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I.  KÉPZÉS-OKTATÁS-KUTATÁS-KAPCSOLATOK 
 

Ssz. Feladat Határid ő Felelős Megjegyzés 
Új oktatási-képzési programok fejlesztése 

1.  
A gazdálkodási és menedzsment 
alapszakon a duális képzés 
fejlesztése. 

Folyamatosan 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők  

 

2.  
A duális képzés vállalati 
mintatantervének kidolgozása a 
partnerekkel együttműködve. 

2019 szeptember 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

3.  

A duális képzéshez az 
együttműködési megállapodások 
előkészítése, további új partnerség 
megteremtése a helyi vállalati 
igényekhez igazodva; 
Üzemi tematikák kidolgozása (6. 
félév); 
Duális mintatantervek elkészítése. 

2019 szeptember-
október 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

Kutatás-fejlesztés (K+F) 

4.  

Kutatók Éjszakája: előkészületei és 
lebonyolítása, előadások megtartása, 
résztvevő partnerekkel 
kapcsolatfelvétel, program 
egyeztetése, promóció előkészítése, 
helyszín előkészítése és biztosítása, 
fotódokumentálás, médiamegjelenés. 

 

2019. szeptember 
27.  

intézetigazgató, 
intézeti oktatók 

 

5.  

MNB Kiválósági Ösztöndíj 
megpályázásával kapcsolatos 
feladatok lebonyolítása: 
együttműködés létrehozása, a 
pályáztatás lebonyolítása,, 
kapcsolattartás, a pályázat 
menedzselése. 

2019/2020 
tanév 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

6.  
MNB Speciális Ösztöndíj 
megpályázásával kapcsolatos 
feladatok lebonyolítása. 

2019 ősz 
intézetigazgató, 

MNB 
kapcsolattartó 

 

7.  

Magyar Tudomány Napja a GTI-ben: 
„Értékteremtő Tudomány” című 
tudományos konferencia és 
tanácskozás. 
 

2019 november 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

8.  
Oktatóink hazai és külföldi 
konferenciákon való részvételének 
ösztönzése. 

Folyamatosan 
intézetigazgató, 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

9.  
57. Közgazdász Vándorgyűlés 
szervezése és lebonyolítása. 

2019. szeptember 
4-7. 

Intézet oktatói, 
hallgatói, MKT 

Ifjúsági 
Tagozata 

részvételével 

 

10.  
Dr. Egri Imre 70. születésnapja 
alkalmából Tudományos Konferencia 
szervezése és lebonyolítása. 

2019 nov. vége, 
vagy dec. eleje 

Intézet oktatói, 
dolgozói 

 



Hallgatói szolgáltatások fejlesztése 

11.  Konferenciaszervezés 
2019. november 

11. 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
MKT Ifjúsági 

Tagozat 
hallgatói, 

képviselője 

 

12.  

KözGáz Nap szervezése az MKT és 
az intézet együttműködésében  
Programok:  
- előadás,  
- gazdasági vetélkedő,  
- szakest. 

2020 május 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
MKT Ifjúsági 

Tagozat 
hallgatói 

képviselője 

 

13.  

MKT toborzó nap 
A megyében megalakult MKT 
Ifjúsági Tagozat együttműködését 
kihasználva a hallgatói aktivitást 
növelni kívánjuk a 
tudományterületen, (tagsági kör 
folyamatos bővítése, internetes 
megjelenés támogatása) 

2019. szeptember 
4. 

intézetigazgató 
MKT Ifjúsági 

Tagozat 
hallgatói 

képviselője 

 

14.  Patronálói rendszer működtetése. 2019/2020 tanév 
patronáló 
tanárok 

 

15.  TDK, OTDK 2020 tavasza 
Csákné dr. Filep 
Judit, Barabásné 
dr. Kárpáti Dóra 

 

16.  ÉLMÉNYNAP 
2019. november 

27. 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

17.  
Nyílt napon való aktív részvétel az 
oktatók, illetve a hallgatók 
bevonásával. 

2019/2020 
beiskolázási 

időszak 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
beiskolázási 

felelős  

 

18.  NYÍLTNAP: Intézeti toborzás 
2019. november 

6. 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

19.  
25 éves a közgazdász képzés 
Nyíregyházán - konferencia 

2020 tavasza 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

Nyilvánosság fejlesztésére tett intézkedések  

20.  
Duális képzési konferencia 
szervezése a partnereink és diákjaink 
számára 

2020 ősz 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

21.  A duális oktatás népszerűsítése folyamatosan 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

22.  
Szakirányú továbbképzéseink 
támogatása, népszerűsítése. 

folyamatosan 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

23.  Konferenciaszervezés, hallgatói folyamatosan intézetigazgató  



találkozók szervezése önállóan és az 
MKT Ifjúsági Tagozat 
együttműködésével. 

intézeti 
tanszékvezetők 
MKT Ifjúsági 

Tagozat 
hallgatói 

képviselője 

24.  

Az intézet tudományos oktatói 
munkájának népszerűsítése a helyi 
médiacsatornákon (Kelet-
Magyarország, Nyíregyházi Napló) 
A Gazdálkodástudományi Intézet 
oktatói a Kelet-Magyarország 
napilapban való megjelenés 

 

folyamatosan 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
PR felelős 

 

25.  
Kutatók éjszakája 
 

2019. szeptember 
27. 

intézetigazgató  

26.  
Az oktatók szakmai-közéleti 
társadalmi tevékenységének, 
vállalásainak támogatása 

Folyamatosan 
intézetigazgató, 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

Egyéb szolgáltatások fejlesztése 

27.  HÖT bemutatkozó nap és toborzás 2019 ősz 
intézetigazgató 

intézeti 
tanszékvezetők 

 

28.  

Első éves gazdálkodási 
menedzsment, illetve turizmus és 
vendéglátás szakos hallgatók 
köszöntése 

2019. szeptember 
6. 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők, 
patronáló 
tanárok 

 

29.  Intézeti facebook fejlesztése 
2015 szeptember-
től folyamatosan 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
facebook felelős 

 

30.  
„PénzSZtár”– Országos pénzügyi 
vetélkedő megyei fordulójának 
megrendezése 

2019 november 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

 

31.  Intézeti honlap fejlesztése Folyamatosan 
PR felelős, 

honlapfelelős 
 

Beiskolázás fontossága 

32.  

Kerekasztal beszélgetés a megye 
középiskoláinak vezetőivel, 
tanáraival a beiskolázás segítése 
érdekében 

2020 tavasza 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
beiskolázási 

felelős  

 

33.  

Az intézményi programhoz 
kapcsolódóan a hallgatók 
megtartását, felzárkóztatását célzó 
programok kialakítása, beiskolázás 
segítése. 
Felzárkóztató kurzusok: Gazdasági 
matematika, Statisztika, 
Közgazdaságtan, Sportgazdaságtan 

2019 
szept.-dec. 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők, 
beiskolázási 

felelős  

 

Továbbképzések 
34.  EFOP-3.5.1.-16-20017-00017 folyamatosan alprojekt-  



azonosító számú „NYE-DUÁL- Új 
utakon a duális felsőoktatással a 
Nyíregyházi Egyetemen, az 
Északkelet-Magyarországi térség 
felemelkedéséért” című projekt 
keretében tananyagfejlesztést segítő 
képzések, konzultációk 

vezetők, 
szakvezetők 

Pályázatok 

35.  

EFOP-3.5.1.-16-20017-00017 
azonosító számú „NYE-DUÁL- Új 
utakon a duális felsőoktatással a 
Nyíregyházi Egyetemen, az 
Északkelet-Magyarországi térség 
felemelkedéséért” című projekt 

folyamatos 
alprojekt-
vezetők, 

szakvezetők 

 

36.  

EFOP-3.4.3-16-2016-00018 
azonosító számú "Tudásfejlesztés- és 
hasznosítás a Nyíregyházi 
Egyetemen" című projekt A.1 
Közvetlen felsőoktatási részvételt 
növelő beavatkozások  
Bennmaradást támogató programok 

folyamatos 
alprojekt-
vezetők, 

szakvezetők 
 

37.  

EFOP-3.5.2-17-2017-
00001_KV_PPT 
„Kooperatív képzések és Oktatási 
innováció a Szakmai Tanárképzésben 
Kelet-Magyarországon (KOSZT) 

folyamatos 
alprojekt-
vezetők, 

szakvezetők 
 

Egyéb tevékenységek 

38.  
LEGO szakmai koordinálása, 
kapcsolattartás, az együttműködés 
menedzselése, árajánlatkészítés 

2016- 
folyamatosan 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

39.  Az MTMT folyamatos feltöltése.  Folyamatosan 
intézeti 

honlapfelelős 
 

40.  
Duális partnerekkel való 
kapcsolattartás 

2019/2020 tanév 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

 

41.  

A minőségirányítási iroda 
útmutatásain alapuló az intézet 
egészét érintő minőségügyi feladatok 
mérések elvégzése, oktatók 
fejlesztése a korábbi mérések 
eredményeinek figyelembe vételével  

Folyamatosan-  

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
minőségügyi 

felelős 

 

42.  
Hallgatói ösztöndíjprogramok 
összegyűjtése – hallgatói tájékoztatás 
megszervezése  

2019 szeptember- 
folyamatosan 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
HÖT 

 

43.  
Nemzetközi kapcsolatok: 
Beregszászi tanévnyitó, tanévzáró 
Erasmus Programban való részvétel  

2019 szeptember 

intézetigazgató 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

 

 
 



II.  MÉRÉSEK  
 

Ssz
. Feladat Határid ő Felelős  Megjegyzés 

1.  Karriertervek vezetői kiértékelése 
2019 

december 
intézetigazgató  

2. Az új karriertervek ismételt elkészítése 
(1-5 éves) 

2019 
november 

intézetigazgató, 
intézeti MIB 

felelős 
 

3. Az előző évi minőségfejlesztési tervek 
megvalósulásának vezetői kiértékelése 

2019 
október 

intézetigazgató  

4. 
Az oktatói munka hallgatói 
véleményezésének visszajelzése nyomán a 
felmérés vezetői kiértékelése 

2019 
december 

intézetigazgató  

5. 

Az intézeti hallgatói felmérések eredményei 
alapján szakokra vonatkozó fejlesztési 
területek meghatározása, intézkedési tervek 
készítése 

2019 
november 

intézetigazgató, 
intézeti MIB 

felelős  
 

6. Dolgozói elégedettségmérés  
2019 
nov. 

intézetigazgató, 
intézeti MIB 

felelős 
 

7. 
A záróvizsga bizottsági, illetve elnöki 
visszajelzések összegyűjtése, értékelése, 
abból a vonatkozó következtetések levonása 

2020. január 
intézetigazgató,  

intézeti MIB 
felelős  

 

 
 

III.  FOLYAMATSZABÁLYOZÁS 
 
Ssz

. Feladat Határid ő Felelős  Megjegyzés 

1.  

A félévi hallgatók felé történő 
szolgáltatások elvégzése:  

• hallgatók tejes körű tájékoztatása 
(ösztöndíj, pályázati lehetőségek 
is),  

• jegyzetigény felmérése, honlapok 
frissítése-aktualizálása  

2019 
szeptember 

intézetigazgató, 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

2.  Intézeti honlap folyamatos aktualizálása 
2019 

szeptember- 
folyamatosan 

intézetigazgató, 
intézeti 

tanszékvezetők 
 

3.  
A patronáló tanári rendszer intézményi 
elveknek megfelelő működtetése, 
fejlesztése 

Folyamatosa
n  

Patronáló 
tanárok  

 

4.  

HÖT munkájának segítése: hallgatói ügyek 
oktatók általi mentorálása, demonstrátori 
pályázatok gondozása, kérelmek 
befogadása és ügyintézése  

Folyamatosa
n  

DJAB felelős, 
szakfelelősök  

 

5.  

A beiskolázással kapcsolatos feladatok 
ellátása: intézményekhez való kiszállás, 
nyílt napokon való részvétel, helyi média 
csatornák kihasználása (Városi TV, Napló). 

Folyamatosa
n  

beiskolázási 
felelős 

 

6.  
Külső szolgáltatások végzése: marketing 
tanácsadás, pénzügyi tanácsadás helyi 
cégek részére. A megyével való intenzív 

Folyamatosa
n  

intézetigazgató   



kapcsolattartás, elsősorban K+F pályázatok 
esetében.  

7.  

A megyei MKT Ifjúsági Tagozata az 
intézethez tartozó hallgatókból áll, több 
cégbemutató is szervezésre kerül a 
szervezet által.  

Folyamatosa
n  

PR felelős   

 
 

IV.  IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 
Ssz

. Feladat Határid ő Felelős  Megjegyzés 

1.  Évenkénti minimum két alkalommal 
intézeti értekezlet összehívása  

2019/2020 intézetigazgató  

2.  

Az intézeti dolgozók részt vesznek a 
részükre tartott, intézményi rendszerekkel 
kapcsolatos továbbképzéseken. Az 
intézethez tartozó akkreditációs folyamattal 
kapcsolatos tudnivalók, illetve teendők 
ismertetése az intézet dolgozóival. Az új 
gazdasági informatikai rendszerrel 
kapcsolatos továbbképzések elsősorban az 
intézeti adminisztráció számára.  

2019/2019 intézetigazgató  

 
 
Nyíregyháza, 2019. október 13. 
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Turizmus és Földrajztudományi Intézet 
Intézeti minőségfejlesztési terv 

2019-2020. tanév 

  

  

I. Oktatás, kutatás, képzés 

 

 feladat felelős határidő 

1.  A beiskolázási rendszer fejlesztése, a 

képzés népszerűsítése 

 Bekapcsolódunk az egyetem által 
szervezett nyílt napba.  

 Bekapcsolódunk az egyetem által 
szervezett „Élménynapba”.  

Az intézet képzéseinek népszerűsítése 

 Középiskolai csoportok meghívása 
és fogadása az intézetben, 

koncentrálva a nyíregyházi 
középiskolákra, a középiskolai 
földrajztanárok javaslatára diákok 
bevonása az intézetben folyó 
kutatásokba projektmunka 

formájában. 
 A Magda Pál Földrajzverseny 

indítási lehetőségeinek, 
feltételeinek megvizsgálása 

Mb. 

intézetigazgató 

Bácskainé Dr. 

Pristyák Erika 

intézeti oktatók 

Beiskolázás, a 
szakok 

népszerűsítése 
folyamatosan.  

Nyílt nap: 2019. 
november 6. 

Felvételi 
élménynap: 2019. 

november 27. 

 

 

 

2.  Képzésfejlesztés 

 Angol nyelvű földrajz alapszak 
regisztrációja.  

Mb. 

intézetigazgató 

A tanév folyamán. 

3.  Az oktatás és kutatás személyi 
feltételeinek fejlesztése 

 Dr. Kókai Sándor egyetemi tanárrá 
való felterjesztése 

Mb. 

intézetigazgató 

A tanév folyamán. 



 

2 

 Bányászné Dr. Kristóf Andrea 
adjunktussá való felterjesztése 

4.  Két oktató felterjesztése az egyetem 
„Tudományért – Művészetért” 

kitüntetésére.  

Mb. 

intézetigazgató 

2019. október 

5.  Pályázatfigyelés, pályázatok beadása, 
pályázatokon való részvétel 

 Tudományos Bizottság 

 Pályázatok benyújtása a 
Történeti Földrajzi 
Közlemények kiadására, 
konferenciákon való részvételre, 
kutatással, publikálással 
összefüggő dologi kiadások 
fedezésére. 

 EFOP-3.4.4-16-2017-00020 

„"JEEP!" - Junior Engineer 

Education Program. 

Pályaorientáció - matematika, 

természettudományos, műszaki és 
informatikai szakok népszerűsítése 
a Nyíregyházi Egyetemen” 

 Kutatók Éjszakájához 
kapcsolódó programok 
támogatása 

 OTKA 

 Önálló fiatal kutatói pályázat 
benyújtása, és/vagy 

 Csatlakozás más intézményben 
futó kutatási pályázathoz 

Mb. 

intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

intézeti oktatók 

 

 

 

EFOP-3.4.4-16: 

Dr. Vass Róbert, 
Bácskainé dr. 
Pristyák Erika, 
Dr. Lenkey 

Gábor, Dr. 
Tömöri Mihály,  

 

 

OTKA: intézeti 
oktatók 

folyamatosan 

6.  A TDK tevékenység színvonalának 
emelése, a hallgatók nagyobb 
aktivitásra való ösztönzése. 

A TDK keretében szervezett 
előadásokon a kutatási módszerek és 

Dr. Lenkey Gábor 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

TDK program 

összeállítása: 2019. 

szeptember 30-ig. 
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gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 
megismertetése a hallgatókkal.  

Házi TDK konferencia rendezése. 

7.  Tehetséggondozás 

 TDK 

 Konferenciák  

 Tudományos és ismeretterjesztő 
előadások szervezése a Magyar 
Földrajzi Társaság Nyírségi 
Osztálya és a Mendöl Tibor 
Tudományos Diákkör keretében.  
 Minimum 2 előadás félévente.  

 Szakmai előadások  
 Mentorálás, egyéni konzultációk 

Dr. Lenkey Gábor 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

8.  Területfejlesztő szakmai gyakorlat 

megszervezése a harmadéves földrajz 
levelező alapszakos hallgatóknak. 

Dr. Tömöri 
Mihály 

2019. november 9. 

9.  Patronáló tanári tevékenység 

 Hallgatók tájékoztatása az aktuális 
tanévi teendőkről 

 Segítségnyújtás személyesen, e-

mailekben 

 A nyelvtudás fejlesztésének 
fontosságára való figyelemfelhívás 

 Ösztönzés a Tudományos 
Diákkörben, illetve a TDK és 
OTDK versenyeken való 
részvételre 

 Félévzáró hallgatói tájékoztató 
tartása 

Mentor és 
patronáló tanárok 

munkaterv 

kidolgozása: 2019. 
szeptember 15-ig 

Nyitó tájékoztatók 
megtartása 2019. 
szeptember 30-ig. 

patronálás 
folyamatosan 

Félévzárás: 2020. 

decmber 13. 

2020. május 22. 

10.  Tudományos konferenciák szervezése:  

 XXXV. Nyírségi Földrajzi Napok, 

Nyíregyháza 

Dr. Kókai Sándor 

intézeti oktatók 

2019. november 13-

14. 
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 Kárpát-Pannon térség: tájak, 
népek, tevékenységek, Sárospatak 

demonstrátorok  2020 májusa 

11.  Részvétel hazai és nemzetközi 
tudományos konferenciákon 

 VIII. Magyar Tájökológiai 
Konferencia, Kisvárda. (1 fő) 

 VII. Magyar Turizmusföldrajzi 
Szimpózium, Budapest. (2 fő) 

 Trianon 100 – A diktátum 
következményei statisztikai 
elemzések tükrében”, Budapest (1 

fő) 
 XXXV. Nyírségi Földrajzi Napok 

– Nyíregyháza (minden intézeti 
oktató) 

 Kárpát-Pannon térség: tájak, 
népek, tevékenységek, Sárospatak 
(1 fő) 

 XI. Térinformatikai konferencia, 
Debrecen. (1 fő) 

intézeti oktatók  

 

2019. augusztus 29-

31. 

2019. szeptember 

20. 

2019. október 16. 

 

2019. november 13-

14. 

 

2020 tavasza 

 

2020 tavasza 

 

12.  Publikálás hazai és nemzetközi 
tudományos folyóiratokban, 
tanulmánykötetekben, kiadványokban 

 Intézeti szinten (6 oktató) 
minimum 12 db publikáció a 2019-

es naptári évben.  
 A Tudományos Bizottság által a 

különböző beosztásban dolgozó 
egyetemi oktatók számára 

megfogalmazandó követelmények 
figyelembe vétele.  

Mb. 

intézetigazgató 

intézeti oktatók 

folyamatosan 

13.  Publikációs adatok feltöltése 
adatbázisokba (pl. Magyar 

intézeti oktatók 

intézeti műszaki 
ügyintéző 

Folyamatosan, de 

legkésőbb a tanév 
végéig.  
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Tudományos Művek Tára) és ezek 
rendszeres frissítése 

14.  Aktuális kutatási témák az intézetben: 

 Dr. Vass Róbert: a Beregi-sík 
pleisztocén végi és holocén kori 
felszínfejlődése, a Bodrogzug 

recens fluviális felszínfejlődése, 
hullámtéri feltöltődés-vizsgálatok, 

a nagyvízi meder érdesség 
vizsgálata 

 Dr. Kókai Sándor: az alföldi 
makrorégió 19. századi 
vonzáskörzetei és -központjai, a 
Marosszög, illetve a Bánság 18-20. 

századi történeti földrajza  

 Bácskainé Dr. Pristyák Erika: a 
Szatmár-Bereg turizmusa, a 

turizmus területfejlesztő hatásai, az 

örökségvédelem és -bemutatás új 
formái vidéki területeken, 

társadalomföldrajzi kutatások 

tanyás térségekben, elsősorban a 
bokortanyákon  

 Dr. Tömöri Mihály a 

bevásárlóturizmus, illetve a 
határon átnyúló kiskereskedelem 
különféle megnyilvánulási formái, 
Magyarország bevásárló-

turizmusának főbb jellemző, 

különös tekintettel az utazások 
számára, a költésre, illetve a küldő- 

és célországokra, az online és a 
hagyományos kiskereskedelem 
földrajza 

 Dr. Lenkey Gábor: 
Társadalomföldrajzi kutatások 
(Hegyköz), a turizmus és a 
vidékfejlesztés kapcsolatának 

A kutatási témák 
vezetői 

folyamatosan 
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feltárása, különböző turisztikai 
desztinációk vizsgálata. 

 Bányászné dr. Kristóf Andrea: 

szociálgeográfiai folyamatok 

Északkelet-Magyarország 
kiválasztott településein, a 

miskolci lakásárak változása, 

szuburbanizációs folyamatok a 
miskolci agglomerációban 

15.  A Történeti Földrajzi Közlemények c. 

folyóirat szerkesztése 

 2019. 3-4. szám 

 2020. 1-2. szám 

Szerkesztési 
feladatok: Dr. 

Kókai Sándor 

technikai 

szerkesztés: 
Bancsi Péter 

folyamatosan 

16.  Részvétel a Kutatók Éjszakáján 

 Ásvány- és kőzettani bemutató 

 Talajok és üledékek 
szemcseösszetételének 
meghatározása szitarázó gép 
segítségével 

 Csillagászati földrajzi bemutató az 
intézet planetáriumában 

 Társadalomföldrajzi-, turisztikai- 

és Hold kvíz 

 Térképészeti és tájékozódási 
gyakorlatok 

 Ismeretterjesztő előadások: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

természet- és társadalomföldrajzi 
képe 

Dr. Vass Róbert, 
Bácskainé Dr. 
Pristyák Erika, 
Dr. Tömöri 
Mihály, Dr. 

Lenkey Gábor 

demonstrátorok 

2019. szeptember 

27. 

17.  Részvétel a Magyar Földrajzi Társaság 
72. Vándorgyűlésén és 144. 
Közgyűlésén. 

Intézeti oktatók 2020 folyamán 
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18.  Részvétel a Szatmár-Bereg Akadémia 
c. rendezvénysorozatban 

Mb. 

intézetigazgató 

folyamatosan 

19.  Részvétel az MTA X. osztály Földrajz 
Tudományos Bizottság Oktatási 
Albizottság ülésein 

Bácskainé Dr. 
Pristyák Erika 

folyamatosan 

20.  A nyilvánosság biztosítása 

 Az intézeti honlap folyamatos 
frissítése. 

 Az intézeti minőségfejlesztési terv, 
a minőségfejlesztési terv 
teljesüléséről szóló beszámoló, 
valamint az intézet képzési 
szakjaira vonatkozó hallgatói 
elégedettségmérési eredmények 
közzététele a honlapon.  

 Az oktatók angol nyelvű 
adatlapjainak elkészítése és 
feltöltése az intézeti honlapra.  

A honlap 

frissítéséért 
felelős: Dr. 
Lenkey Gábor, 
Bancsi Péter 

 

A szakmai 

tartalomért az 
intézeti oktatók 
felelősek.  

folyamatosan 

21.  Az intézeti oktatók és hallgatók 
eredményeinek folyamatos nyomon 

követése és erről a Rektor 

tájékoztatása. 

Mb. 

intézetigazgató 

Minden hónap 
elején.  

22.  Részvétel a dolgozók számára 
szervezett belső továbbképzéseken 
(összoktatói értekezlet, módszertani, 
minőségirányítasi, munkavédelmi, 
tűzvédelmi oktatások, 
továbbképzések) 

minden dolgozó folyamatosan 
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II. Mérések  

 

1.  A 2018/19. tanévi minőségfejlesztési 
tervek (MFT) megvalósulásának 
értékelése 

Mb. 

intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

2019. október 7. 

2.  Oktatói teljesítménymérés minden 

közalkalmazotti 
jogviszonyban 

álló oktató (a 
tanársegédtől az 
egyetemi tanárig) 

2019. október 7 – 

25-ig. 

3.  Az oktatói teljesítménymérő 
rendszerbe feltöltött adatok 
ellenőrzése, az oktatók 
teljesítményének értékelése, fejlesztési 
javaslatok megfogalmazása.  

Mb. 

intézetigazgató 

 

2019. november 5. 

4.  Rövid távú (egy éves) oktatói 
karriertervek elkészítése 

Mb. 

intézetigazgató és 
minden 

közalkalmazotti 
jogviszonyban 

álló oktató (a 
tanársegédtől az 
egyetemi tanárig) 

2019. november 8. 

5.  A nem oktatói munkakörben 
foglalkoztatottak 

teljesítményértékelése 

Mb. 

intézetigazgató  

2019. november 5. 

6.  Dolgozói elégedettségmérés  minden dolgozó 2019. november 11 

– 25. 

7.  Hallgatói elégedettségmérés 

 Az oktatói munka hallgatói 
véleményezésében (OMHV) 
érintett oktatók névsorának 

összeállítása és elküldése. 

Mb. 

intézetigazgató 

intézeti 
minőségirányítási 
felelős 

2020 tavasza  

























A NYÍREGYHÁZI EGYETEM ZENEI INTÉZETÉNEK 

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERVE A 2019/2020-ES TANÉVRE

Feladat Felelős Határidő Megjegyzés

1. Képzésfejlesztés Intézetigazgató,
tanszékvezetők

2019/2020-as
tanév

- A meglévő képzési programok 
aktualizálása:

Előkészületek az ének-zene szak 
beregszászi képzési helyszínen 
történő meghirdetéséhez. 
Felkészülés zenekultúra 
alapszak angol nyelven történő 
indításához.

2. Kutatás A Zenei Intézet 
oktatói

folyamatos - Az Intézmény által szervezett 
Kutatók Éjszakája, valamint 
Magyar Tudomány Ünnepe 
programjaiban való aktív 
részvétel.

- További bel- és külföldi 
konferenciákon való részvétel.

- Publikációk, művészeti munka.

3. Hallgatói
szolgáltatások

Intézetigazgató, 
Dr. Pintér- 
Keresztes Ildikó, 
Bíró István, 
Juhász Erika, 
Albert Sándor 
Szilárd, Vavrinecz 
András

folyamatos -Tárcái Zoltán Könyvtár 
működtetése.

- Demonstrátorok 
foglalkoztatása, hallgatók 
bevonása az intézeti 
adatbázisok (könyvtár, kottatár) 
kezelésébe.

- Informatikai labor 
használatának biztosítása.

- Gyakorlótermek biztosítása.

- Vendégoktatók meghívásával 
szakmai előadások tartása.

- Tehetséggondozás keretében 
fellépési lehetőségek 
teremtése.

- Szakmai tanulmányutak 
szervezése.



4. Nyilvánosság
biztosítása

Intézetigazgató, 
Mike Ádám

folyamatos - Az intézeti honlap gondozása 
(folyamatos aktualizálása).

- Az Intézeti programok 
propagálása a nyilvánosság felé 
(szórólap, plakát, honlap).

5. TDK,
tehetséggondozás,
felzárkóztatás

Zenei Intézet 
oktatói

folyamatos - Patronálótanári rendszer 
működtetése.

- A tehetséggondozó 
műhelyben részt vevő hallgatók 
felkészítése a TDK házi 
versenyre és a soron következő 
OTDK-ra.

6. Reakciók korábbi 
hallgatói javaslatokra 
és véleményekre

Sinka Krisztina, 
Szilágyi Gyula, 
Bíró István 
Ferenc, Juhász 
Erika, Vavrinecz 
András, Dragony 
Gábor, Albert 
Sándor Szilárd, 
Mike Ádám, 
Kerekes Rita

2019.
szeptember
december

2020. február
május

- Közös órák (hangszer, 
magánének, népzene, 
vezénylési gyakorlat).

- Házi-muzsika.

- Hangversenyek, szakmai 
előadások látogatása.

7. Továbbképzések,
konferenciák,
pályázatok

Intézetigazgató, 
Dr. Pintér- 
Keresztes Ildikó, 
Bíró István 
Ferenc, Albert 
Sándor Szilárd

folyamatos - Új pályázati lehetőségek 
kihasználása (pályázat 
benyújtása Középiskolások 
VI. zenei versenyére).

- Bel- és külföldi 
konferenciákon, 
továbbképzéseken való 
részvétel.

8. A környezet számára 
nyújtott szolgáltatás, 
tudományos és 
művészeti 
tevékenység

a Zenei Intézet 
oktatói

folyamatos - Előadások, fellépések (népi- és 
klasszikus hangszeres, valamint 
kóruskoncertek) intézményi, 
városi, regionális és országos 
szinten.

9. Nemzetközi 
kapcsolatok bővítése 
és fejlesztése, a 
hallgatói, oktatói 
mobilitás ösztönzése

Intézetigazgató, a 
Zenei Intézet 
oktatói

2019.
szeptember-

2020. május

- Az Erasmus+ program 
keretében vendégelőadók 
fogadása.

- Kapcsolatbővítés Szlovákia, 
Lengyelország irányába.



10. Beiskolázási
tevékenység

Intézetigazgató, a 
Zenei Intézet 
oktatói

2018. október-
2019.február

- Részvétel az intézményi 
beiskolázási stratégiai 
programban.

- Zenei műveltségi verseny 
középiskolásoknak.

- Az intézményi nyílt napon való 
közreműködés.

- A budapesti Educatio 
Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon való részvétel.

- Intézménylátogatás.

- Honlap információinak 
aktualizálása.

11. Minőségirányítással
kapcsolatos
feladatok

Szilágyi Gyula 
DLA,
intézetigazgató, a 
Zenei Intézet 
oktatói

2019.
szeptember
december

- MFT értékelése.

- Hallgatói elégedettségmérés 
értékelése.

- A hallgatói elégedettségmérés 
eredményeinek a honlapon való 
közzététele.

- Oktatói teljesítménymérés.

- A karriertervek vezetői 
értékelése.

- Oktatói elégedettségmérés.

- Új karriertervek elkészítése.

- Dolgozói elégedettségmérés.

Nyíregyháza, 2019. október 16.

^ --------
Ferencziné dr. Ács Ildikó ^ Szilágyi

Intézetigazgató Minőségirányítási felelős
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Intézkedés Felelős Határidő

1' HÖT Alapszabályának módosítása uÖt Elnokség
201912020.

I. félév vége

2. HÖT tisztségviselők eseti megválasztásáv al

kapcsolatos eljárási rend elkészítése ós avá|asztás

lebonyolítása

HÖt nhokség
201912020.

I. félév vége

3. HÖT csapatépítő tréningek minőségiigyi munka

javítása érdekében (ismétlődő)
HÖt Elnokség

20r9t2020.

II. félév vége

4. HÖT honlap folyamatos fejlesztése és frissítése
Informatikai

Bizottság HÖt tagja
Folyamatos

5" Fórumok szervezése a hallgatók tájékoztatására és

igényeik felmérése

HÖT Ösztöndíj

Bizottság elnöke

Félévente legalább

egy alkalom

(1;Ác"Készítette:



A Központi Könyvtár minőségfejlesztési terve 

a 2019-2020. tanévre

A Központi Könyvtár állománya
Ssz. Feladat Határidő Felelős
1. Desideráta vezetése, igényfelmérés folyamatos Orosz-Antal Anita, 

Vadné Kokovay 
Zsuzsanna

2. Könyvek kötészetre való előkészítése folyamatos Orosz-Antal Anita
3. A könyvtári raktárak rendjének 

ellenőrzése
folyamatos az olvasószolgálatos 

kollégák
4. Az elektronikus és hagyományos 

időszaki kiadványok megrendelése, 
állományba vétele és feldolgozása, 
raktározása, számlák nyilvántartása és 
kezelése.

folyamatos Szikoráné Rendes 
Marianna

5. A dokumentumok (a könyvtár által 
megrendelt új könyvek, intézeti 
dokumentum-beszerzések, 
ajándékkönyvek) formai és tartalmi 
feldolgozása, egyedi leltárba vétele az 
ALEPH integrált könyvtári rendszerben, 
és ezáltal a bibliográfiai és 
példányadataik nyilvánosan kereshetővé 
tétele az interneten keresztül

folyamatos Liptay Enikő, 
Szolnok Katalin

6. Az Egyetem intézeteiben megvédett 
szakdolgozatok formai és tartalmi 
feldolgozása az ALEPH integrált 
könyvtári rendszerben, és így a 
bibliográfiai és lelőhelyadataik 
nyilvánosan kereshetővé tétele az 
interneten keresztül

folyamatos a teljes kollektíva

7. Az ALEPH integrált könyvtári 
rendszerben rögzített bibliográfiai 
rekordok, adatok ellenőrzése, javítása

folyamatos Dr. Bordé Katalin, 
Böjtiné Tóth 
Henrietta

8. Márai Programban való részvétel folyamatos Dr. Bordé Katalin
9. Nemzeti Kulturális Alap könyv-, 

könyvtártámogatási programjainak 
nyomon követése

folyamatos Dr. Bordé Katalin

10. Az az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer (ODR) könyvtártámogatási 
programjainak nyomon követése

folyamatos Dr. Bordé Katalin

11. Tanszéki letétek ellenőrzése folyamatos Böjtiné Tóth 
Henrietta, Vadné 
Kokovay Zsuzsanna

12. Állományból történő kivonás (fizikai és 
tartalmi selejtezés)

2020. december 
31.

a teljes kollektíva
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A Központi Könyvtár szolgáltatásai
Ssz. Feladat Határidő Felelős
1. Az olvasószolgálat ügyeleti beosztásának 

elkészítése
folyamatos Karádiné Kövesdi 

Ágnes
2. A kölcsönzés adminisztrációja (a 

beiratkozás, a könyvtári tagság 
meghosszabbítása, a könyvtári 
dokumentumok kölcsönzésének 
előkészítése, a könyvtári dokumentumok 
kölcsönzése, ill. visszavétele) és az 
olvasók általános tájékoztatása

folyamatos Fábián Róbert, 
Kompár-Kalászos 
Ildikó, Orosz-Antal 
Anita, Tóth Nándor

3. Kölcsönzési adminisztráció ellenőrzése folyamatos Orosz-Antal Anita
4. Az olvasóterem szakrendjének biztosítása folyamatos Karádiné Kövesdi 

Ágnes
Mócsán Krisztina

5. A folyóirat-olvasó szakrendjének 
biztosítása, és az állományából történő 
tájékoztatás

folyamatos Szikoráné Rendes 
Marianna

6. A könyvtárközi kölcsönzések (kérések, 
küldések) lebonyolítása

folyamatos Karádiné Kövesdi 
Ágnes, Mócsán 
Krisztina

7. A M agyar Tudományos Akadémia 
Magyar Tudományos M űvek Tárának 
intézményi adminisztrációja. (Az oktatók 
regisztrációja, tudományos publikációik 
és hivatkozásaik bibliográfiai adatainak 
és hozzáférhetőségének rögzítése, 
ellenőrzése, hitelesítése.)

folyamatos Dr. Bordé Katalin, 
Liptay Enikő, 
Karádiné Kövesdi 
Ágnes, Szikoráné 
Rendes Marianna, 
Kovács Lajos

8. Az olvasók tájékoztatása, 
információnyújtás a könyvtár 
állományából és a könyvtár által elérhető 
adatbázisokból

folyamatos az olvasószolgálatos 
kollégák

9. Rendezvények tartása
Könyvtár Galéria 
Teadélután 
Olvasókör 
Témanapok

folyamatos Böjtiné Tóth 
Henrietta, Jenei 
Péter, Szolnok 
Katalin, Vadné 
Kokovay Zsuzsanna

10. TAMOP 3.2.13-12/1-2012 0526 pályázat 
követése

2020. augusztus B. Tóth Henrietta, 
Szolnok Katalin, V. 
Kokovay Zsuzsanna

11. Felhasználóképzés folyamatos az olvasószolgálatos 
kollégák

A Központi Könyvtár infrastruktúrája, információs technológiája
1. Számítógépek és az azokon használt 

alkalmazások karbantartása, cseréje
folyamatos Kovács Lajos

2. Az ALEPH integrált könyvtári rendszer 
adminisztrátori feladatainak ellátása

folyamatos Böjtiné Tóth 
Henrietta, Fábián 
Róbert, Jenei Péter, 
Kovács Lajos
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3. Az ALEPH integrált könyvtári rendszer 
adatainak napi mentése, 
adminisztrációjának ellenőrzése

folyamatos Kovács Lajos, 
Böjtiné Tóth 
Henrietta

4. A könyvtár web-portáljának 
karbantartása

folyamatos Böjtiné Tóth 
Henrietta, Jenei 
Péter, Kovács Lajos

Mérések a Központi Könyvtárban
1 . Hallgatói elégedettségmérés 2019. nov. 30. Kovács Lajos
A Központi Könyvtár dolgozóinak hazai konferenciákon való részvétele
1 . A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Sz-Sz-B megyei Területi Szervezetének 
rendezvényein való részvétel

folyamatos Dr. Bordé Katalin

2. Részvétel a Levéltár Kutatói Kerekasztal 
rendezvényein

folyamatos Dr. Bordé Katalin

3. A szakmai távoktatásokon, 
webináriumokon való részvétel

folyamatos Dr. Bordé Katalin

Jegyzetbolti munka
1 . A jegyzetek iránti igények felmérése a 

tanév megkezdése előtt, majd azok 
megrendelése a kiadóktól. A megérkezett 
könyvek adatainak rögzítése a 
jegyzetbolti programba és a könyvek 
értékesítése.

folyamatos Horváth Ilona

2. A számlákkal és a könyvek érkeztetésével 
kapcsolatos könyvelés, adminisztrációs 
munka elvégzése

folyamatos Horváth Ilona

3. A könyvújdonságok nyomon követése folyamatos Horváth Ilona
4. A pénztárgéppel kapcsolatos problémák 

rendezése
folyamatos Horváth Ilona

5. Havi zárás készítése a Gazdasági Hivatal 
számára

Minden hónap 
15. napja

Horváth Ilona

6. Negyedévente készletjelentés készítése a 
Gazdasági Hivatal számára

negyedévente Horváth Ilona

7. Ev végi leltár készítése a könyvesbolt és a 
kiadó készletéről

2020. január Horváth Ilona

Nyíregyháza, 2019. 10. 15.

Dr. Bordé Katálin 

könyvtárigazgató

Vadné Kokovay Zsuzsanna 

minőségbiztosítási felelős
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