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A MAB FvB 2/2011. számú határozata
A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2010. szeptember 16án kelt levelével felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban:
OH) a Főiskola pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szakindítási kérelme
tárgyában készült – a MAB 2010/4/XI/12. számú határozatával meghozott – elutasító szakértői
véleményével szemben. Az OH 2010. szeptember 24-én kelt és a MAB Titkársághoz 2010.
szeptember 29-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB
FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
Az indoklásban dőlt betűvel szedjük a MAB eredeti, elutasító határozatának megfelelő
szövegrészét, álló betűvel a felülvizsgálati kérelem megfelelő szövegrészét, s félkövérrel az új
szakértői vélemény szövegét.
Az oktatókkal kapcsolatos mozzanatok
A MAB határozata szerint: Az ismételten benyújtott tervezetben részben továbbra is hiányosak a
személyi feltételek. A képzési programnak a nem hitéleti tartalmú, pszichológiai moduljának
tantárgyfelelőseinél feloldhatatlan ellentmondások vannak; ugyan szakmailag kvalifikált
szakemberek, s bár a beadvány szerint mindannyian a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola teljes
munkaidőben foglalkoztatott AT oktatói, ezzel szemben a szakmai önéletrajzuk szerint más
intézmény AT oktatói, azaz a személyi feltételek megítélésénél a másik intézménynél vehetők
figyelembe.”
A felülvizsgálati kérelem szerint: a 15/2006. (IV. .3) OM rendelet alapján a szak egésze
tekintetében hitéletinek minősül a tervezett szak. A törvényi szabályozás emellett lehetőséget ad
arra, hogy egy oktató egyszerre legyen AT oktatója egy állami intézménynek, illetve egy
egyházi intézmény hitéleti szakának.
A MAB FvB újabb szakértői véleménye, miközben újra felhívja a figyelmet az „AT oktató
kérdésre”, részletezi is a szakfelelősök kompetencia-problémáit. A tantárgyfelelős oktatók
között van, aki a beadvány szerint a Főiskola AT-oktatója, míg önéletrajzuk szerint más
intézmények AT-oktatói. Egyikük 4, másikuk 7 tantárgy felelőse, miközben nem vesznek
részt a tárgy oktatásában. A MAB FvB megítélése szerint éppen ezzel van a probléma. A
jogszabály szerint a hitéleti képzésre nem kell alkalmazni az Ftv. 85. § (4) bekezdésében
foglaltakat, vagyis a hitéleti képzésben nem kell akkreditációs nyilatkozatot adni, tehát
nyilatkozatot az adott oktatók adhattak más intézménynek, azonban az, hogy a szóban
forgó oktatók semmilyen módon nem vennének részt az oktatásban, nem elfogadható.
Ugyanez elmondható számos törzstantárgy felelőséről is.
A MAB FvB a hitéleti ismeretkörök kapcsán nem nyilatkozik a tantárgyfelelősök
alkalmasságáról, azonban a nem hitéleti kompetenciák átadására irányuló tantárgyak
esetében ki kell emelni, hogy több oktató tartalmi okokból (szakterületi kutatások és
publikációk hiányában) nem felel meg tantárgyfelelősnek egy-egy tantárgy
vonatkozásában. Így például a nemzetközi hírű biblikus (XY) a Pálya-szocializáció 
munkahelyi lelki egészségmegőrzés tantárgy, a pasztorálteológus XY a Romológia tantárgy,
valamint a filozófus-teológus XY az Interprofesszionális együttműködés tantárgy esetében.
Kulcsfontosságú pszichológiai tantárgyak oktatói között vannak sem minősítéssel, sem
megfelelő szakmai kompetenciákkal (pl. publikációkkal) nem rendelkező oktatók, ilyen a
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Személyiséglélektan, a Szociálpszichológia, a Csoportlélektan, a Hátránykompenzáció, a
Romológia. A nem tantárgyfelelős oktatók esetén a tudományos minősítés hiánya
önmagában nem lenne probléma, viszont a kompetencia hiánya igen, annál is inkább, mert
a felsorolt tantárgyak esetén a tantárgyfelelős nem vesz részt az oktatásban.
A MAB határozata szerint: A GFHF eléggé erős (estenként világhírű) teológiai és alkalmazott
teológiai kutatási háttérrel rendelkezik, sajátos gyengéje éppen a lélektani irányultságú
kutatások hiánya. A tervezetben elsősorban a pszichológiai terület személyi kompetenciái nem
megfelelőek, a nem megfelelő felkészültségű tantárgyfelelősök és oktatók miatt a szakindítás
nem javasolható.
A felülvizsgálat kérelem fontos kritikai eleme az, hogy a szak egészét hitéletinek deklarálja, s
ezzel ki óhajtja venni a civil szakok minőségbiztosítási elveinek hatálya alól.
A MAB FvB szerint azonban a tanácsadás és a szervezetfejlesztés olyan nem hitéleti
kompetenciákat érintenek, valamint a képzésnek olyan hatásai lehetnek a civil szférára,
hogy a fenti szempontok figyelmen kívül hagyása nem engedhető meg. A MAB FvB
álláspontja szerint tehát az indítandó képzés minősége nem elfogadható, mivel a képzés
során a kívánt kompetenciák megfelelő átadására való képesség – az oktatói kar ilyen
összetétele mellett – nem bizonyított.
Mindezek alapján a MAB FvB nem támogatja a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
mesterképzési szak indítását a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán.
Budapest, 2011. január 28.
Szekeres Júlia
a MAB FVB elnöke
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