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H A T Á R O Z A T 
 

 

 

 

A(z) Eötvös József Főiskola (a továbbiakban: Felsőoktatási Intézmény) működési engedélyét 

 

 

m ó  d  o  s  í  t  o  m ,  

 

 

és a Felsőoktatási Intézmény működési engedélyét egységes szerkezetben az alábbiak szerint 

adom ki: 

 

 

„  M Ű K Ö D É S  I    E N G E D É L Y  
 

 

1. A Felsőoktatási Intézmény neve: Eötvös József Főiskola 

 

2. A Felsőoktatási Intézmény azonosítója: FI51105 

 

3. A Felsőoktatási Intézmény székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 2. 

 

4. A Felsőoktatási Intézmény által meghirdethető képzések: 

 
Képzés 

kódja 
Képzés neve 

Képzés típusa 

(szintje) 

Képzési terület vagy 

tudományterület 
Képzés helye 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munkarendje 

Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
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BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja angol nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 
félév 

  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 
félév 

  

BSZKOVO 

BSZICIO 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 

óvodapedagógus 

(cigány-roma)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZICIO 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 

óvodapedagógus 

(cigány-roma)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZIHOO 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 

óvodapedagógus 
(horvát)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZIHOO 

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus 
(horvát)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZINEO 

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus 
(német)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZINEO 

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus 

(német)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 
BSZINGA 

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 
óvodapedagógus 

(szerb)] 

alapképzés 
(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Baja magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 
BSZINGA 

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 
óvodapedagógus 

(szerb)] 

alapképzés 
(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Baja magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZICIT 

tanító [nemzetiségi 

tanító (cigány-roma)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZICIT 

tanító [nemzetiségi 

tanító (cigány-roma)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 
BSZIHOT 

tanító [nemzetiségi 
tanító (horvát)] 

alapképzés 
(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Baja magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 
BSZIHOT 

tanító [nemzetiségi 
tanító (horvát)] 

alapképzés 
(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Baja magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZINET 

tanító [nemzetiségi 

tanító (német)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
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BSZKTAN 

BSZINET 

tanító [nemzetiségi 

tanító (német)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZISET 

tanító [nemzetiségi 

tanító (szerb)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZISET 

tanító [nemzetiségi 

tanító (szerb)] 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

SFOKGME 
gazdálkodási és 

menedzsment 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

SFOKGME 
gazdálkodási és 
menedzsment 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Baja magyar nappali 
2019/2020 

II. félév 
  

TTOVADO 
adó- és pénzügyi 

ellenőrzési 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2010/2011 I. 
félév 

  

TTOVADO 
adó- és pénzügyi 

ellenőrzési 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVADO 
adó- és pénzügyi 

ellenőrzési 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Kecskemét magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVADO 
adó- és pénzügyi 

ellenőrzési 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVANE 

a német nemzetiségi 

és a kétnyelvű iskolai 

nevelés-oktatás 
korszerű módszertani 

kultúrája 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja német levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVANN 

a német nemzetiségi 
és a kétnyelvű óvodai 

nevelés korszerű 

módszertani kultúrája 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja német levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVAUU 

angol 
műveltségterületi 

mentorpedagógus 

pedagógus-
szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

TTOVBJA 

nem hivatásos 

bábjátszó csoport 
művészeti vezetője 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2007/2008 

II. félév 
  

TTOVCIT 
civil szervezetek 

tanácsadója 
szakirányú 

továbbképzés 
társadalomtudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2007/2008 
II. félév 

  

TTOVCNN 
cigány nyelv- 

népismeret 
szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2010/2011 I. 
félév 

  

TTOVCSU 

cigány/roma 
nemzetiségi 

mentorpedagógus 

pedagógus-
szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2018/2019 

II. félév 
  

TTOVDEN minőségmenedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 
társadalomtudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 
félév 

  

TTOVFDP 

fejlesztő, 
differenciáló 

pedagógia területen 

pedagógus-
szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVGME gyermekművelődés 
szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2014/2015 I. 
félév 

  

TTOVGOP 
gyógytestnevelés az 

óvodában, iskolában 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
 



 

 

 

4 

szakterületen 
pedagógus- 

szakvizsgára 

felkészítő 

TTOVGRA grafoanalitikus 
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVGRM 

gyermekkori 

prevenciós és 

rehabilitációs 
mozgásfejlesztés 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVHAO 

nem hivatásos képző- 

és iparművészeti 

csoport művészeti 
vezetője 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2007/2008 

II. félév 
  

TTOVHAZ 

horvát nemzetiségi 

mentorpedagógus 

pedagógus-
szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja horvát levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVHAZ 

horvát nemzetiségi 
mentorpedagógus 

pedagógus-

szakvizsgára 
felkészítő 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Baja magyar levelező 
2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVHER 
humánmenedzser 

közgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVHMM 
humánmenedzser 

mérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 
félév 

  

TTOVKAO 
kompetencia alapú 

óvodai nevelés 
szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 
félév 

  

TTOVKGM 
kisgyermekkori 

mozgásprevenció 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVKMN kulturális menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Gyöngyös magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVKMV közösségi művelődés 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKOA 
kompetencia alapú 

angol nyelvi tanító 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVKRN kriminál andragógia 
szakirányú 

továbbképzés 
társadalomtudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 
félév 

  

TTOVKVI könyvtárinformatikai 
szakirányú 

továbbképzés 
társadalomtudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2013/2014 I. 
félév 

  

TTOVKVP 
közoktatási vezető és 

pedagógus-

szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
 

TTOVMAT 
mérnök - alkalmazott 

közgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 
félév 

  

TTOVMDS médiamenedzser 
szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVMPR 
mérnök - 

projektközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVMTP 

mentálhigiéné 
területén pedagógus-

szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
 

TTOVMUK 
mérnök - 

üzemközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
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TTOVNEO 
nem hivatásos 

népdalkör művészeti 

vezetője 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2007/2008 

II. félév 
  

TTOVNHF 

nem hivatásos fotó-, 

film- és videó alkotó 
csoport művészeti 

vezetője 

szakirányú 
továbbképzés 

társadalomtudomány 
képzési terület 

Baja magyar levelező 
2007/2008 

II. félév 
  

TTOVNIA 

német nemzetiségi 

mentorpedagógus 
pedagógus-

szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2014/2015 

II. félév 
  

TTOVNIA 

német nemzetiségi 

mentorpedagógus 

pedagógus-
szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja német levelező 

2014/2015 

II. félév 
  

TTOVOVH 

óvodapedagógus 

alapképzési szak - 
nemzetiségi horvát 

óvodapedagógus 

szakirány 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVOVN 

óvodapedagógus 
alapképzési szak - 

nemzetiségi német 
óvodapedagógus 

szakirány 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVRED 

részképesség-

problémák 
diagnosztizálása, 

korrekciója, a tanulók 

differenciált 
fejlesztése 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVREK 

részképesség-

problémák 

diagnosztizálása, 
korrekciója, 

differenciált 

fejlesztése óvodás 

korban 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVRPD 

mentorpedagógus 

pedagógus-
szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Baja magyar levelező 
2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVTEH 

tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés 
pedagógus-

szakvizsgára  

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
 

TTOVTHO 

tanító alapképzési 
szak - nemzetiségi 

horvát tanító 

szakirány 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVTNE 

tanító alapképzési 

szak - nemzetiségi 

német tanító 
szakirány 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVTSS 

nem hivatásos társas- 

és moderntánc 

csoport művészeti 
vezetője 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2007/2008 

II. félév 
  

TTOVVOO 
változásvezető 

mérnök 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVZGA 
változásvezető 

közgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2008/2009 I. 
félév 
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TTOVZIN 
nem hivatásos 

színjátszó csoport 

művészeti vezetője 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Baja magyar levelező 

2007/2008 

II. félév 
  

 

 

5. A Felsőoktatási Intézmény maximális hallgatói létszáma: 

 

Képzési hely 
Munkarend 

Teljes idős Részidős Távoktatási 

Baja 235 365 0 

Összesen 
235 365 0 

600 

 

 

6. A Felsőoktatási Intézmény által fenntartott gyakorló köznevelési intézmények és azok 

gyakorlóintézményi besorolása: - 

 

 

7. A Felsőoktatási Intézmény megfelelése a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (ESG): 

 

Szervezet(i egység) Minősítés Minősítés hatálya 

Eötvös József Főiskola Megfelel 2027-05-27 

”  

 

 

E döntés ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A 

keresetet a felperes székhelye szerint illetékes törvényszék részére címezve, de az Oktatási 

Hivatalnál kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, de az ügyfelet 

illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

 

Jelen eljárásért a Felsőoktatási Intézményt igazgatási szolgáltatási díj nem terheli. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) arról tájékoztatott, 

hogy a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the 

European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) alapján értékelte a Felsőoktatási 

Intézmény minőségbiztosítási rendszerét. Ez alapján a Felsőoktatási Intézmény működési 

engedélyét a MAB szakértői megállapításában foglaltak szerint hivatalból módosítottam. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 2. melléklet I. rész 2. pont f) alpontja. 
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Hatáskörömet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 67. §-a, valamint  

az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg. A jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 112. és 114. §-án, valamint  

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén alapul.  

A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a 

rendelkezik. Az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §  

(1) bekezdése h) pontja rendelkezik. 

 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 

 

 Brassói Sándor mb. elnök nevében és megbízásából:

  

 

  

 Dr. Fekete Zsolt 

 főosztályvezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Felsőoktatási intézmény 

2. Irattár 
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