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V/2016. (VI. 21.) sz. dékáni utasítás 

az oktatói teljesítményértékeléshez szükséges 
kontaktóra-terhelés ellenőrzéséről 

 
Az oktatási tevékenység értékelésének részeként szükséges kinyerni a Neptunból az Egyetem 
közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott oktatóinak 2015/2016. tanév őszi és tavaszi féléves 
kontaktóra-terhelését.  
 
Az Oktatási Igazgatóság közreműködésünket kérte a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi féléveinek a 
kontaktóra-terhelésére vonatkozó adatok ellenőrzésében és javításában, továbbá a Neptunban nem 
rögzített óraterheléssel való kiegészítésében. 
 
1) Konzultáció 
 
A Bölcsészettudományi Karon a kontaktóra-ekvivalens tevékenységek kontaktóra-
terhelésbe történő beszámítása az alábbiak szerint történik. Az Oktatási és Képzési Tanács 
2016. június 2-ai döntése alapján – mivel jelenleg rendkívül eltérő az egyes karok gyakorlata – a 
most folyó óraterhelés-kimutatásban a konzultáció nem kerül figyelembe vételre. Kérem ezért, 
hogy ha konzultáció megjelenik a Neptunból kinyert kontaktóra-terhelési adatokban, 
szíveskedjenek azokat ennek megfelelően korrigálni. 
 
Konzultáció  
Az FKR 71. § (3)-(4) bekezdése szerint konzultáció:  

a) előadáshoz és gyakorlathoz kapcsolódó konzultáció,  
b) évfolyamdolgozat elkészítésének irányítása,  
c) szakdolgozati témavezetés,  
d) doktori témavezetés,  
e) tudományos diákköri, szakkollégiumi dolgozati témavezetés,  
f) műhelymunka vezetése, portfólió témavezetése, programfejlesztés irányítása, informatikai 
projektfeladat témavezetése,  
g) szakmai és pedagógiai gyakorlat előkészítése, irányítása, értékelése,  
h) e-learning képzésekben végzett konzultáció,  
i) oktatásszervezéshez vagy oktatásfejlesztéshez, tervezéshez kapcsolódó Elektronikus 
Tanulmányi Rendszerben megjeleníthető konzultáció.  

 
Emlékeztető az egyébkénti kari gyakorlatra 
 
Az oktató ezen konzultációk érdekében hetente legalább kettő óra időtartamban köteles fogadóórát 
tartani a hallgatók részére, kivéve, ha számára a munkahelyen töltendő időt eltérő módon 
határozták meg. A fogadóóra időpontját és helyét az oktatásszervezeti egység hirdetőtábláján, a kar 
honlapján és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben is közzé kell tenni. A Bölcsészettudományi 
Kar Tanácsa 2015. december 2-ai ülésén az FKR 71. §-ának (6) bekezdésében foglaltak alapján heti 
két órában határozta meg a konzultációknak a kötelező óraszámba beszámítható legmagasabb 
mértékét. 
 



 

 

 
2) Szaktárgyi tanítási gyakorlat bemutató óráinak látogatása  

 
A TKK által létrehozott Tanári Felkészítés Munkabizottság megfogalmazta, hogy szükségesnek látja, 
hogy a tanárképzés szaktárgyi tanítási gyakorlatainak és összefüggő tanítási gyakorlatainak 
bemutató óráin az illetékes szakmódszertanos, illetve pedagógia, valamint pszichológia tárgyakat 
tartó oktatóinak részvétele beszámításra kerüljön az óraterhelésükbe. Az Oktatási és Képzési 
Tanács azt a javaslatot fogadta el, hogy  a szaktárgyi tanítási gyakorlat bemutató óráinak látogatását 
úgy kell számítani a kontaktóra-terhelésbe, hogy az egy hallgatóra fordított idő egy 90 perces óra 
megtartásával egyenértékű. Ennek megfelelően a Bölcsészettudományi Kar a Neptunban a Kar 
oktatónak nevei alatt meghirdetett szaktárgyi tanítási gyakorlatokból hallgatónként és 
dokumentált/kiértékelt látogatásonként legfeljebb két kontaktóra/félév (2/15 heti 
óraszám) számolható el. A 2015/16-os tanév kontaktóra-lekérdezés szervezeti 
egységenként történő ellenőrzésekor ezt az elszámolást kell érvényesíteni.  
 
3) Az ellenőrzött, javított és validált kontaktóra-terhelési kimutatásokat, kérem, hogy a 
kontaktora@kancellaria.elte.hu címen kívül a dekan@btk.elte.hu címre is küldjék meg az 
Oktatási Igazgatóság által megjelölt határidőig (2016. június 30.). 
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