
























































































































































































































BESZÁMOLÓ 

a 2017/18. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről 

Vizuális Kultúra Intézet 

Dr. Szepessy Béla intézetigazgató 

 

Feladat Beszámoló 

Beszámoló a VKI 2017/18 

évi minőségfejlesztési 

tervének megvalósításáról. 

A kollégák a beszámolót meghallgatták és elfogadták 

kiegészítő észrevételek nélkül. A munkát igen megnehezítő 

körülményekként az infrastruktúrát kell megemlítenünk: az 

oktatáshoz használt laptopok igen elavultak, leállnak. A 

termekben vetítéshez szükséges volna praktikusan gyorsan 

kezelhető elsötétítésre (a jelenlegi megoldás, csak részlegesen 

alkalmas, a fekete panelek nagyon felforrósodnak a napon, és 

nyomják a terembe a hőt). 

 

Tapasztalatok beépítése a 

2017/18-as tanév tervébe 

A 2017/18-as tanévben a VKI minőségfejlesztési terve a 

tervezettek szerint alakult, a kollégák teljesítették a kitűzött 

célokat, a hallgatók munkája az elvárhatók szerint alakult. 

 

A felvételi esetében a szakmai tudásnak, rátermettségnek, 

kreativitásnak alapfeltételnek kell lennie, éppen ezért fontos 

lenne a felvételi szempontjainak - saját szempontjainknak - a 

felülvizsgálata, tisztázása és érvényesítése akár az 

intézményben kialakult eljárási renddel szemben is. (Ha ez 

másként nem lehetséges, összefogással, konzorciumi szinten 

kell az egységes felvételivel kapcsolatos álláspontokat 

kialakítani.) 

 

A különböző kollokviumokon interaktív dialógus alkalmazása a 

hallgatókkal a figyelem fenntartása érdekében (pl. a műelemzés 

egyes pontjainak kifejtése, fokozatos rétegeibe való 

ismertetések). 

 

Fontos feladat a 2018-ban 

esedékes akkreditációra 

való felkészülés. 

A személyi és az oktatási anyagokat a kollégákkal egyeztetve 

folyamatosan aktualizáljuk, a felmerülő problémákra 

igyekszünk azonnali megoldásokat keresni. 

 

 

Dokumentumok naprakész 

megléte. 

Jelentős probléma, hogy két 

Az egyetem levelezőrendszeréhez kapcsolódó Felhő 

szolgáltatás működésében fennakadásokat tapasztaltunk, illetve 

nem minden funkciója felhasználóbarát. Hasznos lenne, ha az 



év alatt hat adminisztratív 

dolgozónk távozott, az 

anyagok gondozása így 

mindig az esedékes 

munkatárs rendszerezésére 

épült. 

 

Intézetnek lehetne egy közös Felhő felülete, ahová régi és új 

anyagaink feltöltésre kerülhetnének, on-line javítható, 

szerkeszthető változatban. Nem lennénk kiszolgáltatva. 

Az idei tanév felétől ez a probléma az ügyintézőmunkába 

állásával megoldottnak tűnik. 

Az intézetnél dolgozók 

2016/17 évi 

karrierterveinek 

ellenőrzése. Az új 

karriertervek elkészítése. 

Dr. Szepessy Béla intézetigazgató 

Lukács Gábor minőségirányítási felelős 

 

Az intézetnél dolgozók 2016/17 évi karrierterveinek ellenőrzése 

rendben lezajlott, az új kollégákat segítettük az új tervek 

elkészítésében 

 

Az eddigi pozitív 

tapasztalatokra építve a 

képzőművészeti képzés 

intézményi húzóágazat 

szerepét tovább szükséges 

erősíteni. Különösen fontos 

az osztatlan képzések iránti 

fokozódó érdeklődésre 

építeni. 

 

Az új tanévben induló egyetemi felvételi eljárás kezdetétől 

terveztünk középiskolásokat megszólító eseményeket: továbbra 

is terv kiküldeni népszerűsítő anyagokat, legkésőbb januárig. 

Esetleg intézetet népszerűsítő prezentáció készítése az 

EDUCATIO kiállításra és az egyetemi nyílt napokra. 

 

Kapcsolatok ápolása fontos volt olyan nálunk végzett 

hallgatókkal, akik középiskolában, művészeti 

szakgimnáziumokban tanítanak. 

- nyíltnap 

- átoktatás művészeti középiskolákba, művészeti körökbe 

- pályaválasztó nap a középiskolákban. 

Ilyen esemény volt 2018 1. félévében március 26-án, 40 diák 

látogatott el a Művészeti Szakgimnáziumból a Vizuális Kultúra 

Intézetbe, ahol egy tájékoztatót hallgattak meg a képzésekről, 

és kipróbálhatták a médialabor Leonardo 3D-s szobrászati 

programját. 

- gyerekrajz pályázatok zsűrizései (2018) 

- A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Nemzetközi 

Napja alkalmából hirdetett „Zöld erdőben jártam…” című 

diákrajzpályázat zsűrizése (Havasi Tamás) 

- Újcsanálosi Kossuth Lajos Református Általános Iskola 

Körzeti rajzpályázatának zsűrije (Havasi Tamás)  

 

Összművészeti programok szervezése, intézetek közötti 

összefogás, szakmai tapasztalatcsere. Egyetemi programokhoz 

kapcsolódó vizuális arculat tervezése, a vizuális kommunikáció 



szükségességének hatékony képviselete, javaslattétel és 

tanácsadás. Főiskolai és saját kiadványok tervezése. Kiállítás 

szervezés, a saját műhelyeinkben folyó tevékenység folyamatos 

bemutatása, beszámoló kiállítások szervezése (műterem 

kiállítások, év végi záró kiállítás). Pályázati anyagok rendszeres 

bemutatása („Ruhatár” Galéria). Meghívott rangos 

képzőművészek és volt tanítványaink bemutatkozásainak 

szervezése (pl. Könyvtár Galéria). 

Művészeti egyetemekkel való együttműködés, közös szakmai 

programok (művésztelepek) szervezése. (Ez is megvalósult 

például.) 

Helyi, regionális és országos kiállítások rendezésében való 

részvétel, képzőművészeti szimpóziumok lebonyolítása. 

 

A már előterjesztett porcelánfestő végzettséget nyújtó 

szakirányt is hasznosnak találnám, ha még mindig lenne rá 

igény. 

 

 

Az idei tanévre 

elkészültünk az új 

tantárgyleírásokkal, fontos 

azonban az intézeti BA 

alapozó képzések 

programjainak frissítését 

továbbra is szem előtt 

tartani. 

Továbbra is fennálló probléma: a munkaerő-piaci kereslet 

kielégítésére való törekvésnek és az esetleges MA (főként 

tanári, de akár művészeti vonalon is) előkészítésének nehezen 

összeegyeztethető volta egy képzésen belül. Erre korábban már 

többen is felhívták a figyelmet. Az alapképzés „kimeneti 

használhatósága”, használhatóságának biztosítása – akár az erre 

épülő MA végzettség megszerzése nélkül is -, továbbra is 

megoldandó feladat. Hatékony, értelmes célok – kimeneti célok 

– megfogalmazására van szükség, amelyek önmagukban is 

vonzóak lehetnek az érettségizett fiatalok, de egyben a 

„munkaerőpiaci kereslet” – vagyis egyfajta társadalmi igény 

számára is. 

 

Az Alkotás, vagy a Rajzi stúdium kurzusokon való innovatív 

feladatok alkalmazása, melyek fenntarthatják a hallgatók 

érdeklődését az adott téma iránt, valamint megismernek új 

fogalmakat, kategóriákat, stílus irányokat, művészeti 

kezdeményezéseket stb 

 

 

Az osztatlan tanárképzés 

programját illetően feladat 

az eddigi tanévek 

tapasztalatai alapján a 

A hallgatók több évet töltenek intézményünknél, mint az 

alapszakosok. Mégis a szakos kontaktóráik száma beszámolóik 

szerint nem mindig elegendőek.  



képzés erősítése, minél 

szélesebb körű 

megismertetése. 

Terveinkben szerepel  

az új képzési formákra való 

felkészülés. 

 

Az osztatlan tanárképzés 

mintatantervét a működés 

során felémerülő 

problémáknak, 

tapasztalatoknak 

megfelelően módósítjuk, 

kiegészítjuk a tantervet, 

tananyagot. 

 

 

A művészettörténetet, amely számukra a fő elméleti tárgy, 

szívesen tanulnák hat féléven keresztül, hozzáalakítva 

képalkotás alapszak tantárgyi szerkezetéhez. 

A 2016/17. tanévi 

minőségfejlesztési tervben 

megfogalmazott, de nem 

teljesült vállalásokat 

beépíteni az új fejlesztési 

tervbe (ha még aktuálisak). 

 

 

A képalkotás alapszakon belül a festő és grafika szakirány 

beindítása. (Ez az új KKK függvénye). 

A hallgatói 

elégedettségmérés 

elemzése. 

A hallgatók által 

megfogalmazott fejlesztési 

javaslatok áttekintése, 

értékelése, a hasznos 

elképzelések beépítése. 

 

A hallgatókkal a kapcsolattartás folyamatos, kéréseiket az 

intézményi, tanrendi keretek között mindig igyekszünk 

megoldani. 

- kötelező művészettörténeti tanulmányút kérdése megoldódott 

- nyári művésztelepi gyakorlat folyamatos racionalizálása 

- hallgatói igény a kollégiumi műterem és galéria létrehozása 

Erasmus: erőfeszítéseink 

ellenére nem nő az 

érdeklődő hallgatók száma, 

mindenki fél az év 

vesztéstől, pedig Erasmus 

tájékoztató napot is 

tartottunk. A külföldi 

hallgatók fogadása 

érdekében a 

tantárgyleírások angol 

nyelvre való fordítása 

megtörtént. 

Ezek mellett is fontos hazai 

Feladat az Erasmus program intézeti, oktatói részről való 

kiemelt támogatása, az érkező diákok tanulmányainak segítése, 

a kapcsolódó Erasmus programokban való részvétel. A kiutazó 

diákokkal való kapcsolattartás, feladatok kiadása, konzultációk 

biztosítása, az elvégzett munka értékelése, rugalmasság és 

alkalmazkodás a lehetőségekhez, stb. 

 

Erasmus nyári gyakorlatok, illetve a rövidebb időtartamú 

hallgatói mobilitási projektek (1 hét- 1 hónap max.) is 

hasznosak volnának a hallgatók számára. Ezekben akár minden 

tanévben is részt tudnának venni, különféle országokban, az 



és külföldi ösztöndíjakat 

igénybe vevő hallgatóink 

számának folyamatos 

növelése, Románia, 

(Nagyvárad) Litvánia. 

Portugália, Törökország 

továbbra is célország 

hallgatóink számára, ami 

kiegészült Németországgal 

és Lengyelországgal. Az 

Erasmus program keretében 

minden évben szeretnénk 

fogadni külföldi 

hallgatókat. 

 

itthoni kurzusok végzésével párhuzamosan. 

 

A külföldi cserediákok nagy érdeklődést mutatnak a gyakorlati 

feladatok részvételében a meghirdetett angol nyelvű 

kurzusokon kívül, melynek megnyilvánulása az oktató és a 

hallgató közti nyitott dialógus. 

 

Nagyváradon a meglévő és jól működő intézményi kapcsolatok 

ápolása a cél, míg Milánóban új kapcsolatok kiépítésére fogok 

törekedni. A milánói egyetemmel jelenleg semmilyen 

intézményi kapcsolat nincs. Hallgatóinkat folyamatosan 

ösztönözzük az Erasmus programok pályázására. 

 

 

Minden eddigi 

minőségbiztosítási tervünk 

fontos eleme a publikációk 

kérdése. Az eddigi 

eredményes munkánknak 

megfelelően továbbra is 

fontosnak tartjuk a 

kutatásfejlesztést, a 

publikációk tervezését, 

továbbra is szorgalmazni 

kell a konferenciák 

szervezését. 

Intézetünk az oktatás 

mellett aktív elméleti és 

gyakorlati kutató, 

tudományos és főleg 

művészeti munkát végez. 

Egyetemi tanáraink 

folyamatosan publikáljanak 

hazai és nemzetközi 

szinten, alkotó művészeink 

vegyenek részt az ország 

minden jelentős 

képzőművészeti tárlatán. 

JANKÁNÉ PUSKÁS BERNADETT 

 

- Két kárpátaljai fatemplom és ikonosztázaik.  In: Pilipkó Erzsébet, 

Fogl Krisztián Sándor (szerk.) 

 -Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencé ben 10.. 983 p. 

Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum, 2017. pp. 683-707. 

(ISBN:978-963-9938-22-9) 

- Drewniane cerkwie Mukaczewskiej diecezji XVII wieku.  In: Rotter 

Lucyna; Giza Andrzej (szerk.), Krajobraz i dziedzictwo kulturowe 

Europy: Sacrum - profanum. 725 p. Kraków: Avalon, 2017. pp. 337-

346. (ISBN:978-83-7730-372-6) (idegen nyelvű) 

- Istenszülő-ünnepek ikonográfiája a Kárpát-vidéki középkori 

ikonfestészetben. In: ATHANASIANA (ISSN: 1219-9915) (45) pp. 

47-63. (2017) 

 

Konferenciák: 

- 2017. október 19.  Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Ortutay Elemér Görögkatolikus 

Szakkollégium  

- „Utaidat, mutasd meg nekem!” – A magyarországi 

görögkatolikusok története a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye kánoni felállításáig (1771) címmel.  

- A keleti és a nyugati hagyomány találkozása a Kárpátok 

vidékén az uniók előtt c. magyar nyelvű előadás 

- 2017. nov. 14-15 Krakkó. Krakkó, IIJP Pápai Egyetem, 

Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa 

Kulturowego UPJP II w Krakowie, Unity of diversities – 

cultural heritage of the Visegrad Four c. nemzetközi 

konferencia,  Spotkanie europejskiej i bizantyjskiej tradycji w 

sztuce XVII wieku diecezji mukaczewskij c.  lengyel nyelvű 

előadás 

- Kolozsvár, 2018. július 1–5. Erdélyi Reformátum Múzeum- 

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, A 

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének és az 



Egyházi Muzeológusok Egyesületének közös vándorgyűlése és 

konferenciája. Szakértői kerekasztal beszélgetés résztvevője. 

SZEPESSY BÉLA 

 

2017 

Nemzetközi Művésztelep, Borospatak, Románia  

Megyei Őszi Tárlat, Városi Galéria, Nyíregyháza 

Önálló Kiállítás, Gyergyószárhegy, Cika terem  

IV. Jászfényszarui Művésztelep kiállítása 

64. Vásárhelyi Őszi Tárlat, Hódmezővásárhely 

Nemzetközi Művésztelep kiállítása, Jászdózsa 

Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves kiállítása 

Reformáció-500 című kortárs grafikai tárlat, Debrecen 

XXI. Arcok és sorsok országos portré biennále, Hatvan 

„Káosz és rend” Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 

Kiállítása, Szeged 

„Tükör által homályosan” Önálló kiállítás, Városi Galéria, 

Nyíregyháza 

„Tükör által homályosan” Önálló kiállítás, Szatmár Múzeum, 

Mátészalka 

Arta pe hârtie, expoziţie de desen @ Institutul Maghiar din 

Bucureşti, Bukarest, Románia 

 

2018 

Primek primisszima+ Sepsiszentgyörgy, Lábasház 2018 02 09-

03 09 

A Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep Kiállítása, 

Városi Galéria, Nyíregyháza 

Sorsok - Kőrösi Csoma Sándor tárlat, Kovászna,  

27. Debreceni Tavaszi Tárlat, „Friss hajtás”, Kölcsey Központ 

Bényi Árpád terem, Debrecen 

IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé, Kecskemét 

Önálló Kiállítás, Kisvárda, Művészetek Háza 

Önálló kiállítás, Marosvásárhely, Kultúrpalota 

Önálló Kiállítás, Magyar Írószövetség Székháza, Budapest 

Önálló Kiállítás, Városi Galéria, Fehérgyarmat 

Jászdózsai Nemzetközi Művésztelep Zárókiállítása, Jászdózsa 

Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Kiállítása, 

Hajdúböszörmény 

Kunstverein Iserlohn e.V. Kiállítás, Iserlohn, Németország 

Retró” Hegyvidéki Művésztelep Kiállítása, Hegyvidék Galéria, 



Budapest XII. ker. 

DIGITÁLIS AGORA 2018, II. Nemzetközi Digitális Triennálé, 

Művészetek Háza, Szekszárd 

Válogatás a Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep 

anyagából, Nagyvárad Oradea, Románia 

Szárhegyi művésztelep című kiállítás. Haáz Rezső Múzeum, 

Székelyudvarhely, Románia 

Múlt, jelen, jövő a debreceni grafikai hagyományok tükrében. 

Válogatás a GADE grafikai gyűjteményéből. Debreceni 

Művelődési Központ, Debrecen 

Magyar Tájak Országos Tájkép Biennálé, Hatvan 

 

Díjak 

2017Reformáció-500 című kortárs grafikai tárlat, Debrecen, 

Nívó díj  

2017 XXI. Arcok és sorsok országos portré biennále, Hatvan, 

Ezüst diploma 

2017 „Tudományért, Művészetért” díj – Nyíregyházi Egyetem 

2018 Debreceni Tavaszi Tárlat – Holló László galéria díja 

Irodalom 

Szakolczay Lajos: Rajzos világmindenség, Szepessy Béla 

kiállítása a Magyar Írószövetség Klubjában, Magyar Napló, 

XXX. évfolyam 2018. augusztus 

Szakolczay Lajos: Invenciódús létmagyarázat, Szepessy Béla 

linóleummetszeteiről, AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai 

folyóirat, 2018. Nyár 

 

Tanulmányutak 

- 2018 Iserlohn, Németország 

FABÓK DOBRIBÁN FATIME 

- 2018: Silver Quadriangle – Ezüst négyszög, Galeria Sztuki, 

Krosno 

- 2018: III. Egri országos akvarell triennálé – Dobó István 

Vármúzeum, Eger 

- 2018:   Eleven fény, egyéni tárlat, Nyíregyházi Városi 

Galéria. Pál Gyula terem,   

- 2018:    Kert a városban, A Gödöllői Iparművészeti Műhely 

tárlata, Vigadó Galéria, Budapest 

- 2018:    Silver Quadriangle – Ezüst négyszög, A Videgrádi 



Négyek országainak képzőművészeti tárlata, Contemporary Art 

Gallery  Przemysl, Lengyelország 

- 2017:    Egerszegi szalon, Városi Hangverseny és 

Kiállítóterem, Zalaegerszeg 

- 2017: Ludwig Múzeum, Budapest: Szakmai nap vizuális 

kultúra pedagógusok részére 

- 2018: Művésztelep a NYE Vizuális Kltúra Intézetének 

hallgatói számára, Gödöllő 

- 2018: Body, preparált emberi testeket bemutató kiállítás 

tárlatvezetéssel, Budapest 

HAVASI TAMÁS 

2017 

- Havasi Tamás, Orosz Csaba, Tóth Tibor: PEDAGÓGIAI 

PROGRAM, MOHOLY-NAGY VIZUÁLIS MODULOK – a 

21. század képi nyelvének tanítása, 2. modul: VIZUÁLIS 

MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓ, digitális publikáció az MTA-

ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport 

támogatásával. (pp. 1-48.) 

- KÉPMÁS magazin 2017/03 p. 36. Egy kép többet mond ezer 

szónál? –riport- (Képernyők és kijelzők tükrében) 

- Havasi Tamás, Dr. Orosz Csaba: Bevezetés in: Elméleti 

háttértanulmány (Komplex Alapprogram MIM VM csoport) 

digitális publikáció Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017 

(pp. 3-8.) 

- Havasi Tamás, Dr. Orosz Csaba: A tanterem üzenete in: 

Elméleti háttértanulmány (Komplex Alapprogram MIM VM 

csoport) digitális publikáció Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 

2017 (pp. 52-56.) 

- Absztrakt XVII. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI 

KONFERENCIA Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 2017. 

november 09–11. előadás: Havasi Tamás: VIZUÁLIS MÉDIA 

KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMÓDSZERTANI KUTATÁS, 

MTA-ELTE Vizuális Kultúra Kutatócsoport 

- Tamás Havasi in: Artur Mota Miranda: Contemporary 

international ex-libris artists volume 23. 2017 (pp. 96-99.) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1839996568&hc_ref=ARSF-NxPiS9h2xAdniX6-hTBqICrybFWUWDtqbDtqes0RnQ0F-3PbNvEY81QyMu76ko


2018 

- Gaul Emil, Havasi Tamás, Nagy Imre, Sándor Zsuzsanna: A 

21. század képi nyelvének tanítása a Bauhaus magyar 

mestereinek pedagógiai öröksége nyomán, in: Magyar 

Tudomány 179. évf. 6. szám; 2018/06 a Magyar Tudományos 

Akadémia folyóirata; Tematikus összeállítás, 

Művészetpedagógia, Education through Arts, 

Vendégszerkesztő: Kárpáti Andrea Akadémiai Kiadó (pp. 800-

807) online: 

https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud_f8111_i1 

(2018-06-01) 

- Orosz Csaba - Havasi Tamás - Gaul Emil - Tóth Tibor 

Digitális kultúra a kortárs képzőművészetben és a 

művészetpedagógiában in: Iskolakultúra 2018/1-2. 

Kiállítások: 

2017 

- Nemzetközi Ex libris kiállítás “Kobiety-Kwiaty-Kobiety”  

(woman-flowers-woman) Lech (Leszek) Grochulski 

Magángyűjteménye Czestochowa (Lengyelország)  

- Nyírbátori képzőművészek kiállítása (Farkas Anna, Küzmös 

Enikő, Havasi Tamás) a 25. szilágysomlyói Báthory Napok, ill. 

a testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulóján Szilágysomlyó, 

Polgármesteri Hivatal nagyterem szept 22- október 13-ig 

(Románia) 

- “Graphium 2017” Nemzetközi Mini Print Szalon Timisoara 

(Románia) 

- VII “CONTRATALLA” International Bienial Of Ex-Libris 

dedicated to WINE Tarragona, (Spanyolország) 

- Szabadkai Képzőművészek és Iparművészek Egyesülete III. 

Nemzetközi Ex libris Kiállítása (Szerbia) 

- 9th International Competition Ex Libris Biblioteca Bodio 

Lomnago 2017-2018 „COMICS AND CARTOONS to 

celebrate the 90th birthday of Mickey Mouse” Bodio Lomnago 

(VA), (Olaszország) 

2018 

- Nemzetközi Kollektív Ex libris kiállítás”City Radowsko - 

https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f8111#matud_f8111
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f8111#matud_f8111
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f8111#matud_f8111
https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud_f8111_i1


Biblioteca city” Lech (Leszek) Grochulski Magángyűjteménye 

Radowsko (Lengyelország) 2018 február 8. 

- Nemzetközi Ex libris kiállítás Lech (Leszek) Grochulski 

Magángyűjteménye Muzeum Regionale, Radowsko 

(Lengyelország) 2018 március 14 

- Nemzetközi Ex libris kiállítás”Gade Mater” Lech (Leszek) 

Grochulski Magángyűjteménye Czestochowa (Lengyelország) 

2018 március 21. 

- Hadron Művészeti Egyesület “SZMOG” című kiállítása 

Nyíregyházi Galéria Pál Gyula terme. A Magyar Kultúra napja 

alkalmából január 22. 

- Nyírbátori képzőművészek közös kiállítása (Farkas Anna, 

Havasi Tamás, Krivánik József, Küzmös Enikő) A Magyar 

Kultúra napja alkalmából január 22. Nyírbátor 

Díjak: 

- 2017Az eredményes grafikai felkészítő munkáért különdíj. 

IX. Ex Libris kiállítás, Interetno Fesztivál 2017 keretében, 

Szabadkai Népkör, Szabadegyetem Galériája (Szerbia) Mint a 

Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium és a Nyíregyházi 

Egyetem, Vizuális Kultúra Intézet oktatója.  

Kiállított alkotók (Nyíregyházi Egyetem, Vizuális Kultúra 

Intézet): Barkóczi Fruzsina, Büte Péter, Csala Zsófia, Hinklel 

Alexandra Kitti, Horváth Hajnalka, Horváth Brigitta, Kiss 

Nikolett, Kiss Nikolett, Korponai Viktória, Kovács Gergő, 

Makai Endre, Nagy József, Nagy Klaudia, Kállai Krisztina 

Aranypáva díjat kapott diákok: Nagy Klaudia, Csala Zsófia, 

Horváth Brigitta 

A felnőtt pályázaton szerepelt: Balogh István, Bacsa László 

 TARNÓCZI JÓZSEF 

 

Kiállítások, publikációk: 

 

2017 A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és 

Szabadiskola, valamint a Festőtanoda  

Képzőművészeti Szakkör évadzáró kiállítása, Újkerti Közösségi 

Ház, Debrecen 

(kurátor/résztvevő) 



2017 „Kezdetek-Mesterek-Stúdiumok” - a 70 éves Medgyessy 

Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola jubileumi 

kiállítása, Belvárosi Galéria, Debrecen (kurátor/résztvevő, 

szakmai rendezés és megnyitás) 

2017. augusztus 28. Farkas Eszter: „Hiánypótló, nem az akt, 

hanem a tudás miatt” és „Nem csak az akt miatt hiánypótló a 

debreceni szabadiskola” címekkel – interjú T. J. 

festőművésszel, Hajdú-Bihari Napló, 2017. augusztus 28. és 

Hajdú-online, 2017. augusztus 28. 

2017 T. J.: „Vállalható hagyomány. Kezdetek – Mesterek – 

Stúdiumok – 70 éves a Medgyessy Kör”, KULTER, 2017. 

szeptember 6. 

2017. T. J.: „Kezdetek – Mesterek – Stúdiumok. Hetven éves a 

Medgyessy Ferenc Képzőművészeti   Kör és Szabadiskola”, 

Mediárium, 2017., XI. évfolyam 2-3. szám, Debrecen 

2018 Debreceni Tavaszi Tárlat, Debrecen 

2018 A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és 

Szabadiskola, valamint a Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör 

évadzáró kiállítása, Újkerti Közösségi Ház, Debrecen 

(kurátor/résztvevő) 

 

Szakmai bírálat, zsűri: 

2017. június „OKJ-s szakmai vizsgák” (vizsgabizottsági tag, 

szakértő), Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola, 

Nyíregyháza 

2017. szeptember „Mesés hagyományaink” - a Magyar 

népmesék című televíziós rajzfilmsorozat negyvenedik 

évfordulója alkalmából hirdetett rajzpályázat bírálata, DMK 

Tímárház- Kézművesek Háza, Debrecen 

2017. október „Szabó Magda a cívisváros szülötte” – a DMK és 

a Debreceni Értéktár által Szabó Magda születésének 100. 

évfordulója alkalmából meghirdetett rajzpályázatának bírálata, 

DMK Tímárház- Kézművesek Háza, Debrecen 

Kiállításszervezői, kurátori tevékenység, szakmai 

megnyitók: 

2017. június A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és 

Szabadiskola, valamint a Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör 

évadzáró kiállítása, Újkerti Közösségi Ház Emeleti Galériája, 

Debrecen 

2017. augusztus „Kezdetek-Mesterek-Stúdiumok” - a 70 éves 

Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola 

jubileumi kiállítása, Belvárosi Galéria, Debrecen 

(kurátor/résztvevő, szakmai rendezés és megnyitás) 

2017. október „Látvány és anyag” – a 90 éve született Bíró 

Lajos festőművész emlékkiállítása (november 9-ig), Kölcsey 

Központ, Debrecen (a kiállítás rendezése és szakmai 

megnyitása) 



2018. január „60x60” - Halmi Zsolt művésztanár kiállítása 

(megnyitó), Borbarát Galéria, Egri Borozó, Debrecen 

2018. március „Szövődmények” – Kovács Dávid festő (végzett 

egyetemi hallgató) kiállítása (megnyitó), Mozi Galéria, 

Berettyóújfalu 

2018. április „Eleven fény” – Fabók-Dobribán Fatime DLA 

festőművész kiállítása (megnyitó), Pál Gyula Terem, 

Nyíregyháza 

2018. június A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és 

Szabadiskola, valamint a Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör 

évadzáró kiállítása, Újkerti Közösségi Ház Emeleti Galériája, 

Debrecen 

Audio: 

2017 „Kezdetek-Mesterek-Stúdiumok” - a 70 éves Medgyessy 

Ferenc Képzőművészeti Kör       és Szabadiskola jubileumi 

kiállítása kapcsán (Belvárosi Galéria, Debrecen), „Magazin”, 

Európa Rádió, 2017. augusztus (beszélgetés Gyöngy Péterrel és 

T. J-vel) 

2018 A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és 

Szabadiskola, valamint a Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör 

évadzáró kiállítása kapcsán (Újkerti Közösségi Ház, Debrecen), 

„Magazin”, Európa Rádió, 2018. június (beszélgetés T. J-vel) 

Nyári gyakorlatok, művésztelepek szervezése: 

2017 június Nyári (külső) festészeti művésztelepi gyakorlat - 

Monok (8 fő, 80 óra – Zielinski Tiborral) 

2018 június Nyári (külső) festészeti művésztelepi gyakorlat - 

Monok (15 fő, 80 óra – Zielinski Tiborral) 

HORVÁTH KINGA 

 

Csoportos kiállításokon részvétel: 

2017 „Vita brevis” Sopron, Hetvennyolcas Galéria  

2017 „Enigma” Budapest, FUGA 

2017 „Rajzolmányok” Miskolc, Teátrum Pincehely Galéria 

2017 „Káosz és rend” A MAOE képző-, ipar és fotóművészeti 

kiállítása Szeged, REÖK 

2018. „Vízszint” – a Magyar Vízfestők Társasága kiállítása 

Eger, Vitkovics Alkotóház és Művésztelep  

2018 „Jubilláris” „Huszonöt soproni nyár” Sopron, 

Hetvennyolcas Galéria  

Kiállítás rendezése és kiállítás megnyitása: 

„az egészből tied a rész” (Demeter István) címmel kiállítás 

rendezése és a megnyitása. 

Miskolci Sz.C. Fazola Henrik Építőipari és Művészeti 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Fazola Galéria 2017. 

november 15-december 22.  

Kiállítók: az intézmény grafika szakos diákjai (9, 10, 13. évf) 



A tematikus program vezetője és a kiállítás rendezője: 

Heiszman Bernadett (egyetemi hallgató – Eszterházi K. E. ) és 

Horváth Kinga. 

A kiállítást megnyitotta: Horváth Kinga 

 

Konferencia előadásainak hallgatása: 

2017. december 1. (péntek) 10 óra  

A magyar sokszorosított grafika alternatív útjai. Tudományos 

konferencia Maurer Dóra és az 1955‒1980 közötti korszak 

magyar művészi grafikájáról. 

 

LUKÁCS GÁBOR 

2017 

- Hajdúsági Nemzetközi Grafikai Művésztelep, Derecske, július 

- Hajdúsági Nemzetközi Grafikai Művésztelep, Záró kiállítás, 

Derecske, július 

- Nyíradonyi Nemzetközi Művésztelep, Nyíradony, augusztus 

- Nyíradonyi Nemzetközi Művésztelep Záró kiállítása, 

Nyíradony, augusztus 

- Mezőtúri Művészeti Közalapítvány HOMO ET NATURA, a 

Mezőtúri Művésztelep Záró kiállítása, Mezőtúr, augusztus 

- A Debreceni Művelődési Központ Kezdetek – Mesterek – 

Stúdiumok. 70 éves a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör 

és Szabadiskola c. kiállítás, 2017. augusztus 9, DMK Belvárosi 

Galériája 

- Reformáció-500 kortárs grafikai kiállítás, Kölcsey Központ, 

Debrecen, Hunyadi u. 1-3, szeptember 

- KÁOSZ és REND, Szeged, REÖK Palota, MAOE 

összművészeti kiállítás, 2017. október 

- A Fekete Borbála Alapítvány Fekete Bori-díja, október 

- A Fekete Borbála Alapítvány Fekete Bori-díjátadó 

kiállítása, Hajdúszoboszló, Kovács Máté Városi Művelődési 

Központ, október 

- Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves kiállítása 

2018 

- MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MALARSTWA 

REGIONU KARPAT - SREBRNY CZWOROKĄT 2018 



Polska - Rumunia - Słowacja - Ukraina – Węgry, 

Galeria Sztuki Współczesnej 

T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl / Poland 

INTERNATIONAL PAINTING TRIENNIAL OF 

CARPATHIAN REGION - SILVER QUADRANGLE 2018 

Poland - Romania - Slovakia - Ukraine – Hungary 

 

-  Award sponsored by The National Museum of Przemysl 

District  
(solo exhibition in NM during next Triennial in 2021) ( 

Przemysl-i Nemzeti Múzeum díja) 

- Wystawy Triennale - Srebrny Czworokąt 2018 w BWA 

Krosno. Rzeszow 

Exhibition of Triennial - Silver Quadrangle 2018 in BWA 

Gallery in Krosno, Rzeszow 

-  Tavalyi hajtás, Debreceni Tavaszi tárlat 2017 évi 

díjazottjai kiállítás, Kölcsey Központ, Debrecen, Hunyadi u. 

1-3 

-  Friss hajtás, Debreceni Tavaszi Tárlat 2018 évi, Kölcsey 

Központ, Debrecen, Hunyadi u. 1-3 

- Hajdúsági Nemzetközi Grafikai Művésztelep, Derecske, július 

- Hajdúsági Nemzetközi Grafikai Művésztelep, Záró kiállítás, 

Derecske, július 

- Nyíradonyi Nemzetközi Művésztelep, Nyíradony, augusztus 

- Nyíradonyi Nemzetközi Művésztelep Záró kiállítása, 

Nyíradony, augusztus 

- Mezőtúri Művészeti Közalapítvány HOMO ET NATURA, 

Mezőtúri Művésztelep, Mezőtúr, augusztus 

- Mezőtúri Művészeti Közalapítvány HOMO ET NATURA, a 

Mezőtúri Művésztelep Záró kiállítása, Mezőtúr, augusztus 

 

SÁRRÉTI GERGELY 

 

Kiállítások az elmúlt időszakban:  

2017-november. Szabolcs Megyei Őszi Tárlat, Nyíregyháza 

2017-december. YG Art Fair/Godot pop-up, Budapest 

2018-február. SMOG, Nyíregyháza 



2018-július. Barátság. Presov, Szlovákia 

2018-szeptember. Hét ajtó, Nyíregyháza 

 

Előadások / prezentációk:  

2018-június. Yoko Ono: Wish Tree, Szentendre 

2018-július. Munkácsy Mihály kiállításon való tárlatvezetés 

Szimpóziumok:  

2018-július. Értem művészeti rezidencia, Gömörszőlős 

 

ZIELINSKI TIBOR 

Egyéni kiállítások: 

 2017 Zielinski Tibor kiállítása, Nyíregyházi Városi Galéria, 

Nyíregyháza 

2017 Zielinski Tibor és Jiři Kočica kiállítása, Balassi Intézet, 

Ljubljana, Szlovénia  

2017 „A felület mögött” Zielinski Tibor és Jiři Kočica 

kiállítása, Újlipótvárosi Galéria, Bp. 

Csoportos kiállítások: 

2017  Magyar Szobrászat Napja a Stefánián, Országos 

kisplasztikai tárlat, Budapest 

2018 Művésztelep kiállítása, Olaszliszka 

Műalkotás közgyűjteményben: 

2018 „Téridő torony” Olaszliszka 

 

TÓTH LÍVIA 

 

Részt vettem csoportos kiállításokon: pl Bemutatkoznak Pest 

megye művészei- Bp., Textiltriennálé- Szombathely, Memento- 

Sahy, Bazi happy- Pécs, Nádor Gal, Most nyílik a Bálnában 

egy szőnyeg kiállítás. 

 

Támogatni kell a hallgatói 

szolgáltatások fejlesztését, 

patronáló tanári rendszer 

működését, a felzárkóztató 

kurzusokat, a 

lemorzsolódási arányok 

csökkentése érdekében tett 

intézkedéseket, 

tehetséggondozást, (TDK), 

HÖT-tel való kapcsolat 

fejlesztését, 

valamint folyamatos 

konzultációt biztosítunk a 

TDK működéséhez. 

 

Folyamatos konzultációt biztosítunk a tanítványaink számára. 

Havasi Tamás továbbra is tagja a DJA-nak (Diák Jóléti 

Albizottság), ahol a tanulmányi és egyéb kulturális-, sport és 

művészeti-, közéleti tevékenység ösztöndíjak, demonstrátori 

ösztöndíj megítélésére kerül sor. 

Fontos volt a hallgatói lemorzsolódást megelőzendő 

felzárkóztató kurzusok szervezése, a szakmai tárgyak esetében 

személyre szabott feladatok kiadása, kiemelt tehetséggondozás. 

A TDK (OMDK) új felelőse: Tóth Lívia 



A nyilvánosság biztosítás. 

Honlap frissítése, média-

megjelenés. Megújított 

külsővel próbálunk nyitni 

az ,érdeklődő fiatalok felé. 

A honlap frissítése, fejlesztése, valamint külsejének változtatása 

naprakész, az aktuális és fontos híreket megjelenítjük a 

honlapunkon, valamint galériánkat, képes beszámolóinkat a 

facebook és az instagram oldalunkon is bemutatjuk 

Javaslatokat tettünk, és több kolléga bevonásával frissített 

anyagokat állítottunk össze, amelyeknek szükséges része az 

intézet honlapjára is kikerült. 

Aktuális események naprakész, közlése (hallgatói, tanári 

kiállítások, pályázatok, nyári művésztelepi gyakorlatok 

beszámolói, ezekkel kapcsolatos képanyag közlése) 

Facebook profil tartalmainak aktualizálása 

Fontos a külső 

szolgáltatások fejlesztése:  

a szolgáltatások 

kiterjesztése, külföldi 

hallgatók oktatása. 

Profilunkból következően 

ez elsősorban a festészet, 

szobrászat, grafika, 

alkalmazott grafika, fotó, 

textilművészet, esztétikai 

tanácsadás területére terjed 

ki. 

 

Oktatóink rendszeres résztvevői a város kulturális, művészeti 

életének. 

- tárlatvezetés 

- kurátori munka 

- kiállítások szervezése 

- kiállítások megnyitása 

- múzeumi előadások 

- zsűrizés 

- szaktanácsadás 

Az új, illetve beindítandó 

képzések tervezése során 

vizsgáljuk felül, hogyan 

tudna az intézet még jobban 

elmozdulni az általa művelt 

képzési területeken – a 

meglévő szakmai 

professziók és az 

infrastruktúra jobb 

kihasználásával – az 

elméleti képzéseknél a 

régióban jobban igényelt 

praktikus végzettséget adó 

képzések irányába. 

 

 

Képzéseink praktikussága a használható (és beváltható) 

kimenetekben rejlik. Az osztatlan tanárképzéshez képest az 

alapképzésben végzettek számára (BA) tanulmányaik 

mesterképzésben (MA) való folytatása nem biztosított. 

Szükséges lenne a művészeti egyetemek képzéséhez való 

kapcsolódás biztosítása is (ez sajnos nem csupán rajtunk 

múlik). (A sajnálatos módon megszüntetett Környezetkultúra 

alapszakunk esetében pl. fennállt ilyen lehetőség.) 

Az Képalkotás alapszak grafikusi, festészeti szakirányoknak 

bevezetése például a végzettség praktikus használhatósága okán 

fontos esélyévé válhat intézetünknek. 

Intézetünkben a kollégák 

közötti szakmai 

kapcsolattartás szoros, 

ennek természetes része, 

hogy az intézetigazgató az 

óratartás formai és tartalmi 

ellenőrzésére az intézményi 

ellenőrzésekkel 

- Az intézetigazgató rendszeres látogatója a kollégák óráinak, 

ami nem rutinszerű ellenőrzés, hanem tapasztalatcsere, a 

felmerülő problémák megbeszélésének lehetősége is. 

- Egymás kiállításainak látogatása, alkalmanként megnyitása. 

- Tematikák egyeztetése, összehangolása. 



párhuzamosan rendszeresen 

ügyel. 

 

 

Az intézetben ismét kiemelt 

feladattá vált a TDK, 

esetünkben az OMDK 

dolgozatok, illetve a 

tehetséggondozó 

műhelyekben részt vevő 

hallgatók számának 

növelése. A hallgatók 

jelentkezése a következő 

OMDK megmérettetésekre 

legyen folyamatos, 

felkészítésükre oktatóink 

nagy gondot fordítsanak. 

Folyamatosan hirdetjük a TDK-t, bíztatjuk a hallgatókat a 

részvételre, említve azt, hogyan kapcsolható ez össze pl. a 

diplomamunka készítéssel. 

 

A gyakorlati kurzusokon létrejött feladatok nagy része szerepel 

az OMDK eseményén (erre is készítjük fel a hallgatókat), 

leginkább grafikai és festészeti kategóriában. 

Tarnóczi József (2017-2018) – témavezetői eredmények: 

2017 A Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Intézet 

Művészeti Diákkörének (TDK) őszi házi versenye (2017. 

november 8.) 

 

Eredmény (Festészet kategóriában):  

2. helyezett (megosztott) Kiss Nikolett (BA KAB III. évf. – 

országosra továbbjutó) 

2018 A Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Intézet 

Művészeti Diákkörének (TDK) tavaszi házi versenye (2018. 

április 25.)  

Eredmény (Festészet kategóriában):  

1. helyezett (megosztott) Kállai Krisztina (BA KAB III. évf. - 

országosra továbbjutó) 

2. helyezett Oláh Henrietta (BA KAB II. évf. – nem továbbjutó) 

3. helyezett Tóth Franciska (BA KAB II. évf. – nem 

továbbjutó) 

 

Anyagi lehetőségeink 

függvényében részt 

veszünk a vizuális nevelési 

konferenciákon. Konkrét 

tervezés a kiírások 

függvénye. 

 

- Havasi Tamás részt vett előadó és szervezőként is: 

XVII. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI 

KONFERENCIA Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 2017. 

november 09–11. 

előadás: Havasi Tamás: VIZUÁLIS MÉDIA 

KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMÓDSZERTANI KUTATÁS, 

MTA-ELTE Vizuális Kultúra Kutatócsoport (a kutatócsoport 

honlapja: http://vizualiskultura.elte.hu/) 

Szimpózium vezető: Prof. dr. habil. Gaul Emil 

Opponens: Havasi Tamás 

http://vizualiskultura.elte.hu/


+ Poszterkiállítás rendezése: Havasi Tamás; Megnyitotta Prof. 

dr. habil. Gaul Emil 

Zielinszki Tibor: Anatómia és térábrázolás konferencián vett 

részt Pécsett. 

 

Az elmúlt évek jelentős 

problémája, hogy a (az 

intézet dolgozóinak jelentős 

támogatása mellett) frissen 

doktorált kollégák azonnal 

távoztak az intézetből, 

intézményből. 

Szakmai és minőségügyi 

továbbképzések: 

a következő évek feladata a 

fiatal (26-35 évig) oktatók 

beépítése,  

további megerősítéssel 

szükséges fejleszteni a 

minősített oktatók arányát, 

a hazai és nemzetközi 

kapcsolatok építését, a 

tudományos és művészeti 

tevékenységet. 

 

- A probléma sajnos folytatódott, a távozó három minősített 

oktatónk helyett ketten álltak munkába, azonban az utolsó 

pillanatban történő bejelentések miatt komoly nehézségeket 

okozott a munka megszervezése. 

A beiskolázási stratégia 

fejlesztése: 

Bessenyei György 

Tehetséggondozó Műhely. 

Munkánk részét képezik a 

középiskolák részére kiírt 

pályázatok. A beiskolázási 

stratégiánk középpontjában 

a már eddig is sikeresen 

működő alapszakok mellett 

az osztatlanképzésű 

tanárképzés áll.  

Bessenyei György Tehetséggondozó Műhelybe hallgatók 

ajánlása, tevékenységük segítése, szakmai tapasztalatok 

átadása. 

 

A Lónyay Menyhért Szakkollégiumba hallgatók ajánlása, 

mentortanári feladatok ellátása, szakmai segítés. 

Felvételi tájékoztatók, vetítések tartása a régió (Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye) érintett középiskoláiban 

(pl. a debreceni Medgyessy Ferenc gimnázium, Kós Károly 

Művészeti Szakközépiskola, Nyíregyházi Művészeti 

Szakközépiskola stb.), számukra kiírt pályázatok, közös 

kiállítások szervezése, lebonyolítása 

 

Saját propagandaanyagok tervezése, célhelyekre való 

eljuttatása, honlap frissítés, naprakész információk, stb. 

Lehetőség, ötlet még: felvételi előkészítők, grafikai, festészeti 

és egyéb kurzusok szervezése a potenciális felvételizők 

számára az egyetemen belül. Ezek a lehetőségek az új 

szabályozással sajnálatos módon megszűnnek. 

 



Pályázatok figyelése, 
infrastruktúra-fejlesztés, 
újabb műtermekre továbbra 
is szükség van, ezek 
létrehozása nem intézeti 
hatáskör. A legfontosabb 
feladatunk az infrastruktúra 
fenntartása, karbantartása, 
fejlesztése.  
 
 

A korábban összeállított részletes az infrastruktúra fejlesztéssel 
kapcsolatos tervezetet aktualizálni, megfelelő fórumokon a 
gyakorlati megvalósítást kezdeményezni. 

 

Nyíregyháza, 2018. október 4. 

 

 

 

Lukács Gábor        Dr. habil. Szepessy Béla 
minőségirányítási felelős      intézetigazgató 
 

 

 

 

 

 

 

 



A  2017/2018-ES TANÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERV

ÉRTÉKELÉSE 

NYÍREGYHÁZI EGYETEM ZENEI INTÉZET

Vállalt feladat Teljesülés Megjegyzés
1. Képzésfejlesztés

- 30 órás továbbképzési 
program fejlesztése,

- A meglévő képzési 
programok aktualizálása, 
bővítése.

- Űj tanterem és 
gyakorlóterem bevonása a 
képzésbe.

- A  30 órás pedagógustovábbképzés 
2017/2018. tanévre tervezett fejlesztését
halasztani kellett a következő tanévre.

- a Zenekultúra alapszak kórus énekes 
specializáció kidolgozása megtörtént

- A meglévő képzési programok bővítése, 
illetve aktualizálása megtörtént, a
tan tárgy felelő s- változás ok átvezetés re 
kerültek

- Egy új — széleskörű használatra (oktatás, 
gyakorlás) alkalmas -  tanteremmel, 
valamint egy egyéni óratartásra számára 
kialakított oktatói szobával gazdagodott 
az Intézet.

Hardver, majd megfelelő szoftver 
hiányában a tervezett időre nem 
készülhetett el az anyag.

Felelős: Dr. Pintér-Keresztes Ildikó 

Felelős: intézetigazgató

Felelős: intézetigazgató

2. Kutatás
- az Intézmény által szervezett 
Kutatók Éjszakája, valamint 
Magyar Tudomány Ünnepe 
programjaiban való aktív 
részvétel

- további bel- és külföldi 
konferenciákon való részvétel

- publikációk

- 2017. szeptember 29. Kutatók Éjszakája 
a Zenei Intézetben. Középiskolás
versenyzők és intézeti hallgatók fellépése 
megvalósult.

- 2017. november 7. Magyar Tudomány 
Ünnepe a Zenei Intézetben. Hallgatói 
előadások megvalósultak

Kiemelt előadások:
- 2018. augusztus 21-22. MRE Dokorok 
Kollégiuma Himnológia szekció,
Nagykőrös
- Konferencia előadás, ECER 
Copenhagen, Dánia, 2017.08.21- 
2017.08.25.
A továbbiak az MTMT adatbázisban 
elérhetők.

- Az okatók egyéni publikációi az MTMT
adatbázisában érhetők el.

Felelős: Juhász Erika

Felelős: Dr. Ratkó Lujza 
Szekcióvezető: Dr. Pintér-Keresztes 
Ildikó

Előadók: Szilágyi Gyula DLA 

Előadó: Bíró István Ferenc

3. Hallgatói szolgáltatások
- Tárcái Zoltán Könyvtár
működtetése.

- Demonstrátorok 
foglalkoztatása, hallgatók 
bevonása az intézeti

- A hallgatói demonstrátorok 
foglalkoztatása megvalósult, a 2017/ 18-es 
tanév I. és II. félévében 1 +2 fő 
bevonásával. A  hallgatók részben az 
intézményi könyvtárban láttak el 
feladatokat, részben pedig 
műsorszerkesztői és műsorvezetői

Demonstrátor(ok):
I félévben: Takács Attila
II félévben: Takács Attila, Kiss 
Vivien
Koordinátor: Bíró István Ferenc, 
Kerekes Rita



adatbázisok (könyvtár, 
kottatár) kezelésébe.

- Informatikai labor 
használatának biztosítása.

- Gyakorlótermek biztosítása.

- Vendégoktatók 
meghívásával szakmai 
előadások tartása.

- Tehetséggondozás keretében
fellépési lehetőségek 
teremtése.

- Szakmai tanulmányutak 
szervezése (MTAZTI).

feladatokat láttak el az intézeti 
rendezvényeken.

- Az informatikai labor használata 
munkaidőben biztosított volt a hallgatók 
számára.
- a gyakorlótermek biztosítása 
folyamatosan teljesül

- 2017 októberében a Rzeszówi Egyetem
művészeinek hangversenye valósult meg a 
Zenei Intézetben.

- 2018 február 12-16 között Miklós 
Noémi, a Kolozsvári BBTE Zeneped. 
Tanszékének oktatója volt a Zenei Intézet
vendége, zongora kötelező oktatással ill. 
előadással Urdély történelmi orgonái címmel.

- 2018. április 16-20 között Fekete Miklós, 
a kolozsvári BBTE oktatója tartott
előadásokat a Zenei Intézet hallgatóinak.

- Juhász Zoltán vendégelőadása

- Az intézményi, illetve intézményen 
kívüli fellépéseken a legtehetségesebb 
hallgatók képviselték a Zenei Intézetet, 
(információk ZEI honlapján)

MTA ZTI, Néprajzi Múzeum: szakmai
előadások a ZEI hallgatóinak, 2017 ősz.

Felelős: Bíró István Ferenc 

Felelős: Intézetigazgató 

Szervező: Ferencziné dr. Ács Ildikó

Felelős: Szilágyi Gyula

Felelős: Mike Adám

Koordinátor Bíró István Ferenc

Felelős: Zenei Intézet oktatói

Felelős: Vavrinecz András

4. Nyilvánosság biztosítása
- az intézeti honlap gondozása 
(folyamatos aktualizálása)
- az Intézeti programok 
propagálása a nyilvánosság 
felé (szórólap, plakát, média, 
online)

- A  honlap folyamatos aktualizálása 
megtörtént.

- Az Intézeti programok propagálása a 
nyilvánosság felé létrejött.

A honlap frissítését az intézetigazgató 
koordinálta

Középiskolások %enei versenye 2018.01.27. 
propagálása -  honlapon, 
szórólapokon, plakátokon, médiában, 
publikáció formájában történt meg. 
Felelős: intézetigazgató

5. TDK, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás
- Patronálótanári rendszer
működtetése.

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

- A  patronálótanári rendszer kiépült, 
évfolyamonként és munkarend szerinti 
bontásban működik

- A tehetséggondozó műhelyben részt 
vevő hallgatók felkészítése a TDK házi 
versenyre és a soron következő OTDK-ra 
teljesült.
A  hallgatói TDK őszi házi konferenciáján 
2017. október 23-án öt, a tavaszi házi

Felelősök: Dr. Pintér-Keresztes 
Ildikó, Sinka Krisztina, Bíró István 
Ferenc, Dragony Gábor, Juhász 
Erika

Felelős: Bíró István-Ferenc, Mike 
Ádám



konferenciáján, 2018. május 5-én egy 
hallgató vett részt. 2017. november 7-én 
két, az intézeti fordulón díjazott hallgató a 
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényen 
előadást tartott.

6. Reakciók korábbi hallgatói 
javaslatokra és 
véleményekre
- Közös órak (hangszer, 
magánének, népzene)

- Szakdolgozati bemutató

- Szakest

- Házi-muzsika

- Operalátogatás szervezése
- Klasszikus zenei koncertek 
látogatása

- Közös órák (zongora, magánének, 
vezénylési gyakorlat, népzene) 
megvalósultak

- Szakdolgozati bemutató nem valósult 
meg, nem volt kész munkával jelentkező 
szakdolgozó, az osztatlan tanárképzés 
pedig még nem futott fel.

- Szakest 2017 november 16-án 
megvalósult.

- 2017. november 7-én a Magyar 
Tudomány Ünnepe programja Házi 
muzsikával zárult.

Az opera- és klasszikus zenei 
koncertlátogatás tanórán kívül valósult 
meg. A „Zenetörténeti és zeneirodalmi 
ismeretek” tantárgy teljesítésének feltétele: 
részvétel két klasszikus zenei koncerten 
vagy operaelőadáson, majd arról 
beszámoló, esetleg recenzió 
megfogalmazása.

Felelős oktatók: Szilágyi Gyula, Sinka 
Krisztina, Kerekes Rita, Mike Adám, 
valamennyi népzenetanár

Felelős: Juhász Erika

A hangverseny- ill. koncertlátogatás
lehetőségeinkhez mérten beépül a 
tananyagba.

7. T ovábbképzések, 
konferenciák, pályázatok
- új pályázati lehetőségek 
kihasználása

- bel- és külföldi 
konferenciákon, 
továbbképzéseken való 
részvétel

- a Középiskolások V. zenei versenyére 
benyújtott NTP pályázat eredményes volt.

- Tananyag-fejlesztési pályázatban való 
részvétel teljesült (EFOP 3.4.3 A-2. 
Digitális tankönyvek összeállítása az 
általános iskolák 1-4. osztályai számára)

- A köznevelés módszertani megújítása a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentése céljából -  Komplex 
Alapprogram bevezetése a köznevelési 
intézményekben (EFOP-3.1.2-16-2016- 
00001)

MTMI adatbázis szerint megvalósult

Felelős: Intézetigazgató

Résztvevők: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó, Dr. Pintér-Keresztes Ildikó, 
Dr. Ratkó Lujza, Juhász Erika, Bíró 
István Ferenc

Résztvevő: Mike Adám

8. A környezet számára 
nyújtott szolgáltatás
előadások, fellépések (népi- és 
klasszikus hangszeres,

- Az Éneklő Magyarország 20. Országos 
Kórusminősítésen a Nyíregyházi Egyetem 
Kamarakórusa Arany Dicsérettel

Felelős: Kerekes Rita



valamint kórus koncertek) 
intézményi, városi, regionális 
és országos szinten

fokozatot ért el, valamint elnyerte a VII.
Kállai Kettős Kórustalálkozó Nívódíját.

- A  Nyíregyházi Egyetem népzene- és 
népikultúra-tanár szakos hallgatói két 
kategóriában is elődöntősök voltak a 
Fölszállott a páva, népzenei és néptánc 
tehetségkutató versenyen.

- 2017. november 9-én a XVII. Országos 
Neveléstudományi Konferencia keretein 
belül hangversenyt adtak a Zenei Intézet 
hallgatói és oktatói

- Tudományos ismeretterjesztő előadások

Szakmai vezetők: Albert Sándor 
Szilárd, Juhász Erika

Felelős: intézetigazgató

Dr. Ratkó Lujza

9. Nemzetközi kapcsolatok 
bővítése és fejlesztése, 
a hallgatói, oktatói 
mobilitás ösztönzése
- az Erasmus program 
keretében külföldi oktatói 
tevékenység (Erdély, 
Románia)

- vendéghallgató fogadása

- A 2017/2018. tanévben négy 
alkalommal került sor Erasmus + 
mobilitás keretében oktatók fogadására 
Zenei Intézetben.
- 1 fő vett részt képzési program 
keretében külföldi intézménylátogatáson.

- A 2017/2018-as tanévben nem volt 
bejövő hallgató a Zenei Intézetben.

Koordinátor: intézetigazgató

10. Beiskolázási tevékenység
zenei műveltségi verseny 
középiskolásoknak
- az intézményi nyitott 
tanterem programban való 
részvétel

- az intézményi nyílt napon 
való közreműködés

- a budapesti Educatio 
Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon való részvétel

- intézménylátogatás

- szórólapok

- A zenei műveltségi verseny 
középiskolásoknak 2018. január 27-én 
megvalósult.
- A  Zenei Intézet Nyitott tanterem 
programot szervezett 2017. december 6- 
án.
- A Zenei Intézet népi hangszeres 
együttese fellépett az intézményi Nyílt 
Napon.
- A budapesti 18. Educatio Nemzetközi 
Oktatási Szakkiállításon való részvétel 
2018. január 18-án.

- Intézményi és intézeti szervezésben 
részt vettünk középiskolák 
meglátogatásában (Vác, Nyíregyháza).

- Intézeti szintű szórólapokat 
készítettünk

Felelős: intézetigazgató

Felelős: Ferencziné dr. Ács Ildikó, 
Juhász Erika

Résztvevők: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó, Bíró István Ferenc.

Megvalósító: intézetigazgató

11. Minőségirányítással 
kapcsolatos feladatok
- MFT értékelése
- hallgatói elégedettségmérés 
értékelése
- oktatói teljesítménymérés

- új karriertervek elkészítése

- A 2016/ 17-es MFT értékelése és a 
2017/18-as tanévre vonatkozó új MFT 
elkészítése megtörtént.
- A hallgatói elégedettségmérés értékelése 
megvalósult. A  hallgatók számára 
hallgatói fórumot szerveztünk.
- Az oktatói teljesítménymérés 
megvalósult.
- Az új karriertervek elkészültek.

Felelősök: Ferencziné dr. Ács Ildikó 
és Szilágyi Gyula DLA



- dolgozói elégedettségmérés

- MTMT adatbázis folyamatos 
frissítése

- Az egység dolgozói részt vettek a 
dolgozói elégedettség mérésen.
- Az oktatók folyamatosan frissítik az 
MTMT adatbázist.

Nyíregyháza, 2018. október 08.

Ferencziné dr. Ács Ildikó 
Intézetigazgató

Te
r

Szilágyi Gyula
Minőségirányítási felelős





















A Központi Könyvtár 2017-2018. tanévre készített minőségfejlesztési tervének
értékelése

A Központi Könyvtár állománya

Állományunkba a 2017-2018. tanévben 1286 kötet könyv került, ennek feldolgozását Dr. Bordé 
Katalin, Liptay Enikő, Szolnok Katalin és Vadné Kokovay Zsuzsanna elvégezte.

A tanév során 1584 szakdolgozatot dolgoztunk fel, ebben a munkában a könyvtár összes dolgozója 
részt vett.

A Márai Program jóvoltából 145 kötet került állomkányunkba, a programokban való részvételért 
Szolnok Katalin és Vadné Kokovay Zsuzsanna volt a felelős.

Az új könyvek figyelése, megrendelése és a dezideráta vezetése folyamatos, Vadné Kokovay 
Zsuzsanna és Orosz-Antal Anita ezeket megfelelően végzi.

A raktárak ellenőrzése folyamatos, Tóth Nándor és Mócsán Krisztina ezt megfelelően végzi.

Az időszaki kiadványok megrendelése, feldolgozása folyamatos, a felelős Szikoráné Rendes 
Marianna ezt megfelelően végzi.

A Központi Könyvtár szolgáltatásai

Az olvasószolgálat ügyeleti beosztása havonta elkészül, felelős Karádiné Kövesdi Ágnes.

A kölcsönzési adminisztráció folyamatos, a végzősök lezárása 2018. június 30-ig megtörtént. 
Felelősök: Barzóné Stefán Eszter, Fábián Róbert, Mócsán Krisztina, Orosz-Antal Anita, Tóth 
Nándor.

Az olvasóterem és a folyóirat olvasó rendjének biztosítása és és a szaktájékoztatás folyamatos. 
Felelősök: Karádiné Kövesdi Ágnes, Mócsán Krisztina és Szikoráné Rendes Marianna.

A Magyar Tudományos Művek Tárába való adatbevitel folyamatos. Felelősök: Szikoráné Rendes 
Marianna, Dr. Bordé Katalin, Karádiné Kövesdi Ágnes, Liptay Enikő.

Az elmúlt tanévben 39 rendezvény zajlott a könyvtárban 746 fő részvételével. Felelősök: Jenei 
Péter, Szolnok Katalin, Vadné Kokovay Zsuzsanna.

Mérések a Központi Könyvtárban

A hallgatói elégedettségmérés 2017. novemberében lezajlott, az eredmények megtekinthetők a 
könyvtár honlapján.



A Központi Könyvtár dolgozóinak hazai konferenciákon való részvétele

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezetében való részvétel folyamatos. Tagok: 
Szolnok Katalin, Szikoráné Rendes Marianna, Böjtiné Tóth Henrietta, Vadné Kokovay Zsuzsanna.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiLevéltár Kutatói Kerekasztal rendezvényein való részvétel 
megvalósult.

Jegyzetbolti munka

A jegyzetigénylés felmérése megtörtént, felelős: Horváth Ilona. A havi zárás minden hónap 15-ig 
megtörtént, a negyedéves készletjelentés és az év végi leltár megtörtént, felelős: Horváth Ilona.

Nyíregyháza, 2018. október 1.

C L . t o J l í  \ ) . K ű l l j O  t t ű u
Dr. Bordé katalin Vadné Kokovay Zsuzsanna

mb. könyvtárigazgató minőségbiztosítási felelős
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