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A MAB FvB 41/2010. számú határozata
A Kodolányi János Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2010. június 17-én kelt levelével
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola
történelem alapképzési szak indítása tárgyában készült – a MAB 2010/4/XI/7. számú
határozatával meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH 2010. június 30-án
kelt és a MAB Titkársághoz 2010. július 6-án érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati
Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB Felülvizsgálati Bizottsága megvizsgálta az ügy iratait és az alábbi állásfoglalást hozta: (Dőlt
betűvel szedjük a MAB eredeti elutasító határozatának megfelelő szövegrészét, s álló betűvel a MAB
FvB szakértői megállapításait.)

A MAB szakértői véleménye szerint szakon oktatók szakmai kompetenciája az oktatni kívánt
tárgyaikhoz számos esetben nem illeszkedik. Pl. az újkori egyetemes történelem 1789-1918-ig,
valamint az újkori magyar történelem 1790-1849-ig tárgyakért ugyanaz az oktató felel, a
publikációs jegyzékéből az derül ki, hogy többnyire Székesfehérvár történetével foglalkozik. N. N.
jegyzi az Oroszország és Európa szemináriumot, amely a tervezet szerint bőven átfogja a 19.
századot is, többek között a nyugatosok, zapadnyikok iskoláját, továbbá a pánszlávizmust,
szlavofilizmust, amelyek nagy hatást gyakoroltak az Orosz Birodalomra. Ezzel együtt nincs
publikációja a korszakot illetően, helyette a 20. századvég nemzetközi politikájára koncentrál. Az
ajánlott irodalomból Herzen, Csadajev műveiből kell olvasgatni, pontosabb jelzetek nélkül,
hiszen a cím, a kiadási év, a hely nincs megjelölve. További bizonytalanság, hogy a főiskola
rektorának a közlése szerint N. N.-et, N. N.-t, N. N.-t a szakindítás esetén részmunkaidőben fogja
alkalmazni. Működő intézményben azonban akkreditációs szempontból csak a valós, nem pedig a
tervezett állapot vehető figyelembe.
A MAB FvB a dokumentumok tanulmányozása után megállapítja, hogy mind a szakfelelős, mind
a szakirányfelelős messzemenően alkalmas e feladatok ellátására.
A tantárgyfelelősök és oktatók három csoportba oszthatók.
a) szakmailag országosan és egyes esetekben nemzetközileg is ismert és elismert személyiségek
(N., N., N., N., N., N., N.)
b) a szakmában szakterületükön számon tartott jelentős szakmai teljesítménnyel és oktatói
gyakorlattal rendelkezők (N., N., N., N., N., N., N., N., N.)
c) a feladat ellátására alkalmas, a helyi viszonyokat ismerő, ígéretes, de egyelőre szerényebb
teljesítményűek (N., N., N., N., N., N.)
Összességében ez az oktatói kar – a MAB FvB megítélése szerint – a történelem alapképzés
folytatására alkalmas.
Helyesen érvel azonban szakértői véleményében a MAB, amikor azt írja, hogy működő
intézményben akkreditációs szempontból csak a valós, nem pedig a tervezett foglalkoztatás
vehető figyelembe. Tehát működő felsőoktatási intézményben már a szakindítási kérelem
beadásakor teljesülnie kell a szakindítás követelményeinek, így annak is, hogy a
tantárgyfelelősök az intézmény alkalmazásában legyenek, és az oktatók ún. akkreditációs
nyilatkozatot adjanak az intézménynek. Erre azért is szükség van, hogy az oktatók valóban
részesei legyenek az intézmény tevékenységeinek, főleg a kutatásnak, s ne fordulhasson elő az,
hogy adott oktató, akkor kezd ismerkedni az intézménnyel.
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A tudományos műhely N. N., az ELTE professzorának vezetésével működne, és többnyire a 19–
20. századi magyar történelem Székesfehérvárral kapcsolatos eseményeit, kutatásait fogja össze,
ami ismét a stabil szakmai háttér hiányának jele.
A MAB FvB a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítja, hogy a Főiskola
műhelyeiben az utóbbi néhány évben elsősorban az alábbi területeken végeztek érdemi
publikációkkal dokumentálható kutatásokat: a napóleoni háborúk korának nemzetközi
kapcsolatai, magyarországi politika-, had- és társadalomtörténet, a 20. századi magyar történetírás
és történeti gondolkodás nemzetközi szakmai és politikai összefüggésekbe ágyazott története, a
20. századi kulturális diplomácia története és székesfehérvári helytörténet.
Az intézményben jelenleg még nem működik a szakhoz rendelt tanszék, ennek a létrehozására,
működtetésére, irányítására vállalkozik N. N. CSc főiskolai tanár, aki egyidejűleg az ELTE-n és a
KRE-n is tanít.
Az intézmény honlapján a felülvizsgálati kérelemben megjelöltekkel ellentétben jelenleg is az
szerepel, hogy a tanszék a szak akkreditációja után kezdi meg működését. Ha ezt az intézmény
valóban tervezi, márpedig egy történelem alapképzési szak indításához egy önálló történelem
tanszék szükséges, akkor nyilvánvalóan a szak indítása előtt kell ezt felállítani, még akkor is, ha
egyébként az intézmény az ellátandó feladatokat addig más módon megoldja.
A MAB FvB tehát a három tantárgyfelelős esetében felmerült, illetve a történelem tanszék
létesítésével kapcsolatos kifogások miatt a Kodolányi János Főiskolán a történelem alapképzési
szak indítását nem támogatja.
Budapest, 2010. október 29.
Szekeres Júlia
a MAB FvB elnöke
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