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Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben
1 

I. Alapadatok 

 1. Hivatalos neve:  Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 
 2. Rövidített neve:  MAB 
 2. Székhelye:  1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B 
 3. Alapító jogszabály:  a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 80. § (1) bekezdése 

(továbbiakban: Ftv.) 
 4. Képviselı:  a MAB elnöke 
 5. Törvényességi 
ellenırzés: 

 A rá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

II. A MAB jogállása, tevékenységi körei 

1. A MAB jogállását tekintve a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Nftv.), a felsıoktatási minıségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseirıl szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján közhasznúsági bírósági nyilvántartásba vétel nélkül, közhasznú 
szervezet. Így mőködésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ctvr.) rendelkezései 
irányadók az Nftv. keretei között. 

A MAB-ot az Nftv. 67. §-a alapján az Oktatási Hivatal veszi nyilvántartásba. 

2. A MAB a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység tudományos 
minıségének ellenırzését és értékelését elısegítı országos szakértıi testület. 

3. A MAB jogelıdei és történeti elızmények: 
3.1. a Magyar Akkreditációs Bizottság, amelynek jogelıdje a mővelıdési és közoktatási miniszter által 

1992 novemberében létrehozott Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság, majd az Ftv. 1994. január 1-
jétıl létrehozott Országos Akkreditációs Bizottság, mely az Ftv. módosításáról szóló 1996. évi LXI. törvény 
rendelkezése értelmében 1996. szeptember 1-jétıl Magyar Akkreditációs Bizottság néven mőködött 2006. 
június 30-áig. 

3.2. a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága, mint önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı 
központi költségvetési szerv, melyet a Kormány a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetérıl, 
mőködésérıl és az akkreditációs eljárás alapvetı szabályairól szóló 66/1997. (IV. 18.) Korm. rendelettel 
hozott létre, s melynek alapító okiratát - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a mővelıdési és közoktatási 
miniszter 54.975/1997. MKM határozatával adta ki. [Az alapító okiratot módosította az oktatási miniszter 
2001. január 1-jétıl (iktatószám: XIV/543-12/2000), majd 2001. november 12-étıl (iktatószám: 43680/2001., 
OK 2001/34. szám). Megszüntetı okiratát az oktatási miniszter 2006. június 8-án adta ki (iktatószám: 10376-
2/2006), mely a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárságát 2006. július 1-jével jogutóddal megszüntette. A 
MAB Titkársága általános jogutódja a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság.] A MAB titkársági 
teendıit 1997-ig a Professzorok Háza keretei között mőködı titkárság látta el. 

A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságot a Magyar Akkreditációs Bizottság és a Magyar 
Akkreditációs Bizottság Titkársága jogutódaként a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, 
valamint az Ftv. 153. § (1) bekezdés 19. pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott, a Magyar 
Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet hozta létre 2006. július 1-
jétıl, mint a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének 

                                                 
1 Megjelent: Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/14.  
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értékelésére, valamint az intézményi minıségfejlesztési rendszer mőködésének vizsgálatára létrehozott 
független, országos szakértıi testületet, mely jogi személyiséggel rendelkezı, közhasznúsági nyilvántartásba 
vétel nélkül kiemelkedı közhasznú szervezet. A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság alapító 
okiratát az oktatási miniszter 2006. május 29-én adta ki (iktatószám: 12952-1/2006), a Felsıoktatási 
Regisztrációs Központ pedig FRKP/540-7/2006. számon vette nyilvántartásba. Az oktatási és kulturális 
miniszter 2007. július 31-én adta ki a módosított alapító okiratot (iktatószám: 21528-7/2007), majd a nemzeti 
erıforrás miniszter 2010. október 18-án (iktatószám: OK-8293/2010), és 2010. december 20-án (OK-8293-
6/2010). 

4. A MAB feladatát az Nftv. 67. § (4) bekezdésének, valamint 69-71. §-ainak, a Korm. rendelet 19-28. §-
ainak, valamint a felsıoktatási szakképzésrıl és a felsıoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 
egyes kérdéseirıl szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 12-13. §-ainak rendelkezései alapján végzi. 

5. A MAB minıségellenırzési és minıségértékelési feladatait az Nftv. hivatkozott rendelkezései alapján a 
következı közhasznú tevékenységek vonatkozásában látja el: 

- tudományos tevékenység, kutatás 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- kulturális tevékenység. 

III. A MAB mőködése 

1. A MAB a Ctvr. 37. §-a alapján az alábbiakban szabályozza mőködését. 
1.1. Ülésezés rendje és határozathozatal 
A MAB Testület (a továbbiakban: Testület) ülését - az alakuló ülés kivételével - a MAB elnöke, 

akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök hívja össze. Az ülés tervezett napirendjét is tartalmazó 
meghívót a tagok részére legkésıbb az ülést megelızı nyolcadik napon meg kell küldeni. Az ülés tervezett 
napirendjét a MAB a honlapján is közzéteszi. 

A Testület üléseit szükség szerint, általában havonta, legalább évi kilenc alkalommal tartja. A Testület 
határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint fele jelen van. A Testület ülésén 
minden testületi tag rendelkezik szavazati joggal és minden szavazat egyenlı súlyú. 

1.2. A Testület ülései nyilvánosak. A személyiségi jogok védelme érdekében a Testület egyes napirendi 
pontok zárt tárgyalásáról dönthet a jelenlévı tagok kétharmados többségével. A zárt ülésen a Testület tagjai, 
az adott napirendi pont tárgyalására meghívott személy és a titkársági munkatársak vehetnek részt. 

1.3. A Testület nyílt szavazással, a jelenlevı tagok egyszerő többségének támogató szavazatával hozza meg 
határozatát. A szavazások során a tartózkodás nem lehetséges. A Testület titkos szavazással dönt: 
a) MAB tagot érintı személyi ügyekben, 
b) ha azt legalább egy testületi tag kéri és egy másik tag támogatja, 
c) ha törvény így rendelkezik. 
Szavazategyenlıség esetén nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a szavazást egyszer 

meg kell ismételni. Ha ekkor sem kapta meg a támogatáshoz szükséges többséget a javaslat, akkor a Testület a 
javaslatot nem támogatta. 

A Testület tagjai kétharmadának támogató szavazata szükséges az SZMSZ és a bírálati szempontrendszer 
elfogadásához és módosításához, valamint a fıtitkár és a gazdasági igazgató személyének elfogadásához. 

A szavazati jog és a tagsággal összefüggı egyéb jogok nem ruházhatók át. 

2. Összeférhetetlenség: 
Nem lehet a MAB Testületének tagja, aki 
a) az FTT tagja, 
b) rektor, 
c) kormánytisztviselı, továbbá akit 
d) jogerısen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. 
A MAB elnöke - valamint az e tisztségre javasolt személy - amennyiben egyidejőleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt vezetı tisztséget, errıl köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen 
tájékoztatni. 
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Nem lehet a MAB elnöke, aki a jelölésének idıpontját megelızı két éven belül megszőnt olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be a megszőnést megelızı két éven belül legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az 
adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

3. Felügyelı Bizottság 
A MAB a Ctvr. 40. és 41. §-ában foglaltak, valamint a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak szerint 

Felügyelı Bizottságot (a továbbiakban: FB) mőködtet. 
3.1. Az FB három tagból áll, akiket a miniszter nevez ki hatéves idıtartamra. A megbízás 

meghosszabbítható. A tagok közül egy személyre a Magyar Rektori Konferencia, egy személyre a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke tesz javaslatot. A MAB Testületének tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok az FB tagjaira is vonatkoznak. Az FB vezetıjét maga választja, ügyrendjét maga állapítja meg, 
munkáját a MAB Titkársága segíti. 

3.2. Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az FB tagját ebben a 
minıségében a javaslattevı szervezet, illetve a miniszter nem utasíthatja. 

Az FB tagjának lemondása, felmentése vagy halála esetén a MAB elnöke az új tag jelölése és kinevezése 
érdekében megkeresi a minisztert. 

3.3. Az FB elnöke és tagjai meghívást kapnak a MAB minden testületi ülésére. Az FB minden olyan ülésen 
képviselteti magát, melyen a MAB az SZMSZ-szel kapcsolatos vagy gazdasági kérdést tárgyal, így különösen 
a költségvetés és éves beszámoló elfogadásakor. 

Az FB ellenırzi a MAB mőködését és gazdálkodását. Ennek során a MAB elnökétıl jelentést, a MAB 
Titkársága munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a MAB könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

Az FB az ügy súlyosságától függıen kezdeményezi a Testület összehívását vagy tájékoztatja a Testületet, 
elnökét, illetve fıtitkárát, ha a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezetı 
tisztségviselık felelısségét érintı tény merült fel. 

3.4. A Ctvr. 41. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az FB indítványára a MAB elnöke 
(akadályoztatása esetén alelnöke) - az indítvány megtételétıl számított harminc napon belüli idıpontra - 
intézkedés céljából köteles összehívni a Testület ülését. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Testület 
összehívására az FB is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv (Testület, elnök, fıtitkár) a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az FB - a Civil tv. 41. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen - köteles 
haladéktalanul értesíteni a minisztert. 

4. MAB éves beszámolójának jóváhagyása 
A MAB éves beszámolóját a fıtitkár elıterjesztésére a Testület hagyja jóvá az összes testületi tag több mint 

felének támogatásával. 

5. Határozatok közlése és nyilvánossága 
A MAB Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint Közérdekő adatok megismerésének szabályzata és a 

Közérdekő adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésérıl szóló szabályzat rendelkezik 
a) olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a Testület határozatainak tartalma, idıpontja és hatálya, illetve 

a döntést támogatók és ellenzık számaránya megállapítható, 
b) a határozatoknak az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 
c) a MAB mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérıl, valamint 
d) a MAB mőködésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 

6. A Ctvr. 37. § (3) bekezdés felhatalmazásával a MAB az egyéb szabályzataiban rendelkezik a közhasznú 
jog állással összefüggı egyéb kérdések szabályozásáról. 
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IV. A MAB vállalkozási tevékenysége 

1. A MAB gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti 
tevékenységét nem veszélyezteti. 

2. A MAB vállalkozási tevékenysége TEÁOR szerinti megjelöléssel 
4761 Könyv- kiskereskedelem 
5811 Könyvkiadás 
5814 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
5819 Egyéb kiadói tevékenység 
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
7320 Piac-, közvélemény-kutatás 
7430 Fordítás, tolmácsolás 
7490 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos és mőszaki tevékenység 
8560 Oktatást kiegészítı tevékenység 
8559 M. n. s. egyéb oktatás 

3. A MAB mőködése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

V. A MAB befektetési tevékenysége 

A MAB váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási 
tevékenységének fejlesztéséhez, alapcél szerinti közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem 
vehet fel. Befektetési tevékenységet a Felügyelı Bizottság véleményének kikérését követıen elfogadott, 
befektetési szabályzata alapján folytathat. 

VI. A MAB gazdálkodása 

1. A MAB gazdálkodási formája: a statisztikai számjel elemeirıl és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 
16.) KIM rendelet szerint GFO. 2012. megnevezésen belül az „549 egyéb köztestület.” 

2. A MAB gazdálkodásának alapjául az Nftv. 84. § (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott jogcímen 
biztosított támogatások összegére tekintettel a miniszter által megállapított - a MAB jogszerő mőködését 
biztosító - támogatás szolgál, amelyen kívül a MAB-nak egyéb bevételei is lehetnek. A gazdálkodására az 
Nftv., valamint felhatalmazása alapján a Korm. rendelet, továbbá a Ctvr. rendelkezései az irányadók, illetve a 
civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet és a számviteli törvény szerinti egyes szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. 

3. A MAB gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Nftv.-ben, a Korm. rendeletben és az 
alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

4. A MAB tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a minisztérium hivatalos lapjában, 
míg beszámolóját a honlapján évente közzéteszi. 

VII. Záró rendelkezések 

A jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a 2010. december 20-án kelt OK-
8293-6/2010. ügyiratszámú alapító okirat hatályát veszti. 

Budapest, 2013. június 12. 


