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BESZÁMOLÓ  
a 2018/2019-es tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről  

Turizmus és Földrajztudományi Intézet 

  

  

I. Oktatás, kutatás, képzés 

 

 feladat beszámoló 

1.  A beiskolázási rendszer fejlesztése, a 
képzés népszerűsítése – bekapcsolódunk a 
központilag szervezett beiskolázási 
programokba 

 Egy fő delegálása a középiskolákban 
megtartandó tájékoztatókra.  

 Bekapcsolódunk az egyetem által 
szervezett „Élménynapba”.  
 az adott tanítási nap látogatható 

óráinak megadása 

 Bekapcsolódunk az egyetem által 
szervezett nyílt napba.  

Földrajz képzés népszerűsítése 

 Folyóvizes terepasztalon szimulált 
árvízi események és hordalékkúp 
épülés bemutatása 

 Tájékozódási és térképészeti 
gyakorlatok 

 Intézetünk két főt (Bácskainé Dr. Pristyák 
Erika, Dr. Vass Róbert) delegált a 

középiskolákban megtartandó 
tájékoztatókra. 

 Oktatóink 6 középiskolában tartottak 
beiskolázási tájékoztatót. 

 Intézetünk bekapcsolódott az egyetem 
által 2018. november 28-án lebonyolított 
élménynapba, lehetőséget biztosítottunk a 
kijelölt tanórák meglátogatására.  

 Részt vettünk a 2018. november 7-én 
megrendezett egyetemi nyílt napon.  

 EFOP-3.4.4-16-2017-00020 „"JEEP!" - 

Junior Engineer, nyílt kutatóműhely: 
2019. május 17. A hozzánk látogató 
diákok nagy érdeklődést mutattak a 
folyóvizes terepasztal, valamint a 
különböző szemcseméret meghatározó 
eszközök iránt. A szemcseanalitikai 

vizsgálatok előtt a diákok elvégezték a 
talaj- és üledékminták begyűjtését is. A 

bemutatókkal sikerült felkelteni a tanulók 
természettudományi szakok, ezen belül a 
földrajz szak iránti érdeklődését. Szintén 
nagyon népszerű volt a középiskolások 
körében a térképészeti eszközökkel 
végzett tájékozódási és térképészeti 
gyakorlatok.  
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2.  Pályázatfigyelés, pályázatok beadása, 
pályázatokon való részvétel 

 Tudományos Bizottság 

 Pályázat benyújtása egy jegyzet 
kiadására.  

 EFOP-3.4.3-16: földrajztanár 
továbbképzés kidolgozása 

 Oktatói kézikönyv (módszertani 
segédanyag) kidolgozása 

 A továbbképzés anyagához tartozó 
PowerPoint bemutató elkészítése 

 A képzés akkreditációs kérelmének 

benyújtása 

 

 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, vagy 

 Csatlakozás más intézményben futó 
kutatási pályázathoz 

Az intézet egyelőre nem látta indokoltnak, 
hogy önálló jegyzet formájában adja ki a 
földrajztanár továbbképzés kapcsán 
kidolgozott módszertani kézikönyvet, ezért a 
Tudományos Tanácshoz jegyzettámogatási 

pályázat benyújtására nem került sor.  

A Tudományos Tanácshoz sikeres pályázatot 
nyújtottak be: Dr. Kókai Sándor (Történeti 
Földrajzi Közlemények kiadásának költségei), 
Bácskainé Dr. Pristyák Erika (konferencia 
részvétel dologi kiadásai), Dr. Vass Róbert 
(konferencia részvétel dologi kiadásai) és Dr. 
Tömöri Mihály (konferencia részvétel dologi 
kiadásai).  

Az EFOP-3.4.3-16: földrajztanár 
továbbképzés kidolgozása (Dr. Kókai Sándor, 
Dr. Vass Róbert és Dr. Tömöri Mihály) c. 

projekt keretein belül elkészült az oktatói 
kézikönyv, a PowerPoint bemutató és 
benyújtásra került az akkreditációs kérelem, 

amely elfogadásra került. 

Az EFOP-3.4.4-16-2017-00020 

azonosítószámú projekt keretein belül 
Bácskainé dr. Pristyák Erika, Dr. Lenkey 
Gábor, Dr. Tömöri Mihály és Dr. Vass Róbert 
szervezett programokat a 2018. évi Kutatók 
Éjszakájához kapcsolódóan.  

OTKA pályázat benyújtására nem került sor, 
de az intézet fontosnak tartja, hogy az oktatók 
folyamatosan pályázzanak posztdoktori 
kutatások lebonyolítására.  

3.  Részvétel a Magyar Akkreditációs 
Bizottság látogatóbizottságának ülésein 

A 2018. október 3-4. között egyetemünkön 
tartózkodó MAB látogatóbizottságának 
ülésein Dr. Kókai Sándor és Dr. Vass Róbert 
képviselte az intézetet.  
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4.  A TDK-ban résztvevő hallgatók számának 
növelése, nagyobb aktivitásra való 
ösztönzése 

A TDK keretében szervezett előadásokon 
a kutatási módszerek és gyakorlati 
alkalmazási lehetőségeinek 
megismertetése a hallgatókkal.  

Házi TDK konferencia szervezése 2018 
novemberében 

A XXXIV. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián várhatóan induló 
hallgatóink (FiFöMa szekció): 

 Czomba Péter 
 Takács Lívia 

A Házi TDK konferencia lebonyolítására 
2018. november 27-én került sor. 
Eredmények: 1.helyezettek: Czomba Péter 
(Témavezető: Dr. Vass Róbert), Takács Lívia 
(Témavezető: Dr. Vass Róbert), Tamás 
Alexandra (Témavezető: Dr. Kókai Sándor), 
2. helyezettek: Varga Tamás Miklós 
(Témavezető: Dr. Vass Róbert), B. Szabó 
Norbert (Témavezető: Bácskainé Dr. Pristyák 
Erika), Dicső Gábor (Témavezető: Bácskainé 
Dr. Pristyák Erika), Molnár Petra (Dr. Lenkey 
Gábor), Gaál Izabella (Témavezető: 
Bányászné dr. Kristóf Andrea) 

A 2019. április 23-26. között az egri 
Eszterházy Károly Egyetemen megrendezett 
XXXIV. OTDK Fizika Földtudományok és 
Matematika Szekció Felszín- és 
szerkezetfejlődés tagozatán belül Czomba 

Péter (nappali osztatlan földrajz tanár szakos 
hallgató) „Felső-Tiszai homokpadok 

szemcseösszetétel vizsgálata” című 
pályamunkájával (Témavezető: Dr. Vass 
Róbert) különdíjban részesült.  

5.  Tehetséggondozás 

 TDK 

 konferenciák  
 Tudományos és ismeretterjesztő 

előadások szervezése a Magyar 
Földrajzi Társaság Nyíregyházi 
Osztálya keretében.  
 Minimum 2 előadás félévente.  

 szakmai előadások  
 mentorálás, egyéni konzultációk 

A Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi 
Osztálya és a Mendöl Tibor Tudományos 
Diákkör szervezésében az alábbi tudományos 
és ismeretterjesztő előadásokra került sor:  

 2018. október 30: Dr. Kókai Sándor: 
Barangolások Új-Angliában (USA) és 
Kanadában 

 2018. november 20: Dr. Lenkey Gábor: 
Izrael – körutazás a szentföldön  

 2019. március 12: Deák Attila és 
Bácskainé Dr. Pristyák Erika: 
Örökségturizmus a Felső-Tisza-vidéken. 
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 2019. március 26: Dr. Nagy Richárd: 
GR20 – Az idegenlégió nyomában 
Korzikán 

6.  Szakmai gyakorlat a harmadéves BSc-s 

nappalis és levelezős hallgatóknak 

A szakmai gyakorlatra 2019. március 23-án, 
külső helyszínen került sor.  

7.  Patronálói 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 

A patronáló tanári munkaterv kidolgozása 
2018. szeptember 15-ig megvalósult.  

A nyitó tájékoztatók 2018. szeptember 30-ig 

megtartásra kerültek.  

A félévzáró konzultációkra 2018. 12. 04-én, 
valamint 2019. 05. 15-én került sor.  

8.  Tudományos konferenciák szervezése:  

 XXXIV. Nyírségi Földrajzi Napok, 

Nyíregyháza.  

A XXXIV. Nyírségi Földrajzi Napok 2018. 

november 14-15. között került 
megrendezésre, amelyen összesen 13 
tudományos előadás hangzott el. (Szervezési 
feladatok: Dr. Kókai Sándor) 

http://www.nye.hu/foldrajz/node/277 

A Kárpát-Pannon térség: tájak, népek, 

tevékenységek c. konferencia 2019. május 
17-18-án, Sárospatakon került 
megrendezésre. (Társszervező: Dr. Kókai 
Sándor) 

https://sarospatak.hu/2019/05/24/tudomanyos-

konferencia-az-mnm-rakoczi-muzeumaban/ 

9.  Részvétel hazai és nemzetközi tudományos 
konferenciákon 

 XXXIV. Nyírségi Földrajzi Napok – 

Nyíregyháza (minden intézeti oktató) 

A 2018. november 14-15. között 
megrendezett XXXIV. Nyírségi Földrajzi 
Napokon minden intézeti kolléga előadást 
tartott. 

http://www.nye.hu/foldrajz/node/277
https://sarospatak.hu/2019/05/24/tudomanyos-konferencia-az-mnm-rakoczi-muzeumaban/
https://sarospatak.hu/2019/05/24/tudomanyos-konferencia-az-mnm-rakoczi-muzeumaban/
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 IX. Magyar Földrajzi Konferencia, 
Debrecen (2 fő) 

 Eszterházy Károly Egyetem Turizmus 

Tanszék alapításának 10. évfordulója 
alkalmából rendezendő szakmai nap (2 
fő) 

 VI. Alföld Konferencia – Békéscsaba 
(2 fő) 

 EUGEO konferencia, Galway, 

Írország. (1 fő) 

A 2018. november 9-11. között Debrecenben 

megrendezett IX. Magyar Földrajzi 
Konferencián Dr. Tömöri Mihály tartott 
tudományos előadást.  

A 2018. november 16-án, az Eszterházy 
Károly Egyetem Turizmus Tanszék 
alapításának 10. évfordulója alkalmából 
rendezendő szakmai napon nem tudtunk részt 
venni.  

A 2018. december 6-án, Békéscsabán 
megrendezett VI. Alföld Konferencián 
Bácskainé Dr. Pristyák Erika tartott 
tudományos előadást.  

A 2019. május 17-18-án, Sárospatakon 

megrendezett Kárpát-Pannon térség: tájak, 
népek, tevékenységek c. konferencián Dr. 
Kókai Sándor tartott tudományos előadást.  

Forráshiány miatt az EUGEO konferencián 
nem vettünk részt.  

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

PhD disszertációk könyv alakban történő 
megjelentetése és oktatási segédanyagként 
való alkalmazása 

 Bányászné dr. Kristóf Andrea 

 Dr. Tömöri Mihály 

A 2018-as naptári évben az intézet 6 oktatója 
összesen 23 publikációt jelentett meg.  

Bányászné dr. Kristóf Andrea megjelentette 

önálló könyvét: Kristóf, A. (2018): A 

szuburbanizáció társadalmi-gazdasági hatásai 
és következményei a miskolci 
agglomerációban. Nyíregyházi Egyetem 
Turizmus és Földrajztudományi Intézet, 
Nyíregyháza. ISBN: 9786155545986 

Dr. Tömöri Mihály megjelentette önálló 
könyvét: Tömöri, M. (2018): A határokon 
átívelő kiskereskedelem társadalomföldrajza: 
Debrecen és Nagyvárad térsége. Debreceni 

Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN: 

9789633187654 



 

6 

11.  Publikációs adatok feltöltése adatbázisokba 
(pl. Magyar Tudományos Művek Tára) és 
ezek rendszeres frissítése 

Az intézet minden oktatója folyamatosan 
frissítette publikációs adatait az MTMT-ben.  

12.  Aktuális kutatási témák az intézetben: A tanév folyamán az intézet oktatói az alábbi 
területeken végeztek kutatásokat:  

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

századi történeti földrajza témákban 
végzett kutatásokat.  

 Dr. Vass Róbert vizsgálta a Beregi-sík 
pleisztocén végi és holocén kori 
felszínfejlődését, a Bodrogzug recens 
fluviális felszínfejlődését, valamint 
hullámtéri feltöltődés-vizsgálatokat 
hajtott végre a Beregi-síkon. A 2019-es 

évtől a hullámtérfejlődési kutatásait 
kiterjesztette a nagyvízi meder érdesség 
vizsgálatára is. A témában 2019 késő 
tavaszán már megjelent egy publikáció, 
valamint egy következő megjelenés alatt 
áll. 

 Bácskainé Dr. Pristyák Erika vizsgálta a 

Szatmár-Bereg turizmusát, a turizmus 
területfejlesztő hatásait, az 
örökségvédelem és bemutatás új formáit 
vidéki területeken. Emellett 
társadalomföldrajzi kutatásokat hajtott 
végre tanyás térségekben, elsősorban a 
bokortanyákon.  

 Dr. Tömöri Mihály áttekintette és 
értékelte az elmúlt években a 
bevásárlóturizmus, illetve a határon 
átnyúló kiskereskedelem témakörében 
született hazai és nemzetközi 
publikációkat, foglalkozott a 

bevásárlóturizmus különféle 
megnyilvánulási formáival, a KSH 
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nemzetközi utazásokra vonatkozó 
adatbázisának elemzése révén kutatta 
Magyarország bevásárlóturizmusának 
főbb jellemzőit, különös tekintettel az 
utazások számára, a költésre, illetve a 

küldő- és célországokra. 
 Dr. Lenkey Gábor a társadalomföldrajzi 

kutatások (Hegyköz) mellett feltárta a 
turizmus és a vidékfejlesztés kapcsolatát, 
illetve különböző turisztikai desztinációk 
vizsgálatával foglalkozott. 

 Bányászné dr. Kristóf Andrea vizsgálta a 
szociálgeográfiai folyamatokat 
Északkelet-Magyarország kiválasztott 
településein, elemezte a miskolci 
lakásárak változását, valamint kutatta a 
szuburbanizációs folyamatokat a miskolci 
agglomerációban.  

13.  A Történeti Földrajzi Közlemények c. 

folyóirat szerkesztése 

 2018. 3-4. szám 

 2019. 1-2. szám 

A Történeti Földrajzi Közlemények 2018. évi 
3-4., valamint 2019. évi 1-2. számai 

megjelentek. (Szerkesztés: Dr. Kókai Sándor, 
technikai szerkesztés: Bancsi Péter) 

http://www.nye.hu/foldrajz/node/178 

14.  Az oktatás és kutatás személyi feltételeinek 

fejlesztése 

 1 fő docenssé való felterjesztése 

(Dr. Tömöri Mihály) 
 1 fő adjunktussá való felterjesztése 

(Bányászné dr. Kristóf Andrea) 

 A PhD-fokozattal rendelkező oktatók 
számának növelése (Bányászné dr. 
Kristóf Andrea) 

A tanév folyamán Dr. Tömöri Mihály 
főiskolai docenssé, illetve Bányászné dr. 
Kristóf Andrea adjunktussá való 
felterjesztése megtörtént.  

Dr. Tömöri Mihály főiskolai docenssé való 
kinevezése 2019. május 29-i hatállyal 
megtörtént.  

Bányászné dr. Kristóf Andrea 2018. 

december 4-én megvédte doktori értekezését, 
így PhD fokozatot szerzett.  

15.  Magda Pál Megyei Földrajzverseny 

indítása 

Az intézet azért tűzte ki céljául a Magda Pál 
Földrajzverseny megrendezését, hogy 

http://www.nye.hu/foldrajz/node/178
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 célcsoport: 10. osztályos tanulók 

 feladatlapok kidolgozása 

o 3 forduló – 100 pont/forduló 

o természeti földrajzhoz, 
térképészethez kapcsolódó 
feladatok: Bácskainé Dr. Pristyák 
Erika, Dr. Vass Róbert 

o társadalomföldrajzi feladatok: Dr. 
Lenkey Gábor, Dr. Tömöri Mihály 

o regionális földrajzi feladatok: Dr. 
Kókai Sándor, Bányászné dr. Kristóf 
Andrea 

 versenyfelhívás elkészítése és 
részvételi feltételek meghatározása 

 A fordulók megszervezése, 
lebonyolítása 

szorosabbra fűzze kapcsolatait a földrajz iránt 
érdeklődő középiskolás diákokkal és ennek 
révén erősítse, illetve diverzifikálja 
beiskolázási stratégiáját. Ennek szellemében 
a Magda Pál Földrajzverseny előkészítése 
elkezdődött, a versenyfelhívás és a 

feladatlapok is részben kidolgozásra kerültek, 
azonban a tanév során még nem tudtuk a 
verseny minden technikai részletét tisztázni, 
ezért nem indítottuk el a versenyt. A fentiekre 
tekintettel a következő tanév folyamán az 
intézet újra megvizsgálja a verseny 

megrendezésének lehetőségeit, mérlegeli a 
tárgyi és személyi feltételek meglétét, és ezek 
alapján fog dönteni a lebonyolítás módjáról. 
A földrajzverseny mellett az intézet 
folyamatosan keresi azokat a további 
lehetőségeket, amelyek révén közvetlenebb 
kapcsolat építhető ki a középiskolákkal. 
Ennek keretében látogatták meg intézetünket 
2019. május 24-én az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégium 11. osztályos 
diákjai (32 fő) két kísérőtanárral. A jövőben 
szeretnénk ezt a gyakorlatot folytatni, így a 

2019/2020-as tanév első félévére már több 
középiskolával is egyeztettünk intézet-
látogatást. 

16.  Dr. Habil. Göőz Lajos főiskolai tanár, 
emeritus professzor 90. születésnapját 
köszöntő ünnepség szervezése 

Az ünnepi konferencia 2018. szeptember 17-

én került lebonyolításra, ahol kollégái, 
tanártársai, az egyetem vezetői, hallgatói és 
barátai köszöntötték a 90. éves Prof. dr. Göőz 
Lajos Tanár Urat. (Szervezési feladatok: Dr. 
Kókai Sándor) 

http://www.nye.hu/90_ev_gooz_lajos 

17.  Részvétel a Kutatók Éjszakáján A 2018. szeptember 28-án lebonyolított 
Kutatók Éjszakáján Bácskainé Dr. Pristyák 
Erika, Dr. Vass Róbert, Dr. Tömöri Mihály és 

http://www.nye.hu/90_ev_gooz_lajos
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Dr. Lenkey Gábor szervezésében az alábbi 
programok valósultak meg:  

 Ásvány- és kőzettani bemutató 

 Szitarázó gép bemutatása 

 Online kitölthető földrajzi és turisztikai 
témájú kvízkérdések 

 Tájékozódási feladat 
 Activity 

A programok lebonyolításába az intézet 
demonstrátorai is bevonásra kerültek. 

18.  Az intézeti oktatók és hallgatók 
eredményeinek folyamatos nyomon 

követése és erről a Rektor tájékoztatása. 

Az intézetigazgató minden hónap elején 

tájékoztatást küldött a Rektor részére az 
intézeti eseményekről, illetve az oktatók és 
hallgatók szakmai eredményeiről.  

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

 2018. november 6: a Magyar Tudomány 
Ünnepének nyitóünnepsége a 
Nyíregyházi Egyetemen 

 2018. november 16: Dr. Áder János 
köztársasági elnök előadása 

 2018. december 5: Dr. Zupkó Gábor, az 
Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete vezetőjének előadása 

 2019. február 19: Tűzvédelmi, 
munkavédelmi, esélyegyenlőségi, 
környezetvédelmi és fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos előadások 

 2019. március 12: Összdolgozói 
értekezlet 

20.  Egyéb események  Kidolgoztuk és akkreditálásra 
benyújtottuk az osztatlan, 12 féléves 
középiskolai földrajztanár szak indítási 
kérelmét.  

 2019. június 5: a 85 éves Frisnyák Sándor 
Professzor Úr, a Turizmus és 
Földrajztudományi Intézet nyugalmazott 
egyetemi tanárának ünnepi köszöntése 

(Szervezési feladatok: Dr. Kókai Sándor) 
 2019. június 27., Tiszaföldvár: Részvétel 

a Magyar Földrajzi Társaság 143. 
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Közgyűlésén és 72. Vándorgyűlésén. 
(Bácskainé Dr. Pristyák Erika, Dr. 
Tömöri Mihály) 

 

II. Mérések  

 

1.  Hallgatói elégedettségmérés 

 Az oktatói munka hallgatói 
véleményezésében (OMHV) érintett 
oktatók névsorának összeállítása és 
elküldése Ménes Ildikónak. 

Az oktatói munka hallgatói véleményezésében 
(OMHV) érintett oktatók névsorát az intézet 
összeállította és elküldte Ménes Ildikónak 2018. 

szeptember 25-ig.  

2.  A hallgatók ösztönzése az 

elégedettségmérésben való részvételre. 
2018. szeptember 26 – október 30. között 
minden oktató felhívta a hallgatók figyelmét az 
elégedettségmérési kérdőívek kitöltésének 
fontosságára. Sajnos ez a munka nem volt 
eredményes, mert a földrajz alapszakon, és az 
osztatlan földrajztanári szakon sem érte el a 
kitöltők aránya a 10%-ot, ezért a mérést 2018. 
decemberében papír alapon meg kellett 
ismételni. A megismételt mérések már 
eredményesek voltak, a részvételi arány az 
alapszakon 28,8%, a tanárszakon 20% volt.  

3.  A 2017/18. tanévi minőségfejlesztési 
tervek (MFT) megvalósulásának 
értékelése 

A 2017/18. tanévre vonatkozó intézeti 
minőségfejlesztési terv teljesüléséről szóló 
beszámoló 2018. október 8-ig elkészült.  

4.  Oktatói teljesítménymérés Az oktatói teljesítménymérő rendszerbe az 
intézet minden közalkalmazotti jogviszonyban 
álló oktatója feltöltette adatait 2018. október 24-

ig. 

5.  Az oktatói teljesítménymérő rendszerbe 
feltöltött adatok ellenőrzése, az oktatók 
teljesítményének értékelése.  

Az intézetigazgató 2018. október 31-ig 

elvégezte az oktatói teljesítménymérő 
rendszerbe feltöltött adatok ellenőrzését, illetve 
az oktatók teljesítményének értékelését. 

6.  Rövid távú (egy éves) oktatói 
karriertervek elkészítése 

A 2018. november 5-i határidőre az intézet 
minden közalkalmazotti jogviszonyban álló 
oktatója elkészítette rövid távú oktatói 




