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A 2020/21 -es tanev elso feleveben rovid idore ugyan 
visszatertiink a jelenideju oktatashoz, de sajnos november 
elejetol a pandemias helyzet sulyosbodasa miatt, fokent 
az online oktatas kihivasaira es nehezsegeire kellett 
reagalnunk. Mindazonaltal a VKT minosegfejlesztesi 
terve az elkepzelesek szerint, az elozo ev tapasztalatait 
figyelembe veve alakult. 
A jarvany ellenere sikerult mind az oktatoi, mind a 
kutatoi tevekenyseget folytatni. Ebben nagy segitseget 
jelentettek a korabbi evekben kidolgozott digitalis 
oktatoanyagok. Tovabba az EFOP palyazat kereteben 
elvegzett tovabbkepzesek es az ott tanuitak alapjan most 
mar elesben alkalmaztuk az online vizsgafeladatlapok 
osszeallitasat, es segitsegiikkel a vizsgaztatast. 
Az online orakon a iegtobb esetben a gyakorlati targyak 
oktatasanal a feladatok redukalasara volt sziikseg. Ennek 
oka a targyi eszkozok es a miitenni lehetosegek (modell, 
modelltargyak, stb.) korlalozottsaga volt. A feleves 
hallgatoi prezentaciok a covid miatt elmaradtak sajnos, 
igy csak digitalisan lathattuk a hallgatok munkait, az ev 
vegi vegzos hallgatok munkait bemutato zarokiallitasunk 
ugyanakkor hagyomanyos modon kerult megrendezesre. 
Szamos kutatasi program, szakmai rendezveny elmaradt, 
illetve atiitemezesre kerult. Ugyanakkor olyan 
megkezdett kutatasokat lendiiletesebben lehetett 
folytatni, amelyekhez folyamatos nyugodt korulmenyek 
szuksegeltettek. Megjelentek komoly publikaciok 
(miiveszeti monografia, recenziok, miiveszettorteneti 
tanulmanyok es kritikak). 

A munkat megnehezito koriilmenyekkent tovabbra is az 
infrastruktura hianyossagait emlithetjiik (elavult 
laptopok, projektorok, melyek az oktatas, s azon beliil a 
miiveszettortenettel, miielemzesekkel, szakspeciflkus 
ismeretekkel kapcsolatos orak iegfontosabb eszkozei). 
Tovabbra is sziikseg lenne a tentiekben a vetiteshez, de a 
hatekony miitermi munkahoz is neikulozhetetlen, 
praktikusan es gyorsan kezelheto elsotetites 
megvalositasara (ezek evek ota fennallo hianyossagok). 
Fontos eredmenyeink is vannak: a rajz- es festomutermek 
jelentosen bovultek a targyi apparatus teren (uj 
festoailvanyok, rajzasztalok, rajzbakok, stb. beszerzese). 



• 

Az ujabb miitennek kialakitasa tovabbra is fontos igeny, 
ezek letrehozasa azonban szinten nem intezeti hataskdr. 
A legfontosabb feladatunk az infrastruktura fenntartasa, 
karbantartasa, fejlesztese, illetve a meglevo 
adottsagainknak az uj kepzesek profiljahoz valo 
igazitasa, flnomhangolasa, valamint a korabban 
osszeallitott reszletes, az infrastrukturafejiesztessel 
kapcsolatos tervezet aktualizalasa. Az aktualizalas 
legfrissebb lepesei e teren megtortentek, s 
valosziniisitheto a tervek megvalosulasa az alapitvanyi 
fenntartas, s a jelentos mertekii allami fmanszirozas 
reven. 

Tapasztalatok beepitese a 
2021/22-es tanev tervebe. 

Az elozo tanev elsodleges negativ tapasztalata volt a 
szemelyesseg hianya az oktatasban. Igy az aktuaiis felev 
jelenleti orain meg tobb szerepet fog kapni a direkt 
kommunikacio, a kozossegi megbeszeles. Ugyanakkor 
remekiil mukodott az online oktatas az 1-2 fos csoportok 
eseteben, ami alkalmazhato lenne a kesobbiekben is. 
A Moodle feluletet mar evek ota alkalmazzuk elmeleti 
tananyagok statikus elemeinek a hallgatok szamara valo 
publikalasara. Eztjelenleg is folytatjuk, minden csoport 
eseteben remekiil kiegesziti az orai munkat. 
Szukseget latnank egy szigoriibb - tobb tanar altal 
megtekintett felevi es ev vegi hallgatoi „kipakolasnak". 
Bizonyos diakoknak ez erosebb raotivaciot jelentene. 
Az eddigi legjobb munkakbol letrehozott digitalis es 
valos archivum letrehozasa, elerhetove tetele fontos 
feladal a lovabbiakban is, masreszt szinlen motivacios 
ertekkel bir (es birhat) diakjaink, de akar a felvetelizok 
szamara. 

A hallgatoi felkesziiltseg 
egyenetlensegeinek 
kikiiszobolesere, s a minosegi 
munkara (a hallgatoi ietszam 
megtartasa mellett) a differencialt 
gyakorlati, elmeleti oktatas a 
celszerii, kiilonosen az elso 
evfolyamon. Erre toreksziink, ez a 
tovabbiakban is fontos eel 
intezetCink szamara (pi. fakultativ 
alaptargyak elokeszito jelleggel, 
felzarkoztatas, ismetles 
folyamatosan, szemelyre szabott 
feladatok a gyengebb es erosebb 
kepessegii hallgatoknak 
egyarant). A felsobb eves 
targyaknal ev eleji ellenorzo 
gyakorlati feladatok teljesitese 

A Moodle-on elerheto kurzus feluleteken kiilonfele 
ismeretszinteknek megfelelo tananyagokat helyeztunk k i . 
Celszerii lehetne az alapszintu anyagok evkozi 
feikerdezese. Ugyanakkor egyelore ezek elsajatitasat a 
hallgatok egyeni idoraforditasra bizzuk. Ugyanis az elozo 
evek negativ tapasztalata az volt, hogy nehany het 
jelenleti oktatast a jarvanyhelyzet megakasztott, igy 
celszeriibb inkabb a tenyieges szemelyes oktatassal 
haladni es nem az ellenorzesekkel. A lehetoseg 
ugyanakkor nyitott a kiegeszito anyagok rendelkezesre 
bocsatasara, amivel a hallgatok elnek is. 
A szemelyre szabott tobblet feladatok kiadasa a 
gyakorlati orainkon kifejezetten eredmenyesnek 
mondhato: egyreszt gyengebb felkesziiltsegii diakjaink 
szamara felzarkoztato szereppel bir, masreszt a 
felkeszultebbeknek fontos egyeni motivaciot jelent. 
A kepzes gyakorlati feladatai es az alkototevekenyseg 
sziikseges es folyamatos miivelese miatt ugyanakkor 



(szintfelmeres, ismetles). fontos lenne letrehoznunk egy olyan helyet - miihelyt 
vagy miitermet -, ahova barmikor bemehetnek 
hallgatoink dolgozni (amiiyen korabban a K-muhely 
volt). Mindez a kollegiumban lenne a legidealisabb, hogy 
este 8 utan is dolgozhassanak. 

A felveteli szempontjainak 
intezeten beliiii felulvizsgalata 
(idointervallumok, feladattipusok 
egyeztetese, sziikseges 
modositasa). Ugyanakkor az 
egyseges felvetelivel kapcsolatos 
allaspontokat osszefogassal, 
konzorciumi szinten is sziikseges 
lehet megfogalmazni (az 
intezmeny beiskolazasi 
strategiajanak maximalis 
figyelembevetelevel). 
A varatlan helyzetekre torteno 
felkesziiles is fontos eel (pi. 
pandemia, online felveteli 
kidolgozasa). 

A felveteli szempontjainak, sajat szempontjainknak a 
felulvizsgalata folyamatos. Az 2019/20-as tanevben 
online felvetelit hirdettiink es bonyolitottunk le a 
pandemias helyzet miatt (ennek pozitiv es negativ 
aspektusai merlegelesre kerCiltek.), tavaly azonban a 
felveteli jelenleti modban a megszokott fontiaban tortent. 
Tapasztalataink szerint a magasabb felveteli kovetelmeny 
(pi: portre, kollazs) kifejezetten jo t tesz (jot tett) a 
felvetelizoknek. Ennek megfeleloen az ide felveteli 
feiadatai megfeieioek voltak. Esetleg a jelentkezesi kedv 
novelesehez megfontolando lehet egy-egy nyilt ora, 
kozos gyakorlat meghirdetese, megszervezese is a 
kesobbiekben. 

Az oktatasi anyagok fejlesztese, 
e-leaming anyagaink bovitese uj 
teriiletek bevonasaval, 
gyakorlotesztek keszitese, 
tantargyak bemeneti es kimeneti 
felteteleinek feliiivizsgaiata. (PI. 
az elofeltetelek eltorlese lehetove 
tenne kisebb letszamu csoportok 
orarendjenek rugalmasabb 
osszeallitasat a levelezo 
kepzesben.) 
Az orarendszerkesztes flexibilis 
atalakitasa fontos eel (persze ez 
az inlezmeny, illetve a Neptun 
ftiggvenye is). 90 es 45 perces 
orak rogzitese, szakmai gyakorlati 
targyak eseten tovabbi tombosites 
a hatekonyabb idobeosztasert. 
Ennek lehetoseget 
intezmenyiinkben hasznos lenne 
koriil j ami . 

Az MTA-ELTE Vizualis Kultura Szakmodszertani 
Kutatocsoport (2017-2021) 2. moduljanak 
(modulkoordinator: Havasi Tamas; kutatasvezeto: Dr. 
Karpati Andrea) munkaja soran szamos irasos publikacio, 
modszertani segedlet szuletett, amelyeket az osztatlan 
tanarkepzesben es a gyakorlo iskola munkajaban 
hasznosithatunk. 
Ebben az evben (2021): 
- Orosz Csaba, Havasi Tamas, Gaul Emil , Toth Tibor: 
Kezikonyv a vizualis mediakommunikacio tanitasahoz A 
9-11. osztaly szamara, (Szerkesztette: Toth Tibor, 
Sorozatszerkeszto: Karpati Andrea) a „MohoIy-Nagy 
Vizualis Modulok - a 21. szazad kepi nyelvenek 
tanitasa" cimCi kutatasi programhoz; 2. Modul, vizualis 
media 2021.; ISBN 978-963-508-961 -1 
http://vizuaiiskultura.elte.hu/sites/defauit/files/announce 

Az oktatasi anyagok fejlesztese, 
e-leaming anyagaink bovitese uj 
teriiletek bevonasaval, 
gyakorlotesztek keszitese, 
tantargyak bemeneti es kimeneti 
felteteleinek feliiivizsgaiata. (PI. 
az elofeltetelek eltorlese lehetove 
tenne kisebb letszamu csoportok 
orarendjenek rugalmasabb 
osszeallitasat a levelezo 
kepzesben.) 
Az orarendszerkesztes flexibilis 
atalakitasa fontos eel (persze ez 
az inlezmeny, illetve a Neptun 
ftiggvenye is). 90 es 45 perces 
orak rogzitese, szakmai gyakorlati 
targyak eseten tovabbi tombosites 
a hatekonyabb idobeosztasert. 
Ennek lehetoseget 
intezmenyiinkben hasznos lenne 
koriil j ami . 

ment/karpati szerk. 2021 vizualis kommunikacio moh 

Az oktatasi anyagok fejlesztese, 
e-leaming anyagaink bovitese uj 
teriiletek bevonasaval, 
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tenne kisebb letszamu csoportok 
orarendjenek rugalmasabb 
osszeallitasat a levelezo 
kepzesben.) 
Az orarendszerkesztes flexibilis 
atalakitasa fontos eel (persze ez 
az inlezmeny, illetve a Neptun 
ftiggvenye is). 90 es 45 perces 
orak rogzitese, szakmai gyakorlati 
targyak eseten tovabbi tombosites 
a hatekonyabb idobeosztasert. 
Ennek lehetoseget 
intezmenyiinkben hasznos lenne 
koriil j ami . 

olv modulok l .pdf 
- Havasi Tamas: Vizualis media kommunikacio, 
szakmodszertani kutatas a Nemzeti Alaptantervek 
tukreben; Vizualis Kultura folyoirat 2021. 1/4. (pp.54-57) 
ISSN: 2732-2971 http://vizualiskulturauisae.hu/wp-
content/uploads/2021/07A^izkult 2021 4.pdf; 
http://vizualiskulturauisag.hu/wp-
content/uploads/202i/07/2.%20Havasi.pdf 
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tantargyak bemeneti es kimeneti 
felteteleinek feliiivizsgaiata. (PI. 
az elofeltetelek eltorlese lehetove 
tenne kisebb letszamu csoportok 
orarendjenek rugalmasabb 
osszeallitasat a levelezo 
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Az orarendszerkesztes flexibilis 
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a hatekonyabb idobeosztasert. 
Ennek lehetoseget 
intezmenyiinkben hasznos lenne 
koriil j ami . 

A miiveszettorteneti kurzusokon alapvetoen korabbi 
ismeretekre alapozo komplexebb anyag kerul leadasra, az 



elokepzettek szamara ismert fogalmak rovid 
magyarazataval kiegeszitve. Mivel a muveszeti 
jelensegeket tagabb kontextusba helyezve vessziik at, a 
legkepzettebb tortenelem szakos hallgatok visszajelzesei 
alapjan is sok uj informacio keriil elo, es tanulsagos 
szintetizalo modszer, valamint a probiemaorientalt 
megkozeliles. Az eloadasokal koveto gyakorlatokon a 
targyalt korszakot parhuzamba allitjuk a huszadik szazadi 
esjelenkori muveszeti jelensegekkel, amivel ramutatunk 
arra, hogy regebbi korok emlekei, informacioi, 
dokumentumai is hasznalhatok inspiracios forraskent a 
jelenkori alkotasban. Ezt a megkozelitest a haladok is 
szivesen fogadtak. 
Tantargyi elofeltetelekben lettek valtozasok eszkozolve, 
de tovabbiakra is szukseg Ichet (ievelczos csoportokal 
erinto negativ kovetkezmenyek miatt, melyek 
ellehetetlenitik az ajanlott kepzesi ido megtartasat). 
A hallgatoi csoportok letszama miatt olykor rendkivul 
problemas az egyeduli levelezos hallgatokkal valo 
foglalkozas. (Sziikseges lenne egy minimum letszam, 
mert az alatt nem lehet dolgozni, haladni veluk.) 
A leveiezo kepzesben, a csecsemogondozok letszama 
ugyanakkor evrol-evre nagyon magas (jelenleg 37 fo). Ez 
eloadas eseten nem okoz gondot ugyan, de a gyakorlati 
rajzos feladatoknal komolytalannak tlinik, a korrigalast 
ellehetetleniti. A tanito szakos Alapozo Vizualis 
Gyakorlatok lanlargy kereteben pedig egyertelmiien 
sziikseges a 90 perc egy rajzos tevekenyseg 
befejezesehez, vagyis ido hianyaban feliiletes egy-egy 
problemakor feldolgozasa, a technikai es egyeb 
tudnivalok elsajatitasa. 

A rendelkezesre alio miihelyek 
alaposabb felszerelese, 
infrastruktura fejlesztese (akar 
allando, a mlihelymunkat segito 
vagy ievezenylo jo l kepzett 
szemelyzettel). 

Fontos eredmenyeink is vannak: a rajz- es festomutermek 
jelentosen bovultek a targyi apparatus teren (uj 
festoailvanyok, rajzasztalok, rajzbakok, stb. beszerzese). 
Orokos problemat jelent ugyanakkor a prezentacio. Ettol 
a digitalis korszerijbb eszkozok beszerelesevel sem lehet 
lemondani, hiszen nagy temiekben a kivetitesnel 
egyelore jobb modszer nines; tehat tartaiek vetitonek, 
izzonak, taviranyitonak, kabeleknek lennie kell. 
A festo- es rajzi mutermek megvalosult fejlesztese 
mellett tovabbra is a tobbi mlihely teljesebb felszerelese, 
iiletve az oktatast segito szemelyzet lehetoseg szerinti 
alkalmazasa a legfontosabb cel. (Idealis esetben a 
mCihelyekben szakoktatok, es meg plusz segedlet (3-4 fo) 
segiti, segithetne a munkat. Szukseges lenne: 
gipszmiihely, femmiihely, textilen beliil kiilon szovo, 
nyomo, kotomiihely es varroda (alapanyagok, fonaiak, 
festekek, stb.). A szobraszati miihelymunkahoz tarsuiva 
egy lakatosmiihely, hegeszto berendezesekkel sokat 



emelne az oktatas szinvonalan. A tervezett femonto 
miihely pedig kiilonosen sokat jelentene a 
femmegmunkalas es a klasszikus szobraszati technikak 
elsajatitasa teruleten.) 

Demonstratori feladatkor 
tisztazasa (a lananyagok, cikkek 
szkennelesetoi, szetkiildesetol a 
kiallitasrendezesig) a 
hatekonyabb munkavegzes 
celjabol. Pontosabban 
korvonalazott elvarasok: egzakt 
feladatkiadas, pontos hataridok 
megadasa es betartatasa, 
igenyessegre es minosegi 
munkara valo torekves. 

A demonstratorok alkalmazasa az elmult tanevben 
nagyban segitette az oktatasi feladok hatekony ellatasat 
az online oktatas ellenere is. Jelenlegi demonstratori 
feladatkorok (melyek nagyreszt teljesitettek is): 
dokumentator feladatok ellatasa (pi. fotozas, szkenneles, 
archivalas), de kiallitasrendezes, anyagbeszerzes, az 
oktatast segito munka mellett. Tavaly a gyakorlati 
targyak oktatasanak elokesziteseben nyujtottak 
nelkiilozhetetlen segitseget (pi. targyfotok keszitese 
csontvazrol, anatomai konyvek szkennelese, online 
tananyagok elokeszitese, stb.). 

Interaktivitas minden teruleten: 
pi. a kollokviumokon interaktiv 
dialogusok alkalmazasa a 
hallgatoi figyelem fenntartasa 
celjabol, de muelemzesek, s 
egyeb visszacsatolasok, 
beszamolok kerese a hallgatoi 
csoportok bannely megmozdulasa 
eseten (kozos muzeum- es 
tarlatlatogatasok, 
miiveszettorteneti tanulmanyutak, 
szakmai gyakorlatok). Az angoi 
nyelvii tantargyak oktatasaban is 
kiemelten fontos a folyamatos 
interaktivitas, az oktatoi/hailgatoi 
visszacsatolas (ennek 
megfeleloen toreksziink is ra). 

A jarvany miatt tobb tervezett tanulmanyi programunk, 
pi. a tavalyi Rippl-Ronai Jozsef kiallitas megtekintese is 
meghiusult. De volt pelda arra is, hogy sajnalatos modon 
egy korabbi muzeumlatogato kirandulasunkat az 
iskolabusz hianya, illelve mas utvonalra tortent beoszlasa 
akadalyozott meg - ezen a teruleten szukseges lenne az 
intezmenyi fejlesztes. A muzeumlatogato kirandulasok 
nagyban szelesitik hallgatoink perspektivajat, kozelebb 
hozzak oket a miiveszet vilagahoz, s szakmai 
elomenetelCik szempontjabol is nelktilozhetetlenek. 
Az interaktivitas feltetele ugyanakkor a mar emlltett 
targyi, eszkozbeli apparatus frissitese is: az utazas-
utaztatas lehetosegei mellett (egyetemi busz, stb.) 
kellenenek uj digitalis eszkozok, laptopok, projektorok is. 
Jelenleg nagyreszt elavult allomannyal rendelkeziink. 
A tovabbi kozos projekteknek, melyekkel kilephetnenk 
az egyetem keretein kivul (pi, egy-egy intezmeny fele 
reklam cellal, pi. muzeum, botanikuskert, iskolak fele, 
varosi rendezvenyek) is alapjat kepezik azelobbiek. 

Dokumentumok naprakesz 
meglete, kozos munka 
osszehangolasa, az elmult idoszak 
anyagainak rendbeteteie, 
intezmenyi felhobe valo 
feltoltese, s ennek folytatasa 
(rendkivul praktikus, hiszen 
megoszthato a kollegak kozott, de 
az akkreditacios anyagok 
eseteben is kiemelten fontos, 
hogy ne javitatlan 
elozo verziok kertiljenek 
tovabbitasra). 

Az adminisztrator egyes anyagokat mar most is egy 
intezmenyi felhobe tolt fel, de a kozos projektek 
osszehangolasa, a dokumentumok rendbeteteie 
valtozatlanul aktuaiis feladat. A kozos felho elsosorban 
az intezeti iigyintezo aktivitasat, gondozasat igenyli. 



Hatekony iigyintezes. 
Az ugyintezonk szemelye minden kollega 
megelegedesere fontos es hianypotio jelleggel bir, 
nagyban segiti az intezet hatekony munkajat. 

Elozetes egyeztetes a mas 
tanszekek tanmeneteben szereplo 
targyakrol (indulnak-e, de fontos 
lehet a tantargyfelelosok 
szemelye, s az oktatoinkat erinto 
igeny is, stb.). Idoben kerunk 
irasbeli tajekoztatast, hogy 
donthessiink a benniinket, oktatoi 
gardankat, s oraterhelesiinket 
erinto legfontosabb kerdesekben. 

Ez reszben mar teljesiil, vannak pozitiv fejlemenyek e 
teren. Tovabbra is eel annak elerese, hogy amikor 
vaitozasokat vezet be az intezmeny: pi. kulfoldi hallgatok 
fogadasa, akkor az intezetek kapjanak frissitett, a 
hatalyos miniszteriumi jogszabalyoknak megfelelo 
utmutatot az egyeni tanrendek, kurzusmegfeleltetesek 
hatekony gyors - mind a hallgato, mind az intezet, mind 
az intezmeny erdekeit figyelembe vevo -
osszeallitasahoz, ugyintezeshez, az idegennyelvii 
hallgatok integralasahoz. 

Tovabbra is fontos lenne az 
Intezet szamara egy kozos Felho 
felulet, ahova regi es uj anyagaink 
feltoltesre keriilhetnenek online 
javithato, szerkesztheto 
valtozatban. (Nem lennenk 
kiszolgaitatva az egyetem 
levelezorendszerehez kapcsolodo 
Felho szolgaltatast erinto 
fennakadasoknak, illetve a nem 
feltetleniil felhasznalobarat 
funkcioknak.) 

Az adminisztrator egyes anyagokat mar most is egy 
intezmenyi felhobe tolt fel, ugyanakkor egyetertes van 
abban a kollegak reszerol abban, hogy egy kibovitett, s 
mindenki altal hasznalhato tarhelyjo lenne. Kiilonosen 
hallgatoi PPT-k fotok, tarolasara. 
Fontos tapasztalat a tavalyi ev kapcsan, hogy az online 
oktatasban nagy szerepe van az informacio technologiai 
infrastrukturanak, ez termeszetes. A jelenleti oktatas 
kereti kozott viszont szakjainkon fontosabb az elo 
modell, a szemelyes talaikozas, a valosagos es 
korbejarhato ter megtapasztalasa, lekepzese. 
Termeszetesen a korrekt, „felhasznal6barat" infonnatikai 
hatter (kozos Felho, stb.) ez utobbi oktalasi forma eseten 
sem nelkulozheto. 

Az intezetnel dolgozok 2019/20 
evi karrierterveinek ellenorzese a 
tavalyi evtol az oktatoi 
teljesitmenymeres feltoltott adatai 
alapjan tortenik. Ezzel 
tulajdonkeppen a karriertervek 
ertekelese is megvalosul, tehat 
kiilon szoveges ertekelest a 
karriertervek megvalosulasarol 
nem kell kesziteniink. 

Dr. Szepessy Bela intezetigazgato, Tamoczi Jozsef 
minosegiranyitasi feielos: az intezetnel dolgozok 2019/20 
evi karrierterveinek ellenorzese az oktatoi 
teljesitmenymeres feltoltott adalai alapjan rendben 
lezajlott, az OTE pedig immar otthonrol is elerhetove valt 
(a 2020/21-es tanevvel kezdodden). 
Fontos persze tudatositani: egy ev soran nem csak a 
kiallitasok, publikaciok szamitanak, hanem a csendes 
hattennunka, a miialkotasok, irasmiivek elkeszitese is. 
Fiiggetlenul attot, hogy az illeto miivesznek van-e modja 
azokat kiallitani, illetve publikalni. 

Az uj karriertervek (2021/22-es 
tanevre szolo) elkeszitese. 

Az uj koUegakat folyamatosan segitettiik es segitjiik az uj 
karriertervek elkesziteseben. Ugyanakkor a hataridok 
minden teendo eseteben meltatlanul lerovidtiltek. 
(Sziikseges lenne, hogy minden bekerest az intezeti 
iigyintezo kapjon meg es haladektalanui tovabbitsa az 
erintett oktatoknak.) 

Beiskolazasi strategiank 
fejlesztese: 

A korabbi evekben szervezett intezmenylatogato 
programok sikeresek voltak a resztvevo kollegaknak 



beiskolazasi strategiank 
kozeppontjaban a mar eddig is 
sikeresen miikodo alapszakok 
mellett az osztatlankepzesii 
tanarkepzes all. A sikeres 
egyetemi 
felveteli eljaras celjabol fontos a 
kozepiskolasokat megszolito 
esemenyek tervezese es 
megvaiositasa intezeti szinten. 
(Szeptemberben strategiai 
megbeszeles, majd nepszerusito 
anyagok eljuttatasa novembertol 
januarig a kozepiskolasok fele, 
hiszen az erettsegikre, felveteli 
eljarasra valo jelentkezes utolso 
hatarideje februar kozepe.) 
Tovabbi lehetoseg meg: felveteli 
tajekoztatok, vetitesek tartasa a 
regio (Szabolcs-Szatmar-Bereg, 
Hajdu-Bihar, Borsod-Abauj-
Zemplen megye) erintett 
kozepiskolaiban. (PI. a debreceni 
Medgyessy Ferenc gimnazium, 
Kos Karoly Muveszeti 
Szakkozepiskola, Nyiregyhazi 
Muveszeti gimnazium stb.) 
Szamukra kiirt palyazatok, kdzos 
kiallitasok szervezese, 
lebonyolitasa, valamint sajat 
propagandaanyagok tervezese, 
celhelyekre valo eljuttatasa, 
honlap frissites, naprakesz 
informaciok, stb. Tovabbi 
lehetoseg: felveteli elokeszitok, 
grafikai, festeszeti es egyeb 
kurzusok szervezese a potencialis 
felvetelizok szamara az 
egyetemen beiiil. (A felveteli 
tajekoztatok eseteben bar 
kozponti az intezmenyi 
szabalyozas, megis van lehetoseg, 
ugy tiinik, a celiskolakban valo 
megjeleneseinkre.) 
Fontos meg a Palyaorientacios 
napokon valo aktiv 
kozremukodesiink, i l l . az intezeti 
megjelenes kozepiskolai szinten 
hailgatoi munkakkal, stb. 

koszonhetoen. A C O V I D miatt viszont altemativ 
megoldasban is gondolkodnunk kellett. A Muveszeti 
Szakgimnaziumban a korlatozo intezkedesek miatt az 
eves palyaorientacios nap elmaradt. Az iskolak 
felkeresese is nehezen szervezheto volt, igy a 
kozepiskolasok megszolitasanak mas formaiban kellett 
(es kell) gondolkodni (intezeti honlap aktualizalasa, 
nepszerusito kisfllmek keszitese). A fentieknek 
megfeleloen az elozo tanevben sziilettek pi. kisvideok az 
intezeti hallgatoi eletrol, a szakon folyo munkarol, 
programokrol, s megoszthatoak, nepszeriiek voltak, de 
nyilvan meg tovabbiak keszitese szukseges. 
A kozepiskolasokat erinto palyazatok inditasa fontos 
tenyezo lehet, de a pandemia ebben tavaly akadalyozo 
tcnyczo volt. A Havasi Tamas altal elkeszitett intczeti 
eletet, a szakjainkat bemutato ppt nagyon hasznos -
valojaban tobb ilyen is keszult s nemcsak online 
alkalmazaskent. 
Oszegezve; 

A partner intezmenyek szoros egyiittmiikodese a kulcsa a 
joszandeku kezdemenyezeseknek. Fontos a Nyiregyhazi 
Egyetem es szakjaink j o hirenek emelese, fenntartasa, 
megorzese; mind ezeknek a celcsoporttal torteno 
szeleskoru megismertetese feltetlenul szukseges. Erre 
torekedtunk az elozo evben is, a hatekonyabb 
megvalosulas miatt azonban elengedhetetlen lenne kulsos 
kommunikacios szakemberek bevetese is az onero 
mellett. 



A Covid miatt jelenleg altemativ 
megoldasok kigondolasa is 
fontos: a hagyomanyos formak 
heiyett az online megjelenes 
erositesere meg inkabb 
fokuszalnunk kell (pi. intezeti 
honlap fejlesztese, utQS szakmai 
anyagok osszeallitasa, elerhetove 
tetele). 
Fontos, hogy az oktatok es 
hallgatok kiallitasairol, a legjobb 
diplomamunkakrol, s egyeb 
programjainkrol rendszeresen 
kesziiljon foto es mozgokepes 
dokumcntacio, amclyet a 
honlapon, i l l . a felhoben 
eierhetove tesziink (intezeti 
honlap 
aktualizalasa, nepszerusito 
kisfiimek keszitese). 

Mindket vonalon - intezeti honlap aktualizalasa, 
nepszerusito, megoszthato kisvideok keszitese a szakkat 
kapcsolatos tevekenysegekrol - szulettek intezkedesek, de 
termeszetesen folyamatos aktualizalas szukseges. 
Az egy-egy orai tevekenysegrol a demonstratorok altal 
keszitett (es keszitendo) rovid videok rendkivul 
hasznosak, hatasosak, nepszeriisites celjabol 
megoszthatok az intezeti honlapon vagy a viiaghalon. 
Az intezetben Dr. Szoke Balazs az, akinek szemelyesen 
(vagy az adminisztratoron keresztul) elkuldheti minden 
kollega az aktuaiis kiallitasokrol, a mCiteremben folyo 
munkarol a kepeket es egyeb anyagokat, es 6 toiti fel 
azokat a megfelelo feluletre. 
Intezeti, egyetemi lijsag igenye is felmeriilt (ujra), ahova 
a szakmai jcliegu, hallgatokat is crinto-megszolito 
cikkeket be lehetne kiildeni. 

Beiskolazasi strategiank resze a 
volt hailgatoinkkal valo 
kapcsolattartas, kozepiskolakban, 
muveszeti szakgimnaziumokban 
tanito egykori tanitvanyaink 
meghivasa orainkon, 
kurzusainkon, szakmai 
gyakorlatainkon valo reszveteire, 
kiallitasra, tudomanynapi es 
egyeb eloadasokra. Fontos a 
veliik valo kozos szakmai 
megmozdulasok letrehozasa 
kepzeseink nepszeriisitese, s az 
elo kapcsolattartas celjabol. 
Masreszt epiteniink keil a 
szakjainkkal, multunkkal 
kapcsolatos pozitiv 
visszajeizesekre is. Fontos lenne 
ezeknek keretet adni, 
honlapunkon minel tobbet 
elerhetove tenni (palyakovetes: 
visszaemlekezesek, irasok, 
interjukerdesek es valaszok, 
fotok, stb.). 

Valtozatlanul aktuaiis problemakor es feladat az intezet 
szamara, ugyanakkor vannak eredmenyeink is, s ha lehet 
azt mondani, a kozepiskolai kepzesekbe sokretiien 
agyazodnak be intezetunk oktatoi. Ez a terulet, elo, 
folyamatos es meglevo szellemi tartalekaink egyike. 
Oktatoink egy resze kozepiskolai muveszeti kepzesekhez 
kapcsolodik, hoi volt tanitvanyaink tanar- es 
miiveszkollegakent vannak jelen. Kozos megmozdulasok 
letrehozasa, kepzeseink nepszeriisitese, palyaorientacios 
esemenyek szervezese igy magatol ertetodoen valosul 
meg evi rendszeresseggel (a pandemia szakitotta csak 
meg ezt a sort). OKJ-es vizsgak szakmai biralataban, 
kozepiskolai muveszeti palyazatok zsiirizeseben is reszt 
vesznek oktatoink, ahol az intezmenyi es a szemelyes 
kapcsolattartasra egyarant kivalo lehetoseg adodik. 
A kapcsolatok erositeset szolgalja pi. a Nyiregyhazi 
Muveszeti Szakgimnazium tanaraival kozos egyesiilet, a 
HADRON Muveszeti Egyesiilet programjain, kiallitasain 
valo reszvetel. 

Az eddigi pozitiv tapasztalatokra 
epitve a kepzomCiveszeti kepzes 
intezmenyi huzoagazat szerepet 
tovabb szukseges erositeni. 

Ennek erositesere torekszunk, a vizualis arculattal 
kapcsolatos megmozdulasokban ervenyesitni az intezet 
szakmai potencialjat. 
Az osztatlan tanarkepzes iranti igenyt mindenkepp 



Az osztatlan kepzesek iranti 
erdeklodest szinten erositeniink 
kell minden rendelkezestinkre 
alio eszkozzel (a kepzesre 
jelentkezok letszamanak 
noveleseert, a kepzes es a 
megszerezheto tanari vegzettseg 
nepszerusiteseert). Az eddigi 
tanevek iapasztalalai alapjcm 

jontos feladat a kepzes erosilese, 
mine! szelesehh koni 
megismertetese. 

erositeni szukseges, fonlos a nepszeriisites. Az egyetein 
vezetesenek jelenlegi intezkedesei (laptop, osztondij) is 
ezt szolgaljak. 

Tantargyi tartalmak es 
elnevezesek felulvizsgalata. Az uj 
tantargyleirasokat, a B A alapozo 
kepzesek programjainak 
frissiteset tovabbra is szem elott 
kell tartani. Meg kell vizsgalni, 
mely targyakhoz tartoznak 
korabbi kepzeseinkben kiilon 
tantargykent szereplo teriiletek 
(pi. Szintan). A hianyzo 
temareszeket szukseg szerint 
vissza kell emelni. A tematikak 
osszeegyeztetese az atfedesek 
elkeriilesere, hianyok potlasara, 
vagy szandekos ismetles 
beiktatasara is gyengebben 
teljesito csoportoknal. 
Az angol nyelvu targyaink 
tartalmi felulvizsgaiata, 
elnevezesek (amennyiben 
szukseges) modositasa. 

Az elnevezesek mar nagyreszt rendben vannak a 
tantargyak eseteben, itt jelentos korrekciok tortentek, 
adott esetben kiegeszitesek, pontositasok pi . alcimek 
bevezetesevet, ami segiti a tajekozodast. (A tartalmak 
javitasara az oktato kollegak javaslatait vartuk es varjuk a 
tovabbiakban is.) 
Kiemelten fontos lenne a grafika-festeszet gyakorlatok 
ora szetvalasztasa, jarhatobb es halekonyabb ulat, 
elerhetobb kepzesi celokat eredmenyezne, de ez egyelore 
nem volt es tovabbra sem lehetseges (miridez a K K K 
tliggvenye - varhato valtozas ugyanakkor e teren). 
A szintant hianyoltak meg oktatoi reszrol paran, bar 
bizonyos targyi tartalmakban a szintani ismeretek nagyon 
is koriilhataroltan, plasztikusan jelennek meg. (E 
hianyerzet talan azt mutatja, hogy a Szintannak onallo 
targykent valo megjelenitesere lenne ismetelten szukseg.) 
A szintani ismereteket, szinlatast, szinek elettani hatasait, 
kulturalis megkozeliteseit, asszociacios lehetosegeit erinti 
egyebkent Kepalkotas alapszakon a Vizualis 
kommunikacio 1. ( B K A l 112) tantargy tematikaja. 
Ugyanazon alapszak Alkotas 1. clmu targya pedig fokepp 
a fizikai es az esztetikai jellemzoket vizsgaija, az 
alkotashoz kapcsolodo nagyon fontos torvenyszeriisegek 
elmeleti es gyakorlati megismerese mellett. 

Terveinkben szerepel az uj 
kepzesi formakra valo 
felkesziiles. PI. a kepalkotas 
alapszakon belul a festo es 
graflka szakirany beinditasa. (Ez 
az uj ICKK fliggvenye, azonban 
az uj K,1CK tovabbra sem jelent 
meg.) Az alapkepzeshez 
kapcsolodo Kulturalis Instruktor 
mester szak elfogadtatasa 
folyamatban van. 
A korabban kepzesi paiettankat 

A kepalkotas alapszakon beliili ket szakirany (festeszet, 
graflka) beinditasa: ez tovabbra is az uj K K K fliggvenye, 
azonban az uj K K K tovabbra sem jelent meg (nines 
valtozas). 
Az alapkepzeshez kapcsolodo Kulturaiis Instruktor 
mester szak elfogadtatasa folyamatban van. A korabban a 
kepzesi paiettankat gazdagito Kornyezetkultura alapszak 
meghirdetesre keriilt. azonban a jelentkezok szama 
egyelore nem erte el az inditashoz szukseges minimumot. 
(Fontos, hogy felszerelt miihelyek es j 6 szakemberek 
alljanak rendelkezesre az uj szakok inditasanal. A 
Kulturalis instruktorhoz mindenfele gazdasagi, jogi , es 



gazdagito KornyezetlcLilrura 
aiapszakunk ujrainditasa, 
meghirdetese. 

management, palyazatiroi ismeretek oktatasa volna 
sziikseges az erosen gyakorlatorientalt kepzes mellett.) 

A kepalkotas es az osztatlan 
tanarkepzes mintatanterveinek 
osszehangolasa kidolgozas alatt 
van (feladat ennek folytatasa). 
Problema pi., hogy az osztatlan 
tanar szakos hallgatok szakos 
kontaktorainak szama kevesebb, 
mint az alapszakosoke (a kb. 
megegyezo kreditszamok ellenere 
alacsonyabb az oraszam a 
rajzosoknal). Egyeztetes (es 
velhetoen modositas) sziikseges a 
masik tanari szak, i l l . sajat 
aiapszakunk reszerol is. (Akar 
kredit nelkiili plusz szakmai 
alkaimaknak, gyakorlatorientalt 
muhel>'foglalkozasoknak a tanari 
kepzeshez valo hozzarendelese is 
megoldas lehet.) 

Valtozatlanul aktuaiis problema. Megfelelo 
idoraforditassal lenne ertelme csak hozzanyuini a 
mintatantervekhez. Sajnos nagyon hatranyos a jelenlegi 
gyakorlat: leadni par napon beiiil, hogy utana meg 3, tobb 
honaposra elhuzodott korben lehetne csak tovabbi 
valtoztatasokat elerni. Pedig eleg lenne egyszer jo l 
megcsinalni. (Ez sajnos nem toliink fliggo tenyezo.) 
Ugyanakkor kidolgozas alatt van a Kepalkotas, a Kepi 
abrazolas es az Osztatlan tanarkepzes mintatanterveinek 
osszehangolasa. 

Az osztallan tanarkepzes 
miniatarilen'el a mi'ikodes soran 
felmeriild prohlemaknak, 
lapaszlalaloknak nieg/eleloen 
moddsitjiik, kiegeszitjuk a 
tanlervet, lananyagot. (PI. a 
miiveszettortenetet, amely 
szamukra a fo elmeleti targy. 
szivesen tanulnak hat feleven 
keresztiil, hozzaalakitva a 
kepalkotas alapszak tantargyi 
szerkezetehez.) 

Ebben mar van elorelepes, hogy a BA-n visszatertiink a 6 
feleves osszefiiggo programhoz. 
Segitseg az is, hogy az Alkotas 1. - V l U - i g tantargyban 
peldaul az egyes alkotasi technikakhoz az adott 
muveszettorteneti korszakot femjelzo muveszek 
munkassagat kiemelten oktatjuk, Egy-egy technika 
megismertetese soran a vizsgalt technikanak, s 
kiemelkedo miiveszeinek a munkassagat kifejezetten 
fontos megismemi. Igy a gyakorlati munka nagyban 
hozzajarul a muveszet torteneteben targyait muvek 
elmeleti hatterenek megertesehez es a lexikalis tudas 
gyarapitasahoz. 

A 2020/21 tanevi 
minosegfejlesztesi tervben 
megfogalmazott, de nem teljesuit 
vallalasokat beepiteni az uj 
fejiesztesi tervbe (ha meg 
aktualisak). 

Ezek attekintese foiyamatos, javaslatainkban a korabbi 
tapasztalatok (erossegek, hianyok) meghatarozoak. 

Az uj hallgatoi elegedettsegmeres 
lefolytatasa. A hallgatoi 
elegedettsegmeres elemzese. 
Lenyeges az erednienyes meres 
biztositasa. A hallgatok altal 
megfogalmazott fejiesztesi 

Az eves hallgatoi elegedettsegmeresek eredmenyeinek 
attekintese, elemzese folyamatos. A megvalosithato 
javaslatok beepitesere torekszik intezetiink. 
A hallgatoi eiegedettsegmeres fontos resze a 
minosegbiztositasnak, de korantsem tevedhetetlen, 
kiilonosen az erdeklodes hianya miatt. Hallgatoi es 



javaslatok attekintese, ertekelese, 
a hasznos elkepzelesek beepitese. 

oktatoi igeny, hogy evfolyamonkent es szakonkent 
legyen kiilon miiterem, ez azonban nem a mi 
kompetenciank. 
Hailgatoinkkal a kapcsolattartas mindemellett 
folyamatos, kereseiket az intezmenyi, tanrendi keretek 
kozott mindig igyekszunk megoldani, figyelembe veve a 
hallgatoi elegedettsegmeresben megfogalmazott 
javaslatokat. 
- a kotelezo muveszettorteneti tanulmanyut kerdese 
megoldodott 
- a nyari mliveszteiepi gyakorlat racionalizalasa 
folyamatban van 
- hallgatoi igeny a kollegiumi miiterem es galeria 
letrehozasara (az elobbi folyamatban van) 

A munkaero-piaci kereslet 
kielegitesere valo torekvesnek es 
az esetleges M A (fokent tanari, de 
akar muveszeti teruleten is) 
eiokeszitesenek nehezen 
osszeegyeztetheto volta egy 
kepzesen belii! tovabbra is 
probiemat jelent. Az alapkepzes 
„kimeneti hasznalhatosaga", akar 
az erre epulo M A vegzettseg 
megszerzese nelkiil is, fontos es 
megoldando feladat. 
A Kulturalis instruktor szak 
beinditasa a kerdesre reszben 
megoidast nyiijt, bar a 
Nagyvarosokon kivi i l i munkaero 
igeny erosen kerdeses. 
Komyezetkultura aiapszakunk pi. 
a M O M E szamara a korabbi 
idoszakban is megfelelo 
elokepzettseget nyujtott, igy az 
iparnuiveszettel kapcsolatos 
mesterkepzes iranyaba 
orientaiodo hallgatoinknak ez 
(ismet) komoly perspektivat 
jelenthet. 

A tanarkepzesnek szinten a 
megvallozott kozepiskolai 
szerkezethez kellene 
igazodnia. Masreszt az 5-12. 
osztalyokban szukseges lenne 
tanitani a vizualis- es 
komyezetkulturat. 

A szakiranyok kerdese (grafika, festeszet) a M A B elotl 
van, remeljiik a mesterszak beinditasava! a kerdes 
rendezodik. 
Az elokeszites alatt alio Ipari termek- es formatervezo 
B A inditasa is or\'osolhatja az emlitett problemat, 
jelentos erdeklodesre szamitunk. 
Kornyezetkultura alapszakunkat az elozo evben ujra 
meghirdettiik, azonban a jelentkezok csekely letszama 
miatt sajnos nem tudtuk azt beinditani (pedig a szakon 
vegzett hallgatoinkat a muveszeti egyetemek 
mesterkepzesei is fogadnak). 
Elmondhato, hogy az osztatlan tanarkepzesben resztvevo 
hallgatoink tudasa felel meg leginkabb az elvarasoknak. 
A hospilalasokrol kapott visszajelzesek es az oravaziatok 
alapjan nagyon jo l felkeszult rajztanarok keriilnek ki 
egyetemiinkrol. A tapasztalatok szerint az online tanitas 
kihivasaivai is nagyon magas szinvonalon boldogultak az 
elmult felevben. 

Erasmus: fovdhhi erqfeszitesek A nemzetkozi kapcsolatok epitese kiemelt fontossagu. 



szuksegesek a hal/galoi 
erdeklodes fokozasa celjdbdl (pi. 
Erasmus tdjekoziatdk tartasa). 
Fontos a hazai es kiilfoldi 
osztondijakat igenybe vevo 
hallgatoink szamanak novelese, 
Erasmus egyuttmiikodesek 
elinditasa, illetve a meglevok 
gondozasa. (Altalanos 
tapasztaiat, hogy az osztatian 
tanarkepzesben reszt vevok nem 
tudjak igenybe venni az Erasmus 
lehetosegeit, mert a tantargyi 
iitkozesek miatt felnek az 
cvvcsztcstol.) 
Az Erasmus program kereteben 
minden evben szeretnenk fogadni 
kultoldi hallgatokat {a Covid ezt 
most sajnos problemassa teszi). 
Tovabbi celok: uj egyetemekkel 
valo bilateralis kapcsolatok 
kezdemenyezese. 

bar az elmult pandemias idoszak nem kedvezett e 
folyamatoknak. Ezzel egytitt a nagyvaradi Partiumi 
Kereszteny Egyetemmei intezetiink kapcsolata 
folyamatos es elindult az Erasmus egyiittmiikodes a 
Nagyvaradi Allami Egyetemmei. Korabban sikerult a 
Milanoi Academia delle Belle Arti di Brera egyetemmei 
is bilateralis szerzodest kotnunk. (Eppen ezek miatt is a 
jovoben fontos lenne kezdemenyezni kulfoldi 
vendegeloadok meghivasat, s a meghivas anyagi 
hatterenek a biztositasat.) 
Az Erasmus teren valo tovabblepes lehetosege lehet meg, 
hogy pi. idegennyelvu online video, vagy statikus 
anyagokkal kisert gyakorlati orakat tkp. nyelvismeret 
nelkiii is meg iehetne tartani, illetve nyelvismeret nelkiili 
hallgatokat is lehetne fogadni. 

Feladat az Erasmus program 
intezeti, oktatoi reszrol valo 
kiemelt tamogatasa, az erkezo 
diakok tanulmanyainak segitese, a 
kapcsolodo Erasmus 
programokban valo reszvelel. A 
kiutazo diakokkal valo 
kapcsolattartas, feladatok kiadasa, 
konzultaciok biztositasa, az 
elvegzett munka ertekelese, 
rugalmassag es alkalmazkodas a 
lehetosegekhez, stb. 

A kiemelt tamogatas oktatoi reszrol teljesiil, a hallgatoi 
aktivitast igyekszunk serkenteni, a leendo Erasmusosokat 
motivalni. Talan tovabbi megoldas lenne az evcsiiszas 
elkeriilesere, az egyeni konzultaciokkal valo jegyszerzes 
mellett, hogy a kovetkezo tanevben az Erasmusosok 
bejarhatnanak (legalabb reszben) a kovelkezo evfolyam 
oraira. 

Tovabbra is minosegbiztositasi 
terviink fontos eleme a 
publikaciok kerdese. Az eddigi 
eredmenyes munkanknak 
megfeleloen tovabbra is 
fontosnak tartjuk a 
kutatasfejiesztest, a publikaciok 
tervezeset, tovabbra is 
szorgalmazni kell a konferenciak 
szervezeset. 
Intezetiink az oktatas mellett aktiv 
elmeleti es gyakorlati kutato, 
tudomanyos es foleg muveszeti 
munkat vegez. Fontos, hogy 

Publikaciok: 

Fabok-Dobriban Fatime D L A : 

- A ZAZEE kulturalis egyesiilet "8.01" cimii online 
tarlatan valo reszvetel, 2021. marcius 25-aprilis 15., 
Online feliileten (szervezes: Zalaegerszeg) 

- A M A O E "Horizont" c. csoportos tarlatan valo 
reszvetel, 2021. 09. 04-11.14, REOK-Szeged 

Havasi Tamas: 

Irasos publikaci6: 



tanaraink folyamatosan 
publikaljanak hazai es 
nemzetkozi szinten, alkoto 
miiveszeink lehetoseg szerint 
vegyenek reszt az orszag minden 
jelentos kepzomCiveszeti tarlatan. 

2021 

- Orosz Csaba, Havas Tamas, Gaul Emil , Toth Tibor: 
Kezikonyv a vizualis mediakommunikacio tanitasahoz A 
9-11. OSZTALY SZAMARA, (Szerkesztette: Toth 
Tibor, Sorozatszerkeszto: Karpati Andrea) a „Moholy-
Nagy Vizualis Modulok - a 21. szazad kepi nyelvenek 
tanitasa" cimii kutatasi programhoz; 2. Modul, vizualis 
media 2021.; ISBN 978-963-508-961-1 
http://vizualiskultura-elte.hu/sites/default/files/announce 
ment/karpati szerk. 202 Iv izua l i skommunikac io moh 
oly m o d u l o k l .pdf 

- Havasi Tamas: Vizualis media kommunikacio, 
szakmodszertani kutatas a Nemzeti Alaptantervek 
tukreben; Vizualis Kultura folyoirat 2021. 1/4. (pp.54-57) 
ISSN: 2732-2971 http://vizualiskulturaujsag.hu/wp-
content/uploads/2021/07/Vizkult 2021 4.pdf; 
http://vizualiskulturauisag.hu/wp-
content/uploads/202l/07/2.%20Havasi.pdf 

Kiallitasok 2020-21: 

2020 

- Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Oszi Tarlat, 1 kialHtott 
grat'ika (Atretegzodes 70X100cm) 2020. szeptember 21. 
- 2020. oktober 20. M V M K (Vaci Mihaly Kulturalis 
Kozpont), Nyiregyhaza 

- ARTISTS FOR CHANGE - Hungary, Nyiregyhaza 
2020 Hadron Art Association, 100 Thousand Poets for 
Change, „ALKOSS A G Y E R M E K N E K " Offline es 
online kiallitas. December 15 

- Sz-Sz-B Megyei Oszi Tarlat Nyiregyhazi Egyetemhez 
kotodo alkotoinak munkai az egyetem 
konyvtargaleriajaban (Atretegzodes 70X100cm) 2020. 
okt6ber—december 

2021 

- Nemzetkozi Ex libris valogatas kiallitasa 2004-2014 
"275 eve szuletett Tadeusz Kosciuszko" 2021. februar 1-
28. Nemzeti Miizeum. Also-szileziai Konyvtar, Pod 
Plafonem Galeria Wroclaw (Lengye I orszag) 

- Nemzetkozi Ex libris kiallitas "Napoleon" (Bonaparte 
Napoleon halalanak 200. evforduloja alkalmabo!) 
Montefiascone Museo della Stampa (december 15-
februar), Castigliona in Teverina Museo del Vino 
(marcius 28-aprilis 5.), Chieri a cura del Commune di 
Chieri (aprilis 10-18), Canino a cura della Associazione 



Culturale Luciano Bonaparte Principe di Canino (majus 
3-10.), Castiglion Fiorentino Medagliere Napoleonico 
(Junius 1-30), Bagnoregio Museo Taruffi a cura della 
Ass. Auto Storiche (julius 3-18), Montefiascone Museo 
della Stampa a cura della Associazione Pro 
Montefiascone (augusztus 1-15.) Olaszorszag Kuldndij 
(Napoleon kalapja) 

- Nemzetkozi Ex libris kialiitas „Unikomis" A tortenelem 
es a kulturalis orokseg szimboluma. Trakai sziget, Trakai 
Penninsula kastely (Litvania) 

- IX International exhibition o f exiibris and small 
graphique entitled: Bicycle & Nature Olesnica 
(Lengyelorszag) 

- Meghivasos Nemzetkozi metszetkiallitas "Churches 
outside the city walls of Montepulciano". A munkam a 
Madonna della Querce sanctuary templomrol keszult, 
"Zarandoklat" cimmei. Kiallitas: Poliziana Fortress, 
2021. majus 8-t61. A metszetek az "Istituto per la 
valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana", 
allando gyiijtemenyebe keriil (3 peldany). Montepulciano 
(Olaszorszag) 

- „Horizont" orszagos kepzomiiveszeti palyazat M A O E , 
Szeged, Roek Palota 

- Nyari Tarlat Nyiregyhazi Varosi Galeria julius 7-
auguszais 7-ig. 

- „Trakai 700" („Trakai 1321-2021") nemzetkozi ex 
libris palyazat, Trakai Torteneti Muzeum (Litvania) 

- 1. Szolnoki Grafikai Szimpozium kiallitasa a Szolnoki 
Miivesztelep - Kert Galeria 2021. julius 29 - augusztus 
30. 

- X . Nemzetkozi Ex libris Biennale "Contrataila Ar t " 
(oktober 5) Tarragona (Spanyolorszag) 

- Nemzetkozi Ex libris Paiyazat, Largo Ar t Galeria 
szeptember 22-okt6ber 22. Varna (Bulgaria) Jordan 
Petkov nevere szolo grafika I I . dij 

- "PRIMO PREMIO EX LIBRIS GRAFICA I T A L I A N A 
2021" Da Peraga Castle o f Vigonza nov-dec. (Padova, 
Olaszorszag) 

- Nemzetkozi Ex libris es kisgraflkai Palyazat, "Dante 
2021 - Places and figures o f Tuscia and Orvieto in the 
Divine Comedy " Bolsena es mas varosok (Olaszorszag) 



- Nemzetkozi Ex iibris Palyazat es Kiallitas „A Nepkor 
fennallasanak 150 eves evforduloja" Szabadka (Szerbia) 

- Nemzetkozi Ex libris kiallitas „Nap61eon" (Bonaparte 
Napoleon halalanak 200. evforduloja alkalmabol) 
Bagnoregio Museo Taruffi a cura della Ass. Auto 
Storiche (szeptember 12 -) (2 rezkarc: Napoleon kalapja, 
Napoleon Orangyala) Bagnoregio (Olaszorszag) 

- Nyiregyhazi Oszi Tarlat Megyei es Varosi Miivelodesi 
Kozpont oktober 8 (2 digitalis grafika: Retegek mogott 1-
2) 

- Nyiregyhazi fametszo miivesztelep tarlata Varosi 
Galeria oktober 15. (6 ex libris: Csapat, Kedvencek, 
Emese, Dr. Monok Istvan, Egyiitt, Sipos Imre cukrasz...) 

Horvath Kinga: 

Egyeni kiailitas: 

- 2020. augusztus 14-szeptember 30. 

Szent Erzsebet-H^z, Sarospatak 
- 2020. oktober 8-november 7. 
- „Kiragadott tortenetek - a lathato es a lathatatlan", 
Nyiregyhazi Varosi Galeria (A kiallitast Prof Dr. habil. 
Szepessy Bela grafikusmiivesz, a Ny. E. Vizualis Kultura 
Intezet igazgatoja nyitotta meg.) 
Csoportos kiallitasokon reszvetel: 
- 2020. julius 1 - oktober 3., A X X V I I I . Miskolci Grafikai 
Triennale, Miskolc, Miskolci Galeria 
- 2020. oktober iO-november 6., 6. Szekelyfbldi Grafikai 
Biennale, Sepsiszentgyorgy, Erdeiyi Muveszeti Kozpont 
- 2020. oktober 21-november 7., Rajzok parbeszede, 
Budapest, Ujpesti Galeria 
- 2021. Junius 10-julius 2., Miszla Art 10 Budapest, 
Szepharom Kozossegi Ter 
- 2021. Junius 12-julius 4., Miskolci Teli Tarlat, Miskolc, 
Miskolci Galeria 
- 2021. Nyari Tarlat, Nyiregyhaza, Varosi Galeria 
- 2021. augusztus 27-szeptember 10., „Votivumok", 
Sopron, Hetvennyolcas Galeria 
- 2021. szeptember 24—oktober 18., „Transzparens 
zonak" - Magyar Vizfestok Tarsasaga, Budapest, Ujpest 
Galeria 
Dijak: 
- 2020. julius, A X X V i n . Miskolci Grafikai Triennalen a 
Magyar Grafikusmiiveszek Szovetsegenek dija 
- 2021. Junius 12., A X X V . Miskoici Teli Tarlaton a 
Herman Otto Muzeum - Miskolci Galeria kiallitasi dija 
- A Magyar Muveszeti Akademia Muveszeti Osztondija 



(masodik ev) 
Riport: 
- Balazs Sandor: Barangolasok - Horvath ICinga 
grafikusmiivesz -- Uj Muveszet, 2020. oktober 

Dr. Jankane Prof. Dr. habil. Puskas Bernadett: 

Ikona "Strasti Hristovi" z Volosianki ta j i h hraficnij 
prototip (BepHa/ieTT nyutKaui : iKOHa «CTpacTi 
XpHCTOBi» 3 BojiocflHKH Ta IX rpa(()iMHHH npoTOTHu), In: 
Szerk: Macios, Dominika Maria; Piecyk, Magdalena 
Anna; Tsymbalista, Maria: Sztuka cerkievv'na 
Rzeczypospolitej i krajow s^siednich. Materialy 
dyskusijne. Series Byzantina. Miscelanea. vol. 
I I . Ostrawa- Warszawa : Ostravska Univerita, Polski 
Instytut Studiow nad sztuk, Ostravska Universita, Polski 
Instytut Studiow nad Sztukq Swiata, Muzeuin w Nowym 
S^czu, 2020, 11-24 o. (szaktanulmany idegen nyelven -
ukran); 

Puskas, Bernadett: Kopie klokocovskeho milostiveho 
obrazu. In : Zenuch, Peter a kol.: Bohorodicka v 
kultumych dejinach Slovenska. Slziaci klokocovsky 
obraz Patronky Zemplina. Bratislava: Slavisticky listav 
Jana Stanislava SAV - Veda, vydavatel'stvo Slovenskej 
akademie vied, 2020. (384 pp.), 2.7. 155-163. p. 
(szaktanulmany idegen nyelven - szlovak) 

Puskas Bernadett: Puskas Laszlo - A szent vonzasaban. 
Nyiregyhaza: Szent Atanaz Gorogkatolikus 
Hittudomanyi Foiskola, 2020, 400 o. (muveszeti 
monografia) 

Puskas Bernadett: Puskas Laszlo szakralis miivei 1975 es 
1985 kozott. In: Schmercz, Istvan (szerk.) Ertekteremto 
tudomany : A Magyar Tudomany Napja alkalmabol 
2019. november 13-an rendezett tudomanyos konterencia 
anyaga. Nyiregyhaza, Magyarorszag : Szent Atanaz 
Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola (2020) 217 p. pp. 
61-82. (szaktanulmanya magyar nyelven) 

Puskas Bernadett: A fatemplomok epiteszete es 
miiveszete a 17-18. szazadban a Munkacsi 
Egyhazmegyeben. In: Terdik, Szilveszter (szerk.) Oread 
vilagossaga. Gorogkatolikusok Magyarorszagon. 
Debrecen, Magyarorszag : Magyarorszagi Sajatjogu 
Metropolitai Egyhaz (2020) (Fejezet bevezeto 
tanulmany) 

36 szocikk (es angol forditasuk) az elobbi tudomanyos 
kotetben Id. M T M T 



Lektoralas, opponencia: 

Kulso opponensi velemeny Rizsova Olga 
muveszettorteneti nagydoktori disszertaciojanak 
tezisfiizeterol (Ikonfesteszet Kijevben a 17. sz. vegen es a 
18. szazadban) Kijev, Nemzeti Muveszeti Akademia, 
Miiveszetelmeleti Intezet 

biralo: OTDK 35. Human Szekcio, Muveszettorteneti 
Tagozat,, Miskolc: Sziics Bemadett (KRE BTK) 
Bevezetes a kopt ikonmuveszetbe. Az N M 94.19.! es az 
N M 94.19.2 leltari szamu egyiptomi kopt ikon a 
budapesti Neprajzi Muzeum Afrika-gyujtemenyebol c. 
palyamunka 

Kiilso opponensi velemeny (ukran nyelven) Oleh Bolyuk 
iparmiiveszet-torteneti nagydoktori disszertaciorol, 
tezisfiizeterol, Lemberg (Ukrajna), Lembergi Nemzeti 
Muveszeti Akademia Kortars Muveszeti Intezet. Vedes: 
Lviv, 2021 aug. 26. Bi / iryK Ha aBTOpe(j)epaT ^iHcepTauii 
BojTioKa Ojiera MHKo.^aHOBHHa «XyAo>KHi BMpo6M 3 
Acpesa B 3axiziH0yKpaiHCbKHX uepKsax XVI-nonaxKy 
X X I cTOJiiTb: CTpyKTypa, neKOp, iHcnipauii» na 3/io5yTTfl 
HayKOBoro cxyneHH ;ioKTopa MHcreuxBosHaBCTBa 3a 
cneuiajibuicTio - 17.00.06 - ;ieKopaTHBHe i npHKJiajiHe 
MHcreuTBo (JlbBis, 2021, 38 c.) 

Konferenciak: 

Puskas Bernadett: Egy kortars eletmu kutatasa. 
Modszertan, problemak es felismeresek c. eloadas. 
Jdvoformalo Tudomany c. Tudomany Napi Konferencia 
Szent Atanaz Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola 
2020. november 20 (online) 

Puskas Bernadett: Szakralis muveszet Erdeiyi Bela 
emlekkonferencia. ny i i lKALLI EepHaAerr, npO(|jecopKa 
iHCTHTyry BisyajibHoi KyjibxypH YHieepcMTeTy (M. 
Hipe/ibra3a, VroputHHa) HpHHUHnM 3o6pa)KeHHfl 
caKpajibHoro y TBopHocri o. Jlacjio HyuiKauja. CEKIJJW 
M M C T E U T B 0 3 H A B C T B A T A KYJILTyPM Ungvar, 
Muveszeti Akademia 2021. majus 24-26 (Online) 

Lukacs Gabor: 

2020-21 

- „ARS SACRA DEBRECEN lENSlS - 300 eves a 
katolikus ujjaszuletes Debrecenben" - kiallitas debreceni 
kotodesii kepzo-, ipar-, es fotomiiveszek szakralis 
muveibol, D M K Belvarosi Galeriaja, Debrecen 

- „ARS SACRA DEBRECENIENSIS - 300 eves a 



katolikus ujjaszuletes Debrecenben", Varkert Bazar, 
Budapest 

- TRANSZ - A Szolnoki Kepzomiiveszeti Tarsasag 
kiallitasa, Aba-Novak Agora Kulturaiis Kozpont, 5000, 
Szolnok Hild Janos ter 7. 

- Az Aba-Novak Agora Kulturaiis Kozpont Dija, 
egyeni kiallitas az Aba-Novak Agora Kulturalis 
Kozpontban 

- Tavaszi Tarlat, Debrecen, Koicsey Ferenc Miivelodesi 
Kozpont (online), 2020 

- Nyiradonyi Nemzetkozi Kepzomiiveszeti Alkototabor, 
2020 

- Nyiradonyi Nemzetkozi Kepzo muveszeti Alkototabor 
kialiitasa, 2020 

- Nyiradonyi Nemzetkozi Kepzomiiveszeti Alkototabor, 
2021 

- Nyiradonyi Nemzetkozi Kepzomuveszeti Alkototabor 
kiailitasa, 2021 

- Grafikusmiiveszek Ajtosi Diirer Egyesiilete, Debrecen 
kiallitasa, Debrecen, M O D E M 

-Nemzetkozi Grafikai Miiveszteiep, Derecske, 2021 

- Nemzetkozi Gratikai Miivesztelep, Derecske - zaro 
kiallitasa, 2021 

- HOMO ET N A T U R A , Mezotur, Kepzomuveszeti 
Alkototelep, Mezoturi Muveszeti Kozalapitvany, 2021 

Kittintetes: 

Magyar Erdemrend Lovagkeresztje, 2021. augusztus 20. 

Piti Zsuzsanna: 

2020 
- TliANSZ- A Szoinoki Kepzomuveszeti Tarsasag 
Kiallitasa, Aba-Novak Agora Galeria, Szolnoki Galeria, 
Szolnok 
- Artists for Change, a Hadron Muveszeti Egyesulet 
Kiallitasa, Nyiregyhaza 
- 67. Vasarheiyi Oszi Tarlat, Tomyai Janos Muzeum, 
Hodmezovasarheiy 
2021 
- Circus Flow, A Nemzeti Cirkuszmiiveszeti Kozpont es 
a M A N K Magyar Alkotomuveszeti Kozhasznu 



Nonprofit FCft. szervezeseben kiir t palyazat anyaganak 
bemutato kiallitasa, Duna Event rendezvenyhajo, 
Visegrad 
- Nyari Tarlat, A megyeben elo, dolgozo hivatasos 
kepzomuveszek munkaibol allonkiallitas, Vaci Mihaly 
Kulturalis Kozpont, Nyiregyhaza 
- I V . Orszagos Akvarell Triennale, Kepes Intezet, Eger 

Prof. Dr. habil. Szepessy Bela Istv^n: 
2020 
- 6. Szekelyfbldi Grafikai Biennale, Sepsiszentgyorgy. 
Romania 
- Miskolci Grafikai Triennale, Miskolci Galena 
- Megyei Oszi tarlat, Nyiregyhaza. 
- Legyozott hatarok. Aba Novak Agora Kulturalis 
Kozpont, Szolnok 
- Hajdusagi Nemzetkozi Miivesztelep zaro kiallitasa 
- Teli Tarlat, Miskolc 
- Teljesitmeny - a HOM-Miskolci Galeria es a M A N K 
NKft. kozos palyazata 
- Rajzok parbeszede - Ujpesti Kulturalis Kozpont, Polgar 
Centrum 2020. oktober 2 i - november 7. A kiallitas 
valogatast mutatott be a IV. Salgotarjani Rajztriennale 
alkotasaibol. 
202! 
- Miskolci Teli Tarlat, Miskolci Galeria 
- „Hatvanon innen es n i l " Onallo kiallitas, Nyiregyhaza 
Varosi Galeria, Pal Gyula Terem. 
- „Sorsok es erenyek" Onallo kiallitas, Topart Galeria, 
Revfulop 
- "Kisvarda 600" Visszatekintes cimii csoportos kiallitas, 
2021. Szeptember 9. Retkozi Muzeum, Kisvarda 
- HORIZONT - a Magyar Alkotomiiveszek Orszagos 
EgyesUletenek eves kiallitasa, 2021. szeptember 4., 
REOK - Regionalis Osszmiiveszeti kozpont, Szeged 
- T A L A L K O Z A S O K - cimii szabadteri inslallacio, 2021. 
szeptember 4., REOK, Regionalis Osszmiiveszeti 
kozpont, Szeged 
- Nemzetkozi kepzomiiveszeti alkototabor, 2021. 
szeptember 27 - oktober 2. Gyimeskozeplok, Romania, 
Szasz istvan 
DiJak: 
- 2020 Magyar Muveszeti Akademia tagozati osztondij 
- 2020 N K A Alkot6i tamogatas 
- 2021 Miskolci Teli Tarlat, M A N K dij 
Eloadasok, publikaciok, zsiiri: 
- X I I I . Oszi Art. Vajai Miivesztelep zaro kiallitasa. 
Kiallitas megnyito, 2020. szeptember 25. Vaja 
- „Fnss termes" Kepzomi^iveszeti kiallitas zsiirije. 2020. 
szeptember 7., valamint a „Friss tennes" Kepzomuveszeti 



kiallitas online megnyitoja 
- Horvath Kinga grafikusmuvesz „Kiragadott tortenetek-
a lathato es a lathatatlan" - /Nyiregyhazi Varosi Galeria/ 
kiallitasanak megnyitoja. 

Dr. Szoke Balazs: 
- Modelling Medieval Vaults Symposium 2 London 
2021 augusztus 19-20. Balazs Szoke and Attila Weisz, 
The Three Vaults o f the Reformed Church on "Farkas 
Street" in Cluj-Napoca / Kolozsvar / Klausenburg 
- X V . Szakralis Epiteszeti es Belsoepiteszeti Konferencia 
- Premontrei 900; Szoke Balazs: A zsambeki premontrei 
templom es kolostor rajzi elmeleti rekonstrukcioja. 2021. 
szeptember 7-8. Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi 
Foiskola 
- MuzeumCafe Varvedok -MiaeumCafe 84. - 2021 
szeptember -szama Berenyi Marianna a digitalis 
varrekonstrukciokkal kapcsolatban inditott beszelgetest 
Buzas Gergely regesz-miiveszettortenesszel, Racz Miklos 
epitesszel, Szoke Balazs tortenesszel es Nagy Gabor 
epitesszel. 
- Szoke Balazs A kolozsvari Farkas utcai reformatus 
templom boltozatai .299 -324 Th e Th ree Vaults o f the 
Reformed Church on "Farkas Street" in Cluj. Cele trei 
bolti ale bisericii refonnate de pe strada Lupilor din Cluj. 
Certamen V I I L Eloadasok a Magyar Tudomany Napjan 
az Erdeiyi Muzeum-Egyesiilet I . Szakosztalyaban. 
Szerkesztette: Egyed Emese, Pako Laszlo, Sofalvi 
Emese, Weisz Attila Erdeiyi Muzeum-Egyesulet, 2021. 
- Europai miiemlekvedelmi tendenciak kiilonos 
tekintette! a Karpat-medencere iV. Nemzetkozi 
miiemlekvedelmi konferencia, Fehervarcsurgo, Karolyi-
kastely, 2021. oktober 22-23. 

Tarn6czi Jozsef: 
Kiallitasok 2020-21: 
2020 
- „Bels6 csend" (Debreceni Tavaszi Tarlat), virtualis 
kiallitas a debreceni Koicsey Kozpont szervezeseben, 
Debrecen, majus 2-t6l Junius 2-ig, katalogus: 
https://issuu.com/zsolt.szb/doc5/tavaszi tariat katalogus 
2020 
- Az 57 eves Hajdusagi Nemzetkozi Miiveszteiep 
Virtuaiis kiallitasa („V1RTUALIS A L B U M 56+"), a 
Sillye Gabor Miivelodesi Kozpont es Kozossegi Haz 
szervezeseben, Hajduboszormeny, katai6gus; 
http://www.hanema.hu/index.php/2020 
- A Vizualis Kuitura Intezet kepzomiivesz oktatoinak 
kialiitasa, Nyiregyhazi Egyetem, Konyvtar Galeria, 
Nyiregyhaza 



2021 
- „A muveszet szabadsaga - a szabadsag miiveszete" -
debreceni kepzomiiveszelc kiallitasa a Magyar Festeszet 
Napja alkalmabol, Csokonai Vizualis Miihely Galeria, 
Debrecen 
- „Arcok es Sorsok" - X X I l l . Orszagos Portre Biennale", 
Hatvani Galeria, Hatvan 
Eldadasok, publikaciok: 
- 2020. januar 25. „Rubens, Van Dyck es a flamand 
festeszet fenykora" cimii kiallitas csoportos 
megtekintese, tarlatvezetes, Szepmiiveszeti Muzeum, 
Budapest (a debreceni Medgyessy Ferenc 
Kepzomiiveszeti Kor es Szabadiskola, valamint a 
Festotanoda Kepzomuveszeti Szakkor tagjainak) 
- 2020. februar 5. „Rubens, Van Dyck es a flamand 
festeszet fenykora" cimii kiallitas csoportos 
megtekintese, tarlatvezetes (Fabok-Dobriban Fatime es 
Zielinski Tibor tarsasagaban), Szepmiiveszeti Muzeum, 
Budapest (a Nyiregyhazi Egyetem Kepalkotas szakos 
hallgatoinak) 
- 2020. augusztus 6. „Emlekezes a 2017-ben elhunyt 
Makoldi Sandor festomiiveszre, etnograflisra" 
konyvbemutatoval egybekotve. Az evfordulora 
megjelend albumban talalhato T. J. „Makoldi Sandorrol" 
(2019) cimu irasa /Makoldi Sandor (1945-2017), Fonix 
RKN K f t , Debrecen, 2020, ISBN: 978-615-81589-0-9, 
pp.67-72. / 
- 2020. szeptember 10. Karacsony Kriszta festo, rajztanar 
(volt hallgatonk) kialiitasa (megnyito). Incognito Pub, 
Debrecen 
- 2021. augusztus 11. „Varak es erodtemplomok" -
Potyok Tamas festomuvesz kiallitasa (megnyito), 
Koicsey Kozpont, Benyi Arpad Terem, Debrecen; 
Fotok: https://haon.hu/galeria/megnvilt-potvok-tamas-
kiallitasa-debrecenben/ es 
https://v\^vw.facebook-com/KolcsevKozpont 
- 2021. augusztus 20. „Tallya Alkoto" - a tallyai 
miivesztelep zarokiallitasa (megnyito), a Kineses 
Hegyaija Alapitvany szervezeseben, Vinceller-haz, 
Tallya; ismerteto: http://wu^w.classtv.hu/egy-hetig-ujra-
kortars-muveszek-alkotnak-tokai-hegyaljan/ 
Fotok: https://wv^^w.facebook.com/kincseshegvalia 
- 2021. szeptember 30. „Draperiak" - Madar Li l i Adrienn 
festomijvesz (volt hallgatonk) kiailitasa (megnyito), 
Debreceni Egyetem Mezogazdasag-, 
Elelmiszertudomanyi es Komyezetgazdalkodasi Kar, "A" 
epulet - Aula, Debrecen 
Fotok: 
https://w\vw.l 'acebook.com/DEM£K.fb/posts/2068Q9552 
3338800 



Dr. Toth Livia: 
Kiallitasok 2020-21: 
- Textiltriennale, Szombathely, 2021 
https://mediaklikk.hu/video/divat-dizain-2021-09-l8-i-

adas/- 26.12 perctol. 2 munkaval 
- Pelso, Keszthely, 2021 
- 4. Rug Art Fest, Budapest, Max City 
- „Honnan indultam" - onallo kiallitas Vasszecseny, 
Pungor Erno Muvelodesi Haz 

Dr. Zielinski Tibor: 

KialHtasok: 

- Horizont - Magyar Alkotomuveszek Orszagos 
Egyesiilelenek kepzo-, ipar- es fotomuveszeti kiailitasa es 
Talaikozasok szabadteri installaciqja: Covid 2020 (beton, 
fem penzennek), Regionalis Osszmuveszeti Kozpont, 
Szeged, Magyarorszag 2021. 09. 04 - 2021. 1 1. 14 

- Rones a 60-as fogadonal: Nyari Tarlat (Kiserleti foto 
szobor, papir, habkarton) Nyiregyhazi Varosi Galeria, 
Nyiregyhaza, Magyarorszag 2021.07.07 - 2021.08.07 

- V. Orszagos Kisplasztikai Tarlat: Magyar 
szobraszmiiveszet a Stefanian: Athatas 001 (2021) ^ 
Trans-through-effect 001 (2021) (gravirozott, ragasztott 
uveg), Stefania Szoborpark, Budapest, Magyarorszag 
2021.6. 2. 

Publikaciok: 

„Be keli vallanom...: Alkotoi valsag" - UJ MUVESZET 
2021 : 5 pp. 46-47. , 2 p. (2021) 

Tamogatni kell a hallgatokat 
patronaio tanari rendszer 
mukodeset, a felzarkoztato 
kurzusokat, a lemorzsoiodasi 
aranyok csokkentese erdekeben 
tett intezkedeseket, a 
tehetseggondozasl (TDK.), a 
HOT-tel valo kapcsolat 
fejleszteset. 
A Bessenyei Gyorgy 
Tehctscggondozo Miihclybe 
hallgatok ajanlasa, tevekenyseguk 
segitese, szakmai tapasztalatok 
atadasa. 
A Lonyay Menyhert 
Szakkollegiumba hallgatok 

A T D K oktatoi tamogatasa maximalis a kollegak 
reszerol, s a TDK hirdetese nem csak az ev elejen 
tortenik, hanem folyamatosan probaljuk figyeini, biztatni 
hallgatoinkat. A lemorzsoicdassal, feizarkoztatassai 
kapcsolatos intezkedeseink fentebb mar emlitesre 
keriiltek, ugyanakkor meg keli jegyezni minden 
lemorzsoiodasi strategia jogosultsaga mellett azt is, hogy 
kepzeseink, szakjaink oktatoinak hatarozott allaspontja, 
hogy szakmai kriteriumokat ne irhassanak feliil barmifele 
egyetemmei kapcsolalos szervezeti elkotelezodesek (pi. 
HOT) a hallgatok reszerol. S hogy bizonyos szakmai 
minimumok teijesitese aloi ne legyenek kibujasi 
lehetosegek. (Teinieszetesen ezek teljesiteseben minden 
oktatonk maximalisan tamogato es segito attitiiddel vesz 
reszt). 
Havasi Tamas tovabbra is tagja a DJA-nak (Diak Joleti 



ajanlasa, mentortanari feladatok 
ellatasa, szakmai segites. 
A T D K miikodesehez folyamatos 
konzultaciot biztositunk 
hallgatoinknak. 
Fontos a hallgatoi lemorzsolodast 
megeiozendo felzarkoztato 
kurzusok szervezese, a szakmai 
targyak eseteben a szemelyre 
szabott feladatok kiadasa, a 
kiemelt tehetseggondozas. 

Albizottsag), ahol a tanulmanyi es egyeb kulturalis-, 
sport es miiveszeti-, kozeleti tevekenyseg osztondijak, 
demonstratori osztondijak megitelesere keriil sor. Ez a 
bizottsag dont a hallgatoknak jaro kutatasi 
tamogatasokroi, a T D K egyeni fmanszirozasarol, a T D K 
versenyek es O T D K / O M D K eredmenyek honoralasaroi, 
illetve a tanulmanyutak tamogatasahoz is hozzajarulhat. 
Tovabbra is fontos hallgatoink tajekoztatasa, figyelem 
felhivasa a lehetosegekre. Ezekre a palyazatokra a 
hallgatok csak egyeni leg palyazhatnak. 
Esemeny: 
35. Orszagos Tudomanyos Diakkori Konferencia, 
„Tanulas- es Tanitasmodszertani Tudastechnologiai" 
Szekcio, A tanulas hattertenyezoi 11. Tagozat (alszekcio) 
Zsiiritag Havasi Tamas (2021. 04. 20-22.) 

Tntezeti tevekenysegiink 
„publikalasa", a nyilvanossag 
biztositasa, honlap frissitese, 
media-megjelenes. Megujitott 
kiilsovel probalunk nyitni az 
erdeklodo fiatalok fele. Fontos 
(mint azt a beiskoiazassal 
kapcsolatban mar leirluk), hogy 
az utobbi evek fontosabb tanari 
kiallitasai, az aktuaiis palyazatok, 
hallgatoi megmozdulasok, az 
intezethez kapcsolodo 
mijveszlelepi gyakorlalok, evkozi 
es zarokiallitasok kepanyaga 
folyamatosan es naprakeszen 
elerheto, megtekintheto legyen 
intezetunk honlapjan. Facebook 
es Instagram profil tartalmainak 
aktualizalasa. 

A 2020/21 -es tanevben hallgatoi feladatkent kesziiltek 
tervek pi. a honlap arculatanak frissitesere. A Kanyadi 
Sandor versillusztracios versenyrol, s a dijazasrol szolo 
visszajelzesek kikeriiltek a honlapra. 
Az utobbi evek fontosabb tanari kiallitasai, palyazatok, 
hallgatoi megmozdulasok, az intezethez kapcsolodo 
miiveszteiepi gyakorlatok, evkozi es zarokiallitasok 
kepanyaga folyamatosan elerheto, megtekintheto (bar itt 
is van meg tennivalo). 
A miivesztelepi gyakorlat hagyomanyos formaban valo 
megrendezese viszont a vizsgalt tanevben a jarvany miatt 
sajnos elmaradt, s nyilvan a kiallitasi lehetosegek is 
eroaen visszaszorultak. 

Egyiittmukodesek 
kezdemenyezese, a meglevok 
fenntartasa, vendegtanarok 
fogadasa. Fontos, a kiilso 
szolgaltatasok fejlesztese: a 
szolgaltatasok kiterjesztese, 
klilfbldi hallgatok oktatasa. 
Profiiunkbol kovetkezoen ez 
elsosorban a festeszet, szobraszat, 
grafika, alkahnazott grafika, foto, 
textilmiiveszet, esztetikai 
tanacsadas teriiletere terjed ki . 

Egyiittmiikodiink a Sostoi Allatparkkal, a Muzeumfaluval 
a Varosi Galeriaval es a Muzeummal. Egyiittmiikodesi 
megallapodast kotottunk a Hargita megyei alkoto 
kozponttal es az Ungvari Kepzomuveszeti Akademiaval. 
Egyiittmiikodesiink a Magyar Nemzeti Galeriaval, a 
Szepmiiveszeti Muzeummal, a Nemzeti Muzeummal, a 
Hopp-Ferenc Kelet-Azsia Muzeummal egeszen kiveteles. 
Hasonlokepp a nyiregyhazi Josa Andras Muzeum 
kiallitasait is gyakorta latogattuk az elmult tanevben (pi. 
Szinyei-Merse Pal kiallitasa). A ljubljanai Balassi 
Intezettel es az Academia di Belle Art i di Brera, Milano-
val korabban kotott biiateralis szerzodesek megkotese, a 
kapcsolatok apolasa szinten fontos ertek. 



Folyamatos az erdeklodes a 
hallgatok reszerol az 
intezmenyben tervezett M A 
iranyaban, hiszen az 
alapkepzesben vegzettek szamara 
(BA) tanulmanyaik 
mesterkepzesben ( M A ) valo 
folytatasat fontos lenne 
biztositani (ez intezmenyi erdek 
is). 
Az elfogadas alatt alio M A 
Kulturalis instruktor szak reszben 
megoidast jelenthet erre a 
problemara: az alapkepzesben 
resztvevo hallgatoink szamara cz 
megfelelo kimenetet jelenthet, s 
noveli kepzeseink 
presztizserteket is. Jobb ienne 
ugyanakkor, ha az intezmenyek a 
lehetosegek figyelembe vetelevel 
indithatnak a nekik megfelelo 
szakiranyokat az alapkepzesben. 
Az uj, illetve beinditando 
kepzesek tervezese soran fontos 
lenne feliilvizsgalni, hogyan 
tudna az intezet meg jobban 
elmozduini az attala miivelt 
kepzesi tertileteken - a meglevo 
szakmai professziok es az 
infrastruktura jobb 
kihasznalasaval - az elmeleti 
kepzeseknel a regioban jobban 
igenyelt praktikus vegzettseget 
ado kepzesek iranyaba. 
Fontos lenne a muveszeti 
egyetemek kepzeseihez valo 
kapcsolodas biztositasa is (ez 
sajnos nem csak rajtunk muiik -
kivetelt kepez az idolegesen 
szuneteltetett Komyezetkultura 
aiapszakunk). 

A hallgatok folyamatosan erdeklodnek az intezmenyben 
tervezett MA-ro l . Igeny mutatkozik ra, sokan nem 
mennenek mashova, ha itt lenne elvegezheto. Az 
elfogadas alatt alio M A Kulturalis instruktor szak 
velhetoen megoidast jelent a problemara, de meg nines 
vegeredmeny. 
Kornyezetkultura alapszakunkat az elozo evben ujra 
meghirdettiik, azonban a jelentkezok csekely letszama 
miatt sajnos nem tudtuk azt beinditani (pedig a szakon 
vegzett hallgatoinkat a muveszeti egyetemek 
mesterkepzesei is fogadnak). Fontos tehat az ujrainditas 
elott alio szak nepszeriisitese, propagalasa is minel tobb 
platformon. S fontos a meglevo infrastrukturank 
fenntartasan, karbantartasan tul adottsagainknak az uj 
kepzes(ek) profiljahoz valo igazitasa, finomhangolasa is. 
Nagyszerii lehetoseg ugyanakkor, hogy a korabban 
dsszeallitott infrastruktura fejiesztessel kapcsolatos 
terveinket a tavalyi tanevben aktualizalhattuk, 
kiegeszithettiik, s ezek most ismet teriteken vannak, igy 
kozelebb keriiltunk e fontos celok gyakorlati 
megvalositasahoz. (Ezaltal a beinditando mesterkepzes 
targyi felteteleinek biztositasahoz is kozeliteni tudtunk es 
tudunk.) 

A varos kepzomuveszeti eletenek 
nyomon kovetese minden 
oktatonak es hailgatonak 
kotelessege, illetve a hallgatok 
bevonasa is fontos feladat. 
Mindehhez az intezet biztositja a 
lehetosegeket. Intezetunkben a 
kollegak kozotti szakmai 

Fontos peldak e terulet megvalosulasa szempontjabol: 
- A HADRON Muveszeti Egyesulet tevekenysege, amely 
elsosorban nyiregyhazi tagokbol alio szervezodes. Tagok 
az intezetbol: Piti Zsuzsa, Havasi Tamas. 
- A Varosi Galeriaban rendszeresen tartanak kiallitasokat 
a Nyiregyhazi Egyetem oktatoi, illetve a hallgatokkal 
kozosen gyakran latogatjuk a varosi miizeumokat, 
galeriakat, mijveszeti rendezvenyeket. A 2020/21-es 



kapcsolattartas szoros. 
Egymas kiallitasainak latogatasa, 
aikalmankent megnyitasa 
jellemzo es altalanos. 

tanevben peldaul a Varosi Galeriaban megrendezett 
kiallitasokkal (kollegaink reszvetelevel: Horvath Kinga, 
Szepessy Bela, Toth Livia, Zielinski Tibor - az utobbi 
ketto sajnos a jarvany miatt elmaradt) hozza jarultunk a 
szakmai kapcsolatok erositesehez. E lehetosegeket 
bovitendo akar kiilso orakat is lehetne tartani a kiallitasi 
terekben, ha erre az intezmeny engedelyet adna (erre a 
tipusu kezdemenyezesre vannak korabbi peldaink). 

Az intezetigazgato az oratartas 
fonnai es tartalmi ellenorzesere 
az intezmenyi ellenorzesekkel 
parhuzamosan rendszeresen 
ugyel. 

A tavasszal kiprobalt online elo "konferencia"csatornak 
alkalmazhatok online konzultaciora, orapotlasra, intezeti 
ertekezletekre is, ez kozben kiderult (Gmail Meet, Zoom, 
Discord). Ha pedig minden teremben megfelelo erossegii 
— legalabb vezetekes internet kapcsolat es minimun egy 
laptop+kivetito lenne, a betegseg (vagy jelen helyzetben 
karanten) miatt tavol marado oktato vagy diak is 
virtualisan jelen lehet az oran (erre is volt pelda az elozo 
tanev soran). A kesobbiekben j o lenne, ha az intezmenyi 
e-leaming kurzusokhoz kapcsolodoan is lehetne elo video 
online kapcsolatot biztositani. 

Az intezetben ismet kiemelt 
feladatta valt a TDK, esetunkben 
az O M D K dolgozatok, illetve a 
tehetseggondozo miihelyekben 
reszt vevo hallgatok szamanak 
novelese. A hallgatok 
jelentkezese a kovetkezo O M D K 
megmerettetesekre legyen 
folyamatos, felkeszitesiikre 
oktatoink nagy gondot 
forditsanak. 

Hirdetjiik a T D K lehetoseget evkozben folyamatosan, 
nappalisoknak, levelezosoknek egyarant, bar nehez 
motivalni hallgatoinkat erre a megmerettetesre. Ehhez a 
tipusu tanoran kivi i l i tevekenyseghez is sziikseges lenne a 
kiilon terem vagy miihely, ahol orak utan dolgozni 
tudnanak diakjaink. 
Nehezseg az is, hogy mire lathato lenne a befektetett 
munka, hallgatoink diplomaznak. Elmondhato, hogy kb. 
a 3. ev vegere forr ki egy-egy hallgato munkaja annyira, 
hogy bemutathato legyen. 
Az emiitett nehezegek dacara, s a jelenleti es az online 
orak kozotti kiilonbozosegek eilenere szamos dijat 
nyertek hallgatoink az elozo tanevben a Kanyadi Sandor 
illusztracios versenyen. 
Helyezeseket ert el: Kovacs Georgina, Negyesi Nora, es 
Megyesi Edvin es meg masok is (Zielinski Tibor, Piti 
Zsuzsanna, Havasi Tamas felkeszitesevel). 
T D K eredmenyek - Tarnoczi Jozsef (temavezeto): 
2020 
A Nyiregyhazi Egyetem Vizualis Kultura Intezet 
Miiveszeti Diakkorenek (TDK) oszi hazi versenye (2020. 
oktober 27.) 
Eredmenyek: 
Gesztusfesteszet: Sipos Al iz Menta (IT e v f LD) - 1. 
helyezes (tovabbjuto - egyik projekt) 
Sipos Aliz Menta (11. evf LD) - 11. helyezes ( nem 
tovabbjuto - masik projekt) 
Iparmuveszet: Szegedi Eszter (U. evf. LD) - I. helyezes 
(tovabbjuto) 



Egyedi graflka: Gricak Jngrid ( I ! , evf. N A ) - !. heiyezes 
(tovabbjuto) 
2021 
35. Orszagos Tudomanyos Diakkori Konferencia -
online, Muveszeti es Miiveszettudomanyi Szekcio, 
Budapesti Metropolitan Egyetem, Magyar 
Kepzomuveszeti Egyetem, Eotvos Lorand 
Tudomanyegyetem (2021. aprilis 8-10.) 
Resztvevo hallgatok (helyezes nelkiil): 
Szegedi Eszter LD 1. evf. - Festeszel 
Sipos Al iz Menta L D 11. evf. - Festeszet 

Anyagi lehetosegeink 
fiiggvenyeben reszt veszunk a 
vizualis nevelesi konferenciakon. 
Konkrel lervezes a kiirasok 
fiiggvenye. 

Dr. Jankane Prof. Dr. habil. Piiskas Bernadett: 

- Puskas Bernadett: Egy kortars eletmu kutatasa. 
Modszertan, problemak es felismeresek c. eloadas. 
Jovoformaio Tudomany c. Tudomany Napi Konferencia 
Szent Atanaz Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola 
2020. november 20. (online) 

- Puskas Bemadett: Szakralis muveszet Erdeiyi Bela 
emlekkonferencia. nyi i lKAll l BepuaAeTT, npo(})ecopKa 
iHCTHTyry BisyajibHo'i KyjibrypM VHiBepcHTCTy (M. 
Hipe.nbra3a, VropiiZHHa) npHHunnH 3o6pa>KeHHfl 
caKpajibHoro y TBopHOcri o. Jlacjio HyuiKaiua. CEK14T5I 
M M C T E U T B 0 3 H A B C T B A T A KYJIbTYPM Ungvar, 
Muveszeti Akademia 2021. majus 24-26 (Online) 

Dr. Szoke Balazs: 

- Modelling Medieval Vaults Symposium 2 London 
2021 augusztus 19-20. Balazs Szoke and Attila Weisz, 
The Three Vaults o f the Reformed Church on "Farkas 
Street" in Cluj-Napoca / Kolozsvar / Klausenburg 
- X V . Szakralis Epiteszeti es Belsoepiteszeti Konferencia 
- Premontrei 900: Szoke Balazs: A zsambeki premontrei 
templom es kolostor rajzi elmeleti rekonstrukci6ja. 2021. 
szeptember 7-8. Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi 
Foiskola 
- Szoke Balazs A kolozsvari Farkas utcai reformatus 
templom boltozatai .299 -324 Th e Th ree Vaults o f the 
Reformed Church on "Farkas Street" in Cluj. Cele trei 
bolti ale bisericii reformate de pe strada Lupilor din Cluj. 
Certamen V l l l . Eloadasok a Magyar Tudomany Napjan 
az Erdeiyi Muzeum-Egyesulet I . Szakosztalyaban. 
Szerkesztette; Egyed Emese, Pako Laszlo, Sofalvi 
Emese, Weisz Attila Erdeiyi Muzeum-Egyesulet, 2021. 
- Europai miiemlekvedelmi tendenciak kulonos 
tekintettel a Karpat-medencere IV. Nemzetkozi 
miiemlekvedelmi konferencia, Fehervarcsurgo, Karolyi-
kastely, 2021. oktober 22-23. 



Az ehnull evek Jelenlos 
probiemaja. hogy (az infezel 
dolgozdinak jelentos tamogatasa 
mellett) frissen doktoralt kollegak 
azonnal idvozfak az intezetbdi. 
intezmenybol. Sajnos az 
intezeliinkbol tdvozo minositett 
oktatdink helyet csak reszlegesen 
sikenilf betolteni. Hatekonyabb 
humanerotbrrast inegiarlo 
intezkedesekie Jeniie szukseg az 
inlezmeny reszerol. ami segitene 
oktatoink elkotelezodeset az 
egyetem iranyaba. 
Fontos lenne egyetemi 
kedvezmenyek kialakitasa is a 
foallasu. videkroL de akar a 
lovarosbol bejaro kollegaink 
szamara (szallasdij, parkolas, 
stb.), belatva ezen intezkedesek 
megtartci erejet. 
Tovabbra is a kovetkezo evek 
feladata lesz a fiatal (26-35 evig) 
oktatok beepitese, illetve 
intezerunkben tovabbi 
megerositessel szukseges 
fejieszteni a minositett oktatok 
aranyat (s ebbo! kovelkezoen a 
hazai es nemzetkozi kapcsolalok 
epiteset, a tudomanyos es 
muveszeti tevekenyseget). 

A felvetett problemdk megolddsa nem inteze/i, hanem 
sokkal inkdbb intezntenyi hatdskort kepez. A 
nehezsegek megtevoek^ a tavalyi tanevre is jeflemzoek 
voltak. Csupdn javaslatainkat tudjuk megfogalmazni az 
intezet reszerol, azok teljesitese nem a mi hatdskdnink. 
Az aldbbi teriiletek rendezese velhetden sikeres 
megolddsdt eredmenyezheti a humdnerdforrds 
elvdndorldsdnak: 
- Az allando es mindig elerheto tanari szallas biztositasa 
fontos lenne (ez mas egyetemeken is bevetl gyakorlat). 
- Fontos lenne az ingyenes (Collegium, es parkolas. az 
utikoltseg kedvezobb teritese. Igy vendegeloadokat sem 
lehet hivni. 
(A fentiekbol kovetkezoen a szallas es az utazasi 
koltsegek a fizetes 20-35% -at jelenlik netto 
vesztesegkent. Az utazasi koltsegek teritesenek penzbeli 
merteket 2017-ben hataroztak meg a 39/2010 ( l i . 26.) 
Konn. rendelet alapjan. Ez nem inflacibkoveto es az 
aktuaiis uzemanyag arakat sem veszi figyelembe. A 86% 
-ban teritett vonatjegy mellett a pot es helyjegyeket, 
valamit a heiyi kozlekedest sem tertik, ezek osszege 
utazasonkent hetente 1500-3000 Ft is lehet. Ugyanez a 
szailassal egyiitt, a levelezos orak mellett akar havonta 
35000-40000 ft koltseget is jelenthet.) 
- Amennyiben megis egyetemi szallast kell az oktatoknak 
igenybe venniuk, problema volt tavaly (es jelenleg is az) 
a szallas dijanak folyamalos emelkedese. Gyakran 
elofordul az is. hogy az oktato reszere a szallas nem 
biztositott (ha bejon egy nagyobb foglalas, de iiyenek a 
penteki napok is), pedig arra az oktatas folyamatossaga 
erdekeben is evidenciakent kellene tekinteni intezmenyi 
reszrol. 
Osszegezve: 
- Fontos lenne egy eroteljesebb anyagi es erkolcsi 
megbecsiiles (erre a jovot tekintve talan most esely 
muiaikozik). s ez az egyetem irant eroteljesebb es 
hosszabb lavu elkotelezodest eredmenyezhet. 

Nyiregyhaza, 2021. oktober 12. 

Tamoczi Jozsef J 
minosegiranyitasi feielos 

PrefTdr. habil. Szepessy/Bela 
intezetigazgato 


