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A V K I minosegfejlesztesi terve az elkepzelesek szerint, az 
elozo ev tapasztalatait figyelembe veve alakult, a tep/be 
vett feladatok teljesiiltek. Jelentos eredmeny mutatkozott 
meg a beiskolazasban (4 feleves Vizaialiskultura-tanar 
szak). A pandemias idoszak megsziinese utan sikeriilt 
mind az oktatoi, mind a kutatoi tevekenyseget folytatni, 
amiben komoly segitseget jelentettek a korabbi evekben 
kidolgozott digitalis oktatoanyagok, megjelentek komoly 
publikaciok (miiveszeti monografia, recenziok, 
miiveszettorteneti tanulmanyok es kritikak). 
A feleves hallgatoi prezentaciok ismet megrendezesre 
keriilhettek, az ev vegi, a vegzos hallgatoink 
diplomamuveit es egyeb munkait bemutato kiallitast 
reprezentativ kdriilmenyek kozt a varos sziveben sikeriilt 
megrendezniink (Nyiregyhazi Varosi Galeria, Pal Gyula 
terem), melyek egesz nyaron megtekinthetok voltak, 
jelentosen novelve ezzel intezetunk es kepzeseink 
profiljanak ismertseget. 
A munkat megnehezito koriilmenyekkent tovabbra is az 
infrastruktura hianyossagait emlithetjiik - ebben sajnos 
nines valtozas - (elavirlt laptopok, projektorok, melyek az 
oktatas, s azon belul a muveszettortenettel, 
muelemzesekkel, szakspecifikus ismeretekkel kapcsolatos 
orak legfontosabb eszkozei). 
Tovabbra is sziikseg lenne a termekben a vetiteshez, de a 
hatekony miitermi munkahoz is nelkulozhetetlen, 
praktikusan es gyorsan kezelheto elsotetites 
m.egvalositasara (ezek evek ota fennallo hianyossagok). 
Fontos eredmenyeink koze tartoznak az elozo tanev 
eszkozbeszerzesei, amelyek hatekonyabba teszik/tettek a 
miitermekben folyo munkat (lij festoallvanyok, 
rajzasztalok, rajzbakok, stb.). 
Az ujabb miitermek kialakitasa tovabbra is fontos igeny, 
ezek letrehozasa azonban szinten nem intezeti hataskor. Az 
infrastrukturafejlesztessel kapcsolatos tervezet 
aktualizalasa megtortent, reszletes kiegeszitesekkel az 
oktato kollegak reszerol, azonban a tervek megvalosulasa 
az alapitvanyi fenntartas, s a jelentos mertekti allami 
fmanszirozas reven valosulhat csak meg. 
Az infrastruktura fenntartasa, karbantartasa, fejlesztese, 
illetve adottsagainknak az lij kepzesek profiljahoz valo 



igazitasa, fmomhangolasa fontos feladatunk. 
Tapasztalatok beepitese a 
2022/23-as tanev tervebe. 

A 2021/22-es tanevben a V K I minosegfejlesztesi terve az 
elkepzelesek szerint, a korabbi evek tapasztalatait 
figyelembe veve alakult. Az elozo evekben bevalt 
nepszerusito formakat sikeriilt hasznositanunk 
(palyaorientacios nap, workshop-ok, kiallitasok, stb.) es 
erdemes alkalmazni ezeket az idei tanevben is. A 
beiskolazas szempontjabol az elso, azaz az oszi feievnek 
kulonosen nagy a jelentosege, hiszen januarra mar 
kialakulnak a kozepiskolasokban a jelentkezesi prioritasok. 
A pandemias idoszak negativ tapasztalata volt a 
szemelyesseg hianya az oktatasban. Igy az aktualis tanev 
jelenleti orain meg tobb szerepet kapott (es fog kapni 
ezutan is) a direkt kommunikacio, a kozossegi 
megbeszeles. 
Pozitiv fejlemeny, hogy a Moodle feliiletet (de egyeb 
online feliiletet is) mar evek ota alkahnazzuk elmeleti 
tananyagok statikus elemeinek a hallgatok szamara valo 
publikalasara. Ezt jclcnlcg is folytatjuk, minden csoport 
eseteben remekiil kiegesziti az oral munkat. 

Toreksziink a hallgatoi 
felkesziiltseg 
egyenetlensegeinek 
kikiiszobolesere, a 
felzarkoztatasra, a differencialt 
gyakorlati es ebneleti oktatasra, 
az elso evfolyamon kiemelten 
(pi. fakultativ alaptargyak 
elokeszito jelleggei, 
felzarkoztatas, ismetles, 
szemelyre szabott feladatok a 
gyengebb es erosebb kepessegii 
hallgatoknak egyarant). A 
felsobb eves hallgatoknal ev 
eleji ellcnorzo gyakorlati 
feladatok teljesitese 
(szintfelmeres, ismetles). 

Tobb kollega is beszamolt arrol, hogy felzarkoztato 
kurzusokai inditott a kiilonbozo evfolyamok gyengebb 
felkesziiltsegu hallgatoi szamara (voltakepp ez 
k5vetelmeny is jelenleg az intezmeny reszerol). I . evesek 
es I I I . evesek (BA), azaz vegzosok szamara tartott 
mentoralo eloadasokat Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett. 
A vizsgara felkeszilo mentoralo alkalmak tartasa 
sikeresnek mutatkozott, iden is folytatasra keriil. 
Az elozo tanevben inditott felzarkoztato es OTDK 
versenyekre felkeszito foglalkozasokat, szakagazati 
kurzusokat Dr. Zielinski Tibor, Pogany Gabor Beno, Dr. 
Toth Livia, Piti Zsuzsanna, Tamoczi Jozsef, stb. Ezek 
mindegyike hasznos es eredmenyes volt. 
Havasi Tamas pi. a magyar nyelven nehezebben 
kommunikaio hallgatok eseteben az elmeleti targyak 
lezarasara a koUokvium mellett altemativ lehetosegeket 
biztosit. i l l . ha a hallgato igenyli, a vizsgat irasban is 
engedelyezi pi. Vizualis kommunikacio tantargy eseten 
(Baisagur Assel). 
Sajnos a mostani helyzetben - a jelen tanevben - csak 
kevesse latunk lehetoseget a plusz orakra, hisz delutan 6t-
hat oraig oktatas folyik, az egyetemet pedig ekkor zarjak. S 
bar a szintfelmeres es a felzarkoztatas fontos lehetoseg, 
valamint mas specifikacio is, a rendelkezesre alio idosav 
besziikiilese miatt a megvalositasuk nehezen megoldhato. 
A vizsgalt idoszakban, az elmult 2021-22-es tanevben 
viszont mindez megfeleloen miikodott. Masreszt a 
szemelvTC szabott tobblet feladatok kiadasa a gyakorlati 
orainkon kifejezetten eredmenyesnek mondhato: egyreszt 
gyengebb felkesziiltsegu diakjaink szamara felzarkoztato 



szereppel bir, masreszt a felkeszilltebbeknek fontos egyeni 
motivaciot jelent. 

A kepzes gyakorlati feladatai es 
az alkototevekenyseg sziikseges 
es folyamatos miivelese miatt 
fontos eel link egy iniitermi ter 
letrehozasa a hallgatok szamara, 
ahova barmikor bemehetnek 
dolgozni (amilyen regen a K-
miihely is volt). Mindez a 
koUegiumban lenne a leginkabb 
idealis, hogy este 8 utan is 
dolgozhassanak. 

Fontos lehetoseg, amely a tanarkepzo foiskoia idejen meg 
miikodott, most azonban tobb akadaly is felmeriilt, amely 
rajtimk kivtil alio. Mindazonaltal fontos lenne megoldani, 
sziikseg lenne egy baratsagos, hangulatos khibhelysegre, 
melyben az alkotomunka feltetelei is adottak. 
Berendezhetoseg eseten rajzbakokat es festoallvanyokat 
kellene/lehetne itt eihelyezni. (Termeszetesen leltarozva, 
fotozva - allapot valtozas eseten). 
Tavaly a miitermek es a grafikai miihely hasznalata maradt 
csak lehetosegkent hallgatoink szamara, este 8 oraig. Mara 
sajnalatos modon ez a lehetoseg is lesziikiilt (18 orakor 
epiiletbezaras esedekes). 

A felveteli szempontjainak 
intezeten beliili feliilvizsgalata 
(idointervallumok, 
feladattipusok egyeztetese, 
szilkseges modositasa) a kepzes 
igenyeinek, valamint az 
intezmeny beiskolazasi 
strategiajanak 
fi gye 1 em be ve te 1 e ve 1. 
Muterembejarasok, nyilt ora. 
esetleg kozos gyakorlat 
meghirdetese, szervezese. 
A varatlan helyzetekre torteno 
felkeszules tovabbra is fontos 
eel (pi. pandemia, online 
felveteli kidolgozasa). 

A felveteli feladatainak, elvarasainknak es 
szempontjainknak a feliilvizsgalata folyamatos. A felveteli 
menete a kollegak egybehangzo velemenye szerint 
megfelelo. A gyakorlati felveteli vizsga sziiksegessege 
teljesseggel indokolt. Ebben a tipusii felveteli eljarasban 
plusz pontok szamJtasa az ide vonatkozo rendeletek szerint 
nem lehetseges. Kiveve az osztatlanos tanarkepzesben, a 
masik szak reven, ha ott nines gyakorlati felveteli vizsga. 
A felvetelire valo felkeszites is idoszerii lenne, de chhez 
szervezett megoldasra van sziikseg. 
A nyilt napok, i l l . palyaorientacios napok szervezese 
indokolt, sot sziikseges (meg is valosultak ezek a 2021-22-
es tanevben), mert ezeken keresztiil tudjuk tartani a 
kapcsolatot a kozepiskolakkal. (A beiskolazast segito nyilt 
napok szei-vezesere mar az oszi felev folyaman esedekes. 
Ennek szervezeset, elokesziteset emiatt mar elozo 
tavasszal meg kell kezdeni. A tavaszi felevben valamifele 
nyilt elmenynap szervezese a jelentkezesi sorrendben 
bizonytalankodokat segitheti az intezmenyunk 
valasztasaban - eire jo pelda a tavalyi Palyaorientacios 
napunk.) 
A hazi konferenciaink, hallgatoi, oktatoi kiallitasaink 
kommunikalasaban meg mindig kell, hogy elorebb 
lepjixnk, de ertekes eredmenyek is sziilettek: zaro- es 
diplomakiallitasunk, vegzett festomuvesz-hallgatonk 
(Madar Lil i Adrienn) kamarakiallitasa Nyiregyhazan, 
illetve a nagyecsedi miivesztelep zarokiallitasa 
Nagyecseden (es most az egyetemen hamarosan), 
tematikus hallgatoi kiallitasunk. de nemcsak az 
intezmenyben, haneni Debrecenben is, stb.). 
Fontos, hogy program) a ink nyiltta, barki szamara 
elerhetove valjanak. E teren a tavaszi-nyari kiallitasaink 
fontos eredmenyt hoztak. 

Oktatasi anyagok fejlesztese, e-
leaming anyagaink bovitese lij 
teriiietek bevonasaval, 

Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett szakfeleloskent felevente 
minden evfolyam, azaz I - I I I . BA es I - I I . osztatlan tanari 
tananyagait fblyamatosan fejleszti. A miiveszettortenet 



gyakorlotesztek keszitese, 
tantargyak beincncti es kimeneti 
feiteteleinek feltilvizsgalata. (PI. 
az elofeltetelek eltorlese 
lehetove teszi a kisebb letszamu 
csoportok orarendjenek 
ragalmasabb osszeallitasat a 
levelezo kepzesben - ez reszben 
mar megvalosult, de van meg 
teendo.) 

oktatasat es tanulasat segito kurzusoldalak es az ott 
elhelyezett lananyagok fejlesztese is folyamatosan zajlik 
(jovoltabol). Itt jelenik meg pi. a Moodle elonye, vagyis 
hogy zart rendszer, azaz a tanar altal a csoporttal 
megosztott anyagokat kiilsosok nem lathatjak, igy 
lehetseges a beszkennelt szakirodalmak es barmely 
kepanyag megosztasa bonyodalmak nelkiil. 
Tovabbi tapasztalatok az (indikatoroknal is rogzitett) e-
learning tananyagok. adott esetben munkafazisokat rogzito 
videok keszitese kapcsan: Dr. Zielinski Tibor a Szobraszati 
tcchnikakrol irt konyvc alapjan kczdctt el videot forgatni a 
hallgatokkal, mely anyag sajnos csak felig kesziilt el. 
Tapasztalata szerint chhez a munkahoz olyan profi, 
elkotelezett stab osszeallitasa sziikseges, amely a munka 
elejetol a vegeig kitart. (Jelen esetben sajnos a hallgatok 
megnovekcdctt mas iranyu elfoglaltsaga nem tcttc lehetove 
a forgatas befejezeset.) Problema meg, hogy az ilyen 
jellcgu munkat csak professzionalis eszkozokkel, es 
professzionalis filmes szakemberekkel erdemes elkezdeni. 
Nagyon fontos a professzionalis megvilagitas, az elkesziilt 
anyag folyamatos visszanezese, profi beavatkozas, ha 
valami nem ugy sikeriil, ahogyan azt szeretnenk. 
Osszefoglalva: a filmkeszites munkaigenyes, 
eszkozigenyes, helysegigenyes folyamat. Profi 
szakemberck, profi eszkozok es profi studio nelkiil nem 
lesz hasznalhato a felvett anyag. Mindehhez anyagi 
raforditas sziikseges. (Dr. Zielinski Tibor) 
Mindazonaltal fontos iijra hangsulyozni: gyakorlati 
kurzusaink es az ott elsajatitando ismeretek es szakmai 
jartassagok elsajatitasa szempontjabol az online oktatas 
csak kenyszerii lehetoseg lehet! Nem bir valoban fejleszto 
jelleggei, inkabb csak a feladatok szamonkeresere 
alkalmas. 

Az orarendszerkesztes flexibilis 
atalakitasa meg mindig celkent 
jeloiiieto meg (persze ez az 
intezmeny, illetve a Neptun 
fiiggvenye is). 90 es 45 perces 
orak rogzitese, szakmai 
gyakorlati targyak eseten 
tovabbi tombosites a 
hatekonyabb idobeosztasert. 
Ennck lehetoseget 
intezmenyiinkben hasznos lenne 
koriil jami. 
Fontos a hallgatoi csoportok 
letszamanak rendezese! (l-tol 
30-40 foig terjedo bizonyos 
gyakorlati orakon 
csecsemogondozo, ovono, tanito 

Az orarendszerkesztes flexibilis atalakitasanak a 
kerdeskorben (90 es 45 perces orak) nines erdemi 
elorelepes, rajtunk kiviiiailo okok miatt. Sajnos az idovel 
valo gazdalkodas problemaja az idei evtol az energiavalsag 
miatt meg jelentosebb, eppen ezert egy ilyen tipusu 
megoldas hatekony segitseg lehetne valamennyiiink 
szamara (a Neptun orarendszerkesztoben attemi a 60 
perces orakeretrol a tenyleges 45percesre). 
Kiveteles esetekben (pi. alkalmi animacio vagy mas 
intenziv szakmai kurzus, i l l . tavolrol utazo rangos eloadok 
kedveert) lehetne tombositeni orakat, egymast koveto 
napokra is. Olykor a rogzitett oktatasi struktiirat tekintve 
sziikseges lenne egy ityesfajta ellasztikussag. 
A hallgatoi csoportok letszama kiegyenlitodni latszott es 
latszik jelenleg is (csecsemogondozo, 6v6n6, tanito 
szakon). bar a vizualitashoz kapcsolodo gyakorlati orakon 
a 20 fos keret is magas (15 fo lenne az idealis). Tanito 



vagy osztatlan tanar szakon)! szakon a 90 perces orakcret rajzos tevekenyseghez 
tovabbra is csekely. 

A rendelkezesre alio miihelyek 
alaposabb felszerelese, 
infrastruktura fejlesztese, uj 
specialis miihelyek letrehozasa 
(gipsz-. femmegmunkalo, 
femonto, textilmiihely, stb., akar 
allando, a miiheiymunkat segito 
vagy levezenylo jol kepzett 
szemelyzettel). 
Korszeriibb digitalis eszkozok 
beszerzese, csereje (projektor, 
izzo, led tv, taviranyito, kabelek, 
stb.). 
Fogyo anyagok, eszkozok 
beszerzese, tarolasa a nagyobb 
letszamu csoportok szamara is 
gyakorlati oraikhoz 
(csecsemogondozo, 6v6, 
tanitokepzes). 

A korabban leadott miiszer- es eszkozigenybol semmi sem 
erkezett meg (pedig reszletes lista kesziJlt). A meglevo 
projektorok sorra iizemen kiviil kerulnek, ami rendkiviili 
modon megneheziti a korszerii oktatast. Nem mukodo 
izzo, sziiro a projektorban, nem miikodo projektorkabelek, 
nemi mrakodo intemetkabelek, miinden tekintetben elavult 
technikai apparatus. 
Sajat reszre vasarolt eszkozokkel (prezenter, projektor, 
stb.) valosul meg az oktatas, ami tarthatatlan allapot! 
Az eszkozok mellett a bealhtas kellekei is jelentos 
fejlesztesre szorulnak. A modellek szerzodese is elavult, 
mgalmasabb megoldas kellene az alkalmazasukhoz, 
valamint tovabbi lij modellekre is sziikseg lerme. 
Rendkiviil fontos lenne a csecsemo, 6v6, es tanitos 
csoportokhoz is az eszkoztamogatas, hogy az oktato ne a 
sajat anyagait, eszkozeit hasznalja fel az ora soran. 
A korabban megfogalmazott miihelyigeny tovabbra is 
fennall; pi. erdemes lerme a festeszeti technikakat egy 
miihelyben tartani, ahol tarolni is lehetne az alapanyagokat 
(pigment, plextol, velencei, es flamand medium, 
olajfestekek, stb.), zarhato szekrenyben. 
A femonto miihellyel kapcsolatban korabban mar 
megfogalmazodtak a sziikseges targyi es szemelyi 
feltetelek. a tevekenysegbol varhato haszon, es a miihely 
helyszinere is tortent javaslattetel (Dr. Zielinski Tibor). 
Sajnos a projekt a tervek, eszkozlista bekeresen tul ezidaig 
nem vaiosult meg. 
(Ugyanakkor az elozo tanev eszkozbeszerzesei 
hatekonyabba tettek es teszik jelenleg is a miitennekben 
folyo munkat (uj festoallvanyok, rajzasztalok, rajzbakok. 
stb.), javitottak az alkotas targyi feltetelein.) 

A demonstratori feladatkor 
tisztazasa (dokumentalastol, 
fotozastol, a tananyagok, cikkek 
szkennelesetol, szetkiildesetol az 
anyagbeszerzesig, 
kiallitasrendezesig) a 
hatekonyabb munkavegzes 
celjabol. Pontosabban 
korvonalazott elvarasok: egzakt 
feladatkiadas, pontos hataridok 
megadasa es betartatasa, 
igenyessegre es minosegi 
munkara valo torekves. 

Mind a laborans, mind a demonstratori feladatkoroket, 
beleertve a bent tartozkodas idejet (minimum napok/ orak 
/esemenyek megnevezese), a hataridok betartasat irasbeli 
leirasba celszeru foglalni. Ennek alairasaval a hallgato 
vallalja, hogy reszt vesz az intezet altal kiosztott feladatok 
vegrehajtasaban (kikiildetesben is, pi. az Educatio-n valo 
intezeti kepviselet legyen minden demonstratortol es a 
laboranstol elvart). Fontos, hogy legyenek konki-etan 
megnevezve azok a demonstratorok, akik az intezeti 
programokon fotoznak, a fotokat megadott szempdntok 
szerint valogassak, dolgozzak fel, hogy az intezeti 
honlapra folosleges akadalyok nelkiil felkeriilhessenek. 
Az elvegzendo demonstratori feladatokat persze evkozben 
is ki lehet egesziteni. Ebben a tanevben a kiilonbozo 
intezeti esemenyek dokumentalasa, kiallitasok rendezese is 
a feladatokhoz tartozik (ahogy az elozo tanevben is). 



Interaktivitas minden teriUeten: 
pi. miielemzesek, s egyeb 
visszacsatolasok, beszamolok 
kerese a hallgatoi csoportok 
barmely megmozdulasa eseten 
(kozos muzeum- es 
tarlatlatogatasok, 
miiveszettorteneti 
tanulmanyutak, szakmai 
gyakorlatok, miivesztelepek, 
hallgatoi kialHtasok, angol 
nyelvii targyak oktatasa). A 
szobeli vizsgakon, 
kollokviumokon is toreksziink 
intcraktiv dialogusok 
alkalmazasara a hallgatoi 
figyelem fenntartasa celjabol. 

Rendszeresen szervezunk tarlat- es muzeumdatogatasokat 
Nyiregyhazan, Debrecenben, Miskolcon, Budapesten es 
olykor kiilfoldon is, a covid utan helyreallt a miivesztelepi 
gyakorlat lehetosege is, ez is egyfajta csapatepites. 
Mindenesetre ez a teriilet most megfeleloen miikodik. 
Erdekes kezdemenyezes az elozo tanevben elkezdtett „Lest 
' C Art Talk" cimu foglalkozas a K13 teremben (Dr. 
Zielinski Tibor reszerol). A magyar, es a kulfoldi hallgatok 
egyarant elveztek, igy egyertelmu, hogy ezzel a 
programmai sikeriilt kozelebb hozni a kortars miiveszetet 
akar a vizualis szakokhoz egyebkent nem kotodo 
hallgatokhoz is. A tapasztalatok alapjan pi. ez a 
szakkollegiumi rendezveny akar C tipus tantargykent is 
miikodhetne a kesobbiekben. 
Tapasztalataink szerint a prczcntacios nap/napok kapcsan 
celszerii a minel hamarabb valo tajekoztatas es a celok es 
elvarasok pontos megfogalmazasa a diakok fele. 

Kozos projektek elokeszitese, 
amelyekkel kilephetnenk az 
egyetem keretein kiviil, pi. egy-
egy intezmeny fele reklam 
celial, pi. muzeum, 
botanikuskcrt, iskolak fele, 
varosi rendezvenyek. 

Kapcsolatok erosileset szolgalhatjdk a kiildnbdzd 
intezmenyekpdlyazataiban zsuritggkenl vald reszvetelunk: 

2022 - Havasi Tamas 
- Ujcsanalosi Kossuth Lajos Reformatus Altalanos Iskola a 
Kolteszet napja alkalmabol rendezett korzeti 
rajzpalyazatanak zsurije (korosztaly: ovodatol az alt. isk. 
felso tagozataig) aprilis 
- „Nyiregyhazi kalandok! Nyiregyhazi nemzeti ertekek 
kepregenyben" megyei rajzpalyazat zsiirizese, 2022 aprilis 
14. A Nyiregyhazi Telepiilesi Ertektar Bizottsag 
kcprcgcnypal yazata 
- Tanitsunk Magyarorszagert mentorprogramban 2022. 
aprilis 27-en a mentor haligatok es mentoraltak K I MIT 
TUD es rajzkiallitas zsiirizese (Alkalmazott 
Humantudomanyok Intezet, Szocialpedagogia es 
Kozossegszervezes Intezeti Tanszeke) 
- Madarak Fak napja rajzpalyazat zsiirije Ovoda 
Varosmajor isti. m.ajus 09. Hegediis Monika 
tagintezmenyvezeto 
Valamint a kozepfokii miiveszeti intezmenyek vizsgdin vald 
kozremukodeseink: 
2022 - Tarnoczi Jozsef 
- 2022. majus 23-24. „OKJ-s szakmai vizsgak" 
(vizsgabizottsagi tag, szakerto), Nyiregyhazi Miiveszeti 
Szakgimnazium, Nyiregyhaza 
- 2022. majus 31. „OKJ-s szakmai vizsgak" (vizsgaelnok, 
szakerto), Medgyessy Ferenc Miiveszeti Szakgimnazium, 
Debrecen 
Illetve a muveszeti szakgimndziimtmal vald kdzds szakmai 
programok letrehozdsa, azokon egyetemi hallgatdkkal vald 
reszvetelunk: 
2022 - Tarnoczi Jozsef 



- 2022. marcius 24. Tarlatlatogatas es kozos szakmai 
program a I I . evfolyamos nappali tagozatos hallgatokkal. 
Megtekintett kiallitasok: Tavaszi Tarlat, Szakallas Zsolt 
kepzomiivesz kiallitasa, majd a Nyiregyhazi Muveszeti 
Szakginmazium Palydzati kiallitdsanak es Jiibilevmi 
raizkiallitasariak /Jubileiimi rajzkidHitas 2022/ 
megtekintese, valamint Makoldi Scindor Gyula 
szobraszmuvesz, gimndziumi muvesztandr eldaddsa (es 
vele vald beszelgetes) sajdt kdzteri alkotdsdrdl, a tavaly 
felavatott Nemzeti Osszetartozds Emlehnuverol, 
Nyiregyhdzdn, a Hosdk teren. (Kepalkotds alapszak 11. 
evf.) 
A kapcsolatok apolasanak egyeb, hagyomanyos modja pi. 
a hallgatdkkal kozos latogatasa a tersegi es a helyi 
muzeumoknak, a falumuzcumnak, a botanikus kcrtnek es 
az allatkertnek. 

Dolcumentumok naprakesz 
meglete, kozos munka 
osszehangolasa, az elmult 
idoszak anyagainak 
rendbetetele, intezmenyi felliobe 
valo feltoitese, s emiek 
folytatasa (rendkiviil praktikus, 
liiszen megoszthato a kollegak 
kozott, de az akkreditacios 
anyagok eseteben is kiemelten 
fontos, hogy ne javitatlan elozo 
verziok keruljenek 
tovabbitasra). 

Hatekony iigyintezes. 

Celszerii lenne, hogy minden kollega nezze at, es irja 
ossze, milyen elavult informaciot tartalmaz az intezeti 
honlap, es tegyen javaslatot az arculat korszeriisitesere is 
(tavaly hallgatoi feladat volt uj arculatterv letrehozasa).. 
Az adminisztrator egyes anyagokat mar egy intezmenyi 
felhobe toll fel. Ezt nagyon praktikus ienne folytatni, 
hiszen megoszthato a kollegak kozott. Ez kulonosen fontos 
lenne az akkreditacios anyagok eseteben, hogy ne 
javitatlan elozo verziok keriiljenek tovabbitasra. 

Az iigyintezonk szem.elye minden kollega megelegedesere 
fontos es hianypotlo jelleggel bir, nagyban segiti az intezet 
hatekony munkajat. 

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

Reszben eZ mar teljesiil, vannak pozitiv fejlemenyek e 
teren. Tovabbra is eel annak elerese, hogy amikor 
valtozasokat vezet be az intezmeny: pi. kiilfoldi hallgatok 
fogadasa, akkor az intezetek kapjanak frissitett, a hatalyos 
miniszteriumi jogszabalyoknak megfeleld utmutatot az 
egyeni tanrendek, kurzusmegfeleltetesek hatekony gyors --
mind a hallgato, mind az intezet, mind az intezmeny 
erdekeit figyeiembe vevo - osszeallitasahoz, 
iigyintezeshez, az idegennyclvii hallgatok integralasahoz. 

Tovabbra is fontos lenne az 
Intezet szamara egy kozos Felho 
feliilet, ahova regi es uj 
anyagaink feltoltesre 
keriilhetnenek online javithato, 
szerkeszthctd vaitozatban. (Nem 

Tapasztalataink szerint eleg az egyetemi Felhd, ne 
taroljunk ezerfele helyen dokumentumokat. Az intezmeny 
erdeke, hogy az egyetemi feliilet miikodokepes legyen. 
(Sziikseges lenne egy a Felhoben letrehozott archiviim, 
ahova tanevenkenti mappakban a hallgatok altal keszitett 
fotokat is bekerhetjiik. A fotozas melle fontos lenne rovid 



lennenk kiszolgaltatva az 
egyetem levelezorendszerehez 
kapcsolodo Felhd szolgaltatast 
erinto fennakadasoknak, illetve 
a nem feltetleniil 
felhasznalobarat iiinkcioknak.) 

videok keszitese a kiem.elt program.okrol.) 
A regi anyagokat sajnos jogosultsag liianyaban nem tudjuk 
olvasni a Moodle-ben (pi. Gaul Emil anyagait). 
Fontos tapasztalat ugyanakkor a pandemia kapcsan, hogy 
az online oktatasban nagy szerepe van az infomiacio 
technologiai infrastrukturanak. A jelenleti oktatas kereti 
kozott viszont szakjainkon fontosabb az elo modell, a 
szemelyes talalkozas, a valosagos es korbejarhato ter 
megtapasztalasa, lekepzese. 

Az intezetnei dolgozok 2021/22 
evi karrierterveinek ellenorzese 
a tavalyi evtol az oktatoi 
teljesitmenymeres feltdhott 
adatai alapjan tortenik. Ezzel 
tulajdonkeppen a karriertervek 
ertekelese is megvalosul, tehat 
kiilon szoveges ertekelest a 
kamertervek megvalosulasarol 
nem kell kesziteniink. 

Dr. Szepessy Bela intezetigazgato, Tamoczi Jozsef 
minosegiranyitasi felelos: az intezetnei dolgozok 2020/21 
evi karrierterveinek ellenorzese az oktatoi 
teljesitmen5aneres feltoltott adatai alapjan rendben 
lezajlott, az OTE pedig immar otthonrol is elerhetove valt 
(a 2020/21 -es tanevvel kezdodoen). 

Az uj karriertervek (2022/23-as 
tanevre szolo) elkeszitese. 

Az uj kollegakat segitettiik es segitjiik az uj karriertervek 
elkesziteseben. Ugyanakkor a hataridok minden teendo 
eseteben meltatlanul lerovidiiltek. (Sziikseges lenne, hogy 
minden bekerest az iniezeti iigyintezo kapjon meg es 
haladektalanul tovabbitsa az erintett oktatoknak.) 

Beiskolazasi strategiank 
fejlesztese: 
beiskolazasi strategiank 
kozeppontjaban a mar eddig is 
sikeresen mukodo alapszakok 
mellett az osztatlankepzesii 
tanarkepzes all. A sikeres 
felveteli eljaras celjabol fontos a 
kozepiskolasokat megszolito 
esemenyek tervezese es 
megvalositasa intezeti szinten. 
Felveteli tajekoztatok, vetitesek 
tartasa a regio erintett 
kozepiskolaiban (egyetemi 
szervezesben). Szamukra kiirt 
palyazatok, kozos kiallitasok 
szervezese, lebonyolitasa, 
valamint sajat 
propagandaanyagok tervezese, 
celhelyekre valo eljutlatasa, 
honlap frissites, naprakesz 
infonnaciok, stb. 
Fontos meg a Palyaorientacios 
napokon valo aktiv 
kozremiikodesiink, i l l . az 

A nyilt napok, i l l . palyaorientacios napok szervezese 
tovabbra is indokolt, sot sziikseges, mert ezeken keresztiil 
tudjuk tartani a kapcsolatot a kozepiskolakkal. (Ezeken 
minnel aktivabb programokat kell biztositani, 
w^orkshopokat szervezni ~ ezek a tavalyi tanevben meg is 
valosultak.) 
Sziikseges Icnnc az intezet eddigieknel aktivabb 
kepviselete az egyetemi nyilt napokon, i l l . mas nyitott 
rendezvenyeken. A hazi konferenciainkat, kiallitasainkat is 
hatekonyabban kellene kommunikalni, nyiltta, barki 
szamara eierhetove tenni. (A kiallitasok teren fontos 
crcdmcny a mar emlitett zaro- es diplomakiallitas, mely a 
Varosi Galcriaban. valamint a Pal Gyula Teremben kapott 
helyet egesz nyaron.) 
Nagyon negativ visszhangja van annak, ha a felvetelire 
jeieiitkezeshez kozeledve a honlapunkon nem talaljak a 
megfelelo informaciokat az erdeklodok, i l l . az osszkep 
(pont a mi esettinkben) nem lehet negativ, zavaros 
(eltorzult kepek stb.), mert ez alapjan dontenek a 
felvetelizdk. Meg mindig van olyan honlapra kiteheto 
ismerteto kisfilm, ami elkesziilt, de nem. jelent m êg. Ennek 
lehetne valamilyen format talalni, hogy aktualitasa 
megmaradjon. Kiilon- intezeti- propaganda kiadvanyra is 
szukseg volna. 



intezeti inegjelenes kozepiskolai 
szinten hallgatoi munkakkal, 
stb. 

A Covid miatt jelenleg 
altemativ megoldasok 
kigondolasa is fontos: a 
hagyomanyos fomiak helyett az 
online megjelenes erdsitesere 
meg inkabb fokuszalnunk kell 
(pi. intezeti honlap fejlesztese, 
iitos szakmai anyagok 
osszeallitasa, elerhetove tetele). 
Fontos, hogy az oktatok es 
hallgatok kiallitasairol, a 
legjobb diplomamunkakrol, s 
egyeb programjainkrol 
rendszeresen kesziiljon foto es 
mozgokepes dokumentacio, 
amelyet a honlapon, i l l . a 
felhoben elerhetove tesziink 
(intezeti honlap aktualizalasa, 
nepszeriisito kisfilmek 
keszitese). 

A honlaprol irtak e teriiletre is vonatkoznak. Az intezetben 
Dr. Szoke Baiazs volt az, aki a tavalyi tanevben kezelte az 
aktualis kiallitasokrol, miiteremben folyo munkarol szolo 
anyagokat es a ktilonfele dokumentumokat, de sajnos 
idokozben elhagyta az intezmenyt. A honlapfelelds 
szerepkore hanyatott intezetiinkben, tobbszor volt csere az 
utobbi idoszakban, valosziniileg egy kiilon rendszergazdai 
statusz biztositasa lennc a Icgmcgfelclobb megoldas erre. 
Eddig, bar mindket vonalon - intezeti honlap aktualizalasa, 
nepszeriisito, megoszthato kisvideok keszitese a szakkal 
kapcsolatos tevekenysegekrdl - sziilettek intezkedesek, 
ezzel egyiitt termeszetesen folyamatos aktuaiizalas es 
tovabbi elorelepes sziikseges. 
Az egy-egy oral tevekenysegrol a demonstratorok altal 
keszitett (es keszitendd) rovid videok pi. rendkivtil 
hasznosak, hatasosak, nepszerusites celjabol megoszthatok 
az intezeti honlapon vagy epp a vilaghaion. 

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

PALYAORIENTACIOS NAP a Nyiregyhazi Miiveszeti 
Szakgimnaziiim szamara 2022. majus 5. (Program 
koordiiiator: Havasi Tamas): 
Work-shopok, eloadasok: Tamoczi Jozsef - Havasi Tamas: 
Felvcteli infonnaciok a Nyiregyhazi Egyetem Vizualis 
Kultura Intezeteben indulo alap, mester es osztatlan 
tanarkepzes szakokrol. Az Intezet oktatoinak es korabban 
vegzett haiigatoinak kepzomiiveszeti palyakepe, annak 
bemutatasa (ppt). 
- Gondolatok a hallgatoi eletrol es az Erasmus program 
lehetosegei (Kovacs Karolina HOT elnok, Szenatusi tag, 
Kepalkotas alapszakos, Griczak Ingrid Nemzetkozi 
Kapcsolatok Iroda, Makovecz/Stipendium Hungaricum 
koordinator, Kepalkotas alapszakos hallgato) 
- Gondolatok a diploma utani eletrol: Madar Lil i Adrienn 
festomiivesz, volt hallgatonk - portfolio bemutatasa, es 
szakmai, kiallitasi tapasztalatok kb. 3 ev tiikreben 
Fotozas, segitseg: Kovaly Viktoria, Homoki Li l i , Sos Reka 
Kepalkotas alapszak 
A mindenkinek szolo eldadasok utan a diakok 
osztalyonkent csoportba rendezodve workshopokon 
vehettek reszt (kiaUitas-epiiletbejaras; textilmuveszeti-; 
grafikai-3D-s; festeszeti workshop-ok) 
- TDK kiallitas a folyoson 
- Hallgatoi munkak kiallitasa a term.ekben, az eloterben. 
- Hallgatoi festeszeti projekt kiallitasanak megtekintese, a 



projekt bem.utatasa a Nyiregyhazi Egyetem^ konyvtaranak 
kiallitotermeben 
Beiskolazas szervezese, beiskolazasi esemenyen valo 
reszvetel (Tarnoczi Jozsef): 
- 2021. november 10. Nyilt Nap - erdeklodo 
kozepiskolasok tajekoztatasa, a kepzesek ismertetese, 
miiterem- es miihelylatogatas - Tamoczi Jozsef V K I 
- 2021. novembcr 26. - Kdrosi Csoma Sandor Reformatus 
Gimnazium (4080 Hajdunanas Bocskai ut 29. - kozponti 
tajekoztato - Tarnoczi Jozsef V K I - online) 
- 2022. febraar 01. Kos Karoly Miivcszcti Szakgimnazium 
es Kollegium - kozponti tajekoztato es a V K I kepzeseinek 
ismertetese - Prof. Dr. habil. Szepessy Bela, Tamoczi 
Jozsef 
- 2022. febmar 08. Elmeny- es Sportnap, Bessenyei Aula, 
Nyiregyhazi Egyetem - Prof. Dr. habil. Szepessy Bela, 
Tamoczi Jozsef 
- 2022. februar 15. - Beiskolazas: 4 feleves egyszakos 
Vizualis kultura tanari mesterszakkal kapcsolatban 
alapszakon vegzett volt hallgatoink fele - Tamoczi Jozsef, 
Nyiregyhazi Egyetem (online) 
- 2022. majus 5. - „Palyaorientaci6s nap" - a Nyiregyhazi 
Miiveszeti Szakgimnazium latogatasa alkalmabol 
eloadasok, vetites es fsteszeti, grafikai, textil stb. 
workshop, valamint miiteremkiallitas rendezese a 
Nyiregyhazi Egyetemen, Nyiregyhaza (Havasi Tamassal, 
Madar Lili Adrien volt hallgatonkkal es mas kollegakkal) 

Az eddigi pozitiv 
tapasztalatokra epitve a 
kepzomiiveszeti kepzes 
intezmenyi liiizoagazat szerepet 
tovabb sziikseges erdsiteni. 
Az osztatlan kepzesek iranti 
erdeklodest szinten erdsiteniink 
kell minden rendelkezesiinkre 
alio eszkozzel (a kepzesre 
jelentkezdk letszamanak 
noveleseert, a kepzes es a 
megszerezheto tanari vegzettseg 
nepszeriisiteseert). Az eddigi 
tanevek tapasztalatai alapjcin 
fontos feladat a kepzes erositese, 
minel szelesebb korii 
megismertetese. 

Ennek erositesere toreksziink, a vizualis arculattal 
kapcsolatos megmozdulasokban ervenyesitni az intezet 
szakmai potencialjat. 
Az osztatlan tanarkepzes iranti igenyt mindenkepp 
erdsiteni sziikseges, fontos a nepszerusites. Az egyetem 
vezetesenek jelenlegi intezkedesei (laptop, dsztondij) is ezt 
szolgaljak. Az osztatlan tanarkepzesben bent levok 
szamara kepzdmuveszeti palyazat kiirasa eldkesziiletben 
(Havasi Tamas). 
Kepzeseinkben mas munkateriileteken hasznos 
tudasanyagok, onmenedzseles, banki ismeretek, 
cegalapitasi ismeretek, muzeumpedagogia tanitasa is 
fontos lenne, amihez elengedhetetlen uj szakemberek 
meghivasa is. 

Tantargyi tartalmak es 
elnevezesek feliilvizsgalata. Az 
iij tantargyleirasokat, a BA 
alapozo kepzesek program] ainak 
frissiteset tovabbra is szem eldtt 

A tantargyi tartalmakat, leirasokat legcelszeriibb az oktatas 
folyamata kozben javitani. osszehangolni. Jol tudtuk, 
kozponti lag nagyon sziik idointcrvallumot szoktunk kapni, 
ami az atfogo finom korrekciokra (valamint a modositott 
tartalmak angol forditasara) nem elegendd. 



kell tartani. Meg kell vizsgaini, 
mely targyakhoz tartoznak 
korabbi kepzeseinkben kiilon 
tantargykent szerepio teriiietek 
(pi. Szintan). A hianyzo 
temareszeket sziikseg szcrint 
vissza kell emelni. A tematikak 
osszeegyeztetese az atfedesek 
elkeriilesere, hianyok potlasara, 
vagy szandekos ismetles 
beiktatasara is gyengebben 
teljesitd csoportoknai. 
Az angol nyelvii targyaink 
tartalmi feliilvizsgalata, 
elnevezesek (amennyiben 
sziikseges) modositasa. 

Az elnevezesek mar nagyreszt rendben vannak a 
tantargyak eseteben, itt jelentds korrekciok tortentek, adott 
esetben kiegeszitesek, pontositasok pi. alcimek 
bevezetesevel, ami segiti a tajekozodast. (A tartalmak 
javitasara az oktato kollegak javaslatait vartuk es varjuk a 
tovabbiakban is.) 
Hianyossag peldaul, hogy a design tortenet pi. 6r6ki-e 
eltiint az ora- es vizsgahalobol, pedig a szazadfordulo ota 
felgyorsulo nagyipari termeles mindent megvaltoztatott 
(John Ruskin, Philip Morris, Art Nouveau, orosz 
avantgarde, Bauhaus, vagy akar a XX. szazad epiteszete). 
A szintant is hianyoltak meg oktatoi reszrdl paran, bar 
bizonyos targyi tartalmakban a szintani ismereiek nagyon 
is koriilhataroltan, plasztikusan jelennek meg (Vizualis 
kommunikacio I . , Alkotas I.). 

Fontos az uj kepzesi formakra 
valo felkesztiles. PI. a 
kepalkotas alapszakon beliil a 
festo es grafika szakirany 
beinditasa. (Ez az uj K K K 
fiiggvenye, azonban az uj KKK 
tovabbra sem jelent meg.) Az 
alapkepzeshez kapcsolodo 
Kulturalis Instruktor mester szak 
elfogadtatasa folyamatban van. 
A korabban kepzesi palettank 
reszet kepezo Kornyezetkultura 
es Plasztikai abrazolas 
alapszakunk ujrainditasa, 
meghirdetese. Az elokeszites 
alatt alio Ipari termek- es 
fonnatervezd BA inditasa. 

Komyezetkultura alapszakunkat hosszu sziinet utan ujra 
meghirdettiik, azonban a jelentkezdk csekely letszama 
miatt sajnos nem tudtuk azt beinditani (pedig a szakon 
vegzett hallgatoinkat a miiveszeti egyetemek 
mesterkepzesei is fogadnak). Fontos tehat az ujrainditas 
elott alio szak nepszeriisitese, propagalasa is minel tobb 
platformon. S fontos a meglevo infrastruktiirank 
fenntartasan, karbantaitasan tul adottsagainknak az uj 
kepzes(ek) profiljahoz valo igazitasa, finomhangolasa is. 
(Fontos, hogy felszerelt miihelyek es jo szakemberek 
alljanak rendelkezesre az uj szakok inditasanal. A 
Kulturalis instraktorhoz mindenfele gazdasagi, jogi, es 
management, palyazatiroi ismeretek oktatasa volna 
sziikseges az erdsen gyakorlatorientalt kepzes mellett.) 
A kepalkotas alapszakon beliili ket szakirany (festeszet, 
grafika) kiilon-kiildn valo beinditasa tovabbra is az uj 
KKK fiiggvenye, azonban az uj K K K tovabbra sem jelent 
meg. 

A kepi abrazolas es az osztatlan 
tanarkepzes mintatanterveinek 
osszehangolasa (feladat ennek 
folytatasa). Egyeztetes (es 
velhetoen modositas) sziikseges 
a masodik tanari szak, i l l . sajat 
alapszakjaink reszerdl is. 
Az osztatlan tanarkepzes 
mintatantervenek attekintese 
javitasa. (Oktatasi 
tapasztalatainknak megfelelden 
modositjuk, kiegeszitjuk a 
tantervet, tananyagot.) 

Az uj osztatlan tanarszak szakmai tananyaga es az az arra 
rafordithato iddkeret lenyegileg ELTER. Ezert a kepi 
abrazolas kepzest erinto jelentos szakmai vesztesegek 
nelkiil a ket orahalo nem hangolhato ossze. 
Az osztatlan tanarszakos orak orarendje az intezmenyi 
egyeb tanari orarendekhez igazodnak. Ezert a 
teremfoglaltsag, az aranyos oraelosztas nem fog tudni 
megvalosulni, amennyiben a kisletszamu tanarszakok 
oraihoz kellene igazitani a kepi abrazolas BA orarendjet. 
Feladat ugyanakkor a BA szakos bemenettel indulo 4 
feleves, 6 feleves mesterkepzes ora es vizsgahalojanak 
osszevetese a Kepi abrazolas alapszak halojaval. (Egyes 
targyak nevei szinte azonosak, igy kreditaf\^iteli 
kerehnekkel elfogadtathatok. Ez a levelezds oraszamokat 
csdkkentheti.) 



A 2021/22 tanevi 
minosegfejlesztesi tcrvben 
megfogalmazott, de nem 
teljesiilt vallalasokat beepiteni 
az uj fejlesztcsi tervbe (ha meg 
aktualisak). 

Ezek attekintese folyamatos, javaslatainkban a korabbi 
tapasztalatok (erdssegek, hianyok) meghatarozoak. 

Az uj hallgatoi 
elegedettsegmeres lefolytatasa, 
kiertekelese, elemzese. A 
hallgatok altal megfogalmazott 
fejlesztesi javaslatok attekintese, 
ertekelese, a hasznos 
elkepzelesek beepitese (ezek 
intezetiink fejlesztesi terveben 
egyeb helyen is szerepelnek): 
1. Szaktanarok egyeztetese a 
tananyaggal kapcsolatban kiilon 
targyak eseteben is, hogy ne 
legyen atfedes. 
2. Kollegiumi miihely vagy 
miiterem kialakitasa. 
3. Szamitogepes grafikai 
tanterem fejlesztese, az 
in frastraktura javitasa. 
4. Kiallitasra alkalmas ter 
biztositasa. 
fejlesztese. 
5. Aktualis miiveszeti 
esemenyekrol valo tajekoztatas, 
muzeumlatogatasi lehetdseg. 
6. A piacon valo 
elhelyezkedesrdl, iizletrol, 
szervezesrol szolo egyetemi 
kurzus, letrehozasa. 

A hallgatoi elegedettsegmeresek eredmenyeinek 
attekintese, elemzese folyamatos. A megvaloslthato 
javaslatok beepitesere torekszik intezetiink. 
A hallgatoi elegedettsegmeres fontos resze a 
minosegbiztositasnak, de korantsem tevedhetetlen, 
killdnosen az erdekiodes hianya miatt. Hallgatoi es oktatoi 
igeny, hogy evfolyamonkent es szakonkent legyen kiilon 
miiterem, ez azonban nem a mi kompetenciank. 
Hallgatoinkkal a kapcsolattartas mindemellett folyamatos, 
kereseiket az intezmenyi, tanrendi keretek kozott mindig 
igyeksziink megoldani, figyelembe veve a hallgatoi 
elegedettsegmeresben megfogalmazott javaslatokat. 

szaktanari egyeztetesek zajlottak es tort ennek 
folyamatosan a tantargyi atfedesek elkeriilese miatt 
- a kollegiumi miihely vagy miiterem letrehozasa egyeldre 
nehezsegekbe titkozik, az egyetemi miitennek 
hasznalatanak lehetosege, annak idointervalluma a korai 
epiiletbezarasok miatt lecsokkent \
- a korabban osszeallitott infrastruktura fejlesztessel 
kapcsolatos terveinket a tavalyi tanevben aktualizalhattuk, 
kiegeszithettiik, s ezek most ismet teriteken \vannak, 
azonban a beszerzesek meg nem tortenhettek meg 
- a kialh'toter kerdese szinten idetartozik, a tervek leadva, 
elkepzelesek rogzitve, de a projekt meg fenntartoj szinten 
nem kapott szabad utat. (Hasznalatban van ugyanakkor az 
5. emeleti Kiallitoteriink, valamint a Kcrengdt es a 
Konyvtargaleriat egyarant hasznaljuk kiallitasi, celokra. 
Kiilsd helyszinkent a Varosi Galeriat es a Pal Gyula 
Termet is megkaptuk kiallitoterkent tavaly.) 

nuizeumlatogatasi esemenyeink folyamatosak, 
Nyiregyhaza, Debrecen, Miskolc, Budapest szefepelnek 
celallomaskent 
- Informaciokat igyeksziink megosztani a hallgatoinkkal e 
tema kapcsan, eloadoink is voltak a kozelmulthan (Art 
mentor program) 

A munkaerd-piaci kereslet 
kielegitesere valo torekvesnek 
es az esctlegcs M A (fdkent 
tanari, de akar muveszeti 
teriileten is) eldkeszitesenek 
nehezen osszeegyeztethetd volta 
egy kepzesen beliil tovabbra is 
problemat jelent. Az alapkepzes 

E kerdeskorrel lenlehb is fogialkozunk: 
Az alapkepzesre epiild tanari mesterszak MA (4 feleves 
vizualiskultiira-tanar szak) inditasanak lehetdsege 
jelentdsen novelte az intezet hallgatoi letszamat (21 fd 
levelczds hallgato kczdte meg tanulmanyait az uj 
tanevben. akik nagyreszt regebben. i l l . tavaly vegzett 
alapszakos tanitvanyaink, ami dnmagaban is jelzi a 
kepzesre valo erdteljes igenyt). Valamint az osztatlan 



(BA) ,.kinieneti 
hasznalhatosaga" - akar az erre 
epiiio MA vegzettseg 
megszerzese nelkul is -, fontos 
es megoldando feladat. 
A Kulturaiis instruktor szak 
(MA), valamint az eldkcszites 
alatt alio Ipari tennek- es 
fonnatervezd (BA) inditasa a 
kerdesre reszben megoldast 
nyiijthat. 

tanarkepzesre is volt erdeklddes vegzett alapszakos 
hallgatoink kozott (1 fd levelezds, 1 fd nappalis hallgato 
keriilt igy a kepzesbe). Remelhetdleg tovabbi jelentkezdket 
vonzana a nyelwizsga kovetelmeny tervezett eltorlese. 
A hallgatdk folyamatosan erdeklddnek az intezmenyben 
tervezett egyeb (nem tanari) MA lehetdsegeirdl is. Igeny 
mutatkozna ra, sokan nem mennenek mashova, ha itt lenne 
elvegezhetd mesterkepzes. (Az elfogadas alatt alio MA 
Kulturalis instruktor szak velhetden megoldast jelentene a 
problemara, de meg nines vegeredmeny.) 
(Eszrevetel: A Kulturdlis instruktor kepzes csak par 
eldaddt kivdn. De az Ipari termek- es formatervezo szak 
muhelyeket. Azon kivul nines ipar Magyarorszdgon. Sem 
iiveg, sem kerdmia, sem textil. A Nddudvari Nepi 
Kezmuves Szakgimndzium taldn megoldand a nydri 
muvesztelepi iddintervallumban az ismerkedest, aztdn 
vdlaszthatndnak „ szakot", es ha taldlndnk valami kdzos 
megegyezest az egyiittmukddesre, lehetne ott a miihely, 
szakemherekkel. De ez is csak tdmbdsitve oldhatd meg. 
Valdjdban az 6 keteves kepzesuk profi kezmltveseket 
eredmenyez. (Rengeteg nepmuveszet ifju mestere, 
grdndtalma dijas tervezojuk van rndr.) Egy Idtogatdst 
megerne.) Dr. Toth Livia 

Erasmus: tovabbi erqfeszitesek 
sziiksegesek a hallgatdi 
erdeklodes fokozasa celjdbdl 
(pi. Erasmus tdjekoztatok 
tartdsa). Fontos a hazai es 
kiilfoldi osztondljakat igenybe 
vevd hallgatoink szamanak 
novelese, Erasmus 
egyiittmiikodesek elinditasa, 
illetve a meglevdk gondozasa. 
Az Erasmus program keretebcn 
minden evben szeretnenk 
fogadni kiilfoldi hallgatokat (a 
Covid ezt most sajnos 
problemassa teszi). 

Szerencsere a hazai angol nyelv oktatasanak szinvonala 
evrdl evre emelkedik. A kdzepiskolakbol hozzank felvett 
hallgatdkon erezhetd a valtozas. Erasmus kapcsolataink 
egyre szelesedd valasztekot mutatnak. 
A Dr. Zielinski Tibor altal az egyetem hallgatdi szamara a 
2021/22-es tanevben (es jelenleg is) meghirdetett „Lets ' C 
art talk" elnevezesii program peldaul kifejezetten alkalmas 
arra, hogy a hazai hallgatdink megismerkedjenek kiilfoldi 
hallgatdkkal es gyakoroljak az angol nyelvet. 
A nemzetkdzi kapcsolatok epitese kiemelt fontossagu 
intezetiink szamara, bar a kdzelm.ult pandemdas iddszaka 
nem kedvezett e folyamatoknak. Ezzel egyiitt a nagyvaradi 
Partiumi Kereszteny Egyetemmel intezetiink kapcsolata 
folyamatos es elindult az Erasmus egyiittmiikddes a 
Nagyvaradi Allami Egyetemmel. Korabban sikeriilt a 
Milandi Academia delle Belle Arti di Brera-val is 
bilateralis szerzddest kdtniink. 
Ljubljanaban a Balassi Intezettel nyari 60 napos 
gyakornoki Erasmus osztdndijas programja lett 
eldkeszitve, mely a pandemias iddszak miatt egyelore 
meghiusult. 

Feladat az Erasmus program 
intezeti, oktatoi reszrdl valo 
kiemelt tamogatasa, az erkezd 
diakok tanulmanyainak segitese, 
a kapcsolddd Erasmus 
programokban valo reszvetel. A 

Folyamatosan biztatjuk a hallgatdkat az Erasmus 
programok igenybevetelere, de sokszor akadalyt jelent az, 
hogy az osztatlan tanar szakos hallgatdk amennyiben egy 
miiveszeti intezmienybe kerulnenek, a masik szak 
elvarasait nehezen tudnak teljesiteni. 
Talan tovabbi megoldas lenne az evcsiiszas elkeriilesere. 



kiutazo diakokkal valo 
kapcsolattartas, fcladatok 
kiadasa, konzultacidk 
biztositasa, az elvegzett munka 
ertekelese, rugalmassag es 
alkalmazkodas a 
lehetdsegekhez, stb. 

az egyeni konzultacidkkal vald jegyszerzes mellett, hogy a 
kdvetkezd tanevben az Erasmusosok bejarhatnanak 
(legalabb reszben) a kdvetkezd evfolyam draira. 
(Az Erasmus teren valo tovabblepes lehetdsege lehet meg, 
hogy pi. idegennyelvii online video, vagy statlkus 
anyagokkal kisert gyakorlati drakat tkp. nyelvismeret 
nelkiil is meg lehetne tartani, illetve nyelvismeret nelkuli 
hallgatdkat is lehetne fogadni.) 

Mindsegbiztositasi terviink 
fontos eleme a pubhkacidk 
kerdese (folyamatosan). 
Fontosnak tartjuk a 
kutatasfejlesztest, a publikacidk 
tervezeset, tovabbra is 
szorgalmazni kell a 
konferenciak szervezeset. 
Intezettink az oktatas mellett 
aktiv elmeleti es gyakorlati 
kutatd, tudomanyos es fdleg 
muveszeti munkat vegez. 
Fontos, hogy tanaraink 
folyamatosan publikalj anak 
hazai es nemzetkdzi szinten, 
alkotd miiveszeink lehetdseg 
szerint vegyenek reszt az orszag 
jelentdsebb kepzdmiiveszeti 
tarlatain. 

PUBLIKACIOK: 

Fabok-Dobriban Fatime DLA 
Kiallitasok: 
2021 
2021 Onallo tarlat, Levendula Galeria, GodoUo 
2021 Horizont - a MAOE miiveszeinek tarlata 
2021 3.08. - Zalaegerszegi miiveszek online tarlata 
2022 
2022 Uzenet - a Magyar Miiveszeti Akademia Kepzomiiveszeti 
KoztestiVleti tagjainak kiallitasa, Pesti Vigado, Budapest 
2022 Tiikrdzodesek - a Godolldi Iparmiiveszeti Miihely aukcios 
kiaUitasa, Godollo, Tester laktanya epulete 

Havasi Tamas 
Kiallitasok: 
2021 
- Nemzetkozi Ex libris Palyazat, Largo Art Galeria szeptember 
22-okt6ber 22. Vama (Bulgaria) Jordan Petkov nevere szolo 
grafika//. dij 
- "PRIMO PREMIO EX LIBRIS GRAFICA ITALIANA 2021" 
Da Peraga Castle of Vigonza nov 1-dec. (Padova, Olaszorszag) 
KiUdndij 
- Nemzetkozi Ex libris es kisgrafikai Palyazat, "Dante 2021 -
Places and figures of Tuscia and Orvieto in the Divine Comedy 
" Bolsena es mas varosok (Olaszorszag) Kiilondij 
- Nemzetkozi Ex libris Palyazat es Kiallitas „A Nepkor 
fennallasanak 150 eves evfordulqja" Szabadka (Szerbia) 
- Nemzetkozi Ex libris kiailitas "Napoleon" (Bonaparte 
Napoleon halalanak 200. evforduloja alkalmabol) Bagnoregio 
Museo Taruffi a cura della Ass. Auto Storiche (szeptember 12 -) 
Bagnoregio (Olaszorszag) 
- Nyiregyhazi Oszi Tarlat Megyei es Varosi Miivelodesi 
Kozpont oktober 8 
- Nyiregyhazi fametszo miivesztelep tarlata Varosi Galeria 
oktdber 15. 
- Nemzetkozi Ex libris YLTNUS EMRE "A DERVIS" Verseny 
Necmettin Erbakan University, Faculty of Fine Aits and 
Architecture, Meram / Konya / Torokorszag 
- Nerazetkozi Ex libris Palyazat es Kiallitas „Szecesszi6 
/epiteszet,festeszet,ipanmiveszet/ es Szabadka,, Varosi 
Miizeumba, Szabadkai Kortars Galeria Szabadka (Szerbia) 
2022 
- Nyiregyhazi fametszo miivesztelep 2021 tarlata Varosi Galeria 
januar15. 
- „KOVE 60/60"A Kepgi-afikusok Olgyai Viktor Egyesiiletenek 



kiallitasa Hatvani Galeria 2022 februar 12 - marcius 11. 
- A Nemzetkozi YUNUS EMRE "A DERVIS" Ex libris 
Verseny anyagabol az ^Ankara i§kur Nyomda 2022-2023-as 
asztali naptarat allitott ossze promocios cellal. Ebben 2023. 
januar honap mellett jelenik meg a grafikam. (megjelenes: 2022 
februar 18.) 
- 'Tavaszi tarlat" Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyeben eio kepzo-
es iparmiiveszek tarlata Nyiregyhazi Varosi Galeria (marcius) 
- „Barazdak" „KOVE 60/60 valogatas"A Kepgrafikusok Olgyai 
Viktor Egyestiletenek kiallitasa a Kulturahs es Miiveszeti 
Kozpont, Eger. Megnyto 2022. 05-an (majiis 31-ig), 
- XL International exhibition of exlibris and small graphique 
entitled "Birds of the World. Sky Wanderers" Olesnica, Nemzeti 
Konyvtar, majus-junius (Lengyelorszag) 
- Nemzetkozi Ex libris es kisgrafikai Palyazat, "Dante 2021 -
Places and figures of Tuscia and Orvieto in the Divine Comedy" 
Orvieto 2022. majus 7-22 (Olaszorszag) 
- TV. Hatvani kisgrafLkai Biennale 2022. majus 14. Hatvan, 
Hatvani Galeria 
- A Kepgrafikusok Olgyai Viktor Egyesiiletenek csoportos 
kiallitasa Bartok 1 Galeria, Budapesti (Junius 03-21) 
- „In between" HADRON kiallitas 2022. 07. 07-08.07. kurator: 
Maciej Majewski, BWA Galeria Rzeszdw (Lengyelorszag) 

Horvath Kinga: 
- A Magyar Muveszeti Akademia Muveszeti osztondija 2019. 
szeptember 1-2022. augusztus 31. 
Csoportos kiallitasokon valo reszvetel: 
- „VOTiVUMOK" 
Sopron, Hetvennyolcas Galeria 
2021. augusztus 27-szeptember 10. 
- TRANSZPARENS ZONAK - Magyar Vizfestok Tarsasaga 
kialUtasa 
Budapest, Ujpest Galeria 
2021. szeptember 24-okt6ber 18. 
- ARTOTEK - Fme Art Hungary AZ EV MUTARGYA 2022 -
kortars muveszeti online aukcio , . 
A megnyito helyszine: Torokbalint, Max City 
2022. aprilis 1-30. 
- "HANGSZIN" 
2022. augusztus 26 - oktober 9-ig 
Miskolci Galeria - Rakoczi haz 
- "CUMTRUCC" 
2022. augusztus 26 - oktdber 9-ig 
Sopron. Hetvennyolcas Galcria 

Piti Zsuzsanna 
Kiallitasok: 
2022 
- Tavaszi tarlat, Varosi Galeria, Nyiregyhaza 
- Intim torna, Ancora Ai1 Galeria, Pecs 
- XIX. Tablakepfesteszeti Biennale, Reok palota, Szeged 
- „IN BETWEEN" Hadron alkotocsoport kialUtasa, BWA , 
Rzeszowi 
- Termeszetes-Natiirlich, Pal Gjaila terem, Nyiregyhaza 



Miivesztelep: 
Homo et Natura- Muvesztelepen valo reszvetel, Mezotiir 
Kiallitasmegnylto: 
OiT Andras 90'cimu kiallitasanak megnyitasa. Pal Gyula terem, 
Nyii-egyhaza 
Kiallitasszervezes: 
Hallgatoi kiallitas szervezese 

Pogany Gabor Beno 
Kialb'tasok: 
- „Remeny" cimii egyeni kiallitas, Konyvtar Galeria, 
Nytregyhazi Egyetem, Nyiregyhaza (megnyitotta Prof. dr. habil. 
Szepessy Bela) 
- „PART" - A Szolnoki Kepzomiiveszeti Tarsasag kiallitasa 
2021 („A Kepzomiiveszet Unnepe Szokiokon 2021" 
rendezvenysorozat kereteben), Szolnoki Galeria, Aba-Novak 
Agora Kulturalis Kozpont Galeriaja, Szolnok (2021.november 
20-161 december 15-ig) 
- „PGB 60" cimii egyeni kiallitas, Kert Galeria, Szolnoki 
Miivesztelep, Szoinok 
- „Pogany Gabor Beno 60" cimii egyeni kiallitas, Teleki-kastely, 
Petofi Sandor Muzeum, Kolto (megnyitotta Prof dr. habil. 
Szepessy Bela) 

Posta Mate 
Kialiitasok: 
2022 
- „Eptlletes lelek" cimii kiaUitas (Posta Mate, Gesztelyi Nagy 
Zsuzsa), Benyi terem, Kolcsey Kozpont, Debrecen (2022. 
februar 17. - 2022. marcius 24.) 

Dr. Jankane Prof. Dr. habil. Puskas Bernadett 
PUBLIKACIOK: 
1. Puskas Bemadett: Szentek ikonjai a keso kozepkori 
Karpat-videki ikonosztazionon: Szent Miklos pilspok. 
Athanasiana 52. Nyiregyhaza 2021, 161-176. 
(SZAKTANULMANY) 
2. Puskas Bernadett: The Art of the Greek Catholic 
Eparchy of Mukachevo: Sacral Painting of the Eighteenth 
Century in: Ed. John-Paul Himka and Franz A.J. Szabo: Eastern 
Christians in the Habsburg Monarchy. Edmonton- Toronto: 
Cius, 2021, ( 253 pp.), 102-136. p. (SZAKTANULMANY) 
3. Puskas Bemadett: A keso kozepkori Karpat-videki 
ikonosztazion titularis ikonjai: Szent Mihaly arkangyal. In: 
Athanasiana 53.(2021/2), 138-148. Megjelenes 2022.febr. 
(SZAKTANULMANY) 
4. Puskas Bernadett: Szentek a keso kozepkori Karpat-
videki ikonosztazionon: Szent Gyorgy es a harcos szentek. In: 
Athanasiana 54 (2022), 178-189. (megjelent tudomanyos 
szaktanulmany) 
5. Puskas Bemadett: Egy festomuvesz grafikai 
tevekenysege: Puskas Laszlo korai miivei. In: Acta Academiae 
Nyiregyhaziensis 6., 2022, 410-419. (SZAKTANULMANY) 
6. Puskas Bemadett: A Titkos vacsora hagyomanyos 
abrazolasai a gorogkatolikus egyhazban. In: Ivancso Istvan 



(szerk.): Rokahegyi GorogEstek I I I . ISBN 979 6155 788 87 1, 
Nyiregyhaza 2022, 37-56. (SZAKTANULMANY) 
7. Puskas Bemadett: Steî an Wyszynski ketoldalas votiv 
ikonja Ung megyeboi, 1688 koriii. In: Gulyas Borbala et ai. 
(szerk.): Reneszansz es barokk Magyarorszagon. 
Miiveszettorteneti tanulmanyok Galavics Geza tiszteletere. I I . 
kotet., ISBN 978-615-5133-18-3, Budapest, 2021, 177-190. 

(SZAKTANULMANY) 2022. jYmius 21. megjelenes 
es konyvbemutato Budapest, Human Tudomanyok Kutatbhaza 
8. Puskas Bemadett: Oleh Bolyuk: Miiveszi fafaragas a 
templomokban (Ukrajna nyugati megyeinek anyaga alapjan). 
(Oleh Bolyuk: Wooden sacred artefacts (as based pn Ukraine's 
western regions) Lviv: National Academy of Sciences of 
Ukraine, Listitute of Ethnology 2020, 520 oldal, ISBN 978-966-
02-9606-0. Ukran nyelven, angol tartalomjegyzekkel. 
(RECENZIO) In: Athanasiana 53.(2021/2), 160-163. 

Megjelenes 2022.febr. 
TUDOMANYOS ISMERETTERJESZTES : 
1. Jankane Puskas Bemadett: A viz motivuma egy 
templomi falkepcikluson - tudomauyos es ismeretterjeszto 
eloadas, a Kutat6k ejszakaja rendezvenysorozat kereteben 

2021.szept. 24. Nyiregyhaza, Szent Atanaz 
Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskoia 
2. Dr. Jankane dr. Puskas Bernadett: A Titkos vacsora 
hagyomanyos abrazolasai a gorogkatolikus egyhazban c. 
tudomanyos ismeretterjeszto eloadas 2021. okt. 5, 
Nyiregyhaza, Rokahegyi templom, Rokahegyi Gorog Estek c. 
programsorozat. 
I N T E R J I K , K I A L L I T A S M E G N Y I T O K , TOVABBI 
S Z A K M A I PROGRAMOK: 
1. Dr. Jankane prof dr. Puskas Bemadett: Szakmai 
tarlatvezetes (a kiallitas koncepciojanak es a kiallitott miitargyak 
szakertojekent, katalogusszerzokent) Budapest, Vigado, „Orcad 
vilagossaga" cimii egyhazmiiveszeti kiallitasban az europai 
keleti katolikus piispokok evi rendes talalkozojara erkezo 
vendegeinknek. 2021. szeptember 6, Budapest, Vigado 
2. KiaUitasmegnyito: Dr. Jankane prof dr. Puskas 
Bemadett: X. Nemzetkozi fametszo mlivesztelep zarokiallitasa 

2021.okt. 15 
3. Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett: XI . Nemzetkozi 
Fametszo Miivesztelep zarokiallitasanak megnyito beszede 

2022.01.20. 16.30. Nyiregyhaza, Varosi Galeria 
4. Dr. jankane dr. Puskas Bemadett Interjii a X. 
Nemzetkozi fametszo muvesztelep zarokiallitasa kapcsan 

2021. okt. 5 Nyiregyhaza, Varosi Galeria 
5. Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett: Valasztmanyi tagkent 
reszvetel A Magyar Regeszeti es Miiveszettorteneti Tarsulat 
eves kozgyiilesen 2021. szept. 27. Budapest, Magyar 
Nemzeti Muzeum 
6. Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett: Magyar Regeszeti es 
Miiveszettorteneti Tarsulat Valasztmanyi lilese (valasztmanyi 
tag) 2021.12.13. 15-16.00 Budapest, Nemzeti Muzeum 
7. Dr. Jankane prof. dr. dr. Puskas Bernadett: Opponensi 
velemeny (ukran nyelven) Oleh Bolyuk iparmiiveszet-torteneti 
nagydoktori disszertacibrol, tezisfLizeterol, Lemberg (Ukrajna), 



Lembergi Nemzeti Miiveszeti Akademia Kortars Miiveszeti 
Intezet. Biflryic na aBTope(j)epaT flHcepxanii BoirioKa Ojiera 
MMKO.naiioBHMa «,Xyao>KMi BnpooH 3 ;tcpcBa B 
saxi/iHoyKpaiHCbKHx riepKBax XVI-no-raxKy X X I CTOJIITS: 

cxpyKTypa, ACKOp, incnipauii» na •JJIOOVITH nayKOBoro cryncniT 
flOKTopa MHCxenxBosHaBCTBa 3a cnen ia i i tHicxK) - 17.00.06 -
fleKopaxHBHe i npHKnaflne MHcxei],XBo (JlbBis, 2021, 38 c.) 

Vedes: Lviv, 2021 aug. 26. 
8. Dr. Jankane pro f . dr. Puskas Bemadett: lektori 
veleraeny Prof Dr. Ruzsa Gyorgy Az Istenszulo Pocsajivi 
ikonjanak masolata egy budapesti magangytijtemenyben c. 
kozlemenyeroi 2022.januar. ; Megjelenes 2022.febr. 
Athanasiana 53 
9. Interjii: Terdik Szilveszter: Beszelgetes Puskas 
Bernadett miiveszettortenessel. Vigilia 2021/9, 689-697. 
10. Szemle: Bodnar Boglarka: Puskas Bernadett: Puskas 
Laszlo. A szent vonzasaban c. monografia bemutatasa. Vigiha 
2021/9, 719-720. 2021, szeptem.ber 
11. JPB tanu lmany emlitese inter j i iban: 
Full interview w i t h John-Paul Himka on ""Eastern Christians in 
the Habsburg Monarch,"" Edmonton, Alberta, Canada, 22 
October 2021. https://youtu.be/iFbf-c_VUO0 38:00 The Art of 
the Greek Catholic Eparchy of Mukachevo: Sacral Painting of 
the Eighteenth Centuiy 

Prof. Dr. habil. Szepessy Bela Istvan 
Kiallitasok: 
2021-22 
- Miskolci Teli Tarlat, Miskolci Galeria 
- „Hatvanon innen es t i l l " 6nall6 kiallitas, Nyiregyhaza Varosi 
Galeria, Pal Gyula Terem. 
- „Sorsok es erenyek" Onallo kialHtas, Topart Galeria, Revfillop 
- "Kisvarda 600" Visszatekintes cimii csoportos kiallitas, 2021. 
Szeptember 9. Retkozi Muzeum, Kisvarda 
- HORIZONT - a Magyar Alkotomiiveszek Orszagos 
Egyesiiletenek eves kiallitasa , 2021. szeptember 4., REOK -
Regionalis Osszmiiveszeti kozpont, Szeged 
- TALALKOZASOK - cimii szabadteri installacio, 2021. 
szeptember 4., REOK, Regionalis Osszmiiveszeti kozpont, 
Szeged 
- Nemzetkozi kepzoraiiveszeti alkototabor, 2021. szeptember 27 
- oktober 2. Gyimeskozeplok, Romania, Szasz Istvan 
- „PART" - A Szolnoki Kepzomiiveszeti Tarsasag kiallitasa 
2021 („A Kepzomiiveszet Unnepe Szolnokon 2021" 
rendezvenysorozat kereteben), Szolnoki Galeria, Aba-Novak 
Agbra Kulturalis Kozpont Galeriaja, Szolnok (2021.november 
20-t61 december 15-ig) 
- 2021 „Arcok es Sorsok" - X X i n . Orszagos Portre Biennale", 
Hatvani Galeria, Hatvan (2021. nov. 27-t61 2022. jan. 22-ig) 
- Nyuegyhazi fametszo muvesztelep 2021 tarlata Varosi Galeria 
januar15. 
- „KOVE 60/60"A Kepgrafikusok Olgyai Viktor Egyestiletenek 
kiallitasa Hatvani Galeria 2022. februar 12 - marcius 11. 
- "Tavaszi tarlat" Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyeben elo kepzo-
es iparniiiveszek tarlata Nyiregyhazi Varosi Galeria (marcius) 



- „Sorsok es erenyek" cimii egyeni kiallitas, Bacskai 
Kultiirpalota, Baja (2022. 04. 21 - 2022. 06. 08.) 
- „Barazdak" „KOVE 60/60 valogatas" A Kepgrafikusok Oigyai 
Viktor Egyesiiletenek kiallitasa a Kulturalis es Miiveszeti 
Kozpont, Eger. Megnyito 2022. 05-an (majus 31-ig) 
„Hist6rias enek" cimii egyeni kiallitas, Kallay Gyiijtemeny, 
Nyiregyhaza (2022. 05. 12 ~ 2022. 06. 19.) 
- „rv. Hatvani Kisgrafikai Biennale", Hatvani Galeria, Hatvan 
(2022. majus l4-t61 Junius l l - i g ) 
- A Kepgrafikusok Olgyai Viktor Egyesiiletenek csoportos 
kialMtasa Bart6k 1 Galeria, Budapesti (Junius 03-21) 
Dijak: 
- 2021 Miskolci Teli Tarlat, MANK dij 
Eloadasok, publikaciok, zsiiri: 
- Pogany Gabor Beno „Remeny" cimii egyeni kiallitasanak 
megnyitasa, Konyvtar Galeria, Nyiregyhaza 
- „Pogany Gabor Bend 60" cimii egyeni kiallitasanak 
megnyitasa, Teleki-kastely, Petofi Sandor Miizeum, Koltd 
Konferencia: 
Tudomanynapi konferencian vald reszvetel eloadassal -
„Madonnak. Egy tortenekni vonatkozasii lindmetszet sorozat" 
(2021. nov. 10.) 
„A Lelekhaj6t61 a Harmonia dicsereteig" konferencian val6 
reszvetel eloadassai - „ A harmdnia dicserete" ciiumel (2022. 
apr. 27.) 

Tarnoczi Jozsef 
Kiaiiitasok: 
2021-22 
- „A miiveszet szabadsaga - a szabadsag miiveszete" - debreceni 
kepzomiiveszek kialHtasa a Magyar Festeszet Napja 
alkalmabol, Csokonai Vizualis Miihely Galeria, Debrecen 
(2021. oktober 14-t61) 
- „PART" - A Szolnoki Kepzomiiveszeti Tarsasag kiallitasa 
2021 (,A Kepzomiiveszet tJnnepe Szolnokon 2021" 
rendezvenysorozat kereteben), Szolnoki Galeria, Aba-Novak 
Agora Kulturalis Kozpont Galeriaja, Szolnok (2021.november 
20- t61 december 15-ig) 
- 2021 „Arcok es Sorsok" - XXII I . Orszagos Portre Biennale", 
llatvani Galena, Hatvan (2021. nov. 27-t61 2022. jan. 22-ig) 
- „Kis-Kep Szalon l \ ' . " , MKISZ (Magyar Kepzo- es 
Iparmiiveszek Szovetsege) szervezeseben (2021.12.16.-
2022.01.23.), MKISZ szekhaz kiallitoterme, Budapest 
- , ,31. Debreceni Tavaszi Tarlat" (grafika, foto, szobraszat), 
Kolcsey Kozpont Benyi Galeriaja, Debrecen, 2022. aprilis l-tol 
21- ig 
- „IV. Hatvani Kisgratikai Biemiale", Hatvani Galeria, Hatvan 
(2022. majus 14-tdljunius l l - i g ) 
- „Ecsed tarlat" - a 2022. Junius 26-t61 Julius 03-ig tarto 
egyetemi Muvesztelepi gyakorlat zarokiallitasan valo reszvetel, 
Bathory Anna Kozossegi ter, Nagyecsed (2022. jiilius 2-t6l) 
Dijak: 
2021 
- „Arcok es Sorsok" - XXII I . Orszagos Portre Biermale", 
Hatvani Galeria, Hatvan - „Ezust diploma" - Hatvan varos 



alpolgamiesterenek dij a 
Muvesztelep (reszvetel): 
- 2022 „L Fiilop Sandor kepzorniiveszeti alkototabor", 
Nagyecsed 
Sajat szervezesii niuvesztelepek, iiyari gyakoriatok: 
- 2022. januar 24-28 Mtitermi gyakorlat (festeszet, grafika), a 
nyari covid miatt benso (NA 22 fo) es oniine-otthoni (LD i 3 fo) 
gyakorlat (Ktilso szakiuai gyakorlat B K A l 104, B K A l 104L) 
- 2022. Junius 26-t61 Julius 03-ig Miivesztelepi gyakorlat (Kiilso 
szakmai gyakorlat B K A l 104, B K A l 104L) lebonyolitasa 
Nagyecseden Prof. dr. habil Szepessy Belaval kozosen, festeszet 
es grafika szakmai iranyokban, 14 fo nappalis es 8 fo levelezos 
hallgato reszvetelevel 
Szakmai biralat, zsiiri: 
- 2022. aprilis 28. a Nyiregyhazi Egyetem Vizualis Kultura 
Intezet Muveszeti Diakkori (TDK) anyaganak zsiirizese 
(zsuritag), Nyiregyhazi Egyetem, Nyiregyhaza 
- 2022. aprilis 28. Kanyadi Sandor Kepzomiiveszeti Palyazat 
intezmenyi anyaganak zsiirizese (Piti Zsuzsannaval, Zielinski 
Tiborral) 
- 2022. majus 23-24. „OKJ-s szakmai vizsgak" (vizsgabizottsagi 
tag, szakerto), Nyiregyhazi Muveszeti Szakgimnazium, 
Nyiregyhaza 
- 2022. majus 31. „OKJ-s szakmai vizsgak" (vizsgaelnok, 
szakerto), Medgyessy Ferenc Miiveszeti Szakgimnazium, 
Debrecen 
Kiallitasszervezes: 
- 2022. marcius 7. Kiallitas szervezese, rendezese hallgatoi 
reszvetellel, hallgatdi munkakbol, szakmai gyakorlatszerzes 
(Kepalkotas alapszak. I I I . evf), a Vizualis Kultura Intezet 
emeleti galeriaja, Nyiregyhazi Egyetem 
- 2022. majus 19. „Zar6jel'22" - a Vizualis Kultvira Intezet 
vegzos haiigatoinak zaro- es diplomakiallitasa, valamint Madar 
Li l i Adrienn kamarakiallitasa (3 esemeny 2 helyszinen) Varosi 
Galeria es Pal Gyula Terem, Nyiregyhaza (2022. majus 19-t61 
augusztus 20-ig (Pal Gyula Terem) es szeptember 3-ig 
(Nyiregyhazi Varosi Galeria) 
- 2022. Julius 2. „I. Ecsed tarlat" - a 2022. Junius 26-t61 jiilius 
03-ig tarto Muvesztelepi gyakoi-lat (Kiilso szakmai gyakorlat 
B K A l 104, B K A l 104L) zarokiallitasanak szervezese, rendezese 
hallgatoi reszvetellel, Bathory Anna Kozossegi ter, Nagyecsed 
Kiallitasmegnyito: 
- 2021. szeptember 30. „Draperiak" - Madar Liu Adrienn 
festomuvesz (voh hallgatonk) kiallitasa (megnyito), Debreceni 
Egyetem Mezogazdasag-, IBlelmiszertudomanyi es 
Kornyezetgazdalkodasi Kar, "A" epulet - Aula, Debrecen 
- 2022. majus 3. Barbocz Istvanne festo, nyugdijas 6v6n6 
(Medgyessy Ferenc Kepzomiiveszeti Kor es Szabadiskola) 
kiallitasa (megnyito), Benedek Elek Konyvtar Galeriaja, 
Debrecen 
- 2022. Julius 2. „I. Ecsed tarlaf - a 2022. Junius 26-t61 jiilius 
03-ig tarto Miivesztelepi gyakorlat (Kulso szakmai gyakorlat 
B K A l 104, B K A l 104L) zarokiaUitasanak megnyitasa, Bathory 
Anna Kozdssegi ter, Nagyecsed 



Toth Livia DLA 
Kialb'tasok: 
2021 
- „Id6tlenseg" cimii egyeni kiallitas. Pal Gyula Terem, 
Nyiregyhaza (2021. nov. 25 - 2021. december 18.) 
2022 
- „Jegesedes" cimii egyeni kiallitas. Collegium Hungaricum, 
Bees, Ausztria (2022. febr. 23. - 2022. apr. 22.) 
- Egyeni kiallitas, Szatmari Muzeum, Mateszalka (2022. jiin. 25 
- 2022. augusztus) 
Video: 
- Toth Livia nemezmunkaibol nyilt kiallitas a Pal Gyula 
Teremben (interjii) - Szieszta 2021.12.10., Nyiregyhazi 
Televizio 

Dr. Zielinski Tibor DLA 
Kiallitasok: 
- Tavaszi tarlat (marcius 3-an megnyitott. a 2022-es ev Tavaszi 
tarlata a Nyiregyhazi Varosi Galeria I . emeleti kiaUitotereben) 
- Horizont Magyar Alkotomuveszek Orszagos Egyesiiletenek 
kepzo-, ipar- es fotomiiveszeti kiallitasa es TalaUcozasok 
szabadteri installacioja: Covid 2020 (beton, fem penzermek), 
Regionalis Osszmiiveszeti Kozpont, Szeged, Magyarorszag 
2021.09.04 -2021.11.14 
- 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 iiveg), Stefania Szoborpark, 
Budapest, Magyarorszag 2021.6.2 

Tamogatni kell a hallgatokat 
patronalo tanari rendszer 
miikddeset, a felzarkdztatd 
kurzusokat, a lemorzsolddasi 
aranyok csdkkentese erdekeben 
tett intezkedeseket, a 
tehetseggondozast (TDK) , a 
HOT-tel vald kapcsolat 
fejleszteset. 
A T D K miikddesehez 
folyamatos konzultacidt 
biztositunk hallgatdinknak. 
Fontos a hallgatdi 
lemorzsolddast megeldzendd 
felzarkdztatd kurzusok 
szervezese, a szakmai targyak 
eseteben a szemelyre szabott 
feladatok kiadasa, a kiemelt 
tehetseggondozas. 

Havasi Tamas tovabbra is tagja a DJA-nak (Diak Jdleti 
Albizottsag), ahol a tanulmanyi es egyeb kulturalis-, sport 
es miiveszeti-, kdzeleti tevekenyseg dsztdndijak, 
demonstratori dsztdndij megitelesere keriil sor. Ez a 
bizottsag ddnt a hallgatdknak jard kutatasi tamogatasokrdl 
a T D K egyeni fmanszirozasardl, a T D K versenyek es 
O T D K / O M D K eredmenyek honoralasardl, valamint a 
tanulmanyutak tamogatasahoz is hozzajarulhat. 
Tovabbra is fontos a hallgatdk tajekoztatasa, a figyelem 
felhivasa e lehetdsegekre. (Ezekre a palyazatokra a 
hallgatdk csak egyenileg palyazhatnak.) 
Az eldzd tanevben tdbb kollega is inditott felzarkdztatd es 
O T D K versenyekre felkeszitd foglalkozasokat (ezt az 
intezmeny is eldirja az lij munkaszerzddeseiben). Ezek a 
kurzusok hasznosnak es eredmenyesnek bizonyultak, 
sajnos jeleniegi megvaldsulasuk tddkorlatba iitkdzik 
(energiavalsag, korai epiiletbezarasok). 
A T D K oktatdi tamogatasa maximalis a kollegak reszerdl, 
s a T D K hirdetese nem csak az ev elejen tdrtenik, hanem 
folyamatosan prdbaljuk figyelni, biztatni hallgatoinkat. 

Intezeti tevekenysegunk 
„publikalasa", a nyilvanossag 

A honlap rendezesenek, aktualizalasanak elsddleges 
szerepe van, kiemelt terulet(!!!), bar oktatdink jelentds 



biztositasa, honlap frissitese, 
media-megjelenes. Fontos (mint 
azt a beiskolazassal 
kapcsolatban mar leirtuk), hogy 
az utobbi evek fontosabb tanari 
kiallitasai, az aktualis 
palyazatok, hallgatoi 
megmozdulasok, az intezethez 
kapcsolddd muvesztelepi 
gyakorlatok, evkdzi es 
zardkiallitasok kepanyaga 
folyamatosan es naprakeszen 
elerhetd, megtekinthetd legyen 
intezetiink honlapjan. Facebook 
es Instagram profil tartalmainak 
aktualizalasa. 

leterheltsege okan ezt a feladatot szerencses lenne kiildn 
szakemben'e bizni, aki felelds rendszergazdakent latna el 
feiadatait. (Sajnos az intezeti honlapert felelds oktatd 
kollegak is iddrdl-iddre cserelddtek az utdbbi evekben.) 
Korabbi kiallitasaink, miivesztelepeink fotdanyaga melle 
az ujabb zardkiallitasok, hallgatdink es oktatdink 
kepzdmiiveszettel kapcsolatba hozhatd megmozdulasai, az 
ahhoz kapcsolddd informacidk es kepanyagok egy resze 
mar megtalalhatd. Tovabbi bdvitesek feltetleniil 
sziiksegesek lennenek egyre tdbb aktualis (es aktualizalt) 
informacioval. 
A miivesztelepi gyakorlat hagyomanyos fonnaban vald 
megrendezesehez a tavalyi tanevben ismet vissza tudtunk 
terni (Nagyecsed), a vegzds kiallitasunk pedig ujszerii, 
fontos eldrelepest jelent, sokak altal elerhetd helyszineken 
(Nyiregyhazi Varosi Galeria, Pal Gyula Tcrcm). A teljes 
kiallitas anyaga a Galeria es Varga Tibor fotdmiivesz 
jdvoltabdl virtualisan bebarangolhatd jelenleg is. 

Egyuttmiikddesek 
kezdemenyezese, a meglevdk 
fenntartasa, vendegtanarok 
fogadasa. Fontos, a kiilsd 
szolgaltatasok fejlesztese: a 
szolgaltatasok kiterjesztese, 
kiilfdldi hallgatdk oktatasa. 
Profilunkbdl kdvetkezden ez 
elsdsorban a festeszet, 
szobraszat, grafika, alkalmazott 
grafika, fotd, textilmiiveszet, 
esztetikai tanacsadas teriiletere 
terjed ki. 

A Sdstdi Allatparkkal es a Muzeumfaluval, a Nyiregyhazi 
Varosi Galeriaval es a Jdsa Andras Miizeummal jd 
egyiittmiikddest apolunk hosszu evek dta. Ezeken kiviil 
egyiittmiikddesi megallapodast kdtdttiink a Hargita megyei 
alkotd kdzponttal es az Ungvari Kepzdmiiveszeti 
Akademiaval. Egyuttmukodesiink a Magyar Nemzeti 
Galeriaval, a Szepmiiveszeti Muzeummal, a Nemzeti 
Muzeummal, a Hopp-Ferenc Kelet-Azsia Muzeummal 
egeszen kiveteles. Hasonldkepp a nyiregyhazi Jdsa Andras 
Muzeum, a debreceni MODEM es Deri Muzeum 
kiaUiiasait is gyakorta latogattnk az elmult tanevben (pi. A 
parizsi absztraktok cimii kiallitast). A ljubljanai Balassi 
Intezettel es az Academia di Belle Arti di Brera, Milano-
val korabban kdtdtt bilateralis szerzddesek megkdtese, a 
kapcsolatok apolasa szinten fontos ertek. 

Az alapkepzesben vegzettek 
szamara (BA) tanulmanyaik 
mesterkepzesben (iMA) vald 
folytatasa, annak megteremtese 
rendkiviil iddszeru es fontos 
feladat tovabbra is (valamint 
intezmenyi erdek is). A 
hallgatdk reszerdl folyamatos az 
erdeklddes ez iranyba. 
Az elfogadas alatt alio MA 
Kulturalis instruktor szak 
reszben megoldast jelenthct erre 
a problemara. 
Jobb lenne ugyanakkor, ha az 
intezmenyek a sajat 
lehetdsegeik, s adottsagaik 
figyelembe vetelevel indithatnak 

Az alapkepzesre epiild tanari niesterszak MA (4 feleves 
vizualiskultura-tanar szak) inditasanak lehetdsege 
jelentdsen ndvelte az intezet haligatdi letszamat (21 fd 
levelezds hallgatd kezdte meg tanulmanyait az uj 
tanevben, akik nagyreszt regebben, i l l . tavaly vegzett 
alapszakos tanitvanyaink, ami dnmagaban is jelzi a 
kepzesre vald erdteljes igenyt). Valamint az osztatlan 
tanarkepzesre is volt erdeklddes vegzett alapszakos 
hallgatdink kdzdtt (1 fd levelezds, 1 fd nappalis hallgatd 
keriilt igy a kepzesbe). Remelhetdleg tovabbi jelentkezdket 
vonzana a nyelwizsga kdvetelmeny tervezett eltdrlese. 
A hallgatdk folyamatosan erdeklddnek az intezmenyben 
tervezett egyeb (nem tanari) MA lehetdsegeirdl is. Igeny 
mutatkozna ra, sokan nem mennenek mashova, ha itt lenne 
elvegezhetd mesterkepzes. (Az eifogadas alatt alio MA 
Kulturalis instruktor szak velhetden megoldast jelentene a 
problemara, de meg nines vegeredmeny. ) 



a nekik megfelelo szakiranyokat 
az alapkepzesben. Az l i j , illetve 
beinditando kepzesek tervezese 
soran fontos lenne 
felulvizsgaini, hogyan tudna az 
intezet meg jobban elmozdulni 
az altala miivelt kepzesi 
teriileteken a meglevd szakmai 
professzidk es az infrastriiktnra 
jobb kihasznalasaval - az 
elmeleti kepzeseknel a regidban 
jobban igenyelt praktikus 
vegzettseget add kepzesek 
iranyaba. 

Kdmyezetkultura alapszakunkat hosszu sziinet utan ujra 
meghirdettiik, azonban a jelentkezdk csekely letszama 
miatt sajnos nem tudtuk azt beinditani (pedig a szakon 
vegzett hallgatoinkat a miiveszeti egyetemek 
mesterkepzesei is fogadnak). Fontos tehat az ujrainditas 
eldtt alio szak nepszeriisitese, propagalasa is minel tdbb 
platfonnon. S fontos a meglevd infrastrakturank 
fenntartasan, karbantartasan tul adottsagainknak az uj 
kepzes(ek) profiljahoz vald igazitasa, finomhangolasa is. 
Fontos lenne meg a kepzeseink teriileteit erintd iizemek, 
gyarak, cegek felterkepezese is, ahova el lehetne latogatni 
(pi. papirgyar, vagy grafikai cegek), hogy diakjaink az 
adott teriileten tapasztalatokat nyerjenek. 

A varos kepzdmiiveszeti 
eletenek nyomon kdvetese es az 
abban vald reszvetel minden 
oktatdnak kdtelessege, illetvc 
hallgatdink bevonasa is fontos 
feladat. Intezetiinkben a 
kollegak kozotti szakmai 
kapcsolattartas szoros, egymas 
kiallitasainak latogatasa, 
alkalmankent megnyitasa 
jellemzd es altalanos. 

Fontosabb pelddk e teriilet megvalosuldsa szempontjdbol: 
- A FIADRON Miiveszeti Egyesiilet tevekenysege, amely 
elsdsorban nyiregyhazi tagokbdl alld szervezddes. Tagok 
az intezetbdl: Piti Zsuzsa, Havasi Tamas, de draaddink is 
tevekeny reszesei e csoportosulasnak (Homorddi Eva, 
Aranyasz Zita), illetve a nyar es kora dsz kapcsan ket 
fontos nemzetkdzi kiallitasuk valdsult meg Nyiregyhazan. 
- A Nyiregyhazi Varosi Galeriaban, Pal Gyula Teremben 
(esetenkent a Kallay Gyujtemenyben) rendszeresen 
tartanak kiallitasokat a Nyiregyhazi Egyetem oktatdi, 
illetve a hallgatdkkal kdzdsen gyakran latogatjuk a varosi 
muzeumokat, galeriakat, miiveszeti rendezvenyeket. 
A 2021/22-es tanevben peldaul a Varosi Galeriaban (es a 
Pal Gyula teremben) megrendezett kiallitasokkal 
(koUegaink reszvetelevel: Szepessy Bela, Tdth Livia) 
hozza jarultunk a szakmai kapcsolatok erdsitesehez. E 
lehetdsegeket bdvitendd akar kiilsd drakat is lehetne tartani 
a kiallitasi terekben, ha erre az intezmeny engedelyet adna 
(erre a tipusu kezdemenyezesre vannak korabbi peldaink). 
A Varosi Galeria tervezett oktdberi bezarasa 
(energiavalsag) sajnos elegge ellehetetleniti ez evi 
lehetdsegeinket. 

Az intezetigazgatd az dratartas 
fonnai es tartalmi ellendrzesere 
az intezmenyi ellendrzesekkel 
parhuzamosan rendszeresen 
Qgyel. 

A pandemias iddszak alatt kiprdbalt online eld 
"konferencia" csatornak bevaltak es a tovabbiakban 
alkalmazhatdk online konzultacidra, drapdtlasra, intezeti 
ertekezletekre is (Gmail Meet, Zoom, Discord). Ha pedig 
minden teremben megfeleld erdssegii - legalabb vezetekes 
internet kapcsolat es minimun egy laptop+kivetitd lenne, a 
betegseg (vagy jelen helyzetben karanten) miatt tavol 
maradd oktatd vagy diak is virtualisan jelen lehet az dran 
(eiTe is volt pelda az eldzd iddszakban). 

A kdvetkezd evek feladata 
tovabbra is a fiatal (26-35 evig) 
oktatdk beepitese, illetve 
intezetiinkben tovabbi 

Itt a beszamold legvegen tett dsszefoglalast idezziik a tenia 
kapcsan (de a nehezsegek ott reszletesen kifejtve is 
megtalalhatdak): ,J^onlos lenne egy eroleljesehb anyagi es 
erkolcsi megbecsiiles (erre a jovot lekintve lalan most tdbb 



megerositessel sziikseges 
fejleszteni a minositett oktatok 
aranyat (s ebbol kovetkezoen a 
hazai es nemzetkozi kapcsolatok 
epiteset, a tudomanyos es 
muveszeti tevekenyseget). 

esely mutatkozik), s ez az egyetem irdnt eroteljesebb es 
hosszabb tdvu elkotelezodest eredmenyezhet. " 
Nyilvanvaldan a fiatalabb doktoralt oktatd kollegak 
elkdtelezddeset ilyen, es hasonld intezmenyi lepesekkel 
lehet leginkabb eldvetelezni. 

Az intezetben kiemelt feladat a 
TDK, esetunkben az O M D K 
dolgozatok, palyamiivek 
segitese, gondozasa, illetve a 
tehetseggondozd miihelyekben 
reszt vevd hallgatdk szamanak 
novelese. A hallgatdk 
jelentkezese a kdvetkezd 
O M D K megmerettetesekre 
legyen folyamatos, 
felkeszitesiikre oktatdink nagy 
gondot forditsanak. 

A T D K (esetunkben O M D K ) lehetdseget evkdzben 
folyamatosan hirdetjiik, nappalisoknak, levelezdsdknek 
egyarant, bar nehez motivalni hallgatdinkat erre a 
megmerettetesre. Ehhez a tipusu tandran k iv i i l i 
tevekenyseghez is sziikseges lenne a kiildn terem vagy 
miihely, ahol drak utan dolgozni tudnanak diakjaink. 
Nehezseg az is, hogy mire lathatd lenne a befektetett 
munka, hallgatdink diplomaznak. Elmondhatd, hogy kb. a 
3. ev vegere forr k i egy-egy hallgatd munkaja annyira, 
hogy bemutathatd legyen. 
Az emlitett nehezegek dacara, s a jelenleti es az online 
drak kdzdtti kiildnbdzdsegek ellenere szamos dijat nyertek 
hallgatdink pi . a Kanyadi Sandor illusztracids versenyen. 
(A T D K haziversenyeknek egy kdtdttebb rendszere meg 
kidolgozasra var - p i . lehetne egy kivalasztott hdnap 
kivalasztott hete. A felev elejen a laborans feladata lenne 
keszlteni es kitenni plakatot a tudnivaldkrdl, hatariddkrdl. 
Ki i l fd ld i egyetemrdl pelda: a hdnap legjobb hallgatdi 
munkajanak kiallitasa, ev vegen a legjobbak kiemelese 
rektori dicseretre.) 
T D K haziverseny - 2022 tavasz: 
2022 A Nyiregyhazi Egyetem Vizualis Kultura Intezet 
Miiveszeti Diakkdrenek (TDK) tavaszi hazi versenye (2022. 
aprilis 28.) - Zsiiri: Prof. Dr. Habil. Szepessy Bela, Dr. Tdth 
Livia, Dr. Zielinski Tibor, Piti Zsuzsanna, Tamoczi Jozsef 
Eredmenyek: 
Dr. Jankane dr. Puskas Bernadett: 
Konzultalas 1 TDK hallgatdval (Kovacs Karolina) - tovabbjutott 
az orszagos versenyre. 
Eredmenyek (Tarnoczi J . temavezetes): 
Festeszet: Vadasz Dzsenifer (II . evf. NA) - I I . helyezes (nem 
tovabbjuto), Tdth Nikolett ( II . evf NA) - I I I . megosztott 
helyezes (nem tovabbjuto) 
Iparmuveszet (illusztracio): Vegh Fruzsina (II . evf. NA) - I I . 
helyezes (nem tovabbjutd) 
Grafika L (Kepgrafika): Kovaly Viktoria (II . evf. NA) - I I I . 
helyezes (nem. tovabbjuto) 

Anyagi lehetdsegeink 
fliggvenyeben reszt veszlink a 
vizualis nevelesi es egyeb 
szakmai konferenciakon. 
Konkret tervezes a kiirasok 
fuggvenye minden esethen. 

Havasi Tamas 
Konferenciak: 
2021 
- A Magyar Tudomany IJnnepe 2021. november 10. A Vizualis 
Kultura Intezet oktatoinak alkoto es kutatdmunkajanak legujabb 
eredmenyei. 
eldadas: Havasi Tamas: Ex libris. Egy mufaj tortenete es sajat 
tapasztalatok 



- A Magyar Tudomany es Miiveszet LTimepe a Nyiregyhazi 
Egyetemen cimii tudomanyos konferencia, 2021. november 9. A 
rendezveny vednokei: Magyar Tudomanyos Akademia, 
Innovacios es Technologiai Miniszterium, MTA DAB, 
A „Tudomanyert-Miiveszetei1:" kitiiutetettek eloadasai: Havasi 
Tamas: Parhuzamos motivaciok (parbeszed a digitalis 
mediumokkai) 
2022 
- Intezeti Mtiveszeti-Tudomanyos Konferencia, 2022. aprihs 27. 
Eloadas: Havasi Tamas: Szelfi 

Piti Zsuzsanna 
Konferencia: 
- „A Lelekhajotol a Hanuonia dicsereteig" konferencian valo 
reszvetel eloadassal „Csend-elef' cimmel (2022. aprihs 27.) 

Dr. Jankane Prof. Dr. habil. Puskas Bernadett 
KONFERENCL4 ELOADASOK ES SZERVEZES: 
1. Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett - Hodinka Antal 
akademikus tudomanyos emiekkonferencia, konferenciaeloadas 
es a Puskas Laszlo c. miiveszalbum prezentacioja: A 80 eves 
Puskas Laszlo atya szakralis m(jveszete.2021. jiilius 16. 1067 
Budapest, Eotvos u. 10, Hodinka Antal Orszagos Ruszin 
Ertelmisegi Egyesiilet 
2. Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett- konferenciaeloadas : 
" ^ B i nianHCHi ABo6iirai I K O H H BumeHCBKHx iKOHonncu;iB a 
KapnaTCBKOMy perioni (Dwie sygnowane dwustronne ikony 
wyszehskich malarzy ikon w regionie karpackim)" c. eloadas, a 
I I . Mifdzynarodowe Sympozjum "Drewniane cerkwie obszaru 
Karpat i wschodniego pogranicza/ "Wooden orthodox churches 
of the Carpathian area and the eastern borderland" cimmel 
rendezett nemzetkozi konferencian. 2021. november 4-6. , 
Przemysl, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyslu 
, Lengyelorszag 
3. Dr. Jankane dr. Puskas Bernadett: konferenciaszervezes: 
MTIJ "A Vizualis Kultura Intezet oktatoinak legujabb kutatasi 
eredmenyei" c. tudomanyos konferencia. 2021. novem.ber 10. 
NYE Vizualis Kultura Intezet 
4. Dr. Jankane prof dr. Puskas Bernadett 
konferenciaeloadas "Monumentalis miiveszet a 80-as evekben: 
A garadnai falkepek" c. eloadas a MTLf-re "A Vizuahs Kultura 
Intezet oktatoinak legujabb kutatasi eredmenyei" cimmel 
szervezett tudomanyos konferencian 2021. november 10. ¥iYB 
Vizualis Kultura Intezet 
5. "Dr. Jankane prof dr. Puskas Bemadett 
konferenciaeloadas: ""3i J l tBosa flo Byflanemxa - TBopHicxfc o. 
JIacjio HyraKarna, xyflOJKHHKa-MOHyMCHxanicxa"" c. eloadas, a 
""MracHapoflHa HayKosa K0H(|)epeHui}i. JJeB'axi HnaxoHiBCbKi 
™ x a H H a naM'jrri aKa^cMiKa Hjiaxona EineubKoro (1922-
1998)"" c. nemzetkozi konferencian" 2021.noveraber 20. 
online Kijev, Nemzeti Miiveszeti Akademia - HauioHajibHa 
aKaflCMia oGpasoxBopnoro MucxenxBa i apxixeKxypn, Ukrajna 
6. Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett: Ikonfesteszet: 
masolat, replika? c. konferenciaeloadas a „Repetitio est...": Az 
ismetles szerepe a kultiiraban es a tudomanyokban c. 



interdiszciplinaris konferencian a NYE Nyelv- es 
Irodalomtndomanyi Intezet Angol Nyelv es Kultura Intezeti 
Tanszeke rendezeseben2022. aprilis 26. Nyiregyhazi Egyetem 
7. "Dr. Jankane dr. Puskas Bemadett konferencia 
szervezese : „ A Leiekliaj6t61 a Hamionia dicsereteig" c. a 
Viziialis Kultiira Intezet oktatoinak aktualis alkoto es 
kutat6munkajat bemutato tudomanyos konferencia" 2022. 
aprilis 27. 
8. "Dr. Jankane dr. Puskas Bernadett konferenciaeloadas: 
Puskas Laszlo nehany monotipiaja c. eloadas a „ A 
Lelekhajotol a Harmonia dicsereteig" c. a Vizuahs Kultura 
Intezet oktatoinak aktualis alkot6 es kutatomunkajat bemutato 
tudomanyos konferencian a NYE Vizualis Kultiira Intezet 
rendezeseben" NYE V K I oktat6inak aktualis alkoto es 
kutatomunkajat bemutato tudomanyos konferencia" 2022. 
aprilis 27. 
9. Dr. Jankane Prof. Dr. Puskas Bemadett, egyetemi tanar 
Nyiregyhazi Egyetem- konferenciaeloadas: 
Az ablak-motivum a hatvanas evek festeszeteben c. eloadas a 
Miiveszet/Elmelet c. tud. konferencian. 2022. JUNFJS 14. 
Gyor, Muzeumhaz 

Prof. Dr. habil. Szepessy Bela Istvan 
Konferencia: 
- Tudomanynapi konferencian valo reszvetel eloadassal -
„Madonnak. Egy torteneimi vonatkozasu linbmetszet sorozat" 
(2021. nov. 10.) 
- „A Lelekhajotol a Harmonia dicsereteig" konferencian valo 
reszvetel eloadassal - „A hamionia dicserete" cimmel (2022. 
apr. 27.) 

Tarnoczi Jozsef 
Konferencia: 
- 2021. nov. 10. „A festeszet, mint „6nniagam" megragadasa" -
cimii eloadas (a Magyar Tudomany Napja alkalmabol, a 
Vizualis Kultura Intezet szekciotilese kereteben), Nyiregyhazi 
Egyetem, Nyiregyhaza _ . 

Dr. Toth Livia 
Konferencia: 
- Tudomanynapi konferencian valo reszvetel eloadassal -
„Texturak, szinek, motivumok titkos magiaja" (2021. nov. 10.) 
- „A Lelekhaj6t61 a Harmonia dicsereteig" konferencian valo 
reszvetel eloadassal - „Lelekhaj6" cimmel (2022. apr. 27.) 

Dr. Zielinski Tibor DLA 
Konferencia: 
- Z. T. 2022 majusban reszt vett a X. Zielinski Szilard 
konferencian a budapesti Miiszaki Egyetenien. Az eloadas 
anyaga megjelent nyomtatott formaban, es rovid ismertetd 
olvashatb az littps://www.mtmt.hu/mtmt-2 honlapon is. 

Az elmidt evek jelentds 
problemdja, hogy frissen 
doktoralt kollegak tdvoztak az 

Tapasztalatok, es-revetelek munkavdllaloi, oktatoi 
reszrol: 
- Nem tdrtent eldrelepes a szallast illetden, egyetlen 



intezmenybdl - a mi 
intezeWnkbol is -. doklori 
tamdmanyaikjelentos egyetemi 
tdmogatdsa ellenere. Sajnos a 
tdvozo minositeii oktatdink 
helyet csak reszlegesen sikerult 
betdlteni. 
Hatekonyabb humaneroforrast 
megtarto intezkedesekre lenne 
sziikseg az intezmeny reszerol, 
ami segitene oktatoink 
elkotelezodeset az egyetem 
iranyaba (egyetemi 
kedvezmenyek kialakitasa a 
fdallasu, videkrdl, de akar a 
fdvarosbdl bejard koUegaink 
szamara - szallasdij, parkolas, 
stb.), belatva ezen intezkedesek 
megtartd erejet. 

momentumot leszamitva (lasd lentebb). Tavaly az egyetem 
biztositott alacsonyabb komfortu kollegiumi szobdt, 
alacsonyabb dron. De iden ujra nem, ennek megfelelden az 
utdbbi iddszakban visszalepes tdrtent ezen a teriileten. 
- Tovabbra is felvethetd az ingyenes kollegium lehetdsege 
a nem helyben lakd oktatdk szamara (problema volt tavaly 
(es jelenleg is az) a szallas dijanak folyamatos 
emelkedese). 
- Az allandd es mindig elerhetd tanari szallas biztositasa 
nagyon fontos leime (ez mas egyetemeken is bevett 
gyakorlat, s e nelkul vendegeldaddkat sem igazan lehet 
hivni). Korabban gyakran eldfordult az is, hogy az oktatd 
reszere a szallas nem volt biztositott (ha bejdtt egy 
nagyobb foglalas, de ilyenek a penteki napok is), pedig 
arra az oktatas folyamatossaga erdekeben is evidenciakcnt 
kellett volna/kellene tekinteni intezmenyi reszrdl. 
Ehhen a kerdeskdrhen ujabban van biztatd eldrelepes, 
szdmolnak a szdlldst rendszeresen igenybe vevd 
oktatdkkal! 
- Fontos lenne az ingyenes kollegium mellett a parkolas, az 
utikdltseg kedvezdbb teritese is, hogy az iizemanyag terites 
aranyosan nojdn a kdzlekedes egyre fokozddd kdltsegeivel 
(ebben sajnos nines valtozas). (A fentiekbdl kdvetkezden a 
szallas es az utazasi kdltsegek a fizetes 20-35% -at jelentik 
nettd vesztesegkent. Az utazasi kdltsegek teritesenek 
penzbeli merteket 2017-ben hataroztak meg a 39/2010 (II. 
26.) Korm. rendelet alapjan. Ez nem. inflacidkdvetd es az 
aktualis iizemanyag arakat sem veszi figyelembe.) 
dsszegezve: 
- Fontos lenne egy eroteljesebb anyagi es erkolcsi 
megbecsiiles (erre a jovdt tekintve taldn most tdbb esely 
mutatkozik), s ez az egyetem irdnt eroteljesebb es 
hosszabb tdvu elkotelezddest eredmenyezltet. 

Nyiregyhaza, 2022. oktdber 07 

Tamdczi Jdzsef \ 
mindsegiranyitasi felelds 

^.^•''Prof Dr. habil. Szepessy(Bela 
'"^ intezetigazgatd 


