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TÁJÉKOZTATÁSOK

Felsıoktatási szakképzés (FSZ) 

2013 ıszén már nem indulhat régi rendszerben 
mőködtetett FSZ képzés. Az OH – EMMI-vel 
egyeztetett – álláspontja az volt, hogy a MAB 
véleményezés megindulhat a KKK-k elektro-
nikus publikálása után, így a MAB által támo-
gatott szakindítások a felvételi tájékoztató 
januári kiegészítı kötetében szerepelhetnek. 
Október 30-án MAB szakértıi felkészítıre 
került sor külsı helyszínen, a Budapesti Gaz-
dasági Fıiskolán. 100 szakértı vett részt az 
ülésen, ahol a MAB szakreferensei és oktatás-
politikai szakértık tájékoztatták a potenciális 
szakértıi kört a véleményezési eljárásról. 
Az EMMI eredeti tervei szerint szeptember 30-
ig kellett volna beérkezni az OH-ba a szakindí-
tási kérelmeknek, és október 31-ig kellett vol-
na a MAB-nak az FSZ képzések indítását vé-
leményeznie. A folyamat azonban csúszott, az 
EMMI csak november 15-én hozta nyilvános-
ságra honlapján a KKK-kat. 
A 75%-os kredit-beszámításról a besorolási 
alapszakra szakmapolitikai viták folytak. A 
MAB nyomatékosan jelezte az FSZ kormány-
rendelet tervezetének 2012. júliusi véleménye-
zésekor, hogy ez az arány tarthatatlanul magas. 
Az FSZ szakindítási beadványok MAB TIR 
adatbázisba való elektronikus feltöltését no-
vember végén és decemberben az OH végezte, 
s a szakértıi véleményezés – az OH kérésére – 
azonnal, még a véleményezésre felkérı levelek 
beérkezése elıtt elindult. A hivatalos felkéré-
sek és a nyomtatott beadványok december 18-
tól érkeztek. A MAB véleményezésre így 
mintegy egy hónap maradt, az ünnepeket is 
beleértve, ami igen rövid határidı, még a jog-
szabály szerint a MAB rendelkezésére álló – 
szintén rövid, 60 napos – véleményezési határ-
idıhöz képest is. 
A beadványok összeállításához az útmutatót a 
MAB október elején közzétette. A beadványok 

jó részén látszott a kapkodás, formai és tartal-
mi hiányosságok is szép számmal elıfordultak. 
Elızetes becslés alapján 100 beadványra szá-
mított a MAB, ténylegesen ennek több mint 
duplája, 231 beadvány érkezett december vé-
géig. A rendkívül magas ügyszám és rövid 
határidı mellett a MAB szakértıi és munkatár-
sai – az ünnepek alatt, otthon is dolgozva – 
legjobb tudásuk szerint igyekeztek a szinte 
teljesíthetetlen feladatot megoldani. 
A 2013. január 11-re kitőzött rendkívüli plé-
numülésen tárgyalható FSZ indítások befoga-
dási határidejét a Testület december 15-ben 
határozta meg. Az e napig beérkezett bead-
ványok véleményezését vállalta a MAB január 
11-re. 
Az ügyek részletes tárgyalását a MAB FSZ 
bizottsága december 19-i ülésén kezdte el (70 
ügy), s január 4-én (100) és 9-én (50) folytatta. 
A MAB hatásköre a képzési program tartalmi 
megítélésére korlátozódik, megfelel-e a képzé-
si program a KKK elıírásainak. A személyi és 
tárgyi feltételek, valamint a gyakorlóhelyek 
véleményezése nem feladata, azokat így nem 
vizsgálta. Olyan intézmény kezdeményezhetett 
FSZ képzést, amely már folytatott alapszakon 
hasonló képzést, tehát személyi állományát 
tekintve alkalmas a képzés folytatására. Azon-
ban az alapképzésben meglévı személyi felté-
teleket érinti ezen képzések az indulása, hiszen 
komoly átfedések vannak a képzések között, az 
alapképzésben oktatók az FSZ-ben is oktatnak 
majd, oktatói terhelésük nı. Félı, hogy a kétfé-
le képzés elıírt illesztése révén végül az alap-
képzés színvonala gyengül, hiszen már így is 
leterheltek az oktatók. 
A gyakorlóhelyek megfelelıségét az illetékes 
kamaráknak kell értékelniük. 

 

ENQA közgyőlés (Bázel, 2012. október 18-19.) 

Balázs Ervin elnök úr és Szántó Tibor fıtitkár 
úr vett részt az éves közgyőlésen, amely szoká-
sos éves közgyőlés volt a szokásos tennivalók-
kal (beszámolók, költségvetés). Az egyik szek-
ció a minıségbiztosítási ügynökségek mőködé-
si változásait tekintette át. Balázs Ervin és 
Szántó Tibor a MAB feladataiban és hatáskör-

ében történt változásokról adtak tájékoztatást. 
Rotációs (részleges) tisztújítás történt a Board-
ban, egy belga és egy norvég hölgy került be új 
tagként, a finn alelnök és egy spanyol Board-
tag tagságát 3 évre megújította a közgyőlés. A 
tagsági díj 2013-tól kezdve éves indexálással 
emelkedik.
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MAB NTT ülés (2012. október 26-27.) 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete 
2012. október 26-27-én tartotta éves rendes 
ülését. A péntek délutáni ülésnapon kilenc 
plénumtag is részt vett, intenzív eszmecserét 
folytatva az NTT tagjaival. Elhangzott a MAB 
elnökének tájékoztatója, megtárgyalták a 2011-
12. évi beszámolót és a MAB közelgı nemzet-
közi külsı értékelésének egyes kérdéseit.  

Balázs Ervin megköszönte Rozsnyai Krisztina 
nemzetközi referens elıkészítı és lebonyolító 
munkáját. A testület is örömmel vette, hogy a 
korábbiaktól eltérıen ilyen nagy számban vet-
tek részt plénumtagok az NTT elsı ülésnapján. 
Az NTT ajánlásai a MAB honlapján is olvas-
hatóak. 

 

A MAB külsı értékelése, elıkészületek 

Rozsnyai Krisztina, aki az értékelés elıkészü-
leteit koordinálja, az elızményekre utalva el-
mondta, hogy már 2001-ben is történt MAB 
külsı értékelés. Az európai sztenderdek 2005-
ben jelentek meg, 5 évenkénti külsı értékelést 
írnak elı a szervezetek számára a tagság felté-
teleként. Most, mivel a MAB 2003 óta tag, 
2008 után jövıre ismét a tagság megújítása a 
tét. Az ENQA koordinálja az eljárást, a minisz-
térium ígérte az értékelés költségeinek vállalá-
sát. Az EU sztenderdek 3 fı fejezete: intézmé-
nyi minıségbiztosítás, külsı értékelési eljárá-
sok, ügynökségek minıségbiztosítása. A külsı 
értékelés egyben az adott ország felsıoktatásá-
nak minıségérıl történı visszacsatolás is. Las-
san el kell készíteni az önértékelést, amelyben 
részletezni kell az ESG-nek való megfelelést. 
Ki kell térni a következı kérdésekre is: Ho-
gyan garantálja a MAB a döntései következe-
tességét? Mennyire adaptálja a MAB az eljárá-
sait adott intézménytípusra / -profilra, mennyi-
re flexibilis a MAB? Rendszerszintő elemzé-
sek, vagyis a döntések hatásának követése, 
elemzése, eljárások követése [Kérdıívek ki-
küldése intézményeknek és LB tagoknak]. Az 

erıforrások elegendıek-e a munka hatékony 
elvégzésére és annak javítására, kiszámítható-
ak-e, tudja-e ütemezni a MAB a feladatokat, 
részt tud-e venni nemzetközi folyamatok for-
málásában? Garantált-e a MAB-nak és döntés-
hozatalának függetlensége, melyet sem intéz-
mények, sem minisztérium, sem más meghatá-
rozó döntéshozó nem befolyásol? Az idén újjá-
alakult MAB testületbe a minisztérium a tag-
ság felét delegálta, ez példátlan más országok-
ban. A kormányzatnak az akkreditációs minı-
sítéstıl eltérı döntéseit indokolnia kell. Nálunk 
ez nem történik már meg egy ideje. A MAB 
eljárásai szabályozottak, de súlyos hiányosság, 
hogy a felülvizsgálati lehetıség nincs meg 
minden ügytípusnál, mert az Nftv. szerint a 
korábbiak szerinti felülvizsgálati lehetıség az 
egyetemi tanári pályázatok esetében lesz csak a 
jövıben. Belsı minıségbiztosítás kialakítására 
sem anyagi, sem humán erıforrásai nincsenek 
a MAB-nak. A közelmúltban a svéd akkreditá-
ciós bizottságot nem erısítette meg tagságában 
az ENQA, mert nem találta kellıképpen füg-
getlennek. 

 
A MAB belsı minıségbiztosítása 

2011/12 intézményakkreditációs visszacsato-
lások 
A MAB belsı minıségbiztosításának részeként 
minden évben kérdıívvel fordul az érintett 
intézményekhez az akkreditációs eljárások 
lefolytatása után. Az idei visszajelzésekbıl 
kiemelhetık a következık. 
Az intézmények nagy általánosságban elége-
dettek, komolyabb kritikát nem fogalmaztak 
meg. Az önértékelés elkészítése nagy terhet 
jelent az intézményeknek, s ebben alacsony a 
hallgatói részvétel. Gyenge pont az idı rövid-
sége az LB látogatást illetıen. Az akkreditá-

ciós jelentés objektivitásával kapcsolatban egy 
inkább elégedetlen válasz is volt. A titkársági 
munkával elégedettek voltak az intézmények.  
A látogató bizottsági 76%-os válaszadási arány 
(30 megkeresett LB tagból 23 válaszolt) ked-
vezı. Volt a válaszolók között a szempont-
rendszerrel egy teljesen elégedetlen LB tag, ez 
egy sajátos álláspont, a minıségbiztosítás el-
utasítása a szakmai-diszciplináris értékeléssel 
szemben. A titkársági segítséggel elégedettek 
az LB tagok, az önértékelésekkel kapcsolatban 
voltak kevésbé elégedett visszajelzések. 
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MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK

Intézményakkreditációs önértékelési útmutató 

2012/8/III./1. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A plénum az önértékelési útmutató módosított, 
2012. november 1-jétıl hatályos változatát az 
ülésen határozattal zárt intézményi akkreditá-

ciós jelentések megtárgyalása után egyhangú-
lag elfogadta. Az Útmutató a MAB honlapján 
az Akkreditáció / Intézményakkreditáció / Ön-
értékelési útmutató menüpontban olvasható.

 

Doktori iskolák létesítésének és mőködésének véleményezése - új tudományágak: állam- és köz-
igazgatás-tudomány, rendészettudomány 

2012/8/III/2/2. MAB határozat. (2012.09.28.) 
A rendészettudomány tudományágként való 
elismerésére elvi támogatás született, de szük-

ség van még a tartalmi jellemzık és követel-
mények kidolgozására. 

 

Felsıoktatási szakképzés (FSZ) - Szakmai bírálati szempontok (SzBSz), Útmutató, Bírálati lap 

2012/8/III/a,b,c. MAB határozat (2012.09.28.) 
A plénum a felsıoktatási szakképzések vélemé-
nyezéséhez készült Szakmai bírálati szempon-

tokat (SzBSz), Útmutatót és Bírálati lapot elfo-
gadta. A dokumentumok elérhetıek a MAB 
honlapján a Beadványok menüpontban. 

 

A MAB nemzetközi külsı értékelése 

A MAB megkezdte a felkészülést a 2013-ban 
esedékes következı, ötévenkénti ENQA érté-
kelésre. A technikai elıkészületek a titkársá-
gon Rozsnyai Krisztina koordinálásával foly-
nak. A MAB önértékelést készít, a személyes 
értékelı látogatásra 2013 elején kerül sor. A 
magas ENQA szakértıi díj (30.000 EUR), 
amelyet eddig az oktatási kormányzat finanszí-

rozott, remélhetıleg most is rendelkezésre áll 
majd, a MAB-nak erre nincs kerete. Az éves 
tagdíjat (4500 EUR) a MAB fizeti. 

2012/8/IV. MAB határozat (2012.09.28.) 
A testület a nemzetközi külsı értékelésre való 
felkészülés cselekvési és ütemtervét elfogadta. 

 

Közigazgatás-tudomány, mint önálló tudományág elismerése 

2012/10/V/1. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
A MAB elismeri a közigazgatás-tudományt a 
doktori iskolák létesítése szempontjából új 
tudományágként. 

 

 

Rendészettudomány, mint önálló tudományág elismerése (végszavazás) 

2012/10/V/2. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
A MAB elismeri a rendészettudományt a dokto-
ri iskolák létesítése szempontjából új tudo-
mányágként, a következı megjegyzéssel: A 
rendészettudomány tudományágban doktori 
iskola létesítése akkor támogatható, ha – az 
egyéb feltételek teljesítése mellett – létrejön a 
rendészetelméleti mesterszak, és azon a képzés 

a MAB támogató szakvéleménye alapján elin-
dul. 

Az elfogadott két új (közigazgatás-tudomány 
és rendészettudomány) tudományághoz a 
mesterszakok besorolása is megtörtént. (Ld. 
alább.)
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Mesterszakok tudományági besorolása 

Doktori iskola abban a tudományágban vagy 
mővészeti ágban létesíthetı, amelynek megfe-
lelı tudományterületen a felsıoktatási intéz-
mény mesterképzést folytat. Minden doktori 
iskolának tudományterületi, azon belül tudo-
mányági besorolása van. Az Nftv. szerinti 
nyolc tudományterület legtöbbje olyan sok 
tudományágat ölel fel, hogy csakis a tudo-
mányágak és a mesterképzési szakok tartalmi 
megfeleltetése alapján lehet hozzárendelést 
végezni. Ennek érdekében alakította ki a MAB 
a tudományágak és mesterképzési szakok köl-
csönös megfeleltetési rendszerét. 

A szakbizottságok megtárgyalták az elmúlt 
idıszakban létesült mesterszakok tudományági 
besorolását, valamint, hogy adott tudományági 
doktori iskola alapjául szolgálhatnak-e. 

2012/10/V/3. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
Jelen határozatával a MAB frissíti a mester-
képzési szakok listáját (2012/7/III/9. sz. MAB 
határozat a doktori iskolák létesítésérıl és 
mőködésérıl, 7. melléklet) a 2010 óta létesített 
mesterképzési szakokkal. Ezek a következık: 
 

 
mesterszak tudományterület tudományág DI alapozható rá 

agrártudományok* - nem 
gazdasági agrármér-
nöki társadalomtudományok gazdálkodás- és szer-

vezéstudományok 
igen 

ökológiai gazdálkodási 
mérnöki 

agrártudományok - állattenyésztési tud., 
- élelmiszertud., 
- erdészeti és vadgaz-
dálkodási tud., 
- növénytermesztési 
és kertészeti tud. 

igen 

irodalom- és kultúra-
tudományok koreanisztika bölcsészettudományok 
nyelvtudományok 

igen 

mentálhigiénés közös-
ség- és kapcsolatépítı 

bölcsészettudományok pszichológiai tudo-
mányok 

nem 

bölcsészettudományok néprajz- és kulturális 
antropológiai tud. 

nem (nem tartozik ide) 

szociológiai tudomá-
nyok 

önállóan nem, más 
szociológiai mesterszak 
mellett igen 

társadalomtudományok* 

politikatudományok önállóan nem, más poli-
tikatudományi mester-
szak mellett igen 

humánökológia 

természettudományok környezettudományok nem 
kortárs mővészet-
elméleti és kurátori 
ismeretek 

mővészetek képzımővészet a szakbizottság nem 
tárgyalta, a kollégium 
dönt 

fizioterápia orvostudományok egészségtudományok igen 
közösségi és civil ta-
nulmányok 

társadalomtudományok  szociológiai tudomá-
nyok 

nem 

szociálpedagógia társadalomtudományok  szociológiai tudomá-
nyok 

nem 

természettudományok*  nem tudomány-
kommunikáció a ter-
mészettudományban 

társadalomtudományok média- és kommuni-
kációtudomány 

nem 
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A MAB támogatta a közigazgatás-tudomány és a rendészettudomány tudományágakhoz a mester-
szakok besorolását az alábbiak szerint: 

halványszürke háttér: újonnan bekerülı 
sötétszürke háttér: kikerülı 

áthúzott: doktori iskola nem alapozható rá 

képzési terüle-
tek 

289/2005. 
(XII.22.) 

Korm. rend. 

képzési ágak - csak 
alap- és mővészeti 

képzésekben 
289/2005. (XII.22.) 

Korm. rend. 

tudományterületek 
Nftv. 

tudomány- ill. mővé-
szeti ágak a doktori 

képzésben 
MAB 

doktori iskola 
alapjául szolgáló 

mesterképzési 
szakok 

állam- és jog-
tudományok 

jogász 
európai és nemzet-
közi üzleti jog 
LLM 
kriminológia 

jogi  igazságügyi; munka-
jogi 

munkaügyi és tár-
sadalombiztosítási 
igazgatási 

közigazgatás-
tudományok 

közigazgatási 
európai és nemzet-
közi igazgatás 

rendészettudományok* rendészeti vezetı 
büntetés-
végrehajtási vezetı 
nemzetbiztonsági 
biztonsági szervezı 

közigazgatási, 
rendészeti és 
katonai 

közigazgatási; rendé-
szeti; nemzetbizton-
sági; honvédelmi és 
katonai 

társadalom-
tudományok 

hadtudományok biztonság- és véde-
lempolitikai 
katonai vezetıi 
büntetés-
végrehajtási vezetı 
nemzetbiztonsági 
határrendészeti és 
védelmi vezetıi 
(kifutó) 
védelmi igazgatási 
(kifutó) 

* A rendészettudomány tudományágban doktori iskola létesítése akkor támogatható, ha – az egyéb feltételek 
teljesítése mellett – létrejön a rendészetelméleti mesterszak, és azon a képzés a MAB támogató szakvéleménye 
alapján elindul. 
A nemzetközi tanulmányok mesterszaknak a közigazgatás-tudomány tudományághoz történı átsorolása nem 
indokolt. 

 

Egyetemi tanár pályázatokról hozott MAB döntések (2012. december 7.) 

2012/10/X/1. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
E2623, Kıszegi Botond, CEU egyetemi tanári 
pályázat, támogatás 
2012/10/X/2. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
E2624, Fülöp József, MOME egyetemi tanári 
pályázat, támogatás. 
 

Az egyetemi tanári pályázatokról hozott MAB 
határozatok a MAB honlapján (www.mab.hu, 
Határozatok menüpont) és a MAB adatbázisá-
ban elérhetıek: http://tir.mab.hu/ 
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INTÉZMÉNYI, KARI HATÁROZATOK 
(Alábbi jelentések a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkredtitáció / Harmadik körös jelentések menüpontban olvashatók.)

A Budapesti Gazdasági Fıiskola intézményakkreditációs jelentése

2012/8/VI/1. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A Budapesti Gazdasági Fıiskola intézmény-
akkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB 
megállapította, hogy a fıiskola megfelel azok-
nak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a 
felsıoktatási törvény alapján a MAB intéz-
ményakkreditációs útmutatója fıiskola akkre-
ditációja feltételének tekint.  
A Budapesti Gazdasági Fıiskolát, valamint 
annak karait: 
� Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg  
� Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Ide-

genforgalmi Kar 
� Külkereskedelmi Kar 
� Pénzügyi és Számviteli Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 
akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2017. december 31.  
A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg esetében 
2014. év második felében monitoreljárás le-
folytatása szükséges, tekintettel arra, hogy a 

kar szervezeti felépítése nincs összhangban a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglal-
takkal, továbbá a csökkenı hallgatói létszám 
következtében a kar finanszírozása radikálisan 
csökken. 2014. június 30-ig írásban mutassák 
be a kar finanszírozási, beiskolázási helyzetét 
és a szervezeti felépítés SZMSZ-nek való meg-
felelıségét.  
A MAB a vizsgálat eredményétıl függıen a kar 
akkreditációját és annak 2017. december 31-ig 
tartó hatályát megerısítheti, vagy az akkre-
ditációt megvonhatja, amennyiben az intéz-
mény nem hozta meg azokat a legszükségesebb 
– rövid és hosszú távú – intézkedéseket, ame-
lyeket az intézményakkreditációs jelentés java-
solt a megfelelı minıségő oktatói és kutatói 
munka folytatásához. 
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı összes további javaslattal kap-
csolatos intézkedésekrıl 2013. szeptember 30-
ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. 

 

A Debreceni Egyetem intézményakkreditációs jelentése 

2012/8/VI/2. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A Debreceni Egyetem intézményakkreditációs 
vizsgálata eredményeként a MAB megállapítot-
ta, hogy az egyetem megfelel azoknak a minı-
ségi elvárásoknak, amelyeket a felsıoktatási 
törvény alapján a MAB intézményakkredi-
tációs útmutatója egyetem akkreditációja felté-
telének tekint.  
A Debreceni Egyetemet és annak karait: 
� Állam-és Jogtudományi Kar 
� Általános Orvostudományi Kar 
� Bölcsészettudományi Kar 
� Egészségügyi Kar  
� Fogorvostudományi Kar 
� Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési 

Kar 
� Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar 
� Gyógyszerésztudományi Kar 
� Informatikai Kar 
� Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
� Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar 
� Mőszaki Kar 
� Népegészségügyi Kar 

� Természettudományi és Technológiai Kar 
� Zenemővészeti Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 
akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2017. december 31.  
Az intézmény vezetése a MAB akkreditációs 
jelentése intézményi értékelı részének 17-18. 
oldalain tett javaslata értelmében 2012. de-
cember 31-ig végezze el a kihelyezett tanszékek 
létesítésére, a partnerintézményi kapcsolatokra 
vonatkozó szerzıdések és az együttmőködések 
minıségbiztosításával kapcsolatos dokumen-
tumainak frissítését. Valamint 2013. május 31-
ig végezze el a jelenlegi kihelyezett tanszékei-
nek és partneriskoláinak a jelzettek szerinti 
osztályba sorolását, és szükség esetén kezde-
ményezze az együttmőködési szerzıdések, illet-
ve a kihelyezett egységek megnevezésének 
megfelelı módosítását.  
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos in-
tézkedésekrıl 2014. szeptember 30-ig írásban 
tájékoztassa a MAB-ot. 
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A Kaposvári Egyetem intézményakkreditációs jelentése 

2012/8/VI/3. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A Kaposvári Egyetem intézményakkreditációs 
vizsgálata eredményeként a MAB megállapítot-
ta, hogy az egyetem megfelel azoknak a minı-
ségi elvárásoknak, amelyeket a felsıoktatási 
törvény alapján a MAB intézményakkreditációs 
útmutatója egyetem akkreditációja feltételének 
tekint.  

A Kaposvári Egyetemet és annak karait: 
� Állattudományi Kar 
� Gazdaságtudományi Kar 
� Mővészeti Kar 
� Pedagógiai Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya az Állat-
tudományi Kar esetében – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 
– 2017. december 31.  
Az akkreditáció hatálya a Gazdaságtudomá-
nyi Kar, a Mővészeti Kar és a Pedagógiai Kar 
esetében – az akkreditációs feltételeknek való 
jelenlegi megfelelés alapján – 2015. december 
31. Az intézmény a karok 3 évre szóló akkre-
ditációjának indoklásában megfogalmazott 
kritikákat orvosoló változásokat, a minıségfej-
lesztési javaslatokra tett intézkedéseket 2015. 
június 30-ig írásban mutassa be a MAB-nak. 
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentés 
további, az intézményre és az ATK-ra vonatko-
zó javaslataival kapcsolatos intézkedéseirıl 
2014. szeptember 30-ig írásban tájékoztassa a 
MAB-ot.  

 

A Kecskeméti Fıiskola intézményakkreditációs jelentése

2012/8/VI/4. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A Kecskeméti Fıiskola intézményakkreditációs 
vizsgálata eredményeként a MAB megállapítot-
ta, hogy a fıiskola megfelel azoknak a minısé-
gi elvárásoknak, amelyeket a felsıoktatási 
törvény alapján a MAB intézményakkreditációs 
útmutatója fıiskola akkreditációja feltételének 
tekint.  

A Kecskeméti Fıiskolát és annak karait: 
� Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fı-

iskolai Kar 
� Kertészeti Fıiskolai Kar 
� Tanítóképzı Fıiskolai Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya a Kerté-
szeti Fıiskolai Kar kivételével – az akkreditá-

ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés 
esetén – 2017. december 31. 
A Kertészeti Fıiskolai Kar akkreditációja – az 
akkreditációs feltételeknek való jelenlegi meg-
felelés alapján – 2015. december 31-ig hatá-
lyos. Az intézmény a kar 3 évre szóló akkredi-
tációja indoklásában megfogalmazott kritiká-
kat orvosoló változásokat, és a felsorolt javas-
latokra tett intézkedéseit 2015. június 30-ig 
írásban mutassa be a MAB-nak. 
A plénum a Kecskeméti Fıiskola intézményi 
akkreditációs jelentését elfogadta. 
Az intézmény vezetése az 5 évre akkreditált 
karok esetében az akkreditációs jelentésben 
szereplı javaslatokkal kapcsolatos intézkedé-
sekrıl 2014. szeptember 30-ig írásban tájékoz-
tassa a MAB-ot. 

 

A Pécsi Tudományegyetem intézményakkreditációs jelentése

2012/8/VI/5. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A Pécsi Tudományegyetem intézményakkredi-
tációs vizsgálata eredményeként a MAB meg-
állapította, hogy az egyetem megfelel azoknak 
a minıségi elvárásoknak, amelyeket a felsıok-
tatási törvény alapján a MAB intézményakkre-
ditációs útmutatója egyetem akkreditációja 
feltételének tekint.  

A Pécsi Tudományegyetemet és annak karait: 
� Állam-és Jogtudományi Kar 
� Általános Orvostudományi Kar 
� Bölcsészettudományi Kar 
� Egészségtudományi Kar 

� Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fej-
lesztési Kar 

� Illyés Gyula Kar 
� Közgazdaságtudományi Kar 
� Mővészeti Kar 
� Pollack Mihály Mőszaki és Informatikai 

Kar 
� Természettudományi Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya– az 
akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2017. december 31.  
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos in-
tézkedésekrıl 2014. szeptember 30-ig írásban 
tájékoztassa a MAB-ot. 
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A Szent István Egyetem intézményakkreditációs jelentése

2012/8/VI/6. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A Szent István Egyetem intézményakkre-
ditációs vizsgálata eredményeként a MAB 
megállapította, hogy az egyetem megfelel 
azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a 
törvény szellemében a MAB állásfoglalása 
egyetem akkreditációja feltételének tekint.  

A Szent István Egyetemet és annak karait 
� Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai 

Kar (névváltoztatási javaslattal) 
� Állatorvos-tudományi Kar 
� Gépészmérnöki Kar 

� Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi 
Kar 

� Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
� Mezıgazdaság- és Környezettudományi 

Kar 
� Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az 
akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2017. december 31.  
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelen-
tésben szereplı javaslatokkal kapcsolatos in-
tézkedésekrıl 2014. szeptember 30-ig írásban 
tájékoztassa a MAB-ot. 

 

PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ 

Pedagógusképzés párhuzamos akkreditációja, jelentés 

2012/10/IX/1-35. sz. határozatok (2012.12.07.) 
A MAB párhuzamos programakkreditációs 
eljárásban értékelte az AVKF, DE, DRHE, 
EJF, EKF, ELTE, KE, KF, KRE, ME, MPANNI, 
NYF, NYME, PPKE, PTE, SZIE, SZTE pedagó-
gusképzési képzési területen 5 alapszakon és 1 

mesterszakon folyó képzéseket. A MAB az 
akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfo-
gadta. 

A jelentés a MAB honlapján a Határozatok 
menüpontban olvasható. 
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NYOMONKÖVETÉSI (MONITOR) HATÁROZATOK 

Nyomon követési (monitor) ügyek intézményakkreditációban 

A Tomori Pál Fıiskola monitorvizsgálatának eredménye

Elızmény: A MAB 2010. október 1-jén kelt 
2010/8/X/4. sz. határozata, melynek vonatkozó 
része szerint az oktatás tárgyi feltételeit magas 
fokon és térítésmentesen biztosítja a fenntartó 
KF-SZ Kalocsai Felsıoktatási és Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft-ben 40%-os részese-
déssel bíró városi önkormányzat a 2014. év 
közepéig. A 2012-ben felvételre kerülı és 
mindazon hallgatók biztonsága érdekében, 
akik az elıbb említett idıpontig nem diplo-
máznak a fıiskolán, a MAB szükségesnek 
tartja, hogy a 2012-es év második felében az 
intézmény mutassa be a tárgyi feltételek fo-
lyamatos meglétét. 

2012/8/VI/7. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
Alábbiakra tekintettel a TPF akkreditációja 
hatályát a MAB 2015. december 31-ig meg-
erısíti. 
Indoklás: 
A Tomori Pál Fıiskola 2012. augusztus 22-én, 
írásban megküldött jelentése alapján a követ-
kezı megállapítások születtek: 

1. 2011-ben a kalocsai székhelyen folyó kép-
zés kapcsán a fıiskola megállapodásokat 
kötött Kalocsa Város Önkormányzatával 
határozatlan idıtartamra, de minimum 
nyolc évre. Az új megállapodások alapján 
az önkormányzat továbbra is biztosítja a fı-
iskola által használt épületrészek térítés-
mentes használatát. 

2. Az épületrészek használata kapcsán a fıis-
kola szerzıdéseket kötött az épületeket tény-
legesen üzemeltetıkkel is. Ezek alapján a 
használattal járó, a rendes gazdálkodás kö-
rébe esı fenntartási, üzemeltetési költsége-
ket és a közmődíjakat a fıiskola fizeti az ál-
tala használt épületrész-alapterület ará-
nyában.  

3. A felsoroltak alapján megállapítható, hogy 
az intézmény a 2010. évi MAB akkreditáció 
során feltárt hiányosságokat kiküszöbölte. 

 

 

IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola (intézkedési terv végrehajtása) 

Az IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskolától az 
intézményakkreditációs monitor eljáráshoz 
kért és megkapott anyag alapján a MAB kö-
vetkezı határozatot hozta: 
2012/10/XI/1. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
A MAB az IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola 
intézményakkreditációjának 2016. december 

31-ig szóló hatályát megerısíti. A MAB felhív-
ja az intézményvezetés figyelmét arra, hogy a 
következı intézményakkreditáció során is do-
kumentálni kell a kutatási tevékenység és a 
minıségi szemlélet iránti elkötelezettséget, s az 
e területeken végzett tevékenységet, amihez az 
eddig elért eredmények jó alapot adnak. 

 

LFZE (intézkedési terv végrehajtása) 

A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetemtıl az 
intézményakkreditációs monitor eljáráshoz 
kért és megkapott anyag alapján a MAB kö-
vetkezı határozatot hozta: 
2012/10/XI/2. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
A MAB a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 
intézményakkreditációjáról hozott határozatá-
ban (2009/8/VII/4/1.) a megfelelés feltételének 
tekintett (és intézkedési tervükben az elıírtak 
szerint rögzített) intézkedéseinek eredményét 
elfogadja. 

Az LFZE intézkedési terve alapján készített 
szabályzatok igényes munkát tükröznek. A sza-
bályzatok jogkövetıek, törekszenek a MAB 
által is kínált alapelvek (pl. ESG irányelvek) 
figyelembe vételére. Megoldást kínálnak a 
folyamatos felülvizsgálatra, kitőznek értékelési 
ciklusokat, alkalmat adva korrekcióra, megha-
tározott esetekben jogorvoslatra is. 
A MAB az intézmény figyelmébe ajánlja a kö-
vetkezı észrevételeket: 
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Minıségbiztosítási Szabályzat: A minıség 
megırzése, fejlesztése érdekében érdemes élni 
az intézményi jó gyakorlatok, a minıségértéke-
lés során talált sikerek megerısítésére, erköl-
csi-anyagi elismerésére is. 
Közzétételi Szabályzat: A szabályzatnak immár 
több mint kétévnyi alkalmazási tapasztalata 
van. A felülvizsgálati szabályok nem eléggé 
artikuláltak. Ennyi tapasztalat után errıl is 
érdemes lenne szólni. 
Esélyegyenlıségi Szabályzat: A hátrányos 
helyzetőekkel való bánásmód a szociális támo-

gatásokra fókuszál, s nem kínál megoldást a 
tanulási hátrányokkal érkezı hallgatók felzár-
kózásának akár öntevékeny, kortárssegítı 
megoldásokkal való támogatására. 
Habilitációs Szabályzat: A vesszı, elválasztás 
nélkül alkalmazott jelzı (világhírő Kossuth-
díjas) értelmezési vitákra fog alkalmat adni, 
hiszen lehet világhírő muzsikus valaki a díj 
nélkül, s birtokolhatja a díjat világhír nélkül. A 
világhír egzaktsága hagy maga mögött kívánni 
valót. 

 

BCE Tájépítészeti Kar (oktatói létszám alakulása) 

A Budapesti Corvinus Egyetem intézmény-
akkreditációs értékelésében a MAB a 
2008/7/VIII/2. sz. határozatával az intézmény 
Tájépítészeti Karát egyetemi karként 2012. 
december 31-ig akkreditálta, tekintettel arra, 
hogy a kar teljes munkaidıben foglalkoztatott 
oktatói létszáma a jogszabályban elıírt 40 he-
lyett 34 fı volt. A BCE-tıl 2012. november 
20-án kapott dokumentumok alapján a MAB 
következı határozatot hozta: 
2012/10/XI/3. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
A MAB a Budapesti Corvinus Egyetem Táj-
építészeti Karát 2013. december 31-ig akkre-
ditálja. A BCE következı intézményakkreditá-
ciójára a tervezett ütemezés szerint 2012/13-
ban kerül sor, határozathozatal 2013 ıszén 
várható. 

Indoklás: A kar teljes munkaidıben foglalkoz-
tatott oktatói létszáma jelenleg 43 fı, 56%-uk 
(24 fı) rendelkezik tudományos fokozattal, 
oktatóinak és kutatóinak száma 45 fı. A kar 
hallgatói létszáma a 2012/13. tanév I. félév-
ében 609 fı, az egy, teljes munkaidıben foglal-
koztatott, tudományos fokozattal rendelkezı 
oktatóra jutó teljes idejő (nappali) képzésben 
részt vevı hallgatók száma 25,4 fı, nem halad-
ja meg a 35 fıt. A kar teljes munkaidıben fog-
lalkoztatott oktatói, kutatók közül 7 fı a Tájépí-
tészeti és Tájökológiai Doktori Iskola törzstag-
ja. 
Ennek alapján a BCE Tájépítészeti Kara meg-
felel az egyetemi karral szemben támasztott 
követelményeknek. 

 

ME Egészségügyi Kar (oktatói létszám alakulása) 

A MAB lezárta a Miskolci Egyetem Egészség-
ügyi Karát érintı nyomon követési (monitor) 
vizsgálatát, amelyet az egyetem 2008-ban lezá-
rult intézményakkreditációjában hozott 
2008/7/VIII/4. sz. MAB határozat értelmében 
indított arra tekintettel, hogy az Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a tel-
jes munkaidıben foglalkoztatott oktatói lét-
szám nem éri el az elıírt legalább 40 fıt, a 
bizottság 4 évre, azaz 2012. december 31-ig 
szóló akkreditációt javasol. Az Egyetem legké-
sıbb 2012. szeptember 30-ig mutassa be, hogy 
az Egészségügyi Fıiskolai Kar teljesíti az 
akkreditációs követelményekben a fıiskolai 
karra elıírt feltételeket. A vizsgálat eredmé-
nyeképpen a MAB következı határozatot hoz-
ta: 

2012/10/XI/4. sz. MAB határozat (2012.12.07.) 
A MAB a Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Karát 2014. december 31-ig akkreditálja. 
Indoklás: 
Az intézménytıl a határidın belül kapott tájé-
koztató anyag alapján megállapítást nyert, 
hogy az (azóta) Egészségügyi Karon a (fıisko-
lai) karra elıírt feltételek teljesülnek, a teljes 
munkaidıben foglalkoztatott oktatók száma 46 
fı (elvárás min. 35 fı), a minısítettségi arány 
57%-os (elvárás min. 1/3). Ennek alapján tör-
tént a lejáró kari akkreditáció hatályának 
meghosszabbítása 2014. december 31-ig, 
amely idıpont azonos az intézmény egészére, 
valamint a többi karára a 2008/7/VIII/4. sz. 
MAB határozatban adott akkreditáció hatályá-
val. 
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Nyomon követési (monitor) ügyek szakakkreditációban 

Monitorvizsgálat P12monit PTE általános orvos német nyelven 

2012/8/VIII/23. MAB határozat (2012.09.28.) 
Az általános orvos osztatlan mesterszakon 
német nyelven folyó képzés akkreditációjának 
hatálya 2014. február 28.  
Indoklás:  
A PTE-n 2012. március 19-21. között lezajlott 
akkreditációs látogatás keretében az ÁOK-n 
folyó általános orvos osztatlan mesterszakon 
német nyelven folyó képzést érintıen elvége-
zett monitorvizsgálat az alábbi megállapítást 
eredményezte:  
A korábbi akkreditáció ajánlásainak figyelem-
be vételével több képzési változtatást, fejlesz-
tést végeztek. Jelentısen nıtt a felsıfokú nyelv-
vizsgával rendelkezı oktatók száma. A MAB 
2006/2/II/1/1/2. sz. határozatában a német 
nyelven folyó orvosképzésre elıírt monitor-

vizsgálat kapcsán megállapítható, hogy jelen-
leg teljesülnek a MAB vonatkozó akkreditációs 
elvárásai (pl. a tárgyak oktatói megfelelı nyel-
vi- és szaktudással rendelkeznek). Mindamel-
lett a kar idegen nyelvő képzései iránt évek óta 
fennálló fokozott érdeklıdés jelentıs hallgatói 
létszámnövekedést eredményezett, ezért az 
oktatói terhelést nem sikerült lényegesen csök-
kenteniük.  

A fentiek alapján a PTE ÁOK-n a német nyel-
ven folyó orvosképzés személyi és szakmai 
feltételei elfogadhatók, a vonatkozó akkreditá-
ció idıbeli hatálya azonos lehet a magyar 
nyelvő képzésre a MAB 2006/2/II/1/1/2. sz. 
határozatában megadott 2014. február 28-i 
idıponttal. 

 

DE orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai 
analitika szakiránya (Bs22szakir_monit) 

2012/10/XII/1. sz. MAB határozat (2012.12.07) 
A MAB támogatja a képzés további folytatását 
az orvosi laboratóriumi és képalkotó diag-
nosztikai analitikus alapképzési szak képalko-
tó diagnosztikai analitika szakirányán a Deb-
receni Egyetemen.  
Indoklás: 
Összességében a MAB korábbi, 2006/6/X/2/3. 
sz. határozatában megfogalmazott kérdések és 
kételyek mindegyikére megnyugtató választ 
adott az egyetem. A képzés megindítása óta 
eltelt hat évben a képzés kezdetben is alapvetı-
en megfelelı infrastrukturális, tárgyi és szemé-
lyi feltételei szerencsés módon még jelentısen 
javultak is. Bár a Debreceni Egyetemen a nuk-
leáris medicina terén az egészségügyi szolgál-
tató tevékenyég kiszervezett, (a radiológiai 
területen a szolgáltató az Euromedic Magyar-
ország Kft., a nukleáris medicina terén a 
Scanomed Kft), mindkét szolgáltatóval a kötött 
szerzıdés részletesen rendelkezik az oktatás 
feltételeinek biztosításáról, s a képzés eddigi 
teljes idıszaka során a kulcsfontosságú inf-
rastruktúra, a radiológiai mőszeres-gépi háttér 
folyamatosan biztosított volt a képzés igényei 
szerint. Két új multimédiás oktatóterem is ki-
alakításra került, és mód van arra is, hogy a 
hallgatók a keresztmetszeti UH-s anatómiát 
interaktívan, kivetítve tanulják. A differenciált 
szakmai anyag diagnosztikai és terápiás mo-
duljának oktatási tevékenységébe az utóbbi 

években fokozatosan épültek be a korszerő 
elektronikus oktatási tananyagok, tevékenysé-
gek. Megvalósult a nukleáris medicina szakis-
meretek szélesebb, teljes skálájának oktatása 
az összesen 7 kötelezı tárgy (21 kredit), vala-
mint 3 kötelezıen választható tárgy (7 kredit) 
oktatásával. A záróvizsga törzsanyagát az al-
kalmazott anatómia és képalkotó módszerek 
tárgy mellett az izotópdiagnosztika, az izotóp-
diagnosztika és terápia, valamint a sugárterá-
pia tárgyak képezik, a hallgatók nem csak el-
méletbıl, hanem gyakorlatból is meg kell, hogy 
feleljenek. 
2008 szeptemberétıl már a DE OEC Általános 
Orvostudományi Kar a képzés gesztor kara, 
ennek egyik pozitívuma pl., hogy évrıl évre 
emelkedett a képzés felvételi ponthatára. A 
felelıs OLKD tanszék tudományos tevékenysé-
ge a képalkotó diagnosztikai szakterületen 
örvendetesen kiterjedt, publikációs tevékenysé-
ge aktív és eredményes.  
A szakirány felelıse, (Berényi Ervin) 2006-ban 
habilitált, 2008 óta egyetemi docensként az 
ÁOK Orvosi laboratóriumi és képalkotó diag-
nosztikai tanszék vezetıje. 
Ezzel a képzés körülményei minden tekintetben 
megfelelnek a támasztott akkreditációs elvárá-
soknak, s a bizottság a képzés minıségét illetı 
korábbi szakmai aggályokat már nem tartja 
fennállónak, a képzés folytatására a feltétel 
nélküli támogatást megadja. 
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DE egészségpszichológia mesterszak (Ms53monit) 

2012/10/XII/2. sz. MAB határozat (2012.12.07) 
A MAB támogatja a képzés további folytatását 
az egészségpszichológia mesterképzési szakon 
a Debreceni Egyetemen.  
Indoklás: 
A képzést a MAB 2006/8/X/52. sz. határozatá-
val támogatott tartalommal megjelent KKK-
nak megfelelıen indították és folytatják. Esze-
rint a képzés 40%-át kitevı gyakorlati ismere-
tek átadása, annak feltételei, a gyakorlati kép-
zés helyszínei – a DE OEC karok közötti kap-
csolatát is kihasználva - és a személyi és tárgyi 
feltételek a képzés igényei szerint biztosítottak.  
A képzés során érintik az orvos-egészség-
tudományi területeknek, és az azokhoz kapcso-
lódó professzionális gyakorlatoknak a megis-
merését, a pszichológiai ellátáshoz kapcsolha-
tó alapvetı készségek és jártasságok megszer-
zését, a tudományos kutatás módszertanának 
megismerését, ez utóbbival jártasságot bizto-
sítva a szakdolgozat elkészítéséhez és a TDK 
munkába történı bekapcsolódáshoz. A gyakor-
lati képzések alapot adnak a klinikai- és men-
tálhigiéniai szakpszichológus szakképzésbe 
lépéshez, valamint a doktori képzés irányaiba 
való továbblépéshez is. Tekintve, hogy az 
egészségpszichológia nem csak a képzésben, 
hanem az ellátásban is új szakterület/ág, ör-
vendetes, hogy külön figyelmet fordítanak arra, 
hogy a képzés során a lehetséges alkalmazási 
területek (a prevenció különbözı szintjei, va-
lamint a szomatikus ellátás, alapellátás) mun-
kájába is betekintést nyerjenek a hallgatók. 

Az elıször 2008-ban indult, nappali és levelezı 
képzésként közel azonos hallgatói létszámmal 
(összesen évente ≈ 30 fı) folyó képzés eredmé-
nyeit tekintve elmondható, hogy az eddigi hall-
gatók döntı többségükben magas színvonalon 
teljesítettek, relatíve kevés a lemorzsolódás, az 
is inkább élethelyzeti tényezık miatti halasz-
tásban nyilvánult meg. A végzettek szakképzett-
ségüknek megfelelıen el tudtak helyezkedni, 
konkrétan a 2011-ben végzettek közül a kapott 
14 visszajelzés szerint hatan egészségügyi in-
tézményekben helyezkedtek el; hatan a gyer-
mekvédelem, nevelési tanácsadás területén; 2 
fı pedig PhD képzésben vesz részt a DE OEC 
Egészségtudományok Doktori Iskolájában. A 
2012-ben végzett 30 hallgatóról a visszajelzé-
sek feldolgozása még folyamatban van. 
A képzést illetıen más, pl. összehasonlító ada-
tok, információk nem voltak nyerhetık, mert az 
országban egyelıre máshol egészségpszicho-
lógus mesterképzés azóta nem indult. 
A képzés körülményei megfelelnek a támasztott 
akkreditációs elvárásoknak, s a bizottság a 
képzés indulásakor a 2006/9/XV/60. sz. hatá-
rozatában felvetett, a gyakorlati képzés temati-
kája, formái, illetve a gyakorlati helyek szemé-
lyi és infrastrukturális feltételeinek idıközbeni 
alakulására, a képzés várható eredményessé-
gére vonatkozó szakmai aggályokat már nem 
tartja fennállónak, a képzés folytatására a 
feltétel nélküli támogatást megadja. 

 
Orvosképzés 2012. évi monitorozása 

2012/10/XII/3. sz. MAB határozat (2012.12.07) 
A négy magyar általános orvosi kar (DE ÁOK, 
PTE ÁOK, SE ÁOK és SZTE ÁOK) a 2011. évi 
minıségfejlesztési célkitőzései megvalósulásá-
ról, és az ezt tükrözı minıségállapotáról be-
számolót küldött. 
Ennek alapján, valamint azt figyelembe véve, 
hogy a Debreceni Egyetem (benne a DE ÁOK), 
valamint a Pécsi Tudományegyetem (benne a 
PTE ÁOK) intézményakkreditációs eljárása két 

hónapja zárult sikeresen, a Szegedi Tudo-
mányegyetemé (benne a SZTE ÁOK-é) egy 
évvel, a Semmelweis Egyetemé (benne a SE 
ÁOK-é) pedig két évvel ezelıtt ugyancsak sike-
resen zárult, megállapítható, hogy a magyar 
egyetemek orvosképzést végzı karainak az 
általános orvosképzés minıségének megırzé-
sére, a minıség fejlesztésére irányuló tevé-
kenysége megfelelı. 
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SZEMÉLYI HÍREK 

Felsıoktatási Szakképzési Bizottság tagjai 

2012/8/VII/1. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A MAB Felsıoktatási Szakképzési (FSZ) Bi-
zottságának tagjai a 2012-18-as ciklusra - 
Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára - a 
következık: 
1. Bakacsi Gyula (elnök), MAB tag, egyetemi 

docens, BCE 
2. Ferencz István MAB tag, egyetemi tanár, 

MOME 

3. Horváth Zoltán egyetemi tanár, ELTE 
4. Kovács Melinda egyetemi tanár, KE 
5. Kozma Judit egy. docens, ME, munkatárs, 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
6. Madarász Sándor FSZ szakértı, OH 
7. Pedryc Andrzej egyetemi tanár, BCE 
8. Szilágyi János szakképzési igazgató, MKIK 
9. Tevesz Gábor egyetemi docens, BME 

 

Tanárképzési Bizottság tagjai 

2012/8/VII/2. sz. MAB határozat (2012.09.28.) 
A MAB Tanárképzési Bizottságának tagjai a 
2012-18-as ciklusra a MAB plénum tagjai 
javaslatai alapján a következık: 
1. Klinghammer István (elnök), a MAB alelnö-

ke, prof. emeritus, ELTE 
2. Bollobás Enikı egyetemi tanár, ELTE 
3. Cs. Jónás Erzsébet egyetemi tanár, NYF 
4. Cseh Sándor fıiskolai tanár, NYME 
5. Font Márta egyetemi tanár, PTE, BTK 

6. Hunyadi László egyetemi tanár, DE 
7. Kosztolányi József egyetemi docens, SZTE 
8. Lırinczné Thiel Katalin fıiskolai tanár, 

EKF 
9. Simon Péter, óraadó tanár, PTE, TTK 
10. Szajbély Mihály egyetemi tanár, SZTE 
11. Tóthné Kıröspataki Kiss Ágnes egyetemi 

tanár, ÓE 
12. Vigh Andrea, MAB tag, egyetemi docens, 

LFZE 

 

A Tanárképzési Bizottság új tagja 

2012/9/V. sz. MAB határozat (2012.10.26.) 
A MAB Tanárképzési Bizottsági tagságát Cs. 
Jónás Erzsébet egyetemi tanár (NYF) nem 

vállalta, helyette az új tag Pethı József fıisko-
lai tanár, NYF. 
 

 

Az új Felülvizsgálati Bizottság tagjai 

Balázs Ervin az október 26-i plénumülésen 
bemutatta a delegáló EMMI miniszter által, 
2011. november 1-tıl kinevezett FvB tagokat: 
Falus András (elnök) az MTA r. tagja, bioló-
gus, a SE egyetemi tanára, a Genetikai és Im-
munbiológiai Intézet vezetıje a közelmúltig. 

Rácz Zoltán az MTA r. tagja, egyetemi tanár, 
az ELTE TTK Elméleti Fizikai Kutatócsoport 
kutatóprofesszora. Szakterülete: alkalmazott 
matematika, kémia, biológia. 
Szabó András DSc, bölcsész, a KRE egyetemi 
tanára. 

 

20 éves MAB évforduló, operatív bizottság megalakítása 

A Parlament felsıházi üléstermét javasolta az 
oktatási államtitkár a 2013 tavaszán esedékes 
MAB jubileumi ülés helyszínéül. A rendez-
vény megszervezésére operatív bizottság ala-
kul, a MAB elnöke, fıtitkára, fıtitkárhelyettese 
mellett Csanády Márton plénumtag bevonásá-
val. Az operatív elıkészítést Muhariné Szabó 
Szilvia is segíti, ill. a készülı kiadvány szer-
kesztését végzi majd. 

2012/10/VII. sz. MAB határozat (2012.10.26.) 
A 20 éves MAB évfordulós rendezvény elıké-
szítésére az operatív bizottság tagjaira tett 
elnöki javaslatot a plénum elfogadta. Az ope-
ratív bizottság tagjai a MAB elnöke mellett 
Csanády Márton plénumtag, Szántó Tibor 
fıtitkár, Ruff Éva fıtitkárhelyettes, Muhariné 
Szabó Szilvia szakreferens. 
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bk174 NKE 
katonai üzemeltetı (katonai repülımőszaki, repülésirá-
nyító, katonai informatika, híradó, rádióelektronika felde-
rítı és elektronikai hadviselés szakirányok) 

2012/9/VI/1. 
(katonai üzemeltetés 

néven támogatva) 

Bk175 NKE 
katonai logisztikai (hadtáp, katonai közlekedési, hadi-
technikai szakirányok) 

2012/9/VI/2. 

Bk176 NKE 
katasztrófavédelmi (katasztrófavédelmi mőveleti, tőzvé-
delmi és mentésirányítási, iparbiztonsági szakirányok) 

2012/9/VI/3. 

Nem támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bk8szakir2 PTE 
ápolás és betegellátás (életmód-tanácsadás és természetes 
gyógymódok szakirány) 

2012/10/XIII/1. 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Mk551 BCE szılész-borász mérnöki 
2012/8/VIII/9. 

(megjegyzéssel támo-
gatva) 

Mk550 ELTE beszédtudomány 
2012/8/VIII/11. 
(megjegyzéssel támo-

gatva) 

Mk552 NKE katonai üzemeltetı 
2012/9/VI/10. 

(megjegyzéssel támo-
gatva: katonai üzemelte-

tés néven) 

Mk553 NKE katonai mőveleti logisztikai 
2012/9/VI/11. 

(megjegyzéssel támo-
gatva: katonai mőveleti 

logisztika néven) 

Mk555 PPKE kodifikátor 
2012/10/XIII/11. 
(megjegyzéssel támo-
gatva: pontosításokkal, 

kiegészítéssel) 

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Mk549 
Elızmény: 
Mk545 

ELTE 
magatartás- és életmódkultúra (életmód-tanácsadó, 
sportmentor, életmódkutató szakirányok) 

2012/8/VIII/10. 

Mk554 ME humán klinikai kutatási menedzser 2012/8/VIII/12. 
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Támogatott alapképzési szakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs472szhk 
Elızmény: 
Bs472 

PE gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 
2012/8/VIII/4. 

(megjegyzéssel támo-
gatva) 

Bi321 
Elızmény: 
Bs321 

SZTE gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) 2012/8/VIII/5. 

Bs1284 SZE logisztikai mérnöki (csomagolási szakirány) 
2012/8/VIII/6. 

(megjegyzéssel támo-
gatva) 

Bs1292 KRE 
emberi erıforrások (munkaerıpiaci és munkajogi, etikus 
gazdálkodási szakirányok) 

2012/9/VI/5. 
(megjegyzéssel támo-
gatva egy szakirányon, 
az etikus gazdálkodási 

szakirány nélkül) 

Bs1295 NKE 
katonai logisztikai (hadtáp, katonai közlekedési haditech-
nikai szakirányok) 

2012/9/VI/7. 
(megjegyzéssel támo-

gatva: katonai logisztika 
néven, tartalmi korrek-

ciókkal) 

Bs1296 NKE 
katasztrófavédelmi (katasztrófavédelmi mőveleti, tőzvé-
delmi és mentésirányítási, iparbiztonsági szakirányok) 

2012/9/VI/8. 
(megjegyzéssel támo-

gatva: katasztrófavéde-
lem néven, tartalmi 

korrekciókkal) 

Nem támogatott alapképzési szakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bi1289 
Elızmény: Bi30 DE gépészmérnöki (angol nyelven) 2012/8/VIII/1. 

Bs1293szhk 
Elızmény: Bs26 DE kertészmérnöki (Nagyvárad - Románia) 2012/8/VIII/2. 

Bs1291 KRE nemzetközi tanulmányok 2012/8/VIII/3. 
Bs1287 
Elızmények: 
Bs1094, 
Bs1129, Bs1171 

WSUF nemzetközi tanulmányok 2012/8/VIII/7. 

Bs1288 
Elızmény: 
Bs1082 

WSUF 
kommunikáció és médiatudomány (médiainformatika, 
PR és szóvivı szakirányok) 

2012/8/VIII/8. 

Bs1299 BKF pénzügy és számvitel (számvitel szakirány) 2012/9/VI/4. 

Bs1294 NKE 
katonai üzemeltetı (katonai repülımőszaki, repülésirá-
nyító, híradó, katonai informatika, rádióelektronikai fel-
derítı és elektronikai hadviselési szakirányok) 

2012/9/VI/6. 

Bs1297 WSUF gazdálkodási és menedzsment 2012/9/VI/9. 
Bi1298 DE nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) 2012/10/XIII/2. 
Bs176szhk2 
Elızmény: 
Bs176szhk 

EDUTUS turizmus-vendéglátás (vendégfogadás szakirány) 2012/10/XIII/3. 

Bs1305 EKF televíziós mősorkészítı 2012/10/XIII/4. 
Bs380szakir3 
Elızmény: 
Bs380 

PTE 
ápolás és betegellátás (életmód-tanácsadás és természe-
tes gyógymódok szakirány) 

2012/10/XIII/5. 
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bs1301 IKF1 szociális munka 2012/10/XIII/6. 
Bs1302 IKF emberi erıforrások 2012/10/XIII/7. 
Bs1303 IKF csecsemı- és kisgyermeknevelı 2012/10/XIII/8. 

Bs1304 IKF 
andragógia (mővelıdésszervezı, személyügyi szervezı 
szakirányok) 

2012/10/XIII/9. 

Bs1300 
Elızmény: 
Bs1256 

KRE kulturális antropológia 2012/10/XIII/10. 

Támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 
Mi63kzk 
Elızmény: 
Ms63 

BCE 
élelmiszermérnöki (élelmiszeripari folyamattervezés 
szakirány, University of Salerno - Olaszország) 

2012/8/VIII/13. 

MsMi1456kzk 
Elızmény: 
Ms1048 

ELTE ruszisztika (RGGU - Oroszország) 
2012/8/VIII/14. 
(megjegyzéssel támo-

gatva) 

Mi790kzk 
Elızmény: 
Ms790 

PPKE francia nyelv, irodalom és kultúra (ICES - Franciaország) 2012/8/VIII/20. 

Ms1461 DE mechatronikai mérnöki (épületmechatronikai szakirány) 2012/9/VI/12. 

Ms1466 NKE katonai üzemeltetı 

2012/9/VI/13 
(megjegyzéssel támo-

gatva: katonai üzemelte-
tés néven, tartalmi 

korrekciókkal) 

Ms1470 OE 
alkalmazott matematikus (mőszaki matematika 
szakirány) 

2012/9/VI/16. 

MsT1462 
Elızmény: 
MsT1433 

DE tanár - mérnöktanár (építészmérnök szakirány) 
2012/9/VI/17. 

(megjegyzéssel támo-
gatva) 

Ms1476 BKF filmoperatır mővész 
2012/10/XIII/12 

(elektronikus újraszava-
zás) 

Mi261 
Elızmény: 
Ms261 

DE 
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás angol nyelven 
(international business and management, international 
economic analysis szakirányok) 

2012/10/XIII/13. 

Ms1475 
Elızmény: 
Ms1430 

DF gépészmérnöki (élettartam gazdálkodás szakirány) 

2012/10/XIII/14. 
(megjegyzéssel támo-
gatva: szakirodalom 
korszerősítésével, 

oktatói korfa) 
Ms1472 
Elızmények: 
Ms1408, 
Ms1439 

EKF tervezıgrafika 
2012/10/XIII/15. 
(megjegyzéssel támo-
gatva: tartalmi korrek-

ciókkal) 
Ms1474 PPKE kodifikátor 2012/10/XIII/16. 
Ms1471 SZE közösségi és civil tanulmányok 2012/10/XIII/18. 

MsT1477 NYME ének-zene tanár 
2012/10/XIII/19. 
(megjegyzéssel támo-
gatva: tartalmi korrek-

ciókkal) 

                                                           
1 Schola Europa Interkulturális Fıiskola, állami elismerés kérése 
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Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Ms1465 
Elızmény: 
Ms1407 

EKF szociálpedagógia 2012/8/VIII/15. 

Ms1460 
Elızmény: 
Ms1413 

KE fotográfia 2012/8/VIII/16. 

Ms1464 KE növényorvosi 2012/8/VIII/17. 
Ms1457 
Elızmény: 
Ms1352 

ME egészségügyi menedzser 2012/8/VIII/18. 

Ms1459 NYME szociálpedagógia 2012/8/VIII/19. 

Ms1458 SZTE 
gépészmérnöki (gépészeti automatizálás, élelmiszer-
ipari gépész, környezettechnikai és folyamatmérnöki 
szakirányok) 

2012/8/VIII/21. 

MsT1449 DE 
tanár - agrár mérnöktanár (természetvédelmi mérnök 
szakirány) 

2012/8/VIII/22. 

Ms1467 NKE katonai mőveleti logisztikai 2012/9/VI/14. 
Ms1468 
Elızmény: 

Ms1397 
NKE biztonsági szervezı 2012/9/VI/15. 

MsT1463 
Elızmény: 
MsT1434 

DE tanár - mérnöktanár (gépészmérnök szakirány) 2012/9/VI/18. 

Ms1469 PTE kortárs mővészetelméleti és kurátori ismeretek 2012/10/XIII/17. 
MsT1478 
Elızmény: 
Ms985 

NYME némettanár 2012/10/XIII/20. 

MsT1479 NYME matematikatanár 2012/10/XIII/21. 
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