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Kelt: Budapest, 2022.10.26.

 

21/2022.(X.26.) rektori utasítás 

az oktatásban közreműködők óraterheléséről, a tanítási idő meghatározásának elveiről 

A tanításra fordított idő nyilvántartásának teljessége és hitelessége érdekében csak azok a 

kontaktórák vehetők figyelembe, amelyek rögzítésre kerültek/kerülnek a Neptun rendszer 

kurzusmeghirdetési eljárásában. 

Kontaktóra: felsőoktatási szakképzés, alap-, mesterképzés, doktori képzés, szakirányú 

továbbképzés órarendi előadásai, gyakorlatai, laborgyakorlatai, mentor és patronáló tanári 

óraszámai. 

A tanításra fordított időbe csak az a kontaktóra számítható be, ahol a kurzusra feljelentkezett 

hallgatói létszám eléri a 6 főt, PhD képzés esetében a 3 főt. 

A levelező munkarendű oktatásban részt vevő oktatók tanításra fordított ideje a tényleges heti 

elfoglaltság és a szemeszter (14 hét) arányában számítandó ki (pl. félévenként 3 konzultáció 

alkalmankénti 3 órával = 3x3/14 hét=0,6 óra/hét). A tanításra fordított időbe a szombati napon 

tartott órákat másfélszeres szorzóval kell figyelembe venni. 

A szakdolgozat/diplomamunka konzultációra hallgatónként 0,25 óra/hét számolható el a tanításra 

fordított idő meghatározásakor kontaktóraként. Egy oktató egy félévben maximum tíz 

szakdolgozatot/diplomamunkát számolhat el. 

A doktori témavezetés esetén a tanításra fordított idő meghatározásakor doktoranduszonként heti 

2 óra számolható el. 

A tanításra fordított időbe az idegen nyelvű képzést első alkalommal másfélszeres szorzóval, ezt 

követően egyszeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez az előírás vonatkozik a kritérium tárgyakra 

is. 

A tanításra fordított időbe a szombati napon tartott idegen nyelvű képzést első alkalommal 

kétszeres szorzóval, ezt követően másfélszeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez az előírás 

vonatkozik a kritérium tárgyakra is. 

Projektmunka vezetésére egy hallgatóra 0,25 óra/hét számolható el tanításra fordított idő 

meghatározásakor kontaktóránként. Egy oktató egy félévben maximum húsz hallgató 

projektmunka vezetését végezheti. 

A tanításra fordított időbe az e-learning keretében tartott képzést egyes szorzóval kell figyelembe 

venni. 
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A tanításra fordított időbe a K-MOOC keretében tartott képzést egyszeres szorzóval kell figyelembe 

venni.  

A mentorprogramban a szaktárgyi előkészítő és a szintre hozó tanfolyam a tanításra fordított időbe 

heti 1 óraként számolható el. 

Nem számítanak be a tanításra fordított idő meghatározásakor a külön térítés ellenében ellátott 

órák. 

Az oktató heti teljes munkaidejéből tanításra fordított idejének félévenkénti értékét, illetve az 

órakedvezmények értékét az oktató munkaköri leírásának kiegészítéseként félévenként kell 

rögzíteni, amely intézetigazgató feladata, a dékán/központ főigazgatója felügyelete mellett. 

Az óraterhelésnek két félév átlagában el kell érnie az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatának II. kötetében, a Foglalkoztatási Követelményrendszerben a kötelező óraszámot. 

A Jelen utasítás a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Jelen 

utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a felsőoktatási-, alap- és mesterképzési szakok egyes 

oktatásszervezési feladatairól szóló 1/2019. (II. 11.) Rektori Utasítás hatályát veszti. 

Prof. Dr. Kovács Levente s. k.  

rektor 
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