
   
 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA 

a MAB feladatellátásával kapcsolatban 

2020. szeptember 3. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra 

 

Mindenekelőtt köszönjük a felsőoktatási intézményeknek és 
partnerszervezeteinknek a március-július hónapok alatt tanúsított együttműködését.  

A COVID-19 vírusfertőzés terjedésének növekedése miatt 2020. december 31-ig a 
MAB Testülete, valamint kollégiumai és bizottságai a március-július hónapokban 
kialakított működési rendben, online formában látják el feladataikat, tarják meg 
üléseiket. Az intézmény- és doktori akkreditációs eljárásokhoz kapcsolódó 
látogatások is kizárólag online formában folynak le.  

Az online ülések keretében is biztosított a döntés-előkészítő testületek és a 
döntéshozó testület tagjainak véleményformálási lehetősége, a MAB Titkársági 
Információs Rendszerében történő szavazása. Az akkreditációs eljárások online 
formájában az érintettekkel folytatott szakmai interjúk a jelentések elkészítéséhez 
megfelelő információgyűjtést biztosítanak.   

A Felülvizsgálati Bizottság szintén online ülések formájában végzi tevékenységét. 

A MAB Titkárság munkatársait telefonon vagy e-mailen tudják elérni. Személyes 
egyeztetésekre a MAB székhelyén nem kerülhet sor, minden konzultáció online 
történik.  

A személyes ügyintézés kizárólag papíralapú dokumentumok benyújtására 
korlátozódik. Papíralapú dokumentáció leadására minden esetben előzetes időpont 
egyeztetés szükséges írásban, a kondor.gyongyi@mab.hu e-mail-címre küldött 
levél formájában. 

Intézendő ügyükkel kapcsolatban szíveskedjenek a titkarsag@mab.hu, vagy az 
érintett kérdésben illetékes munkacsoport vagy szakreferens e-mail-címére írni és 
előzetes tájékoztatást kérni!  

Kérem, hogy minden olyan dokumentumot, amelyet korábban postai úton küldtek 
meg, elektronikusan is szíveskedjenek részünkre továbbítani! Erre tekintettel a már 



       

korábban is ismert követelmény, miszerint a papíralapú és az elektronikus 
dokumentumok nem térhetnek el egymástól, még fontosabbá válik. 

Szakindítási eljárás esetén az Oktatási Hivatal intézkedik arról, hogy a MAB Titkárság 
Információs Rendszerébe a szükséges dokumentumok feltöltésre kerüljenek. 

Szaklétesítés, egyetemi tanári pályázatok esetében kérem, hogy az útmutatókban 
előírt valamennyi dokumentumot szíveskedjenek a 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 
szerződésekben foglalt határidők esetleges módosításával kapcsolatban forduljanak 
az érintett szakreferenshez (bogdan.aniko@mab.hu) vagy a doktori 
munkacsoporthoz (doktori@mab.hu)! 

Bízom abban, hogy a MAB előtt álló 2020. utolsó negyedév feladatellátásában 
kölcsönösen, egymást segítve tudunk együttműködni.  

 

Budapest, 2020. szeptember 3. 

 

Csépe Valéria s. k. 

Elnök 
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