A MAB Felülvizsgálati Bizottságának Ügyrendje
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezés alapján létrehozott MAB Felülvizsgálati Bizottság (a továbbiakban: MAB
FvB) az alábbiakban állapítja meg ügyrendjét.
1. Alapelvek
1.1 A MAB FvB a jogszabályokban meghatározott módon a MAB integráns része
(nem önálló jogi személy), azon belül szakmai függetlenséggel működik, a
MAB bizottságaival és testületével azonos elvi alapokon a minőség
értelmezése, a követelmények rendszere és az értékelés szempontjai
tekintetében.
1.2 A MAB FvB szakértői véleményének kialakításakor a felülvizsgálattal érintett
szakértői

vélemény

kialakításához

rendelkezésre

állt

dokumentumok

figyelembevételével jár el.
1.3 A MAB és a MAB FvB eljárási rendjének alapjai is azonosak: az értékelési
folyamat a szakértők kijelölésével kezdődően a határozat (a szakértői
vélemény) megszavazásával bezárólag zárt, annak anyagai csak az eljárásban
résztvevők számára hozzáférhetők. Az értékelést megelőző befogadó szakasz és a
határozat aláírása utáni kihirdető szakasz nyilvános, a keletkezett közérdekű
adatok

ekkortól

a

MAB

honlapján

hozzáférhetőek.

Jogérvénnyel

és

fellebbezési alapként csak a MAB, illetve a MAB FvB elnöke által aláírt
határozat (szakértői vélemény) szolgál. A MAB FvB a személyes adatokat
tartalmazó, szakértői vélemény indoklását nem hozza nyilvánosságra,
amennyiben a benne szereplő személyes adatok más módon nem tehetők
azonosításra alkalmatlanná. A véleményt kérő – és (ha nem ő kérte)
tájékoztatásul az illetékes rektor – ebben az esetben is megkapja a teljes
indoklást.
1.4 A MAB Testületének tagjai és a MAB FvB kapcsolatukban a kölcsönös
tájékoztatás és rendszeres visszacsatolás gyakorlatát rendszeresítik. Ezt
adminisztratív oldalról a titkárság biztosítja. A személyes kapcsolattartás a
MAB FvB elnökének vagy tagjának a Testület nyílt ülésein való részvétele és
tájékoztatása, illetve az egyes ügyek kapcsán a MAB FvB elnökének és
tagjainak a MAB elnökével és a Testület tagjaival (a lezárt ügyek tanulságainak
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áttekintése,

illetve

elvi

kérdések

tisztázása

céljából)

folytatott

eseti

megbeszélései formájában történik.
2. A Felülvizsgálati Bizottsághoz kerülő ügytípusok 1
A Felülvizsgálati Bizottság eljár minden olyan ügyben, amelyben a MAB-nak
ismételten szakértői véleményt kell készítenie [Nftv. 71. § (5) bekezdés].
2.1 Felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése (intézmény-létesítés),
valamint működési engedélyének felülvizsgálata. Ide tartozik a magyar
intézmény külföldön történő létesítése is. [Nftv. 67. § (3) bekezdés a) pontja].
2.2 Képzések indítása. [Nftv. 67. § (3) bekezdés c) pontja].
2.3 Doktori iskola létesítése, megszüntetése. [Nftv. 67. § (3) bekezdé e) pontja].
2.4 Egyetemi tanár kinevezésével kapcsolatos szakértői vélemény. [Nftv. 69. § (3)
bekezdés, valamint a felsőoktatási minőségértékelés és fejlesztés egyes
kérdéseiről szóló 19/2012. (II.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 25. §].
2.5 A felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási rendszerének értékelése a
felsőoktatási intézmény kérésére. [Mkr. 26. §c) pont].
3. A Felülvizsgálati Bizottság felépítése
3.1

A MAB FvB az Nftv. 71. § (5) bekezdésében foglaltak szerint három tagból
áll, akiket a felsőoktatásért felelős miniszter delegál, és a miniszterelnök
nevez ki hatéves időtartamra.

3.2

A MAB FvB tagjai az elnököt maguk közül választják.

4. A Felülvizsgálati Bizottság működése
4.1

A befogadási szakasz

A MAB FvB csak a jogszabályban előírt formában és attól fogadhat el ügyet,
akinek az adott ügyben erre felhatalmazása van. Így a felsőoktatásért felelős
minisztertől, az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) elnökétől valamint a
felsőoktatási intézmény rektorától.
4.1.1

1

A beérkezett felülvizsgálati kérelmeket a titkárság átveszi:

A MAB FvB a 2.1. – 2.5. pont szerinti ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 71–72. §-ában meghatározott szakértőként működik közre.
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4.1.1.1

az

iktatás

után

formai

ellenőrzést

végez,

ha

a

beadvány

a

jogszabályoknak, illetve a MAB követelményeinek megfelelő, akkor
befogadja,
4.1.1.2

ha nem felel meg, a szakreferens a benyújtótól kéri a hiányzó adatok
pótlását.

4.1.2

A befogadott kérelmet (az eredeti kérelem, a MAB határozat, a
felülvizsgálati kérelem, valamint a miniszter, illetve az OH átirata) és az
ügy egyéb iratait (a MAB által kért külső szakértői vélemények) a titkárság
átadja a MAB FvB elnökének.

4.2

Zárt véleményezési szakasz

4.2.1

A MAB FvB szakértői véleményének kialakításában nem vehetnek részt a
felülvizsgálattal érintett MAB szakértői vélemény kialakításában részt vett
személyek, így a MAB bizottsági elnökei sem, tehát a MAB FvB
megkeresése részükről még kiegészítő, magyarázó információ nyújtása
érdekében sem lehetséges.

4.2.2

Folyamatban lévő ügyről a MAB FvB tagjai, valamint a titkárság
munkatársai nem nyilatkozhatnak. Ez alól kivétel a befogadás tényének
ismertetése.

4.2.3

A MAB FvB elnöke – az ügy áttekintése után – azt a MAB FvB
tudományterületileg illetékes tagjára (a továbbiakban: illetékes tag)
szignálja. A sajátmagára szignált ügyekről a MAB FvB másik két tagját, a
MAB FvB más tagjára szignált ügyről a harmadik tagot tájékoztatja.

4.2.4

Valamely ügyben érintett testületi tag az adott ügyben nem járhat el. A
4.2.1. pontban foglaltakon túl az érintettség megállapítására a MAB
Szervezeti és Működési Szabályzatának az érintettségre vonatkozó
szabályait kell megfelelően alkalmazni. (MAB SzMSz 32. §)

4.2.5

A MAB FvB illetékes tagja az újabb szakértői vélemény tervezetének
előkészítése során további külső szakértő(k) véleményét kérheti. A külső
szakértő nem lehet olyan személy, aki a felülvizsgálati eljárás alá vont
ügyben korábban eljárt. A javasolt külső szakértő felkérését a MAB FvB a
MAB titkársága útján intézi.

4.2.6 A MAB FvB főszabály szerint a tagok személyes jelenléte mellett, legalább
évi három alkalommal ülésezik. A MAB FvB elnöke kezdeményezheti az
elektronikus formában történő döntéshozatalt.
4.2.7

A MAB FvB illetékes tagja az újabb szakértői vélemény tervezetét írásba
foglalja, majd arról az elnöknek és a másik tagnak referál.
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4.2.8 A MAB FvB tagjai döntésüket egyszerű többséggel hozzák. Amennyiben a
döntés nem egyhangú, a különvéleményt a szakértői vélemény szövegének
akkor kell tartalmaznia, ha ezt a különvéleményt képviselő tag kéri.
4.2.9 A MAB FvB többségi szavazattal vagy egyhangúlag elfogadott szakértői
véleményét a MAB FvB elnöke írja alá, összeférhetetlensége esetén pedig
az illetékes tag. A MAB FvB elnöke a szakértői véleményt átadja
titkárságnak.
4.3 A kihirdetés szakasza
4.3.1

A MAB FvB elnöke által aláírt szakértői véleményt a MAB elnöke
kísérőlevéllel továbbítja az eljárás kezdeményezőjének.

4.3.2

Ha az eljárást a miniszter kezdeményezte, abban az esetben a MAB FvB
elnöke a szakértői vélemény másolatát tájékoztatásul megküldi az érintett
intézmény rektorának, jelezve, hogy ez a MAB FvB szakértői véleménye, de
az ügyben a jogérvényes határozatot a miniszter hozza meg és juttatja el a
rektorhoz.

4.3.3

A szakértői véleményt a MAB tudományterületileg érintett bizottsági
elnöke(i) megtekintheti(k), ami a tartalmi visszacsatolást biztosítja a
bizottság(ok) további tevékenységéhez. A bizottsági elnök(ök) utólag
konzultációs céllal jogosult(ak) megkeresni a MAB FvB elnökét.

4.3.4

A személyiségi jogok és a személyes adatok védelme érdekében a szakértői
vélemény személyes adatot tartalmazó részeit a személyt be nem
azonosítható módon kell a MAB honlapján megjeleníteni.

5. A felülvizsgálati (újabb) szakértői vélemény formai kérdései
5.1 A felülvizsgálati (újabb) szakértői vélemény legalább az alábbi elemeket
tartalmazza.
5.1.1

A MAB FvB döntését.

5.1.2

A MAB FvB döntésének indoklását:

- Az eredeti ügy rövid leírása,
- A felülvizsgálati kérelem lényeges pontjainak összefoglalása és megválaszolása,
- A felülvizsgálati kérelemmel érintett ügy további vizsgálata – szükség szerint.
5.1.3

Tanulságok a MAB számára (hozzájárulás a minőségbiztosításhoz) –
szükség szerint.

5.2 A MAB FvB csak kétfajta döntést hozhat: A felülvizsgálati kérelemmel érintett
kérelmet/pályázatot

támogatja

vagy

nem

támogatja.

Amennyiben

a

felülvizsgálati kérelemben vannak megalapozott elemek, de azok nem
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elegendőek a MAB szakértői álláspontjától eltérő állásfoglaláshoz, akkor
azokat az indoklásban külön meg kell említeni.
5.3 A MAB FvB szakértői véleménye elkészítésének határideje a jogszabályban
megállapított határidő. Ha a MAB FvB elnöke úgy látja, hogy a MAB FvB nem
tudja a szakvéleményét ezen időtartam alatt elkészíteni, a szakvéleményt kérő
szerv átiratának kézhezvételétől vagy az egyéb akadály felmerülésétől
számított tizenöt napon belül, de a szakértői vélemény elkészítésére
rendelkezésre álló határidő letelte előtt kéri a kirendelő szervtől a határidő
meghosszabbítását.
6. Egyéb kérdések
6.1 Jelen ügyrend elfogadásával hatályát veszti a MAB FvB ügyrendjének korábbi,
2019. március 7-én elfogadott változata.
6.2 Az ügyrend a MAB FvB által a mai napon elfogadásra került és hatályba lép.

2020. április 23.
Maróth Miklós s. k.
elnök
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