
Terhelés mérése - figyelemmel a heti 40 órára 
A Főiskola jogi tanácsot kért a Felsőoktatási Főosztálytól, hogy mennyi a felsőoktatásban az oktatók heti munkaideje. 
Az irányadó követelmény a heti 40 óra. 
A felsőoktatásban a munka ciklikusan szerveződik. A melléklet táblázatból látható, hogy ez egymást követő 
határozottan elkülönülő oktatási-, vizsga időszak és oktatási szünet. Az oktatási szünet zömében a szabadságok 
időszaka is. 
A terhelés felmérés három részből áll: 
- "objektíve mérhető" (megfelelő együtthatókkal, másként óra/hét-re vetítve), 
- "objektíve valamennyire mérhető" (itt a pontok a minimális értéket jelentik, a minőség külön veendő figyelembe), 
- "csak szubjektív módon mérhető" részre. 

A.) Objektíve mérhető tevékenységek 
I. Oktatási időszakban óratartás  és az oktatás működtetéséhez szükséges tevékenységek (óra/hét) 

Elnevezés Együttható 
Előadás kidolgozás 8,0 
Előadás először  5,0 
Előadás ismétlés, frissítés nélkül 2,0 
Tantárgy fejlesztés tantárgyanként 1,0 
Gyakorlat (labor) ismétlés 1,5 
Gyakorlat fejlesztés tantárgyanként 1,0 
Évközi zh. kidolgozása (példasor/40perc)  0,2 
Számonkérés v. évközi zh. javítása (100 fő) 1,1 
Felsoroltak vagylagosak: laborfelelős1, 

laborfenntartás, 
méréskarbantartás 

0,6 

Feladatbeadás (20 fő) 1,0 
Szakdolgozat konzultáció (/fő) 0,5 
TDK konzulens (/dolgozat) 0,6 
Ipari v. szakmai kapcsolattartás, konferencia 2,0 
Szakmai felkészülés 2,0 
Oktatási szervezetben való együttműködés 5,0 

• Levelező előadás  normál* 1,2 
• Az írásbeli alapegysége a 40’ alatt írt zh. 
• A kidolgozás mindig 100%-ig új anyagra vonatkozik. 
• Egy félévben egy személy által harmadik és további tárgyakból tartott gyakorlatok (laborok) első blokkja kétszeres 

súllyal veendő figyelembe. 

II. Vizsga időszakban számonkérés (óra/hét) 
Elnevezés Együttható 

Írásbeli vizsga v. beszámoló kidolgozás (/példasor) 4,2 
Írásbeli vizsga v. beszámoló javítás (/100 fő) 1,0 
Írásbeli vizsga v. beszámoló eredményhirdetés 1,0 
Írásbeli vizsga javítás (/100 fő) 0,75 
Vagy szóbeli vizsga (/100 fő) 6,0 
Konzultáció (/óra/20 fő) 0,7 
Tantárgy fejlesztés tantárgyanként 1,0 
Szakdolgozat konzultáció (/fő) 0,5 
TDK konzulens (/dolgozat) 0,6 
Felvételi javítás(/óra/20 db) 1,5 
Levelező házi feladat (/10 fő) 1,25 
Feladatbeadás (20 fő) 1 
Ipari v. szakmai kapcsolattartás, konferencia 2,0 
Szakmai felkészülés 2,0 
Oktatási szervezetben való együttműködés 5,0 

• A pontok óra/hét ekvivalenciát jelentenek 
• Az írásbeli alapegysége a 40' alatt írt zh.  

                                                           
1 A laborfelelős megnevezés csak jelképes. Mögötte megjelenhet tartalmilag: TDK felelős, műhelygazda, 
rendszergazda, programkönyvtár felelős, szakdolgozat szervezés, stb. 



III. Oktatást támogató irodalom 
Elnevezés Együttható 

Mérési útmutató (ívenként) 2 
Jegyzet (10 oldalanként) 4 

IV. Vezetési feladatok 
Elnevezés Együttható 

Főiskolai rektor ? 
Főiskolai rektorhelyettes ? 
Kari főigazgató ? 
Kari főigazgatóhelyettes ? 
Intézet igazgató ? 
Intézet igazgatóhelyettes ? 
Szakcsoportvezető 4 
Tantárgyfelelős 1 
Modulfelelős 1 
Főiskolai tanácstag 1,5 
Kari tanácstag 0,25 

B.) Objektíve csak részben mérhető tevékenységek 
A közölt pontszámok a minimálisan adandóak, a minőségi prémium külön számítandó (v.ö. C.) rész.) 

V. Külön díjjal nem járó kutatás 
Elnevezés Együttható 

ITP konferencia előadás (cikkel együtt) 8 
ITP Konferencia előadás 4 
Nemzetközi konferencia előadás (cikkel együtt) 4 
Nemzetközi konferencia előadás 2 
Konferencia előadás (cikkel együtt) 2 
Konferencia előadás 1 
ITP szakcikk (cca 10 old.) 8 
Nemzetközi szakcikk (cca 10 old.) 4 
Szakcikk (cca 10 old.) 2 
Könyv (10 old.) 2 

Idegen nyelv használata esetén a fenti értékek 1,5-szerese számítandó. 

C.) Csak szubjektív módon mérhető tevékenységek  

VI. Az I.-V. pontok minőségi prémiuma 
Ezekhez a pontokhoz minőségi prémium csak kivételes esetben adható. 
A minőségi szorzó 1 és 4 közé eshet. 

VII. Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek 
Elnevezés 
Pályázatok kidolgozása 
Megnyert pályázat vezetése 
Részvétel a pályázati munkában 

VIII. Egyéb, csak szubjektív módon értékelhető tevékenységek 
Elnevezés 
Bemutatók szervezése, tartása  
Eszköz kifejlesztése 
Tanulmányi verseny szervezése, hallgatók felkészítése 
Bizottsági tagság 

IX. Értelmezés 
A kapott értékeket 3-4 éves átlagban lehet csak megfelelően értelmezni. 


