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MAB feladat RRF feladat MAB-RRF feladat 

2019-2024

ÁTFOGÓ 
STRATÉGIAI 

CÉLOK 
Feladat Értékelés 

Feladat 
besorolása

Feladat Értékelés 
Feladat 

besorolása
Feladat Határidő 

Feladat 
besorolása

Felelős 

Akkreditációs és 
értékelési tevékenység 

jogszabályi 
feltételrendszerének 
felmérése, elemzése, 

módosítások 

Szükséges jogszabály-módosítások 
felmérése, konkrét jogszabály-módosítások 

előkészítése.

A felsőoktatásban 
szerezhető 
képesítések 

jegyzékéről és új 
képesítések 

jegyzékbe történő 
felvételéről 

139/2015. (VI. 9.) 
Korm. Rendelet 

módosítási javaslatai 
2021. 09. hó elkészült

RRF 
Szükséges jogszabály-módosítások 

felmérése, konkrét jogszabály-módosítások 
elkészítése

2022.06.30. 
projektmérföldkő

ben teljesítve 
RRF 

A megújított (integrált) akkreditációs és 
értékelési tevékenységet támogató  
jogszabályi javaslatok, módoítások 

elkészítése 

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF projekt 

Nemzetközi alap- és 
mesterképzési szakok 
értékelési rendjének 

kialakítása

Szükséges jogszabály-módosítások 
felmérése, vonatkozó dokumentum a 

"European Approach for Quality Assurance 
of Joint Programmes" adaptálása a MAB 

értékelési rendszerébe.

nem teljesült RRF 

Az EUI nyomán létrejövő közös képezések 
minőségbiztosításának gyakorlati 

megvalósításának elősegítése: kapcsolódó 
referenciaprojektek nyomonkövetése, 

szakértői kör kailakítása

részben teljesült MAB

Az EUI nyomán létrejövő közös képezések 
minőségbiztosításának gyakorlati 

megvalósításának elősegítése: kapcsolódó 
referenciaprojektek nyomonkövetése, 

szakértői kör kailakítása

2023. IV. 
Negyedévig 

MAB Nemzetközi Igazgató 

2017-2019-ben testületi döntéssel lezárt 
eljárások elemzése.

nem teljesült RRF 
2017-2019-ben testületi döntéssel lezárt 

eljárások elemzése.
2022. 12. 15. 

teljesült
RRF 

Elemzések alapján a szempontrendszer 
módosítása (2021-től alkalmazható).

nem teljesült RRF 
átvezetve IA és DIA eljárások 

összehangolása célhoz 
RRF 

2024. IV. 
Negyedévig 

RRF projekt 

Képzési anyagok, segédletek kidolgozása. részben teljesült RRF 
átvezetve IA és DIA eljárások 

összehangolása célhoz 
RRF 

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF projekt 

Szempontrendszerek és eljárásrendek 
felülvizsgálata az összevonás 

szempontjából (intézmény - és doktori 
iskola akkreditáció).

részben teljesült, 1 
pilot eljárás 
megvalósult 

RRF 
átvezetve IA és DIA eljárások 

összehangolása célhoz 
RRF 

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF projekt 

Képzési anyagok, segédletek kidolgozása.
2023. IV. 

Negyedévig 
RRF projekt 

Pilot eljárások lefolytatása 
2023. IV. 

Negyedévig 
RRF projekt 

Szakindítási eljárás és a szaklétesítési 
eljárás szempontrendszerének 

felülvizsgálat.
nem teljesült RRF RRF 

2023. II. 
Negyedév 

RRF projekt 

Szakindítási eljárás és a szaklétesítési 
eljárás szempontrendszerének 

módosításának előkészítése.
nem teljesült RRF RRF 

2024. II. 
Negyedév 

RRF projekt 

Képzési anyagok, segédletek kidolgozása. RRF Képzési anyagok, segédletek kidolgozása.
2023. IV. 

Negyedévig 
RRF projekt 

Pilot eljárások lefolytatása RRF Pilot eljárások lefolytatása 
2023. II. 

Negyedév 
RRF projekt 

TIR adatbázisban a szükséges felületek 
kialakítása.

teljesült RRF TIR 2.0 üzemebehelyezés 
2022. 11.30 

projektmérföldlő
ben teljesült 

RRF 
A az integrált minőségértékelési 

fejlesztésekkel párhuzamosan TIR 2.0. 
továbbfejlesztés. 

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF projekt 

CÉLOK 

elemzések 
elvégzését 

követeően indul 

2023. év 

A MAB 
tevékenységi 

körének 
fejlesztése

Intézményakkreditációs 
szempontrendszer 

megújítása

Intézmény és doktori 
iskolák akkreditációs 

eljárásának 
összehangolása

2022. év 

folyamatban 

Integrált akkreditációs eljárás 
szempontrendszerének, értékelési 
rendszerének kidolgozása. Ennek 

keretében digitális tanulásra & tanításra 
(TSI projekt output), valamint 

mikrotanúsítványok belső 
minőségbiztosítására vonatkozó értékelési 

szempontok implementációja

2019-2021 közötti időszakra 

Képzési területi - ex post akkreditáció 
szempontrendszerének, értékelési 

rendszerének kidolgozása
folyamatban 

Képzési területi - ex post akkreditáció 
szempontrendszerének, értékelési 

rendszerének kidolgozása
Szakindítási, 

szaklétesítési eljárás 
követelményrendszerén

ek összehangolása az 
intézményakkreditáció 
követelményrendszerév

el
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2019-2024

ÁTFOGÓ 
STRATÉGIAI 

CÉLOK 
Feladat Értékelés 

Feladat 
besorolása

Feladat Értékelés 
Feladat 

besorolása
Feladat Határidő 

Feladat 
besorolása

Felelős 

Idegen nyelvű MAB dokumentumok 
készítése.

részben teljesült,a 
WFME akkreditáció 
miatt, ETP utmutó 

MAB

IA, DIA szakos eljárások  idegennyelvű 
útmutatóinak elkészítése (előfeltétel RRF-

ben megújított szempontrendszerek 
elfogadása)

célfeladat 
újrafogalmazva 

MAB Integrált akkreditácis útmutatók fordítása 
2023. IV. 

Negyedévig 
RRF projekt

Nem magyar nyelvű MAB eljárások és a 
magyar nyelvű eljárások rendszerének 

kialakítása

részben teljesült a 
WFME akkreditáció 

miatt 
MAB

Nem magyar nyelvű MAB eljárások és a 
magyar nyelvű eljárások rendszerének 

kialakítása

nem teljesül 
/célfeladat 

újrafogalmazva 
MAB

Idegen nyelven folytatott eljárások, 
szolgáltatások rendszerének kialakítása

2023. IV. 
Negyedévig 

MAB-RRF Projekt /Kollégiumok, Titkárság 

Konferenciák szervezése részben teljesült MAB 4 nemzetközi  2 hazai konferencia részben teljesült MAB
Implementációs és disszeminációs 
események, MAB koneferenciák, 

webináriumok 

2023. IV. 
Negyedévig 

MAB-RRF
Projekt/ Nemezetközi 

Igazagtó/Titkárság 

MAB kommunikációs stratégia, cselekvési 
terv elfogadása.

részben teljesült 
MASZ megjelenésével 

és nemzetközileg 
használt közösségi 

felületeken (LinkdIn, 
Twitter) való 
megjelenéssel

MAB

MAB hazai és nemzetközi láthatóságához, 
és a tevékenyéségének szélesebb 

társadalmi körben való megismertését 
célzó stratégia megalkotása, kapcsolódó 

cselekvési terv kialaktítása,                                
                             MASZ szélesebb körben 

való terjesztése 

nem teljesült/ 
teljesült  

/célfeladat 
újrafogalmazva 

MAB

MAB hazai és nemzetközi láthatóságához, 
és a tevékenyéségének szélesebb 

társadalmi körben való megismertését 
célzó stratégia megalkotása, kapcsolódó 

cselekvési terv

2024. IV. 
Negyedévig 

MAB-RRF Projket , Titkárság  

Titkársági munkatársak a nemzetközi és 
hazai konferenciákon való részvétele.

részben teljesült MAB

Titkársági munkatársak, Testület, 
döntéselőkészítő bizottságok tagjainak a 

MAB működéséhez, feladatelltáshoz 
tartozó konferenciákon való részvétele

részben teljesült  MAB

Titkársági munkatársak, Testület, 
döntéselőkészítő bizottságok tagjainak a 

MAB működéséhez, feladatellátáshoz 
tartozó konferenciákon való részvétele

2023-ig 
folyamatos

MAB Titkárság  

Hazai és 
nemzetközi 

aktivitás 
növelése

Nemzetközi értékelői 
kör kialakítása

Kapcsolatok erősítése, 
kommunikációs 

fórumok kialakítása, 
párbeszéd, tájékoztatás, 
elemzés, konferenciák 

szervezése

CÉLOK 
2022. év 2023. év 2019-2021 közötti időszakra 
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2019-2024

ÁTFOGÓ 
STRATÉGIAI 

CÉLOK 
Feladat Értékelés 

Feladat 
besorolása

Feladat Értékelés 
Feladat 

besorolása
Feladat Határidő 

Feladat 
besorolása

Felelős 

Szolgáltatási és szervezeti minőség 
definiálása.

nem teljesült MAB
Szolgáltatási és szervezeti minőség 

definiálása.
részben teljesült  MAB

Az  értékelési eljárások szolgáltatási és 
szervezeti minőséghez illesztése 

2023. IV. 
Negyedévig 

MAB SMFB, MAB Igazgató 

Belső minőségirányítási modell 
aktualizálása.

nem teljesült MAB
Belső minőségirányítási modell 

aktualizálása.
részben teljesült MAB

Belső minőségbiztosítási rendszer 
szolgáltató nézőpontú továbbfejlesztése 

2023. IV. 
Negyedévig 

MAB SMFB, MAB Igazgató 

Külső érintettek, kockázatviselők és MAB 
tevékenység kapcsolódási pontjainak 

felmérése, lehetséges eljárási megoldások 
kidolgozás.

részben teljesült MTT 
és szakbizottságok  

bővítésével
RRF-MAB

ETP eljárásokban, MAB tanácsadó 
testületeiben kapcsolódási pontok 
meghatározása, konkrét eljárási, 
tanácsadói szerepek definiálása

részben teljesült  RRF-MAB

ETP eljárásokban, MAB tanácsadó 
testületeiben kapcsolódási pontok 
meghatározása, konkrét eljárási, 
tanácsadói szerepek definiálása

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi 

igazgató, Jogi Bizottság ETK, 
DOK/projekt  

Külső érintettek, kockázatviselők 
eljárásokban való részvételére vonatkozó 

szabályzati keretek kialakítása.

részben teljesült IA 
eljárásban 

RRF-MAB

ETP eljárásokban, MAB tanácsadó 
testületeiben külső érintettek 

résztvételének szabályozási hátterének 
kialakítása 

részben teljesült 
IA eljárásban 

RRF-MAB

ETP eljárásokban, MAB tanácsadó 
testületeiben külső érintettek 

résztvételének szabályozási hátterének 
kialakítása 

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi 
igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK 

/projekt 

MAB eljárásokban a megfelelés és meg 
nem felelés egzakt definiálása

részben teljesült az 
ETP értékeléséi 
rendszerében 

RRF-MAB
MAB eljárásokban a megfelelés és meg 

nem felelés egzakt definiálása

részben teljesült 
az ETP 

értékeléséi 
rendszerében 

RRF-MAB
ETP pályázatnál megfelelésre és nem 

megfelelésre vonatkozó értékelési rendszer 
továbbfejlesztése 

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi 
igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK 

/projekt 

Kritériumrendszerek beválásának elemzése 
és fejlesztési javaslatok megfogalmazása

nem teljesült RRF
Kritériumrendszerek beválásának elemzése 

és fejlesztési javaslatok megfogalmazása
folyamatban RRF Kritériumrendszerek  megfogalmazása

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi 
igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK 

/projekt 

Akkreditációs, értékelési keretrendszer 
elfogadása

részben teljesült RRF
Akkreditációs, értékelési keretrendszer 

elfogadása
részben teljesült RRF

Akkreditációs, értékelési keretrendszer 
elfogadása

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
SMFB, MAB Igazgató, 

Nemzetköziigazgató, Jogi Bizottság 
ETK, DOK /projekt 

Szakértőcsoportok összetételének, 
kiválasztási kritériumainak rendszerezése

részben teljesült 
ETP,IA,DIA 

eljárásokban 
RRF-MAB

Szakértőcsoportok összetételének, 
kiválasztási kritériumainak rendszerezése

folyamatban RRF-MAB
Hazai és nemzetközi szakértőcsoportok 

összetételének, kiválasztási kritériumainak 
rmeghatározáa 

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi 
igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK 

/projekt 

Szakértői felkészítés rendszerének és 
képzési anyagok kidolgozása

részben teljesült IA, 
DIA, ETP eljárásokhoz 

RRF
Szakértői felkészítés rendszerének és 

képzési anyagok kidolgozása
folyamatban RRF

Hazai és nemzetközi szakértők felkészítési 
rendszerének és képzési anyagok 

kidolgozása

2023. IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi 
igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK 

/projekt 

Diverzitás biztosítás a 
MAB eljárásokban

Értékelési kritériumok 
rendszerezése, 

összehangolása- 
értékelési keretrendszer 

kialakítása

MAB belső 
minőségirányítási 

rendszer fejlesztése

2019-2021 közötti időszakra 2022. év 2023. év 
CÉLOK 

MAB 
feladatellátás 
minőségének 

fejlesztése

MAB szakértői 
bázisának megújítása
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2019-2024

ÁTFOGÓ 
STRATÉGIAI 

CÉLOK 
Feladat Értékelés 

Feladat 
besorolása

Feladat Értékelés 
Feladat 

besorolása
Feladat Határidő 

Feladat 
besorolása

Felelős 

Tudományterületi komplexitás hatásainak 
vizsgálata a MAB eljárásokban

részben teljesült ETP 
eljárásban

RRF
Tudományterületi komplexitás hatásainak 

vizsgálata a MAB eljárásokban

részben teljesült  
(képzési területi 

akkreditációs 
koncepció) 

RRF
Klaszter alapú értékelési eljárások 

kialakítása 
2023.IV. 

Negyedévig 
RRF-MAB részben teljesült ETP eljárásban

Eljárási útmutatók, szempontrendszer 
felülvizsgálata

részben teljesült RRF
Eljárási útmutatók, szempontrendszer 

felülvizsgálata

részben teljesült, 
egyszerűsített 
szakinditási, 
szaklétestési 
útmutatókkal 

RRF-MAB Eljárási útmutatók harmonizációja 
2023.IV. 

Negyedévig 
RRF-MAB részben teljesült 

MAB döntéselőkészítő rendszerének 
felülvizsgálata a megújúlt értékelési 

rendszer tükrében 
részben teljesült RRF-MAB

MAB döntéselőkészítő rendszerére 
vonatkozó javaslat 

2023.IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB
MAB elnök, Igazgató, Nemzetközi 
Igazagtó, Jogi Bizottság /projekt 

Feladatalapú folyamatleírások elkészítése, 
és ennek alapján a Referensi Kézikönyv 

megújítása
részben teljesült RRF-MAB

MAB Titkárság munkafolyamtaihoz 
kapcsolódó belső eljárási és ügyviteli 

kézikönyv elkészítése 
részben teljesült RRF-MAB

Feladatalapú folyamatleírások elkészítése, 
és ennek alapján a Referensi Kézikönyv 

megújítása

2023.IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB Titkárság/projekt 

Titkársági rendszer fejlesztése, elektronikus 
ügyintézés kialakítása

részben teljesült RRF
Titkársági rendszer fejlesztése, elektronikus 

ügyintézés kialakítása
részben teljesült RRF Iktatórendszer megújítása 

2023.IV. 
Negyedévig 

RRF-MAB Titkárság/projekt 

Titkársági munkatársak képzése, 
továbbképzése 

részben teljesült a 
konferenciákon, 

webináriumokon való 
részvételekkel

RRF-MAB
Titkársági munkatársak képzése, 

továbbképzése 

részben teljesült 
a 

konferenciákon, 
webináriumokon 

való 
részvételekkel

RRF-MAB Belős képzéi rend kialakítása 
2023.IV. 

Negyedévig 
RRF-MAB Titkárság/projekt 

Humánerőforrás-fejlesztési terv elkészítése nem teljesült MAB Humánerőforrás-fejlesztési terv elkészítése nem teljesült MAB
Kompetencialapú HR igények 

meghatározása
2023.IV. 

Negyedévig 
RRF-MAB Titkárság/projekt 

Döntés-
előkészítés 

feladatrendszer
ének 

felülvizsgálata 
és megújítása, 
MAB Titkárság 
feladatellátásá

nak 
korszerűsítése, 

fejlesztése

2022. év 2023. év 
CÉLOK 

MAB eljárások 
deregulációja, 

harmonizációja más 
MAB eljárásokkal, 

nemzetközi 
feladatellátáshoz

Feladatalapú szervezeti 
rend kialakítása

2019-2021 közötti időszakra 
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