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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. 
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 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  




