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Hatályba lépés napja: 2020. június 1. napján 
A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) 

módosítások nyomon követéséhez: az OHV-díjakról szóló 9/2016. (IV. 25.) sz. Dékáni 

Utasítás   
Felülvizsgálat:  

 szakmai megfelelőség:  Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala 

 jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság 

Felelős:  Dr. Lovas Tamás, oktatási dékánhelyettes 
Kiadmányozó:  Dr. Dunai László, dékán 

https://epito.bme.hu/sites/default/files/page/9-2016_OHV-dijak_0.pdf


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 36. § 

(1) bekezdés e) pontjában, valamint az Építőmérnöki Kar Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 8. § (4) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki: 
 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 

Az Utasítás célja 

 

Jelen Utasítás célja, hogy díjazza az építőmérnöki kari (a továbbiakban: kari) oktatók, 

valamint a tanszékek teljesítményét. Az Utasítás alapvetően kötődik a BME Oktatás Hallgató 

Véleményezése (a továbbiakban: OHV) szabályzatához. 
 

2. §  
Az Utasítás hatálya 

 

Jelen Utasítás személyi hatálya a Kar oktatóira és a Kari Tanulmányi Bizottság (a 

továbbiakban: KTB) tagjaira terjed ki. 
 

 

II. FEJEZET 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

 

3. § 

Az Építőmérnöki Kar legjobb oktatói OHV díj 

 

(1) „Az Építőmérnöki Kar legjobb oktatói OHV díj” két kategóriában félévente kerül 

kiosztásra: 

a) vezető oktatók (egyetemi tanár, egyetemi docens), 

b) nem vezető oktatók (adjunktus, tanársegéd, doktorandusz, mestertanár, óraadók, 

nyugdíjas oktató). 

(2) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott oktatók közül azok részesülhetnek díjazásban, 

akiket az összes általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább 25 hallgató 

véleményezett, azaz az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív oktatókra 

vonatkozó kérdésére válaszolva a „Nem tudok válaszolni” és az „Engem nem 

oktatott” válaszlehetőségektől különbözőt jelölt meg. 

(3) A 3. § (2) bekezdésnek megfelelő oktatókat az Oktatás Hallgatói Véleményezése 

kérdőív oktatói módszertanra és oktatói felkészültségre vonatkozó kérdésre (OHV 

"Értékeld az oktatót módszertani, pedagógiai szempontból!", "Mennyire felkészülten 

tartotta az oktató az adott foglalkozást?" kérdései) az összes általuk oktatott kurzuson 

adott válaszok szerint a KTB sorba rendezi az alábbi lépések szerint: 

a) kérdésenként el kell hagyni a válaszok legjobb és legrosszabb 5%-át, 

b) a megmaradó válaszok eredményét kérdésenként átlagolni kell, 

c) a módszertanra és a felkészültségre kapott átlagokat 0,5-0,5 súlyozással átlagolni 

kell, 

d) a c) pont szerinti súlyozott átlag ezredekre kerekítve a sorba rendezés alapja. 

(4) Nem részesülhet díjazásban az az oktató, akinek a 3. § (3) bekezdésben meghatározott 

átlaga nem érte el az 5,000 értéket. 

(5) A 3. § (1) pontban meghatározott kategóriákból a 3. § (3) bekezdés szerint kialakított 



sorrend alapján 10 oktató (kategóriánként lehetőleg 5-5) részesülhet pénzbeli 

jutalmazásban. A díjazás keretösszegét az adott év költségvetése határozza meg. Az 

összeg szétosztásáról a dékán a KTB jelen utasítás 5.§-a alapján előállt javaslata 

alapján dönt.. 

 

4. § 

Az Építőmérnöki Kar legjobban oktató 

tanszéke OHV díj 

 

(1) „Az Építőmérnöki Kar legjobban oktató tanszéke OHV díj” félévente kerül kiosztásra. 

(2) Az Építőmérnöki Kar Tanszékeit az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív 

segédanyagokra (OHV "Mennyire segítették a felkészülést a rendelkezésre álló 

segédanyagok (könyv, jegyzet, példatár, előadás diasorok stb.)?" kérdése), oktatói 

módszertanra (OHV "Értékeld az oktatót módszertani, pedagógiai szempontból!" 

kérdése), oktatói felkészültségre (OHV "Mennyire felkészülten tartotta az oktató az 

adott foglalkozást?" kérdése), a teljesítményértékelésekre (OHV "A 

teljesítményértékelések összhangban voltak-e az átadott ismeretekkel?" kérdése), 

valamint az előadásra, gyakorlatra, laborgyakorlatra (a továbbiakban: órai 

foglakozásokra) vonatkozó (OHV "Értékeld az előadást összességében!", "Értékeld a 

gyakorlatot összességében!", "Értékeld a laboratóriumi gyakorlatot összességében!" 

kérdései) kérdésekre adott válaszok szerint a KTB sorba rendezi az alábbi lépések 

szerint: 

a) tanszékenként összegezni kell az egyes kérdésekre adott válaszokat nem számítva 

a „Nem tudok válaszolni”, „Nem kívánok válaszolni” és az „Engem nem 

oktatott” válaszokat. A segédanyagokra, teljesítményértékelésekre, órai 

foglalkozásokra vonatkozó kérdéseknél a tárgy kódja határozza meg, melyik 

tanszékhez tartozik, az oktatókra vonatkozó kérdéseknél pedig az oktató 

szervezeti egysége, 

b) kérdésenként el kell hagyni a válaszok legjobb és legrosszabb 5%-át, 

c) a megmaradó válaszok eredményét kérdésenként átlagolni kell, 

d) a c) pontban kapott átlagokat átlagolni kell az alábbi súlyokkal: 

da)  segédanyagokra vonatkozó kérdések esetén: 0,2 

db)  oktatói módszertanra vonatkozó kérdések esetén: 0,2 

dc)  oktatói felkészültségre vonatkozó kérdések esetén: 0,2 

dd)  teljesítményértékelésre vonatkozó kérdések esetén: 0,2 

de)  órai foglalkozásokra vonatkozó kérdések esetén: 0,2 

e) d) pont szerinti súlyozott átlag ezredekre kerekítve a sorba rendezés alapja. 

(3) A 4. § (2) bekezdés szerint kialakított és súlyozott átlagok sorrendje alapján az első 3 

tanszék részesülhet pénzbeli jutalmazásban. A díjazás keretösszegét az adott év 

költségvetése határozza meg. Az összeg szétosztásáról a dékán a KTB jelen utasítás 

5.§-a alapján előállt javaslata alapján  dönt. 

 

 

5. §.  

Az OHV díjak odaítélésének rendje  

 

(1) Az Oktatás Hallgatói véleményezésének kari oktatókra és kari tanszékekre vonatkozó 

eredményeit a KTB Kari Hallgatói Képviselet által delegált tagjai összesítik, melyből 

összeállítják az anonim listát jelen utasítás 3-4. §-ai alapján megnevezett kategóriákban 

és  módon. Az elkészült listákat megküldik a KTB elnökének.    



(2) A KTB elnöke, amint az (1) bekezdésben meghatározott listák rendelkezésre állnak, 

KTB ülést hív össze. A rendelkezésre álló kiértékelő táblázatok és algoritmusok 

segítségével az eredményeket a KTB tagjai ellenőrzik, adott esetben a tagok 

kezdeményezésére a KTB Kari Hallgatói Képviselet által delegált tagjai újraszámítást 

végeznek.   

(3) A (2) bekezdésben meghatározott újraszámolásról, továbbá a végső eredményekről a 

KTB tagjai egyszerű többséggel hoznak döntést. A döntésüket tartalmazó 

eredménylistát a KTB elnöke a dékán részére elküldi, és  javaslatot tesz az összeg 

szétosztására.  

(4) A dékán és a KTB működése során az általános kötelezettségvállalás szabályai szerint 

jár el. 

 

 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

6. § 

 

(1) Jelen Utasítás 2020. június 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépésével 

egyidejűleg az OHV-díjakról szóló 9/2016. (IV. 25.) számú Dékáni Utasítás hatályát 

veszti.  

(2) Jelen Utasítás megtalálható és letölthető a http://epito.bme.hu/szabalyzatok oldalon. 
(3) Jelen Utasítást az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala gondozza. 
 

 

 

Budapest, 2020. június 1. 
 

 

 

 

          Dr. Dunai László 

 

 

 

 

http://epito.bme.hu/szabalyzatok

