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BESZÁMOLÓ 

a 2014/15. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről 

Műszaki és Agrártudományi Intézet 

 

Ssz. Feladat Beszámoló 

1. Új intézeti 
beiskolázási stratégia 

− Folytatódtak a beiskolázásra irányuló további előadások 
januárban is, az Intézet majdnem minden oktatója előre 
egyeztetett időpontban 2-3 középiskolát (szakközépiskolát) 
személyesen felkeresett, ahol beiskolázási előadásokat 
tartott a régióban (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod, Hajdú-
Bihar megye). 

− Megszerveztük 2015. január 17-18-án a Nyílt napot az 
Intézetben a középiskolai diákok, érdeklődők számára. 

–  Részt vettünk 2015. január 22-24-án megtartott Educatio 
kiállításon, Radvánszki Tamás mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gépészmérnök szakos hallgatónk 
részvételével. 

− Beiskolázási szórólapot, powerpoint-os bemutatót 
készítettünk az Intézetről, szakokról, szakirányokról. 

− Médiaszereplésen vettünk részt a fenti időszakban a 
RETRO rádióban, Kölcsey Televízióban. 

−  A Felvételi tájékoztatót elhelyeztük az új szerkesztés alatt 
álló Intézeti honlapon az Intézet által kínált továbbtanulási 
lehetőségekről, választható szakokról, szakirányokról. 
Folyamatosan aktualizáljuk az intézeti-tanszéki honlapokat.  

− Elsősorban szakirányú továbbképzéseinknél az internetes 
felületeken, pl. „Facebook-on hirdettük lehetőségeinket a 
beiskolázásra, felhasználva személyes kapcsolatainkat. 

− Az intézményi tájékoztatók bevezetése a 2015 szeptemberi-
októberi időszakban a középiskolai szülői értekezleteken 
megvalósult, összekapcsolva a duális képzés 
népszerűsítésével.  

2. 

Éves karriertervek 
értékelése, új 
karriertervek 
készítése 

Az intézeti minőségfejlesztési programokkal összhangban 
2014. szeptember 25-i határidővel elkészítettük a 2014/2015. 
tanévre szóló új éves karrierterveket, valamint értékeltük az 
előző időszak terveit az intézetigazgatóval egyeztetve.  
 

3. 

Szolgáltatások 
fejlesztése, 
alkalmazott kutatási 
eredmények 
szolgáltatási 
lehetőségeinek 
kiaknázása a 
főiskolai Spin-off 
cég segítségével. 

Tovább bővült a 2015-ös évben a Spin-off cég 
közreműködésével a főiskola szolgáltatásait igénybe vevő új 
cégek száma. 

- Vibracoustic Kft. 
- Vámosgép 
- GranSol Kft 
- Mageba Kft. 
- Teplocom Kft. 
- Szabófa-Tüzép Kft. 



- Észak Magyarországi Közlekedési Központ 
- AJG Kft. 
- Zefirusz Korona Kft. 
- Nitrogénművek Zrt. 

4. 

A hallgatók TDK-ra 
való felkészítése, 
szakonkénti TDK 
körök működésének 
fejlesztése. 

Az intézetben folyó tehetségműhely program folytatásaként 
sikerült továbbfejleszteni a TDK körök tevékenységét a TDK 
elnök vezetésével. A soron következő OTDK-n 6-8 fő hallgató 
részvétele várható, figyelembe véve a 2014-2015-ös házi TDK-
n résztvevő hallgatók számát.  

5. 

Megismételt 
hallgatói 
elégedettségmérések 
kiértékelése, 
szakokra vonatkozó 
minőségfejlesztési 
javaslatok, 
intézkedési tervek 
kidolgozása 

A szakok értékelései határidőre elkészültek, fejlesztési 
javaslatok születtek 4 alapszakra és 2 felsőfokú szakképzési 
szakra.   

6. 

A gyakorlati képzés 
feltételrendszerének 
javítása, új 
együttműködési 
megállapodások 
megkötése ipari, 
élelmiszeripari és 
mezőgazdasági 
üzemekkel. 

Duális képzés 
feltételeinek 
megteremtése, a 
képzés előkészítése 

2014. december 10. 
Gépészmérnöki duális alapképzési szakra 2015/2016. tanév 
ContiTech Magyarország Kft. 
Hübner-H Gumi és Műanyagipari Kft. 
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 
Eissmann Automotive Hungária Kft. 
Platán Autóház Kft. 
Bilfinger MCE Nyíregyháza Kft. 
 
2015. április 
Gépészmérnöki duális alapképzési szakra 2015/2016. tanév 
Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft. 
Sematic Hungária Kft. 
Electrolux Lehel Kft. 
 
2015. november 
Gépészmérnöki duális alapképzési szak 2016/2017. tanév 
Jász-Plasztik Kft. 
Platán Autóház Kft. 
HM Arzenál Zrt. 
Eissmann Automotive Hungária Kft. 
MSK Hungary Kft. 
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 
Contitech Magyarország Kft. 
Hübner-H Gumi és Műanyagipari Kft. 
 
Közlekedésmérnöki duális alapképzési szak 2016/2017. 
tanév 
Csősz Kft. 
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 
Budapest Aircraft Service Kft. 
ASL Airlines Hungary Kft. 



Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki duális 
alapképzési szak 2016/2017. tanév 
Nobilis Zrt. 
AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. 
Axiál Kft. 
 
Szakmai gyakorlatra 
Trans Sped Kft. 
GE Hungary Kft. 
 
Kutatási együttműködés 
Debreceni Egyetem 
Pro-Team Kft. 

 

7. 

Az intézeti képzési 
programok 
fejlesztése, új 
képzési programok 
kidolgozása és 
akkreditálása 
 

- Hulladékgazdálkodási szakmérnöki képzés esetében a képzők 
képzése megtörtént. 
- Székhelyen kívüli (Nagykároly) agrárképzés indításának 
akkreditálása folyamatban van, az Oktatási Hivatalhoz 
benyújtott beadványra még nem érkezett válasz. 

8. 

Konferencia 
szervezés, 
publikálási lehetőség 
biztosítása az intézeti 
oktatók számára 

- Magyar Tudomány Ünnepe (2014. november) 
- Doktoranduszok házi beszámolója (2015. március), 
- SKF Karbantartási Konferencia (2014. október 14.)  

9. 

Belső 
továbbképzések 
megszervezése a kari 
dolgozók számára 

A 2014/2015 tanévben a következő belső továbbképzések 
történtek:  
- Intézményi tűz- és munkavédelmi oktatás 
2015. február 5. 
2015. február 19. 
2015. március 18. pótoktatás 
 

10. 

Az intézeti oktatók 
hazai és nemzetközi 
konferenciákon való 
részvételi 
lehetőségének 
biztosítása 

- MicroCad Konferencia, Miskolc (2015. március) (nem volt 
résztvevő) 
- FMTÜ, Kolozsvár (2015. március), 3 fő, 1 előadás 
- Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban   
(2015. június 11.) 4 fő, 2 előadás 
- Tudomány Napja Erdélyben (Kolozsvár, 2014. november 21-
22.), 2 fő, 1 előadás 

11. 
Kutatásfejlesztés, 
aktuális kutatási 
témák az Intézetben 

Az egyes területeken bizonyos részfázisok lezárultak, de a 
témák folyamatosan aktuálisak. 
− Megújuló energiák kutatása; (folyamatban van) 
− Napenergia hasznosítás légkondícionáló rendszerekben; 

(folyamatban van) 
− Traktorok teljesítményátviteli rendszereinek vizsgálata; 

(folyamatban van) 
− Járműgépészeti kutatások, (hajtóanyag vizsgálatok, MOL); 

folyamatos megbízások vannak. 
− Rezisztens szőlőfajták nemesítése, szőlőfajták 



elfogadtatása; Energianövények szántóföldi termesztésének 
technológiai fejlesztése; (folyamatban van)  

− Kertészeti termények, gyógynövények és egyéb 
nyersanyagok tartósítástechnológiájának kidolgozása – 
beltartalmi vizsgálatok az új szárítási eljárások után 
(AMSZKI-val közösen); Amarant beltartalmi vizsgálatok; 
(folyamatban van) 

− Forgácsolási szimuláció; (folyamatban van) 
− Ipari ETHERNET-rendszerek időmeghatározási 

módszerei; (folyamatban van) 
− Amarant termesztés és felhasználás gépesítése; 

(folyamatban van), 
- Zöldségek, gyümölcsök fagyasztva szárítása; 

(folyamatban van) 

12. 

Hiányzó jegyzetek, 
oktatási 
segédanyagok 
elkészítése írott, 
illetve elektronikus 
formában 

- Módszertani jegyzet mérnöktanárok számára (Dr. Hadházy 
Tibor) nem készült el; 

- Berta Miklós: CNC szerszámgépek szerszámrendszerei; 
Berta Miklós–Kósa Péter–Százvai Attila: NCT 90T vezérlés 
programozása; Berta Miklós–Kósa Péter–Százvai Attila: 
Miniturn 320 NCT 101T vezérlésű esztergagép 
programozása (elkészült) 

13. 

A hallgatói 
szolgáltatások 
fejlesztése 

 

− Új patronáló tanárok kinevezése, felkészítése, 
továbbképzése megtörtént; 

− „Nyitott labor” program a gyakorlati képzés elmélyítésére; 
(folyamatosan rendelkezésre áll) 

− Hallgatóink országos és nemzetközi versenyekben való 
részvételének anyagi támogatása:  

− VIII. Nemzetközi Rexroth Pneumobil  
verseny, Eger, 2015 május (nem volt 
főiskolai részvétel) 

− Bosch GoKart verseny, Hungaroring, 2015 
április (részvételükkel képviselték 
főiskolánkat)  

− Az intézeti tésztahíd-építő versenyre 5 
hallgatói csoport nevezett 

− Az üzemlátogatások, szakmai tanulmányi kirándulások az 
alábbi helyszíneken valósultak meg (Mercedes, Brassó 
helikoptergyár, Nyíregyházi repülőtér, Opel Csősz, 
Szabolcs Volán); 

− A hallgatói mobilitás fejlesztése (küldés-fogadás) 
CEEPUS, Erasmus keretében az alábbi mobilitások 
valósultak meg a Temesvári, Marosvásárhelyi, Poznani 
Műszaki Egyetemekkel: 

 
 
 
 
 
 



 
2014/2015 

 

CEEPUS 
össz 

ERASMUS 
össz 

oktató hallgató oktató hallgató 

Bejövő 12 0 12 4 6 10 

Kimenő 23 0 23 5 35 40 

 
− Cégbemutatók szervezése, elhelyezkedési lehetőségek 

bemutatása a Henkel esetében megvalósult (ragasztott 
kötések méretezése, tömítések, menetrögzítők alkalmazása 
témakörben), a Coloplast esetében nem.  

− Innovációs délutánok szervezése, új műszaki fejlesztések 
bemutatása (Popovics László, Ruszki Péter (RUMED Kft.) 

14. 

Dolgozói 
elégedettségmérés 
végrehajtásának 
szervezése, intézeti 
eredmények 
kiértékelése 

Ebben az időszakban nem készült el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 

 

 

 

 

 

 

A nyilvánosság (PR) 
fejlesztése 

 

 
− Az intézményi, tanszéki honlapok folyamatos frissítése, 

tartalmi fejlesztése (oktatási anyagok, feladatok naprakész 
információk, elégedettségmérések eredményei, stb.) 
részben átdolgozásra kerültek, megújultak, frissítésük 
folyamatos 

− Intézeti Facebook oldal frissítése karbantartása elkészült, 
− A régió vállalatainak személyes megkeresése, a 

szolgáltatás kínálat bővítése során a duális képzés partner 
cégeinél megtörtént . 

− A PR tevékenység erősítése az írott sajtóban, rádióban, 
televízióban folyamatos: 
− Riportok a Retro Rádióban és a Nyíregyházi 

Televízióban több alkalommal beiskolázással, 
továbbképzési szakjaink bemutatásával, 
rendezvényeinket népszerűsítő riportokkal, 
sajtótájékoztatók az aktuális pályázatokkal 
kapcsolatban. 

− Kutatók Éjszakája sikeresen megvalósult. 
− Hallgatóink médiákban (helyi sajtó, rádió) való 

szereplése a Bosch Gokart verseny kapcsán. 

16. 

Programok az 
oktatás 
színvonalának 
emelésére, az oktatók 
szakmai 
felkészültségének 

− Az oktatók szakmai továbbképzéseken való részvételének 
biztosítása az alábbi területeken: Mérnöktanári, 
munkavédelmi, minőségirányítási, IWT-képzés  (Krajnyik 
K., Százvai A., Lajtos I., Szigeti F., Hajdu A.) A képzések 
Krajnyik Károly kivételével lezárultak. 

− Külső cégek szakmai bemutatóinak megszervezése az 
intézetben (A Henkel, a Rumed, az SMC Kft. tartott 



javítására 

 

szakmai bemutatót.) 
− Ipari tapasztalattal rendelkező külső szakemberek bevonása 

egyes témakörök oktatásába: Henkel (Ballai János), 3M, 
Grimas Kft. (Majercsák László), Rumed Kft. (Ruszki 
Péter), Szoftverek: EdgeCam (Gyönyörű Attila)  

17. 

Szolgáltatásfejlesztés 
a beszerzett új 
berendezések, 
műszerek, akkreditált 
labor 
felhasználásával, a 
tanszéki szolgáltatási 
tervek átdolgozása. 

 

Tervezett tanfolyami szolgáltatások: 

- CNC gépkezelő és forgácsoló tanfolyam szervezése 
(SZTÁV-val nem, de a GranSol Kft.-vel megvalósult), 

- Nemzetközi hegesztőszakmérnöki képzés (IWE), IWT 
képzés indítása (képzés befejeződött, új nem indult) 

- Közúti szakoktatók, iskolavezetők, vizsgabiztosok 
továbbképzése 60 fővel megvalósult. 

- Közúti szakoktatók, iskolavezetők alapképzése (2 
csoportnál mergtörtént) 

- Saját jogon hegesztő tanfolyam szervezése munkaügyi 
központtal nem valósult meg. 

- „Műhold alapú helymeghatározás alkalmazásai a 
mezőgazdaságban” nevű továbbképzés a KITE Zrt.-vel 
közös szervezésben 18 fővel megvalósult. 

 

18. Laborfejlesztés 

- Az energetikai labor felszereltsége 5 db napelem 
beszerzésével tovább bővült. Rendszerbe foglalását az 
ENERGOTEST Kft. végzi. 

- Az áramlástani labor fejlesztése folyamatos, jelenleg a 
ventilátor beszerelése történik. 

19. 

Az oktatási 
infrastruktúra 
fejlesztése, új 
berendezések, 
szoftverek oktatásba 
való bevezetése 

 

 
 
SolidWorks, EdgeCam (5 tengelyes megmunkálás), Autodesk 
Education Master Suite, Solid Edge programok bevezetése az 
oktatásba megtörtént. 

20. 

A hallgatói 
elégedettségmérések 
megszervezése, 
kijelölt oktatók 
hallgatói 
véleményezése, 
felmérések 
végrehajtása, 
kiértékelése, 
minőségfejlesztési 
javaslatok 
kidolgozása 

 A hallgatói elégedettségmérések, oktatók hallgatók általi 
véleményezése 2015 tavaszán megtörténtek, de a 10% alatti 
válaszadási arány miatt ez év őszén meg kellett ismételni a 
felmérést, kiértékelése később várható. 

 
21. 

 
Az oktatás – kutatás 
személyi 

 
PhD-fokozatok számának növelése: 
 Ferenczi István dolgozata elkészült, Szegedi Attila és Ferenczi 



feltételeinek 
fejlesztése 

István a szükséges idegen nyelvi követelményeket teljesítette, 
Szilágyi Attilával egyetemben a képzésük folyamatos. 
Két részfoglalkoztatású oktató felvétele (Ravai Sándor, Forgó 
István) megtörtént. 

22. 

Tangazdaság 
tevékenységi 
körének átalakítása, 
fejlesztése, a 
gazdálkodás 
nyereségessé tétele, 
tárolókapacitás 
növelése, 
gépmegóvások 
biztosítása 

Folyamatosan zajlik. A tervezett gépszín megépítése anyagi 
forrás hiányában még nem valósult meg. A Lamborghini traktor 
felújítása (motorcsere) megtörtént. 

23. 

Magyar Tudományos 
Művek Tára 
(MTMT) nemzeti 
bibliográfiai 
adatbázisba az 
oktatók 
publikációinak 
felvitele. 

Az adatbázis feltöltése folyamatos. 
Az alábbi oktatók esetében az adatbázis teljes: 

- Dr. Dezső Gergely 
- Dr. Szigeti Ferenc 
- Dr. Sikolya László 
- Dr. Kerekes Benedek 
- Dr. Simon László  

A többieké folyamatos. 
 

Nyíregyháza, 2015. október 25. 

 

 

 

Dr. Sikolya László                                                                                Krajnyik Károly 

 intézet igazgató                                                                                        IMFB elnök 



BESZÁMOLÓ 

a 2014/2015. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
 

 Intézkedés Felelős Határidő Beszámoló 
1.  Képzésfejlesztés: 

• az osztatlan általános iskolai tanár szak 
(angol) akkreditációs anyagának fej-
lesztése, finomítása az aktuális igények 
szerint; 

• Intézményi támogatás esetén képzési 
program előkészítése indítási engedély 
kéréséhez: 
� osztott (levelező tagozat) és osztat-

lan (nappali tagozat) ügyvitel szak-
irányú közgazdásztanár szak, 

� ügyvitel alapszak indítása, továbbá 
� megfontolandó az ügyvitel szakirá-

nyú üzleti szakoktató szak; 
• A tanár- és alapszak nem támogatása 

esetén kezdeményezzük további alap-
szakokon az ügyvitel specializáció indí-
tását. Például: 
� gazdálkodási és menedzsment (pl. 

gazdasági információs menedzser) 
� mezőgazdasági mérnöki (mezőgaz-

dasági információs menedzser) 
� szociálpedagógia (pedagógiai in-

formációs menedzser); 
• működő szakjaink tematikáinak, tan-

tárgyleírásainak, irodalomjegyzékeinek 
szükség szerinti aktualizálása 

 
intézetigazgató 
szakfelelősök 
szakmai vezetők 
 

 
folyamatos 
 

 
• Az angol nyelv és kultúra tanára általános iskolai tanár szak akk-

reditációs anyagának újbóli kidolgozása megtörtént, az akkreditá-
ció sikeresen lezárult, az engedélyt megkaptuk, ennek alapján 
2015 szeptemberében beindult a képzés. 

• Az ügyvitel területén tervezett képzésfejlesztés ez idáig még nem 
valósult meg. A tanszék dolgozói minden lehetséges eszközt fel-
használtak a szakindítási kérelem elfogadtatásához, eddig azonban 
eredmény nélkül.  
 
 
 
 
 

• Jelenleg az anglisztika és a programtervező informatikus alapsza-
kokon van lehetősége a hallgatóknak ügyvitelhez kapcsolódó terü-
leten specializációt választani: l. Idegen nyelvi ügyintéző, Informá-
ció menedzsment. További specializációk – alacsony hallgatói lét-
szám miatt – nem indulhattak. 
 
 
 
 
 

• Az intézet oktatói az újabb kutatási eredményeket beépítették a 
működő szakok tematikáiba, azokat figyelembe véve frissítették, 
aktualizálták az irodalomjegyzékeket. 

2.  Kutatás: 
• szakmai cikkek publikálása; 

 
• konferenciákon való részvétel; 

 
intézetigazgató 
az intézet vala-
mennyi oktatója 

 
folyamatos 
 
 

 
• Az intézet oktatói ebben a tanévben igen nagy számban publikál-

tak és 
• tartottak előadásokat különböző hazai és nemzetközi konferenciá-



 
 
 
 

• szakmai és ismeretterjesztő rendezvé-
nyeken való részvétel, előadások tartá-
sa; 
 
 

• a 2014-es Shakespeare-konferencia 
anyagának kötetben való megjelenteté-
se; 

• a Szociodialektológiai Műhely munká-
jának folytatása, külső kutatócsopor-
tokban való részvétel (Stíluskutató 
Csoport, Anyanyelv-pedagógiai Kutató-
csoport, Magyar Nyelvstratégiai Kuta-
tócsoport); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• a tudománynapi előadások kötetben 

való megjelentetése; 
 
 

• a gépírás tananyagfejlesztése és taní-
tásmódszertana a 12-14 éves korosz-
tály számára; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Kiss Zsuzsánna 
 
 
Tukacsné 
dr. Károlyi Margit 
Dr. habil. Pethő 
József 
Dr. Minya Károly 
Dr. Szabó G. Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ajtay-Horváth 
Magda, 
Dr. Karádi Zsolt, 
Dr. Pethő József 
Dankó Márta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 tava-
sza 
 
 
folyamatos 
 
 
 
2015 tava-
sza 

kon (idegen nyelvű könyv: 1, magyar nyelvű könyv: 3, szerkesztett 
kötet: 4, főiskolai jegyzet: 3, szépirodalmi munkák: 1 verseskötet 
és 5 esszé, közel száz szakmai publikáció jelent meg nyomtatás-
ban, illetve a konferencia-előadások száma több mint 50). 

• Ismeretterjesztő rendezvényeken való részvétel: 
Dr. Minya Károly előadást tartott Az év szavai címmel Nyíregyhá-
zán (Bencs Villa, 2014. október 30.) és a TIT Jurányi Centrumban 
(2015. március 11.); A magyar nyelv az Európai Unióban címmel 
Kassán a Kazinczy-napokon (2014. november 7.). 

• A 2014 tavaszán megrendezett Shakespeare-konferencia előadá-
saiból készítendő kötet még nem jelent meg, a kiadási munkálatok 
folyamatban vannak. Megjelenése a 2015/16-os tanévben várható. 

• Szociodialektológiai Műhely munkája: folyamatos az informatizált 
adatbázis még fel nem dolgozott adatainak analizálása és szinteti-
zálása. Négy tanulmány jelent meg, illetve három előadás hangzott 
el nemzetközi konferenciákon a Műhely munkájának eredménye-
képpen (Tukacsné dr. Károlyi Margit, publikációs jegyzék). 
A Stíluskutató Csoport munkája: a vizsgált időszakban a kutató-
csoport folyamatosan dolgozott 2015 májusáig OTKA-pályázat ke-
retében. A csoport által ebben az időben kiadott kötetekben Pethő 
József publikált, illetve több egyéni publikációkat is készített, illet-
ve előadásokat tartott a pályázat keretében. 
Dr. Szabó G. Ferenc folyamatosan részt vett az Anyanyelv-
pedagógiai Kutatócsoport munkájában. 
Dr. Minya Károly a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport által 
szervezett rendezvényeken aktívan részt vett, és előadásokat tar-
tott: Nyelvésztábor – 2015. június 18., Anyanyelvi Juniális – 2015. 
június 20. 

• A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott konferencián 
elhangzott előadásokból összeállított kötet „Korszerű tudomány – 
korszerű közoktatás” címmel 2015 tavaszán jelent meg (szerk. Ka-
rádi Zsolt és Pethő József, a NyF Könyvkiadója). 

• A gépírás tananyagfejlesztése és tanításmódszertana a 12-14 éves 
korosztály számára – Dankó Márta: a kutatás folyamatban van, 
amely feltételezte a Gépírásoktató szakirányú továbbképzésen a 
közoktatásban tanító pedagógusok részvételét. A képzésben azon-
ban „csak” szakképzésben vagy ágazatos középiskolai oktatásban 
tanító pedagógusok vesznek részt. Ezért a módszertani javaslat le-
zárása – kellő tapasztalati anyag hiányában – még nem lehetséges. 



• a tízujjas vakírás képességfejlesztő ha-
tásának vizsgálata (adalékok egy nem-
zetközi szintű tudományos vitatémá-
hoz, amely a kézírás (folyóírás) elsajátí-
tásának szükségességét kérdőjelezte 
meg az utóbbi években); 

• az ügyviteli ágazatos és szakképzési 
rendszer beválásvizsgálata 

Gerliczkiné 
dr. Schéder Veroni-
ka 
 
 
 
 
Jakabné dr. Zubály 
Anna 

• A tízujjas vakírás képességfejlesztő hatásának vizsgálata – 
Dr. Schéder Veronika. A kolléganő 2015 szeptemberében távozott 
a főiskoláról, kutatásának eredménye nem ismeretes. 
 
 
 

• Az ügyviteli ágazatos és szakképzési rendszer beválásvizsgálata – 
Jakabné dr. Zubály Anna: a vizsgálat folyamatos, az ágazatos kép-
zésben az első évfolyam 2017-ben érettségizik majd, a reális 
eredmény erre az időre várható. 

3.  Hallgatói szolgáltatások: 
• az intézeti honlap és az Angol Nyelv és 

Kultúra Intézeti Tanszék honlapjának 
aktualizálása, folyamatos frissítése, bő-
vítése; 

 
 
 

• a hallgatókkal való folyamatos kapcso-
lattartás a Neptun-rendszeren keresz-
tül; 

• az Angol Nyelv és Kultúra Tanszék 
könyvtárából való kölcsönzés biztosí-
tása; 

• az oktatók és hallgatók kapcsolatának 
szorosabbá tétele szakestek és házi 
versenyek szervezésével; 

 
 
 
 
 
• tanirodai keretek között kommuniká-

ciós készségeket fejlesztő lehetőségek 
biztosítása a hallgatók órára, vizsgára 
való felkészüléséhez (pl. szakmai segít-
ségnyújtás prezentációk készítéséhez a 
szakdolgozatok, portfóliók védésére, ill. 
TDK-dolgozatok bemutatására); 

 
Dr. Zopus András 
Dr. Tukacs Tamás 
Veres Gabriella 
 
 
 
 
az intézet minden 
oktatója 
 
Dr. Ajtay-Horváth 
Magda 
felelős: 
Dr. Minya Károly 
Dr. Sebestyén Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
Dankó Márta 
 
 
 
 
 

 
folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. dec. 

 
• Az intézeti honlapon és az egyes tanszékek honlapján a tervezet-

teknek megfelelően a tanévben folyamatosan megjelentek az aktu-
ális események, a tantárgyi követelmények időben felkerültek a 
honlapra, a hallgatók folyamatos tájékoztatását biztosítottuk a 
tanév folyamán (intézeti honlapfelelős: dr. Zopus András, az Angol 
Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék honlapjának a felelőse dr. 
Tukacs Tamás). 

• Oktatóink a tanévben folyamatosan tartották a kapcsolatot a hall-
gatókkal (felhívás, értesítés küldése, segédanyagok, tájékoztatók 
küldése stb. Neptun-rendszeren keresztül, e-mailben). 

• Az intézet demonstrátorának segítségével egész tanévben elérhe-
tővé tettük a tanszéki könyvállományt a hallgatók részére. 
 

• 2015. április 23-án intézeti szakestet tartottunk. A hallgatók színes 
műsorral, az intézet demonstrátorai pedig érdekes vetélkedővel 
készültek. 
Tanulmányi kirándulást szerveztünk Széphalomba (A Magyar 
Nyelv Múzeuma) és Sárospatakra (Református Kollégium, Iskola; 
egyháztörténeti kiállítás; nagykönyvtár) 2014. november 25-én 
(szervezők: dr. Antal Balázs és dr. Minya Károly). 15 fő hallgató 
vett részt a kiránduláson. 

• Tanirodai keretek között kommunikációs készségeket fejlesztő 
lehetőségek biztosítása a hallgatók órára, vizsgára való felkészülé-
séhez (pl. szakmai segítségnyújtás prezentációk készítéséhez a 
szakdolgozatok, portfóliók védésére, ill. TDK-dolgozatok bemuta-
tására). Ezt főként a felsőfokú szakképzésben, illetőleg a speciali-
zációban részt vevő hallgatók vehettek igénybe. A továbbiakban is 
 



 
 

• fogyatékkal élő hallgatók patronálása; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• tájékoztatás, tanácsadás intézeti diák-

jóléti kérdésekben; 
 

• külföldi hallgatók számára magyar 
nyelv oktatása 

 
 
Bertóthyné dr. Vég-
vári Erzsébet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakabné dr. Zubály 
Anna 
 
Dankó Márta 
 

működtethető, az erőforrások (l. személyi, tárgyi) rendelkezésre 
állnak – felelős: Dankó Márta. 

• Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet mint a HSZK Esélyegyenlőségi 
Csoport intézményi irányító koordinátora és a NyF Fogyatékos-
sággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság Elnöke végzett patronáló 
munkát a fogyatékkal élő hallgatók körében. Néhány ezek közül: 
� segítségnyújtás fogyatékossággal élő hallgatóknak tanulmá-

nyi ügyekben, 
� esélyegyenlőségi szemlélet formálása az oktatók felé (kap-

csolattartás főiskolai oktatókkal, adminisztrátorokkal), 
� akadálymentes oktatási feltételek számon tartása, módszer-

tani segédanyagok, jegyzetekhez való egyenlő esélyű hozzá-
férés biztosítása, 

� személyes kapcsolat (segítő beszélgetések) a fogyatékosság-
gal élő hallgatókkal, 

� koordinátorokkal történő együttműködés, 
� speciális előkészítő, felzárkóztató programok szervezése (pl. 

elektronikus gépírás), 
� az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a szolgáltatások és 

képzések területén, 
� országos továbbképzésen, szakmai tanácskozásokon való 

részvétel (EMMI). 
• Tájékoztatás, tanácsadás intézeti diákjóléti kérdésekben: Jakabné 

dr. Zubály Anna a DJA tagjaként folyamatosan végzi ezt a tevé-
kenységet. 

• Külföldi hallgatók számára magyar nyelv oktatása – Dankó Márta 
– a tanév I. félévében 2 x 2 órát tartott: Magyar nyelv (2 óra), 
Business Administration (2 óra). 

4.  A nyilvánosság biztosítása: 
az intézeti honlap folyamatos frissítésé-
vel és bővítésével, médiamegjelenés a 
magyar nyelv napján és a magyar nyelv 
hetén, illetve egyéb aktuális események 
kapcsán 

intézetigazgató 
minőségirányítási 
felelős 
szakmai vezetők 

folyamatos Dr. Minya Károly Balázs Gézával együtt a TIT Centrumban bemutatta 
a Kettesnyelvünk című kötetet (2014. szeptember 25.), amelyről a 
Kölcsey Televízió is tudósított. 
A 2014. szeptember 26-án megrendezett Kutatók Éjszakája prog-
ramsorozatban az intézet több oktatója előadást tartott, ill. Helyes-
írási kalandtúrát szerveztünk általános iskolai tanulók számára, 
amely nagy sikert aratott a diákok körében. Dr. Karádi Zsolt A fehér 
halál – infrafotók a hajdúböszörményi csónakos fejfákról c. fotókiállí-
tását tekinthették meg az érdeklődők. 
„Színház az egész…” c. csoportos fotókiállítás a Móricz Zsigmond 
Könyvtárban, 2014. szeptember – dr. Karádi Zsolt 



Dr. Minya Károly interjút adott a Kölcsey TV-ben 2014. október 9-én 
az Európai nyelvek napja alkalmából és 2015. február 18-án az 
anyanyelvek napja alkalmából. 
Dr. habil. Pethő József 2014. október 10-én beszédet mondott az 
Irodalom Tanszék volt oktatója, Katona Béla szobrának az avatóün-
nepségén. 
A Pannon Várszínház Hegedűs a háztetőn c. darabjáról (társszerző-
vel). Spanyolnátha, 2014. 4. – dr. Karádi Zsolt 
Dr. Minya Károly a zsűri elnöke volt az Apáczai-gyakorlóban rende-
zett megyei helyesírási versenyen (2015. január 29-én), valamint a 
TIT-ben megrendezett a Bachát László körzeti helyesírási versenyen 
(2015. március 6-án). 
Interjúk: a Szabolcs-szatmár-beregi Szemléről, Nyíregyházi Tévé, 
2014. december és 2015. április; Életútinterjú – Mustár Fm, 2015. 
április; Váci Mihályról – Sunshine FM, 2015. április – dr. Karádi Zsolt 
Dr. Karádi Zsoltnak 14 színi kritikája, dr. Minya Károlynak két nyelvi 
jegyzete jelent meg a Kelet-Magyarország napilapban. 
Dr. Karádi Zsolt előadásfotói a Móricz Zsigmond Színház honlapján, 
illetve egyéb színházi honlapokon (7óra7, magyar színházi portál, 
revizoronline stb.) jelennek meg. 

5.  TDK, tehetséggondozás: 
• a tehetséges hallgatók felfedezése és 

egyéni mentorálása; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• TDK-ülések megrendezése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sebestyén Zsolt 
Dr. Tukacs Tamás 
Dr. Bényei Ágnes 
Dr. Antal Balázs 

 
folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. nov. 

 
• Tehetséges hallgatók felfedezése, mentorálása: 

Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd verseny házi 
fordulójának megrendezése (felelős: dr. Sebestyén Zsolt), 2015. 
március 17. 
Az ELTE szervezésében 2014. november 7–8. között rendezték 
meg Budapesten a XVI. országos egyetemi-főiskolai Kossuth-
szónokversenyt. Főiskolánkat két hallgató képviselte: Dudás Ta-
más (magyar MA szakos hallgató) és Gergely Kristóf (történelem–
magyar szakos hallgató). Dudás Tamás különdíjban részesült, el-
nyerte a „leghumorosabb szónok”-nak járó díjat. 
 

• A TDK-felelősök  a tanév során folyamatos kapcsolatot tartottak a 
hallgatókkal, akiket tájékoztattak a tudományos munkával kapcso-
latban, illetve pályázati és ösztöndíj-lehetőségekről. Ellátták az 
adminisztrációs és szervezési feladatokat. A tanév második félév-
ében, 2015. május 12-én TDK-ülést rendeztünk, melynek központi 
témája a tudományos diákkör munkája, kutatási témák, kutató-
munka volt, illetve két hallgatónk, Bak Vivien (magyar alapszakos) 



A magyar nyelv az Európai Unióban címmel és Orosz Boglárka 
(magyar mesterképzés) „Sötét levegőt lélegez” címmel előadást 
tartott a készülő szakdolgozatukról. A TDK-ülést követően több 
hallgató kezdett el kutatómunkával foglalkozni. Felelősök: dr. Se-
bestyén Zsolt (intézeti), dr. Tukacs Tamás (angol), dr. Bényei Ág-
nes (nyelvészet), dr. Antal Balázs (irodalomtudomány) 
Az Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék TDK csoportja a jelzett 
időszakban több-kevesebb rendszerességgel ülésezett. A hallgatók 
túlnyomórészt a szakdolgozatukkal összefüggő kutatáshoz kaptak 
segítséget. Az eredményesebb, országos szintű tudományos diák-
köri munkához elengedhetetlen lenne a hallgatók nyelvi szintjének 
radikális emelése, valamint a tanszéki könyvtár bővítése. Jelzett 
időszakban a diákköri tevékenység a főiskolai szintű önképzőköri 
tevékenységre korlátozódott. A 2014. november 11-én megtartott 
ülésen Petrovánszki Orsolya és Pócsai Regina (anglisztika alapsza-
kos hallgatók) tartott rövid beszámolót szakdolgozati témájukról. 

6.  Felzárkóztatás: 
a szerényebb képességű vagy speciális 
igényű hallgatókkal való külön foglalko-
zás (heti 2 x 1 fogadóóra, ill. szükség ese-
tén más időpontban is); 
tanulást segítő anyagok elkészítése (PP, 
óravázlatok készítése); 

az intézet minden 
oktatója 

folyamatos Az intézet oktatói a tanév során heti 2 x 1 fogadóórában álltak a 
hallgatók rendelkezésére. 
Az Ügyviteli Intézeti Tanszék oktatói a fogadóórákon (heti 2 x 1 óra), 
illetőleg elektronikusan tartjuk a kapcsolatot. A tanszék a hallgatók-
kal közös e-postafiókot tart fenn, ahol különböző, oktatást, vizsgára 
való felkészítést segítő anyagokat helyezünk el. A hallgató innen 
szabadon letöltheti a feladatokat, melyet az oktatónak e-mailben 
küld meg. Javítás, értékelés után vagy kérdés feltevésekor az oktató 
szintén e-mailben küldheti vissza a feladatot, illetőleg adja meg a 
választ. 

7.  Reakciók korábbi hallgatói javasla-
tokra és véleményekre: 
a hallgatói elégedettségmérés 2014. ok-
tóber 3-án zárul le, így még az aktuális 
eredményekkel nem rendelkezünk. 
Amint ezeket megkapjuk, megfogalmaz-
zuk a konkrét feladatokat. 

intézetigazgató, 
minőségirányítási 
felelős 

 A hallgatói elégedettségmérés lezárultával, illetve miután megkap-
tuk az aktuális eredményeket, intézetigazgatói összefoglaló készült 
mind az alapképzési és felsőoktatási szakképzésekre vonatkozó 
hallgatói elégedettségmérési eredmények értékeléséről és a megho-
zott intézkedésekről, mind az oktatói munka hallgatói véleményezé-
sének értékeléséről és a vonatkozó intézkedésekről (mindkét do-
kumentum 2014. december 1-jén készült el, ezeket megküldtük a 
minőségirányítási felelősnek). 2015. április 29-én pedig leadtunk 
egy intézkedési tervet, mely szintén a 2014. évi hallgatói elégedett-
ségmérések eredményei alapján készült. Ezek a dokumentumok 
részletesen tartalmazzák azokat a reakciókat, melyeket a hallgatói 
véleményekre vonatkozóan megtettünk. 
 



8.  Továbbképzések: 
• A „Nyelvtudás idegen nyelvi képzési 

rendszer fejlesztése a Nyíregyházi Fő-
iskolán” TÁMOP-pályázat  keretében 
két továbbképzésen való oktatói rész-
vétel. 

 
 
 
 
• Amennyiben a tanév során még hirdet-

nek az intézet oktatói számára megfele-
lő továbbképzéseket, ezeken lehetőség 
szerint részt vesznek oktatóink. 

 
 
 
 
 
• Fogyatékkal élő hallgatókat támogató 

szervezetek továbbképzésein való 
részvétel (pl. Fehér Bot Alapítvány). 

 
Dr. Ajtay-Horváth 
Magda 
Dr. Tukacs Tamás 
 
 
 
 
 
 
Dr. Minya Károly 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertóthyné 
dr. Végvári Erzsébet 

 
folyamatos 

 
• Eredmények és tapasztalatok a nyelvterületi képzésfejlesztésben 

címmel tartotta meg projektbeszámolóját dr. Ajtay-Horváth Magda 
a „Nyelvtudás”  Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Nyír-
egyházi Főiskolán 2013-2014 című TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-
2012-0019 azonosító számú project zárókonferenciáján 2015. áp-
rilis 23-án. 
Ugyanebben a projektben a Képzők képzése alprojektben vett részt 
Dankó Márta, Veres Gabriella, Jakabné dr. Zubály Anna. Időpontja: 
2015. 01.13-02.12-ig, 40 órás angol nyelvi képzés B2/5 szinten. 

• Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok felkészítő prog-
ramja, 2015. július, október   12 órás felkészítő program. A prog-
ram szervezője: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. 
Résztvevők: Dankó Márta, Jakabné Zubály Anna 
TÁMOP-2.5.3.c-13/1-2013-0001 projekt 6. sz. alprojekt: Munka-
vállalói ismeretek oktatása (képzők képzése program) – Időpontja: 
2015. június, 12 órás. Szervező: Független Szakszervezetek De-
mokratikus Ligája megbízásából az Eruditio Zrt. Résztvevő: Jakab-
né Zubály Anna 

• Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet, aki a HSZK Esélyegyenlőségi 
Csoport intézményi irányító koordinátora és 2014 novemberétől a 
NyF Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság Elnöke az 
alábbi rendezvényeken vett részt: 
� Emmi-ben Országos Fogyatékosügyi koordinátorok tanács-

kozása, 
� Fehér Bot alapítvány rendezvénye, 
� Pécsi Egyetem Támogató Szolgálatának fogadása 

9.  Konferenciák: 
• előadások a tudomány napján (Az inté-

zeti konferencia címe: Korszerű tudo-
mány – korszerű közoktatás); 

 
 
• MANYE-konferencia  (Pázmány Péter 

Tudományegyetem, 2015. április) 
 
 

• ELLE-konferencia Nagyvárad 2015. 
szeptember  

 
intézetigazgató, 
Dr. Sebestyén Zsolt 
 
 
 
Dr. Ajtay-Horváth 
Magda 
 
 
Dr. Ajtay-Horváth 
Magda 

 
2014. nov. 

 
• 2014. november 11-én a „Magyar Tudomány Ünnepe” alkalmából 

az intézet konferenciát rendezett „Korszerű tudomány – korszerű 
közoktatás” címmel. A rendezvényen 4 szekcióban 22 oktató köz-
reműködésével 17 előadás hangzott el, és egy kerekasztal-
beszélgetést tartottunk. 

• A 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson dr. Ajtay-
Horváth Magda előadást tartott Barangolás Bábelben. Kovács And-
rás Ferenc: variációk egy témára címmel Budapesten a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen (2015. március 30. – április 1.) 

• ELLE-konferencián oktatóink nem tudtak részt venni pénz hiányá-
ban. 



• 12. Semiotica Agriensis, Tájszemiotika - 
szemiotikai tájképek (2014. okt. 3-5., 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 
Egészségház u. 4.). Az előadás címe: 
Nyelvi tájkép úton-útszélen 
 
 

• Nyelv - irodalom – identitás (2014. 
november 3.) A Magyar Nyelv és Kultú-
ra Nemzetközi Társasága Rákóczi úti 
irodája. Az előadás címe: Színház - 
nyelv - identitás. Székely Csaba Bánya-
vidék-trilógiája. 

• Generációk nyelve (2014. nov. 27-28.) 
ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Az 
előadás címe: Spontán neologizmusok 
a diákok nyelvhasználatában; 

• Az Apafi fejedelmi család temetései - 
Bp., MTA BTK ITI - 2014. 09. 24. 

• Debreceni Ember Pál fordítási és ér-
telmezési technikái (1702) -Miskolc, 
Mo-i fordításirodalom a 18. sz.-ban, 
2014. okt. 2. 

• Die Rezeption des Martyrtum der 
ungarischen kalvinistischen 
Galeerensklaven - Emlékezettörténeti 
konf., Db., 2014. okt. 8. 

• Svájci források a magyarországi gálya-
rabok kutatásához - Mártírok és 
szentek- konf., Db., 2014. nov. 6. 

• ReBaKuCs-konf., Szeged, 2015 májusa 
 

• Contemporary Hungarian Studies 
Postgraduate Conference: 
Multidisciplinary European 
Perspectives 
12-13 February 2015 
University of Glasgow 
 

 
Dr. Minya Károly 
 
 
 
 
 
Dr. Minya Károly 
 
 
 
 
 
Dr. Minya Károly 
 
 
 
Dr. Csorba Dávid 
 
Dr. Csorba Dávid 
 
 
 
Dr. Csorba Dávid 
 
 
 
Dr. Csorba Dávid 
 
 
Dr. Csorba Dávid 
 
 
Dr. Zopus András 
 
 
 
 
 

• 12. Semiotica Agriensis, Tájszemiotika - szemiotikai tájképek 
(2014. okt. 3-5., Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Egészségház u. 
4.). Az előadás címe: Nyelvi tájkép úton-útszélen (dr. Minya Ká-
roly)Az intézet oktatói és demonstrátorai 2014. december 2-án a 
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen az ottani Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékkel Tanárképzés és tudomá-
nyos kutatás címmel szakmai tanácskozáson vettek részt. 

• Nyelv - irodalom – identitás (2014. november 3.) A Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társasága Rákóczi úti irodája. Az előadás 
címe: Színház - nyelv - identitás. Székely Csaba Bányavidék-
trilógiája. (dr. Minya Károly) 

 
 
• Generációk nyelve (2014. nov. 27-28.) ELTE Mai Magyar Nyelvi 

Tanszék. Az előadás címe: Spontán neologizmusok a diákok nyelv-
használatában (dr. Minya Károly) 
 

• Dr. Csorba Dávid megtartotta Az Apafi fejedelmi család temetései c. 
kutatási beszámolóját (MTA BTK ITI, Budapest, 2014. 09 24.) 

• Debreceni Ember Pál fordítási és értelmezési technikái (1702) - 
A magyarországi fordításirodalom a 18. században c. konferencia, 
Miskolc, 2014. október 2. (megvalósult: dr. Csorba Dávid) 
 

• Die Rezeption des Märtyrertums der ungarischen kalvinistischen 
Galeerensklaven; A kulturális örökség és a humán tudományok in-
novációi a 21. században (Emlékezettörténeti konferencia), Deb-
recen; 2014. október 8. (megvalósult: dr. Csorba Dávid) 

• Svájci források a magyarországi gályarabok történetének kutatásá-
hoz - Mártírok és szentek c. konferencia, Debreceni Egyetem BTK 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Debrecen; 2014. 
november 7. (megvalósult: dr. Csorba Dávid) 

• ReBaKuCs-konf., Szeged, 2015 májusa (megvalósult: dr. Csorba) 
• Contemporary Hungarian Studies Postgraduate Conference c. kon-

ferencián oktatónk nem tudott részt venni pénz hiányában. 
 
 
 
 
 



• konferencia: 90 éve a gyorsírók, gép-
írók szolgálatában – a MAGYOSZ meg-
alakulásának 90. évfordulója (társren-
dezés); 

• szakmai versenyen való közreműkö-
dés, részvétel (Országos és Bajnoki 
Szakmai Verseny, SZÉTV, INTERSTENO 
50. Kongresszusa és Nemzetközi Ver-
senye) 

Jakabné dr. Zubály 
Anna 
 
 
Jakabné dr. Zubály 
Anna 
 

• Konferencia: 90 éve a gyorsírók, gépírók szolgálatában – a 
MAGYOSZ megalakulásának 90. évfordulója alkalmából 
(MAGYOSZ-tanszék közös rendezvény, Budapest, 2015. április) 
 

• Szakmai versenyen való közreműködés, részvétel:  
� Országos Szakmai Verseny – Jakabné dr. Zubály Anna fő-

szervező – Budapest, 2014. október 
� Szakmai Tanulmányi Érettségi Verseny (ügyvitel szakma-

csoportban) – Jakabné dr. Zubály Anna, a versenybizottság 
elnöke – Szolnok, 2015. április 

� INTERSTENO 50. Kongresszusa és Világbajnokság – Jakabné 
dr. Zubály Anna főszervező – Budapest, 2015. július 

Ügyviteltanárok országos szakmai konferenciája – főszervező, elő-
adó: Jakabné dr. Zubály Anna – Budapest, 2015. február 

Egyéb, a tervezetben nem szerepelt lényeges, nemzetközi konferen-
cia-részvétel Tukacsné dr. Károlyi Margit: 
� 2015. szeptember 2-4. Szombathely: VI. Dialektológiai 

Szimpozion: A dimenzionális nyelvföldrajzi térképlapok tanulsá-
gaiból  (P. Lakatos Ilonával) 

� 2015. szeptember 9–11. Nagyvárad: A nyelv közösségi perspektí-
vája: A nyelvi változások jellegzetességei Szatmárban az ország-
határ két oldalán (P. Lakatos Ilonával) 

� 2015. április 17. Csenger: A Partium szerepe a magyar és a szom-
szédos népek kultúrájában és történelmében c. nemzetközi konfe-
rencián: Nyelvi változások Szatmárban a trianoni határ mentén 

� 2015. május 24. Kuruc konferencia, Vaja: Kurucok nyomában 
országhatáron innen és túl 

10.  Beiskolázási tevékenység: 
• kampánykörutak szervezése; 
• szóróanyagok, népszerűsítő anyagok 

megírása; 
• a megye gimnáziumaiban tudomány-

népszerűsítő előadások tartása; 
 
 
 
 
• helyesírási, Kazinczy-verseny, szavaló-

verseny szervezése középiskolások 

Dr. Minya Károly 
Dr. Granville Pillar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014 ősze, 
2015. jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Kampánykörutak nem valósultak meg. 
• Központilag (a PR Iroda által) készített szórólapok elkészültek 

(fotók rendelkezésre bocsátása, szöveg elkészítése). 
• Dr. Minya Károly előadást tartott az Év szavai címmel a Kölcsey 

Ferenc Gimnáziumban (2015. április 22., A Magyar Nyelv Hete); 
Élménynyelvtanóra címmel a Zay Anna Egészségügyi, Informatikai 
Szakközépiskolában (2015. április 29., TIT szervezésében), mely 
előadások alkalmával a főiskolát és az intézet szakjait is népszerű-
sítette. 

• Hagyományteremtő szándékkal 2014. november 20-án rendezte 
meg intézetünk első alkalommal a Mizser Lajos helyesírási ver-



számára;  
 
 
 
 
 
 
 
• személyes kapcsolatfelvétel középisko-

lákkal (Kölcsey Ferenc Gimnázium, Mű-
vészeti Szakközépiskolai, nagykállói Ko-
rányi Frigyes Gimnázium, Eötvös József 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 
Demecser ÁMK stb.); 

• a tervezett képzési programok támogatá-
sa esetén közvetlen kapcsolatfelvétel a 
közgazdasági szakközépiskolákkal (or-
szágosan), szakmai fórumokon (SzóVilág, 
www.magyosz.hu, szakmai rendezvé-
nyeken), tájékoztatás személyes kapcso-
latokon keresztül; 
 
 

• gépírás-, szövegszerkesztés- és 
bemutatókészítő verseny (a régió közép-
iskolásainak) 

• kapcsolattartás az ügyviteli ágazatos 
képzést folytató szakközépiskolák veze-
tőivel, tanáraival, valamint a tankerületi 
központok vezetőivel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jakabné dr. Zubály 
Anna 
 
 
 
 
az Ügyviteli Intézeti 
Tanszék minden 
oktatója 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakabné dr. Zubály 
Anna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
folyamatos 

senyt. A megmérettetésen 11 megyei középiskola 41 tanulója vett 
részt. A versenyhez kapcsolódva dr. Minya Károly, az intézet oktatója 
Nyelvi tájkép – a feliratok érdekességei és helyesírási hibái címmel tar-
tott előadást a résztvevőknek. 
A középiskolás tanulók részére szervezett regionális szavalóversenyt 
pedig 2015. február 12-én rendezte meg intézetünk „Az ember nem 
komoly tizenhét évesen” címmel. 
A Kazinczy-verseny nem valósult meg. 

• Személyes kapcsolatfelvétel megtörtént az ismeretterjesztő előadáso-
kon, illetve a két versenyen, ahol mind a középiskolai tanárokkal, 
mind a tanulókkal való kapcsolatfelvételre kiváló lehetőségek adód-
tak. 

 
 
• A Gépírásoktató szakirányú továbbképzésre való jelentkezés lehető-

ségét megjelentettük a szakmai folyóiratban (l. SzóVilág) és elektro-
nikusan is megküldtük az ország valamennyi KLIK-igazgatóságra – 
sajnálatos, hogy így sem volt elegendő jelentkezés az újabb évfolyam 
indításához. Valószínűleg a megkeresés időpontját nem megfelelően 
időzítettük (l 2015. június – a tanév végi feladatok lezárásakor).  A ha-
táridő lejárta után (aug. 25.) azonban többen is érdeklődtek a tovább-
képzésről, de az indítását már nem lehetett megszervezni. 

• Az ügyvitel szakirányú közgazdásztanár szak indításának sikertelen-
sége következtében elmaradt a szakmai versenyek megrendezése a 
régió középiskolásainak. 

• A kapcsolatot továbbra is fenntartjuk több, ügyviteli ágazatost kép-
zést folytató szakközépiskola vezetőivel. 

11. Minőségirányítással kapcsolatos felada-
tok: 
• a hallgatói elégedettségmérés eredmé-

nyeinek értékelése; a kurzusértékelőben 
jelzett problémákra tett intézkedések: 
hallgatói szolgáltatások fejlesztése; 

• a patronáló tanári rendszer fejlesztése; 
• új karriertervek elkészítése; 
• dolgozói elégedettségmérés 

intézetigazgató 
minőségirányítási 
felelős 
az oktatók 

folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
2014. nov. 

 
 

• A 7. pontban foglaltaknak megfelelően megtörténtek az intézkedések.  
 
 

• Jól működött a patronáló tanári rendszer. 
• Az új karriertervek elkészültek. 
• A dolgozói elégedettségmérésnek mindenki eleget tett. 

 



 





















 









 











 





































- a XV III. Partiumi Tudományos Diákköri 
Konferencia Zenei szakosztályában hallgatónk I. 
helyezést ért el (2015. május 7. Nagyvárad)
- kiemelt nívó díjat kapott a Zenei Intézet Boróka 
Énekegyüttese a Kodály Szimpózium és 
Házimuzsikáló napon (2015. május 13. Kecskemét)
- a Zenei Intézet Kamarakórusa Gálakórus fokozatot 
kapott az „Éneklő Magyarország” Minősítő 
Hangversenyén (2015. június 13. Nádudvar)

tudástechnológia szekcióban 
Elismerő oklevél

6. Reakciók korábbi 
hallgatói 
javaslatokra és 
véleményekre

- Közös órák (hangszer, magánének, vezénylési 
gyakorlat, népzene): 2014. december, 2015. május 
hónapokban megvalósultak.

- Szakdolgozati bemutató: 2015 márciusában 
megvalósult.

A közös órák végén az 
értékelés csak a népzenei 
területen történt meg. A többi 
tantárgyból a kollégák 
elhatárolódtak a nyilvános 
értékeléstől. Fejlesztendő 
feladat: valamennyi 
tantárgynál történjen meg a 
szakmai értékelés.

7. Továbbképzések,
konferenciák,
pályázatok

- Országos zenepedagógiai és zenei közművelődési 
műhely-találkozó valósult meg a N YF Zenei Intézete, 
a Magyar Kodály Társaság Elnöksége és a Kodály 
Zoltán Általános Iskola közös szervezésében (2014. 
október)
- SZAKTÁRNET Projekt K3 alprogramja keretén 
belül A TANÁRKÉPZÉS ÉNEK-ZENE 
D ISZ C IPL ÍN Á JÁ N A K  MODERN 
TANTÁRGYPEDAGÓGIA I ERED M ÉN YEI ÉS 
AZOK ALKALM A ZÁ SA  A KÖ ZN EVELÉSBEN  ÉS 
A FELSŐOKTATÁSBAN tárgykörben 28 órás, 
ingyenes tantárgy-pedagógiai továbbképzést 
valósítottunk meg (2014/15-ös tanév 2. félév)
- „A  felső- és közoktatás együttműködését megvitató 
workshop” megrendezése (2015. május 30.)

8. A környezet 
számára nyújtott 
szolgáltatás

- Pályaválasztási Kiállítás a BUSZACSA-ban - a 
Boróka Énekegyüttes fellépése 2014. október 16.)
- a budapesti Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon mutatkozott be a NYF Zenei Intézete 
hallgatók és oktatók részvételével (2015. január 23.)
- A Zenei Intézet Kamarakórusa részt vett Tárcái 
Zoltán (az Intézet egykori vezetője és tanára) emlékére 
rendezett ünnepi koncerten (2015. január 30.)
- A Zenei Intézet Kamarakórusa részt vett Fehér Ottó 
(az Intézet egykori docense) gyász-szertartásán (2015. 
február 21.)
- a „Fizika és a zene Show-ja” című előadásnak adott 
otthont a Zenei Intézet (201 5. március 3 1.)
- a Zenei Intézet Boróka Énekegyüttese részt vett a 
Kodály Szimpózium és Házimuzsikáló napon (2015. 
május 13. Kecskemét)
- a Zenei Intézet Kamarakórusa részt vett az „Éneklő 
Magyarország” Minősítő Hangversenyen (2015. 
június 13. Nádudvar)

9. Nemzetközi
kapcsolatok
bővítése és
fejlesztése,
a hallgatói, oktatói
mobilitás
ösztönzése

- az Erasmus program keretében külföldi (Finnország, 
Románia) oktatói és szakmai tevékenységet 
folytattatunk.



10. Beiskolázási
tevékenység

- Középiskolások II. zenei versenye a NYF-n (2015. 
január 24.). Mintegy 80 fő részvételével valósult meg.
- Ehhez kapcsolódó szórólapok készítése és terjesztése 
történt meg.
- A Zenei Intézetet bemutató rövidfilm közzététele 
megvalósult az intézeti honlapon.
- Az intézményi nyílt napon való közreműködés 
(hallgatók és oktatók részvételével) megvalósult.
- Elkészült az intézményi honlap felületén a szakokra 
vonatkozó információk frissítése illetve hozzáadása, 
aktualizáltuk az intézeti honlapot, javított változatban 
elkészült az intézet., illetve a képzéseket bemutató 
szórólap.
- Aktív szervezői munkának köszönhetően, jelentős 
érdeklődés mellett valósult meg intézetünkben a 
Nyitott tanterem program.

11. Minőségirányítással
kapcsolatos
feladatok

A hallgatói elégedettségmérések eredményeinek 
értékelése, oktatói teljesítménymérés és karriertervek 
értékelése megtörtént, új karriertervek készültek. 
Részt vettünk a dolgozói elégedettségmérésben. 2015 
májusában megvalósult a 2011. évi MAB látogató 
bizottsági jelentése nyomán az értékelés, valamint 
elkészült a hozzá kapcsolódó intézkedési terv.

Nyíregyháza, 2015. október 13.
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Ferencziné dr. Ács Ildikó Kissné dr. Mogyorósi Pálma

Intézetigazgató Minőségirányítási felelős
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ÉRTÉKELÉSE 

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ZENEI INTÉZET

Vállalt feladat Teljesülés Megjegyzés

1. Képzésfejlesztés - Az osztatlan kétszakos tanárképzésben 2015 
szeptemberétől új képzéssel, a Népzene- és 
népikultúra-tanári szak beindításával gazdagodott a 
Zenei Intézet képzési kínálata.

- A SZAKTÁRNET pályázat keretében 28 órás 
továbbképzés anyaga készült el Ferencziné Ács 
Ildikó és Pintér-Keresztes Ildikó gondozásában. 24 
fő részvételével a továbbképzés megvalósult 2015 
tavaszi félévében.

- 2015 tavaszán felkerült a NYF Intézményi 
Tájékozatójába a népzene- és népikultúra-tanár szak 
képzési programja, valamint megtörténtek a 
különféle mintatantervekben, tantárgyleírásokban az 
aktualizálások.

Számítógépes zeneszerkesztő 
műhely I.-II. tervezett 
beindítása a NYF Képzési és 
Továbbképzési Intézetével 
közösen (2015. január 
hónapban) nem valósult meg. 
Oka: nem volt elegendő 
számú jelentkező a 
programra, vélhetően a magas 
képzési díj miatt.

2. Kutatás - Kutatók éjszakája a NYF-n, melyen oktatóink 
képviselték előadásukkal a Zenei Intézetet (2014. 
szeptember 26.)
- Zenei Kaleidoszkóp A Magyar Tudomány Ünnepe a 
NYF Zenei Intézetében, melyen 6 oktatónk tartott 
előadást (2014. november 1 1.)
- A TÁ M O P-4 .1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai 
szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a 
pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban 
(SZAKTÁRNET) elnevezésű pályázat keretében 
tervezett kutatások megtörténtek, eredményeképpen 3 
módszertani tanulmány született (Bíró István, 
Ferencziné Ács Ildikó, Pintér-Keresztes Ildikó).

3. Hallgatói
szolgáltatások

Demonstrátorok foglalkoztatása, hallgatók bevonása 
az intézeti adatbázisok fejlesztésébe teljesült. A 
2 0 1 4 /15-ös tanév első félévében Rimán Barbara a 
Tárcái Zoltán Könyvtár hanganyagának rendezésével, 
míg Vaskó Henriett a 40-es terem kottatárának 
rendszerezésével foglalkozott. A 2 0 1 4 /15-ös félév 2. 
félévében Nagy Nikolett dolgozott a Dancs Lajos 
hagyaték feldolgozásán.

4. Nyilvánosság
biztosítása

Az intézeti honlap aktualizálása folyamatosan 
megtörtént -  a képzési programok, felvételi 
követelmények, versenykiírás, hallgatói 
versenyeredmények (TDK, OTDK, minősítő 
versenyek), Intézeti együttesek eredményeinek, 
valamint a Zenei Intézetet bemutató rövidfilm 
közzétételével.

5. TDK,
tehetséggondozás,
felzárkóztatás

- Énekes és hangszeres szólisták országos 
minősítésében ARANY fokozatot értek el hallgatóink 
Egerben (2014. augusztus)
- a XXXII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián a Zenei Intézet Tudományos Diákkörét 
két hallgató képviselte sikerrel (2015. április 10-én 
Budapesten és Sárospatakon), Antal Édua első 
helyezést ért el.

- a XXXII. Országos 
Tudományos Diákköri 
Konferencián elért 
eredményeik: 
Művészetpedagógia és 
művészetszociológia tagozat 
I. helyezés, Tanulás- és 
tanításmódszertani-


