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Beszámoló az Oktatói Munka Hallgatói Véleményező (OMHV) 

Bizottság munkájáról az Általános Orvostudományi Karon 

 

I. Az OMHV Bizottság eddigi tevékenysége 

Az Általános Orvostudományi Kar a 15/2019 (2019. december 10-i) számú KT határozat 

alapján új Oktatói Munka Hallgatói Véleményező (OMHV) Bizottság létrehozásáról döntött. 

Az OMHV Bizottság elnöke dr. Szabó Dóra (Orvosi Mikrobiológiai Intézet), tagjai pedig dr. Köles 

László (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), dr. Purebl György (Magatartástudományi 

Intézet) és Stubnya Bence Gusztáv a HÖK képviseletében. 

Az OMHV Bizottság 2020 január 21.-én megtartotta alakuló ülését Dr. Kellermayer Miklós 

Dékán Úr és Dr Matolcsy András korábbi OMHV Bizottság elnök részvételével. 

Az OMHV Bizottság 2020 január 30.-án, és 2020 március 3.-án tartott ülésein 

meghívottként jelen volt Dr. Kiss Levente – Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési 

Központ igazgatója, Szögi András SE FOK OC oktatástechnikus és Bukovinszky Anna (Educa Bt) 

is. Az OMHV Bizottság ezeken az üléseken megvitatta és javaslatot tett a Karon korábban 

elfogadott OMHV kérdések alapján a tantermi előadásokat követően megjelenő előadásokra 

vonatkozó QR-kódos OMHV kérdések számára és tartalmára.  

Az OMHV Bizottság részt vett az OMHV Bizottság Ügyrendjének előkészítésében, melynek 

elfogadásáról a Kar 45/2020 (2020. május 12-i) számú KT döntött. 

Az OMHV Bizottság közvetlenül az OMHV kérdések megvitatása mellet a Kar egyéb 

munkájában is részt vesz. Az OMHV Bizottság 2020. május 25.-én tartott ülésén véleményt 

nyilvánított a Karra benyújtott Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán meghirdetett két 

igazgatóhelyettesi pályázatról és a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán meghirdetett 

egy igazgatóhelyettesi pályázatról. Az OMHV Bizottság mindhárom pályázatot Dr Becker Dávid 

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára, Dr Dank Magdolna és Dr Lakatos Péter  

Belgyógyászati és Onkológiai Klinikára benyújtott pályázatát egyhangúlag támogatta. 
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II. Az előadásokra vonatkozó QR-kódos OMHV kérdések előzetes eredményei 

Tekintettel azonban a koronavírus járványra és a 2020. március 15. után a Semmelweis 

Egyetemen bevezetett intézménylátogatási tilalomra és a távoktatás bevezetésére, a közvetlenül az 

előadások után kitöltésre kerülő QR-alapú OMHV kérdések ideiglenesen megszűntek. Jelenleg a 

Neptun rendszerben jelennek meg a korábban a Kari Tanács által jóváhagyott OMHV kérdések. A 

QR-kód alapú OMHV kérdések a kialakult helyzetre való tekintettel csupán 2020. március 15.-ig 

voltak elérhetőek, így azokkal kapcsolatban csak részeredmények állnak rendelkezésre.  

Az alábbiakban láthatóak az eddigi részeredmények összefoglaló ábrái, melyeken a beérkezett 

értékelések száma látható tantárgykódhoz és időponthoz rendelve.  

 



3 
 

 

 

III. A tantárgyakra vonatkozó papír alapú OMHV kérdőívek előzetes eredményei 

A tantárgyakra vonatkozó papír alapú OMHV kérdőívekből a Tanulmányi Osztályra eddig 

közel 1000 db érkezett, melyek feltehetően a februártól a korlátozásokig lefutott blokkokra 

vonatkoznak.  

Az első féléves papír alapú OMHV kérdőívek adat-rögzítése befejeződött és az összes adat 

megszerzése után, az eddigi gyakorlattal egyezően, augusztusra készül el a részletes kiértékelés. 

Az előzetes elemzés szerint a kitöltési arány 37% volt, ami jelentősen elmaradt a korábbi négy év 

50-60% közötti arányától. A "nem kívánok válaszolni" mezőt 29% választotta (ideértve azokat is, 

akik nem fejezték be a kitöltést), szemben a korábbi 2%-kal. A csupa jeles érdemjegyet adó 

hallgatók száma magas 16% volt a tényleges kitöltőkön belül, korábban ez az arány 7-8% körüli 

volt, és tárgyanként erős szórást mutatott (azaz a legnépszerűbb tárgyak esetén 30-40%, más 

tárgyaknál 1% alatt).  
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IV. Az OMHV Bizottság jövőbeni tervei 

Az OMHV Bizottság tervei között szerepel az OMHV kérdésekre kötelezően adandó 

intézet/klinikai válaszok áttekintése/elemzése, továbbá a Kari tanács által korábban elfogadott 

OMHV kérdés pool felülvizsgálta és kibővítése, továbbá a Kari OMHV szabályzat módosítására 

történő javaslattétel, abból a célból, hogy a jövőben az OMHV Bizottság saját hatáskörben 

választhasson az OMHV kérdések pooljából. A kérdések egyik csoportja ún trend mérésére 

szolgáló stratégiai kérdés lenne, a kérdések másik csoportja pedig a korábbi év eredményeiből 

származtatott keresztmetszeti kép aktuális kérdésekkel. AZ OMHV Bizottság tervezi továbbá az 

E-learning anyagok hallgatói véleményezésére is javaslatot tenni. 

 

 

Budapest, 2020. május 28. 

 

      Dr. Szabó Dóra 

      OMHV Bizottság elnöke 


