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A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. évi közhasznú
tevékenysége – tartalmi összefoglaló
A MAB 2010-ben is eredményesen teljesítette szakmai feladatait, jól szervezett munkával,
átgondolt és igen takarékos gazdálkodással biztosítani tudta mőködését. Elérte ezt annak
ellenére, hogy a világ, de fıként Magyarország általános gazdasági-pénzügyi helyzete 2010-ben
sem kedvezett a veszélyektıl mentes, kiszámítható gazdálkodásnak. 2009-hez képest pénzügyi
helyzetünk romlott, amit a MAB központi költségvetési támogatásának 10 évre visszamenı
összehasonlításban kirívóan alacsony összege is mutat. (Utoljára 2001-ben volt ennél
alacsonyabb összegő a MAB központi támogatása.)
A MAB 2010. évi mőködésének tartalmi részleteirıl a MAB elnökének, valamint fıtitkárának
vonatkozó éves beszámolói tudósítanak, melyeket évkönyvünkben publikáltunk.1 A jelen
összefoglaló a MAB 2010. évi mőködésének néhány lényeges elemét emeli ki.
1. Áttekintés
A MAB szakmai tevékenységének számszerő adatait az alábbi táblázat összegzi. (A 2010-ben
határozattal lezárt ügyek száma.) Szakmai tevékenységünk sokoldalúságáról és volumenérıl a
www.mab.hu honlap részletes tájékoztatást tartalmaz.
Tevékenység és határozat típusa
Alapszak létesítés
Mesterszak létesítés
Alapszak indítás
Mesterszak indítás
Doktori iskola létesítés
Doktori iskola és törzstag megfelelıségi vizsgálat
Véleményezett egyetemi tanári pályázat
2. körös intézményakkreditáció (karok száma)
Párhuzamos akkreditáció (programok száma)
Felülvizsgálati ügyek
Összesen

2010
4
25
81
129
1
160
148
28
29
67
662

A további közhasznú tevékenységek sorában a következıket kell megemlítenünk:
 állásfoglalások bizottsági elıkészítése, meghozatala és kiadmányozása,
 különbözı jogszabálytervezetek véleményezése,
 akkreditációs, értékelési szempontok és eljárások megalkotása és karbantartása,
 a MAB honlapjának fenntartása,
 MAB adatbázis (Titkársági Információs Rendszer, TIR) fejlesztése, mőködtetése,
 rendszeres kiadványok megjelentetése,
 érdeklıdésekre válasz, információszolgáltatás
 hazai és nemzetközi kapcsolatok.
A 2010-ben végzett munkák sorában kiemeljük a mőködı doktori iskolák éves
felülvizsgálatát, melyet a 2008-as megfelelıségi vizsgálatok és a 2009-es teljes körő
akkreditáció után, azokhoz hasonlóan, kizárólag elektronikus úton, a doktori adatbázisban
végeztünk. A fenti táblázatban csak a 2010-ben hozott (újabb) határozatok illetve megfelelıségi
vélemények száma szerepel, noha a programozott felülvizsgálat a teljes adatbázisra, azaz az
összes mőködı iskolára és azok törzstagjaira kiterjedt. Ahol a jogszabályi és MAB akkreditációs
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feltételeknek való megfelelés folyamatos volt, ott nem volt szükség újabb határozat, illetve
törzstagi megfelelıségi vélemény elfogadására.
Jelentıs munka volt 2010-ben az informatika képzések párhuzamos akkreditációs
vizsgálata, a látogatások második szakaszával (a 2009. ıszi elsı szakasz után), a részjelentések
írásával, az összefoglaló végsı jelentés elkészítésével. A jelentést, s benne az egyes szakokra
vonatkozó akkreditációs határozatokat a MAB 2011. január 25-i ülése fogadta el. Az
informatika képzésekrıl szóló akkreditációs jelentést – az eddigi párhuzamos
programakkreditációs vizsgálatokhoz hasonlóan – kötetbe szerkesztve 2011-ben jelentettük meg
a MAB kiadványainak sorában. A mővészeti és mővészetközvetítı képzések párhuzamos
akkreditációs vizsgálatának jelentései egy vaskos kötetbe szerkesztve 2010-ben jelentek meg.
A MAB igen aktív és elismert nemzetközi szerepvállalása (ENQA, CEE Network, tisztségek,
szakértıi megbízások, projektek, konferenciák) 2010-ben is döntı mértékben az adott
nemzetközi illetve külföldi szervezetek segítségével, finanszírozási támogatásukkal volt
lehetséges. A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testületének ülését 2010-ben is megrendeztük.
A MAB 2010-ben új székhelyre költözött. A Király utcai irodaházzal 2007-ben kötött 3 éves
bérleti szerzıdésünk 2010. június 30-án lejárt. Mivel a Király utcai irodaház üzemeltetésének az
utolsó egy-másfél év alatt tapasztalt problémái, zökkenıi a MAB munkáját hátráltatták, sıt,
alkalmasint lehetetlenné tették, a költözés mellett döntöttünk. Több hónapos utánajárással
sikerült megfelelı elhelyezést és zökkenımentes testületi és titkársági munkavégzést biztosító, s
a gazdasági válság miatt jelentısen lecsökkent bérleti díjak miatt ugyanakkor megfizethetı,
kedvezı ár/érték arányú irodaházat találni a Krisztina krt. 39/B szám alatt. Új székhelyünkön a
plénum üléseit is le tudjuk bonyolítani, extra szervezési-logisztikai munkát és terembérleti díjat
megtakarítva.
2. A feladatok és feltételek egyensúlyának kérdése
a) A MAB munkaterhelése 2010-ben 2009-hez képest csökkent valamelyest, ám még
mindig jelentısebb volt, mint a Bologna átmenet elıtti „normál” idıszakban.
b) Ez 2010-ben is a testület, a szakbizottságok, a titkárság és a külsı szakértık részérıl
átlagon felüli teljesítményt igényelt, a MAB testület ciklusváltása miatt amúgy is extra
feladatokkal terhelt évben.
c) A korábbi évek beszámolóiban említett egyensúlyhiány a feladatok és feltételek között –
különös tekintettel a 2010. ıszi 20%-os elvonásra és a 2011-es költségvetésnek a már
amúgy is csökkentett tervezetthez képesti 17%-os csökkentésére, majd a további, 32%os elvonásra – még mindig fennáll, sıt, a helyzet tovább romlott, az ebbıl eredı, a
MAB munkájának minıségére vonatkozó veszélyek erısödésével együtt.
d) A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának idızítése tekintetében 2010.
sem volt sajnos kivétel az elızı évekhez képest, a 2010. évi elsı támogatási részlet csak
2010. május 19-én érkezett számlánkra. Túlélésünket – a rendkívül szigorú gazdálkodás
mellett – ismét csak a szakindítási véleményezési bevételeknek köszönhetjük.
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3. A MAB 2010. évi gazdálkodásának eredményei
2010-ben a MAB általános pénzügyi helyzete összességében romlott. Ez a romlás – a mégoly
feszes gazdálkodás mellett – a központi költségvetési támogatási összeg igen jelentıs
csökkenésének, valamint a szakindítási véleményezésekbıl befolyt saját bevételek szintén nem
jelentéktelen csökkenésének köszönhetı. A központi támogatás végsı összege 27%-kal volt
alacsonyabb a 2009. évi támogatásnál, míg szakértıi díj bevételeink 34%-kal csökkentek
2009-hez képest (2008-hoz képest a csökkenés 68%-os!).
A korábbi évekrıl szóló beszámolókban jelzett gazdálkodási nehézségek – a 2009-es enyhülés
után – ismét nehezítik a MAB munkáját.
2010-ben a MAB által fizetett szakértıi tiszteletdíjak 2009-hez képest nem változtak. A
titkárság dolgozói tekintetében az illetmények – a 2009. évi változatlanság (azaz reálérték
csökkenés) után – szerény mértékben emelkedtek.
2010-ben sem fizettünk az egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért szakértıi díjat a
felkért bírálóknak. Az intézményi akkreditációs látogató bizottságok munkájáért változatlanul
igen alacsony szakértıi díjat tudtunk fizetni..
Összefoglalva: a MAB az elızı évekhez hasonlóan feszített munkával, nehezülı pénzügyi
feltételek között, szakmailag eredményes évet zárt 2010-ben.

Budapest, 2011. március 31.

Bazsa György
a MAB elnöke
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