




































































































 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 
  



 
  



 

 
  



 









































Mellékletek:  

Testnevelés és Sporttudományi Intézet 

2019. szeptemberi események 
 

Moravecz Marianna részt vett a "Folytonosság és megszakítottsága magyar kultúrában 

Doktori iskolák VI. Nemzetközi Magyarságtudományi Konferenciáján" 

Universität Wien, 2019. szeptember 4-6. 

 

 
 

Dr. Vajda Ildikó és Vajda Tamás részt vett a Közgazdász-vándorgyűlésen 

Nyíregyházi Egyetem, 2019. szeptember 5-7. 

 

 
 

Vajda Tamás egyetemi docensi kinevezése 

Nyíregyházi Egyetem, 2019. szeptember 20. 

 

 
 



Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 

Nyíregyházi Egyetem, 2019. szeptember 25. 

 
 

Pásztorné dr. Batta Klára részt vett a "Mesterségünk címere - SPORTPEDAGÓGUS" 

címmel megrendezésre került születésnapi neveléstudományi konferencián, ahol 

bemutathatta legújabb kutatási eredményeit. 

A konferenciát Biróné dr. Nagy Edit és Dr. Gombocz János tiszteletére rendezték 

Testnevelési Egyetem, 2019. szeptember 27. 

 

 
Vajda Tamás 2019. október 1-jétől úszás sportágban szakmai koordinátorként segíti a a Nyíregyházi 

Sportcentrum munkáját 
 

 
 



Együttműködési megállapodás sajtónyilvános aláírása a Spartacus 1928 Utánpótlásképző-

Központ Nonprofit Kft-vel 

Nyíregyházi Egyetem, 2019. október 9. 
 

 
 

EFOP-3.4.3 pályázat keretén belül kézilabda házibajnokság lebonyolítása 

 

 
 

EFOP-3.4.3 pályázat keretén belül szervezett magashegyi túra lebonyolítása a Tátrában 

egyetemi hallgatók részvételével 

 
 



Nyílt Nap a Nyíregyházi Egyetemen 

2019. november 6. 

 

 
 

 

 

 

 

Tudomány Napja a Testnevelés és Sporttudományi Intézetben 

2019. november 14. 

 

 

 



 
 

EFOP-3.4.3 keretében megrendezett Tudomány Napja a Testnevelés és Sporttudományi 

Intézetben 2019. november 22. 

 

 



Fiatal Sporttudósok Konferenciája 

Budapest, 2019. november 29-30. 
 

 
 

 

 
Dr. Vajda Ildikó Intézetigazgatót az Országos Tudományos Diákköri Tanács Testnevelés és 

Sporttudományi Szakmai Bizottságának titkárává választották 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Szurovcsják Ivett osztatlan testnevelő tanár szakos hallgató országos bajnoki címet nyert a 

XVI. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságon 50 m mellúszásban. 

 

 
 

 

 

2020. március 6-7-én került megrendezésre a XI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Közszolgálati Egyetem közös 

szervezésében.  

A legjobb csapat díj mellé a torna legjobb játékosa címet Hubicska Patrik osztatlan tanár 

földrajz-testnevelés tanár szakos hallgató nyerte. 

 

 
 

 

 

 



 

Vajda Tamás a Nyíregyházi Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Intézetének egyetemi 

docense, mesteredző, a Nyíregyháza Város Sportjáért "Kovács (Bütyök) József- díj" 

kitüntetést vehette át. 
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A  2019/2020-AS TANÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERV

ÉRTÉKELÉSE 

NYÍREGYHÁZI EGYETEM ZENEI INTÉZET

Vállalt feladat Teljesülés Megjegyzés
1. Képzésfejlesztés

- A meglévő képzési 
programok aktualizálása, 
bővítése:
Előkészületek az ének-zene 
szak beregszászi képzési 
helyszínen
történő meghirdetéséhez; 
Felkészülés zenekultúra 
alapszak angol nyelven 
történő indításához.

- a meglévő képzési programok 
aktualizálása megtörtént:
- az Intézményi Tájékoztató aktualizálása 
megtörtént
- az ének-zene szak beregszászi képzési 
helyszínen történő beindításának 
előkészítése, a szakindítási dokumentáció 
elkészítése megtörtént.
- az intézet munkatársai nyelvi előkészítőn 
vettek részt, elkészült az angol nyelvű 
honlaphoz a szükséges információs 
csomag, önköltségszámítás történt, saját 
szórólap készült A felvételi hirdetmények 
megjelentek. Elégtelen számú jelentkezés 
miatt a szak indítása nem valósult meg.

Felelő s: Intézetigazgató, 
tanszékvezetők

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

- további bel- és külföldi 
konferenciákon való részvétel;

- A Nyíregyházi Egyetemen ülésezett 
2019. szeptember 27-én a 
Magyar Rektori Konferencia.
A Bessenyei Aulában tartott plenáris ülést 
a Zenei Intézet hallgatóinak műsora 
nyitotta meg.

- 2019. szeptember 27.
Kutatók Éjszakája a Zenei Intézetben. 
Zongoraest (PIANO MOSAIQ lengyel 
vendégművészekkel, Kodály Zoltán 
Kulturális Centrum.

Kutatók éjszakája rendezvény keretén 
belül „Hívogató” címmel - a Zenei 
Intézet hallgatóinak hangversenyre hívó 
műsoráthallgatták az érdeklődők.

-2019. október 29.
„Tanultam — tanítom” rendezvény a ZI- 
ben, gyakorló ének-zene szakos tanárok, 
kórusvezetők II. találkozója az ének-zene 
szakos hallgatókkal.

- 2019. november 12. Magyar 
Tudomány Ünnepe a Zenei Intézetben 
tekintélyes előadói létszámmal 
megvalósult.

- Az intézet oktatóinak bel- és külföldi 
konferenciákon való részvétele 
folyamatosan megvalósul.

Előadók: a ZEI hallgatói 
Felelős: Intézetigazgató

Előadók: lengyel 
vendégművészek Erasmus 
program keretében

Felelős: Intézetigazgató, Juhás z 
Erika

Előadók: Bódi Viktória, 
Fábiánné Nyeste Viktória, 
Kerekes Rita, Duliczki Tamás 
Felelős:
Dr. Pintér-Keresztes Ildikó 
Kerekes Rita

Előadók voltak: Dr. Morva 
Péter, Sávoly Tamás (meghívott 
előadók), Janurik Tímea (Zel 
hallgató), Kerekes Rita (Zel), 
Bíró István Ferenc (Zel) 
Szekcióvezető: Intézetigazgató



- publikációk, művészeti 
munka.

(pl. Bíró István Ferenc részvétele a 
Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság, Universitát Wien, (2019. 
szeptember 5-6.) stb.)

- Publikációk, művészeti munka, 
folyamatosan teljesül.- Az oktatók egyéni 
publikációi az MTMT adatbázisában 
érhetők el.

Előadó: Bíró István 

Felelős: Zenei Intézet oktatói
3. H allgatói szolgáltatások

- Tárcái Zoltán Könyvtár 
működtetése.

- Demonstrátorok 
foglalkoztatása, hallgatók 
bevonása az intézeti 
adatbázisok (könyvtár, 
kottatár) kezelésébe.

- Informatikai labor 
használatának biztosítása.

- Gyakorlótermek biztosítása.

- Vendégoktatók 
meghívásával szakmai 
előadások tartása.

- Tehetséggondozás keretében 
fellépési lehetőségek 
teremtése.

- A Tárcái Zoltán Könyvtár működtetése 
folyamatosan biztosított.

- A hallgatói demonstrátorok 
foglalkoztatása megvalósult. A hallgatók 
részben az intézményi könyvtárban láttak 
el feladatokat, részben pedig 
műsorszerkesztői és műsorvezetői 
feladató kát láttak el az intézeti
r end ezvényeken.

- Az informatikai labor használata 
munkaidőben biztosított volt a hallgatók 
számára.

- a gyakorlótermek biztosítása 
folyamatosan teljesül.

- 2019 októberében Agata Holdyk 
Erasmus program keretében az Zenei 
Intézet vendége volt.
Vendégünk masterclass-t és 
zongorakoncertet adott az intézet 
oktatóinak és hallgatóinak.

- Erasmus program keretében az intézet 
vendége volt 2019 novemberében Fekete 
M iklós a Babe§ -Bolyai Tudományegyetem 
Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 
oktatója. Az ének-zenetanár szakos 
hallgatóknak zenetörténet órákat tartott.

2020 januárjában Péter Éva (Babe§-Bolyai 
Tudományegyetem Református Tanárképzés 
Zeneművészeti Kar) szakmai tanulmányút 
keretében vett részt a Zenei Intézet 
munkájában

- 2020. február 11-én hangversenyt tartott 
a Rzeszowi Egyetem Harmónia quintettje

- az intézményi, illetve intézményen 
kívüli fellépéseken a legtehetségesebb 
hallgatók képviselték a Zenei Intézetet. 
Részletek az Intézet honlapján, 
tekinthetők meg.

Felelős: Bíró István Ferenc

Demonstrátor(ok):
I félévben: Takács Attila, Sipos 
Gábor
II félévben: Karácsony Anna, 
Takács Attila, Boros Petra 
Koordinátor: Bíró István 
Ferenc, Ferencziné Ács Ildikó, 
Kerekes Rita, Dr. Pintér- 
Keresztes Ildikó

Felelős: Bíró István Ferenc, 
Intézetigazgató

Felelős: Ferencziné Dr. Ács 
Ildikó

Koordinátor: Kerekes Rita 

Koordinátor: Mike Adám

Felelős: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó

Felelős: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó, Kerekes Rita

Felelős: Zenei Intézet oktatói



- Szakmai tanulmányutak 
szervezése (MTA ZTI).

2019. október 11-13.
- Az intézet népzenész hallgatói 
Gyimesben népzenei gyűjtő úton vettek 
részt.

2019. november 19.
- Népzenei tanulmányúton vettek részt az 
intézet I. évfolyamos népzenész hallgatói: 
Hagyományok Háza- 
Folklórdokumentációs Könyvtár és 
Archívumban történt látogatás, 
valamint az
MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Zenetudományi 
Intézetében történt látogatás

Koordinátor: Bíró István 
Ferenc

Koordinátor: Vavrinecz András, 
Juhász Erika

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

- A honlap aktualizálása folyamatosan 
történik.

- Az Intézeti programok propagálása a 
nyilváno s s ág felé folyamato s.
- Egyetemi Felvételi Elménynap 2019. 
november 27-én volt, Középiskolások VI. 
zenei versenye megvalósult. A 
hangversenyekhez, programokhoz online 
szóróanyagok készültek.

Felelős: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó, Mike Ádám

Felelőse Ferencziné dr. Ács 
Ildikó volt, Mike Ádám

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 
évfolyamonkénti bontásban folyamatosan 
működik

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

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

Felelős: Mike Ádám

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

- Szakdolgozati bemutató

- Szakest

- Házi-muzsika

- Közös órák (zongora, magánének, 
vezénylési gyakorlat, népzene) az első 
félévben megvalósultak. A második 
félévben a COVID-19 vészhelyzet miatt 
nem valósulhattak meg.

- Szakdolgozati bemutató a COVID-19 
vészhelyzet miatt nem valósult meg.

- Szakest érdeklődés hiányában nem 
valósult meg.
- A házi-muzsika megrendezése a 
hallgatók nagy mennyiségű külső 
helyszíneken történő szereplései miatt az 
első félévben okafogyottá, a második

Felelős oktatók: Szilágyi Gyula, 
Sinka Krisztina, Kerekes Rita, 
Miké Ádám, valamennyi 
népzenetanár



- Klasszikus zenei koncertek 
látogatása
- Szakmai előadások 
látogatása

félévben a vészhelyzet miatt pedig 
megrendezhetedenné vált.

- Klasszikus zenei koncertek látogatása 
folyamatosan megvalósul.
- A szakmai előadások hallgatói látogatása 
folyamatosan megvalósul.

7. T ovábbképzések, 
konferenciák, pályázatok
- új pályázati lehetőségek 
kihasználása, pályázat 
benyújtása a Középiskolások 
VI. Zenei Versenyének 
megrendezésére;

- bel- és külföldi 
konferenciákon, 
továbbképzéseken való 
részvétel.

- a Középiskolások VI. zenei versenyére 
benyújtott NTP pályázat eredményes volt, 
az említett esemény jelentős érdeklődés 
mellett megvalósult.

- Áros Lilla Kitti, Baji Brigitta és Vidovits 
Ábel népzene-népikultúra-tanár szakos 
hallgatók a Jövő Tudósaiért Egyesület és a 
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 
közös pályázatán ösztöndíjakat nyertek.

ld. 2. pont

Felelős: Intézetigazgató 

Témavezető: Bíró István Ferenc 

ld. 2. pont

8. A környezet számára 
nyújtott szolgáltatás
- előadások, fellépések (népi- 
és klasszikus hangszeres, 
valamint kórus koncertek) 
intézményi, városi, regionális 
és országos szinten.

- Zene világnapja alkalmából Népzenei 
koncert a vas megyeri Megyer Vezér 
Általános Iskolában.

- 2019. december 8. Adventi Áhítat a 
N yíregyházi Magyarok N agyas s zonya
Társ s zékes egyházb an a Nyíregyházi Egyetem 
Gaudemus Kórusa

- 2020. január 12. Tárcái Zoltán 
emlékhangversenyén részt vett a 
Nyíregyházi Egyetem Gaudemus 
Kórusa

- 2020. február 22. III. Nyírségi 
Disznótoros Fesztivál — XIX. 
Nemzetközi Böllérversenyén részt vett 
és koncertet adott a Zenei Intézet 
népzene-és népikultúra-tanár szakos 
hallgatói a Sóstói Múzeumfaluban.

- 2020. február 23,
A Zenei Intézet népzene-és népikultúra- 
tanár szakos hallgatók a Sóstói 
Múzeumfaluban egy kiállítás megnyitóján 
vettek részt.
- 2020. február 25.
Albert Emília Erika népzene-és 
népikultúra-tanár szakos hallgató részt 
vett a Szabolcs-Szatmár-Béreg Megyei 
Kormányhivatal, a Nap kori Erdőgazdák

Koordinátor: Bíró István 
Ferenc
Résztvevők: A Zenei Intézet 
nép zene-szakos hallgatói

Felelős: Kerekes Rita

Felelős: Kerekes Rita

Résztvevők: Vidovits Ábel, Baji 
Brigitta, Bakos Dániel, Gyurkó 
Ádám, Klenk Réka, Dragony 
Gábor

Koordinátor: Dragony Gábor

Koordinátor: Bíró István 
Ferenc
Résztvevők: Kiss Levente, Baji 
Brigitta, Vidovits Ábel



Zrt. és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös 
József Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium szervezésében A kommunista 
diktatúrák áldozatainak emléknapján

- tudományos ismeretterjesztő előadások 
egyetemen belül és kívül is számos 
esetben nagy érdeklődés mellett 
megvalósultak.

Koordinátor: Juhász Erika, Bíró 
István Ferenc

Felelős: Dr. Ratkó Lujza, Mike 
Ádám

9. Nemzetközi kapcsolatok 
bővítése és fejlesztése, 
a hallgatói, oktatói 
mobilitás ösztönzése
- Az Erasmus+ program 
keretében vendégelőadók 
fogadása.
- Kapcsolatbővítés Szlovákia, 
Lengyelország irányába.

- 2019. szeptember 27.
Erasmus program keretében vendégeink 
voltak a Rrzeszowi Egyetem 
vendégművészei, Dr. Malgorzata 
Zar^binska, dr. hab. Piotr Grodecki, prof. 
dr. hab. Janusz Skowron. A Kutatók 
éjszakája keretében zongorahangversenyt 
adtak.

- 2019. október 10.
Agat a Holdyk Erasmus program 
keretében az Zenei Intézet vendége volt. 
Vendégünk masterclass-t és 
zongorakoncertet adott az intézet 
oktatóinak és hallgatóinak. Új partnerünk 
lett a Silesian U niversity in Katowice.

-2019. október 21-25.
Ferencziné Ács Ildikó, Sinka Krisztina 
és Mike Ádám Erasmus program 
kereténben a kolozsvári Babe§-Bolyai 
Tudományegyetem Református 
Tanárképző és Zeneművészeti Kar 
vendége volt.

- 2019. november 7-8.
Erasmus program keretében az intézet 
vendége volt Fekete M iklós a Babes- 
Bolyai Tudományegyetem Református 
Tanárképző és Zeneművészeti Kar oktatója.
Az ének-zenetanár szakos hallgatóknak 
zenetörténet órákat tartott.

- 2020 januárjában Péter Éva (Babe§-Bolyai 
Tudományegyetem Református Tanárképző és 
Zeneművészeti Kar) szakmai tanulmányút 
keretében vett részt a Zenei Intézet 
munkájában

- 2020. február 11-én hangversenyt tartott 
a Rzeszowi Egyetem Harmónia quintettje

Egy szlovákiai partnerrel a 
kapcsolatfelvétel megtörtént, a pályázati

Koordinátor: Ferencziné dr. 
Ács Ildikó

Koordinátor: Kerekes Rita

Koordinátor: Ferencziné dr. 
Ács Ildikó

Koordinátor: Mike Ádám

Koordinátor: Ferencziné dr. 
Ács Ildikó

Koordinátor: Ferencziné dr. 
Ács Ildikó, Kerekes Rita

Koordinátor: Ferencziné dr. 
Ács Ildikó



feltételek elégtelensége miatt azonban a 
továbblépés okafogyottá vált.

10. Beiskolázási tevékenység
- zenei műveltségi verseny 
középis kolás oknak;

- az intézményi nyitott 
tanterem programban való 
részvétel;

- az intézményi nyílt napon 
való közreműködés;

- a budapesti Educatio 
Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon való részvétel;

- intézménylátogatás;

- honlap információinak 
aktualizálása.

- 2020. február 1. Középiskolások VI. 
Zenei Versenye nagy érdeklődés mellett 
megvalósult

A Zenei Intézet két oktatója fogadta 
Pályaorientációs nap alkalmából a 
Művészeti Szakgimnázium diákjait és 
oktatóit.

- 2019. november 27.
Egyetemi Felvételi Elménynap. A Zenei 
Intézet népi hangszeres együttese fellépett 
az Egyetemi Elménynapon

Az intézményi nyílt napon a művészeti 
standon belül képviseltette magát az 
intézet

- 2020 január 10-12. Az Educatio 
kiállításon a Zenei Intézet hallgatói 
résztvevőkön keresztül képviseltette 
magát

- Intézményi és intézeti szervezésben 
részt vettünk középiskolák 
meglátogatásában (Békéscsaba, Vác, 
Budapest).
- Az intézeti honlap információinak 
aktualizálása a beiskolázást illetően 
megtörtént

Felelős: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó

Felelős: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó, Bíró István Ferenc

Felelősök:
Dr. Ratkó Lujza 
Dr. Pintér-Keresztes Ildikó 
Juhász Erika 
Dragony Gábor 
Vavrinecz András

Felelős: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó

Képviselet: Janurik Tímea, 
Albert Emília Erika

Megvalósító: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó, Bíró István Ferenc, 
Dragony Gábor, Mike Ádám

Felelős: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó, Mike Ádám

11. Minőségirányítással 
kapcsolatos feladatok
- MFT értékelése;

- hallgatói elégedettségmérés 
értékelése;

- oktatói teljesítménymérés;

- A 2018/ 19-as MFT értékelése és a 
2019/20-es tanévre vonatkozó új MFT 
elkészítése, a tanszékvezetők bevonásával 
az intézetigazgató és a minőségirányítási 
felelős folyamatos egyeztetése alapján 
határidőre megtörtént.

- A hallgatói elégedettségmérés az 
Intézetben elegendő számú válaszadóval 
megvalósult. Bár a kis létszám miatt a 
messzemenő statisztikai értékelés nehéz, a 
vélemények elsöprő többsége, mind a 
szakokat, mind az oktatókat illetően 
rendkívül pozitív végeredményű volt. Az 
esetlegesen javítandó faktorok irányában 
teendő intézkedésekről az intézetigazgató 
és az érintett oktatókkal egyeztetett. Papír 
alapú pót-mérésre nem volt szükség.

- Az oktatói teljesítménymérés határidőre 
megvalósult. Az eredményekről és az 
intézkedési tervekről az érintett

Felelősök: Ferencziné dr. Ács 
Ildikó és Szilágyi Gyula



új karriertervek elkészítése;

dolgozói elégedettségmérés;

- MTMT adatbázis folyamatos 
frissítése.

oktatókkal az intézetigazgató személyesen 
egyeztetett.

- Az új karriertervek a teljesítménymérés 
eredményeinek tükrében határidőre 
elkészültek.

- Az egység dolgozói részt vettek a 
dolgozói elégedettség mérésen. A mérés 
eredményesnek bizonyult

- Az érintett oktatók folyamatosan 
frissítik az MTMT adatbázist.

Nyíregyháza, 2020. október 06.

Ferencziné dr. Ács Ildikó 
intézetigazgató

* r

Szilágyi Gyula DLA 
minőségirányítási felelős

















A Központi Könyvtár 2019-2020. tanévre készített minőségfejlesztési tervének 
értékelése

A Központi Könyvtár állománya

Az állományunkba került dokumentumok (a könyvtár által megrendelt új könyvek, intézeti 
dokumentum-beszerzések, ajándékkönyvek) formai és tartalmi feldolgozása, egyedi leltárba vétele 
az ALEPH integrált könyvtári rendszerben, és így a bibliográfiai és példányadataik nyilvánosan 
kereshetővé tétele az interneten keresztül folyamatos, amit Liptay Knikő és Szolnok Katalin végzett 
el.

A tanév során az egyetem intézeteiben megvédett szakdolgozatok formai és tartalmi feldolgozása 
az ALEPH integrált könyvtári rendszerben, és így a bibliográfiai és lelőhelyadataik nyilvánosan 
kereshetővé tétele az interneten keresztül folyamatos, ebben a munkában a könyvtár összes 
dolgozója részt vett.

Az új könyvek figyelése, megrendelése és a dezideráta vezetése folyamatos, amelyek felelőse: Vadné 
Kokovay Zsuzsanna és Orosz-Antal Anita.

Az elektronikus és hagyományos időszaki kiadványok megrendelése, állományba vétele és 
feldolgozása, raktározása, számlák nyilvántartása és kezelése folyamatos, a felelőse Szikoráné 
Rendes Marianna.

A könyvtári raktárak rendjének ellenőrzése folyamatos: Tóth Nándor, Orosz-Antal Anita, Kompár- 
Kalászos Ildikó Vadné Kokovay Zsuzsanna és Mócsán Krisztina ezt megfelelően végezte.

A könyvtári állományból a természetes elhasználódás címén történő kivezetés és a tartalmi elavulás 
címén történő kivonás előkészítése folyamatos, ebben a munkában a könyvtár összes dolgozója 
részt vett.

A Központi Könyvtár szolgáltatásai

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

A kölcsönzési adminisztráció (a beiratkozás, a könyvtári tagság meghosszabbítása, a könyvtári 
dokumentumok kölcsönzésének előkészítése, a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, ill. 
visszavétele) és az olvasók általános tájékoztatása folyamatos, a végzősök lezárása 2020. június 30- 
ig megtörtént. Felelősök: Fábián Róbert, Kompár-Kalászos Ildikó, Orosz-Antal Anita, Tóth 
Nándor.

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

A Magyar Tudományos Művek Tárába a forrás és az idézőközleményeknek a kurrens és a 
retrospektív adatbevitele és az ott rögzített adatok hitelesítése folyamatos. Felelősök: Dr. Bordé 
Katalin, Karádiné Kövesdi Ágnes, Liptay Fnikő és Szikoráné Rendes Marianna.

Könyvtárközi kölcsönzés folyamatos, felelősei: Karádiné Kövesdi Ágnes és Mócsán Krisztina.

Felhasználóképzés folyamatos, felelősei: Karádiné Kövesdi Ágnes, Mócsán Krisztina, Szikoráné 
Rendes Marianna, Orosz-Antal Anita, Tóth Nándor.



Az elmúlt tanévben 32 rendezvény zajlott a könyvtárban 632 fő részvételével. Felelősök: Jenei 
Péter, Mócsán Krisztina, Szolnok Katalin és Vadné Kokovay Zsuzsanna voltak.

A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012 0526 pályázat követése folyamán előírtak elvégzése folyamatos. 
Felelősök: Szolnok Katalin, Böjtiné Tóth Henrietta és Vadné Kokovay Zsuzsanna voltak.

A Központi Könyvtár infrastruktúrája, információs technológiája

A számítógépek és az azokon használt alkalmazások karbantartása, cseréje folyamatos, a felelőse: 
Kovács Lajos volt.

Az ALEPH integrált könyvtári rendszer adminisztrátori feladatainak ellátása folyamatos, a felelősei: 
Böjdné Tóth Henrietta volt.

A könyvtár web-portáljának karbantartása folyamatos, felelősei Böjtiné Tóth Henrietta és )enei 
Péter volt.

Mérések a Központi Könyvtárban

A hallgatói elégedettségmérés 2019 novemberében lezajlott, a felelőse: Kovács Lajos volt. Az 
eredmények megtekinthetők a könyvtár honlapján.

A Központi Könyvtár dolgozóinak hazai konferenciákon és képzéseken való részvétele

A hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott 
Magyar Tudományos Művek Tára szoftvere, az MTMT2 használatával kapcsolatos internetes 
távoktatásokon részt vett: Dr. Bordé Katalin, Karádiné Kövesdi Ágnes, Liptav Enikő, Szikoráné 
Rendes Marianna és Kovács Lajos.

A Web of Science előfizetéses adatbázis használatára szervezett webináriumokon való részvétel 
folyamatos. A résztvevők: Dr. Bordé Katalin, Karádiné Kövesdi Ágnes, Liptay Enikő, Szikoráné 
Rendes Marianna és Kovács 1 .ajos voltak.

A Könyvtár több dolgozója folyamatos részt vesz a Nyíregyházi Egyetemen folyó E- 
000263/2014/C003 azonosító számú felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett 
angol nyelvi képzésen.

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 Megveti ,evéltár Kutatói Kerekasztal rendezvényein való részvétel 
megvalósult.

Jegyzetbolti munka

A jegyzetigények felmérése megtörtént, felelős: Horváth Ilona. A megérkezett könyvek adatainak 
rögzítése a jegyzetbolti programba és a könyvek értékesítése, a számlákkal és a könyvek 
érkeztetésével kapcsolatos könyvelés, adminisztrációs munka elvégzése, a könyvújdonságok

2



nyomon követése, a pénztárgéppel kapcsolatos problémák rendezése folyamatos, a felelős: Horváth 
Ilona. A havi zárás minden hónap 15-ig megtörtént, a negyedéves készletjelentés és az év végi leltár 
megtörtént, felelős: Horváth Ilona.

Nyíregyháza, 2020. október 15.

(0L/ ■ v£> °v1'£ ̂
Dr. Bordé Katalin 

könyvtárigazgató

W l UU0OD
Vadné Kokovay Zsuzsanna 

minőségbiztosítási felelős
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