı azonosságának kiadását harmadik 
személy számára annak írásos kérelmére csak a MAB elnöke engedélyezheti 
írásban. 
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A szakértık véleményét mérlegelni kell, az azonban nem köti a szakbizottságot. 
Két szakértı jelentıs véleményeltérése esetén harmadik szakértıt kell felkérni 
vagy kérni. 
 
VI: Kérelmek kiegészítése, visszavonása: 
Ha a szakbizottság részérıl a kérelem ügyében probléma merül fel, akkor egy 
alkalommal lehetıség  adható arra, hogy a kérelmezı a kérelmet 
kiegészítse, vagy  
visszavonja. 
(határidı 1 hónap) 
A felmerült problémákat a szakbizottság jelzi a Titkárság vezetıjének,  aki 
azokat összegyőjtve egyetlen levélben továbbítja a kérelem beadójának. A 
beérkezett kiegészítések alapján a szakbizottság elnökének mérlegelése szerint 
lehet a pályázatot újból bizottsági ülés elé terjeszteni; 
az elnöknek  pozitív bizottsági véleményt kialakítani (a bizottsági 
jegyzıkönyvben rögzített felhatalmazás alapján). 
Amennyiben a kiegészítésre vonatkozó kérelemre az intézmény három hónapon 
belül nem válaszol, a kérelmet a MAB Plénuma elutasítást javasoló 
véleményezéssel lezárja. 
Kérelem visszavonása esetén az intézmény új kérelmet bármikor beadhat. 
 
 
1997/4/XIV/1.sz. határozat az egyházi felsıoktatási intézmények akkreditációs 
skálájáról 
SZAK   akkreditálható, ha K (kiváló) vagy E (erıs) minısítést kap. 
 
EGYETEMI KAR    /    FİISKOLA  akkreditálhatósága: 
Egyházi felsıoktatási intézmények esetén az egyetemi kart illetve a fıiskolát az 
alábbi típusok valamelyikébe sorolja az eljárási rend: 
T1 : az egyházi intézményben, illetve  az intézmény adott karán minden szakon 
teológiai (hittudományi) képzés folyik és minden szakon rendszeres külföldi 
akkreditáció van. 
T2 : az egyházi intézményben, illetve  az intézmény adott karán minden szakon 
teológiai (hittudományi) képzés folyik, de egyetlen szakon sincs rendszeres 
külföldi akkreditáció. 
T3 : az egyházi intézményben, illetve  az intézmény adott karán csaknem minden 
szakon teológiai (hittudományi) képzés folyik és vannak rendszeres külföldi 
akkreditáció alá esı szakok és vannak az alá nem esı szakok. 
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T4 : az egyházi intézményben, illetve  az intézmény adott karán nagyrészt nem 
teológiai (hittudományi) képzés folyik, de vannak rendszeres külföldi 
akkreditáció alá nem esı, hitélettel összefüggı szakok. 
T5 : az egyházi intézményben, illetve  az intézmény adott karán teológiai 
(hittudományi) képzés nem folyik, hitélettel összefüggı szakok nincsenek. 
T1 T2 T3   típusú  FİISKOLA  akkreditálható, ha a törvényi elıírás feltételeit úgy 
teljesíti, hogy 
van legalább egy akkreditálható szakja. 
T1 T2 T3   típusú  EGYETEMI KAR  akkreditálható, ha a törvényi elıírás feltételeit 
úgy teljesíti, hogy  
van legalább egy akkreditálható szakja, 
van legalább egy olyan szakja, amelynek tudományágában PhD fokozat adható. 
T4 T5 típusú EGYETEMI KAR / FİISKOLA akkreditációs feltétele azonos az állami 
felsıoktatási intézményekre érvényes akkreditációs feltételekkel. 
EGYETEM akkreditálhatósága: 
Hittudományi karral rendelkezı egykarú egyetem akkreditálható, ha a kar 
akkreditálható. 
Hittudományi karral is rendelkezı többkarú egyetem akkreditálható, ha 
van legalább két tudományterületen, tudományterületenként legalább két, 
különbözı tudományághoz tartozó akkreditálható szakja, 
van tudományterületenként legalább egy olyan szakja, amelynek 
tudományágában PhD adható. 
 
1997/2/V/1 sz. határozat 
A Janus Pannonius Tudományegyetem akkreditációs eljárásának nyugvásáról, 
mert ki kell dolgozni az általános eljárási szabályzatot az egyetem Továbbképzı 
Karához hasonló esetekre. Ugyanis a Kar nagyszámú helyen folytat felsıfokú 
szakképzést és ad ki oklevelet, amit nem lehet az eddigi akkreditációs eljárási 
szabályok szerint ellenırizni. 
 
1997/4/XVII sz. határozat a Janus Pannonius Tudományegyetem fel-
függesztett akkreditációs eljárásának folytatásáról 
A Janus Pannonius Tudományegyetem akkreditációs értékelésének befejezését 
akadályozó tényezı (hiányzó vizsgálat elvégzése) megszőnt, a vélemények 
összegezése folyik és amint ez elkészül, azt az egyetem rektora megkapja. Az 
intézmény akkreditációs értékelése az új plénum elé kerül. Az akkreditációs 
értékelés fenti stádiumáról az érdekelt intézmény értesítést kap. 
 
1997/6/III/10/b sz. határozat 
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A Teológiai és vallástudományi illetve Egyházi intézményi szakbizottságon belül 
mőködı ALBIZOTTSÁG mőködési rendjérıl. 
A Teológiai és vallástudományi szakbizottság, illetve az Egyházi intézményi 
szakbizottság  elé kerülı ügyekben az érintett intézmény vezetıje kérheti, hogy 
az akkreditációs állásfoglalást hozók a bizottság egyházi szempontból semleges 
személyek legyenek.  Ezért vannak a két (személyi összetételében nem 
feltétlenül különbözı) bizottság tagjai között nem egyházi elkötelezettségő 
valláskutatók is (3 fı). Ezek a tagok a Teológiai és vallástudományi 
szakbizottság, illetve az Egyházi intézményi szakbizottság  albizottságát képezik. 
Az albizottság tagjai: nem teológus valláskutatók (3 fı). A tagok maguk közül 
ügyvezetı elnököt választanak. 
Az albizottság feladatköre: akkreditációs állásfoglalás kialakítása a Teológiai és 
vallástudományi, illetve az Egyházi intézményi szakbizottság illetékességébe 
tartozó minden olyan ügyben, amelyek esetében az intézmény vezetıje írásban 
kéri, hogy az intézményét érintı ügyet az albizottság tárgyalja. Az albizottság 
írásban foglalt állásfoglalását a Teológiai és vallástudományi szakbizottság, 
illetve az Egyházi intézményi szakbizottság elnöke a Társadalomtudományi 
Kollégium elé terjeszti. Az elnök az állásfoglalással kapcsolatos esetleges 
különvéleményét mellékelheti. 
 
1997/6/VIII/1.sz. határozat 
Az ügyrend módosításáról 
I. A MAB-ról szóló 66/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
r.) 15. § (2) szerint: “Az eljárási rendnek tartalmaznia kell az eljárások 
lefolytatásának ügytípusonkénti határidejét - mely programakkreditáció esetében 
nem lehet hat hónapnál hosszabb - , az eljárás felfüggesztésének feltételeit, az 
elutasítás következményeit. Az eljárási rendet úgy kell megállapítani, hogy az 
eljárások gyorsaságának, egyszerőségének és szakszerőségének szempontjait 
egyaránt szem elıtt tartsa. 
 
Ennek értelmében: az eddigi eljárások ésszerő rövidítése lehetséges az alábbi 
módosítással a kérelmek véleményezési eljárási rendjeiben : 
a Tudományági szakbizottság, ad hoc bizottság véleményezésének menetében: a 
kérelem kiegészítésére, átalakítására vonatkozó pont törlendı. 
II. A Korm. r. 17. § (1) szerint: “.... a MAB  által véleményezendı kérelmeket 
az MKM-hez kell benyújtani. Az MKM a nála benyújtott kérelmeket a MAB 
által közzétett formai követelmények szempontjából megvizsgálja, a kérelmezıt 
az észlelet hiányosságok pótlására szólítja fel, s csak a formai követelményeknek 
mindenben megfelelı kérelmeket továbbítja a MAB-hoz.” 
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Ennek értelmében a MAB véleményezési eljárási rendjeinek a benyújtott 
kérelmek formai ellenırzésére vonatkozó pontja okafogyottá válik és hatályát 
veszti, az eljárási rendekbıl törölni kell. Helyette: 
“Ha az MKM-bıl továbbított kérelem az illetékes szakbizottság elnökének 
véleménye szerint formailag oly mértékben hiányos, hogy érdemben nem 
tárgyalható, akkor azt a MAB titkárság vezetıje az MKM-nek visszaküldi és a 
Plénumnak tudomásul vétel végett ezt bejelenti.” 
(Az összes átdolgozott és a jogszabályokkal harmonizált eljárási rend az SzMSz 
melléklete lesz, ez csak a formai ellenırzésre vonatkozó határozat.) 
III. A Korm. r. 18. § szerint: “A MAB állásfoglalásai indoklásának olyan 
részletezettségőnek kell lennie, hogy annak alapján a döntés, illetve állásfoglalás 
megalapozottsága megítélhetı legyen.” 
 
Ennek értelmében: a MAB szakbizottságainak, kollégiumainak, plénumának 
szaklétesítési/indítási, kérelmek véleményezésekor az indoklási részben ki kell 
térni a képesítési követelményekre, a curriculumra, az oktatói háttérre, a tárgyi 
feltételekre és arra, hogy az oktatni kívánt szak tartalmilag megfelel-e a szakmai 
elvárásoknak. 
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1997/1/II/1 sz. határozat 
A Budapesti Közgazdasági Egyetem Gazdálkodási, Közgazdasági, Általános 
Társadalomtudományi és Posztgraduális Karának látogató bizottságának 
elnöke Paul Marer professzor (University of Indiana, Bloomington), társelnöke 
Klement Zoltán professzor. 
1997/1/II/2 sz. határozat 
A Miskolci Egyetem intézményi akkreditációs eljárásának felfüggesztése, mert 
a MAB 1996/9/II/1. sz. határozata alapján felkért Pálinkás József lemondta a 
megbízást. 
1997/1/II/3 sz. határozat 
A Comenius Tanárképzı Fıiskola látogató bizottsági tagjai: Elnök: Dovala 
Márta CSc (Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola), tagjai: Daragó József CSc 
(Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola); Horváth Szabó Katalin CSc 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem); Szappanos István dr. univ. (Kecskeméti 
Tanítóképzı Fıiskola). 
1997/1/II/4 sz. határozat 
Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola látogató bizottsági tagjai: Elnök: 
Békési Imre DSc (Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola), tagjai: Seres László DSc 
JGYTF, Szabó Mária CSc ELTE-TTK, Székely Gábor CSc BGYTF, Vastagh 
Zoltán CSc JPTE, 
póttagok, külsı szakértık: dr. Horváth Jenıné VE, Ispán Franciska LFZF, 
Leitner Sándor CsVMTF, Roóz József PSZF, Tihanyi József CSc MTE. 
1997/1/II/5 sz. határozat  
A Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola látogató bizottsági tagjai: Elnök: Roska 
Tamás az MTA levelezı tagja, LB tagok: Arató Péter DSc (BME); Bitó János 
DSc (Magyar Robottechnikai Egyesülés); Schanda János DSc (Veszprémi 
Egyetem); Gaál Zoltán CSc (Veszprémi Egyetem). 
 
1997/1/II/6 sz. határozat 
A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskola látogató 
bizottsági tagjai: elnök: Kerékgyártó György DSc (BME), LB tagok: Kupcsik 
József DSc (BKE); Majoros Pál PhD (Külkereskedelmi Fıiskola); póttag: Veres 
József DSc (BKE). 
 
1997/1/II/7 sz. határozat 
A Könnyőipari Mőszaki Fıiskola látogató bizottságának elnöke: Geleji 
Frigyes DSc (Bay Zoltán Alapítvány). 
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1997/1/II/8 sz. határozat 
A Külkereskedelmi Fıiskola látogató bizottság tagjai: elnök: Lırincné 
Istvánffy Hajna DSc (BKE), LB tagok: Halm Tamás (Magyar Közgazdasági 
Társaság igazgatója); Losoncz Miklós CSc (BKE). 
1997/1/II/9 sz. határozat 
Az Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola látogató bizottság tagjai: elnök: Petró Bálint 
DSc (BME), tagok: Bachman Zoltán CSc (JPTE Pollack Mihály Mőszaki 
Fıiskolai Kar), Preisich Katalin CSc (BME); Hajtó Ödön (Mérnök Kamara 
elnöke); Matolcsy Károly (ÉMI). 
1997/2/VII/1.sz. határozat 
A Fenntartókkal egyeztetett, az Egyházi felsıoktatási intézmények 
vallástudományi, teológiai szakbizottsága által elıterjesztett látogató bizottsági 
elnökök: 
Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
Dr. Erdı Péter 
dékán, PKKE 
Szegedi Hittudományi Fıiskola 
Dr. Fodor György, fıigazgató GKHF 
Veszprémi Hittudományi Fıiskola 
Dr. Fodor György, fıigazgató GKHF 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dr. Bolyki János,ny. egyetemi 
tanár KGRE 
Sárospataki Református Hittudományi Fıiskola D. Dr. Ladányi Sándor, 
egyetemi tanár KGRE 
1997/2/VI/1 sz. határozat 
A MAB visszavonta a Miskolci Egyetemre vonatkozó 1997/1/II/2. sz. 
felfüggesztı határozatot és elfogadta Nagy István az MTA levelezı tagjának 
(BME) jelölését az egyetem látogató bizottságainak koordináló elnökeként. Nagy 
István elfogadta a korábban már megbízott kari látogató bizottsági elnökök 
személyét. 
1997/2/VI/2 sz. határozat 
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának látogató bizottsága:  
Lábody Tamás CSc JPTE, 
Erdei Árpád CSc ELTE 
Varga Csaba CSc PPKE 
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1997/2/VI/3 sz. határozat 
A Pénzügyi és Számviteli Fıiskola látogató bizottságának tagjai: 
Baricz Rezsı CSc, BKE 
Szőcs Pál CSc, JPTE 
 

1997/3/VI/1.sz. határozat 
a Miskolci Egyetem mőszaki karait látogató bizottságok elnökei: 
Bányamérnöki Kar: Horváth Ferenc, CSc, habil PhD (ELTE) 
Gépészmérnöki Kar: Bakondi Károly, DSc (BME) 
Kohómérnöki Kar: Káldor Mihály, DSc, ny. egy. tanár (BME) 
Dunaújvárosi Fıiskolai Kar: Kulcsár Béla, CSc , habil PhD, egy. tanár (BME) 
 

1997/3/VI/2 határozat 
a Budapesti Közgazdasági Egyetem látogató bizottságának tagjai és póttagjai 
Bárdosi Vilmos CSc  ELTE 
Bélyácz Iván DSc  JPTE 
Czabán János CSc  ME 
Hidasi Judit CSc  Külker. Fıiskola 
Köves András DSc  Kopint Datorg 
Majoros Pál PhD Külker. Fıiskola 
Muraközy László CSc  KLTE 
Ormos Mária az MTA r. tagja  JPTE 
Schlett István CSc  ELTE 
Török Ádám DSc  MTA-IVKI 
Varga György  Elsı Magyar Befektetési Alap 
Vörös József DSc  JPTE 

 
1997/3/VII/1.sz. határozat  
1997. második félévében akkreditálásra kerülı Állami felsıoktatási 
intézmények látogató bizottságainak elnökei: 
Magyar Képzımővészeti Fıiskola: Keserő Ilona JPTE Mővészeti Kar 
Veszprémi Egyetem: Somlyódi László, az MTA levelezı tagja BME Mőszaki 
Kar 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskola: Katona Ferenc, DSc c. egy. tanár 
a Magyar Rehabilitációs Társaság elnöke 
Brunszvik Teréz Óvónıképzı Fıiskola: Zám Éva, CSc fıigazgató, EKTF 
Eötvös József Fıiskola: Hunyady Györgyné, CSc BTF 
Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola: Bakondi Károly, DSc BME 
Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola, Szolnok: Kerékgyártó György, DSc BME 
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Kırösi Csoma Sándor Fıiskola: Zám Éva, CSc fıigazgató EKTF 
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola :Cseh Sándor, CSc 
fıigazgató Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola 
 
1997/4/VIII/1. és 1997/5/VI/1 sz. határozatok az 1996. októberében illetve 
1997. márciusában megkezdett intézményi akkreditációs értékelésben résztvevı 
intézmények látogató bizottsági tagjairól illetve elnökeirıl 
Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kar LB 
 
Csapó Benı 
Hessky Regina 

CSc 
CSc 

JATE Pedagógiai Int. elnök 
ELTE BTK 

Huszti Péter rektor SZFFI 
Rozsnyai Bálint CSc JATE BTK 
Szabó László Tamás habil. doc. KLTE 
 
Miskolci Egyetem  
Bányamérnöki Kar LB tagjai: 
Schmieder Antal, CSc bányamérnök 
Szalay Árpád MOL Rt. Külföldi Kutatási Üzletág  
Szederkényi Tibor, CSc JATE Ásványtani tanszék 
Gépészmérnöki Kar LB tagjai:  
Gedeon József, DSc ny. egyetemi tanár 
Kurutz Károly, CSc egyetemi tanár 
Magyar József, CSc ny. egyetemi tanár 
Kohómérnöki Kar LB tagjai: 
Verı Balázs, a mőszaki tudományok doktora BAYATI 
Szıke László, CSc , ny. egyetemi tanár 
Póttag: Horváth Csaba, mőszaki vezérigazgató h. 
 
Dunaújvárosi Fıiskolai Kar LB tagjai: 
Artinger István, DSc BME Mechanikai Technikai Tanszék 
Boross Zoltán, DSc BME Ipari Menedzsment és Vállalkozás-gazdaságtan 
Tanszék 
Horváth Mátyás, DSc BME Gépgyártástechnológiai Tanszék 
Simon Gyula, CSc BME Hiradástechnikai Tanszék) 
Szekeres Tamás, CSc SzIF Mőszaki Tanárképzı Tanszék 
Póttag: Bercsey Tibor BME Gépszerkezettani Int. 
Állam- és Jogtudományi Kar LB tagjának változása: 
Lábody Tamás, CSc (JPTE-ÁJK) helyett Bérczi Imre, CSc (JATE-ÁJTK) 



 126 

 
Magyar Képzımővészeti Fıiskola 
LB elnök: Keserő Ilona  (JPTE Mővészeti Kar) Tagok: 
Bak Imre festımővész, egyetemi tanár Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola 
Bán András mővészettörténész, egyetemi adj. Miskolci Egyetem 
Szirtes János Iparmővészeti Fıiskola 
Mata Attila szobrászmővész 
Németh Gábor restaurátor 
Pincehelyi Sándor a Pécsi Galéria igazgatója 
Póttag: Dévényi István mővészettörténész Nemzeti Galéria 
 
Veszprémi Egyetem 
Mőszaki Kar : Somlyódy László (koordináló LB elnök), az MTA levelezı tagja 
(BME) 
Czvikovszky Tibor DSc BME Textil és Polimertechnika Tanszék 
Kulmann László CSc BME Vizgépek Tanszék 
Molnár Károly DSc BME Gépész kari dékán 
Nyeste László DSc BME Mezıgazdasági gépek Tanszék 
Péceli Gábor DSc BME Mőszer és Méréstechnika Tanszék 
Simonovits András DSc MTA Közgazdaság Tudományi Intézet 
 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskola 
LB elnök: Katona Ferenc DSc a Magyar Rehabilitációs Társaság elnöke 
Ádám György az MTA rendes tagja, ELTE Élettani Intézet, ny. egyetemi tanár 
Köte Sándor DSc ELTE Neveléstudományi Tanszék, ny. egyetemi tanár 
 
Brunszvik Teréz Óvónıképzı Fıiskola 
LB elnök: Palcsóné, Zám Éva, CSc fıigazgató Egri Tanárképzı Fıiskola 
Dr. Komáromy Sándor fıigazgató, fıiskolai tanár Comenius Tanítóképzı 
Fıiskola 
Leitner Sándor fıiskolai tanár Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola 
 
Eötvös József Fıiskola 
LB elnök: Hunyady Györgyné, CSc Budapesti Tanítóképzı Fıiskola 
Hartyáni Judit LFZF Énektanár és Karvezetı Tanszék 
Komlósiné Knipf Erzsébet CSc ELTE-BTK Germanisztikai Tanszék 
M. Nádasi Mária CSc ELTE-BTK Neveléstudományi Tanszék 
Némethné, Rakos Katalin intézetigazgató BDTF 
Somlyódy László (szakértı) az MTA levelezı tagja BME 
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Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola 
LB elnök: Bakondi Károly, DSc BME 
Kurucz Károly CSc  
Magyar József CSc 
Romvári Pál CSc 
Póttag: 
Gedeon József DSc  
 
Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola 
LB elnök: Kerékgyártó György DSc BME 
Veress József DSc BKE 
Sipos Zoltán CSc KVIF 
 
Kırösi Csoma Sándor Fıiskola 
LB elnök: Palcsóné, Zám Éva, CSc fıigazgató Egri Tanárképzı Fıiskola 
Székely Gábor, CSc fıigazgató, Bessenyei György Tanárképzı F. 
Komáromy Sándor fıigazgató, Comenius Tanítóképzı Fıiskola 
Roóz József, CSc fıigazgató, fıisk. tanár Pénzügyi és Számviteli Fıiskola 
Leitner Sándor 
 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
LB elnök: Bolyki János, PhD 
Németh Dávid PhD Károli Gáspár Ref. Egyetem 
Pálhegyi Ferenc CSc Bárczi G. Gyógypedagógiai Tanárképzıfıiskola. 
 
Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
LB elnök: Erdı Péter, PhD 
Horváth- Szabó Katalin CSc PPKE Bölcsészettudományi Kar 
Rózsa Huba PhD PPKE Hittudományi Kar 
 
Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája 
LB elnök: Ladányi Sándor PhD 
Németh Dávid PhD Károli Gáspár Református Egyetem 
 
Szegedi Hittudományi Egyetem 
LB elnök: Fodor György, fıigazgató Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
Horváth- Szabó Katalin CSc PPKE Bölcsészettudományi Kar 
Szabó Péter PhD Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
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Veszprémi Érsekségi Hittudományi Fıiskola 
LB elnök: Fodor György fıigazgató 
Balogh István DSc MTA Politikatudományi Intézet 
Horváth- Szabó Katalin CSc PPKE Bölcsészettudományi Kar 
Szabó Péter PhD Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 
 
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola 
LB elnök: Cseh Sándor, CSc fıigazgató Apáczai CSc. J. Tanítóképzı Fıiskola 
Fábiánné, Kocsis Lenke fıiskolai tanár Jászberényi Tanítóképzı Fıiskola 
Gadányi Károly egyetemi tanár Berzsenyi Dániel TF 
Nagy Lajos Imre fıiskolai docens Bessenyei György TF 
Turay Alfréd rektor Szegedi Hittudományi Fıiskola 
 
1997/1/X/1. sz. határozat 
Innovációs menedzser ad hoc bizottság elnöke: Szilágyi György, tagja Roska 
Tamás, Ficzere Lajos 
 

1997/2/XII/1. sz. határozat 
Az “Innovációs menedzser” ad hoc bizottság Lenkei Péter személyével 
kiegészül. 
 

1997/2/XII/2 sz. határozat 
“Szociális menedzser” ad hoc bizottság elnöke: Szilágyi György, tagjai: Ficzere 
Lajos és Cseh-Szombathy László 
 
1997/7/VI/1.sz. határozat 
A Pápai Református Teológiai Akadémia intézményi akkreditációjával 
kapcsolatos ad hoc bizottság: elnöke Ladányi Sándor PhD (Károli Gáspár 
Református Egyetem), tagjai Cserháti Sándor PhD (Evangélikus Teológiai 
Akadémia) és Lukács László PhD (Piarista Hittudományi Akadémia). 
 
1997/7/VII/1.sz. határozat: az 1997 októberében kezdıdı intézményi 
akkreditációs értékelésben résztvevı felsıoktatási intézmények látogató 
bizottságainak elnökei: 
Budapesti Tanítóképzı 
Fıiskola 

Cseh Sándor CSc Gyıri Tanítóképzı  
Fıiskola 

Csokonai Vitéz Mihály 
Tanítóképzı Fıiskola 

Székely Gábor CSc Bessenyei György Tanárképzı 
Fıiskola  
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Illyés Gyula Pedagógiai 
Fıiskola 

Fehér Irén CSc Gyıri Tanítóképzı 
Fıiskola 

Jászberényi Tanítóképzı 
Fıiskola 

Ballér Endre DSc nyugdíjas 

Magyar Iparmővészeti 
Fıiskola 

Szabados Árpád  Magyar Képzımővészeti Fıiskola 

Magyar Táncmővészeti 
Fıiskola 

Petrovics Emil  

Magyar Testnevelési  
Egyetem 

Lénárd László DSc Pécsi Orvostudományi Egyetem 

Rendırtiszti Fıiskola Ficzere Lajos DSc  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Egri Hittudományi Fıiskola Fodor György PhD Görög Katolikus Hittud. Fıiskola 
Evangélikus Teológiai 
Akadémia 

ifj. Fekete Károly 
PhD 

Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem 

Gyıri Hittudományi 
Fıiskola 

Fodor György PhD Görög Katolikus Hittud. Fıiskola 

Sola Scriptura Lelkészképzı 
és Teológiai Fıiskola 

Török Endre DSc  
 

 

Szent Bernát Hittudományi 
Fıiskola 

Erdı Péter PhD Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Szent Pál Akadémia 
 

Tatár György CSc  
 

ELTE Társadalomfilozófia és Etika 
Tanszék 
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EGYÉB HATÁROZATOK 
 

1997/1/IV/1 sz. határozat  a protestáns hittudományi doktorátusok átminısítése 
az ad hoc bizottság által kidolgozott eljárási rend és az elvégzett átminısítések 
alapján az alábbi személyek teológiai doktorátusa PhD fokozatként elismerhetı: 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 
Bolyki János, Boross Géza, Bölcskei Gusztáv, Herczeg Pál, Karasszon István, 
Ladányi Sándor, Németh Dávid, Pásztor János, Szőcs Ferenc, Tenke Sándor 
 
Az Evangélikus Teológiai Egyetemen 
Cserháti Sándor, Fabinyi Tibor, Muntag Andor, Reuss András, Szabó Lajos. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 
Ifj.Fekete Károly, Gaál Botond, Karasszon Dezsı, Lenkeyné Semsey Klára. 
 
1997/4/XVI/1.sz. határozat a mővészeti egyetemek mestertestületeinek 
kialakításáról. 
A többször módosított, felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
(továbbiakba NAPPALI         Ftv.) hatályos 91. § (3) bekezdése szerint “a 
doktori tanács valamennyi tagjának doktori fokozattal kell rendelkeznie”. Az 
Ftv. 120. § (3) bekezdése szerint “a mővészeti egyetemeken illetıleg a mővészeti 
karokon, továbbá az egyetemek mővészeti szakjain a doktori képzést “mester”-
fokozattal záruló mesterképzés helyettesíti”. 
Ezzel kapcsolatban a MAB javasolja a mestertestület tagjaira vonatkozó azon 
engedményt, hogy - mivel korábban nem volt mesterfokozat - 2000. június 30-ig 
olyan személyek is a testület tagjai lehessenek, akik szakirányú egyetemi (vagy 
1972 elıtt mővészeti fıiskolai) végzettséget és a törvény 123..§ (8) bekezdése 
szerinti mővészeti díjat szereztek. 
 
1997/7/II/1.sz. határozat  
A MAB Pedagógusképzés és Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés 
Kollégiumának feladatköre, szervezete és mőködési rendje 
 
1. Pedagógusképzés és Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés 
Kollégiumának (továbbiakban: PAK) létrejötte biztosíthatja az 
interdiszciplináris jellegő pedagógusképzési programok megfelelı elbírálását, 
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illetve a pedagógusképzést érintı szakbizottsági vélemények megvitatását, majd 
a MAB plénuma elé terjesztését. 
2. A pedagógusképzéssel összefüggı nagyszámú program értékelésének 
differenciált rendszerben kell történnie: 
∗ A diszciplináris szakterülethez tartozó tanári szakok alapítási (képesítési 

követelmények) és/vagy szakindítási kérelmeit elsıként az illetékes 
tudományági szakbizottság bírálja. A bírálatok és a szakbizottsági 
véleményezés után a kérelem a PAK-hoz és evvel párhuzamosan az illetékes 
szakmai kollégiumhoz kerül. Ezt követıen a PAK és az illetékes szakmai 
kollégium együttesen terjeszti a Plénum elé, függetlenül attól, hogy a két 
kollégium álláspontja egyezik vagy eltér. 

∗ A pedagógusok diszciplináris területhez nem kapcsolható specializálódását 
célzó (pl.: gyermekvédelmi szervezı pedagógus, pálya- és pályaválasztási 
tanácsadó) szakirányú továbbképzési, valamint a különféle tanító, 
óvodapedagógus, gyógypedagógus, sport- és testnevelés tanári szakokat a 
neveléstudományi és pszichológiai tudományági szakbizottságok bírálják el. 
(A Pszichológiai Tudományági Szakbizottság elnöke dönthet arról, hogy az 
egész bizottság, vagy csak egy tagja, elnöke látja-e a programot.) A 
bizottságok véleményét a Neveléstudományi Tudományági Szakbizottság 
elnöke terjeszti elı a PAK ülésén. 

∗ A pedagógusok diszciplináris területhez nem kapcsolható, elsısorban a 
Nemzeti Alaptanterv mőveltségterületi igényei szerint szervezıdı szakirányú 
továbbképzési szakok értékelése teljes egészében (az interdiszciplináris 
összetételő) PAK-ban történjék két szakértı véleménye alapján, akik közül 
egyet a programban leginkább kompetensnek tekinthetı tudományági 
szakbizottság vezetıjével egyeztetve kell felkérni. (Pl.: Természet- és 
környezetpedagógus, Társadalomismeret tanár, Tánc- és drámapedagógia 
szakirányú továbbképzési szakok.) 

 
1997/7/VIII/1.sz. határozat: az 1998-1999. évi intézményi akkreditáció 
ütemterve  
AZ AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS KIKÜLDÉSÉNEK IDİPONTJA: 1998. MÁRCIUS 1.  
Budapesti Mőszaki Egyetem (7 kar) 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (3 kar) 
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Fıiskolája 
H.N. Adventista Egyház Lelkészképzı Intézete 
Ferences Hittudományi Fıiskola 
Pannonhalmi Szent Gellért Fıiskola 
Piarista Hittudományi és Tanárképzı Fıiskola 
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Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
 
AZ AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS KIKÜLDÉSÉNEK IDİPONTJA: 1998. OKTÓBER 1.  
Eötvös Loránd Tudományegyetem (4 kar) 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (3 kar) 
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2 kar) 
Általános Vállalkozási Fıiskola 
Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola 
Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája (Tatabánya) 
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola 
Esztergomi Hittudományi Fıiskola 
Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola 
 
AZ AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS KIKÜLDÉSÉNEK IDİPONTJA: 1999. MÁRCIUS 1.  
Károli Gáspár Református Egyetem (3 kar) 
Országos Rabbiképzı Intézet 
Baptista Teológiai Akadémia 
Gábor Dénes Fıiskola 
Kodolányi János Fıiskola 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete 
Nemzetközi Üzleti Fıiskola (IBS) 
 
1997/7/XV/1-6 sz. határozatok 
Az alábbi egyetemek doktori szabályzatát a Felsıoktatási Törvényben és az azt 
kiegészítı XIV/1997 sz. Kormányrendeletben foglaltak értelmében a MAB 
elfogadta. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Evangélikus Teológiai Egyetem 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Színház- és Filmmővészeti Fıiskola 
 
1997/7/XV/7-8 sz. határozatok 
Az alábbi egyetemek habailitációs szabályzatát a Felsıoktatási Törvényben és az 
azt kiegészítı XIV/1997 sz. Kormányrendeletben foglaltak értelmében a MAB 
elfogadta. 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
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Károli Gáspár Református Egyetem 
 
 
 
 

VI. HIBAJEGYZÉK 
 
Az “AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 3”  
kötetben elıfordult hibák, elírások jegyzéke 
 
25. oldal: az sz160 számú JGYTF szaklétesítési/szakindítási kérelem 
elnevezése helyesen Mentálhigiénés tanár 
26. oldal: az sz 169 számú BTF szaklétesítési/szakindítási kérelem elnevezése 
helyesen: Mővelıdésszervezı szak - fıiskolai szintő. 
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VII. Az egyetemek, fıiskolák, kutató intézetek 
és egyéb intézmények kódjai*  

 

ACSJTF Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola, Gyır 
ÁF Államigazgatási Fıiskola, Budapest 
ÁJTK Állam- és jogtudományi Kar 
AKI Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 
ÁOTE Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 
BDMF Bánki Donát Mőszaki Fıiskola, Budapest 
BDTF Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 

Szombathely 
BEOF Benedek Elek Óvónıképzı Fıiskola, Sopron 
BGGYF Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı 

Fıiskola, Budapest 
BGYTF Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola, 

Nyíregyháza 
BJKMF Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskola, Budapest 
BKE Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
BLKI Balatoni Limnológiai Kutató Intézet 
BME Budapesti Mőszaki Egyetem 
BTA Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 
BTF Budapesti Tanítóképzı Fıiskola 
BTK Bölcsészettudományi Kar 
BTOF Brunszvik Teréz Óvónıképzı Fıiskola, Szarvas 
CHF Ciszterci Hittudományi Fıiskola 
CSVMTFK Csokonai V. M. Tanítóképzı Fıiskola. Kaposvár 
CTF Comenius Tanítóképzı Fıiskola, Sárospatak 
DATE Debreceni Agrártudományi Egyetem 
DOKUT Dohányipari Kutató Intézet RT. 
DOTE Debreceni Orvostudományi Egyetem 
DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 
EHF Egri Hittudományi Fıiskola 
EJTF Eötvös József Tanítóképzı Fıiskola, Baja 
EKTF Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger 
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
EPKBF Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Fıiskolája, 

Budapest 
ESZHF Esztergomi Hittudományi Fıiskola 

                                                      
*Figyelembe véve egyes intézmények elnvezésének törvényi módosításait 
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FHF Ferences Hittudományi Fıiskola, Budapest 
GAMF Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola, 

Kecskemét 
GATE Gödöllıi Agrártudományi Egyetem 
GKHF Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola, 

Nyíregyháza 
GKI Gabonatermesztési Kutató Intézet 
GYHF Gyıri Hittudományi Fıiskola 
HIETE Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Bp. 
HNATF H.N. Adventista Teológiai Fıiskola, Budapest 
HOF Hajdúböszörményi Óvónıképzı Fıiskola 
IGYPF Illyés Gyula Pedagógiai Fıiskola, Szekszárd 
IQSOFT IQSoft Intelligens Software Rt., Budapest 
JATE József Attila Tudományegyetem, Szeged 
JGYTF Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola, Szeged 
JPTE Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 
JTF Jászberényi Tanítóképzı Fıiskola 
KCSSF Kırösi Csoma Sándor Fıiskola, Békéscsaba 
KEE Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest 
KETIF Kecskeméti Tanítóképzı Fıiskola 
KF Külkereskedelmi Fıiskola, Budapest 
KFKI SZKFI Központi Fizikai Kutató Intézet Szilárdtestfizikai 

Kutatóintézet 
KFRTF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, 

Debrecen 
KGF Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola, Szolnok 
KGRE Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 
KJF Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár 
KKEBLI Közép-Kelet-Európai Bibliaiskola és Lelkészképzı 

Intézet, Budapest 
KKMF Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola, Budapest 
KLKF Kossuth Lajos Katonai Fıiskola, Szentendre 
KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 
KMF Könnyőipari Mőszaki Fıiskola, Budapest 
KSH Központi Statisztikai Hivatal 
KVIF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 

Fıiskola, Budapest 
LFZF Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskola, Budapest 
MBKK Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ 
ME Miskolci Egyetem 
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MIF Magyar Iparmővészeti Fıiskola 
MKF Magyar Képzımővészeti Fıiskola, Budapest 
MPANNI Mozgássérültek Petı András Nevelı- és 

Nevelıképzı Intézete, Budapest 
MTA Magyar Tudományos Akadémia 
MTA AKI Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 
MTA BLKI MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézete 
MTA CSKI MTA Csillagászati Kutató Intézete 
MTA IVKI Ipar- és Vállalatgazdasági Kutató Intézet, Budapest 
MTA KFKI MTA Központi Fizikai Kutató Intézete 
MTA KKKI MTA Központi Kémiai Kutató Intézete 
MTA KOKI MTA Kisérleti Orvostudományi Kutatóintézete 
MTA MKI MTA Matematikai Kutató Intézete 
MTA MezKI MTA Mezıgazdasági Kutató Intézete 
MTA NKI MTA Növényvédelmi Kutató Intézet 
MTA NYI MTA Nyelvtudományi Intézete 
MTA SZTAKI MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 

Intézete 
MTA TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 
MTA VKI MTA Világgazdasági Kutató Intézet 
MTE Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 
MTF Magyar Táncmővészeti Fıiskola, Budapest 
MÜTF Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája, Tatabánya 
NÜF Nemzetközi Üzleti Fıiskola (International Business 

School), Budapest 
ORI Országos Rabbiképzı Intézet-Zsidó Egyetem Bp. 
PATE Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 
PHF Pécsi Hittudományi Fıiskola 
PHTF Piarista Hittudományi és Tanárképzı Fıiskola, Bp. 
PMMF Pollack Mihály Mőszaki Fıiskola, Pécs 
POTE Pécsi Orvostudományi Egyetem 
PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba 
PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia 
PSZF Pénzügyi és Számviteli Fıiskola, Budapest 
RF Rendırtiszti Fıiskola, Budapest 
SE Soproni Egyetem 
SOTE Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest 
SRKTA Sárospataki Református Kollégium Teológiai 

Akadémiája 
SSLTF Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola, 
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Budapest 
SZFF Színház és Filmmővészeti Fıiskola, Budapest 
SZGHF Szent Gellért Hittudományi Fıiskola, Pannonhalma 
SZHF Szegedi Hittudományi Fıiskola 
SZIF Széchenyi István Fıiskola, Gyır 
SZOTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, 

Szeged 
SZRF Szolnoki Repülıtiszti Fıiskola 
TKBF A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola, Budapest 
TTK Természettudományi Kar 
VE Veszprémi Egyetem 
VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet 
VHF Veszprémi Hittudományi Fıiskola 
VJRKTF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola, 

Esztergom 
WJLF Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest 
YMMF Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola, Debrecen 
ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 
ZSKTF Zsámbéki Katolikus Tanítóképzı Fıiskola 

 
 


