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Minosegiranyitasi, Monitoring-es Kontrolliroda 
Dr. Szigeti Ferenc 
minosegiranyitasi felelos 

BEszAMOLO 

a 2013/14. tanevre vonatkoz6 minosegfejJesztesi terv teljesi.ileserol 


a Turizmus es FOldrajztudomanyi Intezetben 


Ssz. Feladat Bcszamol6 

1. 
Szakmai gyakorlati hclyek 
szamanak es szinvonahinak 
novelese . 

--
A szukos fomisainkra te kint ttel es az igenyelt kUIso 
penzUgyi tamogatas elmaradasa miatt szakmai 
gyakorlati helyeinket nem sikerUlt az ela iran zott 
mertekben baviteni . Azonban a megleva gyakorlati 
helyeinkkel kapcsolatban a munka szakmai 
szinvonalat noveltuk, elsosorban a kapcsolattartas 
tekinteteben. 

2. Minosegfej lesztesi 
pl'ogramok rendszet'es 
nyomonkovetese es 
hasznalata 

Az intezmenyi es intezeti min6segfcjlesztesi 
programokban megfogalmazott celok es fe ladatok 
telj e uleset folyamatosan ertekeltuk es az 

redmenyeket a visszacsalolas reven beepitetWk a 
j ov6beli programok tervezesi folyamataba. 

3. LLL programok 
lebetOsegeincl{ I<..ihaszmlhlsa 

A vallalt feladatainkat telj esitettuk. 

4. K+F programok szamanak 
novelesc 

A vallalt feladatainkat telj esitettuk. 

5. Oldatoi minoseg tovabbi 
javitasa 

Uj adj unktusaink a 20 13-14-es tanev folyaman 
megvedtek doktori (PhD) disszertac i6jukat, 
megszereztek a tudomanyos fokozatot. 
Dr. Tomori M ihaly Tanarseged Dr adjunktusi 
p alyazatat benyujtotta. 

6. Szervezettebb hallgatoi 
eletpalya-I ovetes 

Olyan elektronikus fe lUletet hoztunk Ietre az Tntczet 
honlapjan, ahova a hallgat6 okos telefonjaval is be tud 
j elentkezni es tudjajeJ zni felenk azt, hogy kikerulve 
m ilyen tapasztalatokat szerzett a gyakorlati eletben 
vagy hoI tudott elhelyezkedni . 

7. Oktatoi utanpotlas 
fej lesztese 

Az Intezet b~pzes i kfnalatat b6viteHlik. Beinditottuk a 
Foldrajz Bsc-n b lUli uj Tertilet- es telepUlesfejleszt6 
koordinator szakiranyt. 

8. TOK tevekenyseg TDK kor evcnte 4-6 to diakkori kutatasban is aktiv, es 
tovabbi 4-6 f6 szervezesi fe ladatokban segft6 
hallgatoval dolgozott. Kozi.illik csak 1-2 hallgat6 
j utott el orszagos konferenciakra. OTDK-ra. mert az 



9. Nemzetkozi ){apcsolatol{ 
tovabbi kiterjesztese 

egyetemi kutat6bcizisokkal neh6z versenyezni , 

valamint kevesen kepesek hosszu tcivu tO bbletmunkat 

befektetni: reszben a megelhetestik finansziroZ~lsa 


(rnuszakos di cikmunkcik itllalasa), reszben a 

sztikseges gye ni kepessegek h ianya miatt. 


MFT Nyirsegi Osztlily es a Mendol T ibor TDK kozos 

programjai: Radics Tamas. geo16gus PhD hallgat6, 

D E Asvany- es Foldtani Tansz6k - Beszamol6 a 20 13 
as Szekely-Magyar Pamir Expedici6r61 Kepkiallftas 

es diavetites - 2014. aprilis 1.; Dr. Stit6 Laszl6: 

K6szenbanyaszat tajformci16 szerepe a Borsodi

szenmedenceben - 201 4. majus 20 .: Dr. Vas R6bert: 

A Beregi-sik paleo-meder hcil6zata - 2014. majus 20. 


Dr. Stit6 Laszl6: OTDT Fi oMa SzB titkar - 2013. 

november 18. ~. L TE TK 


Mendol Tibor TDK megvaI6sult programjai: 

kutat6munkak: antropogen tajfOlmalas, 0 'DK 

tOrtenete; helyi Diakkori Konferencia - 2014.05.24. 


Kutat6k Ejszakaja (tllzh{my6 bemutat6t61 a 

tajekoz6dason at a turizmusig). A segit6 hallgat6k egy 

resze TDK kutatasba is bekapcso16dott. 


Sikerkent konyvelhet6 el, hogy Ie e lezosok kozUI is 

sikerUlt tudomanyos diakkori kutatasokba hallgat6kat 

bevonni . 


A hallgat6i letszam csokkenese es a tehetsegescbb 

hallgat6k egyetemek fe le orientaI6dasa miatt a TDK 

tevekenyseg egyre nehez bben fenntarthat6, amelyet 

tovitbb nehez!t az hallgat6k ut6finanszirozasi 

rendszere, a TDK korok anyagi tamogatasanak 

hianya, az intezeti kutatasok penztelensege. 

Folyarnatos szakrnai kapcsolatot tartottunk fent a 
nagyvaradi (pl. turizmlls, gazdasag), a szatmarnemeti, 
az ungvari es a beregszaszi felsOfokll intezmenyek 
geo grafusai val. 
Prof. Dr. HanllSZ Arpad sikeresen lezarta a hataron 
atnyuI6 kozos paIyazatat a Karpataljai Tourinfo 
Irodakkal. 
Tan6rakon hirdettUk a lehetoseget.10. ERASMUS programokon 

val6 reszvetel segitesc 
A kurzusertekelesek megszCmt k. 11. Kurzusertekelesben jelzett 

pl'obh~mak, intezkedesek 
12. A hallgat6i 

eJegedettsegmeres 
eredmenyei altai jelzett 
problem~lkra tOrteno 
in tezked esek 

A hallgat6k r alis problemait minden esetben 
figyelembe ettUk. 

13. Kepzesi programok Kidolgoztuk, aklaeditaItattuk, a 20 14-15-os tanevt61 

fejlesztese (uj szakiranyok beinditottuk az uj telepUlcs- es tertiletfejlesztesi 

ald{rcditaci6ja, koordinator specializaci6nkal. Az ehhez kapcso16d6 

http:2014.05.24


tana oyagfejlesztes es tantervi hal6t, tantargyleinisokat, tananyagokat es 
jegyzetinis) kovetelmenyrendszert kidolgoztuk (Dr. habil. K6kai 

Sandor, Dr. Tokes Tibor) . 
14. 
 Kutahlsfejlesztes, 


publikaci6k tervezese, 

konferenciak 


Torteneti Foldrajzi Kozlemenyek cimmelllj 
tudomanyos periodikM inditottunk, am Iy az 
Interneten is elerheto. 
Intezetlink 2013. november 5-en megszervezte a 
XXIX. Nyirsegi Foldrajzi Napok c. konferenciat. 
lntezetlink a szerencsi Bocskai Istvan Katolikus 
Gimnaziummal, valamint a Magyar Foldraj zi 
Tarsasaggal egyi.Htmllkodve 2014. majus 9- 'n 
tizenegyedik alkalommal szervezett taj fci ldrajzi 
konferenciat Szerencsen. 
Dr. Dobany Zoltan elkeszitette "A tajhasznalat 
tOrteneti szakaszai a Taktakozben (18-20. szazad)" 
cimu konyvet, amely e-book fonnajaban £; Itoltesre 
kerult az intezeti honlapra. 
Prof. Dr. Hanusz Arpad elkeszftett egy a magyar es a 
Karpataljai kezmuveseket bemutat6 magyar, angol , 
ukran nyelvu kiadvanyt. 
Ket kollegank a Magyary Zoltan Posztdoktori 
Osztondij (Dr. Slito Laszl6, Dr. Tomori MiMly) 
kereteben vegezte kutat6munkajat. 
Az Eur6pai Foldraj zi Tarsasagok (E GEO) negyedik 
kongresszusan (20 13 . sz,-,ptember 5-7., R6ma) 1 
kollegank (Dr. Tomori Mihaly) vett reszt. 
Az Alkalmazott Tudomanyok 1. F6ruma c. 
konferencian (2014. marcius 13-1 4., Budapest) 2 
kolIegank (Prof. Dr. Hanusz Arpad, Dr. Tomori 
Mi haly) vett reszt. 
"A geogrMus lltjai" - T6th J6zsef Emi el konfcrcncdll1 
(2014. marcius 18. , Pecs) az intezet 3 munkatarsa (Dr. 
habi l. K6kai Sandor, Bacskaine Dr. Prist yak Erika, 
Dr. Tomori Mihaly) vett reszt. 
A Nemzetkozi Foldraj zi Uni6 (IGU - International 
Geographical Union) R gionalis Konferenciajan 
(2014. augusztus 18-22., Krakk6, Lengyelorszag) 1 
kolIegank (Dr. Tomori Mihaly) vett reszt. 
A VII. Magyar Foldrajzi Kont! rencian (2014. 
szeptember 2-4., M iskolc-L illafured) 2 kollegank (Dr. 
Suto Laszlo, Dr. Tomori Mihaly) vett reszt.. 
Az MFT Nyirsegi Osztaiyanak megval6sult 
programjai: Krist6f Andrea (NYF-TFI): Onga 
teleptilesszerkezete es tarsadalmi differencialtsaga 
napjainkban - 2014. februeir 27.; Dr. Vass R6bert: A 
hullamteri fe ltOltodes kerdesei a Tisza beregi 
szakaszanak peldajan keresztlil - 2014. marciu 4.; 
Pajt6kne Dr. Tari Ilona, rektorhelyettes, 
tanszek ezeto; Mika Janos egyetemi tanar EKF 
Foldrajz Tanszek: A klimavaltoz8.s uj tudomanyos es 



15. Hallgat6i szolgaltatasok 
fejlesztesc 

oktatasi kihfvasai - 20 14.marci us 25. ; Prof Dr. 
Hanusz Arpad : Szelsoseges idojanisi helyz tek hatasa 
a turizmusra - 2014. aprilis 8.; Szepesi Janos, 
tudomanyos munkatars, MTA-ELTE Vulkano16giai 
Kutat6csoport: Vulkanok, a termeszet teremt6 es 
pusztit6 erej e, mllkodes, tapasztalatok, felkeszli!es, 
perspektivak - 2014. majus 12. _ 
HOT-tel valo kapcsolattartas : DJB tagsagon keresztiil 
valosult meg. 

Dr. SUto Laszlo a tehetseggondozo szakkollegiumban 
2 fo mentoralasat veg zte. 

XVII. Less Nandor Ernlektur a, nomad terepfuto 
verseny es Geotop N ap tuc1ornanyos ismeretteljeszto 
kirandul<is forendezese 2013.10.1 2. - Dr. Suto Laszlo 

Az intezmenyi oktatok alacsony szama, s a 
szakdolgozo diakok meg magas letszama miatr 
kc~nyszerpalyan mozogva felevente 10-30 kozotti 
szakdolgoz6t vittunk szemelyenkent, amely 
tulterheltseget jelentett, es eppen a bizonytalanul 
teljesito hallgatok fele kevesebb segitsegnyujtasi 
lehetoseget tudtun k biztositaol . 

16. A nyilvanossag biztositasa A vallalt feladatainkat telj esitettUk. 
(pI. hOlllap frissitese, media
megjclenes, stb... ) 

17. A Idilso szolgaltatasok A vallalt feladatainkat teIj esitetttik. 
fejlesztese (pI. altalanos 
iskolai es kozepiskoiai 
f61drajztanarok 40 ora ' 
tovabbkepzese) 

18. Szakmai es minosegiigyi 
tovabbkepzesek 

19. Beiskohiz~lsi strategia 
fejlesztese 

Intezetlink rninosegiranyitasi felelose (Dr. Tornori 
Mihaly) f(~szt vette a Dr. Szigeti Ferenc altaI 20 14. 
februar I3 -an tali ott minosegligyi oktatason, az 
osszeallitott tananyagban foglaltakat az intezet 
munkatarsaival megisme11ette. 
IntezetUnk 3 munkatarsa (Bacskaine Dr. Pristyak 
Erika, Dr. Tomori Mihaly, Dr. Vass Robert) vett n~szt 

a Bartfai Endre (BGF K.VIK. adj unktusa) altaI tartott 
Micros Fidelio 8 szakmai szamitogepes szoftver 
hasznalatat bemutat6 szakmai tovabbkepzesen. 
Az Intezet altaI szervezett tudomanyos 
ismeretterjeszto eloadasokra es szakmai napokra 
rendszeresen meghivtuk a gyakorl6iskolak tanarait es 
diL~kj ai t. Tovabbi kapcsolatepites a leterheltseg okan 
nem mukodo11. 

20 . Palyazatok, infrastruktura 2013/14. OTKA tag, DE Foldtudomanyi Intezet (Dr. 
fejlesztes SOto Laszlo); 

Magyar Zoltan Posztcloktori OszWndij (Dr. Suto 
Laszlo, Dr. Tomori Mihaly) 



Nyiregyhaza, 2014. szeptember 25. 

Tisztelettel 

{{tIL. ~r 
Dr. habil K6kai Sandor 
intezetigazgat6 

Dr. Tomori Mihaly 
intezeti minosegininyitasi felelos 
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