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TÁJÉKOZTATÁSOK

A MAB külső értékelése, ENQA szakértői panel látogatása 

(2015. január 20.) 

A 3 tagú ENQA szakértői panel látogatására 

2015. január 20-án került sor. A két kérdésben, 

melyek miatt a monitor eljárás történt (a MAB 

finanszírozása, ill. függetlensége) a panel a 

MAB részletes önértékelése alapján, valamint 

a most folytatott megbeszélések során tájéko-

zódott a jelen állapotról. Jelentésüket néhány 

héten belül elkészítik. 

 

Párhuzamos programakkreditációs LB-k felkészítő ülése 

(2015. január 22., BCE) 

A gazdaságtudományi szakokon folyó képzé-

sek párhuzamos értékelését előkészítendő, a 

MAB 2015. január 22-én megtartotta az öt lá-

togató bizottság felkészítő ülését a Budapesti 

Corvinus Egyetemen. Szántó Tibor főtitkár 

bevezető előadásában a korábbi eljárások ta-

pasztalatait, a vizsgálatok jó gyakorlatát ismer-

tette, Temesi József LB elnök módszertani és 

tartalmi felkészítő előadást tartott, Négyesi Ju-

dit szakreferens pedig az eljárás technikai rész-

leteiről beszélt. 

A fenti első két előadás megtekinthető a MAB 

honlapján a Publikációk/Előadások menüpont-

ban. 

 

Intézményakkreditációs LB-k felkészítő ülése 

(2015. január 27.) 

Az intézményakkreditáció harmadik körét záró 

ötödik szakaszában sorra kerülő intézmények 

(ELTE, LFZE, MKE, MOME, SE, SZFE, KRE, 

PPKE, OR-ZSE, MTF, BKTF, TPF, WSÜF, GTF) 

látogatását és értékelését végző látogató bizott-

sági tagok tájékoztatást kaptak a MAB Titkár-

ság felkészítő ülésén a teendőkről, az eljárás jó 

gyakorlati elemeiről és a vonatkozó technikai 

tudnivalókról. 

 

Törvénymódosítási tervezet (NKE) 

A Parlament január 20-én tartott ülésén tárgyal-

ta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (NKE) 

vonatkozó törvénymódosítás tervezetet, melyet 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott 

be. Az ellenzéki pártok szónokai (köztük Hiller 

István és Dúró Dóra) a tervezetet nem támo-

gatták. 

A módosítási tervezet akkreditációt érintő lé-

nyege, hogy az NKE és képzései, köztük a dok-

tori képzés minőséghitelesítését a MAB helyett 

külföldi ügynökség végezhesse. Hogy miért 

pont az NKE esetében került ez elő, nem tudni. 

A törvénymódosítást a fenntartók kezdemé-

nyezték, de sem a Miniszterelnökség, sem az 

EMMI nem kért a törvénymódosítási előter-

jesztés kapcsán MAB véleményt. Az NKE-nek 

4 fenntartója van, talán ez a „sokszínűség” az 

oka a felvetésnek. 

 

ENQA szakértői panel jelentés tervezete 

A MAB plénuma február 27-i ülésén tárgyalta 

az ENQA szakértői panel jelentéstervezetét a 

MAB külső értékeléséről. A tervezet szerint a 

panel mindkét vizsgált sztenderd vonatkozásá-

ban javulást tapasztalt; a források és finanszí-

rozás tekintetében teljes (full), a függetlenség 

tekintetében lényegi (substantial) megfelelést 

állapított meg. A jelentéstervezethez néhány 

kisebb pontosító észrevételt tett a MAB. Az 

ENQA Board április 16-i ülésének napirendjé-

re tűzte a jelentés tárgyalását, ill. döntését a 

MAB teljes jogú ENQA tagságának tárgyában. 
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Az EQF AG (EKKR Tanácsadó Testület) 29. ülése 

(Belgium-Brüsszel, 2015. február 3-4.) 

A brüsszeli ülésen a magyar delegáció tagjai 

voltak: Maruzsa Zoltán, Derényi András, Sze-

beni Kinga, Szlamka Erzsébet. 

(A MAB tájékoztatásul megkapta az ülésről a 

Szlamka Erzsébet [EMMI] által készített em-

lékeztetőt.) 

A magyar delegáció előadta a megfeleltetési 

jelentést; az előadás és a jelentéshez tartozó 

kiegészítő anyagok az interneten elérhetők: 

http://www.oktatas.hu/LLL/HuQF). Ugyanitt 

olvasható a magyar megfeleltetési jelentés tör-

delt, pdf változata, amelyet az ülésen elhang-

zottak alapján javított a szakmai delegáció. A 

tagállamoktól és európai szervezetektől érkező 

észrevételek összefoglalását is tartalmazó tájé-

koztató dokumentumot a MAB is megkapta. 

Pozitívumok, építő, kritikus észrevételek hang-

zottak el, mint pl.: BE [Belgium] és mások 

szerint még mindig aggasztó a MAB helyzete; 

úgy értékelik, hogy a minisztérium túlzottan 

rátelepszik, annak ellenére, hogy történtek in-

tézkedések az ENQA által kifogásolt két 

sztenderd vonatkozásában. 

Az AG ülés előtti írásos vélemények (AT, UK, 

IE, SLO, Cedefop küldött) összességében tá-

mogatóak voltak. 

 

ODT ülés 

(2015. február 20.) 

Jobbágy Ákos alelnök képviselte a MAB-ot az 

ülésen, ahol kiemelt téma volt a doktori iskolák 

MAB értékelése. A minőségi képzés irányába 

való lépés a közös gondolkodás legfőbb alap-

elve. A habilitáció helyzetének áttekintésére 

Mihály György vezetésével felállítottak egy 

bizottságot.  

Az elkövetkező években a doktori képzés át-

alakítását meg kell gondolni. Az egyetemek 

joga a doktori fokozat odaítélése, annak szabá-

lyozása is legyen egyetemi belügy (pl. jogo-

sultság esetén a törzstagszámot autonóm ke-

zelhesse) a jogszabályok betartásával. A tan-

órák számát drasztikusan csökkenteni kell, a 

törzstag műhelymunkájában való részvételt és 

a hallgatói egyéni felkészülést kell erősíteni. 

Az ODT nyitott a változtatásokra, ahogyan a 

minisztérium is. Lehet még javítani a rendsze-

ren. 

A felsőoktatás bérrendszerének rendezésére 

remélhetően hamarosan sor kerül, hogy a dok-

toranduszok ösztöndíjának javasolt emelése ne 

okozzon bérfeszültséget. A doktori iskolák 

értékelésébe doktorandusz hallgatók bevonása 

szükséges. 

A MAB őrizze meg minőségbiztosítási szerepét. 

 

Egészségfejlesztés megjelenése a KKK-kban 

Székely Mózes FTT elnök előadása a március 

27-i MAB ülésen hangzott el. Az egészségfej-

lesztés központi TÁMOP-projektje keretében 

az egészség és egészségminőség javítása – 

nemzetközi felmérés (health promotion), ma-

gyar helyzetértékelés után – tananyagba illesz-

tése a cél. Az egészségfejlesztés a WHO 

(egészség mindenkinek – health for all) célki-

tűzése: módszerek, eszközök a szemléletben, 

cselekvési területek kijelölése, a felsőoktatás-

ban is. Minőségi díj az egészségfejlesztő egye-

tem alprojektben. 

Falus András hozzászólásában jelezte, hogy 

több hasonló civil kezdeményezés van folya-

matban, pl. az Eduvital (ő alapította Kopp Má-

riával, 3 éve működik intenzíven), amely egye-

temektől roma lakosságú falvakig végez okta-

tási tevékenységet. Az egészségfejlesztés kife-

jezés nem szerencsés, de ez volt a projekt hiva-

talos elnevezése. Az egészséget nem lehet fej-

leszteni, csak javítani, a betegséget pedig meg-

előzni lehet. 

A további hozzászólásokban elhangzott, hogy a 

civil szféra vállalkozási oldala, pl. a Béres Zrt., 

az Egészség Hungaricum címmel hirdette meg 

programját.  

Az egészségtudatos egyetem jó hívó szó, 

ugyanakkor olyan pályázat kiírására volna 

szükség, ahol az aktív sport, egészségtudatos 

életmód lehetőségeinek fejlesztése volna a cél. 

Külföldön sok nagyon jó példát látunk. A kor-

mányzat részéről jó volna olyan fejlesztési 

irány, amely megadja az egyetemeknek a lehe-

tőséget. 

Székely Mózes hozzátette, hogy a vállalkozói 

oldallal való együttműködésen túl, minél széle-

http://www.oktatas.hu/LLL/HuQF
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sebb társadalmi réteg bevonása volna jó, a 

sport mellett az egészségmegőrzés és prevenció 

szélesebb területein (táplálkozás stb). Az egye-

temi sportirodák létrehozása is egy kezdemé-

nyezés. A hallgatók 23%-a sportol rendszere-

sen (2-3xfél óra heti mozgás). A rekreációs 

minimumot nem teljesítőket szeretnék eljuttatni 

az optimális szintre. A HÖOK és intézményi 

HÖK-ök együttműködnek, az oktatói szférát is 

szeretnék minél nagyobb mértékben bevonni. 

 

Szaktisztítás, MRK szakbizottsági ülések 

Jobbágy Ákos alelnök a műszaki területi egyez-

tető ülésen vett részt 2015. március 03-án, 

amelyre nem készült előzetes anyag, a meghí-

vottak a helyszínen ismerték meg a kormányza-

ti szándékot (15%-os szakcsökkentés). 

A magyar szakstruktúra átgondolása időszerű, 

a felsőoktatás több lényeges kérdésével össze-

kapcsolva. A műszaki képzési területen nem 

volt "szakburjánzás", ezért arra számított a 

szakma, hogy nem lesz szükség szakok meg-

szüntetésére. Mégis történtek ilyenek, miköz-

ben még új szakokra is van javaslat. Remélhe-

tőleg az EMMI meghallgatja a szakmai érvelé-

seket, és változtat az induló javaslaton. 

A háttér statisztika nagyon jó, nem a hallgatók-

tól visszaérkezett adatokból készült, hanem a 

piaci adatokból, elhelyezkedési statisztika 90% 

feletti válaszaránnyal. 

A MAB megküldte észrevételeit az EMMI-nek 

a szakjegyzék kormányrendelet tervezetéhez.

 

Egyeztetés az államtitkárral 

(2015. március 2.) 

Balázs Ervin a doktori iskola értékelések 

eredményeiről adott tájékoztatatást a felsőokta-

tási államtitkárnak. A MAB problémafelveté-

seit megvitatták, a kis DI-k működési kerete, a 

doktori képzések átgondolása szükségességét 

fogalmazták meg. Balázs Ervin javasolta a 

doktori iskolák rendszerének átgondolását, át-

alakítását. A kimenet alapú gondolkodás 

előbbre való volna, mint a törzstagszám. Az 

EMMI azon is gondolkodik, hogyan lehetne 

formálisan bevonni (kodifikációs kérdések) 

gyakorlatban dolgozó szakembereket. 

 

Egyeztetés a DOSZ-szal 

(2015. március 9.) 

Balázs Ervin az egyeztetésen támogatta a dok-

tori ösztöndíjak jelentős emelését. Az egyetemi 

oktatói életpálya modell kidolgozása minden-

képpen szükséges volna ehhez, de addig is fo-

kozatosan, majd később eredményfüggően ré-

szesülhetnének emelt ösztöndíjban a doktoran-

duszok. Fontos, hogy a különböző tudomány-

területeken azonos elbírálás alapján történjen 

az elosztás. A minőség irányába történő el-

mozdulást mindkét szervezet fontosnak tartja. 

 

Nftv. végrehajtási kormányrendelet 

A MAB testület előtt komoly feladat áll: az 

Nftv. végrehajtási rendelete 90 napos határidőt 

ír elő a MAB számára a szakindítási szakmai 

bírálati szempontok megújítására, ez a határidő 

2015. július 17-én jár le. A július 10-i plénum-

ülésre kell beterjeszteni az új szakindítási bírá-

lati szempontokat. Ennek kapcsán célszerű 

átgondolni az intézményakkreditáció és prog-

ramakkreditáció jövőbeli szerepét, valamint 

egymáshoz és az OH működési engedély felül-

vizsgálati eljáráshoz való viszonyukat. 

 

A MAB szerepe 

A MAB az utóbbi időben nem kapta meg ész-

revételezésre néhány fontos jogszabály terve-

zetét. Ennek kapcsán az elnök levelet írt az 

államtitkárnak. 
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Levél az államtitkárnak 

(2015. április 13.) 

Dr. Palkovics László 

államtitkár úrnak 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Budapest 
 

Tárgy: a MAB szerepe 

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

Az elmúlt időszakban több olyan esemény is 

történt, mely a Magyar Felsőoktatási Akkredi-

tációs Bizottság tagjaiban kérdéseket vetett fel 

a Testület szerepét, a felsőoktatási szektorban 

elfoglalt helyét illetően. 

A MAB nem kapta meg a felsőoktatási straté-

gia legutóbbi változatát (2015.03.04.), s annak 

közzétételéről értesítést sem kapott. Ugyancsak 

nem küldték el a MAB-nak– szemben az MRK-

val és a HÖOK-kal – az Nftv. végrehajtási 

rendelet tervezetének legutóbbi változatát, sem 

véleményezésre, sem tájékoztatásul, noha az 

előző tervezethez részletes észrevételeket és 

kritikai megjegyzéseket fűzött (a Vhr. időköz-

ben meg is jelent). Megjegyzem még, hogy a 

MAB nem tagja a Felsőoktatási Kerekasztal-

nak, noha az a felsőoktatás minőségét érintő 

kérdésekben is illetékes. Kifejezetten sérelmes-

nek tartjuk továbbá, hogy a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetemre, annak külső minőségbiztosí-

tására vonatkozó közelmúltbeli jogszabályi 

módosítások tervezetét a MAB nem kapta meg, 

erről a szigorúan akkreditációs kérdésről sem 

kérte senki a Testület véleményét, álláspontját. 

Legutóbb pedig az keltett a MAB tagjaiban 

kedvezőtlen visszhangot, hogy a megvitatás 

alatt álló, tervezett „szaktisztítási” intézkedé-

sek kapcsán mindeddig nem kérte a minisztéri-

um a MAB véleményét, észrevételeit, holott a 

MAB rendszeres minőségértékelési tevékeny-

ségében felgyűlt tapasztalatok, az egyes képzé-

sekről készült értékelések, a párhuzamos prog-

ramakkreditációs eljárásokban különböző kép-

zési ágakról, szakokról készített – és jelenleg is 

készülő – „minőségtérképek” nyilvánvalóan 

fontos információkat nyújthatnának az ilyen 

oktatáspolitikai döntések megalapozásához. 

Ezúton kérem tehát Államtitkár urat, hogy a 

fentiek fényében tekintse át munkatársaival a 

MAB szerepével kapcsolatos minisztériumi 

gyakorlatot. A MAB Testülete – ahogy eddig is 

– szakértelmével továbbra is rendelkezésre áll 

a felsőoktatás minőségével kapcsolatos infor-

mációk nyújtására, tervezett központi intézke-

dések ilyen szempontú észrevételezésére, javas-

lattételre. 

 

Budapest, 2015. április 13. 

Üdvözlettel 

Balázs Ervin 

a MAB elnöke 

 

(Fenti levél kézhezvétele után Maruzsa Zoltán 

helyettes államtitkár felhívta Balázs Ervint és 

elmondta, hogy a MAB másokkal egy időben 

kapja észrevételezésre a jogszabály tervezete-

ket.) 

 

ENQA közgyűlés, a MAB ENQA tagsága 

(Córdoba, 2015. április 16-17.) 

A MAB MTI sajtóközleményt adott ki az 

ENQA Board döntéséről (április 16.) A MAB 

ismét teljes jogú tagja a szervezetnek, így jele-

nik meg az ENQA honlapján. A sajtóközle-

mény a MAB honlapján is olvasható a Friss 

hírek menüpontban. 
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MŰKÖDÉSI HATÁROZATOK

MAB SZMSZ módosítás 

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

A MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításait elfogadta. 

Az SZMSZ pontosító módosításokat tartalmaz: 

egyetemi tanári pályázatok (angol nyelven is be 

kell adni), szakképzés, doktori iskolák vélemé-

nyezése stb. A MAB tagok, bizottsági tagok 

érintettsége tekintetében – nem csak a személyi 

ügyekben (mint pl. egyetemi tanári pályázatok) 

– az érintettség a teljes intézmény (nem csak az 

adott kar) vonatkozásában áll fenn. 

Az SZMSZ-t miniszteri jóváhagyásra a MAB 

megküldte az EMMI-be. 

 

Elnöki beszámoló a MAB 2014. évi működéséről 

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

A testület az elnöki beszámolót a MAB 2014. 

évi működéséről elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2014-es Évkönyvében, a 

MAB honlapján (www.mab.hu) a Publikációk 

menüpontban olvasható. 

 

Főtitkári beszámoló a MAB Titkárság 2014. évi működéséről 

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

A testület a főtitkári beszámolót a MAB Titkár-

ság 2014. évi működéséről elfogadta. 

A beszámoló a MAB 2014-es Évkönyvében, a 

MAB honlapján (www.mab.hu) a Publikációk 

menüpontban olvasható. 

 

A MAB 2014. évi közhasznú beszámolója 

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

A testület a MAB 2014. évi közhasznú beszá-

molóját elfogadta. A beszámoló kiemelt részei 

(Mérleg, Eredménykimutatás, tartalmi beszá-

moló, FB határozat) elérhetőek a MAB honlap-

ján (www.mab.hu), az Üvegzseb menüpontban. 

 

A MAB 2015. évi költségterve 

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

A testület a MAB 2015. évi költségtervét egy-

hangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

http://web.mab.hu/mab/doc/emlekeztetok/150227elnBesz14H.doc
http://www.mab.hu/
http://web.mab.hu/mab/doc/emlekeztetok/150227fotitkBesz14H.doc
http://www.mab.hu/
http://www.mab.hu/web/doc/uvegzseb/150424Merleg2014H.pdf
http://www.mab.hu/web/doc/uvegzseb/150424Eredmeny2014H
http://www.mab.hu/web/doc/uvegzseb/150424Kozhaszn_osszefogl2014H.pdf
http://www.mab.hu/web/doc/uvegzseb/150424Kozhaszn_osszefogl2014H.pdf
http://www.mab.hu/web/doc/uvegzseb/150424FBhatarozatH.pdf
http://www.mab.hu/


 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2015. június 

 

10 

SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK 

PPKE intézményakkreditációs LB kiegészítése 

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

PPKE intézményakkreditációs látogató bizott-

ság új tagja Balázs Ervin, a MAB elnöke javas-

latára: 

Szentmártoni Mihály (1945) PhD, Professor 

Ordinarius, Pontificia Università Gregoriana, 

Róma. 

 

Az LFZE, MKE, MTF, BKTF, OR-ZSE Látogató Bizottságok új tagjai 

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

Az egyik felkért LB tag, Solti Péter (Óbudai 

Egyetem) miniszteri biztosi kinevezése miatt 

nem tudja vállalni az LB tagsági teendők ellá-

tását. Droppa Judit, az LB elnöke javaslatára 

az LB új tagja: Sárközi-Kerezsi Marica (jo-

gász), Budapesti Corvinus Egyetem. 

Az BKTF, az MTF és az OR-ZSE LB felkért 

tagja, Kovács Árpád L. (nyugalmazott egyete-

mi docens, minőségügyi szakértő PTE) beteg-

sége miatt nem tudja vállalni az LB tagsági 

teendők ellátását. Balázs Ervin, a MAB elnöke 

javaslatára az LB-k új tagjai: 

BKTF, MKF: Abonyi János DSc, egyetemi 

tanár, minőségügyi szakértő, Pannon Egyetem; 

OR-ZSE: Kováts Gergely PhD, adjunktus, mi-

nőségügyi szakértő, Budapesti Corvinus Egye-

tem. 

 

Gazdaságtudományi szakakkreditációs vizsgálat LB új tagja 

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

Lengyel Márton lemondása miatt új tag jelölé-

se szükséges. Az LB új tagja Bakacsi Gyula, a 

Társadalomtudományi Bizottság társelnöke 

javaslatára: 

Czeglédi József (1939) CSc (közgazdaságtu-

domány, 1973), nyugalmazott egyetemi docens, 

Pannon Egyetem GTK. 

 

Egészségtudományi képzések szakakkreditációs eljárásában újabb látogatáshoz pót-tag 

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

Az orvos- és egészségtudományok, valamint a 

sporttudományok képzéseit érintő szakakkredi-

tációs (párhuzamos) vizsgálatnak a még fo-

lyamatban lévő, az egészségtudományi képzé-

seket értékelő szakaszában szükségessé vált a 

Semmelweis Egyetem által székhelyén kívül, 

Luganoban (Svájc) folytatott gyógytornász-

fizioterapeuta alapképzés pótlólagos helyszíni 

látogatása. A látogatást lefolytató két szakértő 

Balázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára az 

illetékes, Egészségtudományi LB elnöke, 

Ádány Róza professzor, valamint az általa ja-

vasolt, az adott képzést illetően szakmailag 

kompetens szakértő: Barnai Mária PhD, 

(gyógytornász), főiskolai docens, dékán, Sze-

gedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és 

Szociális képzési Kar, Fizioterápia tsz. 

 

Gazdaságtudományi programakkreditációs LB kiegészítése 

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

Bánfi Tamás, Farkas Ferenc és Zalai Ernő le-

mondása, valamint más LB tagok elfoglaltsága, 

részbeni lemondása miatt az LB új tagjai 

Bakacsi Gyula, a Társadalomtudományi Bizott-

ság társelnöke javaslatára: 

Dimény Erzsébet (1946) CSc (közgazdaságtu-

dományok, 1997), nyugalmazott egyetemi do-

cens, Pannon Egyetem GTK. 

Gadócziné Fekete Éva (1946) CSc (földtudo-

mányok, 1997), egyetemi tanár, Miskolci Egye-

tem GTK. 

Losoncz Miklós (1954) DSc (közgazdaságtu-

dományok, 2007), egyetemi tanár, BME GTK. 

Pál Tibor (1956) CSc (gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok, 1997), egyetemi docens, Mis-

kolci Egyetem GTK. 

 



2015. június AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ  

 

 

11 

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

LB tagok elfoglaltsága, részbeni lemondása 

miatt új tag jelölésére van szükség. A látogató 

bizottság új tagja: 

Poór József DSc (közgazdaságtudományok, 

2014) egyetemi tanár, Szent István Egyetem. 

A biztosítási és pénzügyi matematika mester-

képzés értékeléséhez az LB új tagja: 

Barabás Béla PhD (matematikai tudományok, 

1997), nyugalmazott egyetemi docens, BME TTK. 

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

Tag lemondása, mások részbeni lemondása 

miatt az LB új tagjai Balázs Ervin, a MAB el-

nöke javaslatára: 

Báger Gusztáv CSc (közgazdaságtudományok, 

1971) professor emeritus, Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem, 

Bakacsi Gyula CSc (gazdálkodás- és szerve-

zéstudományok, 1994) egyetemi tanár, Sem-

melweis Egyetem 

 

Társadalomtudományi szakbizottság új tagja 

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

Fülöp Péter doktorandusz más elfoglaltsága 

miatt lemondott. A bizottság új tagja Keresztes 

Gábor, a Doktoranduszok Országos Szövetsége 

elnöke javaslatára: Fazekas Kornél Sándor 

doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegye-

tem ÁJK. 

 

OR-ZSE intézményakkreditációs LB új tagja 

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

A látogató bizottság bővítése javasolt a hitéleti 

képzések értékeléséhez. A bizottság további tag-

ja, Kustár Zoltán, az LB elnöke javaslatára: 

Enghy Sándor (1956) PhD (hittudomány, 

2003) egyetemi tanár, Sárospataki Református 

Teológiai Akadémia. 

 

MKE intézményakkreditációs LB új tagja 

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

A Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora 

összeférhetetlenségi kifogást emelt az LB HÖ-

OK által delegált tagja, Horváth Dávid ellen. 

A HÖOK által delegált új tag: 

Fábián Pál egyetemi hallgató, PTE. 

 

MOME intézményakkreditációs LB új tagja 

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

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kitűzött 

látogatási időpontja nem alkalmas az LB HÖ-

OK által delegált tagjának, helyette ezért új 

tag szükséges. A HÖOK által delegált új tag: 

Fábián Pál egyetemi hallgató, PTE 

 

Orvosképzésben a külföldi klinikai gyakorlóhelyeket Látogató Bizottság tagjai 

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

A SE ÁOK dékánjának ajánlására, Balázs Er-

vin, a MAB elnöke javaslatára az LB tagjai:  

Panyi György, tszv. egyetemi tanár, DE ÁOK 

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, 

Póka Róbert egyetemi tanár, DE ÁOK Szülé-

szeti és Nőgyógyászati Klinika, 

ifj. Gallyas Ferenc, egyetemi tanár, PTE ÁOK 

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, 

Szekeres Júlia, egyetemi tanár, PTE ÁOK Or-

vosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, 

Bereczki Dániel, egyetemi tanár, SE ÁOK Ne-

urológiai Klinika, igazgató, 

Nagy Zoltán Zsolt, egyetemi tanár, SE Szemé-

szeti Klinika, dékán, SE-ETK, 

Forster Tamás, egyetemi tanár, SZTE ÁOK II. 

Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Köz-

pont, 

Orvos Hajnalka, egyetemi tanár, SZTE ÁOK 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. 

A legközelebbi, 2015 tavaszára tervezett látoga-

tások koreai, majd izraeli kórházakat érintenek. 

A most elfogadott LB tagokból esetenként 4 

különböző intézményből összeálló 4 fős bizott-

ságok végzik a látogatást. 
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Változás a Károli Gáspár Református Egyetem Látogató Bizottságában 

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

Fabiny Tamás LB elnök lemondása miatt Ba-

lázs Ervin, a MAB elnöke javaslatára az LB új 

elnöke: 

Lukács László PhD, professor emeritus, Sapi-

entia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. 

Az LB új tagjai: 

Frankó Tamás PhD, főiskolai docens, rektor-

helyettes, Esztergomi Hittudományi Főiskola, 

Veres Sándor Péter PhD, egyetemi tanár, Bap-

tista Teológiai Akadémia 

 

Műszaki tudományi bizottság új tagja 

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

Mecsi József bizottsági tag elhalálozása miatt 

a bizottság új tagja Kóczy T. László, a Műszaki 

tudományi bizottság elnöke javaslatára: 

Lindenbach Ágnes PhD, egyetemi tanár, Pécsi 

Tudományegyetem.

 



2015. június AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ  

 

 

13 

INTÉZMÉNYI, KARI ÉS MONITOR HATÁROZATOK, TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: Budapesti Gazdasági Főiskola 

A Budapesti Gazdasági Főiskola újraszervezte 

a Kutatóközpont munkáját, növelte a karok és 

a kutatóközpont közötti tudományos együtt-

működést, az intézmény egészére egységes 

publikációs és konferencia-megjelenési lehető-

ségeket biztosított. Az intézmény időközben a 

2013 és 2016 közötti időszakra elnyerte az Al-

kalmazott Tudományok Főiskolája kiválósági 

címet. Számos intézkedés történt az intézmény 

egységes képének kialakítására, a karok közti 

mobilitás fokozására.  

Az intézmény továbbra is küzd az oktatói ter-

helés csökkentésének és az oktatói kar fiatalí-

tásának feladatával – számos előrelépés történt 

mindkét területen. Lépések történtek az admi-

nisztrációs rendszer tökéletesítésére, ma már 

egységesen a NEPTUN rendszert használják. 

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegen-

forgalmi Kar komoly lépéseket tett a kar nem-

zetközi elfogadottságának érdekében a hasonló 

jellegű nemzetközi főiskolák hálózatába törté-

nő szerves beilleszkedésre. A javaslatok figye-

lembe vételével többek között 2014-ben angol 

nyelven is beindították a turizmus menedzsment 

mesterképzést, a Karrier és Alumni Iroda tevé-

kenységét kibővítették a szakmai gyakorlatok 

szervezésével, kiemelt nemzetközi partnereik 

vezető oktatóit bevonták az idegen nyelvű kép-

zésekbe, bővítik a külföldi hallgatók toborzását 

stb. 

A rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

alapképzés tervezett indításával kapcsolatban 

megjegyzendő, hogy a szak a sporttudomány 

képzési területbe van sorolva, képzési területi 

kapacitás szükséges. 

A Külkereskedelmi Kar számos intézkedést tett 

a nemzetközi együttműködés, a kar nemzetközi 

beágyazottságának növelése érdekében. Így 

többek között a MAB 2014 őszén támogatta a 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mester-

szak indítására benyújtott kérelmet. A kar 

igyekszik tovább erősíteni pozícióit Ázsiában 

és Dél-Amerikában. A nemzetközi és tudomá-

nyos dékánhelyettes felügyelete mellett átszer-

vezésre került a Nemzetközi Osztály (2014 óta: 

Nemzetközi Iroda). 2014 őszétől a Külkereske-

delmi Kar is fogad külföldi hallgatókat a Sti-

pendium Hungaricum program keretében. 

Javasolt az idegen nyelvű képzések akkreditá-

ciójának kérése. 

A Pénzügyi és Számviteli Kar számára megfo-

galmazott MAB-ajánlások egy részének a tel-

jesítése az előkészítési szakaszban van, más 

fejlesztések már megvalósultak: pl. a Számvi-

tel Intézeti Tanszéken a számviteli törvény 

évenkénti változása miatt a fejlesztés keretében 

kétévenként az írott formában készült jegyze-

teket lecserélik; a PSZK Könyvtárának állo-

mánya 2012.04.01. óta 329 db angol nyelvű 

dokumentummal gazdagodott; évente megren-

dezésre kerül az Országos Pénzügyi és Számvi-

teli Esettanulmány-verseny. Ugyanakkor a kar 

lemorzsolódási adatai továbbra is javítandók, 

azokat a mintatanterv engedélyezett mértékű 

átalakításával és az előfeltételként gyakran fe-

leslegesen megjelölt kurzusok feloldásával 

próbálták megoldani. 

Összességében a megkezdett fejlesztések és az 

elért eredmények a MAB által megfogalmazott 

ajánlásokat (2012/8/VI/1. sz. MAB határozat) 

figyelembe veszik, azok szellemében történtek 

meg. 

 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: Debreceni Egyetem 

Az egyetemi és a kiegészítő kari beszámolók 

tanúsága szerint a Debreceni Egyetem rektori 

és kari vezető testületei érdemben foglalkoztak 

a MAB ajánlásaival (2012/8/VI/2 sz. MAB 

határozat). A közbenső két és fél évben lénye-

gesen változott a DE munkáját szabályozó jogi 

környezet, amely redukálta az egyetem lehető-

ségeit az ajánlott szervezeti változtatási lehető-

ségek közötti választásokban. Az intézkedési 

terv egésze pozitív irányba mutat, kielégítő 

mélységű és mennyiségű aktív lépésről számol 

be, illetve irányoz elő.  

Az intézmény a fentieket tartalmazó MAB el-

nöki levelet kapott, amelyben az egyes ajánlá-

sokra adott válaszokhoz 10 pontba foglalt ész-

revételeket fűzött a MAB.  
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Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: Közép-európai Egyetem (CEU) 

A Közép-európai Egyetem az intézményakkre-

ditációs jelentésben (2012/7/V/2 sz. MAB ha-

tározat) megfogalmazott egyes MAB javasla-

tok nyomán tett intézkedésekről, illetve a ja-

vaslatokra vonatkozó álláspontjáról részletes 

tájékoztatást nyújtott, melyhez csatolta az in-

tézmény belső minőségbiztosítási szabályzatát. 

Az intézmény a MAB javaslatok egy részét 

illetően megfelelő intézkedéseket hozott, a to-

vábbi javaslatok tárgyában kifejtette – elfo-

gadható – álláspontját.  

A MAB elnöke ilyen tartalmú válaszlevelet 

küldött a rektornak. 

 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: Pécsi Tudományegyetem 

A benyújtott tájékoztató jelentés az egyetem 

egészére és az egyes karokra vonatkozóan be-

mutatja a MAB intézményakkreditációs jelen-

tésében (2012/8/VI/5. sz. MAB határozat) 

megfogalmazott javaslatokra megtett intézke-

déseket, és az ezekkel kapcsolatosan elért 

eredményeket.  

A Pécsi Tudományegyetem rektora mindezeket 

pozitívan értékelő, elfogadó értelmű MAB el-

nöki levelet kapott, mely a megküldött beszá-

molójukról az egyetemet és a karokat érintően 

külön-külön rövid értékelést is tartalmaz. 

 

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről: Szent István Egyetem 

A Szent István Egyetem az intézményakkredi-

tációs jelentésben (2012/8/VI/6 sz. MAB hatá-

rozat) megfogalmazott MAB javaslatok nyo-

mán számos minőségfejlesztési célzatú intéz-

kedést tett, ezekről részletes (25 oldalas) tájé-

koztatást nyújtott. 

Összességében az intézményi és kari minőség-

fejlesztési intézkedések a MAB által megfo-

galmazott ajánlásokat figyelembe vették, azok 

szellemében történtek meg.  

Az intézmény MAB elnöki levélben kapott 

tájékoztatást a szükségesnek tartott további 

intézkedésekről.  

 

Pápai Református Teológia Akadémia intézményakkreditációs értékelése 

A MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény, a vonatkozó további jog-

szabályok, valamint a MAB akkreditációs el-

várásai és a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjei (Standards and Guidelines 

in the European Higher Education Area, ESG) 

alapján értékelte a Pápai Református Teoló-

giai Akadémián folyó képzés, tudományos 

kutatás, feltételeit. Ezzel összefüggésben vizs-

gálta az intézmény alaptevékenységét, műkö-

dését, személyi és infrastrukturális ellátottsá-

gát, minőségbiztosítását, s a jelen határozatot 

hozta. 

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

1. A Pápai Református Teológiai Akadémia 

intézményakkreditációs vizsgálata eredmé-

nyeként a MAB megállapította, hogy a főis-

kola – amennyiben a jelentésben megjelölt 

hiányosságokat pótolja – megfelel azoknak 

a minőségi elvárásoknak, amelyeket a tör-

vény szellemében a MAB állásfoglalása fő-

iskola akkreditációja feltételének tekint. 

Ezen belül a főiskola megfelel a felsőokta-

tási minőségbiztosítás európai sztenderdje-

inek (ESG).  

A MAB a Pápai Református Teológiai Aka-

démiát, valamint annak hitéleti szakjait 

 teológia osztatlan mesterképzési szak [lel-

kész szakirány], 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapkép-

zési szak 

akkreditálja. 

A főiskola akkreditációja – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2019. december 31-ig hatályos. 

A teológia osztatlan mesterképzési szak, vala-

mint a katekéta–lelkipásztori munkatárs alap-

képzési szak akkreditációja – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2019. december 31-éig hatályos, a megjelölt 

hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2015. 

május 31-ig történő benyújtása mellett, és 
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2016 szeptemberében induló követő (monitor) 

vizsgálat közbeiktatásával.  

2. Az intézmény vezetése az akkreditációs je-

lentésben szereplő – és követő (monitor) 

vizsgálattal nem érintett – javaslatokkal 

kapcsolatos intézkedésekről 2016. szeptem-

ber 1-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot. A 

MAB felhívja az intézmény figyelmét, hogy 

a fent megjelölt követő (monitor) vizsgála-

toknak az Nftv. 6. § (2) bekezdésében és 91. 

§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

kihatása lehet az intézmény akkreditációjá-

ra is. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a határozat melléklete. A határo-

zat és a jelentés a MAB honlapján a Határoza-

tok/Intézményakkreditáció/3. körös jelentések 

menüpontban olvashatók. 

 

Sárospataki Református Teológia Akadémia intézményakkreditációs értékelése

A MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény, a vonatkozó további jog-

szabályok, valamint a MAB akkreditációs el-

várásai és a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjei (Standards and Guidelines 

in the European Higher Education Area, ESG) 

alapján értékelte a Sárospataki Református 

Teológiai Akadémián folyó képzés, tudomá-

nyos kutatás, feltételeit. Ezzel összefüggésben 

vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, mű-

ködését, személyi és infrastrukturális ellátott-

ságát, valamint minőségbiztosítását, s a jelen 

határozatot hozta. 

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

A Sárospataki Református Teológiai Akadé-

mia intézményakkreditációs vizsgálata ered-

ményeként a MAB megállapította, hogy a főis-

kola – amennyiben a jelentésben megjelölt hi-

ányosságokat pótolja – megfelel azoknak a 

minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény 

szellemében a MAB állásfoglalása főiskola 

akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a 

főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbizto-

sítás európai sztenderdjeinek (ESG).  

A MAB a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémiát, valamint annak hitéleti szakjait 

 teológia [lelkész szakirány] osztatlan mes-

terképzési szak 

 katekéta–lelkipásztori munkatárs alapkép-

zési szak 

 református közösségszervező alapképzési szak 

akkreditálja. 

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs 

feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 

– 2019. december 31., a megjelölt hiányossá-

gokra reagáló intézkedési terv 2015. május 31-

ig történő benyújtása mellett, valamint az in-

tézmény és a református közösségszervező 

alapképzési szak tekintetében 2016 szeptembe-

rében induló követő (monitor) vizsgálat köz-

beiktatásával. 

A MAB jelentés az intézmény akkreditációs 

értékeléséről a határozat melléklete. A határo-

zat és a jelentés a MAB honlapján a Határoza-

tok/Intézményakkreditáció/3. körös jelentések 

menüpontban olvashatók. 

 

Intézményakkreditációs monitor eljárás - Pannon Egyetem GTK 

Előzmény: 

A MAB 2013/8/IX/4. sz. határozata értelmé-

ben a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 

Kara 2018. december 31-ig hatályos akkredi-

tációt kapott, de egyetemi kari minősítés nél-

kül, és ezzel együtt járóan (legkésőbb) 2015. 

szeptemberben lefolytatandó követő (monitor) 

vizsgálat közbeiktatásával. 

A kart érintő akkreditációs minősítésben jelzett 

egyetlen hiányosság a következő volt: "Az egy 

teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudomá-

nyos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes 

idejű nappali képzésben résztvevő hallgatók 

száma meghaladja a jogszabály szerinti maxi-

mális 35 főt; összesen 2219/43, azaz 51,6 fő." 

Az egyetem rektora levelében arról tájékoztatta 

a MAB-ot, hogy ."az egy teljes munkaidőben 

foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendel-

kező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzés-

ben résztvevő hallgatók száma a kezdeti 56,9 

(2047/36) értékről fokozatosan csökkent, és a 

2014-2015 tanév második félévére elérte a 

30,1 értéket (2015. február 15-i adat)”. 

2015/3/VII. sz. MAB határozat (2015.03.27) 

Az előírt követő eljárás keretében megállapí-

tást nyert, hogy az egy teljes munkaidőben fog-

lalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező 
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oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben 

résztvevő hallgatók száma a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán a 2015. február 

15-i állapot szerint 30,1 fő, a vonatkozó törvé-

nyi előírásnak megfelel. A kar akkreditációjá-

nak hatálya változatlanul 2018. december 31., 

az akkreditációs minősítés módosul: a PE GTK 

egyetemi karként akkreditált. 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem filmmaking angol nyelvű mesterszak – monitor eljárás 

Előzmény: 

A MAB a 2012/1/XI/24. sz. határozatában tá-

mogatta a filmmaking angol nyelvű mester-

képzési szak indítását. A határozatban a MAB 

jelezte, hogy 2014-ben monitorvizsgálat kere-

tében győződik meg a határozatában jelzett, a 

képzés minőségét veszélyeztető hiányosságok 

megnyugtató rendezéséről, s a javaslatok nyo-

mán tett intézkedésekről és azok eredményei-

ről 2015. január 19-ig intézményi tájékozta-

tást kért. 

Az egyetem rektora 2015. január 19-i levelében 

arról tájékoztatta a MAB elnökét, hogy a kép-

zést forráshiány miatt nem tudták elindítani. 

2015/3/VIII. sz. MAB határozat (2015.03.27.) 

A MAB a működtetési feltételek hiánya miatt a 

Színház- és Filmművészeti Egyetemen a 

filmmaking mesterszakon indítani tervezett 

képzés támogatását visszavonja. 

 

PPKE fordító és tolmács mesterképzési szak – monitor eljárás 

2015/4/XI. sz. MAB határozat (2015.04.24.) 

A MAB nem támogatja a fordító és tolmács 

mesterképzési szakon a képzés további folyta-

tását a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 

Indoklás:  

- A korábban felmerült egyik probléma az volt, 

hogy képzésükben a diplomamunka és a zá-

róvizsga más a fordító és más a tolmács szak-

irányban. A jelen beadványban a záróvizsga- 

és a diplomamunka-alternatívák és azok sza-

bályozása kimunkált, egységes. Előremutató 

az is, hogy a karon nyelvtudományi doktori 

képzés folyik, ez a tehetséggondozás fontos 

eleme lehet. Mindazonáltal a tudományos 

háttér tekintetében korábban megfogalmazott 

MAB kritikai észrevételekre reflektálnak 

ugyan, de jobbára csak szándékokról és ter-

vekről esik szó.  

- A korábbi szakfelelős helyett megnevezett 

újabb felelős egyetemi docens, a PPKE Angol 

tanszékének oktatója, szakmai kompetenciá-

jának összhangja a képzési programmal rész-

leges, tudományos fokozatát irodalomtudo-

mányból szerezte és publikációi is főként iro-

dalomtudományiak, de rendelkezik fordítói 

kompetenciával is. A doktori nyilvántartásá-

ban doktori iskolai közreműködőként, téma-

vezetőként nem szerepel. A tolmács szakirány 

felelőse megbízott oktató, publikációs tevé-

kenysége a beadvány szerint is minimális 

(kisszámú, régebbi évjáratú, egy-két oldalas 

írások), az MTMT-ben nem is szerepel, dok-

tori iskolai tevékenysége sincs. A program 

szerinti 28 tantárgy oktatását 24 oktató látja 

el, közülük 11 fő tantárgyfelelős. Mindannyi-

an megfelelő szakmai gyakorlattal bírnak, 

szakmai kompetenciájuk kissé heterogén. A 

publikációs tevékenység számos oktatónál 

igencsak szerény, egyikük esetében az elmúlt 

öt évben egyáltalán nem is jelent meg publi-

káció.  

- Az infrastrukturális feltételek adottak, a 

könyvtári alap-ellátottság elfogadható, bár a 

könyvtár (még) nem rendelkezik a fordítás- és 

a tolmácsoláskutatáshoz is kapcsolódó gaz-

dag és soknyelvű nyelvtudományi kínálattal 

és fordítástámogató szoftverekről sem szól a 

beadvány.  

- A megadott 30+10 fős hallgatói létszám a 

képzési kapacitásukat tekintve reálisnak tű-

nik, nem túlzó. Viszont a nyelvpároknál az öt-

féle C-nyelvi opció (angol, német, francia, 

spanyol, olasz) sokfélesége miatt nem vilá-

gos, hogyan működnek majd az esetenként ta-

lán egy-két fős csoportok; ez költségessé, tar-

talmilag is nehezen kivitelezhetővé teheti a 

képzést.  

Összefoglalva: A személyi feltételek és a tudo-

mányos háttér tekintetében a jelenlegi kép in-

kább kedvezőtlen. A vezetés fejlesztési szándé-

ka érzékelhető, de a konkrét publikációs és 

egyéb, kutatásra utaló háttér (még) viszonylag 

gyenge, ezért a képzés további folytatása nem 

támogatható.  

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=10271&FF9-DIUuDJnAgc1CNcf5P0
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DOKTORI ISKOLAI ÉS EGYETEMI TANÁRI HATÁROZATOK 

A doktori iskolák akkreditációjának határozat típusai 

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

A doktori iskolák akkreditációjának határozat-

típusairól szóló előterjesztést a plénum, belső 

használatra az alábbiak szerint elfogadta.  

a) A 2014-ig akkreditált, továbbá a 2015-ig 

akkreditált, de a 2013-as megfelelőségi el-

járásban „nem felelt meg” minősítést kapott 

doktori iskolák akkreditációja 5 évre (2019. 

december 31-ig) szól, ha a megfeleléshez 

minimálisan szükséges törzstagok mindegyi-

ke eddig az ideig az életkori feltételeknek is 

eleget tesz, és egyéb kifogás nem merül fel. 

b) Amennyiben a doktori iskola törzstagjai 

között olyan személy(ek) is van(nak), 

aki(k) a következő 5 évnél rövidebb időn 

belül tölti(k) be azt az életkort, mely után 

törzstagként, illetve egyetemi tanár törzs-

tagként már nem vehető(k) figyelembe – 

és egyéb kifogás nem merül fel –, akkor a 

doktori iskola akkreditációjának hatálya 

addig a napig szól, amelyen előreláthatólag 

a doktori iskola törzstagjainak, illetve egye-

temi tanár törzstagjainak száma a minimáli-

san elfogadható mérték alá csökken. 

c) A MAB egyes feltételek teljesítésére határ-

időt adhat. Ilyen esetben a doktori iskola 

akkreditációja határozott időre, 1 vagy 2 

évre (2015. december 31-ig vagy 2016. 

december 31-ig) szól, mely időpontot meg-

előzően a MAB követő (monitor) eljárással 

fogja megvizsgálni a DI megfelelőségét. 

A követő (monitor) vizsgálat eredményétől 

függően a MAB az akkreditációt 2019. dec-

ember 31-ig megadhatja. 

d) Ha a doktori iskola több tudományágban 

kért akkreditálást, de a MAB nem állapít 

meg megfelelést a DI összes tudomány-

ágára nézve, akkor az akkreditáció az a) 

vagy b) típus szerint alakul, 2015. október 

1-jén induló követő (monitor) eljárással 

(programozott ellenőrzés). 2015. szeptem-

ber 30-ig az iskola eldöntheti, hogy a meg 

nem felelt tudományágat megjelölt, de így 

törzstagként figyelembe nem vehető szemé-

lyeket témavezetőkké minősíti át, vagy a 

meg nem felelt tudományágra is kiterjedően 

– esetleg új törzstag(ok) megjelölésével – 

ismét akkreditálást kér. Ha ezt az iskola 

szeptember 30-ig nem kéri, akkor végzi el a 

MAB a követő (monitor) vizsgálatot, hogy 

megállapítása, átminősítették-e témaveze-

tőkké (vagy visszavonták-e) a tudományág 

meg nem felelése miatt törzstagként figye-

lembe nem vett személyeket, módosították-

e a DI dokumentumait a kevesebb tudo-

mányágnak megfelelően. 

A követő (monitor) vizsgálat eredményétől 

függően a MAB megerősítheti vagy meg-

vonhatja a DI akkreditációját. 

e) Ha a doktori iskola törzstagjai között nin-

csenek többségben az egyetemi tanárok 
(387/2012.(XII.19.) Korm. rendelet 2.§(1) 

bekezdés), függetlenül a törzstagok tényle-

ges számától, akkor az akkreditáció az a) 

vagy b) típus szerint alakul, 2015. október 

1-jén kezdődő követő (monitor) eljárással 

(programozott ellenőrzés), amely vizsgálat 

célja annak megállapítása, többségbe kerül-

tek-e az egyetemi tanárok a doktori iskola 

törzstagjai között. 

A követő (monitor) vizsgálat eredményétől 

függően a MAB megerősítheti vagy meg-

vonhatja a DI akkreditációját. 

f) Nem akkreditálja a MAB a doktori iskolát 

súlyos hiányosság esetén, pl. ha a doktori 

iskola „megfelelt” minősítésű törzstagjai-

nak száma, összetétele nem felel meg a fen-

ti hivatkozott kormányrendeletnek és a 

MAB bírálati szempontjainak.  

Nem akkreditált doktori iskola akkreditációja 

iránti kérelem a MAB-hoz bármikor benyújt-

ható. A MAB a www.doktori.hu adatbázisba 

feltöltött adatoknak akkori állapota alapján 

véleményez, amikor az intézmény rektorának a 

levelét megkapja. 

 

http://www.doktori.hu/
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Doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontjainak módosítása 

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

A doktori iskolák bírálati szempontjainak mó-

dosításait a plénum elfogadta. 

1. A művészettudomány tudományág átkerül a 

művészetek közül a bölcsészettudomány tu-

dományterületbe, a művészettudomány tu-

dományágban akkreditálandó törzstagokat a 

Bölcsészettudományi és a Művészeti bizott-

ság is értékeli. 

2. A művészettudomány tudományágban fi-

gyelembe vett mesterszak (az eddig figye-

lembe vettek mellett): filmdramaturg, szín-

házi dramaturg. 

3. 2016. január 1-jétől MAB-elvárás: a doktori 

iskola vezetője DSc/MTA doktora fokozat-

tal/címmel rendelkezzen; kivétel: a hittu-

dományi és a művészeti doktori iskola, to-

vábbá ha a doktori iskola vezetője nem ma-

gyar állampolgár.  

4. Nemcsak a publikációs adatokat, hanem a 

tudománymetriai adatokat is az MTMT-ből 

importálva, átvéve veszi figyelembe a 

MAB. 

5. I.3. pont módosítandó, az életév be nem 

töltése javítandó: 

„I.3.1. A DI vezetője a DI létesítése évében 

a 66. 65., életévét, működő DI értékelése 

évében – vezetőváltást követően is – a 71. 

70. életévét még nem tölti be.” 

6. Tudományágak listája módosítandó:  

2.6. Közlekedés- és járműtudományok 

Transportation engineering and vehicle 

engineering 

7. Tudományágak angol elnevezése módosí-

tandó:  

- állam- és jogtudományok (csak) law.  

- közigazgatástudomány public 

administration. 

8. A 3. melléklet ne csak a MAB által a meg-

ítéléshez figyelembe vett publikációkra vo-

natkozzon, hanem újra tartalmazzon infor-

mációkat az 5+5 között figyelembe nem 

vehető publikációkkal kapcsolatban is:  

- 15 szerzőnél több társszerzős publikáci-

ót a MAB nem vesz figyelembe; 

- nem veszi figyelembe a szerkesztett 

könyvet sem, aminek a törzstag a szer-

kesztője, nem a szerzője (de a könyvben 

szereplő, általa írt tanulmány figyelembe 

vehető). Gyűjteményes kötet, tanulmány-

kötet figyelembe vétele szakértői értéke-

lés alapján lehetséges. 

- ugyanazon mű több kiadásban csak egy 

tételnek számít; 

- idegen nyelven és magyarul is kiadott 

azonos mű csak egy tételnek számít. Az 

idegen nyelven kiadott mű fordítóját is 

fel kell tüntetni, ha azt nem a szerző for-

dította. 

9. A doktori értekezés legyen elérhető a 

www.doktori.hu-ból vagy az MTMT-ből 

(ne az intézmény könyvtárából) 

10. Annak nyomán, hogy a nemzeti felsőokta-

tási törvényben kettéválik az egyetemi taná-

ri munkakörben való foglalkoztatás 

(=jogviszony, megszűnik a 70 éves életkor 

elértével) és az egyetemi tanári munkaköri 

cím (=adományozott cím, mindaddig meg-

marad, amíg a köztársasági elnök meg nem 

vonja), a MAB bírálati szempontjai között 

pontosítandó:  

E dokumentumban egyetemi tanár = egye-

temi tanári munkakörben foglalkoztatott. 

11. II.2.1. A törzstagok között az egyetemi ta-

nárok legyenek többségben, függetlenül a 

törzstagok tényleges számától. 

II.2.2. Egy tudományágban létesü-

lő/működő DI-ben az iskolának folyamato-

san van legalább 7 „megfelel” minősítésű 

törzstagja (TT), akik közül legalább 4 egye-

temi tanár. A hét TT között lehet legfeljebb 

1 professor emeritus; legfeljebb 2 külső, ku-

tatóintézeti kutató (DSc/MTA doktora); 

legfeljebb 3, a DI anyaintézményében fog-

lalkoztatott, nem egyetemi tanár okta-

tó/kutató. A doktori iskolának lehet 7-nél 

több TT-ja, a II.2.1. figyelembevételével. 

II.2.3. A két tudományágban létesü-

lő/működő DI-ben az iskolának folyamato-

san van legalább 11 „megfelel” minősítésű 

TT-ja; közöttük tudományáganként leg-

alább 4 TT, akik közül legalább 3 egyetemi 

tanár. A tizenegy TT közül tudományágan-

ként legfeljebb 1 lehet professor emeritus, 

illetve tudományáganként legfeljebb 1 kül-

ső, kutatóintézeti kutató (DSc/MTA dokto-

ra); legfeljebb 5, a DI anyaintézményében 

foglalkoztatott nem egyetemi tanár okta-

tó/kutató. A doktori iskolának lehet 11-nél 

több TT-ja, a II.2.1. figyelembevételével. 

II.2.4. A három vagy több tudományágban 

létesülő/működő DI-ben az iskolának fo-

lyamatosan van tudományáganként leg-

alább 3 TT-ja, akik közül legalább 2 egye-

temi tanár. A minimálisan elvárt TT-ok kö-

http://www.doktori.hu-ból/
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zött lehet tudományáganként legfeljebb 1 

professor emeritus, illetve tudományágan-

ként legfeljebb 1 külső, kutatóintézeti kuta-

tó (DSc/MTA doktora), a DI anyaintézmé-

nyében foglalkoztatott nem egyetemi tanár 

oktató/kutatók száma nem korlátozott. A 

doktori iskolának lehet a minimálisan szük-

ségesnél több TT-ja, a II.2.1. figyelembevé-

telével. 

Ha a fenti 2.1-2.3. esetekben a TT-ok száma 

több a minimálisan elvártnál és közöttük tu-

dományáganként egynél több professor eme-

ritus és/vagy egynél, illetve egy tudomány-

ágas DI-ben kettőnél több külső kutató van, 

a MAB az ő megfelelőségüket is értékeli.  

12. Kimaradt a jogszabályból [(Nftv. 67 (3) f) 

pont], hogy a DI megszűnésével kapcsolatos 

ügyben az Oktatási Hivatal (OH) kikéri a 

MAB szakvéleményét (e pontban ugyanis az 

intézmény általi megszüntetési kezdeménye-

zésre gondoltak, bár ez nem szerepel a tör-

vényben). A MAB szakvéleményét – a doktori 

iskolákra vonatkozóan is – az OH az intéz-

mény működési engedélyének felülvizsgálati 

eljárásában kéri és veszi majd figyelembe. A 

működési engedély OH általi felülvizsgálatá-

ig, illetve a működési engedély megvonásáig 

azok a doktori iskolák is folytathatják a mű-

ködésüket (bár akkreditáció nélkül), amelye-

ket a MAB a jelenlegi eljárásban nem akkre-

ditál. A jogszabálykövetés miatt módosítan-

dó a MAB szabályozás: 

Doktori iskolák átalakulása, megszűnése 

V.3.1. Az intézmény kezdeményezése 

V.3.1.1. Az intézmény doktori tanácsa java-

solhatja a szenátusnak, illetve a fenntartó-

nak a DI összevonását, szétválasztását, 

megszüntetését, ha a személyi (törzstagi, 

hallgatói), mesterképzési, tárgyi, pénzügyi 

feltételek változása ezt szükségessé teszi.  

Az intézmény rektora a javaslatot részle-

tes indoklással ellátva megküldi az Okta-

tási Hivatalnak (OH). 

V..3.1.2. A megszüntető döntésről a rektor a 

MAB-ot tájékoztatja. 

V.3.1.3. Összevonás, szétválás esetén a MAB 

az Oktatási Hivatal felkérésére a doktori 

iskolát újra értékeli.  

V.3.2. A MAB kezdeményezése 

V.3.2.1. Ha a doktori iskola értékelésekor a 

MAB a doktori iskolát nem akkreditálja, 

arról tájékoztatja az érintett intézmény 

rektorát és az Oktatási Hivatalt.  

V.3.2.2. A doktori iskolát nem akkreditáló ha-

tározat, továbbá a „nem felelt meg” minő-

sítésű törzstagok esetében a róluk készült 

Összegzés ellen a határozat kézhezvételétől 

számítva 60 napon belül az intézmény rek-

tora felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a 

MAB elnökéhez. A felülvizsgálati kérelem 

a www.doktori.hu adatbázisba az akkredi-

tációs értékelés megkezdéséig felvitt ada-

tokon alapulhat. A felülvizsgálati kérelmet 

a MAB Felülvizsgálati bizottsága bírálja el 

az ügyrendje szerint.  

V.3.2.3. A Felülvizsgálati bizottság határoza-

táról a MAB az Oktatási Hivatalt tájékoz-

tatja. 

V.3.2.4. Doktori iskola akkreditációja iránti 

kérelem a MAB-hoz bármikor benyújtha-

tó. A MAB a www.doktori.hu adatbázisba 

feltöltött adatoknak akkori állapota alap-

ján véleményez, amikor az intézmény rek-

torának a levelét megkapja.  

A módosított, 2015. szeptember 30-tól hatá-

lyos bírálati szempontok a MAB honlapján és a 

www.doktori.hu oldalon elérhetőek. 

 

Doktori iskolák bírálati szempontjainak (2015/1/IV/1. sz. MAB határozat) módosítása 

Előzmény: 

1. Törzstagi megfelelőség, külföldi tartózko-

dás (külföldi állampolgár törzstagok) 

Egyes magyar felsőoktatási intézmények 

egyre több külföldi állampolgárságú, munka-

idejük nagy részében külföldön dolgozó sze-

mélyt alkalmaznak – hazai köztársasági elnö-

ki kinevezésük után – egyetemi tanári mun-

kakörben. Ezen egyetemi tanárokat, teljes 

munkaidős hazai alkalmazásuk alapján, az il-

lető egyetemek doktori iskolájuk törzstagjai-

ként is számításba kívánják venni. A MAB 

véleményezések koherenciáját, valamint a 

magyar és a külföldi állampolgár oktatókkal 

szembeni azonos elvárások és elbírálás elvét 

biztosítandó, a doktori iskolák akkreditációs 

bírálati szempontjainak módosítása javasolt. 

A módosítás megszüntetné, hogy csak a dok-

tori iskolába való belépéskor vizsgáljuk, 

hogy nincs-e tartósan külföldön a törzstagje-

lölt. Ugyanakkor az egy év túlságosan hosszú 

idő, a "folyamatos aktív részvétel" jogos el-

http://www.doktori.hu/
http://www.doktori.hu/
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várás minden törzstagtól, legyen az magyar 

vagy külföldi állampolgár. 

2. DI akkreditáció hatálya 

A módosítás a doktori iskolák éves ütemezett 

MAB véleményezése miatt indokolt, ezek az 

ügyek a júliusi, illetve a decemberi plénumra 

kerülnek. 

2015/4/V. sz. MAB határozat (2015.04.24.) a 

(2015/1/IV/1. sz. MAB határozat) módosítása 

A doktori iskolák bírálati szempontjainak 

(2015/1/IV/1. sz. MAB határozat) módosítá-

sát a testület az alábbiak szerint elfogadta. A 

bírálati szempontok a MAB honlapján elérhe-

tőek. 

"I.1.6. Nincs tartósan szabadságon vagy kül-

földön. Folyamatosan, aktívan részt vesz a 

DI tevékenységében." 

„V.1. (…) Amennyiben a doktori iskola törzs-

tagjai között olyan személy(ek) is van(nak), 

aki(k) a következő 5 évnél rövidebb időn be-

lül tölti(k) be azt az életkort, mely után törzs-

tagként, illetve egyetemi tanár törzstagként 

már nem vehető(k) figyelembe, abban az 

esetben a doktori iskola akkreditációjának 

hatálya azon év július 31., illetve december 

31. napjáig szól, melyben előre láthatólag a 

doktori iskola törzstagjainak, illetve egyetemi 

tanár törzstagjainak száma a minimálisan el-

fogadható mérték alá csökken.” 

A módosítások hatályba lépése: 2015. 

szeptember 30. 

 

Működő doktori iskolák akkreditációja 

A határozatok teljes szövege a MAB TIR (tir.mab.hu), valamint a www.doktori.hu adatbázisban elér-

hető. 

Akkreditált doktori iskolák

MAB-kód Intézmény Tárgy Határozatszám 

D48 DE Humán tudományok DI 2015/1/XI/1/2 

D97 PTE Interdiszciplináris DI 2015/1/XI/2/2 

D152 PTE Breuer Marcell DI 2015/1/XI/5/2 

D76 SE Molekuláris orvostudományok DI 2015/1/XI/6/2 

D183 DE Molekuláris sejt- és immun-biológia DI 2015/1/XI/7/2 

D95 PTE Elméleti orvostudományok DI 2015/1/XI/8/2 

D112 SZTE Elméleti orvostudományok DI 2015/1/XI/9/2 

D201 DE Fogorvostudományi DI 2015/1/XI/11/2 

D94 PTE Klinikai orvostudományok DI 2015/1/XI/12/2 

D111 SZTE Klinikai orvostudományi DI 2015/1/XI/13/2 

D33 ME Kerpely Antal Anyagtudományok és –technológiák DI 2015/1/XI/14/2 

D7 NYME Cziráki József Faanyagtudomány és technológiák DI 2015/1/XI/15/2 

D83 PE Vegyészmérnöki- és anyagtudományok DI 2015/1/XI/16/2 

D84 PE Informatikai tudományok DI 2015/1/XI/20/2 

D146 BME Kandó Kálmán DI 2015/1/XI/21/2 

D20 ELTE Pszichológiai DI 2015/1/XI/22/2 

D143 BME Villamosmérnöki tudományok DI 2015/1/XI/24/2 

D42 DE Molekuláris orvostudomány DI 2015/1/XI/25/2 

D43 DE Laki Kálmán DI 2015/1/XI/26/2 

D44 DE Klinikai orvostudományok DI 2015/1/XI/27/2 

D45 DE Gyógyszerészeti tudományok DI 2015/1/XI/28/2 

D46 DE Egészségtudományok DI 2015/1/XI/29/2 

D72 SE Elméleti orvostudományok DI 2015/1/XI/30/2 

D73 SE Klinikai orvostudományok DI 2015/1/XI/31/2 

D74 SE Gyógyszertudományok DI 2015/1/XI/32/2 

D75 SE Szentágothai János Idegtudományi DI 2015/1/XI/33/2 

D78 SE Mentális egészségtudományok DI 2015/1/XI/34/2 

http://www.doktori.hu/
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=4&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=6&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=8&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=451&tid=451&idx=2&ord=asc&off=0&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9632&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9633&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9636&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9637&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9638&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9639&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9640&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9642&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9643&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9644&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9645&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9646&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9647&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9651&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9652&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9653&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9655&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9656&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9657&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9658&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9659&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9660&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9661&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9662&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9663&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9664&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=9665&iYf7LHkHZPuh1rBkQZNQZ0
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MAB-kód Intézmény Tárgy Határozatszám 

D79 SE (TE) Sporttudományok DI 2015/1/XI/35/2 

D92 PTE Gyógyszertudományi DI 2015/1/XI/36/2 

D93 PTE Interdiszciplináris orvostudományok DI 2015/1/XI/37/2 

D108 SZTE Multidiszciplináris orvostudományok DI 2015/1/XI/38/2 

D109 SZTE Gyógyszertudományok DI 2015/1/XI/39/2 

D110 SZTE Interdiszciplináris orvostudományok DI 2015/1/XI/40/2 

D171 PTE Egészségtudományi DI 2015/1/XI/41/2 

D197 DE Idegtudományi DI 2015/1/XI/42/2 

D22 ELTE Informatika DI 2015/1/XI/43/2 

D28 LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DI 2015/1/XI/44/2 

D38 ME Sályi István Gépészeti tudományok DI 2015/1/XI/45/2 

D70 SZIE Műszaki Tudományi DI 2015/1/XI/46/2 

D105 SZTE Történelemtudományi DI 2015/1/XI/47/2 

D127 BCE Gazdálkodástani DI 2015/1/XI/48/2 

D136 BME Informatikai tudományok DI 2015/1/XI/49/2 

D138 BME Oláh György DI (Kémia és vegyészmérnöki tud.) 2015/1/XI/50/2 

D141 BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti tudományok DI 2015/1/XI/51/2 

D153 NKE Katonai műszaki DI 2015/1/XI/52/2 

D154 PPKE Interdiszciplináris műszaki tudományok DI 2015/1/XI/53/2 

D173 PE Molekuláris- és nanotechnológiák DI 2015/1/XI/54/2 

D128 BCE Szociológia DI 2015/1/XI/55/2 

D124 KRE Hittudományi DI 2015/2/XI/1/1-2 

D223 NYME 
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi 

Multidiszciplináris Doktori Iskola 
2015/2/XI/2/1-2. 

 

Nem akkreditált doktori iskolák (akkreditáció megvonás) 

MAB-kód Intézmény Tárgy Határozatszám 

D69 BCE Tájépítészeti és tájökológiai DI 2015/1/XI/3/2 

D39 ME Hatvany József Informatikai tudományok DI 2015/1/XI/4/2 

D198 DE Petrányi Gyula Klinikai immunológiai és allergológiai DI 2015/1/XI/10/2 

D144 BME Csonka Pál DI 2015/1/XI/17/2 

D142 BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és földtudományi DI 2015/1/XI/18/2 

D170 SZE Multidiszciplináris műszaki tudományi DI 2015/1/XI/19/2 

D151 PTE Filozófia DI 2015/1/XI/23/2 

D193 BCE 
Gazdaságinformatika (gazdálkodás- és szervezéstudomá-

nyok informatikai tudományok) DI 

2015/3/XI/1/1. 

2015/3/XI/1/2/868.  

 

D146 BME Kandó Kálmán Doktori Iskola tudományág módosítása: közlekedéstudományok he-

lyett közlekedés- és járműtudományok 

2015/3/XI/2(/2/869). határozat (2015.03.27.) 

A MAB 2015/1/IV/1. sz. határozata nyomán a 

MAB a 2015. március 27-i ülésén módosította 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Kandó Kálmán Doktori Iskola és 

törzstagjai tudományági besorolását közleke-

déstudományokról közlekedés- és járműtudo-

mányokra.

 

A doktori iskola alapjául szolgáló mesterszakok listájának bővítése 

2015/3/V. sz. MAB határozat (2015.03.27.) 

A doktori iskola alapjául szolgáló mestersza-

kok listája kibővül a rendészeti vezető mester-

szakkal. A szak KKK-ja módosításra került, 

bővült az elméleti tartalom. 
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Támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3289 ELTE Bui Minh Phong 2015/4/X/7/12. 

E3270 SE Polgár Csaba 2015/4/X/4/16. 

E3280 SZIE Muraközy László 2015/3/X/3/6. 

E3218 BME Keserű György Miklós 2015/4/X/7/4. 

E3251 BCE Simon Marianna 2015/4/X/6/2. 

E3274 SZFE Selmeczi György 2015/4/X/3/4. 

E3230 DE Szűcs Gabriella 2015/4/X/4/5. 

E3205 MKE Sass Valéria 2015/3/X/2/2. 

E3314 SZTE Pálinkó István 2015/4/X/7/22. 

E3201 PPKE Gál Péter 2015/2/X/2. 

E3296 ELTE Kroó Katalin 2015/4/X/2/3. 

E3271 SE Mócsai Attila 2015/4/X/4/15. 

E3217 BME Kállay Mihály Balázs 2015/4/X/7/3. 

E3264 PTE Ferencz Marcel 2015/4/X/3/3. 

E3236 DE Halász Gábor József 2015/5/IX/5/1. 

E3215 LFZE Nemes László Norbert 2015/3/X/2/1. 

E3308 SZTE Horváth Dezső 2015/4/X/7/21. 

E3245 BCE Hajdu Ottó 2015/4/X/5/5. 

E3291 ELTE Horn Ildikó 2015/4/X/2/2. 

E3272 SE Geiszt Miklós 2015/4/X/4/14. 

E3222 BME Halbritter András Ernő 2015/4/X/7/2. 

E3282 EKF Csuzdi Csaba 2015/4/X/7/10. 

E3227 MTF Lőrinc Katalin 2015/4/X/3/2. 

E3233 DE Dezső Balázs 2015/4/X/4/3. 

E3320 SZE Stumpf István 2015/5/IX/4/1. 

E3307 SZTE Gulyás László 2015/4/X/5/15. 

E3309 SZTE Gergely Árpád László 2015/4/X/7/20. 

E3138 NKE Pap András László 2015/1/X/2. 

E3244 BCE Gelei Andrea 2015/4/X/5/4. 

E3214 ME Piskóti István 2015/3/X/3/3. 

E3223 BME Ferenczi Miklós 2015/4/X/7/1. 

E3226 MTF Bozsik Yvette 2015/4/X/3/1. 

E3213 (E3011) ME Radeleczki Sándor 2015/5/IX/3/1. 

E3258 PTE Bagi Dániel 2015/3/X/1/5. 

E3288 SZE Dusek Tamás 2015/4/X/5/14. 

E3313 SZTE Bozóki Zoltán 2015/4/X/7/19. 

E3136 KRF Takács István 2015/1/X/1. 

E3242 BCE Csutora Mária 2015/4/X/5/.3 

E3279 SZIE Bodó Gábor 2015/4/X/1/7. 

E3269 SE Ács Nándor 2015/4/X/4/12. 

E3312 SZTE Gingl Zoltán 2015/4/X/6/9. 

E3306 SZTE Ravaszné Zsolnai Anikó 2015/4/X/2/10. 

E3321 PE Ulrike Jessner-Schmid 2015/5/IX/2/1. 

E3225 PPKE Armando Nuzzo 2015/3/X/1/4. 

E3262 PTE Kőrösi Gábor 2015/4/X/5/13. 

E3268 PTE Bergou János 2015/4/X/7/18. 

E3241 BCE Berde Éva 2015/4/X/5/2. 

E3278 SZIE Bakonyi Tamás 2015/4/X/1/6. 

E3224 BME Ormos Mihály 2015/3/X/3/1. 
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MAB-kód Intézmény Pályázó Határozatszám 

E3265 PTE Füzi János 2015/4/X/6/8. 

E3257 PTE Radnai Márta 2015/4/X/4/11. 

E3305 SZTE Besesekné Molnár Gyöngyvér 2015/4/X/2/9. 

E3212 ME Kappanyos András 2015/3/X/1/3. 

E3267 (E1161) PTE Aubert Antal 2015/4/X/7/17. 

E3318 ANNYE Michael Anderheiden 2015/4/X/5/1. 

E3210 NYME Pinke Gyula 2015/4/X/1/5. 

E3235 DE Vaszil György 2015/4/X/7/9. 

E3277 SZFE Balázs Gábor 2015/3/X/2/7. 

E3256 PTE Mezősi Emese 2015/4/X/4/10. 

E3228 DE Fónai Mihály 2015/3/X/1/2. 

E3300 ELTE Varga István 2015/4/X/5/11. 

E3304 SZTE Szilágyi Zsófia 2015/4/X/2/8. 

E3295 ELTE Kovács Mihály 2015/4/X/7/16. 

E3207 NYME Gribovszki Zoltán 2015/4/X/1/4. 

E3229 DE Nagy Péter 2015/4/X/7/8. 

E3276 SZFE Tallér Zsófia 2015/3/X/2/6. 

E3231 DE Csanádi Zoltán 2015/4/X/4/2. 

E3261 PTE Kálmán Bernadette 2015/4/X/4/9. 

E3293 ELTE Karátson János 2015/4/X/7/15. 

E3301 SZTE Nemes Attila 2015/4/X/4/19. 

E3284 KE Szabó András 2015/4/X/1/3. 

E3239 DE Lente Gábor 2015/4/X/7/7. 

E3220 BME Tapolcai János 2015/4/X/6/5. 

E3250 BCE Péntek Márta 2015/4/X/4/1. 

E3255 PTE Gyulai Rolland 2015/4/X/4/8. 

E3311 SZTE Varga János 2015/4/X/7/25. 

E3253 BCE Tóth József 2015/4/X/5/9. 

E3292 ELTE Kacskovics Imre 2015/4/X/7/14. 

E3302 SZTE Lázárné Oláh Judit 2015/4/X/4/18. 

E3249 BCE Nguyen Duc Quang 2015/4/X/1/2. 

E3234 DE Borbás Anikó 2015/4/X/7/6. 

E3266 PTE Kertész András 2015/3/X/2/4. 

E3216 BME Kiss Rita Mária 2015/4/X/6/4. 

E3260 (E3068) PTE Gáti István 2015/4/X/4/7. 

E3310 SZTE Szatmáry Károly 2015/4/X/7/24. 

E3203 (E3008) PPKE Őze Sándor 2015/2/X/4. 

E3252 BCE Solymosi István Tamás 2015/4/X/5/8. 

E3298 ELTE Olay Csaba 2015/4/X/2/5. 

E3290 ELTE Csámpai Antal 2015/4/X/7/13. 

E3303 SZTE Fűzné Pikó Bettina 2015/4/X/4/17. 

E3221 BME Koppa Pál 2015/4/X/7/5. 

E3263 PTE Farkas István Péter 2015/3/X/2/3. 

E3219 BME Cinkler Tibor 2015/4/X/6/3. 

E3316 SZTE Tóth Péter 2015/4/X/3/5. 

E3254 PTE Ábrahám István 2015/4/X/4/6. 

E3315 SZTE Rakonczai János 2015/4/X/7/23. 

E3248 (E2611) BCE Nagy Beáta 2015/4/X/5/7. 
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Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok 

MAB-kód Intézmény Tudományág Határozatszám 

E3247 BCE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/4/X/5/6. 

E3209 NYME közgazdaságtudományok 2015/3/X/3/5. 

E3283 EKF földtudományok 2015/4/X/7/11. 

E3232 DE klinikai orvostudományok 2015/4/X/4/4. 

E3243 BCE agrárműszaki tudományok 2015/4/X/6/1 

E3204 DE pszichológiai tudományok 2015/2/X/1.  
(kinevezve) 

E3211 ME állam- és jogtudományok 2015/3/X/3/4. 

E3259 PTE nyelvtudományok 2015/3/X/1/6. 

E3319 ANNYE történelemtudományok 2015/4/X/2/1. 

E3273 SE klinikai orvostudományok 2015/4/X/4/13. 

E3238 DE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/3/X/3/2. 

E3285 KE színházművészet 2015/5/IX/1/3. 

E3287 (E3002) KE gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/4/X/5/12. 

E3294 ELTE informatikai tudományok 2015/4/X/6/7. 

E3286 KE színházművészet 2015/5/IX/1/2. 

E3137 EMMI sporttudományok 2015/4/X/4/20. 

E3237 DE gépészeti tudományok 2015/4/X/6/6. 

E3208 NYME erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 2015/5/IX/1/1. 

E3240 BCE nyelvtudományok 2015/3/X/1/1. 

E3281 EKF gazdálkodás- és szervezéstudományok 2015/4/X/5/10. 

E3206 NYME irodalom- és kultúra tudományok 2015/4/X/2/7. 

E3275 SZFE film- és videoművészet 2015/3/X/2/5. 

E3299 ELTE filozófiai tudományok 2015/4/X/2/6. 

E3317 SZTE zeneművészet 2015/4/X/3/6. 

E3246 (E2025) BCE növénytermesztési, kertészeti, biológiai tudományok 2015/4/X/1/1. 

E3202 PPKE pszichológiai tudományok 2015/2/X/3. 

E3297 ELTE biológiai tudományok 2015/4/X/2/4. 
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bk8szakir3 Bk8 PTE ápolás és betegellátás (ergoterápia szakirány) 2015/2/XII/1. 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Mk587 KRE 
társadalmiviselkedés-elemző (big data elemzés, szo-

ciálpszichológia specializációk) 
2015/3/XII/2. 

Mk588 
(Mk573) 

DE jogvédelmi szakértő 2015/4/XII/2. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1371 
(Bs281) 

BCE 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (agrár-

gazdasági szakirány, regionális és vidékfejlesztési 

szakirány 

2015/2/XII/2. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1372 ME járműmérnöki (autóipari specializáció) 2015/3/XII/1. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Bs1373 
(Bs1333) 

NYF járműmérnöki (járműgyártás specializáció) 2015/4/XII/1. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Nem támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bs380szakir4 PTE ápolás és betegellátás (ergoterápia szakirány) 2015/2/XII/3. 

Támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1597 BKF animáció 2015/1/XII/1. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1329szakir1 SZE klasszikus hangszerművész (zongora szakirány) 2015/1/XII/2. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1329szakir2 SZE klasszikus hangszerművész (trombita szakirány) 2015/1/XII/3. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1603 PTE fizioterápia 2015/2/XII/5. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1329szakir5 SZE klasszikus hangszerművész (hegedű szakirány) 2015/1/XII/6. 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1601 DE francia nyelv és kultúra tanára osztatlan mesterszak 2015/1/XII/10. 

MsT1602 DE holland nyelv és kultúra tanára osztatlan mesterszak 2015/1/XII/11. 

Ms1605 KRE 
társadalmiviselkedés-elemző (big data elemzés, szo-

ciálpszichológia specializációk) 
2015/3/XII/3. 

Ms1608 OE gépészmérnöki (hegesztéstechnológia specializáció) 2015/3/XII/5. 

Ms1604 
(Ms1241, Ms1508) 

ME 

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (mun-

kaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási 

szakirányok) 

2015/3/XII/4. 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1610 SE egészségügyi tanár osztatlan mesterszak 2015/2/XII/7. 
(megjegyzéssel támogatva) 
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Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Mi1615 ME Közép-Európa tanulmányok 2015/4/XII/8. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1607 

(Ms1546) 
DE jogvédelmi szakértő 2015/4/XII/4. 

(megjegyzéssel támogatva) 

MsMi1613 ME európai közigazgatási 2015/4/XII/6. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1614 ME 

közigazgatási (közigazgatás-tudományi, közigazga-

tási vezető, európai és nemzetközi közigazgatási 

szakirányok) 

2015/4/XII/7. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Ms1606 SRTA teológia 2015/4/XII/9. 
(megjegyzéssel támogatva) 

MsT1616 ELTE kínai nyelv és kultúra tanára osztatlan mesterszak 2015/5/XI/1. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Ms1329szakir4 SZE klasszikus hangszerművész (gordonka szakirány) 2015/1/XII/5. 

Ms1329szakir3 SZE klasszikus hangszerművész (kürt szakirány) 2015/1/XII/4. 

MsT1599 DE olasz nyelv és kultúra tanára osztatlan mesterszak 2015/1/XII/9. 

MsT1595 BKF tanár - egészségügyi tanár 2015/1/XII/8. 

Ms1598 SZTE 
biomérnöki (Alkalmazott biotechnológia Élelmiszer-

minősítő specializáció) 
2015/1/XII/7. 

Ms1600 ELTE rekreáció (életmód tanácsadás specializáció) 2015/2/XII/4. 

MsT1609 ME tanár - egészségügyi tanár 2015/2/XII/6. 

Ms1611 SZTE kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek 2015/3/XII/6. 

Mi1612 ANNYE 
vezetés és szervezés (üzletviteli tanácsadás speciali-

záció) 
2015/4/XII/3. 

Ms1617 
(Ms1255, Ms1517) 

DE politikatudomány 2015/4/XII/5. 

Támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelem 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Fs44szakir EKF turizmus-vendéglátás (vendéglátó szakirány) 2015/3/XII/7. 
(megjegyzéssel támogatva) 

Nem támogató monitor határozatok szakindítási előzménnyel 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Mi1402monit SZFE filmmaking (angol nyelven) 2015/3/VIII. 
(támogatás visszavonása) 

Ms1363monit PPKE fordító és tolmács 2015/4/XI 

A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai 

MAB kód Benyújtó Tárgy Határozat kelte Döntés Határozatszám 

E3131 KRE egyetemi tanári pályázó 2015-02-18 NT FVB 1/2015. 

BsBi507monit DF 
gazdálkodási és menedzs-

ment alapszak 
2015-03-31 NT FVB 2/2015. 
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