
II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai 

Név: Dr. habil. Kókai Sándor születési év: 1961.06.07. 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve  

földrajz-történelem szakos középiskolai tanár,  JATE 1985. 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 

aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) 
adott!  

 

Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet 

intézetigazgató, főiskolai tanár 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében 
foglaltak szerint: (PhD/CSc/DLA) (5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!) 

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA 
tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

a földrajztudomány kandidátusa (CSc)  

habilitált főiskolai tanár, egyetemi magántanár 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori 
ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja 

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 

külföldi intézményben stb.) 

1985-86 Kossuth Lajos Gimnázium, Sátoraljaújhely 

1986-88 József Attila Gimnázium, Kunszentmárton 

1988-2000 Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 

2000-2016 Nyíregyházi Főiskola 

2016-         Nyíregyházi Egyetem 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  

    Kutatásaim az Alföld- és a Bánság XIX-XX. századi társadalmi, gazdasági és településhálózati 
sajátosságainak, térszerkezeti jellemzőinek történeti földrajzi aspektusú feltárására irányulnak. Kutatási 

eredményeimről tanulmányok és könyvek formájában publikálok, részben áttekintő tanulmányokban (Alföld, 

Bánság), részben egy-egy mezorégió (pl. Bihar, Szabolcs, Arad-Hegyalja, Marosszög stb.) sajátosságainak 

komplex bemutatásával. Eddigi kutatásaim (amelyet 1995-1998 között, és 2004-07 között OTKA-támogatás 

is segített) eredményeit és megállapításait az 1999 szeptemberében megjelent könyvemben (Az Alföld 

vonzásközpontjai és –körzetei címmel) és a 2010-ben megjelent Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence 

földrajzi munkamegosztásában (1718-1918) címmel foglaltam össze. Harmadik önálló könyvemben 

Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalmi-gazdasági és településhálózati sajátosságait tártam 

fel a második világháborútól napjainkig. 

A Bánság történeti földrajza címmel megjelent könyvemben – mely hiánypótló monográfia – megállapítottam 

és tudományos kutatások során érvekkel alátámasztva bebizonyítottam, hogy a Bánát (Banatus Temesiensis), 

azaz a Temesi Bánság a Kárpát-medence közel harmincezer km2-nyi kiterjedésű (28522 km2) régiója, amely a 
történelmi Magyarország többi régiójától társadalmi-gazdasági és kulturális fejlődésének jellegzetes vonásai 

révén karakterisztikusan elkülönült. Horvátország, Szlavónia és Erdély különállása mellett a Bánság az 

egyetlen olyan országrésznyi terület a történelmi Magyarországon, ahol az igazgatásban, a 

területfejlesztésben és a telepítési politikában 1718-1920-ig a regionális elvek érvényesültek. 

Az elmúlt években figyelmem a Bánság kultúrföldrajzi sajátosságai felé fordult, mind az egyes etnikai 

csoportok, mind az egyes bánsági mikrorégiók vonatkozásában. A Bánság, mint a Délvidék keleti pereme, 

ugyanis kultúrföldrajzi értelemben is átmeneti jellegű régió. 

A Bánság fontos szerepet játszott: a fejlettebb területektől innovációt vett át és továbbított, dinamizálta 



szomszédos határvidékének gazdaságát, mintát adott, s egyúttal életstílust és kultúrát teremtett, s közvetített. A 

Bánság lakosságának nyitottsága, innováció és kultúrabefogadó, valamint közvetítő képessége jól nyomon 

követhető a különböző európai eszmék, szellemi áramlatok, művészeti stílusok lokális, történeti kifejlődésében 

is. E tekintetben a régió a nyugati és a keleti kultúrák határán, a történelmi Magyarország délkeleti peremének 

ütközőzónáját alkotta és jelenti napjainkig. E nemzetiségileg kevert, ám történelmi, kulturális, vagy gazdasági 

szempontból hasonló vonásokkal rendelkező régió, erőforrásai jobb felhasználása érdekében az 

együttműködés felé kell, hogy elmozduljon a határ minden oldalán. 

A különböző fejlesztési projektek, kutatások támogatásai közvetlenül segíthetik a jelenleg formálódó Duna-
Körös-Maros-Tisza Eurorégió kialakulását, még akkor is, ha mindegyik kisebbségtartó államot a Kárpát-

medencében ingerli az egység helyreállításának a fogalma és az elve. 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb 

publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) 
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás 

felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv 
kiadója, éve, terjedelme 

a) - A Nyíregyházi Főiskola oktatási vonzáskörzete napjainkban. In.: Tanulmánykötet Dr. Dobány 

Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára (szerk.: Kókai S.) Nyíregyháza, 2013. pp. 155-170. 

- A Bánság gazdasága a 18. században. In.: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 

80. születésnapjára (szerk.: Gál A. – Kókai S.) Nyíregyháza-Szerencs, 2014. pp. 129-152. 

- Adalékok eltűnt „csonka” vármegyéink demográfiai jellemzőihez (1910-2011). In.: Tiszteletkötet 
Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára. (szerk. Kókai S.-Boros L.) Nyíregyháza-Szerencs, 

2015. pp. 327-342. 

- Bánság, Erdély vagy Partium: a Szörénység. In.: Történeti Földrajzi Közlemények (szerk. Kókai S.) 

2015/2. sz. Nyíregyháza, pp. 25-40. 

 - A dohánykertészek szerepe a Marosszög 18-19. századi társadalmi-gazdasági változásaiban. In.: 

Történeti Földrajzi Közlemények (szerk. Kókai S.) 2016/1. sz. Nyíregyháza, pp. 89-114. 

 - A Marosszög templomainak hatása a tér- és identitástudat alakulására a 18-19. században. In.: A 

Kárpát-medence vallásföldrajza (szerk. Gál A.-Frisnyák S.-Kókai S.). Szerencs, 2016. pp. 223-242. 

             b) - Az Alföld vonzásközpontjai és -körzetei a XIX. század közepén. Észak- és Kelet-Magyarországi 

Földrajzi Évkönyv 7. kötet. Nyíregyháza, 1999. p.181. 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza demográfiai jellemzői, településföldrajzi 
sajátosságai (1945-2005). Pécs, 2009. p. 140. 

- Bánság történeti földrajza (1718-1918). Nyíregyháza, 2010. p. 421. 

- A nyíregyházi földrajztanárképzés öt évtizede (1964-2014). (szerk. Kókai S.) Ny.háza, 2015. p.175. 

- A Délvidék történeti földrajza (szerk.: Kókai S.). Történeti földrajzi tanulmányok 9. kötet. 

Nyíregyháza, 2006. p. 314.  

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

Kutatási eredményeimből rendszeresen tartok előadásokat a Nyírségi Földrajzi Napok és a Magyar 

Tudomány Napján rendezett előadás-sorozatokon, valamint hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. 

Külföldi szakmai előadásokat Csíkszeredán, Rozsnyón, Kassán, Szabadkán, Magyarkanizsán, Zentán és 

Beregszászon tartottam, néhány esetben a Zürichi Magyar Történeti Egyesület felkérésére. Az oktató és 

tudományos kutatómunkám elismeréseként a Magyar Földrajzi Társaság 1999-ben Pro Geographia kitüntetést 

adományozott. Az elmúlt évtizedben a Nyíregyházi Főiskola oktatói, tudományszervezői és kutatási 

eredményeim alapján több elismerésben részesített: Természettudományi és Informatikai Kar Kiváló Oktatója 

(2005), a Nyíregyházi Főiskola Kiváló Oktatója (2008). Több társadalmi és szakmai szervezetnek (pl. Magyar 

Földrajzi Társaság Nyírségi Osztályának titkára, Magyar Meteorológiai Társaság Nyírségi Csoportja, 

Bodrogközi Művelődési Egyesület elnökségi tag stb.) vagyok aktív tagja, s e szervezetek felkérésére 

tudományos és ismeretterjesztő előadásokat is tartok. 2001 júliusától a Magyar Földrajzi Társaság Országos 
Választmányának póttagjává, 2004-től rendes tagjává választottak. 2013-tól az MTA X. osztályának 

Társadalomföldrajzi Bizottsága Történeti Földrajzi Albizottságának elnökeként igyekszem összefogni a hazai 

történeti földrajz művelőinek közösségét és szerkeszteni - az MTMT-ben is jegyzett - Történeti Földrajzi 

Közlemények negyedévente megjelenő folyóiratot. 

 


