
112018, (x. 10.) számú rektori-kancellári közös utasítás

Az 0 KTATÓ l Ó nRrtn l tlÉs t r szÁm ÍrnsÁnÓ t És nvl tvÁHTARTÁsÁ RÓ t

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rehora és Kancellárja a nemzeti felsőoktatásról szóló 20'l 1. évi CCIV. tiirvény

(Nftv.) 26.S-ban foglaltak végrehajtása érdekében az alábbiakat rendeli el.

Az utasítás célja

1. S

Ajelen utasÍtás célja a Nftv' szabályai szerint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglah oktatói követelményrendszer alapján

az oktatói óraterhelések számításának és nyilvántartásának egységes szabályozása.

A szabályzat hatálya

2.5

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, tanszékére, közalkalmazotti és munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyban álló, hallgatói, tanulói és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, valamint az Egyetemmel

polgári jogi jogviszonyban álló jogi és nem jogi személyekre, az adott jogviszony keretei ktiztitt, akik részt vesznek az oktatói óraterhelések

számÍrásána k és ny|lvántartásá na k folya matába n.

Az oktatói ótaterhelés számítása

3.5

('l) fuegyesoktatóimunkakörökbenamunkaidőbeosztásátajelenS-banfoglaltakszerintkellszámÍtani.

(2) Egyetemitanármunkakörben

Munkaidő keret Hetimunkaidő (óra) Tanításra fordÍtott idő

legalább (óra)

Tudományos kutatás,

művészeti tevékenység

legalább (óra) 207o

0ktatói

kívánó

feladatok

(óra)

szakértelmet

intézményi

legfeljebb

1000/o 40 B 8 24

7 5o/o 30 6 6 1B

500/o 20 4 4 12

25To 10 2 2 6



(3) Egyetemi docens munkakörben

(4) Egyetemi adjunktus, tanársegéd és mesteroktató munkakörben

(5) Tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs munkakörben

(6) Művésztanármunkakörben

2

Munkaidő keret Heti munkaidő (óra) Tanításra fordított idő

legalább (óra)

Tudományos kutatás,

művészeti tevékenység

legalább (óra) 207o

0ktatói szakértelmet

kÍvánó intézményi

feladatok legfeljebb

(óra)

100% 40 10 8 22

75Vo 30 8 6 16

50Vo 20 5 4 1'l

25Vo 10 3 2 5

Munkaidő keret Hetimunkaidő (óra) TanÍtásra fordÍtott idő

legalább (óra)

Tudományos kutatás,

művészeti tevékenység

legalább (óra) 20%

0ktatói

kívánó

feladatok

(óra)

szakértelmet

intézményi

legfeljebb
i

10070 40 12 8 20

75Vo 30 9 6 15

500/o 20 6 4 10

25!io 10 3 2 5

Munkaidő keret Heti munkaidő (óra) TanÍtásra fordÍtott idő

legfeljebb (óra)

Tudományos

tevékenység legalább

(óra)B0%

10070 40 B 32

J 5o/o 30 6 24

50Vo 20 4 16

25Vo 10 2 8

Munkaídő keret Hetimunkaidő (óra) Tanításra fordított idő

legalább (óra)

0ktatói szakértelmet

kívánó intézményi

feladatok

10070 40 20 20

75Vo 30 15 15

50Vo 20 10 10

25Vo 10 5 5



Az oktató! ótaterhelés nyilvántartása

4.5

(1) Aaoktatóióraterheléseknyilvántartásaajelenutasításmellékletekéntcsatoltűrlapfelhasználásávalttirténik.

(2) Az oktatói óraterhelések kitöltött tábláit a Rektori Kabinet gyűjti és őrzi.

Vegyes és zátó lendelkezések

s.s

(1) Jelen utasÍtás az Egyetem Szervezeti és Mríködési Szabályzatában foglaltak végrehajtását szolgálja, az utasÍtásban nem szabályozott

kérdésekben az Nftv. és az SZMSZ rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítás az aláírását követő napon lép hatályba, és a nnak rendelkezéseit a 201 8/1 9. akadémiai évben már alkalmazni kell.

Budapest, 2018. október 10.
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Adat9yliités (élia: A7 oktat k íélévenkénti val s rt rhelésének kimutatása.

Kitiiltési elvek: ' ]elenjenek meq a tanítási kontaktÓÍák0n kívtili miís oktatási teVékeny5égek is (pl' konZUltáCi , tén]avezetés, opponensi tevékenység íb.)'

' Igy tevékenység tnk egy5Zerjelenjen meg, ugyanaZon tevékenység raszáma nejelenjen meg t bb oszlopban.

0ktat például16kontaktrírában,ennyiszámolhat beéÍte,ígykellmegj lennieatáblázatban'

'I bb0ktat általtartottkunuseseténavállalttelhekkelarányosankellszámolni'(Ha50-50%aterhelésaz tavámokfelez dnek.)

'A nem televáns oszlopok iiresen hagyhat ak, iIletve további t vékenységek h0zzáadhat ak.

' Miné| résZletesebb leV a táblázat ( 9y oszlopban egy tevékenység), annál Iugalma5abban tudjuk majd havnálni az intézeti iní0rmári kataz egyetemi iiszesíté5ben.

' Bátran íriatok me0ie0VZéseteket' ma0vaIázatokat' A f0ntos. h00Vvilá0os leoven a számolás alania.

Hetekszáma: ]2 hét

oktat i Íatethelés201820t9'tavaszl Íélév

0ktatás más intézetben, k zijs kurzusok l(onzultá(i , témavezetés, opponensi t vékenV5éq Tanfolyamok Iovábbiak Doktori

nér besorolár

heti
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20'l8/2019.tavajri talénd

szerinti H[Tl rítasráma

(kurzurok+sraldolgozati

szeminátium)

20]8/2019,tav izi
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2018/2019. tavasti

t.lend 
'relinti 
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(kuru urok+lraldolgorati
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2018/2019.tav.id
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st.merzt.ne itsSZEsEN
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2018/2019.tavaJzi f léY

konzultád'i

20l8/2019.tava'zi Íélév

témaveretéi diploma opponend.

2018/2019. tavarri

tanÍolyami képté!ben

2018/2019,to!otzi
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lntézet:

GáspáÍ Juli által kijldijtt

adatokalapján'




