A MAB Testületének 2018/1/VIII. sz. határozata
Hatályos: 2018. január 13-tól

NEM A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG ÁLTAL KIADOTT
(INTÉZMÉNYI, SZAK) AKKREDITÁCIÓ ELISMERÉSÉNEK RENDJE

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) a jelen szabályzat keretében törekszik
az olyan eljárások és alaki követelmények számának csökkentésére, valamint az ügyintézés
egyszerűsítésére, ahol a kérelmező intézmény a kérelem tárgyát jelentő ügyben intézményre
vagy szakra (képzésre) vonatkozó, saját állámának joga szerint érvényes és hatályos
akkreditációval rendelkezik.

1.§ (1) A jelen szabályzat hatálya kiterjed azokra a szakértői, akkreditációs eljárásokra,
melyeket a MAB jogszabály vagy a MAB Szervezeti és Működési szabályzata alapján folytat le.
(2) Az elismerési eljárás során a MAB már meglévő külföldi szervezet akkreditációját ismeri ha,
az akkreditációt ENQA, vagy EQAR tagszervezet, vagy EGT tagországon kívül az adott állam
joga szerint állami elismeréssel bíró akkreditáló szervezet adta ki és az eljárás, amelyben az
akkreditáció kiadásra került az ESG 2015 sztenderdjei szerint, vagy annak megfeleltethető
eljárás szerint zajlott le és az akkreditáció érvényes, és hatályos
(3) Az elismerési eljárás során a MAB Testület arról hoz határozatot, hogy a kérelmező által
benyújtott akkreditációs dokumentáció a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
(4) Az intézmény az elismeréséhez elektronikus úton megküldi a MAB Titkárság részére
mindazokat a dokumentumokat (jelentés, akkreditációs igazolás), amelyek a (2) bekezdésben
foglaltak megállapításához szükségesek. A dokumentumok angol, német, vagy magyar
nyelven nyújthatók be. Az eljárás díjköteles.
(5) Hiányos dokumentáció kiegészítésére a MAB két alkalommal kér hiánypótlást.
Amennyiben a kérelmező ezeknek nem, vagy ismételten hiányosan tesz eleget, a MAB a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján dönt. A meghozott határozattal szemben
jogorvoslatnak nincs helye.
2.§ (1) A MAB az intézményakkreditáció során a saját mindenkor hatályos önértékelési
útmutatója és szabályzatai alapján lefolytatott intézményakkreditációs eljárásának
eredményeként kiadott akkreditációval egyenértékűnek fogadja el más ENQA vagy EQAR tag
akkreditációs szervezet által az ESG 2015 sztenderdjei alapján lefolytatott
intézményakkreditációs eljárás eredményeként kiadott akkreditációt.
(2) A MAB intézményakkreditációs eljárását kiváltó, más szervezet által lefolytatott
intézményakkreditációs eljárás eredményeként kapott akkreditáció elismertetésére indított
eljárásban a MAB az elismertetni kívánt akkreditáció hatályával megegyező hatállyal tartja
akkreditáltként nyilván a felsőoktatási intézményt, amennyiben az elismerési eljárás
eredményes.
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(3) Minden más olyan esetben, ahol a kérelmező csak azt kívánja igazolni, hogy akkreditált
intézmény, az elismerésre irányuló kérelem benyújtásának időpontjában a más szervezettől
kapott akkreditáció hatályának még legalább 2 évig fenn kell állnia.
(4) A más szervezet által kiadott intézményakkreditáció érvényességének és hatályosságának
bejelentése az intézmény feladata. Amennyiben az adott intézmény érvényes MAB
intézményakkreditációval nem rendelkezik, a MAB mindaddig „nem akkreditált” státusszal
tartja nyilván, amíg vagy a MAB intézményakkreditációs eljárásának eredményeként, vagy
más 1.§ (2) bekezdésében meghatározott szervezet által lefolytatott intézményakkreditációs
eljárás eredményeként akkreditációval nem rendelkezik.
3. § (1) Szak, képzés akkreditációjának elismeréséhez az intézménynek a 2.§ (3) bekezdés
szerint igazolnia kell azt is, hogy akkreditált felsőoktatási intézmény.
(2) Szak, képzés akkreditációjának elismerése esetén a MAB nem azt vizsgálja, hogy a külföldi
szak tartalma megfeleltethető-e a magyar azonos képzési szintű képzésének, hanem azt a
tényt vizsgálja, hogy folyt-e olyan eljárás melynek keretében, más 1.§ (2) szerinti szervezet
adott szak tartalmát az ESG 2015 sztenderdjei szerint vizsgálta.
(3) Szak, képzés akkreditációjának elismerésére a 2.§ (3) bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni.
4.§ (1) A jelen szabályzat az elfogadás napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépés
után indult eljárásokban alkalmazható.

Budapest, 2018. január 12.

