
   
 

   
 

 

A MAB STRATÉGIA1 CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 

CSELEKVÉSI TERV 

2019-2021 

 

A MAB Cselekvési terve a Stratégia 2019-2024-ben lefektetett célok kivitelezési munkaterve. A Stratégia átfogó célokat és rövidtávú célkitűzése-
ket fektet le.  

 

                                                           
1 http://www.mab.hu/web/doc/szabalyok/MAB_Strategia_19-24.pdf  

ÁTFOGÓ STRATÉGIAI 
CÉLOK (2019-2024) 

RÖVIDTÁVÚ CÉLKITŰZÉSEK (2019-2021) Feladat Felelős Határidő 

Felülvizsgá-
lat 

2020.01.31.-
ig 

A MAB tevékenységi 
körének fejlesztése 

Akkreditáció és értékelési tevékenység jogszabályi 
feltételrendszerének felmérése, elemzése, módosí-

tások  

Szükséges jogsza-
bály módosítások 

felmérése, konkrét 
jogszabály módosí-
tások előkészítése. 

Jogi Bizottság, 
Titkárság 

2019. október 
30. 

 

nem teljesült, 
új határidő 

2020. szept-
ember 15. 

Nemzetközi alap- és mesterképzési szakok értéke-
lési rendjének kialakítása 

Szükséges jogsza-
bály módosítások 
felmérése, vonat-

kozó dokumentum a 
"European 

Approach for Qua-
lity Assurance of 

Joint Programmes" 
adaptálása a MAB 

Jogi Bizottság, 
Titkárság, Szak-

bizottságok 

2020. szeptem-
ber 30. 

 

http://www.mab.hu/web/doc/szabalyok/MAB_Strategia_19-24.pdf
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értékelési rendsze-
rébe. 

Külföldi oktatók (ET pályázók, DI törzstagok) 
megfelelés-vizsgálatának egyszerűsítése, az alkal-

mazott kritériumrendszer áttekintése 

Nemzetközi gyakor-
latok elemzése 

ETK, DOK 
2020. március 

31. 

 

MAB útmutatók és a 
nemzetközi gyakor-

lat közötti szinergiák 
megteremtéséhez a 

beavatkozási pontok 
meghatározása. 

ETK, DOK 
2021. március 

31. 

 

Doktori Iskolák minőségbiztosítási hangsúlyú ér-
tékelési rendszerének kialakítása, új akkreditációs 

rendszer bevezetése 

Eljárásrend elfoga-
dása. 

Testület 2019. július 31. 
 

teljesült 

Kísérleti eljárások 
lebonyolítása. 

Titkárság 
2020. március 

31. 
 

Kísérleti eljárások 
alapján elemzések 

készítése, szükséges 
eljárási és értékelési 
módosítások átveze-

tése. 

DOK, MBFB, Tit-
kárság 

2020. március 
2. 

 

Intézményakkreditációs szempontrendszer meg-
újítása 

2017-2019-ben tes-
tületi döntéssel le-

zárt eljárások elem-
zése. 

MBFB folyamatos 

 

Elemzések alapján a 
szempontrendszer 

MBFB, Titkárság 2020. május 29. 
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módosítása (2021-
től alkalmazható). 

Képzési anyagok, se-
gédletek kidolgo-

zása. 
MBFB, Titkárság 

2020.október 
30. 

 

Képzések követő értékelésének beépítése intéz-
ményakkreditációs eljárásba 

Képzési területi ér-
tékelési szempontok 
kialakítása kísérleti 

eljáráshoz felsőokta-
tási intézményekkel. 

MBFB, Titkárság 
2019. augusz-

tus 31. 

 

teljesült 

Kísérleti eljárások 
lebonyolítása. 

MBFB, Titkárság 
2020. február 

28. 
 

Elemzések alapján a 
szempontrendszer 

kidolgozása. 

MBFB, Titkárság, 
kísérleti eljárás-
sal érintett in-

tézmények 

2020. október 
30. 

 

Intézmény és doktori iskolák akkreditációs eljárá-
sának összehangolása 

Szempontrendsze-
rek és eljárásrendek 

felülvizsgálata az 
összevonás szem-
pontjából (intéz-

mény - és doktori is-
kola akkreditáció). 

MBFB, Titkárság, 
DOK 

2020. március 
31. 

 

Szakindítási, szaklétesítési eljárás követelmény-
rendszerének összehangolása az intézményakkre-

ditáció követelményrendszerével 

Szakindítási eljárás 
és a szaklétesítési el-
járás szempontrend-
szerének felülvizsgá-

lat. 

Jogi Bizottság, 
Titkárság, Szak-

bizottságok 

2019. decem-
ber 15. 

 

részlegesen 
teljesült, új 

határidő 
2020. Május 

31. 
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Szakindítási eljárás 
és a szaklétesítési el-
járás szempontrend-
szerének módosítá-
sának előkészítése. 

Jogi Bizottság, 
Titkárság, Szak-

bizottságok 

2020. március 
31. 

 

Módosítások hatásá-
nak elemzése. 

MBFB, Titkárság 
2021. novem-

ber 30. 
 

Hazai és nemzetközi 
aktivitás növelése 

Nemzetközi értékelői kör kialakítása 

TIR adatbázisban a 
szükséges felületek 

kialakítása. 
Titkárság 

2019. decem-
ber 31. 

 

részlegesen 
teljesült, új 

határidő 
2020. Május 

31. 

Idegen nyelvű MAB 
dokumentumok ké-

szítése. 

Titkárság, ETK, 
DOK 

folyamatos 

 

Nem magyar nyelvű 
MAB eljárások és a 
magyar nyelvű eljá-
rások rendszerének 

kialakítása 

Titkárság, ETK, 
DOK, Szakbizott-

ságok 

2020. március 
31. 

 

Kapcsolatok erősítése, kommunikációs fórumok 
kialakítása, párbeszéd, tájékoztatás, elemzés, kon-

ferenciák szervezése 

Új MAB arculat és 
weblap kialakítása 

és elindítása 
Titkárság 

2019. szeptem-
ber 30. 

 

teljesült 

Konferenciák szer-
vezése 

Titkárság folyamatos 
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MAB kommuniká-
ciós stratégia, cse-
lekvési terv elfoga-

dása. 

MTT, NTT, Tit-
kárság 

2020. május 29. 

 

Titkársági munka-
társak a nemzetközi 
és hazai konferenci-
ákon való részvétele. 

Titkárság folyamatos 

 

MAB feladatellátás mi-
nőségének fejlesztése 

MAB belső minőségirányítási rendszer fejlesztése 

Szolgáltatási és szer-
vezeti minőség defi-

niálása. 

Testület, Titkár-
ság 

2019. szeptem-
ber 30. 

 

nem teljesült, 
új határidő 
2020. már-

cius 31. 

 

Belső minőségirá-
nyítási modell aktua-

lizálása. 
MBFB, Titkárság 

2019. novem-
ber 30. 

 

nem teljesült, 
új határidő 
2021. már-

cius 31.  

Diverzitás biztosítás a MAB eljárásokban 

Külső érintettek, 
kockázatviselők és 
MAB tevékenység 

kapcsolódási pontja-
inak felmérése, le-
hetséges eljárási 

megoldások kidolgo-
zás. 

MBFB, Szakbi-
zottság, DOK, 

ETK, Titkárság 

2019. október 
31. 

 

 

nem teljesült 

Külső érintettek, 
kockázatviselők eljá-
rásokban való rész-
vételére vonatkozó 

Szakbizottság, 
DOK, ETK, Jogi 
Bizottság, Tit-

kárság 

2019. novem-
ber 30. 

 

 

nem teljesült, 
új határidő 
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szabályzati keretek 
kialakítása. 

2020. már-
cius 31.  

Értékelési kritériumok rendszerezése, összehan-
golása- értékelési keretrendszer kialakítása 

MAB eljárásokban a 
megfelelés és meg 
nem felelés egzakt 

definiálása 

MBFB, Szakbi-
zottság, DOK, 

ETK, Titkárság 

2020. január 
30. 

 

 Részben tel-
jesült, új ha-
táridő 2020 
március 31.  

Kritériumrendsze-
rek beválásának 

elemzése és fejlesz-
tési javaslatok meg-

fogalmazása 

MBFB, Szakbi-
zottság, DOK, 

ETK, Titkárság 
folyamatos 

 

Akkreditációs, érté-
kelési keretrendszer 

elfogadása 

Testület, Titkár-
ság 

2020. szeptem-
ber 30. 

 

MAB szakértői bázisának megújítása 

Szakértőcsoportok 
összetételének, kivá-
lasztási kritériumai-
nak rendszerezése 

MBFB, Szakbi-
zottság, DOK, 

ETK, Titkárság 

2020. január 
30. 

 

Szakértői felkészítés 
rendszerének és 

képzési anyagok ki-
dolgozása 

MBFB, Szakbi-
zottság, DOK, 

ETK, Titkárság 
2020 május 29. 

 

Döntés-előkészítés fel-
adatrendszerének fe-
lülvizsgálata és meg-

újítása, MAB Titkárság 
feladatellátásának 

korszerűsítése, fejlesz-
tése 

MAB eljárások deregulációja, harmonizációja más 
MAB eljárásokkal, nemzetközi feladatellátáshoz 

Tudományterületi 
komplexitás hatásai-

nak vizsgálata a 
MAB eljárásokban 

MBFB, Szakbi-
zottság, DOK, 

ETK, Titkárság 
folyamatos 

 

EDK szétválasztása 
ETK, DOK működési 
körének kialakítása 

EDK, Testület, 
Titkárság 

2019. október 
1. 

teljesült   
(később) 



 

MAB 2019-2024. évi stratégia 2019-2020 évi. cselekvési terve  7 
 

 
 

A felülvizsgálatot elvégezte: MAB igazgató 

Felülvizsgálat ideje: 2020. január  

 

Panaszkezelési eljá-
rás beillesztése a 

MAB eljárások rend-
szerébe 

Titkárság, Jogi 
Bizottság 

2019. novem-
ber 30. 

 

nem teljesült, 
új határidő 
2020. már-

cius 31.  

Eljárási útmutatók, 
szempontrendszer 

felülvizsgálata 

Szakbizottság, 
DOK, ETK, Jogi 
Bizottság, Tit-

kárság 

folyamatos 

 

Feladatalapú szervezeti rend kialakítása  

Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat meg-

újítása 

Titkárság, Jogi 
Bizottság 

2019.novem-
ber 30. 

 

teljesült 

Feladatalapú folya-
matleírások elkészí-
tése, és ennek alap-
ján a Referensi Kézi-

könyv megújítása 

Titkárság 
2020. március 

31. 

 

Titkársági rendszer 
fejlesztése, elektro-
nikus ügyintézés ki-

alakítása 

Titkárság 
2020. március 

31. 

 

Humánerőforrás-fej-
lesztési terv elkészí-

tése 
Titkárság 

2020. március 
31. 

 


