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TÁJÉKOZTATÁSOK
Költségvetési támogatás a 2016. naptári évre
Az EMMI és a MAB 2016. december 31. napján módosított támogatási szerződést írt alá. A
szerződés alapján a MAB 2016. évi (160 millió
Ft) költségvetéséhez további 30 millió forinttal
járult hozzá a minisztérium. A költségvetési
támogatás (ráemelés) pénzügyi és szakmai beszámolóját 2017. augusztus június 30-ig, illetve augusztus 29-ig kell a minisztérium Pénzügyi Főosztályához benyújtani.
A támogatás a humánerőforrás fejlesztésére és
tárgyi eszköz beszerzésre (beleértve a számítástechnikai eszközök beszerzését) fordítható.
A MAB feladatainak ellátásához mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket javítani kell.
A MAB Titkárság létszámának ésszerű növelése szakirányú munkatapasztalattal, angol
nyelvtudással rendelkező munkatársakkal a
MAB stratégia alapján készült cselekvési tervben is megfogalmazott feladatok ellátásához
nélkülözhetetlen. A feladatellátás további felté-

tele a megfelelő infrastruktúra, és azon belül is
megfelelő informatikai eszközök és rendszerek
megléte.
A humán- és infrastruktúrafejlesztés kezdeti
lépéseinek megtételéhez ez a támogatás biztosítja a forrást.
A közeljövőben távozó szakreferensek helyett
újabb belépők kerülnek felvételre az előbbi
szempontok figyelembe vételével. Új belépő
szakreferens 2017 első negyedévében Cseri
Barbara (biológus, szakfordító). Új ügyintéző
belépése is várható, továbbá a nyugdíj mellett
és azon belül is a 65 év feletti munkavállalók
foglalkoztatásának kezelésére rövid- és középtávú terv készült. Az életkori adatok alapján
tervezhető a MAB Titkárság munkavállalóinak
ideális foglakoztatási időtartama. A MAB 17
fő munkavállalójából 7 fő nyugdíj melletti viszszafoglalkoztatás keretében látja el munkáját.

Más államok felé történő adatszolgáltatási kötelezettség
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, bármely állami felsőoktatási vonatkozású
megkeresés ügyében be kell, hogy tartsa azokat a nemzetközi egyezményeket, egyéb két
vagy több állam között született megállapodásokat, melyek pontosan rögzítik, hogy az adott
állam vonatkozásában ki jogosult adatot szolgáltatni. Egy nem támogatott egyetemi tanári
pályázat (mely nem került FvB elé) volt az
apropója annak, hogy a MAB Németországtól
állásfoglalást kért arra vonatkozóan, hogy a

volt NDK-ban szerzett tudományos fokozatok,
címek milyen elismeréssel bírnak. A MAB a
magyarországi jogszabályok szerint járt el ebben a tipikus esetben.
A MAB-nak az a feladata, hogy miden kérdésben egyeztessen azokkal, akik a megkeresések,
adatszolgáltatások során hatáskörrel rendelkeznek és a MAB-tól eltérő információval,
tapasztalattal rendelkeznek. (MRK, ODT, felsőoktatási igazgatás rendszere).

Magyar Tudományos Művek Tára 2
A Magyar Tudományos Akadémia működésére
vonatkozó jogszabály módosításával a Magyar
Tudományos Művek Tárának működtetése az
MTA közfeladatává vált. A megváltozott működési keretek mellett az MTMT Tudományos
Tanácsa, mint döntéshozó testület, és a Koordinációs Testület, mint döntés-előkészítő, végrehajtó testület került felállításra. Az MTMT TTbe a MAB három tagot delegált (Csépe Valéria, Jobbágy Ákos, Kóczy T. László), a Koordinációs Testületben a MAB-ot Czilli Máté
szakferens képviseli.
Csépe Valéria és Jobbágy Ákos egyeztető ülésen vettek részt, ahol Makara B. Gábor, a

TÁMOP projekt szakmai vezetője és Holl András az MTA Könyvtár és Információs Informatikai Központ főigazgató-helyettese voltak még
jelen. A MAB képviselői azt kérték, hogy a
MAB eljárásokra (doktori) figyelemmel, 2017.
április 20. után kerüljön sor az MTMT1-ről az
MTMT2-re való átállásra. A korábbi adatbázishoz hozzányúlni utána már nem lehet, annak
tartalmát viszi tovább a 2-es, amelyben a kimeneti mutatók változni fognak, e változásokról hivatalos tájékoztatást tesznek majd közzé.
Az MTMT Tudományos Tanácsának 2017.
március 20-i alakuló ülésén Csépe Valéria
MAB elnök és Jobbágy Ákos MAB alelnök
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vettek részt. Jogi szempontból több tekintetben
nyitott kérdések mentén előkészített ügyrendről volt szó. Az ülésen elhangzott tájékoztatás
szerint várhatóan április végén leáll azt MTMT
felület, az MTMT2-re történő átállás a 2017.
június 1. utánra tehető. Ezt a technikailag lehetséges legkorábbi időpontban el kell kezdeni,
és legkésőbb július 31-re be kell fejezni.
Az MTMT új szoftverére való átállás
Az MTMT fontos fordulóponthoz érkezett: a
2015-ös MTA törvény módosítás után szükségessé vált a szervezeti struktúra megújítása és
a TÁMOP projekt keretében elkezdett új szoftver fejlesztése pedig utolérte a régi szoftvert és
elérkezett az újra áttérés ideje.
Az MTA elnökének 3/2017. (II. 24.) határozata
intézkedik az MTMT működési struktúrájának
megújításáról. A törvény által előírt országos
adatszolgáltatást új struktúrában kell folytatni,
a határozat megjelenésével az MTMT Programtanács és a szakbizottságok tagjainak
mandátuma megszűnt. A bizottságokban dolgozó kollégák munkáját megköszönjük. Az
MTMT irányítását végző két új testület, a döntéshozó Tudományos Tanács (TT) és a döntéselőkészítő és operatív Koordinációs Testület
(KT) felállt, a TT március 20-án, a KT április
25-én megtartotta első ülését. A KT jóváhagyta
a megújult Repozitórium-minősítő Szakbizottság és az újonnan létrehozott Tudománymetriai Szakbizottság tagjainak listáját. A Bibliográfiai és az Informatikai Szakbizottságok
felállítása ezután következik. A testületek tagjainak névsora az MTMT portálon olvasható.
A KT elfogadta a szoftver verzióváltás ütemezését. A bevezetés feltétele a funkcionális, teljesítmény-, biztonsági és ergonómiai tesztek sikeres elvégzése. A professzionális tesztelést egy
megbízott cég végzi, de számítunk az intézményi adminisztrátorok segítségére is. Amennyiben a tesztek sikerrel zárulnak, az átállást a
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2017 június 1-je utáni, technikailag lehetséges
legkorábbi időpontban el kell kezdeni, és legkésőbb július 31-re be kell fejezni.
Az átállás elkezdése után a régi szoftver csak
olvasható üzemmódban fog működni. Az új
szoftver a régi rendszer adataival lép működésbe. Az új szoftver használatbavétele után az
első hónapban nehézségekre kell számítani –
előbukkanhatnak korábban meg nem talált hibák. Idő kell az új felület betanulásra, mert
nemcsak a felület teljesen más, hanem jelentősen megváltozik az adatmodell is. Az átállás
két hónapos időszakában fennakadásokra kell
számítani az új adatok felvitelében – viszont a
régi rendszerből az átállás kezdetéig felvitt
adatok továbbra is kinyerhetőek lesznek.
Kérjük, vegyék figyelembe az átállási időszak
során esetleg fellépő fennakadásokat, és támogassák az MTMT-vel kapcsolatos feladatokat
ellátó szervezeti egységeiket az átállást megelőzően és az átállás idején, illetve azt kérjük
az MTMT adatait használó intézményeket,
hogy feladataik tervezésekor vegyék figyelembe
a változásokat.
Az új rendszer és más informatikai rendszerek
együttműködése a korábbiaktól eltérő módszerrel történhet. Az adatátvitelhez alkalmazkodni kell az új rendszer adatcserét folytató
moduljához. Az új szoftver programozási felülete (API) tesztelhető, minden partner rendelkezésére áll.
A következő napokban intenzív tesztelési és
oktatási időszak következik. Az MTMT új, átállási portálján (http://mtmt2.mtmt.hu/) – és
minden rendelkezésre álló további csatornán
keresztül tájékoztatni fogjuk a felhasználókat.
Budapest, 2017. május 2.
Holl András, az MTA Könyvtár és Információs
Központ, informatikai főigazgató-helyettes
(Fenti tájékoztatás az MTMT honlapján:
www.mtmt.hu is elérhető.)

ODT Felügyelő Bizottsága MAB delegált tagja
Az Országos Doktori Tanács egyesületi felságába a MAB Prof. Dr. Gazdag Ferenc egyeszámolása befejeződött, a felsőoktatási szervetemi tanárt delegálta 2017. március 1-jétől.
zetként tovább működő ODT Felügyelő BizottMiniszteri biztosi kinevezés
Csépe Valéria tájékoztatta a testületet, hogy az
2017. szeptember 6. napjáig a köznevelés taremberi erőforrások minisztere a 16/2017. (IV.
talmi megújításáért felelős miniszteri biztossá
6.) EMMI utasítással 2017. március 7. napjától
nevezte ki.
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK
A Hittudományi bizottság új tagja
2017/1/VIII/1. MAB határozat (2017.01.20.)
A Testület a MAB Hittudományi Bizottsága
tagjává választotta Kiss Gábor doktorandusz
hallgatót.
A Társadalomtudományi bizottság új tagja
2017/1/VIII/2. MAB határozat (2017.01.20.)
A Testület a MAB Társadalomtudományi Bizottságának tagjává választotta Kőmíves Péter
Miklós doktorandusz hallgatót.
A Természettudományi bizottság új tagja
2017/1/VIII/3. MAB határozat (2017.01.20.)
A Testület MAB Természettudományi Bizottságának tagjává választotta Kohuš Zsolt doktorjelöltet.
Munkacsoport felállítása (ESG 2015 módszertan)
A cselekvési tervben megfogalmazott feladatcsoport: „A minőségvizsgálat módszertanának
fejlesztése. A felsőoktatási intézményekben
folytatott képzés feltételeinek szakmai értékelésében, megfelelőségi vizsgálatában megújított, differenciált és kiegyensúlyozott gyakorlat
alkalmazása.” Egyik részfeladat ezen belül a
kimeneti indikátorok kritériumainak és szempontrendszerének kidolgozása, az ESG 2015
szerinti megfelelés-vizsgálatok módszertanának kialakítása és bevezetése. A MAB 2015.
nyarán határozattal döntött az ESG 2015 irányelveinek az értékelési rendszerbe való átültetésről, azonban az elmúlt másfél évben ennek
gyakorlati megvalósítása elmaradt. A feladat
elvégzésére egy módszertani munkacsoport
kerül felállításra.
A Testület 2016. december 20. ülésén elhangzottak szerint a Testület tagjai 2017. január 13ig tehették meg személyi javaslataikat. A
DOSZ és HÖK is felkérést kapott egy-egy fő
delegálására a munkacsoportba, melynek eleget is tettek. Egyéb személyi javaslat 2017.

január 19-ig nem érkezett. Az Elnök az alábbi
személyekből állítja fel a munkacsoportot:
2017/1/VIII/4. MAB határozat (2017.01.20.)
A Testület létrehozza az ESG 2015 módszertani munkacsoportot az előterjesztésben megjelölt személyekkel.
Dr. Topár József egyetemi docens, minőségügyi szakértő, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, tudományos
és fejlesztési rektor-helyettes, Kodolányi János
Főiskola,
Dr. Kállai Mária, kormánymegbízott, JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
Dr. Kőmíves Péter Miklós, DOSZ általános
elnökhelyettes, doktorandusz, Debreceni Egyetem,
Dr. Vámosi Péter, HÖOK elnökhelyettes,
A MAB titkárság részétől Mosolygóné dr.
Gődény Ágnes és Jakubik Anna (2017.02.01től a MAB titkárság munkatársa).
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Bizottsági tagság megszűnése
2017/3/VII/1 sz. MAB határozat (2017.03.31.)
2017/3/VII/2 sz. MAB határozat (2017.03.31.)
A Testület a MAB Szervezeti és Működési
A Testület a MAB Szervezeti és Működési
Szabályzat 34. § (4) bekezdés a) pontja alapján
Szabályzat 34. § (4) bekezdés a) pontja alapján
felmenti Kerekes Benedek (Nyíregyházi Egyefelmenti Kovács Emőd (Eszterházy Károly
tem) Műszaki Tudományi Bizottsági tagot és a
Egyetem) Műszaki Tudományi Bizottsági tagot
bizottsági tagsága 2017. április 1. napjával
és a bizottsági tagsága 2017. április 1. napjával
megszűnik.
megszűnik.
A Műszaki Tudományi Bizottság új tagjai
2017/3/VII/3 sz. MAB határozat (2017.03.31.)
2017/3/VII/4 sz. MAB határozat (2017.03.31.)
A Testület a MAB Szervezeti és Működési
A Testület a MAB Szervezeti és Működési
Szabályzat 33. § (3) bekezdés alapján a MűSzabályzat 33. § (3) bekezdés alapján a Műszaki Tudományi Bizottsági tagjává választotta
szaki Tudományi Bizottsági tagjává választotta
Dr. Johanyák Zsolt Csabát (Pallasz Athéné
Dr. Kovács Attila Józsefet (Széchenyi István
Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar
Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudomátudományos dékánhelyettes, főiskolai tanár,
nyi Kar, oktatási dékánhelyettes, intézeti tanPhD) 2017. április 1. napjával.
székvezető, egyetemi docens, MTA köztestületi tag) 2017. április 1. napjával.
A Debreceni Egyetem ápolás és betegellátás, ápoló szakirány, székhelyen kívüli indítandó képzés
(Beregszász) helyszínét látogató bizottság tagjai
2017/3/VII/5 sz. MAB határozat (2017.03.31.)
zető főiskolai tanár, MESZK Magyar EgészA Testület a Debreceni Egyetem ápolás és beségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, PhD) és
tegellátás alapszak ápoló szakiránnyal, székheTulkán Ibolyát (Szegedi Tudományegyetem
lyen kívül Beregszászon (Ukrajna) indítandó
Egészségtudományi és Szociális képzési Kar,
képzés körülményeinek felmérését vizsgáló
tanszékvezető helyettes, főiskolai docens PhD)
bizottság tagjává Balogh Zoltánt (Semmelweis
választotta.
Egyetem, Egészségtudományi Kar, tanszékve-

MŰKÖDÉSI HATÁROZATOK
Vezetői beszámolók a MAB 2016. évi munkájáról
2017/1/III/1. (2017.01.20.) sz. MAB határozat
2017/1/III/2. (2017.01.20.) sz. MAB határozat
A Testület elfogadta a MAB 2016. évi munkáA Testület elfogadta a MAB Titkárság 2016.
járól készült elnöki beszámolót.
évi munkájáról készült főtitkári beszámolót.
A beszámolók a MAB 2016 évi munkáját bemutató Évkönyvében és honlapján olvashatóak.
Cselekvési terv a MAB stratégiához
2017/1/IV. (2017.01.20.) sz. MAB határozat
A Testület elfogadta a MAB 2017-2018 rövidés középtávú stratégia célkitűzéseinek megva-

lósítását tartalmazó cselekvési tervet. A beszámoló a MAB Évkönyvében olvasható.

Egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontjait tartalmazó útmutató módosítása
2017/1/V. (2017.01.20.) számú és 2017/3/III.
(2017.03.31.) számú MAB határozatok
A Testület elfogadta az „Egyetemi tanári pályázatok MAB véleményezése bírálati szem-

pontok - tudományági sajátosságok – útmutató” elnevezésű dokumentum módosításait.
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INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDŐ KÉPZÉSEKRŐL HOZOTT HATÁROZATOK
Intézményakkreditációs eljárások ütemezése
2017. december 31-el lejáró intézményakkreditációk:
Ssz.
Intézmény neve
1.
Debreceni Egyetem
2.
Kaposvári Egyetem
3.
Pécsi Tudományegyetem
4.
Szent István Egyetem
5.
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
6.
Közép-európai Egyetem
7.
Budapesti Gazdasági Egyetem
8.

Pallasz Athéné Egyetem

9.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

2017/2/V/1 sz. MAB határozat (2017.02.24.)
A Testület elfogadta az intézményakkreditációs eljárások 2017. évi ütemezését.
2017/2/V/1/1 sz. MAB határozat (2017.02.24.)
A Testület a Budapesti Gazdasági Egyetem,
2012/8/VI/1 sz. határozatában megállapított

Intézményakkreditáció hatálya
2017. december 31.
2017. december 31.
2017. december 31.
2017. december 31.
2017. december 31.
2017. december 31.
2017. december 31.
2017. december 31. (KF)
2018. december 31. (SZF)
2017. december 31.

2017. december 31-ig tartó intézményakkreditáció hatályát 2018. július 31-ig meghosszabbítja.
2017/2/V/1/2 sz. MAB határozat (2017.02.24.)
A Testület a Pallasz Athéné Egyetem intézményakkreditációjának elvégzésére 2018. július 31-ig szab határidőt.

Intézményakkreditáció követő eljárásainak ütemezése
2017/2/V/2 sz. MAB határozat (2017.02.24.)
A Testület az előterjesztés szerinti ütemezésben elfogadta a 2017. évben lebonyolítandó –
Ssz.

1.

2.

3.

az intézményakkreditációs eljárásokhoz kapcsolódó – követő eljárások rendjét a következők szerint.

Követő eljárás kezdésének
Követő eljárást megelőző
tervezett időpontja
intézményi feladat
A rabbihelyettes és a zsidó liturgika alapképzési szakok esetében 2017 februárjában induló, a felekezeti szociális munkás,
Országos Rabbiképző
a judaisztika és az egyházi/felekezeti
az intézmény határidőre telje– Zsidó Egyetem
(zsidó) közösségszervező alapképzési,
sítette
valamint a zsidó kultúratörténet mesterképzési szakok esetében 2018 februárjában induló követő (monitor) vizsgálat
a monitor eljárás tárgyát érintő intézkedések eredményei,
Eötvös Loránd
valamit az egyéb javaslatokra
2017 szeptemberétől
Tudományegyetem
megtett intézkedések benyújtásának határideje: 2017.
szept. 15.
a monitor eljárás tárgyát érintő intézkedési t. benyújtásáMagyar Képzőművénak határideje 2016. 03.31. az
2017 szeptemberétől
szeti Egyetem
egyéb javaslatokra megtett
intézkedések benyújtása 2017.
szept. 15.
Intézmény

2017. április
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Követő eljárást megelőző
intézményi feladat
a monitor eljárás tárgyát érintő intézkedések eredményei,
valamit az egyéb a javaslatokra megtett intézkedések benyújtásának határideje: 2017.
szept. 15.
a monitor eljárás tárgyát érintő intézkedések eredményei,
valamit az egyéb javaslatokra
megtett intézkedések benyújtásának határideje: 2017.
szept. 15.
az intézmény határidőre teljesítette

Ssz.

Intézmény

Követő eljárás kezdésének
tervezett időpontja

4.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

2017 szeptemberétől

5.

Magyar Táncművészeti Főiskola

2017 szeptemberétől

6.

Károli Gáspár Református Egyetem

2017 szeptemberétől

Intézményakkreditációs értékelés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2017/3/VI. és 2017/3/VI/1-16. MAB határozatok (2017.03.31.)
A Testület az intézmény akkreditációs értékelésében foglaltak alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és annak
- közigazgatás-szervező (általános igazgatási;
nemzetközi közigazgatási szakirányok),
- katonai vezetői (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi specializációk),
- nemzetközi igazgatási,
- nemzetközi biztonság és védelempolitikai
- bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó,
bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányok),
- rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetésvégrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedés-rendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási szakirányok),
- katasztrófavédelem (katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási, iparbiztonság szakirányok),
- nemzetbiztonsági (polgári nemzetbiztonsági,
katonai nemzetbiztonsági, terror-elhárítási
specializációk)
- alapképzési szakjait, valamint
- közigazgatási (közigazgatás-tudományi, közigazgatási vezető, európai és nemzetközi
közigazgatási szakirányok),
- katonai vezetői,
- katonai műveleti logisztika,
- katonai üzemeltetés,

- nemzetközi biztonság- és védelempolitikai,
- nemzetközi közszolgálati kapcsolatok (nemzetközi közigazgatási tanulmányok, biztonsági tanulmányok, rendészeti tanulmányok,
Európa-tanulmányok szakirányok),
- rendészeti vezető (rendészetelméleti; csapatszolgálati; értékelő-elemző; szervezett
bűnözés elleni specializációk),
- nemzetbiztonsági (polgári nemzetbiztonsági, katonai nemzetbiztonsági, terror-elhárítási specializációk)
- mesterképzési szakjait akkreditálja.
Az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2022.
december 31-ig hatályos.
Indoklás:
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai
és a felsőoktatási minőségbiztosítás európai
sztenderdjei (Standards and Guidelines in the
European Higher Education Area, ESG) alapján értékelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó képzés, tudományos kutatás feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi
és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását. A vizsgálata eredményeként
a MAB megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, melyeket a törvény szellemében a MAB az intézményakkreditációja feltételének tekint.
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Az akkreditációs értékelés nem terjedt ki az
egyetem 2017. február 1-jén létrejött Víztudományi Karára és annak képzéseire.
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről írásban, 2019. szeptember 15-ig
tájékoztassa a MAB-ot.

2017. április

Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről elérhető a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció /
Harmadik körös jelentések menüpontban.

Felsőoktatási intézmények követő eljárásai
Pünkösdi Teológiai Főiskola intézménymonitor
2017/2/VI/1. sz. MAB határozat (2017.02.24.)
A MAB a Pünkösdi Teológiai Főiskola intézményakkreditációs monitor eljárása keretében
a főiskola és annak szakja (teológia alapképzési szak) tekintetében az intézmény által meg-

küldött beszámoló alapján a főiskola és teológia alapképzési szakjának akkreditációját megerősíti, s annak 2019. december 31-ig szóló
hatályát – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – fenntartja.

Baptista Teológiai Akadémia intézménymonitor
2017/2/VI/2. sz. MAB határozat (2017.02.24.)
A MAB a Baptista Teológiai Akadémia intézmény- és szakakkreditációs monitor vizsgálata
keretében a főiskola és hitéleti szakjainak (teológia alapképzési szak, teológia mesterképzési
szak, kántor alapképzési szak) tekintetében az
intézmény által megküldött beszámoló alapján

a főiskola, valamint a teológia alapképzési
szak, a teológia mesterképzési szak és a kántor
alapképzési szak akkreditációját megerősíti, s
annak 2019. december 31-ig szóló hatályát –
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelés esetén – fenntartja.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szakmonitor
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
(VHF) katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, hittanár-nevelő tanár mesterszak
monitor eljárás.
2017/2/VI/3/1, 2017/2/VI/3/2 MAB határozatok
(2017.02.24.)
A MAB a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola intézményakkreditációhoz kapcsoló-

dó szakakkreditációs monitor vizsgálata eredményeképpen a főiskola két hitéleti szakjának
(katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzési
szak, tanári mester-képzési szak hittanár – nevelő tanár szakképzettséget adó képzés) a
MAB 2014/3/VI/2 határozatában megállapított
– e vizsgálat eredményéhez kötött – akkreditációját megvonja.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézménymonitor
2017/2/VI/4. sz. MAB határozat (2017.02.24.)
A MAB a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem akkreditációjának 2019.
december 31-ig szóló hatályát fenntartja.
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A gazdaságtudományi képzések párhuzamos programakkreditációjában előírt követő eljárások
A MAB 2016. január 29. testületi ülésén zárta
le a 209 képzést érintő, gazdaságtudományi
képzési területen lefolytatott párhuzamos programakkreditációt.
Az eljárás eredményeként 78 képzés esetében
döntött a testület arról, hogy az adott intézmény
az érintett szak vonatkozásában az akkreditációs
jelentésben foglaltakra reagáló intézkedési tervet készítésen 2016 márciusáig és döntött arról,
hogy a MAB jelentésben megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésének ellenőrzésére 2017
szeptemberében induló követő eljárások indulnak, egy képzés kivételével: a vizsgálat idején
még Szolnoki Főiskola (ma Pallasz Athéné
Egyetem) nemzetközi és gazdálkodási alapszakjának monitor eljárása 2018-ban lesz a 2016. évi
MAB határozat szerint.
Határozatszám
(Monitort elrendelő
MAB határozat)

Int.

2017/3/IX/1/1
2017/3/IX/1/2

gazdálkodási és menedzsment BA

(2016/1/VII/2/12)

2017/3/IX/1/3

kereskedelem és marketing BA

(2016/1/VII/3/2)

2017/3/IX/1/4

marketing MA

(2016/1/VII/3/40)

2017/3/IX/1/5
2017/3/IX/1/6

Képzés
emberi erőforrások BA

(2016/1/VII/2/2)

(2016/1/VII/3/19)

turizmus-vendéglátás BA
BGE

2018

2017/3/IX/1/7

üzleti szakoktató BA

(2016/1/VII/3/31)

2017/3/IX/1/8

nemzetközi gazdálkodás BA

(2016/1/VII/4/6)

2017/3/IX/1/9

pénzügy és számvitel BA

(2016/1/VII/5/2)

2017/3/IX/1/10

pénzügy MA

(2016/1/VII/5/20)

Az intézmények egy része által megküldött
intézkedési tervek alapján 29 képzés esetében
látható, hogy az intézmény korrigálta az akkreditációs jelentésben kifogásoltakat az adott
képzés vonatkozásában, így a 2017. szeptemMAB határozat
Int.
MAB kód
2017/3/IX/2/1
BCE P18/1
(2016/1/VII/2/1)

(2016/1/VII/2/35)

2017/3/IX/2/3
(2016/1/VII/2/42)

2017/3/IX/2/4
(2016/1/VII/5/26)

2017/3/IX/2/5
(2016/1/VII/3/41)

2018. január 31

turizmus-menedzsment MA

2016/1/VII/3/49)

2017/3/IX/2/2

A MAB 2017.02.24-i testületi ülésen elfogadott akkreditációs ütemezésre figyelemmel a
Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola esetében az idén lezajló intézményakkreditációs
eljárás befejezésével egy időben hoz határozatot a 3 intézmény 5 képzéséről. Ezeknek az
intézményeknek változatlanul 2017. szeptember 15-ig kell a tájékoztató anyagot a MAB
részére megküldeni.
A MAB 2017.02.24-i ülésen elfogadott akkreditációs ütemezésre figyelemmel az intézményakkreditációs eljárással összehangolva,
2018-ban fogja vizsgálni a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem 10 monitorral érintett képzését. E monitor eljáráshoz az intézmény a tájékoztató anyagot 2018. január 31-ig küldi meg.
Intézkedésekről szóló tájéMonitor koztató megküldésének határideje

berre tervezett monitor eljárás elhagyható,
és a korábban hozott határozat alapján a szak
2021. január 31-ig hatályos akkreditációja
megerősíthető:
Képzés
emberi erőforrások BA

BCE

P18/35

MBA MA

BCE

P18/42

regionális és környezeti gazdaságtan MA

BCE

P21/26

számvitel MA

BME P19/41

marketing MA

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ
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MAB határozat
Int.
MAB kód
2017/3/IX/2/6 EDUTUS P18/17
(2016/1/VII/2/17)

Képzés

2017/3/IX/2/7

EDUTUS P19/5

kereskedelem és marketing BA

EDUTUS P19/54

kereskedelem és marketing BA (Székelyudvarhely)

EDUTUS P19/42

marketing MA

(2016/1/VII/3/5)

2017/3/IX/2/8
(2016/1/VII/3/54)

2017/3/IX/2/9
(2016/1/VII/3/42)

gazdálkodási és menedzsment BA

2017/3/IX/2/10 EDUTUS P20/9
(2016/1/VII/4/9)

nemzetközi gazdálkodás BA

2017/3/IX/2/12
(2016/1/VII/2/62)

2017/3/IX/2/13
(2016/1/VII/3/24)

2017/3/IX/2/14
(2016/1/VII/3/51)

2017/3/IX/2/15
(2016/1/VII/2/44)

2017/3/IX/2/16
(2016/1/VII/3/6)

2017/3/IX/2/17
(2016/1/VII/5/5)

2017/3/IX/2/18
(2016/1/VII/5/22)

2017/3/IX/2/19
(2016/1/VII/2/38)

2017/3/IX/2/20
(2016/1/VII/3/43)

2017/3/IX/2/21
(2016/1/VII/4/2)

2017/3/IX/2/22
(2016/1/VII/3/3)

2017/3/IX/2/23
(2016/1/VII/3/20)

2017/3/IX/2/24
(2016/1/VII/4/7)

2017/3/IX/2/25
(2016/1/VII/1/14)

2017/3/IX/2/26
(2016/1/VII/2/66)

2017/3/IX/2/27
(2016/1/VII/3/28)

2017/3/IX/2/28
(2016/1/VII/4/21)

2017/3/IX/2/29
(2016/1/VII/3/38)

2017/3/IX/2/30
(2016/1/VII/5/13)

EKE

P18/62

vezetés és szervezés MA

EKE

P19/24

turizmus-vendéglátás BA

EKE

P19/51

turizmus-menedzsment MA

KE

P18/44

regionális és környezeti gazdaságtan MA

KE

P19/6

kereskedelem és marketing BA

KE

P21/5

pénzügy és számvitel BA

KE

P21/22

pénzügy MA

ME

P18/38

MBA MA

ME

P19/43

marketing MA

ME

P20/2

nemzetközi gazdálkodás BA

METU P19/38

kereskedelem és marketing BA

METU P19/20

turizmus-vendéglátás BA

METU P20/7

nemzetközi gazdálkodás BA

PPKE P17/14

közszolgálati BA

PTE

P18/66

vezetés és szervezés MA

PTE

P19/28

turizmus-vendéglátás BA

SZE

P20/21

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

SZIE

P19/38

logisztikai menedzsment MA

SZIE

P21/13

pénzügy és számvitel BA

Egy esetben, az Eszterházy Károly Egyetem,
mint jogutód intézmény nem kívánja a 2016ban vizsgált emberi erőforrás alapszakot a
gyöngyösi képzési helyen indítani, így okafogyottá vált a szak monitor eljárása. Az intézMAB határozat

Int.

2017/3/IX/2/11 EKE
(2016/1/VII/2/4)

mény által megküldött tájékoztatás alapján a
MAB a monitor eljárástól eltekint, és nyugtázza, hogy a jogutód Eszterházy Károly Egyetem
a szakot a gyöngyösi képzési helyen nem kívánja indítani:

MAB kód

Szak

P18/4

emberi erőforrások BA

2017. április
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MAB állásfoglalás Közép-európai Egyetem akkreditációjával kapcsolatban
2017/3/IV/1. sz. MAB határozat (2017.03.31.)
A MAB a Közép-európai Egyetem vezetése
(Michael Ignatieff, rektor, Fodor Éva, társadalomtudományi és bölcsészettudományi rektorhelyettes Enyedi Zsolt, magyar ügyekért felelős rektorhelyettes) által a felsőoktatás számos
szereplőjéhez eljuttatott levél nyomán rögzíti,
hogy a Közép-európai Egyetem, mint Magyarországon nyilvántartásba vett és állami elisme-

réssel rendelkező felsőoktatási intézmény a
Testület 2012/7/V/2. számú határozata alapján
érvényes intézményakkreditációval rendelkezik.
A MAB álláspontja szerint a Közép-európai
Egyetem oktatási, kutatási és tudományos tevékenysége szerves része a magyar felsőoktatásnak. A Testület reményét fejezte ki, hogy a
kialakult helyzet szakmai alapokon nyugvó
megoldására mielőbb sor kerül.

Tájékoztatás a MAB intézményakkreditációs jelentéseiben foglalt javaslatok nyomán tett
intézkedésekről
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A MAB 2014/9/VIII/1 számú határozatával a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemet 2019. december 31-ig terjedő hatállyal akkreditálta.

Az intézmény az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről
írásban az előírt határidőben tájékoztatta MABot, és ezzel az intézményt akkreditáló határozatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.

Miskolci Egyetem
A MAB 2014/8/IX/2 számú határozatával a
ről írásban az előírt határidőben tájékoztatta
Miskolci Egyetemet 2019. december 31-ig terMAB-ot, és ezzel az intézményt akkreditáló
jedő hatállyal akkreditálta.
határozatban foglaltaknak maradéktalanul eleAz intézmény az akkreditációs jelentésben szeget tett.
replő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekDunaújvárosi Egyetem
A MAB 2014/8/IX/1 számú határozatával a
Az intézmény az akkreditációs jelentésben szeDunaújvárosi Egyetem általános jogelődjét
replő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről
2019. december 31-ig terjedő hatállyal akkrediírásban az előírt határidőben tájékoztatta MABtálta.
ot, és ezzel az intézményt akkreditáló határozatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.
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DOKTORI ISKOLÁKRÓL ÉS EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZATOKRÓL HOZOTT
HATÁROZATOK
Doktori iskolák akkreditációja
D235 Debreceni Egyetem, Élelmiszertudományok Doktori Iskola létesítése
2017/1/IX/1/2/1063. MAB határozat (2017.01.30)
A MAB a Debreceni Egyetem Élelmiszertudományok Doktori Iskola létesítését nem támogatja, a doktori iskolát 2017. január 20-i
hatállyal nem akkreditálja, mert
 a törzstagok minimális létszámának: nem
felel meg1
A DI megfelelt törzstagjainak száma: 6.
Szilvássy Zoltán (élelmiszertudományok)
Emri Tamás (élelmiszertudományok)
Fári Miklós (élelmiszertudományok)
Kovács Béla (élelmiszertudományok)
Pócsi István (élelmiszertudományok)
Prokisch József (élelmiszertudományok)
Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok száma: 6.
Az egyes törzstagokról készült összegző értékelés a doktori adatbázis nem nyilvános felületén – bejelentkezés után – az érintett törzstag, a DI vezető, a DI adminisztrátor, valamint
a rektor számára megtekinthető.
 az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel2
A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma:4.
 az egyetemi tanárok többségi követelményének: megfelel3
 működési szabályzata: nem felel meg
 minőségbiztosítási terve: nem felel meg
 képzési terve: nem felel meg
 honlapja: megfelel
Működési szabályzat: A DE-en kialakult rendszer szerint az egyes doktori iskolákra vonatkozó szabályzatot tudományterületenként készítik el. Az Élelmiszertudományi Doktori
Iskolára a DE Agrártudományi Doktori Tanácsának Szabályzata vonatkozik. Ebben a szabályzatban jelenleg kizárólag a tudományterületen működő másik két doktori iskolával kapcsolatos információk szerepelnek, nem tartalmaz az Élelmiszertudományi DI-re vonatkozó
specifikus részt. Képzési terv: Az egyes tárgyak kidolgozottsága nem egységes. A kötelező és kötelezően választható tárgyak közül
számos tantárgy inkább az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók színvonalának
megfelelő, a doktori képzésben résztvevő

hallgatóktól ezek az ismeretek már elvárhatók
(pl. Élelmiszerkémia I-II., Élelmiszerek fizikai
vizsgálata, Kromatográfia I-II., Élelmiszerhigiénia). Szükséges a kötelező tantárgyak
kiegészítése az ismeretek bővítését jelentő
tantárgyakkal (pl. élelmiszerláncra vonatkozó
EU szintű minőségügyi-, biztonsági ismeretek). Ennek érdekében a jelenlegi kötelező
tantárgyak összevonása és/vagy a szabadon
választhatók közé való átsorolása javasolt (pl.
mikotoxinokkal kapcsolatos két tantárgy).
Ugyancsak szükséges a tantárgyak harmonizálása, mivel több tárgy átfed egymással. Különösen feltűnő ez a toxikológiai ismereteket
tartalmazó tárgyak esetében. Tematikáját tekintve több tantárgy inkább egy kertészeti és
növénytermesztési doktori iskola profiljába
tartozik, az élelmiszer- és táplálkozási vonatkozások esetenként csak a tantárgyak neveiben jelennek meg. Valószínű, hogy egyes tárgyak összevonásával és átdolgozásával színvonalukban a doktori képzéshez jobban igazodó és több szakmai újdonságot bemutató,
érdekesebb tantárgyakat lehetne kialakítani.
Hasznos lenne a hallgatók számára egy útmutató, amely leírja a kötelező, kötelezően és
szabadon választható tárgyak félévenkénti
eloszlását, egymásra épülését és a félévenként
javasolt krediteket. Minőségbiztosítási terv: A
DI minőségbiztosítási rendszerének ismertetése konkrét, ennek alapján a hallgatók előrehaladása jól nyomon követhető, azonban ki kell
egészíteni a hallgatói képzés monitorozásának
gyakorlatával, a hallgatói vélemények kikérésének és elemzésének módszereivel is. A minőségbiztosítási tervben megadott „IX. A
komplex vizsga elméleti témakörei” fejezetben szereplő témaköröket hasznos lenne a
képzési tervben (is) szerepeltetni. Honlap: A
DI honlapja kellően informatív, azon a doktori
képzéshez tartozó valamennyi szükséges dokumentum megtalálható. Mind az egyetemi
oldalról, mind pedig a doktori adatbázisból
elérhető.
 a törzstagok kutatási területe, közleményei,
ill. a DI képzési terve és a témakiírások,
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továbbá a megadott tudományágak közötti
koherencia: nem felel meg
A 8 törzstagból két fő nem felel meg a törzstagsághoz szükséges kritériumoknak, így nem
teljesül az egy tudományágban létesítendő
doktori iskoláktól elvárt, legalább hét "megfelelt" minősítésű törzstag megléte. Az egyetem
az orvostudományi és az élelmiszertudományi területeken dolgozó, kiváló oktatók közreműködésével és együttműködésével kívánja
a doktori iskola képzését felépíteni és sikeresen végigvinni. A két tudományterülethez tartozó doktori képzést azonban nem két tudományágban akkreditálandó doktori iskolában
tervezték, ezért nem koherens a doktori iskola
képzési terve sem, noha a törzstagjelölt oktatók törekednek koherens képzés és kutatás
megvalósítására. A két tudományágban létesítendő doktori iskolának eleget kell tennie a
doktori kormányrendelet szerinti törzstagi
követelményeknek is. A DI témakiírásai tükrözik a DI komplex jellegét, a témakiírók
szem előtt tartották a DI kutatási területeinek
a meghirdetett témákban való minél szakszerűbb megjelentetését.
 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: nem felel meg
A véleményezett doktori iskola vezetője jelenleg is aktív tudományos vezető. Az orvostudományok, ezen belül elsősorban a farmakológia területén nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos teljesítményt mutató
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egyetemi tanár, az MTA doktora. Tudománymetriai mutatói elismerésre méltóak, viszont
kutatási területei, eddigi PhD-témavezetései
egyértelműen nem az élelmiszertudományokhoz kötődnek. Kutatómunkája a diabetológia,
neurofarmakológia, kardiovaszkuláris farmakológia és generikus gyógyszer-megújítás területekre terjed ki, ami a DI tudományágával,
kutatási területeivel nincs összhangban, nem
releváns.
 doktori értekezések színvonala: megfelel,
A doktori iskola elődjében, a Hankóczy Jenő
Doktori Iskolában az (MAB-kód: D55) élelmiszertudományok tudományágban készült és
a www.doktori.hu adatbázisba feltöltött dolgozatok színvonala megfelelőnek értékelhető.
 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel4
 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel5
A doktori iskolát nem akkreditáló határozat (a
létesítését nem támogató MAB szakvélemény),
továbbá a "nem felelt meg" minősítésű törzstagok esetében a róluk készült "Összegzés" ellen
az Oktatási Hivatal határozatának kézhezvétele
után az intézmény rektora felülvizsgálati kérelmet nyújthat be – az emberi erőforrások miniszterének címezve – az Oktatási Hivatalhoz,
mely a www.doktori.hu adatbázisban az akkreditációs határozat alapjául szolgáló adatokon
alapulhat.

D236 Pécsi Tudományegyetem, Matematika- és számítástudományok Doktori Iskola létesítése
A MAB a Pécsi Tudományegyetem Matematika- és számítástudományok Doktori Iskola létesítését nem támogatja a Szabó Sándor vezette doktori iskolát 2017. január 20-i hatállyal
nem akkreditálja, mert
 a törzstagok minimális létszámának: nem
felel meg1
A doktori iskola megfelelt törzstagjainak száma: 5.
Szabó Sándor iskolavezető (matematika- és
számítástudományok)
Jenei Sándor (matematika- és számítástudományok)
Révész Szilárd (matematika- és számítástudományok)
Tóth László (matematika- és számítástudományok)
Varga György Csaba (matematika- és számítástudományok)

Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzstagok száma: 5.
Az egyes törzstagokról készült összegző értékelés a doktori adatbázis nem nyilvános felületén – bejelentkezés után – az érintett törzstag, a DI vezető, a DI adminisztrátor, valamint
a rektor számára megtekinthető.
 az egyetemi tanárok minimális létszámának: nem felel meg2
A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma: 3.
 az egyetemi tanárok többségi követelményének: megfelel3
 működési szabályzata: megfelel
 minőségbiztosítási terve: megfelel
 képzési terve: megfelel
 honlapja: megfelel
A doktori iskola működési szabályzata kellően
részletes, ugyanakkor a dokumentum tartalma
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tekintetében szükséges néhány észrevételt
tenni. A VII. pontban utalnak a MDI elnök
helyettesére, azonban a munkakör definiálása
hiányzik a szabályzatból. A X. pontban a publikációs minimumfeltételek között szerepel:
két konferencia-előadás vagy egy ISBN vagy
ISSN számmal ellátott, lektorált és referált
tanulmány idegen nyelvű nemzetközi, vagy
nemzetközi terjesztésű hazai folyóiratban. Ezzel a megfogalmazással a képzési tervben olvasható publikációs elvárások nincsenek összhangban. Nem világos, hogy a publikációként
elfogadható szabadalmaztatott és bejegyzett
hazai vagy külföldi alkotás impakt faktoros
publikáció vagy egyéb publikáció helyett is
elfogadható-e, és milyen kredit értékkel? A
megadott képzési terv szűkszavú (két oldal), a
tervezett képzés érdemi megítéléshez igen
kevés konkrétumot tartalmaz. A minőségbiztosítási tervben foglaltak megfelelők, azonban
a 3. pont megfogalmazása a korábbi három
éves képzésre utal. A honlap a DI jelenlegi
státuszának megfelelő.
 a törzstagok kutatási területe, közleményei,
ill. a DI képzési terve és a témakiírások,
továbbá a megadott tudományágak közötti
koherencia: nem felel meg
A 7 törzstagból két fő nem felel meg a törzstagsághoz szükséges kritériumoknak, így nem
teljesül az egy tudományágban létesítendő
doktori iskoláktól elvárt, legalább hét "megfelelt" minősítésű törzstag megléte. A doktori
iskola koherenciája, a tervezett kutatási területek kapcsolata és a törzstagok közötti tudomá-
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nyos együttműködés nem állapítható meg. Az
alkalmazott matematika (informatika) területére is átnyúló képzést nem két tudományágban
akkreditálandó doktori iskolában tervezték. (A
két tudományágban létesítendő doktori iskolának eleget kell tennie a doktori kormányrendelet szerinti törzstagi követelményeknek is.)
 a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel
Szabó Sándor, a doktori iskola vezetője az
MTA doktora, egyetemi tanár, rendszeresen
publikál a szakterületének nemzetközi folyóirataiban; eleget tesz a doktori iskola vezetőktől elvárt feltételeknek.
 doktori értekezések színvonala: megfelel,
A Pécsi Matematika- és Számítástudományi
Doktori iskolában még nincs elkészült értekezés, így ez a kérdés nem releváns, csak programozási okokból "igen".
 mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel4
 a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: megfelel5
A doktori iskolát nem akkreditáló határozat (a
létesítését nem támogató MAB szakvélemény),
továbbá a "nem felelt meg" minősítésű törzstagok esetében a róluk készült "Összegzés" ellen
az Oktatási Hivatal határozatának kézhezvétele
után az intézmény rektora felülvizsgálati kérelmet nyújthat be – az emberi erőforrások miniszterének címezve – az Oktatási Hivatalhoz,
mely a www.doktori.hu adatbázisban az akkreditációs határozat alapjául szolgáló adatokon
alapulhat.
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Egyetemi tanári pályázatok
Támogatott egyetemi tanári pályázatok
MAB kód
E3527
E3610
E3612
E3613
E3641
E3640
E3642
E3653
E3662
E3601
E3606
E3604
E3602
E3605
E3603
E3608
E3618
E3617
E3614
E3615
E3607

Intézmény
MKE
BME
BME
BME
DE
DE
DE
DE
ME
SZTE
SZTE
SZTE
SZTE
SZTE
SZTE
SZTE
PPKE
SZE
BME
BME
SZTE

Pályázó
Radák Eszter
Lógó János
Paál György
Szarka András
Kónya József
Nagy Bálint
Szilágyiné Csortos Csilla
Kósa Karolina
Fodor Bertalan
Babik Barna
Bajori Zoltán
Kovács László
Lengyel Csaba Attila
Németh Gábor
Zádor Ernő
Madléna Melinda Ilona
Szabó Marcel
Somlyódyné Pfeil Edit
Nagy Gábor Péter
Matolcsi Máté
Bibókné Németh-Tóth Enikő

MAB határozat
2017/2/VIII.
2017/3/VIII/1/1
2017/3/VIII/1/2
2017/3/VIII/1/3
2017/3/VIII/2/1
2017/3/VIII/2/2
2017/3/VIII/2/3
2017/3/VIII/2/5
2017/3/VIII/2/6
2017/3/VIII/2/7
2017/3/VIII/2/8
2017/3/VIII/2/9
2017/3/VIII/2/10
2017/3/VIII/2/11
2017/3/VIII/2/12
2017/3/VIII/2/13
2017/3/VIII/3/1
2017/3/VIII/3/2
2017/3/VIII/4/1
2017/3/VIII/4/2
2017/3/VIII/5/1

Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok
MAB kód
E3619
E3644

Intézmény Pályázó
OE
villamosmérnöki tudományok
DE
klinikai orvostudományok

MAB határozat
2017/3/VIII/1/4
2017/3/VIII/2/4
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK
Tájékoztatás szakindítást megjegyzéssel támogató megjegyzéseire érkezett intézményi válaszról
Szent István Egyetem
A MAB 2016/7/XV/7 számú határozatában
megjegyzéssel támogatta a Szent István Egyetem által székhelyen kívül (Révkomárom) indítandó kertészmérnök alapképzési szak nyilvántartásba vételét.

Az intézmény a MAB határozatban megadott
határidőre megküldte a határozat indoklásában
megfogalmazott javaslatok alapján a szakindítási kérelmét kiegészítő anyagát. Az átdolgozott dokumentumot az Agrártudományi Bizottság áttekintette és elfogadta a módosításokat.

Debreceni Egyetem
A Debreceni Egyetem ápolás és betegellátás
(magyar és angol nyelven)– dietetikus szakirány –szakindítási kérelmét a Testület
2016/8/XII/1. számú határozatban megjegyzéssel támogatta. Az intézmény rektorától kapott
választ áttekintő referátum alapján az Orvostudományi Bizottság tárgyalta.

A határozat indoklásában, megjegyzésében
jelzett hiányosságoknak a korrekciója az elvárások teljesülése szempontjából kielégítőek A
gyakorlati záróvizsgával kapcsolatban az Orvostudományi Bizottság ismételten javaslatot
fogalmazott meg az intézmény felé.

Vélemény kiegészítés az OH kérésére – MAB jóváhagyás
Az Oktatási Hivatal a MAB korábban hozott
határozatának indoklásának kiegészítésére hívta fel a MAB-ot. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény rendelkezése alapján jár el ilyen esetben az Oktatási Hivatal. A szakértői vélemény
kiegészítésére akkor kerülhet sor, ha azt a hatóság, jelen esetben az Oktatási hivatal hiányosnak, ellentmondásosnak tartja, vagy az
ügyfél jelen esetben az szakot indítani kívánó
intézmény ily észrevételeket tesz.
Kód
Mo1689

Benyújtó

(Előzmény:
Ms1624)

DE

Ms1694

SZTE

Április első hetében az OH és a MAB jogászai
között egyeztetés történik arról, hogyan lehet
kiküszöbölni az ilyen határozat kiegészítéseket, figyelemmel arra, hogy ezt az intézmények
a felülvizsgálat előszobájaként használják
(mert költségmentes, ill. megkerül egy díjköteles eljárást), azzal a céllal, hátha itt egy elutasító döntés megváltozik. A felülvizsgálati eljárás, mely díjköteles, – míg a kiegészítés nem szolgálja azt a célt, hogy a MAB testületi döntéseit egy független bizottság felülbírálja.

Kérelem címe
Határozatszám
A MAB 2016/8/XII/6. sz. határozattal elfogadott szakértői vélemény kiegészítése: építészmérnöki osztatlan
2017/3/X/12
mesterszak indítás
A MAB 2016/8/XII/11. sz. határozattal elfogadott szakértői vélemény kiegészítése állattenyésztő mérnöki mes2017/3/X/13
terszak (120kr)
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Alapszak indítás
Kód

Benyújtó

Bs1415

EKE

Bs1407

NYE

BsBi1413

PTE

Bs275szakir3

DE

szhk

Bs1416szhk DE
Bs1417szhk DE
Bs1418szhk DE

Kód
Bi1414

Támogatott kérelmek
Kérelem címe
óvodapedagógus alapszak indítás
hivatásos repülőgép-vezetői (közforgalmi repülőgépvezetői specializáció) alapszak indítás
közösségszervezés (humánfejlesztés (magyar nyelven),
ifjúsági közösségszervezés (magyar nyelven), kulturális
közösségszervezés (magyar nyelven) szakirányok) alapszak indítás
ápolás és betegellátás (ápoló szakirány, Beregszász)
mérnökinformatikus (infokommunikációs hálózatok
specializáció, Beregszász)
gazdaságinformatikus (e-gazdasági specializáció, Beregszász)
szociálpedagógia (székhelyen kívül: Beregszász)

Nem támogatott kérelmek
Benyújtó
Kérelem címe
DE
hivatásos repülőgép-vezetői

Határozatszám
2017/1/X/1
(megjegyzéssel támogatva)

2017/1/X/2
(megjegyzéssel támogatva)

2017/1/X/3
humánfejlesztés szakirány
angol nyelven nem támogatva

2017/3/X/1
(megjegyzéssel támogatva)

2017/3/X/3
(megjegyzéssel támogatva)

2017/3/X/4
(megjegyzéssel támogatva)

2017/3/X/5
(megjegyzéssel támogatva)

Határozatszám
2017/3/X/2

Mesterszakindítás
Kód
Ms1709
(Előzmény: Ms1442)

Ms1708

Kód
Ms1698
MoT1702
Ms1707
MsMi1710
MoT1705
MoT1706

Benyújtó

Támogatott kérelmek
Kérelem címe

DE

szociálpedagógia

SZTE

filmtudomány (filmelmélet, filmkészítés specializációk)

Nem támogatott kérelmek
Benyújtó
Kérelem címe
ELTE
színháztudomány mesterszak indítás
informatikatanár (középiskolai) osztatlan mesterszak
EKE
indítás
marketing (integrált marketingkommunikáció, szolgálMETU
tatásmarketing és –menedzsment specializációk) mesterszak indítás
SZIE
szőlész-borász mérnöki mesterszak indítás
angol nyelv és kultúra tanára [általános iskolai] osztatAVKF
lan mesterszak indítás
matematikatanár [általános iskolai] osztatlan mesterAVKF
szak indítás

Határozatszám
2017/3/X/7
2017/3/X/8
(megjegyzéssel támogatva)

Határozatszám
2017/1/X/4
2017/1/X/5
2017/3/X/6
2017/3/X/9
2017/3/X/10
2017/3/X/11

Felsőoktatási szakképzés indítás
Kód
Fs253

Támogatott kérelmek
Benyújtó
A kérelem címe
Határozatszám
műszaki (gépészet, elektrotechnika-elektronika, könnyű2017/1/X/6
OE
ipar, nyomdaipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás
(megjegyzéssel támogatva)
specializációk) felsőoktatási szakképzés indítás
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A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai
Támogató határozatok
MAB kód
E3437
E3480
MoT1659
D49

Benyújtó
SZTE
ELTE
KRE
DE

Tárgy
Drahota-Szabó Erzsébet
Dúll Andrea Magdolna
holland nyelv- és kultúra
Nyelvtudományok Doktori Iskola

Határozat kelte Határozatszám
2017-03-02
FVB 5/2017
2017-03-02
FVB 8/2017
2017-03-13
FVB 10/2017
2017-03-29
FVB 12/2017

Nem támogató határozatok
MAB kód Benyújtó
E3503
NYME
Ms1682
EDUTUS
Bs1392
KE
E3335
KRE
E3474
ELTE
Bs1395
ME
D224

KRE

Ms1695

SZE

D16

ELTE

Tárgy
Határozat kelte Határozatszám
egyetemi tanári pályázó
2017-01-13
FVB 1/2017
műszaki menedzser
2017-02-06
FVB 2/2017
média design
2017-02-14
FVB 3/2017
egyetemi tanári pályázó
2017-03-02
FVB 4/2017
egyetemi tanári pályázó
2017-03-02
FVB 6/2017
vegyészmérnöki
2017-03-02
FVB 7/2017
Multidiszciplináris Bölcsészettudományi
2017-03-13
FVB 9/2017
Doktori Iskola
munkaügyi és társadalombiztosítási
2017-03-31
FVB 11/2017
igazgatási
Neveléstudományi Doktori Iskola
2017-03-31
FVB 13/2017
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