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A Budapest Kommunikációs és Üzleti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2007. október 30án felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a MAB 2007.
október 12-én kelt a Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakának indításával kapcsolatos MAB
2007/8/XII/3/3. számú elutasító határozatával kapcsolatban. Az OH 2008. január 10-án kelt és a MAB
Titkársághoz 2008. január 18-án érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát kérte fel
szakértői vélemény adására.

Szakértői vélemény
A MAB FvB megállapítja, hogy a Főiskola 2007. május elején beadott eredeti beadványában
szakfelelősként Schöpflin György szerepelt. Az 1939-ben született kiváló tudós, egyetemi tanár, 2004ig volt a londoni egyetem professzora, ahol nyilván kora miatt nyugdíjazták. Jelenleg az Európai
Parlament képviselője. Sokoldalú brüsszeli elfoglaltsága miatt azonban nem lehetett volna őt
szakfelelősnek megjelölni. A Főiskola rektora 2007. szeptember 12-én kelt és még aznap a MAB
Titkárságához érkezett átiratában új szakfelelős oktatóként Póti Lászlót jelentette be. A beadványhoz
csatolták Póti László nyilatkozatát, hogy a nemzetközi tanulmányok alapszak szakfelelősi feladatainak
ellátását vállalja. „A szak indulása esetén a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával teljes
munkaidejű munkaviszonyt létesítek, és ebben az esetben sem rendelkezem kettőnél több teljes
munkaidejű oktatói munkaviszonnyal”.
A MAB FvB továbbá megállapítja, hogy Póti László eddigi tudományos munkássága és az ezt
tükröző publikációi megfelelnek a szakfelelőssel szemben támasztott követelményeknek. Megjegyzi
ugyanakkor, hogy a beadott bibliográfiában több esetben hiányoznak a lapszámok. Ezért jogos volt a
MAB fent hivatkozott döntésének az a kitétele, mely szerint a szakirányfelelős szakmai teljesítménye
a feltüntetett publikációs jegyzék hiányosságai miatt nehezen ítélhető meg. Ez vonatkozik Póti
Lászlóra mint az egyik szakirány felelősére is. Hasonló a helyzet a másik szakirányfelelős Törő Csaba
bibliográfiájával is. A harmadik szakirányfelelős, Róka Jolán bibliográfiájában az oldalszámok, ha
nem is a megszokott módon, de meg vannak adva.
A MAB FvB külön kíván foglalkozni a MAB fent hivatkozott döntéséhez adott indokolásnak azzal
a pontjával, hogy a szakfelelős, illetve az oktatók jelentős része csak akkor vállalja a Főiskolán a teljes
munkaidejű munkaviszony létesítését, ha a szak megindul.
A MAB FvB azt vizsgálja, hogy a MAB az adott ügyben a hatályos jogszabályok és a MAB saját
szabályainak megfelelően járt-e el. Megállapítja, hogy a kérelem szakfelelőssel kapcsolatos része nem
felel meg a MAB előírásainak. A szakfelelős munkaviszonyával kapcsolatos előírásnak a beadás
idején kell fennállnia. Egy esetleges jövőbeni teljesítés érdemben nem mérlegelhető.
A szakindítási javaslat korábbi elutasításában szereplő további okok, mint például a szakfolyóirati
ellátottság nem megfelelő szintje önmagában nem indokolná az elutasítást. Aggályos azonban, hogy a
legfontosabb folyóiratok, kézikönyvek nincsenek meg a Főiskola könyvtárában bár azok más
könyvtárakban, illetve interneten elérhetők.
A kapacitás tekintetében a Főiskola alapító okirata a mérvadó.
A fentieket mérlegelve a MAB FvB szakértői véleményében nem támogatja a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Főiskola részére a nemzetközi tanulmányok alapszakra vonatkozó
szakindítási engedély kiadását.
Budapest, 2008. április 24.
Róna-Tas András
a MAB FvB elnöke
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