
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
 

ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA 
 

a MAB által a koronavírus járványhelyzet idején folytatott 
feladatellátással kapcsolatban 

 
 
Tájékoztatom a felsőoktatási intézményeket és partnerszervezeteinket, hogy 
a COVID-19 (koronavírus) fertőzések miatt kialakult járványügyi helyzetre 
tekintettel a MAB Titkársága, Testülete, valamint kollégiumai és 
bizottságai semmilyen személyes kontaktussal járó tevékenységet nem 
folytatnak. A Testület, valamint a MAB döntés-előkészítő 
kollégiumainak és bizottságainak üléseire a MAB székhelyén nem kerül 
sor. A vészhelyzet hivatalos megszűntéig szervezetünk személyes 
látogatássokkal egybekötött minőséghitelesítési eljárást nem bonyolít.  
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a feladatoknak az adott helyzethez 
alkalmazkodó, s a feladatellátáshoz biztosított keretek között történő 
ellátásához a MAB a személyes jelenlétet igénylő ülései helyett online ülések 
keretében biztosítja a döntés-előkészítő testületek és a döntéshozó testület 
tagjainak a véleményformálás lehetőségét, valamint a MAB Titkársági 
Információs Rendszerében történő szavazást a MAB Szervezeti és Működési 
Szabályzatában rögzítettek szerint.  

A Felülvizsgálati Bizottság szintén online ülések formájában végzi 
felülvizsgálati tevékenységét.  

A MAB Titkárságának munkatársai feladatukat távolról látják el. Kérem 
ezért, hogy bármilyen ügyintézést megelőzően szíveskedjenek a 
titkarsag@mab.hu e-mail címre, vagy az érintett kérdésben illetékes 
munkacsoport vagy szakreferens e-mail címére írni és előzetes tájékoztatást 
kérni az ügyintézéssel kapcsolatban!  

A MAB Titkárságon folyó ügyviteli tevékenység szüneteltetése miatt kérem, 
hogy minden olyan dokumentumot, amelyet korábban postai úton küldtek 
meg, elektronikusan is szíveskedjenek részünkre továbbítani! 
Szakindítási eljárás esetén az Oktatási Hivatal intézkedik arról, hogy a MAB 
Titkárság Információs Rendszerébe a szükséges dokumentumok feltöltésre 
kerüljenek.  
Szaklétesítés, egyetemi tanári pályázatok, doktori iskola létesítés és doktori 
iskola új tudományággal való bővítése esetében kérem, hogy az 
útmutatókban előírt valamennyi dokumentumot szíveskedjenek a 

mailto:titkarsag@mab.hu


titkarsag@mab.hu e-mail címre megküldeni és a csatolmányokat az 
ügytípusnak megfelelően egyértelműen és beazonosítható módon elnevezni!  
Az intézményakkreditációs és doktori akkreditációs eljárásokra kötött 
akkreditációs szerződésekben foglalt határidők esetleges módosításával 
kapcsolatban forduljanak az érintett szakreferenshez 
(bogdan.aniko@mab.hu) vagy a doktori munkacsoporthoz 
(doktori@mab.hu)! 
 
 A tavaszi és nyári időszakra tervezett személyes látogatások 
lebonyolítására nem kerül sor. A MAB Titkárság munkatársai az érintett 
intézményekkel és doktori iskolákkal közvetlenül veszik fel a kapcsolatot 
arra vonatkozóan, hogy tudják-e vállalni az online keretek között 
lebonyolítandó akkreditációs eljárást, s az ahhoz kapcsolódó online interjúk 
lebonyolítását. Az őszi időszakra tervezett akkreditációs (intézményi, 
doktori) eljárásokkal kapcsolatban a későbbiekben vesszük fel az 
intézményekkel a kapcsolatot, attól függően, hogy a járványügyi helyzet 
hogyan alakul.  

Kérem, hogy minden MAB-nál indított eljárás esetében szíveskedjenek 
figyelembe venni azt, hogy a MAB jelen helyzetben kizárólag az 
elektronikus dokumentumok alapján tudja szakértői feladatait ellátni. 
Mindezekre tekintettel a már korábban is ismert követelmény, miszerint a 
papír alapú és az elektronikus dokumentumok nem térhetnek el egymástól, 
még fontosabbá válik. 

A MAB Titkárság munkatársai hétköznapokon, munkaidőben e-mailen 
folyamatosan elérhetők, keressék őket bizalommal! Munkatársaink mindent 
megtesznek a feladatellátás folyamatossága érdekében, az esetleg 
fennakadások és késedelmek miatt megértésüket kérem!  
 

Budapest, 2020. március 31. 

 

       Csépe Valéria, s.k.  

                    Elnök  
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