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BEVEZETÉS  
 

 

A 2022. naptári évben a MAB tevékenységét hibrid (online és személyes jelenlét) működési formában 

látta el. A MAB Testülete, valamint kollégiumai és bizottságainak munkáját s üléseit digitális platform 

biztosította. A MAB Titkárság munkatársai hibrid, 3+2 napos munkarendben látták és látják el 

feladataikat.  

A feladatok operatív és szakmai megvalósítása, a támogató folyamatok eredményessége és 

hatékonysága a korábbi év eredményeit hozta, illetve a hibrid működés kialakításával meg is haladta azt.  

Az akkreditációs eljárások lefolytatására személyes és online formában került sor. Az akkreditációs 

eljárásokat megelőző felkészítő és alakuló ülések számára az online ülések bizonyultak hatékonynak.  

A MAB az elmúlt 5 év következetes pénzügyi tervezésének és gazdálkodásának eredményeként 

kialakult gazdasági stabilitása tette lehetővé a 2022. januártól áprilisáig saját forrásból finanszírozott 

működését. Az Innovációs és Technológiai (2022 májusától Kulturális és Innovációs) Minisztérium 

éves, 2022. április 8-án folyósított támogatása a 2021. évi költségvetési támogatási összeghez képest 

27%-os emelést jelentett.  

A MAB saját bevételei több forrásból származnak. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés 

általános kereteiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet alapján a MAB maga határozza meg az egyes 

eljárásokhoz kapcsolódó szakértői díjakat. Korábban a szaklétesítések esetében kért szakvéleményeket 

a MAB külön díjazás nélkül készítette el. 2022. június 1-től a szaklétesítési eljárásban felmenő 

rendszerben, 2022. június 1-től hatályos eljárási díj került bevezetésre, melynek összege 450 000 

forint/eljárás.  

Jelen szakmai beszámoló a teljesített feladatokon túl azokat a működési, szervezeti körülményeket és 

változásokat is bemutatja, amelyek a 2022. évben az eredményes szakmai feladatellátást biztosították.  
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I. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

1. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ (IA) 
 

2022-ben 9 intézmény kérte az intézményi vagy intézményi és doktori iskola együttes akkreditációs 

eljárásának lefolytatását.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem (BME), a Magyar Táncművészeti Egyetem, az Adventista Teológiai Főiskola, a Tomori Pál 

Főiskola látogatására 2022-ben került sor; a Testület az akkreditációs eljárásokat záró döntéseket 2023 

első negyedévében hozza meg. 2023 első negyedévében kerül sor az Állatorvostudományi Egyetem és 

a Pécsi Tudományegyetem doktori akkreditációs eljárással bővített intézményakkreditációs eljárásaira. 

Ezekkel az intézményekkel még 2022-ben került sor az akkreditációs szerződések aláírására, amelynek 

alapján 2022. december 31-ig benyújtásra kerültek az önértékelési jelentések.  

A MAB 2017-ben alakította át intézményakkreditációs eljárását, s dolgozta ki az ESG (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance) átdolgozott, az Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) felsőoktatásért 

felelős miniszterei által 2015 májusában elfogadott sztenderdjeinek intézményi követéséhez szükséges 

útmutatót. 2022-ben a Debreceni Egyetem mellett a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (WSÜF) volt az a 

felsőoktatási intézmény, amelynek akkreditációjára a 2017-ben kialakított szempontrendszernek 

megfelelően már második ciklusban került sor. A WSÜF önértékelését 2022-ben nyújtotta be, a 

látogatásra, majd az eljárás lezárására 2023 első negyedévében kerül sor.  

A Közép-európai Egyetem MAB-akkreditációja 2022. december 31-én lejárt, új eljárást az intézmény 

nem kezdeményezett. A BME akkreditációjának előzményei (2019. december 31-én lejárt akkreditáció, 

intézményi kezdeményezés elmaradása, önértékelési jelentés késése) szükségessé teszik a MAB 

feladatrendszerében azokat a támogatási formákat és szolgáltatásokat erősíteni és kialakítani, 

amelyekkel a felsőoktatási intézmények minőségértékelése (QA: quality assessment) mellett a 

minőségfejlesztés és -támogatás (QE: quality enhancement) is lehetővé válik. 

2022-ben 16 db monitoreljárás indult meg. 

Minden beérkezett monitorbeszámoló esetében 

az érintett látogató bizottságok még 2022. évben 

az értékeléseket elvégezték. Egyes 

monitoreljárások esetében látogatás 

lebonyolítása is szükséges. Ezeket a követő 

eljárásokat online bonyolítjuk le 2023. első 

negyedévében. A monitoreljárások lezárásának 

határideje 2023. március 31.  

A MAB az Orvosképzési Világszövetségtől 

(World Federation for Medical Education, 

WFME) 2032. március 31-ig érvényes 
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elismerése alapján akkreditációs szervezet. A MAB 2022-ben zárta le a Debreceni Egyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvosi Karainak WFME akkreditációját. A Semmelweis Egyetem 

Általános Orvostudományi Karának akkreditációs eljárására 2022 negyedik negyedévében került sor. A 

MAB a WFME globális követelményrendszere alapján értékelte az orvosképző hely minőségbiztosítási 

rendszerét és sztenderdeknek való megfelelését. A személyes látogatással egybekötött eljárásban hazai 

és külföldi tagokból álló bizottság vett részt, az eljárás munkanyelve az angol volt.  

A MAB Testület 2022-ben testületi határozattal 10 eljárást zárt le. Az eljárásokban a látogató bizottságok 

munkájában közel 80 szakértő vett részt, intézményi oldalról pedig 250 főt meghaladó résztvevővel 

folytattunk párbeszédet panelinterjúk formájában.  

 

2. DOKTORI ISKOLÁK AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSA (DIA) 

2022-ben a MAB 8 már működő doktori iskola akkreditációs eljárásában, 7 monitoreljárásban és 3 

létesítési eljárásban járt el. A MAB Testület döntéshozatali számai a 2022-es évben (benne foglalva a 

2021-ben lefolytatott, de még le nem zárt eljárásokat is): 11 esetben támogató, 14 esetben 

monitoreljárással egybekötött, valamint 1 akkreditációt nem támogató döntés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A monitorlejárások lebonyolítása a MAB minőségértékelési tevékenységében új feladatelem volt. Ehhez 

a doktori munkacsoport jelentéssablont és értékelő lapot dolgozott ki és vezetett be. A doktori iskolák 

igényeire reagálva a munkacsoport útmutatót és monitorbeszámoló sablont is kialakított, melyet a 

Doktori Akkreditációs Kollégium (DOK) 2022. november 4-i ülésén elfogadott, majd elérhetővé tett a 

MAB honlapján. 

A lefolytatott monitoreljárás tapasztalatai alapján látható, hogy az érintett doktori iskolák komolyan 

vették a MAB által megfogalmazott teendőket és ajánlásokat, s a megvalósítások konkrét elemeit 

beépítették feladatrendszerükbe. Az intézményi és doktori iskola monitorbeszámolók a MAB belső 

minőségbiztosításának fejlesztését is támogatják azzal, hogy visszajelzést adnak a MAB Testület, a 

DOK, s a látogató bizottságok munkájáról, és segítik a korábbi években már megkezdett, ám még 

fejlesztendő egységes értelmezést, s a megbízható értékelést támogató szempontrendszer alakítását.  
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3. EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

A MAB az egyetemi tanári pályázatok értékelését 

egységes minőségi keretrendszerben végzi, a minőségre 

vonatkozóan az Nftv. 2011. évi CCIV. törvényben 

megfogalmazott feltételek teljesülését a komplex szakmai 

követelményekhez rendelt minőségi kritériumok alapján 

vizsgálja, általános és szakmaspecifikus szempontok 

alapján. 2022-ben a MAB szakbizottságai és Egyetemi 

Tanári Kollégiuma (ETK) 179 egyetemi tanári pályázatot 

értékeltek, s ezekről a Testület 143 esetben támogató, 36 

esetben nem támogató határozatot hozott. A MAB 

Testülete által nem támogatott pályázatok esetében 

egyetemi tanári kinevezésre nem került sor. 

Az egyetemi tanári pályázatok benyújtási időszaka 2022 szeptemberétől módosult, s ebben 

figyelembevételre került a felsőoktatás, az ágazati irányítás és a MAB működési rendje. A pályázatok 

beadásának időszaka a tanév őszi félévében a tárgyév szeptember 15. napjától november 15. napjáig, 

tavaszi félévében a tárgyévet követő év január 15-től március 31-ig tart. A MAB ezen időszakon belül, 

a Kulturális és Innovációs Minisztérium (jogelőd: Innovációs és Technológiai Minisztérium) és a 

Köztársasági Elnöki Hivatal között egyeztetett egyetemi tanári kinevezési rendben, az adott évre 

előzetesen meghatározott időpontig beérkező pályázatok esetében vállalta, hogy az értékelést a 

megállapított határidőig elvégzi annak érdekében, hogy a pályázó kinevezése tárgyév szeptember 1-ig 

megtörténhessen.  

A MAB a 2022-ben beérkező valamennyi egyetemi tanári pályázat értékelését a kinevezési rend alapján 

vállalt határidőre teljesítette, a határozatokat és azok indokolását a Minisztériumnak és az 

intézményeknek megküldte. A 2021/2022 pályázati időszakban az egyetemi tanári pályázatok értékelése 

során valamennyi pályázat esetében külföldi szakértő megkeresése is megtörtént, a vállalások összesen 

70 pályázat (az összes beérkezett pályázat több, mint 39%-át) külföldi szakember bírálói munkáját tették 

lehetővé. A MAB partnerszervezeteivel kialakított együttműködés eredményeként bővült a felkérhető 

bírálók köre, a kitűzött cél a külföldi bírálói rendszer megerősítése.  

A MAB kezdeményezésére módosított jogszabály lehetővé teszi multidiszciplináris, azaz több 

tudományágat érintő tanári munkakör betöltését. Ennek értékelési szabályai kidolgozásra és bevezetésre 

kerültek. Ezen kívül elfogadásra és bevezetésre került az egyes magasabb vezetői munkakörökre 

vonatkozóan alkalmazandó szabály, amely két külföldi bíráló felkérését írja elő.  

A Testület 2022. évi júliusi, majd szeptemberi ülésén elfogadta az „Útmutató az egyetemi tanári pályázat 

összeállításához és értékeléshez” című dokumentumot és a kapcsolódó értékelőlapokat, és az újonnan 

kialakított pályázati sablonokat, amelyek elérhetőek a MAB honlapján.  

80%
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2022 szeptemberétől a MAB kizárólag elektronikus formában, a MAB Titkársági Információs 

Rendszerének újonnan kialakított verziójában (TIR 2.0) feltöltve fogad be egyetemi tanári pályázati 

dokumentációt. A hatályos dokumentumok elérhetőek a honlapon, illetve az Oktatási és Kulturális 

Közlöny 19. számában (megjelenése 2022. október 13., 2566. oldal) közzétételre kerültek.  

 

4. SZAKLÉTESÍTÉS 
 

2022-ben 7 szaklétesítési eljárást kezdeményeztek a felsőoktatási intézmények (2 alapképzési szak, 5 

mesterképzési szak). A Testület a 2021 decemberében benyújtott 3 szaklétesítési beadványról (3 

mesterképzési szak) is 2022-ben hozott döntést. A Testület által 2022-ben tárgyalt 10 beadványból 9 

esetében született testületi határozat (1 folyamatban): 6 támogató, 3 nem támogató döntés formájában.  

 

A Magyar Közlöny 2022. december 9-i, 209. számában jelent meg a 2022. évi LIX. törvény, mely 

érintette a szaklétesítés kérdését is.  A módosított jogszabály előkészítésében és szövegezésében a MAB 

aktívan vett részt. 

A saját szaklétesítési hatáskörben kialakított, úgynevezett „intézményi mesterszak” esetében azok a 

felsőoktatási intézmények, melyek érvényes és hatályos intézményakkreditációval rendelkeznek, 

önállóan jogosultak azon a képzési területen mesterképzési szakot létesíteni és indítani, amelyen 

alapképzési szakkal rendelkeznek. A felsőoktatási intézmény a képzés nyilvántartásba vételét követő 3 

éven belül köteles beszerezni a MAB szakvéleményét, ha arra a képzés indítását megelőzően nem került 

sor.  

 

5. SZAKINDÍTÁS 

2022-ben a MAB-hoz összesen 114 szakindítási beadvány érkezett értékelésre, ebből 11 beadványnál a 

formai ellenőrzés után adott visszajelzésben a beadvány visszavonását kellett kérni, mert azok 

kidolgozása nem a hatályos Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) alapján történt meg. A 

visszavonással lezárt beadványok közül 2 felsőoktatási szakképzés, 2 alapképzési szak, 7 mesterképzési 

szak volt. További 61 beadvány esetében kellett formai hiánypótlást kérni, s 42 beadvány esetében nem 
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volt szükség hiánypótlásra. A beérkezett 114 beadvány képzési szint szerinti bontása: 6 felsőoktatási 

szakképzés, 39 alapképzés, 5 osztatlan szak, 64 mesterképzés. 

Testületi döntés született 103 beadvány 

esetében:  

• támogatva 46 szakindítás, ebből 4 

felsőoktatási szakképzés, 12 alapképzési 

szak, 28 mesterképzési szak, 2 osztatlan 

szak; 

• megjegyzéssel támogatva 6 

szakindítás, ebből 3 alapképzési szak, 3 

mesterképzési szak; 

• nem támogatva 51 szakindítás, ebből 

27 alapképzési szak, 22 mesterképzési 

szak, 2 osztatlan szak.  

 

 

6. MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 
 

A működési engedélyek felülvizsgálatának keretében 2022-ben 8 alkalommal kérte fel az Oktatási 

Hivatal (OH) a MAB-ot összefoglaló szakértői vélemény elkészítésére. A vizsgált felsőoktatási 

intézmények a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 

Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a 

Kodolányi János Egyetem voltak. 6 eljárás testületi döntéssel lezárult, 1 eljárás 2023. I. negyedévében 

zárul le. A 2023-ban történő eljárással együtt is a MAB Titkárság az OH által megadott határidőre 

elvégezte, elvégzi szakértői feladatát. 

Az OH a megújított eljárásban már nem kérte a szakfelelősök megfelelőségének vizsgálatát. A működési 

engedélyek felülvizsgálatánál az OH a lefolytatott utolsó intézményakkreditációs eljárás eredményéről 

(az ESG sztenderdek szerint lefolytatott akkreditáció eredménye a kiadott működési engedély külön 

pontja), valamint azon, az intézmény által meghirdetni kívánt képzésekről kér tájékoztatást, amelyek 

esetében a személyi, tárgyi feltételek, vagy más akkreditációs szempontok nem teljesülnek.  
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II. NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 

A MAB hazai szakmai feladatainak ellátása mellett növelni tudta nemzetközi szerepvállalását. Ez 

elsősorban a nemzetközi szakmai szervezetekkel közösen teljesítendő projektekben való részvétel 

formájában, valamint újabb partnerkapcsolatok kiépítésében, online térben való képzések szervezésében 

és aktív szakmai jelenlétben valósult meg.  

 

1. MAB WEBINAR SERIES 2022  

A MAB 2020-ban indította el online webinárium-sorozatát, amely nyitott a hazai és nemzetközi 

partnerszervezetek, a szakértők és a hazai felsőoktatási intézmények számára is. Az angol nyelvű 

webináriumok sikere nyomán a MAB folytatta rendezvény-sorozatát, MAB Webinar Series 2022 címen. 

Egyetemek a DEQAR-rendszerben 

A 2022. február 16-án, harmadik alkalommal rendezett webinárium előadója Colin Tück, az Európai 

Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR) igazgatója volt. Az online esemény témája a 

DEQAR-adatbázis (Database of External Quality Assurance Results) és a DEQAR-adatok felhasználási 

lehetőségeinek bemutatása volt. Kiemelt témaként szerepelt a kreditelismerés, valamint az adatbázis más 

rendszerekkel való együttműködése. Colin Tück előadásában kitért a felsőoktatási szolgáltatók 

bővülésére, a DEQAR-ban való megjelenési lehetőségre, valamint a nemzetközi együttműködések 

szerepére a digitális és mikrotanúsítványok kiállításában, és a diplomák elismerésében. A webinárium 

résztvevői az Európai Egyetemek Kezdeményezés (EEK) kérdéseihez kapcsolódóan megismerhették az 

intézmények külső minőségbiztosításának európai keretrendszerét, a DEQAR-ban elsősorban nemzeti 

nyelven feltöltött akkreditációs jelentések angol nyelvű elérhetőségének kérdését, valamint fölmerült az 

EQAR és az EU intézményeinek kapcsolata is.1 

Webinárium az Európai Egyetemek Kezdeményezésről 

A MAB Webinar Series 2022 márciusi online eseményének témája az Európai Egyetemek 

Kezdeményezés minőségbiztosítási kérdéseinek bemutatása volt. A meghívott előadók az EEK 

minőségbiztosítási és felsőoktatási intézményi feladatainak bemutatása mellett, megosztották az Európai 

Egyetemi Szövetségek közös képzéseinek akkreditációs folyamatairól szerzett tapasztalataikat. 

A 2022. március 9-én megrendezett angol nyelvű webinárium meghívott előadója, Prof. Dr. Daniela 

Cristina Ghitulica, az ENQA és az ARACIS alelnöke, valamint Dr. Takó Ferenc, az ELTE CHARM-

EU Iroda vezetője volt. A két nyitóelőadás és az azt követő diszkusszió olyan témákat ölelt föl, mint az 

 
1 A MAB 2019-ben regisztrált az EQAR-ba, mely regisztráció 5 évre, 2023. szeptember 30-ig szól. Ugyancsak 2019 óta vesz részt a MAB 

az ENQA meghívására abban az EU-pályázatban, melynek célja az EQAR adatbázisának, a DEQAR-nak a megismerése, az akkreditációs 

értékelésekhez kapcsolódó adatfeltöltés és az EHEA-ban folyamatban lévő reformok implementációjának támogatása. A DEQAR 

CONNECT projekt eredményeként a MAB akkreditációs jelentései – az elfogadásukat követően – azonnal feltöltésre kerülnek a DEQAR-

ba, ahol nyilvánosan elérhetők. 
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Európai Felsőoktatási Térségben létrejövő közös képzések minőségbiztosításának kihívásai, a nemzeti 

keretekkel kialakítandó harmonizáció, valamint a határokon átnyúló minőségbiztosítás (cross border 

QA). Konkrét példaként, a CHARM-EU 2021 szeptemberében indult mesterképzésének (A 

fenntarthatóság globális kihívásai) akkreditációja szolgált. A közös képzések minőségbiztosítása terén 

felmerülő akadályok felszámolására irányuló törekvésekre, mint a European Approach for Quality 

Assurance of Joint Programmes, valamint az ImpEA és az EUniQ projektekből származó eredményekre, 

szintén kitért a webinárium. 

A MAB kiemelt figyelmet szentel az EEK-nak, melynek az eddig lezárult két pályázati körében 11 

magyar egyetem került be konzorciumi vezetőként vagy tagként a szövetségekbe. Az érintettek széles 

körének bevonását, s az aktív párbeszéd kialakítását támogatta az online esemény, amelyen 

minisztériumi és egyetemi képviselők, hazai és nemzetközi partnerszervezetek, az ENQA és a CEENQA 

minőségbiztosítási ügynökségei és egyetemi szakemberek vettek részt. 

 

2. MAB MICROBOL WORKSHOP – A MIKROTANÚSÍTVÁNYOK KÖZÖS EURÓPAI 

KERETRENDSZERE 

2022. május 3-án rendezte meg a MAB webináriumát, amelyen a MICROBOL projekt főbb eredményei 

és a hazai implementációjának lehetőségei kerültek bemutatásra. Az online eseményen részt vett a 

Magyar Rektori Konferencia, az Oktatási Hivatal, a MAB-bal együttműködő szakértői kör, valamint a 

MAB Titkárság munkatársai. 

A két évet (2020-2022) átfogó MICROBOL projektet a Bologna Follow-up Group (BFUG) és a belga 

oktatási minisztérium koordinálta, több partner támogatásával. Közreműködő partnerszervezet a finn 

oktatási és kulturális minisztérium (Ministry of Education and Culture of Finland), az Olasz Akadémiai 

Mobilitás és Ekvivalencia Információs Központ (CIMEA), az Európai Egyetemi Szövetség (EUA), 

a Felsőoktatási Minőségbiztosítás Európai Szövetsége (ENQA), valamint – társult partnerként – 

az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR). A partnerszervezetek képviselői a rövid 

ideig tartó tanulási tapasztalatok során szerzett eredmények igazolására szolgáló mikrotanúsítványokat 

három munkacsoportba szerveződve vizsgálták. A képesítési keretrendszer és kreditek, az elismerés, 

valamint a minőségbiztosítás témakörei mentén dolgoztak a tanúsítványok Bologna rendszerbe 

illeszthetőségén. 

A MAB a minőségbiztosítási munkacsoport munkájában működött közre. A munkacsoport 2021 

júniusában közzétett dokumentuma tartalmazza a témát övező főbb kihívásokat és a közösen 

megfogalmazott ajánlásokat. A MICROBOL projekt 2022 márciusában zárult, aminek eredményeként 

létrejött a Mikrotanúsítványok a Bologna kulcsfontosságú kötelezettségvállalásokhoz 

kapcsolódóan elnevezésű dokumentum, amely a közös európai keretrendszer elemeit tartalmazza. 

A MAB előadásának kivonatolt diasora ide kattintva érhető el. 

 

 

https://microcredentials.eu/wp-content/uploads/sites/20/2021/07/Output_document_QA.pdf
https://microcredentials.eu/wp-content/uploads/sites/20/2022/03/Micro-credentials_Framework_final-1.pdf
https://www.mab.hu/wp-content/uploads/A-mikrotan%C3%BAs%C3%ADtv%C3%A1nyok-k%C3%B6z%C3%B6s-eur%C3%B3pai-keretrendszere_MAB_20220503.pdf
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3. WFME 
 

Szervezetünk sikeresen teljesítette a World Federation for Medical Education (WFME), Orvosképzési 

Világszövetég akkreditációs elismerési programjának kritériumait, melynek eredményeként 2032. 

március 31-ig elismert státuszt szerzett. A világviszonylatban elismert akkreditáció megszerzésének tétje 

és jelentősége, hogy a magyarországi általános orvosképzésben kiadott diplomákat a továbbiakban az 

Amerikai Egyesült Államokban elfogadják, s a Magyarországon tanulni kívánó orvostanhallgatók 

támogatást kaphassanak. 

A hazai orvosképző intézmények értékeléséhez kidolgozott MAB WFME szempontrendszer szerinti 

akkreditációra a négy hazai általános orvosképző intézményből kettőben került sor az eljárás 

lefolytatására és lezárására. Egy intézmény személyes látogatása még 2022-ben megtörtént, az eljárás a 

beszámoló időpontjában a jelentésírás szakaszában tart.  

A MAB WFME akkreditációja az elismerésen kívül jelentős figyelmet váltott ki az európai ügynökségek 

körében, 2022. május 20-án online előadást tartottunk külföldi minőségbiztosítási ügynökségek számára, 

s megosztottuk a WFME akkreditációs eljárás során szerzett tapasztalatainkat. A webináriumon 

bemutatásra kerültek a MAB WFME eljárásra való felkészülésének főbb szakaszai, valamint az 

eljáráshoz kapcsolódó technikai és operatív kérdések, megoldási lehetőségek. Az eseményt egy 

interaktív beszélgetés zárta. A webináriumon az alábbi egyetemek és minőségbiztosítási ügynökségek 

képviselői vettek részt: 

• Agency for Science and Higher Education (ASHE, Horvátország), 

• Charles University (Cseh Köztársaság), 

• National Accreditation Bureau for Higher Education (NAB, Cseh Köztársaság), 

• Polish Accreditation Committee (PKA, Poland), 

• Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS, Románia), 

• Transsylvania University (Románia). 

 

4.  MAB ELŐADÁSA A CEENQA’S ELEVENTH BI-MONTHLY MEETINGEN 

A 2000 óta működő Közép- és Kelet-Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Hálózata, a CEENQA, 

melynek a MAB alapító tagja, kéthavi rendszerességgel szervez úgynevezett „bi-monthly meeting”-eket. 

Az online formában megvalósuló találkozók célja, hogy a CEENQA-tagok kapcsolatban maradjanak 

egymással és megosszák jó gyakorlataikat. A legutóbbi alkalommal, 2022. május 18-án a MAB 

nemzetközi igazgatója, dr. Lakatos Péter Levente adott elő a MAB szervezetéről, működéséről, valamint 

az aktuális fejlesztési irányokról.   

Az előadás diasora ide kattintva érhető el.   

 

 

 

https://wfme.org/
https://www.mab.hu/wp-content/uploads/CEENQA_MABpresentation.pdf
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5. ENQA MEMBERS’ FORUM 
 

Az ENQA (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége) Members Forum 2022 

június 22-24. között került megrendezésre Cardiffban, melyen a MAB részéről Prof. Dr. Csépe Valéria, 

elnök és dr. Lakatos Péter Levente, nemzetközi igazgató vett részt. 

Az esemény többek között olyan aktuális témákat tekintett át, mint a mikrotanúsítványok, az európai 

egyetemi szövetségek minőségbiztosítása, valamint a digitalizáció (a digitális minőségbiztosítás aktuális 

kérdéseit a MAB elnöke ismertette a vezetői megbeszélésen). Az ENQA Members Forum 

poszterprezentáció szekciójában a MAB Titkárság nemzetközi igazgatója az Orvosképzési 

Világszövetség (World Federation for Medical Education – WFME) szempontrendszerének ESG -

sztenderdekkel való kapcsolatát bemutató anyagát prezentálta. 

 

6. V4QA FORUM ELNÖKSÉGÁTADÁS ÉS ÜLÉS 
 

2021. október 7-én a négy visegrádi ország felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökségeinek vezetői 

Budapesten írták alá megállapodásukat a Visegrádi Négyek Minőségbiztosítási Fórum (V4 Quality 

Assurance Forum) létrehozásáról. A fórum koordinációs feladatait 2022. július 1-jén a szlovák SAAVS 

(Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo) vette át. Az online formában megvalósult V4QA 

Forum elnökségének átadásán a MAB részéről Prof. Dr. Csépe Valéria, elnök mondott köszöntőt és dr. 

Lakatos Péter Levente, nemzetközi igazgató adott rövid összegzést a jelenleg futó nemzetközi ügyek 

közül a MICROBOL projekt és a TSI (Technical Support Instrument) OECD-projekt eredményeiről és 

lehetőségeiről. A SAAVS elnöke Prof. Dr. Robert Redhammer, a szlovák V4QA Forum elnökségi 

programját mutatta be. Az eseményt Dr. Kégler Ádám, a MAB főtitkára moderálta. 

A fórum célja, hogy biztosítsa a rendszeres tapasztalatcserét, elősegítse az ügynökségek nemzetközi 

szakértői és bírálói hálózatának kiépítését, és létrehozza a titkársági csereprogramok rendszerét. A 

V4QA Forum nyitott a tágabb nemzetközi együttműködésekre és projektekre. A MAB törekszik arra, 

hogy a hasonló kultúrával, történelmi és gazdasági háttérrel rendelkező közép-európai országok 

minőségbiztosítási szervezeteivel jó kapcsolatot ápoljon és sikeres együttműködést alakítson ki. 

A fórum soron következő rendezvényének a fentiek értelmében a SAAVS adott otthont Pozsonyban 

2022. október 14-én. Az eseményen a MAB elnöke, általános és operatív igazgatója, valamint 

nemzetközi igazgatója képviselték a szervezetet. A szlovák (SAAVS) és cseh (NAB) ügynökségek 

képviselőinek részvételével zajló munkaülés során a partnerszervezetek beszámoltak éves 

tevékenységeikről, fejlesztéseikről és kihívásaikról, majd megállapodtak egy közös online képzés 

megszervezésében, az ENQA általi ciklikus külső értékelés tárgyában.  

https://www.enqa.eu/
https://wfme.org/
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7. ASHE-MAB TALÁLKOZÓ  
 

2022. augusztus 26-án a MAB képviselői Zágrábban találkoztak a horvát akkreditációs ügynökség, az 

ASHE (Agency for Science and Higher Education) munkatársaival.  

Prof. Dr. Csépe Valéria elnök és Sandra Bezjak, az ASHE igazgatója, a két szervezet működési 

környezetét és kihívásait mutatta be. Az eseményen kiemelt téma volt a MAB WFME elismerése, a 

különböző nemzetközi projektek, a kölcsönös együttműködés lehetséges területei, valamint a két 

szervezet közötti szakértők cseréje és a közös projektek.  A MAB célja, hogy bővítse a nemzetközi 

kapcsolatait, erősítse az együttműködést és a szakmai párbeszédet a szomszédos országok felsőoktatási 

minőségbiztosítási szervezetei között.  

 

8. CEENQA KÖZGYŰLÉS ÉS WORKSHOP 2022 
 

A CEENQA éves közgyűlésére és workshopjára szeptember 23-24-én került sor Isztambulban, 

amelynek a MAB partnerszervezete, a törökországi tanárképzési programok értékelésével és 

akkreditációjával foglalkozó szövetség (EPDAD) adott otthont. A szeptember 23-ai workshopok témája 

a „Minőségbiztosítási ügynökségek függetlensége” volt, melynek keretében előadást tartott az ENQA 

elnöke, az Európai Egyetemek Szövetségének (EUA) képviselője, valamint kutatók és a CEENQA 

közösség több tagja. Az alábbi prezentációk érhetők el: 

• Franci Demšar: Independence in the public sector 

• Enora Bennetot Pruvot: University Autonomy in Europe: the EUA Scorecard 

• Douglas Blackstock: Agencies, independence and their relationship with the ESG 

• Maja Milas: Challenging Formal and Actual Independence of QA agencies – CEENQA study 

A szeptember 24-i közgyűlés több fontos határozat mellett, a vezetőség tagjaival kapcsolatban is döntést 

hozott: Franci Demšar-t (NAKVIS, Szlovénia) második ciklusra újraválasztották a CEENQA elnökének; 

Dinçay Köksal (EPDAD, Törökország), Lakatos Péter Levente (MAB, Magyarország) és Vesna 

Dodiković-Jurković (ASHE, Horvátország) pedig a vezetőség újonnan megválasztott tagjai lettek. 

 

9. A DIGITÁLIS FELSŐOKTATÁS HAZAI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA 
 

A 2021-ben indult, az Európai Bizottság DG REFORM támogatási programja által finanszírozott 

„Ensuring quality digital higher education in Hungary” elnevezésű projekt újabb mérföldkövét jelentő 

Nemzeti Kerekasztal fő témája a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

Felsőoktatási Igazgatósága által készített elemzés alapján kidolgozott, a digitális felsőoktatás 

magyarországi minőségbiztosítására vonatkozó szakmai (QA és QE) és szakpolitikai ajánlások 

megvitatása volt. 
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A 2022. október 4-én megrendezett kerekasztal-beszélgetést Dr. Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkár (KIM), Prof. Dr. Csépe Valéria MAB elnöke, valamint Prof. Dr. Sterbenz Tamás, 

a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora nyitotta meg.   

Az eseményt a MAB közreműködésével a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szervezte, a 

program kialakításában a projekt feladatait megvalósító OECD szakértők Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet (OECD) szakértői vettek részt.   

Az egynapos kerekasztal-beszélgetésen az OECD szakértőinek, valamint a MAB elnökének az ajánlások 

alapján kidolgozható értékelő rendszert bemutató előadása hangzott el. A cél az OECD-elemzések, s az 

ezekre épülő előzetes ajánlásokra bevezethető minőségértékelés szempontjainak megvitatása volt. A 

középpontban a külső minőségbiztosítási sztenderdek felülvizsgálata, valamint az intézmények belső 

minőségbiztosítási gyakorlata állt. Az esemény számos felsőoktatási intézménynek, valamint a 

felsőoktatásban érintett partnereknek kínált lehetőséget arra, hogy megvitassák az OECD szakértői 

csoportjának eddigi megállapításait, valamint visszajelzést adjanak az előzetesen megfogalmazott 

ajánlásokról.   

 

10.  MEGALAKULT A GLOBÁLIS AKADÉMIAI INTEGRITÁS HÁLÓZAT (GAIN) 
 

2022. október 18-án, a Quality and Qualifications Ireland (QQI) 10. jubileumi konferenciáján 

hivatalosan megalakult a Globális Akadémiai Integritás Hálózat (GAIN), melyet az ír felsőoktatási, 

kutatási és innovációs miniszter, Simon Harris, a QQI, valamint a TEQSA indított el Dublinban. A MAB 

a konferencián tagszervezetként csatlakozott a GAIN-hálózat megalakulásához. 

A MAB mellett tagi, valamint támogató szervezetek: 

 

• A litván akadémiai és etikai ombudsman hivatala, 

• QAA (Egyesült Királyság), 

• SAQA (Dél-Afrika), 

• UNESCO, 

• ZAQA (Zambia), 

• ENQA (Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége) 

• ETINED (Az Európa Tanács Platformja az Oktatás Etikájáról, Átláthatóságáról és Integritásáról)  

• ENAI (Európai Hálózat az Akadémiai Integritásért). 

A GAIN hálózat olyan, a felsőoktatás minőségével és integritásával foglalkozó ügynökségek 

konzorciuma, amelynek főfeladata a hallgatókat célzó akadémiai csalási szolgáltatások terjedése elleni 

fellépés. A hálózat célja a csalás elleni küzdelem, mindezzel védve a diákokat, valamint a nemzeti 

oktatási rendszerek integritását. A GAIN tapasztalatai és erőforrásai révén segíti a joghatóságokat olyan 

jogszabályok, valamint szabályozási keretek megalkotásában, amelyek büntetik ezen csaló 

szolgáltatások elősegítését és reklámozását. 
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11. ENQA KÖZGYŰLÉS ÉS WORKSHOP 2022 
 

Az Európai Minőségbiztosítási Szervezetek éves közgyűlésére 2022. október 25. és 27. között került 

sor, amelyen a MAB elnöke és nemzetközi igazgatója vett részt. A szervezet feladatainak áttekintése a 

Közgyűlés feladata, s az ezen kívül megtartott workshopok, szemináriumok a tapasztalatok megosztását 

és az új feladatok megfogalmazását egyaránt szolgálják. Az ENQA közgyűlés megállapodott az ESG 

felülvizsgálatáról, s elindította az előkészítést, amelyben a MAB is aktívan részt vesz. A tagszerezetek 

gyakorlatában megfigyelhető egy erőteljes elmozdulás a programakkreditációtól az 

intézményakkreditáció irányában. A MAB RRF-projektben kitűzött célja, azaz az 

intézményakkreditációba ágyazott ex-post program- és doktoriiskola-értékelés megfelel az új iránynak. 

 

12. EQAF 2022   
 

2022. november 17-19. között került megrendezésre az Európai Minőségbiztosítási Fórum Temesváron, 

Romániában. Az idei év témája a „Shaping or sharing? QA in a value-drive EHEA” volt, melynek 

fókuszában a folyó minőségbiztosítási fejlesztések, irányelvek voltak. A véleménymegosztás 

esettanulmányok elemzésével egybekötött diszkusszió keretén belül valósult meg. 

 

13. CHARM-EU ÉVES KONFERENCIA ÉS AQU-CATALUNYA BILATERÁLIS 

EGYEZTETÉS 

 

A CHARM-EU Európai Egyetemi Szövetség éves konferenciájára december 13-14-én került sor 

Barcelonában. A rendezvényen a MAB nemzetközi igazgatója képviselte a szervezetet. Az esemény 

lehetőséget kínált egy, a MAB és a katalán minőségbiztosítási ügynökség, az AQ-Catalunya közötti 

bilaterális egyeztetés megtartására az európai egyetemi szövetségek minőségértékelésének jövője, 

követő eljárás kialakítása, valamint a digitális tanulás-tanítás minőségbiztosításának kérdéskörei 

tárgyában. Az előremutató megbeszélés végén a felek kifejezték egy együttműködési megállapodás 

megkötésére irányuló szándékukat. 

 

14. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ, MAGYAR AKKREDITÁCIÓS SZEMLE  

A MAB 2020-ban indította el online folyóiratát, a Magyar 

Akkreditációs Szemlét. Az évente kétszer, magyarul és angolul, 

megjelenő szakmai kiadvány célja, hogy hazai és nemzetközi szinten a 

felsőoktatási minőségbiztosítás vezető szakmai periodikájává váljon. 

Ennek érdekében mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban releváns 

témákat tárgyal. Ezek mindegyike a hazai felsőoktatási környezet 

szempontjából is meghatározó, az interjúalanyainak személyében pedig 

az EHEA szempontjából is meghatározó személyeket szólít meg. 

A Magyar Akkreditációs Szemle mellett a MAB a közösségi média 

oldalain, a LinkedIn-en és a Twitteren keresztül folyamatosan hírt ad a 
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legfontosabb, elsősorban nemzetközi vonatkozású híreiről, eseményeiről. A MAB hírei, közleményei 

folyamatosan frissülnek a magyar és angol nyelvű honlapon is.  

 

III. A MAB MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE 
 

1. SZERVEZET 

A MAB működési, döntési és döntés-előkészítési szintjeit bemutató ábra a korábbiaknál letisztultabb 

rendszert mutat. A fejlesztés nem ért véget, ehhez folyamatosan gyűjtjük az adatokat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. A MAB TITKÁRSÁG MŰKÖDÉSE 
 

A MAB Titkárság 2022-ben 20 fő munkavállalóval zárta az évet. A 20 munkatársból 7 szakreferens. A 

jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített titkársági szervezet a működtetési és 

minőségértékelési feladatokat 2022-ben is munkacsoport-rendszerben látta el. A humánerőforrás 

szempontjából a felsőoktatásban szerzett intézményi tapasztalat és az angol nyelvtudás a két 

legfontosabb kiválasztási tényező. 2022-ben 1 fő szakreferens, 1 fő gazdasági ügyvivő kolléga távozása 

mellett 1 fő vagyongazdálkodási, felsőoktatási intézményi gazdálkodási és működtetési tapasztalatokkal 

rendelkező gazdasági igazgató, 1 fő nemzetközi ügyvivő, 1 fő jogi ügyvivő és 1 fő munkaügyi ügyvivő 

került beléptetésre, valamint 1 fő belső minőségbiztosítási ügyvivő került felvételre. A fiatal 

munkatársak beléptetésével az átlagéletkor 40 év körül alakul.  
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3. TITKÁRSÁGI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TIR 2.0) 
 

2022-ben megkezdődött a MAB feladatellátásához kapcsolódó folyamatokat támogató kérelemkezelési 

alkalmazások, valamint a különböző szintű döntéshozatali és -előkészítési folyamatokat, valamint az 

átlátható felsőoktatási igazgatást támogató informatikai alkalmazások fejlesztése, továbbfejlesztése. A 

TIR 2.0 rendszerének felülete kialakításra került, a MAB eljárásai a jelenlegi eljárásrendek alapján 

digitalizáltak. A MAB szakértői döntés-előkészítő bizottságai és a döntéshozó testülete számára is 

transzparens ügyviteli folyamatokat biztosít. Az ügykezelés mellett a rendszer lehetőséget tehát 

státuszriportok lekérdezésére is alkalmas.  

A 2022. november 30. napjáig a közel 2000 főt számláló törzsadatbázis kiépült, a külső szakértők és a 

döntéselőkészítő bizottságok munkájában részt vevő szakértők adatellenőrzése, -rögzítése a 

hozzáférések aktiválásához megtörtént. A MAB a TIR 2.0-t az előkészítő szakaszt követően 2022. 

november 1-től minden munkafolyamatban kötelezően alkalmazza. A rendszer használatát képzések, 

próbaülések támogatták. A szakbizottsági szinten is lefolytatott próbaüléseken kívül a döntéshozó 

testület tagjainak felkészítésére is sor került. A MAB értékelő feladataiban szerepet vállaló valamennyi 

érintett megismerhette az értékelési folyamathoz kapcsolódó megújult űrlapokat és folyamatokat, az 

informatikus és fejlesztő kollégák részvételével közvetlenül és azonnal visszajelezhették az esetleges 

további fejlesztési igényeket, a hiányosságok pótlásra kerültek.  

A MAB szakbizottságai, kollégiumai, szakértői a megújult TIR 2.0 felületét használva ismerik meg és 

értékelik a feltöltött dokumentumokat és döntenek az illetékességükbe tartozó ügyekben.  

A MAB által továbbfejlesztett ügyviteli rendszer hozzájárul és fejleszti az információgyűjtést, annak 

felhasználását, tárolását. A TIR 2.0 a különböző forrásokból származó információkat összekapcsolja, 

azokat új struktúrába szervezve tárolja, dolgozza fel. A TIR-ben kialakításra kerül dokumentum-

generáló funkció is, ez jelenleg fejlesztés alatt áll.  
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IV. TESTÜLET ÉS BIZOTTSÁGOK  

 

1. TESTÜLET 
 

A MAB Testület 2022-ben 10 alkalommal online formában ülésezett. 170 személyi ügyről, 114 

szakindításról, 179 egyetemi tanári pályázatról, 85 működési kérdésről, 26 doktori iskola 

akkreditációról, 26 intézményakkreditációs eljárásról, és 9 szaklétesítésről hozott döntést.  

 

 

A Testületi ülés jelenléti statisztikája alapján megállapítható, hogy a 2022. évi testületi ülésen a tagok 

77%-os jelenléti aránnyal vettek részt.  

Kovács Péter a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának delegáltjaként 2022 áprilisában 

vett részt utoljára a Testület ülésén. Az új tag jelöléséről a HÖOK közgyűlés döntött, Menyhárt Barbara 

májusban vehette át kinevezési okiratát.  

 

2. HITTUDOMÁNYI KOLLÉGIUM  
 

A Hittudományi Bizottság feladatrendszerébe a szaklétesítés, szakindítás és egyetemi tanári pályázatok 

értékelése tartozott. A MAB 2018-2019 között az egyházi fenntartású, kizárólag hittudományi területen 

képzést folytató felsőoktatási intézmények akkreditációs eljárásainak tapasztalatai alapján szükségesnek 

látszott egy olyan feladatrendszer kialakítása, melyben nem csak a fenti eljárásokra, hanem az 

intézményakkreditációs ügyek előzetes megtárgyalására is, hasonlóan a DOK működéséhez, sor kerül.  

A MAB Testület 2022/7/V/2. számú határozattal döntött a kollégium (HTK) felállításról, és a 

2022/9/VII/2 határozattal elfogadta a HTK ügyrendjét. A HTK-ba új tagok is megválasztásra kerültek, 
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továbbá egy olyan társelnök megválasztása is megtörtént, aki kiemelten az akkreditációs feladatok 

felelőse, irányítója a Kollégiumon belül. A HTK 2022-ben három ügyben járt el. 

  

3. NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ TESTÜLET 
 

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (NTT) a 2022. szeptember 2- és 3. között tartotta éves ülését. 

Jelen volt Tove Bull, Guy Haug, Lučka Lorber és Mieczyslav Socha.  Az NTT-ülésen két témacsoport 

került bemutatásra: (1) beszámoló az NTT-ajánlások alapján megvalósuló fejlesztésekről; (2) a MAB 

ENQA-tagságának megújításához előkészített önértékelési jelentés áttekintése, megvitatása.   

Az előadásokat megbeszélés követte, melyen a MAB ENQA/EQAR-munkacsoport meghívott tagjai is 

jelen voltak: Berács József, Kiss L. László, Kováts Gergely és Pató Viktória Lilla. Az ülésen a MAB 

munkatársai is részt vettek és érdemben részt vettek a megbeszélésekben. Az NTT mandátumának utolsó 

ülésén külön hangsúlyt kapott a doktori képzés hazai helyzete, minőségbiztosítása és kompatibilitása az 

európai képzéssel, különös tekintettel a salzburgi ajánlásokra. A 2023-ban felkérendő új testület 

munkájának egyik első feladata lesz a doktori képzés helyeztének elemzése, a MAB minőségértékelési 

rendszerének elemzése. 

Az NTT-ülés összefoglalója és a megfogalmazott ajánlások elérhetők a MAB honlapján a Summary of 

the Annual Meeting of the International Advisory Board címen. 

 
 

4. MAGYAR TANÁCSADÓ TESTÜLET 
 

2022. szeptember 16-án személyes, kibővített testületi ülésre került sor az Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózat Természettudományi Kutatóközpontjában.    

A Magyar Rektori Konferencia vezetőivel, a MAB Magyar Tanácsadó Testületének tagjaival, valamint 

a MAB Kollégiumainak vezetőivel, Bizottságainak társvezetőivel kiegészült, kihelyezett szakmai ülésen 

a MAB nemzetközi feladat- és kapcsolatrendszere került bemutatásra (dr. Lakatos Péter Levente). Rövid 

és szakmailag magas színvonalú prezentációk keretében ismertették a MAB Titkárság szakreferensei az 

intézményi (Bogdán Anikó), a doktori (Dányi Beatrix) és a szakos (Szlivka Andrea) eljárásokat, a 

működési és értékelési tapasztalatokat, valamint a megoldandó kérdéseket. A MAB RRF-projektjének 

előrehaladásáról Mosolygóné dr. Gődény Ágnes igazgató asszony adott tájékoztatást. 

 

5. HALLGATÓI RÉSZVÉTEL  
 

2022-ben valamennyi állandó és eseti bizottságban részt vettek a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciája (HÖOK) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) által jelölt, a Testület által 

választott tagok. A hallgatói szervezetekkel a MAB kapcsolata töretlenül kiemelkedő, számos, e 

szervezetek által szervezett rendezvényen, szakmai fórumon, továbbképzésen közvetlenül a MAB 

https://www.mab.hu/wp-content/uploads/Meeting-Summary-and-Recommendations-2022.pdf
https://www.mab.hu/wp-content/uploads/Meeting-Summary-and-Recommendations-2022.pdf
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elnöke vett részt. 2022-ben a HÖOK, a DOSZ és a MAB vezetése egyeztetett a szervezetek hallgatói 

jelöltjeinek kiválasztási szempontjairól, az ennek alapján elkészített dokumentumot a MAB Testület 

határozatával elfogadta.  

 

6. STAKEHOLDER TAGOK A MAB BIZOTTSÁGAIBAN  
 

2022-ben a MAB lefektette a külső (vagyis a felsőoktatás szervezetrendszerén kívüli) érdekeltek 

bevonásának elvi szempontjait. Az európai minőségértékelési megközelítés alapján a külső érintettek 

bevonása gyakorlati szinten a MAB szervezetében a szakbizottságok és a látogató bizottságok szintjén 

tudott megvalósulni. Szakbizottságaink összetétele az alábbi elvek mentén stakeholder tagokkal 

módosult, bővült:  

Stakeholder tag szaklétesítési, szakindítás eljárásokban és akkreditációs látogató bizottsági tagként 

szavazati joggal rendelkezik.  

Egyetemi tanári pályázatok értékelése nem tartozik az ESG-alapú értékelések közé, így a stakeholder 

tag egyetemi tanári pályázatok értékelésében nem vesz részt és nem szavaz.  

Olyan személyi tag választható stakeholdernek, aki felsőoktatási intézménnyel nincs jogviszonyban. A 

vendégoktatói, illetve egyéb, felsőoktatási intézménnyel fennálló jogviszony nem minősül kizáró oknak. 

 

V. EGYÉB SZEREPVÁLLALÁS 
 

 

1. QA WORKSHOP A MŰVÉSZET TERÜLETÉN  
 

A magyarországi művészetek és művészetközvetítés képzési területen képzést folytató nagy 

intézményeket együtt gondolkodásra invitálta a MAB 2022. július 6-án a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetemre. A művészeti szakegyetemekkel a MAB elnöke a Művészeti Bizottság elnöke és a Titkárság 

munkatársai folytattak eszmecserét a minőségértékelés és -biztosítás feladatrendszeréről, a képzési 

területek sajátosságainak implementációs akadályairól, a kvalitatív és kvantitatív értékelés nehézségeiről 

és a lehetséges megoldásokról, intézményi jó gyakorlatokról. A program közel 30 fő részvétel zajlott.  

 

 

*** 
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A beszámolót összeállításért felel: Mosolygóné dr. Gődény Ágnes, a MAB Titkárság igazgatója 

A beszámolóban felhasznált jelentéseket és vonatkozó adatokat a MAB Titkárság munkatársai 

szolgáltatták.   

A beszámolót jóváhagyta: Prof. Dr. Csépe Valéria, a MAB elnöke 

A jóváhagyás időpontja: 2023. január 23. 

 

A MAB Testület 2023/1/XVIII. számú határozatában a beszámolót elfogadta.  


