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MÁTRAI ZSUZSA 

A pécsi multidiszciplináris doktori iskolai program, 

és ahogyan a MAB a minőségbiztosítás jegyében 

elbánt vele 

Bevezetés 

2002 szeptemberének elején megcsörrent a telefon. Koltai Dénes volt Pécsről. Látásból 

már ismertük egymást, talán néhány udvarias szót is váltottunk, de közelebbi kapcsolatban 

nem voltunk. Rövid bevezető után arra kért, hogy találkozzunk, mert fontos mondanivalója 

van. Néhány nappal később egy Múzeum körúti kávézóban találkoztunk, egy fiatal kollé-

gája, Németh Balázs is vele volt, akit addig nem ismertem. Dénes minden teketóriázás 

nélkül rátért a tárgyra. Doktori iskolát akar alapítani és engem kér fel a vezetésé re. A fel-

kérés nagyon meglepett, emellett aligha látszott lehetségesnek, hogy főállásban elszegőd-

jek Pécsre. Addig mindig csak félállásban tanítottam a felsőoktatásban és az akkori hely-

zetemben ezt amúgy is képtelenség is lett volna megoldani. Az Országos Közoktatási In-

tézet volt a munkahelyem, továbbá tanítottam Miskolcon és dolgoztam még a Műszaki 

Könyvkiadóban is. De azt sem értettem, hogy mért pont én, hiszen teljességgel híján voltam 

azoknak a tapasztalatoknak, melyek egy doktori iskola megalapításához  szükségesek lettek 

volna. 

Dénes magyarázata egyszerű volt. A MAB előírásai szerint doktori iskolát csak nagy-

doktor vezethet és tudomása szerint nincs más az országban, aki még nem kötelezte el 

magát máshova. Valóban beadtam a nagydoktori disszertációmat az Akadémiára, de fogal-

mam sem volt, hol tart a dolog és hogy egyáltalán elfogadják-e. Ellenérvemet könnyedén 

lesöpörte az asztalról, ő biztos volt benne, hogy sikerülni fog. A többi munkahelyi elfog-

laltságomat se tartotta akadálynak, mondjam le valamelyiket, mert a státust be kell tölteni. 

Látszott, komolyan gondolja és azonnali választ vár. Határozottsága, na meg az ajánlat is 

vonzott, de tanév elején voltunk és nem mondhattam le a miskolci tanítást, a pesti fő - és 

mellékmunkám mellett pedig nem tudtam volna rohangálni a három város között. Végül 

azt mondtam, hogy a következő tanévben le tudom mondani a miskolci tanítást, de azonnal 

nem. Kisebb tanakodás után úgy döntött, így is kellek, de a következő év elején fel kell 

vennie, különben elvész a státus. Majd hozzátette, a tavaszi félévben azért néha jelenjek 

meg egy-egy fontosabb eseményen. Hát így kerültem Pécsre, a FEEFI-be. 

Minden úgy történt, ahogy megállapodtunk és három izgalmasan szép évet töltöttem a 

Dénes vezette intézetben. A kezdet nehéz volt. Közelről jóformán senkit sem ismertem és 

jó darabig úgy éreztem, hogy idegennek éreznek, aki beült a készbe a stalluma miatt. Ami 

ez utóbbit illeti, Dénes jóslata beigazolódott. 2003 végén sikeresen megvédtem a disszer-

tációmat és az MTA doktora lettem.  
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Az őszi félévtől már órákat is kaptam, és persze próbáltam ismerkedni a kollégákkal, 

hogy megtudjam, mi a kutatási/oktatási szakterületük. Tekintve, hogy az intézet profilja a 

neveléstudománynak egy speciális területéhez, az andragógiához , továbbá a HR képzéshez 

kapcsolódott, a kollégák sokféle tudásterületet képviseltek, az általános pedagógián és 

szakképzésen túl többek között a szociológiát, filozófiát, kommunikációtudományt, műve-

lődéstudományt, közgazdaságtant, esztétikát. 

Elég hamar azt is megtudtam, hogy korábban már készült egy doktori iskolai program, 

amelyet az ismert munkapszichológus, Klein Sándor neve fémjelzett, csak a MAB nem 

hagyta jóvá. Így az első dolgaim között volt, hogy alaposan elolvassam a régi programot 

és ez már elegendő muníciót adott ahhoz, hogy a megfelelő kérdéseket feltehessem és ezzel 

behatóbban is tájékozódhassak arról, milyen irányban érdemes továbbmenni. A másik ilyen 

alapdokumentum a MAB alapítójának és akkori elnökének írása volt, amelyből azt a képet 

kaptam, hogy ha az objektív kritériumoknak, a minőségi elvárásoknak és a megszabott 

személyi feltételeknek megfelelünk, nem lehet akadálya a jóváhagyásnak. Ekkoriban még 

a boldog tudatlanság állapotában voltam, így nagy lelkesedéssel láttam neki a munkának.  

Emlékeim szerint először a korábbi programvezetővel, majd Dénessel beszéltem  hosz-

szabban a továbblépés irányát meghatározó kérdésekről. Könnyen dűlőre jutottunk abban, 

hogy multidiszciplináris programot kell terveznünk. Akkoriban a FEEFI még a TTK inté-

zete volt, amelyben a Sporttudományi Intézettel különösen szoros volt az együttműködése. 

Emellett a FEEFI-hez került át Ángyán Lajos orvos is, akinek tudományos munkásságában 

a mozgáskutatás jelentős részt foglalt el, ezért a sport- és egészségtudományi témák köny-

nyen összekapcsolhatóknak tűntek. A FEEFI-n belül pedig számos szakembere volt a ne-

veléstudománynak, az andragógiának, de mint említettem, még a társadalom- és bölcsé-

szettudományok egy részének is. A doktori program fókusza és elnevezése intézetünk pro-

filjából adódott, ami értelemszerűen: AZ EMBERI ERŐFORRÁS KUTATÁSA lett. 

A koncepció véglegesítése persze nem ment egyik napról a másikra. Számos megbeszé-

lést tartottunk kisebb és nagyobb csoportokban, amelyekkel nem csak az volt a célom, hogy 

a véleményeket, módosítási javaslatokat figyelembe tudjam venni, hanem az is, hogy min-

den résztvevő megtalálja a maga által elképzelt helyét a programban. A szövegen és a szer-

kezeten sokszor kellett változtatnunk, amelyben nagy segítségemre volt Zádori Iván, a tar-

talmi elemek koherenciájának megteremtésében és a végső változat elkészítésében pedig 

Ángyán Lajos. Talán a többiek nevében is mondhatom, igazi csapatmunka volt.  

A közös munka 2 évig tartott 25 minősített kari oktató részvételével, akik között 7 aka-

démiai doktor és 8 egyetemi tanár volt. Ezzel bőven túlteljesítettük a MAB által megköve-

telt személyi feltételeket (3 akadémiai doktor és 4 egyetemi tanár).  Ez azért volt különösen 

fontos, mert általában a személyi feltételek hiánya miatt buktak el a beadott doktori prog-

ramok. Úgy éreztük, hogy a 150 oldalnyi végleges szöveg tartalma jól tükrözi az általunk 

elképzelt koncepciót és örömmel töltött el mindnyájunkat az is, hogy nekünk sikerül első-

ként az andragógia területén doktori iskolát alapítanunk.  

Legalábbis ezt hittük. Számítottunk ugyan arra, hogy a bírálatokban lesznek olyan ész-

revételek, amelyeket megfontolva át kell dolgoznunk némileg a programot, de arra nem, 

hogy a MAB teljesen el fogja utasítani. Márpedig ez történt. Egy abszolút támogató, egy 

elutasító és egy átdolgozást javasló bírálat után. Voltak persze már korábban is jelei annak, 

hogy az egyetemen és a MAB-on belül néhányan nem nézik jó szemmel az andragógiai 

doktori iskola megalapítását, de nem gondoltuk, hogy a nyilvánvalóan szubjektív okok mi-

atti áskálódások idáig vezetnek majd. 

Felocsúdva a csalódásból, elhatároztuk, hogy fellebbezünk. Formálisan a rektor neve 

alatt a Miniszterhez, valójában azonban ahhoz a MAB-hoz került minden fellebbezés, 
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amelynek saját szabályzata kimondta, hogy neki van egyedüli joga felülbírálni önmaga 

értékelését. Szóval nem volt sok remény. Hogy befejezzem a történetet, a fellebbezésben 

részletesen kitértünk a minket ért kritikákra, amelyre a MAB nemhogy 30 napon belül, de 

soha nem válaszolt. Állam az államban – gondoltuk, hiszen még a saját szabályzatát sem 

tartotta be. Ami pedig a „mabos” minőségbiztosítást illeti, kénytelenek voltunk levonni a 

tanulságot.  

E bevezető sorok után közöljük a fellebbezés, majd a doktori programunk változtatás 

nélküli szövegét, hogy az Olvasó maga ítélhesse meg, mennyire tekinthető objektívnek a 

MAB elutasító határozata. 

Fellebbezés 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 
A Pécsi Tudományegyetem rektoraként azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy vizsgálja 

felül a Magyar Akkreditációs Bizottság 2006. május 5-én keltezett 2006/4/VI/1/1 sz. hatá-

rozatát, amelyben elutasítja „Az emberi erőforrás kutatása” című multidiszciplináris dok-

tori iskola alapítására benyújtott pályázatunkat. A felülvizsgálati kérelemre az ad jogi le-

hetőséget, hogy a folyamatban lévő beadványokra 2006. augusztus 31-ig még a korábbi 

felsőoktatási törvény vonatkozik (l. 2005. évi CXXXIX. Törvény 164 §), amelynek alapján 

– törvényességi felügyeleti jogát gyakorolva – Miniszter urat nem köti a MAB szakértői 

véleménye, ha a doktori iskola alapítását kezdeményező felsőoktatási intézmény a 

199/2000. (XI. 29.) Kormányrendelet 20. § alapján megtámadja a MAB állásfoglalását. 

Felülvizsgálati kérelmünk jogi megalapozottsága mellett fontosnak tartom kiemelni, 

hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság egy olyan doktori iskolai programot utasított el, 

amellyel az országban elsőként próbáltuk elindítani az andragógiai kutatóképzést. A prog-

ram szakmai szempontból is egyedülállónak tekinthető, amennyiben az európai kultúrkör 

korszerű szemléletmódjának megfelelően az emberi erőforrás vizsgálatát nem korlátozza 

pusztán a munkaerő-piaci szükségletekre, hanem a témafókusznak megfelelő multidiszcip-

lináris alapokra helyezi. Az életminőséget emelve a tudományos kutatás középpontjába, a 

neveléstudományi és sporttudományi megközelítéseket a kognitív, az affektív valamint a 

motoros működés aspektusai mentén kapcsolja össze.  

Ezért szakmai értelemben is indokolatlan a Magyar Akkreditációs Bizottság elutasító 

véleményének azon hivatkozása, hogy már működik akkreditált neveléstudományi doktori 

iskola a Pécsi Tudományegyetemen. A beadványkor érvényes MAB állásfoglalás egyéb-

ként is megengedi két doktori iskola létesítését egy egyetemen, ha az azonos tudományági 

megjelölés (ez esetben a neveléstudomány) multidiszciplináris iskolához kapcsolódik (l. 

MAB állásfoglalás: 1/8. pont). A Pécsi Tudományegyetem Doktori Tanácsa ezen akkredi-

tálási feltételek és szakmai megfontolások alapján támogatta egyöntetűen (mindössze egy 

tartózkodó szavazat mellett) az andragógiai doktori iskolai program elindítását.  

„Az emberi erőforrás kutatása” címmel akkreditálásra benyújtott multidiszciplináris 

doktori iskola alapításának szükségességét, valamint a megjelölt tudomány-rendszertani 

struktúrát a MAB-hoz benyújtott programunkban külön is, a következőkkel indokoltuk.  
 

1.) A Pécsi Tudományegyetemnek a korábban Természettudományi Karhoz tartozó  Fel-

nőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete (FEEFI) a 2005/06-os tanévtől ön-

álló karrá alakult Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (FEEK) néven. 

2.) Ugyanezen tanévben a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálta az andragógiát 

mint alapszakot, csakúgy, mint a FEEK szakindítási kérelmét. 
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3.) „Az emberi erőforrás kutatása” címmel akkreditálásra benyújtott multidiszciplináris 

doktori iskola az új kar és az egyik akkreditált alapszak profiljához, az andragógiához 

kapcsolódik. Ilyen profillal működő doktori iskola jelenleg nincs az országban. 

4.) A tervezett doktori iskola bemeneti tudományágait mégis „Neveléstudomány –Andra-

gógia”, illetve „Sporttudomány” néven jelöltük meg, tekintettel arra, hogy az andragó-

gia önállóan még nem intézményesült sem a MAB, sem az MTA nomenklatúrájában. 

5.) Olyan multidiszciplináris doktori iskolát szeretnénk működtetni, amely kutatási téma-

fókuszait tekintve profilszerűen nem megy el egyik bevont társtudomány (például a ne-

veléstudomány vagy a közgazdaságtudomány) irányába sem, hanem az életminőség ku-

tatását állítva a középpontba, az andragógiai kutatók intézményes képzését, felkészíté-

sét szolgálja. 

6.) A MAB állásfoglalása is kivételként kezeli a multidiszciplináris doktori iskolákat annak 

a szabálynak a tekintetében, hogy egy egyetemen tudományáganként csak egy doktori 

iskola működhet. Az általunk megjelölt kurzusok és kutatási témák is bizonyítják, hogy 

a képzési cél vonatkozásában nincs semmilyen átfedés a Pécsi Tudományegyetem köz-

gazdasági, illetve a nemrégiben akkreditált neveléstudományi doktori iskolája és „Az 

emberi erőforrás kutatása” címen akkreditálásra benyújtott doktori iskola tervezete kö-

zött. 

7.) Noha már az elmúlt tanévben szerettük volna benyújtani a doktori iskolánk akkreditá-

lásához szükséges dokumentumokat, alkalmazkodnunk kellett a MAB 2004. szeptember 

1-től megszigorított személyi feltételrendszeréhez. Ennek megfelelően a tervezett dok-

tori iskola mind a 7 alapítója egyetemi tanár, az 5 főállású között 4, és a 2 félállású 

között 1, összesen 5 akadémiai doktor található. A meghívott belső tagok száma 16 

(köztük 1 akadémiai doktor), a meghívott külső tagok száma 3 (köztük 1 szintén akadé-

miai doktor). Az előírtaknál jobban megfelelünk a megszigorított személyi feltételek-

nek, amivel jelezni szeretnénk, hogy a még nem intézményesült andragógia tudomány-

ágában milyen fontosnak tekintjük, hogy a jövendő kutatókat megfelelő tudományos 

minősítésű és nagyrészt főállású oktatók képezzék. 

8.) Lényegesnek tartjuk ezek mellett kiemelni, hogy a Pécsi Tudományegyetem rektora, 

Lénárd László akadémikus és a Babes–Bolyai Egyetem elnöke, Andrei Marga 2005 

őszén aláírt egy egyezményt, amely szerint a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-

lesztési Kar oktatóinak részvételével Andragógiai Intézetet alapítanak Kolozsvárott, a 

tervezett doktori iskolánk programját is bekapcsolva az együttműködésbe.  
 

A MAB 3 szakértőt kért fel a tervezett doktori iskola programjának bírálatára. Közülük 

egy nem támogatta, egy támogatta, a harmadik bíráló pedig átdolgozás után újra beadni 

javasolta. Mindezek ellenére a MAB plénumának elutasító indoklása, néhány utalástól el-

tekintve független a szakértői véleményektől, amely tételszerűen is bizonyítható. 

A programot az elutasító és a támogató szakértő egyaránt jónak tartja. Az átdolgozást 

javasló bíráló pedig expressis verbis az andragógiát igényli tudományfókusznak, amely 

logikus, csak lehetetlen, mert amíg az andragógia a tudományok rendszerében nem legitim, 

addig PhD-diplomát sem lehet adni a végzett hallgatóknak (l. előbb a 4. pontot). A program 

neveléstudományi és sporttudományi részekre tagolása egy olyan tudomány-rendszertani 

kérdés megoldatlanságát tükrözi, amelyet nem a program benyújtójának, hanem a Magyar 

Tudományos Akadémiának és a Magyar Akkreditációs Bizottságnak együttesen kellene 

megoldania. A pozitív szakértői megnyilatkozások ellenére azonban az indoklásban össze-

sen annyi szerepel a beadvány egészében 80 oldalt kitevő szakmai programról, hogy „álta-

lánosságban körülhatárolt, részleteiben elnagyolt”. 
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A személyi feltételeket mindhárom bíráló pozitívan ítéli meg. Az elutasító szó szerint 

ezt írja: „A beadványban szereplő 25 személy képes arra, hogy színvonalas kurzusokat 

tartson, és kompetens vezetője legyen a doktori témáknak.” A támogató bíráló szerint is 

megvannak a személyi feltételek a program teljesítéséhez. Az átdolgozást javasló bíráló 

pedig ezt írja: „A korábbi MAB elutasítások (Kar-, doktori iskolalétesítési kérelem) óta a 

személyi feltételek a humán-erőforrás kutatásához jelentősen javultak. Az intézmény össz-

pontosította, véglegesítette az oktatói, kutatói kart, felerősítette részfoglalkozású és meg-

hívott minősítettekkel. A tervezett doktori iskola élére Mátrai Zsuzsa professzor (DSC) 

személyében ismert pedagógiai szakembert hívtak meg az elmúlt évben.” Ennek ellenére, 

noha a másfél oldalnyi indoklás szövegének több mint a fele a személyi feltételekkel fog-

lalkozik, lényegében elmarasztaló kritikával illeti az alapító 7 egyetemi tanárt.  

Számos pontot lehetne még kiemelni annak bizonyítására, hogy a szakértők véleménye 

és a doktori iskola elutasításának indoklása nincs összhangban egymással, amely a felül-

vizsgálati kérelmünk mellékleteiben található dokumentumokból világosan kitűnik. A lé-

nyegi bírálati szempontok alapján az elutasító és az átdolgozást javasló szakértői vélemé-

nyekben valamint az indoklásban az tekinthető közösnek, hogy nem kell két neveléstudo-

mányi doktori iskola a Pécsi Tudományegyetemen. 

Ha a MAB tartotta volna magát a nyilvánosságra hozott követelményrendszeréhez, nem 

vitatta volna a Pécsi Tudományegyetem romológiai jellegű neveléstudományi doktori is-

kolája mellett egy olyan multidiszciplináris doktori iskola létesítésének jogosultságát, mely 

az emberi erőforrás kutatásával andragógiai nézőpontból foglalkozik.  

Mindezek alapján kérjük Miniszter Urat, hogy vizsgálja felül a MAB elutasító határoza-

tát, különös tekintettel a MAB saját eljárási rendjére és a nyilvánosságra hozott követel-

ményrendszerére. 

 
Pécs, 2006. június 19. Dr. Lénárd László akadémikus 

 rektor 

 Pécsi Tudományegyetem 
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