MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG

Wesley János Lelkészképző Főiskola
Wesley Theológiai és Valláspedagógiai Doktori Iskola
létesítési eljárásának lezárása

A Testület 2021/7/VII/1. sz. határozata
A MAB Testülete az akkreditációs vizsgálat formai ellenőrzési szakasza során a doktori iskolákról, a
doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) számú kormányrendelet 2. § (1)
bekezdésének való meg nem felelés eredményeként a Wesley János Lelkészképző Főiskola Wesley
Theológiai és Valláspedagógiai Doktori Iskola (D250) létesítésére vonatkozó kérelmét nem
támogatja.

A MAB Testület indoklása a 2021/7/VII/1. számú határozathoz
Az Oktatási Hivatal 2020. október 2-án kelt, FNYF/1214-7/2020 iktatószámú végzésében a MAB-ot
szakértőként rendelte ki a Főiskola által létesítendő DI és annak keretében doktori képzés indításának
engedélyezése és nyilvántartásba vétele ügyében. A kirendelő végzésben foglaltak alapján, a MAB
szakvéleménye elkészítésénél figyelemmel kell lennie az alábbiakra:
1.

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.34.243/2016/26. ügyszámú ítéletére;

2.

a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kvf.III.37.962/2018/7. ügyszámú ítéletére;

3.

arra, hogy a hittudományi Doktori Iskola létesítése esetén a létesítési dokumentumok korlátozott
vizsgálatára jogosult, a hitéleti képzés tekintetében kizárólag a tárgyi feltételeket vizsgálhatja, a
hitéleti képzés tartalmának meghatározása, a képzésben részt vevő oktatókkal, tanárokkal
kapcsolatos követelmények kialakítása az egyházi felsőoktatási intézmény joga;

4.

a törzstagok minősítésével kapcsolatban az elsőfokú ítéletben és a perben beszerzett szakértői
véleményben kifejtettekre.

A MAB a bírósági ítéletek által szabott keretek között a doktori iskola formai ellenőrzését tudta
lefolytatni, amely során a Kormányrendeletben rögzített létesítési dokumentumok meglétét és a
Kormányrendelet 2. § (1)–(2) bekezdésében, 2. § (3) bekezdés a), d) és e) pontjában, 2. § (4)–(5)
bekezdésében, továbbá 3. §-ában rögzített követelményeknek való megfelelést vizsgálta – az Oktatási
Hivatal által a MAB részére átadott – a Felsőoktatási Információs Rendszerben tárolt adatokat is alapul
véve.
A létesítési beadvány formai ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a DI nem felel meg a
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott azon feltételnek, melynek értelmében a
törzstagok többségének egyetemi tanárnak kell lennie. A tíz törzstagból négy fő egyetemi tanár; a
létesítési beadvány óta eltelt idő alatt Forrai Judit és Lukács Péter törzstagok betöltötték hetvenedik
életévüket. Az Nftv. 31. § (4) bekezdése értelmében az oktató hetvenedik életévének betöltéséig
foglalkoztatható.
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