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2013 júniusában nyolc éven belül negyedik alkalommal változott meg a felsőok-

tatás minőségbiztosítására vonatkozó jogi szabályozás. A most hatályba lépő 

módosítás a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 69.§ pontjának 4.a pontját a 

következőképpen állapítja meg: „(4a) A MAB a szakértői véleményét a (3) be-

kezdés a) pontjában és a 8.§ (2) bekezdésében szabályozott eljárásokban a felső-

oktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in 

the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) figyelembe vételé-

vel hozza meg.” (2013. évi CXXIX. törvény, 60.§ (2)). 

Mivel az európai felsőoktatási térség minőségpolitikája ezen a módon a ma-

gyar jog része lett, különösen fontos, hogy megvizsgáljuk a korábbi tapasztala-

tokat és összehasonlítsuk a magyar felsőoktatás vonatkozó szabályozását és az 

Európai Felsőoktatási Térség formálódó közös minőségbiztosítási rendszerét.  

Négy területet választottam ki a vizsgálatra, amelyek különösen fontosak a 

felsőoktatás szempontjából, illetve, ahol a magyar gyakorlat és a közösségi alap-

elvek között eltérés látszik. Ezek a belső minőségbiztosítás szerepe, a külső m i-

nőségbiztosítás és a belső minőségbiztosítás összefüggése, a minősítés szem-

pontjai és résztvevői, végül a hallgatói értékelés szerepe a minőségfejlesztési 

rendszerben. 

Azért a 2011. előtti időszakot választottam, mivel, mint ezt később majd be-

mutatom, a 2011-es felsőoktatási törvény (Nftv) lényegében megszüntette a mi-

nőségbiztosítási rendszer korábbi törvényi szabályozását. Remélhető, hogy en-

nek pótlása kezdődik meg a mostani a módosítással. Ha valóban így van, ezt a 

rekonstrukciós munkát könnyítheti meg a korábban működő rendszer tapasztala-

tainak levonása. 

1. Az európai felsőoktatási térség minőségbiztosítási ajánlásai és a 2005-ös 

felsőoktatási törvény 

A bolognai folyamatban a minőségügy már kezdettől jelentős szerepet játszik. A 

Bolognai Nyilatkozatban megfogalmazott közös célok egyike: „A minőségbizto-

sítás területén az összehasonlítható kritériumokon és módszereken alapuló euró-

pai együttműködés kialakításának támogatása.” (A Bolognai Nyilatkozat 2.o.). A 

miniszterek a 2003-as berlini találkozójukon felkérték a Európai Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Szövetséget (ENQA), hogy készítse el Az Európai Felsőokta-
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tási Térség minőségbiztosítási alapelveit és irányelveit (ESG), az intézmények és 

a hallgatók képviselőivel közösen (ennek kerete az E4-nek nevezett csoport). A 

javaslatot a 2005-ös bergeni miniszteri konferencián mutatták be. (FELVI) A 

MAB alkalmazza és ESG-t és az intézményektől is elvárja alkalmazását. (Bazsa-

Szántó 9. o.) 

Az ENQA folyamatosan minősíti tagjait, a MAB 2008-ban esett át ilyen kül-

ső értékelésen. 2008-ban az E4 csoport javaslatára létrejött az Európai Felsőok-

tatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR) is. Az EQAR célja, hogy világos és 

megbízható információt adjon az Európában működő felsőoktatási minőségbiz-

tosítási ügynökségekről. Úgy tűnik a MAB csak a rendszer beindulása után akar 

csatlakozni (Bazsa-Szántó 11 o.), bár Nemzetközi Tanácsadó Testülete javasolta 

a minősítés megszerzését. (NTT). 

A 2005-ben elfogadott felsőoktatási törvény (Ftv.) már preambulumában is 

kétszer szerepeltetette a minőséget: egyrészt a törvénytől általában is várta a 

minőség javulását, másrészt pedig a minőségre való törekvésről beszélt, lényé-

ben, mint az oktatás és kutatás szabadságának kiegészítőjéről (Ftv., peambulum). 

A törvény 108.§-a összefoglalta a minőségfejlesztési rendszer elemeit: „Az 

ágazati minőségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati minőségfejlesztési 

rendszer magában foglalja a) az ágazati minőségpolitika  elveit, b) a felsőoktatási 

intézmények képzési, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenységének 

külső - a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által folytatott - értéke-

lését, minőségének hitelesítését, c) az intézményi minőségfejlesztési prog ramo-

kat.” (Ftv. 108.§) 

A törvény 2009-es módosításának (2009: CXXXVIII. tv.) vállalt célja volt a 

minőségbiztosítás rendszerének fejlesztése. Indoklása (Törvényjavaslat) hiva t-

kozik a MAB külső minőségbiztosításának tapasztalataira (HAC Final report), és 

ennek ajánlásainak figyelembe vételére valóban törekedett is, bár a benyújtott 

javaslat számos ponton nem esett egybe a MAB intézkedési tervében foglaltak-

kal (Progress Report). Éppen ezért az elemzésnél több alkalommal is kitérek 

majd arra, hogy a 2009-es módosítás milyen változást hozott. 

2. A belső minőségbiztosítás 

Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási alapelvei és irányelvei 

(ESG) két típusát különbözteti meg a minőségbiztosításnak. A belső minőségbiz-

tosítás az intézmények szintjén zajlik. Az intézmények nyilvános minőségpolitikát 

fogalmaznak meg és folyamatosan minősítik a programokat, a hallgatókat, az okta-

tókat, az erőforrásokat, az információs rendszert és a nyilvánosságot (ESG 6. o.). 

Az magyar gyakorlatban a törvény kötelezővé tette a minőségbiztosítási 

rendszer működtetését (Ftv. 20.§ (2)). A 2005-ös törvény ezt viszonylag szűk 

körben szabályozta csak, amikor minőségbiztosítási program írását írta elő. En-

nek tartalma elsősorban a hagyományos minőségbiztosításra terjed ki: az intéz-

mény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, elle-

nőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását kell szabá-

lyozni. 
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A 2009-es módosítás jelentősen megváltoztatta az intézmények számára kö-

telező minőségbiztosítási rendszert. Kétfajta dokumentumot vezetett be. A minő-

ségbiztosítási szabályzatban kellett meghatározni a felsőoktatási intézmény mű-

ködésének folyamatain túl a képzések indításának, követésének, rendszeres belső 

értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhető végzettségi szint és 

szakképzettség minőségének belső értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat. Ez 

utóbbi rendkívül fontos: lehetővé teszi, hogy az ESG-vel összhangban az intéz-

mények vegyék a képzések akkreditálásának és minőségbiztosításának szerepét.  

Az intézményi minőségfejlesztési program tartalma lényegében az ESG 

meghatározásával volt azonos tartalmú: „a képzési program, a tudományos kuta-

tás, művészeti alkotótevékenység, a hallgatók értékelésének, az oktatás személyi 

és infrastrukturális feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgálta-

tások, a belső információs rendszer és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló cé-

lokat” kellett benne meghatározni (Ftv., 20.§ (6)). 

Az oktatók értékelésére vonatkozó szabályokat azonban a foglalkoztatási 

szabályzat tartalmazta, ebben kellett meghatározni az oktatók értékelésének 

módjait, a velük szemben támasztott követelményeket. Hasonlóképpen a hallga-

tói értékelés rendszere is külön szabályzatokban rögzített. Ez a szabályzat azon-

ban nem kötődik a minőségbiztosítás általános rendszeréhez. 

Az ESG szerint a felsőoktatás minőségért az elsődleges felelősség a szolgá l-

tatót (ESG (angol) 14.o) terheli
3
. A MAB is úgy fogalmaz, hogy „a felsőoktatási 

képzések megfelelő minőségének biztosítása elsősorban a felsőoktatási intézmé-

nyek feladata”. (Bazsa-Szántó 4.o.). Ahhoz azonban, hogy ez valóban így le-

gyen, az intézményi minőségbiztosítási rendszerek fejlesztésére és belső függe t-

lenségének növelésére lenne szükség. Ehhez nem elég a jogi szabályozás, szük-

séges az intézményi minőségfejlesztési rendszerek kiépítésének egyértelmű 

szakmai támogatása is. 

3. A külső minőségbiztosítás 

3.1 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szerepe 

Az ESG alapján a külső minőségbiztosítással szemben az az elvárás, hogy az 

elfogadott belső minőségbiztosítási eljárásokra épüljön. A külső minőségbiztosí-

tást végző ügynökségnek törvényes alapon működő, független, az európai szer-

vezetek által elismert ügynökségeknek kell lennie. (ESG 7.o) Az ügynökségek-

nek rendelkezniük kell a saját elszámoltathatóságukra vonatkozó eljárásokkal. 

Az ESG jelzi azt, hogy az ügynökségek között is vitatott kérdés, hogy a kü l-

ső minőségbiztosítás egyfajta fogyasztóvédelem és az ügynökségeknek távolsá-

got kell tartania az intézményektől, vagy segítő szerepben vannak és szoros kap-

csolatot kell tartaniuk az intézményekkel, esetleg valamilyen köztes megoldás a 

kívánatos. 

                                                        
3 A magyar fordítás fenntartót említ, de az ebben az összefüggésben pontatlan (ESG 13. o)  
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Hasonló ellentmondás érzékelnek a felsőoktatási intézmények és a diákszer-

vezetek érdekei között is. Míg az előbbiek az felsőoktatási autonómiára hiva t-

koznak, az utóbbiak az intézmények rendszeres, nyilvános átvilágítása mellett 

érvelnek. A feloldás egyik kísérlete szerint az alapelvek célja az, hogy segítséget 

nyújtsanak az intézményi minőségbiztosítás fejlesztésében, és ilyen módon se-

gítse autonómiájuk igazolását. (ESG 14 o.) 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a törvény alapján a külső 

értékelésre és nyomon követésre létrehozott független, országos szakértői testü-

let volt. Feladata „az intézmény és program akkreditáció keretében a felsőokta-

tásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minősé-

gének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési program fejleszté-

se érdekében tett intézkedések megvalósulásának külső értékelése”. (Ftv. 109.§.)  

Ötévenként, munkaterve szerint „értékeli a képzési, tudományos kutatási, 

művészeti alkotótevékenység fejlesztésére a minőségfejlesztési programban 

meghatározott intézkedések megvalósulását”. Ezt a szöveget a 2009-es törvény 

állapította meg, a 2005 törvényben az szerepelt az is, hogy „szakmai támogatást 

nyújt a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési programjának kidolgozásá-

hoz és működtetéséhez,” (Ftv. 2005, 109.§). A változás azt mutatja, hogy MAB 

összhangban a szabályozás további elemeivel, az első típusú, tehát fogyasztóvé-

delmi ügynökség irányába mozdult el, amely a külső értékeléssel az intézmé-

nyektől távolságot tartva működik. 

Ez a szabályozás megnyitotta a lehetőséget arra, hogy is a későbbiekben erő-

södjön az intézményi minőségirányítási programok szerepe, és ezek működésé-

nek értékelése legyen a külső értékelés fő szabályozó funkciója. Érdemes meg-

említeni, hogy a törvény sem volt következetes ebben a kérdésben: hiszen az 

ötéves értékelésnél a MAB maga is értékelte a „felsőoktatási intézményben folyó 

képzési, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenységet” (Ftv. 109.§). Ezt 

azt is jelenti, hogy egyszerre végzett közvetett, az intézmény minőségbiztosítási 

tervére támaszkodó, és közvetlen értékelést. Elég nyilvánvaló, hogy az ESG 

logikájának csak első felel meg igazán. Ez a kérdés a 2009-es törvényalkotásnál 

felmerült, de végül a MAB álláspontja győzött és maradt a kettősség.(Bazsa 

(2009), 16.o.) 

A MAB feladatai közül nem az utólagos (ex post) értékelés volt a legjelentő-

sebb (és legvitatottabb), hanem az előzetes (ex ante) értékelés (Bazsa – Szántó 3. 

o.) Intézményalapításnál, szakindításnál, doktori iskola indításánál és egyetemi 

tanár kinevezésénél kötelezően be kellett szerezni a MAB szakvéleményét és ez 

az intézményekre kötelező volt. Lényegében a MAB határozta meg, hogy az 

mely intézmények és milyen képzéseket végezhetnek. A felsőoktatási intézmé-

nyek számának növekedése és képzési profiljának bővülése a 90-es években 

majd az új bolognai típusú szakok indítása 2005-től szükségessé tette a MAB 

tömeges és intenzív központi akkreditációs tevékenységét. 
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3.2 A miniszter szerepe az akkreditációban 

Az oktatásért felelős miniszter is szerepet kapott a folyamatban. Ha a felsőokta-

tási intézmény nem ért egyet a szakvéleménnyel, akkor a miniszter újabb szak-

véleményt kért a MAB-tól.(Ftv. 106.§) Ha nem volt egyetértés az intézmény és a 

MAB között akkor a miniszter önálló jogkörében dönthetett, itt azonban szerte-

ágazóvá vált a szabályozás. Doktori iskola esetében a miniszter kötve volt a 

második MAB szakvéleményhez (tehát a MAB vélemény volt a döntő). Az egye-

temi tanári kinevezésnél és a szakindításnál a minisztert nem kötelezte a máso-

dik MAB vélemény, szabadon dönthetett. Az intézményalapítás esetén akkor 

kötelezte a minisztert a szakértői vélemény, ha első és a második vélemény 

megegyezett egymással. 

Bár a MAB külső értékelés nehezményezte azt, hogy a miniszter felülbírál-

hatja a MAB véleményét (HAC Final Report 22. o.), nem feltétlenül kifogáso l-

ható: ugyanis arról van szól, hogy a belső értékelés (intézményi döntés) és a 

külső minősítés eredménye eltér egymástól. Az eltérések arra mutatnak, hogy a 

szabályozás részleteit sokkal inkább a miniszter és a MAB közötti, területenként 

változó egyensúly határozta meg, mint valamilyen elvi megfontolás.  

Amennyiben az intézménynek a MAB által is jóváhagyott minőségbiztosítási 

rendszere van, és a kinevezés ennek megfelel, akkor nem indokolt, hogy a MAB 

döntése a konkrét esetekben jogorvoslat nélküli legyen. Ugyanakkor, mivel a 

magyar jogrendben az egyetemi tanár kinevezése és az intézményalapítás állami 

aktus is, lehet a végső szó érvényesen a miniszteré is. Ezzel érvelt maga a MAB 

is az Akciótervben, „A MAB nem akar oktatáspolitikát alkotó vagy álla-

mi/kormányzati adminisztratív döntéseket hozó testület lenni”. (Akcióterv 2.o.). 

Mindenképpen indokolt az írásos indoklási kötelezettség, amely a MAB egyetér-

tése ellenére sem került be a 2009-es törvénybe. 

3.3 A külső és a belső minőségbiztosítás viszonya 

A MAB európai külső értékelése ezen a ponton jelentős szemléletváltást javasolt 

a MAB munkájában: az input típusú megközelítéstől az output típusú, az ex ante 

típusúról az ex post típusú akkreditációra való áttérést, illetve a program típusú-

ról az intézményi központú minőségirányításra való áttérést. (HAC Final Report 

21. o.). Ez a korábbitól eltérő szerepű és működésű MAB-ot feltételez. 

A MAB akciótervében a felvetések jogosságát részben elismerte, de lényegét 

tekintve megvalósíthatatlannak ítélte belátható idő alatt. Különösen az előzetes 

értékelés fenntartását tartja indokoltnak, tekintettel arra, hogy megítélése szerint 

„a felsőoktatási intézmények belső minőségkultúrája még nem elég fejlett egy 

ilyen változtatásra a közeljövőben.” (Akcióterv 1.o). 

Hasonlóan szükségesnek ítélte meg az utólagos program akkreditáció fenn-

tartását is, szemben az intézmény központú megközelítéssel. Tulajdonképpen 

nem csodálható, hogy a testület nem fogadta örömmel a jelentőségét csökkentő 

(és az intézményi szakmai autonómiát felértékelő) javaslatokat. Álláspontját a 

MAB hatékonyan képviselte a 2009-es Ftv. módosítás során is, így a törvén a 
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MAB jogköreinek csorbítása nélkül növelte meg jelentősen az intézményi minő-

ségirányítás szerepét. 

3.4. A MAB függetlensége 

Az ügynökségnek megfelelő forrásokkal kell rendelkezniük és függetlenek kell 

lenniük: „döntésüket nem befolyásolhatja harmadik fél, legyen az felsőoktatási 

intézmény, minisztérium vagy más érdekelt fél”. Hivatalos dokumentációval kell 

tudni értékelni a felsőoktatási intézményektől való működési függetlenséget. 

(ESG 12 o.) 

Ezeknek a szabályoknak a 2009-es törvényi szabályozás megfelelt. A MAB 

önálló jogi személy volt, költségvetését önállóan kellett tervezni, annak felhasz-

nálásáról az elnök döntött, ő volt a munkáltató is. A MAB „feladatainak ellátá-

sában, gazdálkodásában nem utasítható!” (Ftv. 111.§ (5) Ugyanakkor a MAB 

külső értékelése javasolta azt, hogy legyen kiszámíthatóbb az éves költségvetés 

nagysága, illetve növekedjen az intézmények saját pénzügyi hozzájárulása a 

MAB működéséhez (HAC Final report 22. o.). Arra, hogy a költségvetésen ke-

resztül a minisztérium befolyásolhatta az akkreditációt a MAB elnöke is utal 

(Bazsa-Szántó 4.o.) 

4. Mik az értékelés szempontjai? 

4.1 A felsőoktatás „fogyasztói” 

A minőségbiztosítás esetében alapvetően a „vevői” vagy más megfogalmazásban 

partner elégedettsége szempontjából vizsgálják a folyamatokat. Ez az a szem-

pont, amelyen növelése a minőségpolitika középpontjában áll. De ebben az ese t-

ben ki is a vevő? 

Erre egyáltalán nem olyan könnyű válaszolni. Hiszen a vevő lehet a hallgató, 

mint a szolgáltatás igénybe vevője, aki tudást képzettséget, esetleg munkaerő -

piaci esélyt kap, a munkaadó, ebben az esetben a friss diplomás a „termék”, vagy 

éppen az állam, aki képzettség növelésével jut valamilyen közjóhoz (nagyobb 

gazdasági hatékonyság, magasabb kulturális színvonal stb.), és aki mellesleg 

általában a számlát nagyját állja. 

Ez a probléma az ESG-ben is visszaköszön: egyszerre tekinti célnak az in-

tézményi autonómia tiszteletét, a diákok és más szereplők kiemelten a munka-

adók érdekeinek képviseletét (ESG 14. o). Másutt kiemeli azt is, hogy a társada-

lom érdekeit kell védeni a minősítés folyamán. (ESG 7.o) 

Az akkreditációs ügynökségek alapvető funkciói ebből a szempontból: a 

nemzeti oktatás alapelveinek megőrzése (a nemzeti oktatáspolitikai képviselete), 

a felhasználók védelme. Itt is lényegében két alapvető érdek szerepel, akiket az 

ügynökség képvisel: a felhasználó, tehát a hallgató, esetleg a munkaadó és a 

kormányzat és mögötte a teljes társadalom. 

A 2005-ös törvény szerint az intézményi minőségbiztosítási rendszer fejlesz-

tésének célja: „a felsőoktatási intézmények a hazai és a nemzetközi munkaerőp i-

acon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közve-
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títsenek hallgatóik részére.” Ennek alapján a tehát a hallgatóközpontú értékelés 

került a középpontba (Ftv. 2005, 2.§). 

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az intézményi minőségfejlesztési prog-

ram az intézményfejlesztési terv, kutatási- fejlesztési-innovációs stratégia, állami 

felsőoktatási intézményekben a fenntartói megállapodásban vállalt teljesítmény-

követelmények alapján készült (Ftv. 20.§ (6)). Ez a fajta származtatott megköze-

lítés azt is jelenti, hogy azok a szereplők képesek befolyásolni a minőségpoliti-

kát, akik ezekbe a dokumentumokba beleszólhatnak. A intézményfejlesztési terv 

az intézmény belső terve, lényegében tisztán intézményi hatáskör. A kutatás-

fejlesztési-innovációs stratégiát a regionális fejlesztési tanács utólag kapja meg, 

hogy figyelembe vegye a fejlesztési tervek kialakításának – tehát a környezet 

alkalmazkodik az intézményhez. Végül a fenntartói megállapodás (ideális ese t-

ben) az állam megrendelése az intézmény felé, tehát kormányzati és jó tárgyaló 

pozíció esetén intézményi érdekeket tükröz. Ez azt jelenti, hogy az intézményi 

program számára csak belülről és az állami oldalról érkezik közvetlen megrende-

lés. Ugyanakkor széles körű egyetértés van abban, hogy a például a munkaadó-

kat be kell vonni programok értékelésébe, az azonban kérdés, hogy kellően fel-

készültek-e erre. (Bazsa (2009) 11.o.) 

4.2 A nemzeti oktatáspolitika szerepe: az ágazati minőségpolitika 

Az Ftv. szerint a miniszter határozta meg az ágazati minőségpolitikát. (Ftv. 

106.§.) A minőségpolitika „ajánlást tartalmaz a felsőoktatás várható fejlesztési 

irányaira, céljaira, az azok megvalósításához szükséges eszközökre, az intézmé-

nyi minőségfejlesztési programok elkészítésére”. (Ftv. 108.§) Ez nem könnyen 

értelmezhető az ESG alapján, talán leginkább a „nemzeti oktatási alapelvek” egy 

változatának tekinthető. Az elérhető ágazati minőségpolitikai azonban meglehe-

tősen szűkszavú. Konkrét ágazati minőségpolitikai lépésként csak a (minőség-

biztosítási rendszert vizsgáló, ezért némiképp félreérhető nevű) Felsőoktatási 

Minőségi Díj és két UMFT program szerepel benne. (Ágazati minőségpolitika) 

A publikált dokumentum számos olyan kérdéssel nem foglalkozik, amelyet a 

törvény megnevez. 

A 2009-es törvénymódosítás a MAB-nak is szerepet adott az ágazati minő-

ségpolitika kialakításában illetve végrehajtásában. Úgy tűnik, hogy a korábban 

(az ESG-től eltérő módon) megálmodott háromszintű (miniszter - MAB - Intéz-

mény) minőségpolitika fokozatosan kétszintűvé alakult át. 

Az oktatásirányítás és a minőségbiztosítás másutt is keveredett. Sajátos, és 

egy ügynökségtől idegen, hogy a MAB-nak volt jogszabályalkotással kapcsola-

tos feladata is, több rendeletet és a magát a törvényt is kötelezően véleményezi, 

sőt egyetértési jogot gyakorol a doktori képzéssel kapcsolatos jogalkotásban 

(Ftv. 153.§). A 2009-es módosítás ezt azzal indokolta, hogy ezek az alkotmány-

ban a felsőoktatás autonómiájához kötött kérdések. (Törvényjavaslat 37.o) Ez az 

érvelés, azonban nehezen fér össze a MAB-nak az ESG-ből is következő és a 

törvényben is szereplő függetlenségével. Az autonómia „gazdája” ugyanis a 
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felsőoktatás, tehát egy felsőoktatástól független szerv ezt nehezen gyakorolhatja. 

Ez rávilágít arra problémára, hogy a MAB egyszerre minőségbiztosítási ügynök-

ség és egyben delegált testület is. 

4.3 Képviselet a MAB-ban, a minősítés szempontjai 

A 2009-es módosítás jelentősen megváltoztatta a MAB összetételét. (Ftv. 111.§) 

A törvény arra törekedett, hogy a testület összetételében megjelenjenek a fe l-

használói igények. A kamarákon és szakmai szervezeteken túl, az OKNT (peda-

gógusképzés) és részben az Akadémia és a kutatóintézetek (kutatók képzése) is a 

felhasználók képviselőjének tekinthetők. Az azonban látni kell, hogy a felhasz-

náló érdekek képviselete elég gyenge a MAB-on belül, és a 2009-es módosítás-

kor csökkent is. Ugyanakkor bekerült a testületben a hallgatók érdekek képvise-

lete is. Ezt a MAB külső értékelése is kezdeményezte. (Progress Report 3.o.) A 

Doktoranduszok Szövetsége a MAB kérése ellenére sem kapott szavazati jogot. 

Az Országos Kisebbségi Bizottság részvétele nehezen magyarázható a testület-

ben. 

1. táblázat A MAB összetétele (2005 és 2009) 
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2005-ös törvény 15 3 5 4 1 1 - 29 

2009-es törvény 111 32  2 1 1 13 19 

1. Ebből egy külföldi; 2. Kutatóintézetekkel együtt; 3. +1 DOSZ tanácskozási joggal  

 

A MAB külső értékelése változást javasolt a minősítés szempontjaiban, a 

minőség szélesebb felfogását sürgette, valamint az akadémikus és más kritériu-

mok egyesítését. (HAC Final report 21) A MAB az akciótervben (korábbi gya-

korlatában összhangban) kiállt amellett, hogy a minőség messze legfontosabb 

szempontja a tudományos kiválóság, bár arra nyitottnak mutatkozott, hogy a 

meglévő kritériumok mellett újabbakat is bevezessen. (Akcióterv 2.o) 

Ez több szempontból is tanulságos. Egyrészt rámutat arra, hogy a testület 

összetétele nem garantálta felhasználói igények markáns megjelenését. Megerő-

síti azt a MAB-bal szemben többször is megfogalmazott kritikát is, amely szerint 

az akkreditáció folyamata érzéketlen a képzés társadalmi és munkaerőpiaci 

hasznosságára. 

Erős érvek szólnak a mellett, hogy itt ne fogadjuk el a MAB elutasító véle-

ményét. Egyrészt a felsőoktatásért vagy az állam vagy a hallgató fizet, sőt hosz-

szabb távon esetleg a munkáltató, márpedig számukra a tudományos minőség 

csak egyik tényezője annak, hogy a képzés a társadalom, illetve a hallgató szá-

mára megtérül-e. Ráadásul a képzések jellege eltérő, vélhetően a gyakorlathoz 

közeli képzési területeken a képzés más jellemzői (például a munkaerőpiaci el-

várásokhoz való illeszkedése) nagy súllyal esik latba. Éppen ezért előbb -utóbb 
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elengedhetetlen lesz a minősítés szemléletének fejlesztése, amit a MAB belső 

struktúrájának átalakításával is követni kell (például a felhasználói szemléletű 

értékelés elkülönítésével, a társadalmi partnerek intenzívebb bevonásával az 

akkreditációs követelmények kidolgozásába). 

4.4 Ki minősítsen? 

A törvény összeférhetetlenségi szabályokat is megállapított. Nem lehetett MAB 

tag rektor, gazdasági tanács tagja vagy köztisztviselő. Ennek ellenére természe-

tesen a testület tagjainak, valamint előkészítő munkát végző szakbizottságok 

tagjai, és az eljárásban részt vevő szakértők maguk is a felsőoktatás szereplői – 

ami megkérdőjelezheti az eljárások függetlenségét. A MAB saját felfogása ezzel 

ellentétes volt: „a MAB elsősorban a magyar felsőoktatás egésze minőségének, 

és nem az egyes intézményeknek az érdekeit képviseli. Tagjai és szakértői sem 

intézményi érdekeket, hanem közös akkreditációs értékeket képviselnek.”  Ugya-

nakkor azt elismerték, igaz csak lábjegyzetben, hogy „a MAB és egyes FOIk 

érdekei alkalmasint ütköznek”. (Bazsa-Szántó 7. o.)
4
 

Mindenesetre folyamatosan felmerült az a kérdés, hogy az eljárások valóban 

függetlenek-e az egyes intézményi érdekektől. Ebben a kérdésben időnként radi-

kális vélemények is megfogalmazódtak, amelyek lehetővé tették volna kizárólag 

a külföldi akkreditációs ügynökség eljárásának kérését, vagy előírták volna kü l-

földi szakértők kötelező bevonását. Végül a 2009-ben elfogadott javaslat csak 

viszonylag kevés teret engedett a külföldi szakértőknek. Új szakok indítása ese-

tén kérheti az intézmény, hogy az eljárásban résztvevő szakértők egy része az 

ENQA keretében működő külföldi szervezet szakértője legyen. Maguk az intéz-

mények és kérhetnek külföldi akkreditációt (Bazsa-Szántó 6.o.), de ez nem váltja 

ki a MAB eljárását. 

Szintén a minősítés objektivitásának erősítése érdekében garantálta a törvény 

a MAB eljárásainak nyilvánosságát. Nyilvánosságra kellett hozni a szakmai 

bírálat szempontrendszerét és lehetővé kellett tenni, hogy az érintettek megis-

merjék a szakértői véleményeket. (Ftv. 110.§) A MAB külső értékelése is java-

solta a nyilvánosság növelését. (HAC Final report 22.o.) Ehhez azonban a törvé-

nyi szabályozás nem elég, hosszabb idő kell a gyakorlat megváltozásához. 

5. A hallgatók értékelése 

Az ESG egyértelműen meghatározza, hogy mire kell kiterjednie az intézményi 

belső értékelésnek: értékelni kell a programokat, a hallgatókat, az oktatókat, az 

erőforrásokat, az információs rendszert és a nyilvánosságot. (ESG 6.o) Ebből 

magyar szempontból különösen érdekes, hogy a hallgatói értékelés rendszerét is 

a minőségbiztosítás részének tekinti. 

Az ESG szerint a hallgatók minősítési rendszerének szakszerűnek kell len-

nie. Megemlíti, hogy a hallgatói értékelés eredménye az intézmény minőségéhez 

                                                        
4 FOI felsőoktatási intézmény 
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hozzájárul, információt ad „az oktatáshoz és tanuláshoz nyújtott támogatás haté-

konyságáról”. A hallgatói minősítési rendszernek mérnie kell a programok telje-

sítését, és a minősítés céljaihoz kell igazodniuk, hozzáértőknek kell végezniük, 

lehetőség szerint nem egyetlen oktatónak. A vizsgaszabályzatokban figyelembe 

kell venni minden lehetséges következmény, a hallgatók esetleges betegségét, 

vagy más körülményeit. A minősítés elveinek, követelményeinek, és szempon t-

rendszerének világosnak kell lennie és megfelelő jogorvoslatot kell biztosítani. 

(ESG 16 o.) 

Az elérhető (meglepően kevés) intézményi minőségbiztosítási dokumentum 

szerint az intézmények ezt korábban nem tekintették a minőségpolitika részének. 

A régebbi dokumentumokban (ZNME, ELTE, PPKE) a hallgatók csak az okta-

tók értékelése, illetve az utólagos hallgatói elégedettségvizsgálatok szempontjá-

ból kapnak szerepet. A 2009-es törvény már kötelezően előírta a minőségbiztosí-

tási programban a hallgatói értékelési rendszer szerepeltetését. Ezt az intézmé-

nyek közvetítették, bár kétséges, hogy mennyiben tekinthető az integrált minő-

ségbiztosítás részének a megoldás: a Nyugat-Magyarországi Egyetem programja 

például a törvényei kötelezettségek mellett csak annyit tartalmaz: „tantárgyi 

programokban szabályozza a hallgatói értékelés mutatóit” (NYME 3.o). Az értéke-

lés mikéntjéről vagy éppen a követelmények nyilvánosságáról nem rendelkezik. 

A MAB által a szakindításhoz kibocsátott követelményrendszer ugyanakkor 

rendelkezik a hallgatói értékelésről is, bár elég szűkszavúan:. „A számonkérési 

módszerek és a záróvizsga legyenek alkalmasak a valós hallgatói tudás és telje-

sítmény mérésére.” (SZBSZ 3.o.) 

Az Felsőoktatási törvény előírja hallgatói követelményrendszer elkészítését 

és ezen belül „hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képes-

ségek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének” szabályozását (tanulmá-

nyi és vizsgaszabályzat). Az ellenőrzés azonban nem azonos az értékeléssel, és 

az egész rendszer nem kapcsolódik össze a minőségbiztosítási eljárással. 

6. A minőségfejlesztés (hiánya) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben  

A 2011.elfogadott felsőoktatási törvény (Nftv.) gyakorlatilag megszüntette az 

addigi szabályozást a minőségügy területén. A törvényből eltűnt az ágazati mi-

nőségpolitika és kimaradtak az intézményi minőségfejlesztési programok, illetve 

általában a minőségbiztosítás fogalma. Jelentősen átalakult a MAB szerepe is, 

innen kezdve nem a minőség értékelése és az intézményi minőségfejlesztési 

rendszer vizsgálata, hanem kizárólag az értékelés elősegítése lett a feladata (Ftv. 

109.§ (1), Nftv. 70.§ (1)), a szabályozás terjedelme is jóval kisebb. 

Az érdemi döntési jogkörök az akkreditáció során az Oktatási hivatalhoz ke-

rültek, a MAB csak szakértőként működik közre, véleménye csak a doktori isko-

la alapítása esetében köti a hivatalt. (Nftv. 67.§ (3-4)) A döntések ellen a minisz-

terhez lehet fellebbezni. Az egyetemi tanárok kinevezésénél szintén véleménye-

zési szerepe van csak a MAB-nak, ha vita van az intézmény és a testület között, 

a miniszter szabadon dönthet. (Nftv. 69.§) 
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A MAB-nak nemcsak a feladata változott meg, hanem az összetétele is. A 

testület felét immár a miniszter delegáltja, tagot küldhetnek az egyházak vagy 

éppen az MMA is, a felsőoktatás képviselői a testület kevesebb, mint negyedét 

teszik ki. A testület függetlenségét tovább csorbítja, hogy elnökére a miniszter és 

az MTA elnöke tesz javaslatot. (Nftv. 71.§) 

2. táblázat: a MAB összetétele 2011 után 

Delegáló 

Miniszter 9 

Magyar Tudományos Akadémia 2 

Magyar Művészeti Akadémia 1 

Magyar Rektori Konferencia 3 

Egyházak 2 

Doktoranduszok 1 

 

A minőségértékeléssel és -fejlesztéssel foglalkozó kormányrendelet 

(19/2012.) töltötte ki a törvény kereteit. Bár hivatkozik az ESG-re, de a MAB 

működésével és jogállával kapcsolatos alapvető kérdéseken nem változtatott, és 

nem is változtathatott. 

Összességében megalapozottnak tűnik Bazsa György korábbi MAB-elnök 

megállapítását, aki szerint az új törvény „elengedi” az ESG-t, a külső és belső 

minőségfejlesztést, az intézményi autonómiát és független MAB-ot. „Az új 

MAB nem a magyar felsőoktatásé, hanem az Oktatási Hivatalé”. (Bazsa 2012, 

3., 10. o.) Az ilyen módon kialakított bürokratikus rendszer teljesen eltérő log i-

kája miatt nem lehet érdemben összehasonlítani az Európai  Felsőoktatási Tér-

ségre jellemző megoldásokkal. 

Az 2013-as módosítással úgy tűnik, lassú változás indult meg. A MAB mun-

kájába követelményként beemeli az ESG-hez való igazodást. A törvény bővíti a 

MAB feladatait is, ismét értékelő szervezetként határozza meg, és visszahozza 

az intézményi belső minőségbiztosítással kapcsolatos teendőit . (2013. évi 

CXXIX. törvény 61.§) Ez azonban, mivel a MAB összetétele, jogi státusza, ér-

demi jogköre nem változik, csak felszínes módosítás. Az ESG  nem alkalmas 

arra, hogy a MAB szakmai döntésein keresztül érvényesüljön, mivel, mint látha-

tó volt, a felsőoktatási rendszer minden elemére, az intézményekre és az oktatás-

irányításra is meghatároz feladatokat, és többek között a külső minőségbiztosí-

tást végző ügynökség függetlenségét írja elő, aminek a jelenlegi szabályozás 

egyáltalán nem felel meg. 

Összefoglalás 

A magyar felsőoktatás ESG-nek megfelelő kiépítése hosszú távon érdekében áll 

a mind a felsőoktatás szereplőinek, mind az oktatás irányítóinak. Az felsőoktatás 

minőségének javulása csak egy olyan rendszertől várható, ahol megfelelő a belső 
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és külső értékelés aránya, amelyben felsőoktatás minden szereplője által ismert 

és elfogadott követelmények és eljárásrendek érvényesülnek.  

A minőségfejlesztési rendszer szabályozásának újjáépítése során támaszkod-

ni lehet a 2012-t megelőző időszak tapasztalataira. Ugyanakkor a korábban mű-

ködő rendszernek számos olyan eleme van, amelynek fejlesztése nemcsak az 

európai követelményeknek való megfelelést erősítené, de ahhoz is hozzájárulna, 

hogy a felsőoktatási minőségbiztosítás kevésbé tűnjön bürokratikus folyamatnak 

és jobban szolgálja az intézményi minőség javítását. 

Ezen belül különösen fontos a minőségbiztosítás szemléletváltása, az intéz-

mények belső minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése, és a hallgatói értéke-

lésre való kiterjesztése, illetve a külső minősítésben az utólagos, kimeneti típusú 

és intézményközpontú rendszer kiépítése. 
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