
 

 

 

Széchenyi István Egyetem  

intézményakkreditációs eljárás határozata 

 

A MAB Testület 2021/11/V/1. számú határozata 

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Széchenyi István Egyetemet 

akkreditálja, az intézmény akkreditációja – 2024. június 30-ig lezárandó személyes látogatással 

egybekötött monitoreljárás mellett –, 5 évig, 2026. december 31-ig hatályos. 

 

Az akkreditációs döntés indoklása:  

Az intézmény 2016-20 közötti időszakra megalkotott intézményfejlesztési tervében - még 

állami fenntartású felsőoktatási intézményként - előtérbe helyezte a Fokozatváltás a 

felsőoktatásban közpolitikai dokumentum 2016-20 célrendszeréből azt a vállalkozói-

menedzsment szemléletet, amely nem csak a regionális vállalati és kutatási 

együttműködésekben, a tudástranszfer gyakorlati megvalósításában jelentkezett, hanem az 

intézmény működtetésében, szervezetrendszerének kialakításában is.  A stratégiában a 

hatékony intézményvezetés, a szervezet-működtetés horizontális stratégiai célrendszerében a 

hatékony felelős gazdálkodás megvalósítása, a szervezeten átívelő stratégiai szemléletmód 

kialakítása, fenntartása, a működési adatok értelmezhető, ellenőrizhető formában való 

nyilvántartása, és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működtetése állt a központban.  

Az előző akkreditációs időszakról készült jelentés alapján tett intézkedések egy része az 

intézményi oktatói állományára (oktató-hallgató arány, minősítettségi arány) vonatkozott. Az 

előző akkreditációs időszak intézkedései, valamint a fent leírt stratégiai szervezeti változások 

mindkét területen elmozdulást mutattak. Az oktatói állományra vonatkozó korábbi MAB 

javaslatok mellett az előző intézményakkreditációs jelentés a minőségbiztosítási rendszer 

aktivitására vonatkozó megállapításokat tett. Az intézménynek az előző akkreditációs 

időszakban működő ISO-alapú minőségbiztosítási rendszerének átalakítása 2017-ben az 

intézményi átalakításokkal egyidőben elindult. Az egyetem vezetése felismerte, hogy az ISO-

szemlélet az intézmény stratégiai célrendszerének megvalósítását és a menedzser-szemléletű 

intézményvezetést és így a minőségbiztosítási tevékenységet nem fogja támogatni. Az 

intézmény a minőségbiztosítási rendszer építésének folyamatában a jelen akkreditációs 

eljárásban látható módon nem ért a végére.  

A jelentés részletesen megfogalmazza azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyeket az eddig 

elért eredményekre építkezve az intézménynek szükséges megvalósítani. Azért, hogy ezt a 

fejlesztési folyamatot a MAB nyomon kövesse, döntött a látogató bizottság a személyes 

látogatással egybekötött monitoreljárás lefolytatásának szükségessége mellett, mivel a 

fejlesztések mélysége és száma nem tette lehetővé csak az írásbeli beszámolást a monitoreljárás 

keretében.   

 

2021. december 17.  
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