II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: Kristóf Andrea

születési év: 1987

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
Mezőgazdasági mérnök BsC., Nyíregyházi Főiskola, 2012
Geográfus BsC., Nyíregyházi Főiskola, 2012
Földrajz-tanár és Környezettan-tanár MA., Nyíregyházi Főiskola, 2014
PhD képzés, Földtudományok doktori iskola, Debreceni Egyetem, 2014-2017
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén
aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A)
adott!
Munkahely: Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földrajztudományi Intézet
Munkakör: tanársegéd
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében
foglaltak szerint: (PhD/CSc/DLA) (5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA
tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
2014-től a Debreceni Egyetem, Földtudományok Doktori Iskola, (doktorjelölt hallgató)
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori
ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj, 2013. szeptember 01.-2014. június 30.
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven,
külföldi intézményben stb.)
TVB1316 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai
FDB2207 A turizmus környezeti hatásai
FDB1503 Általános- és ágazati földrajz I.
FDO1209 Általános gazdaságföldrajz I.
FDO1211 Általános társadalomföldrajz I. (népességföldrajz)
FDO1212 Általános társadalomföldrajz II. (településföldrajz)
FDO1329 A világgazdaság folyamatai és működési zavarai
FDB2502 Egészség- és ökoturizmus
FDB2201 Kommunikáció alapjai
FDB1501 Népesség- és településföldrajz I.
FDB1502 Népesség- és településföldrajz II.
FDB2224 Nemzetközi turizmusföldrajz
FDB2202 Üzleti kommunikáció
FDB2501 Régiótörténet
TVB2437 Szállodai ismeretek II.
FDB1706 Szakmai gyakorlat
FDB2521 Szakmai gyakorlat I.
FDB2522 Szakmai gyakorlat II.

FDB2215 Vendéglátás és szálláshelyi alapismeretek II.
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
A szuburbanizáció társadalmi-gazdasági hatásai és következményei a miskolci
agglomerációban
Doktorandusz hallgatóként a címben említett problémakör miskolci agglomerációra
(szuburbiára) gyakorolt hatásainak kutatásával foglalkozom, folytatva és elmélyítve azt a
kutatómunkát, amelyet mesterképzéses hallgatóként elkezdtem. Kutatásaim során eddig a miskolci
agglomerációban zajló társadalmi folyamatok egy részét tártam fel az 1990-től napjainkig
rendelkezésre álló három teljes körű népszámlálás (1990, 2001, 2011) adatbázisa alapján. A
statisztikai adatok elemzésén és értékelésén túlmenően a társadalmi folyamatok szociálgeográfiai
aspektusú feltárását is megkezdtem, kérdőívek, mélyinterjúk és prominencia vizsgálatok
segítségével. A terepbejárásomat 10 db településre szűkítettem le, amelyek az alábbiak voltak:
Arnót, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi, Nyékládháza, Onga
és Szirmabesenyő. A terepbejárások és a miskolci szuburbiáról gazdagodó valóságismeretem
eredményeként hat résztanulmányt készítettem.
A miskolci szuburbia lehatárolása és a miskolci agglomeráció kialakulása és fejlődése mellett
foglalkoztam a miskolci agglomerációs tér átstrukturálódását, településeinek társadalmi,
demográfiai, gazdasági és funkcionális differenciálódásával is. A szuburbanizációs kérdőívek
kiértékelésekor az iskolázottságot, a kiköltözés idejét-módját, a szolgáltatások igénybevételét, az
ismeretségi és a településen rendezendő rendezvények kérdéskörét hangsúlyozottan vizsgáltam,
diagramos és táblázatos adatbázisaim segítségével. A gazdasági szuburbanizációt az OPTEN
Cégkódtár adatai alapján (10 szuburbán településen 20 millió Ft feletti éves árbevétellel rendelkező
640 működő vállalkozás) vizsgáltam.
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb
publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás
felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv
kiadója, éve, terjedelme
1.
2.
3.
4.
5.

A miskolci agglomeráció kialakulás és fejlődése. In. A változó világ XXI. századi kihívásai (szerk.:
Kókai S.) Nyíregyháza, 2016. pp. 337- 354.
Adalékok a miskolci agglomeráció gazdaságának funkcionális, ágazati és területi átalakulásához. In.
Településföldrajzi tanulmányok 2017/1. száma (szerk.: Csapó T., Lenner T.), Szombathely, 2017.
pp. 56-75.
A miskolci agglomeráció fejlődési pályája (1970–2015). In. Történeti Földrajzi Közlemények
2017/2. (szerk.: Kókai S.) Nyíregyháza, 2017. pp. 64-81.
Functional, sectoral and regional transformation of the economy of the miskolc agglomeration
revisited. In. Analele universitatii din oradea seria geografie XXVII:(1), Oradea, 2017. pp. 84-97.
The development path of the Miskolc agglomeration (1970-2015). In: Acta Universitatis Sapientiae
European and Regional Studies (ed. M. Bakk), Kolozsvá-Cluj-Napoca, (In Press)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás
felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek:
6. A miskolci szuburbia néhány jellemzője. In. Tanulmánykötet: Dr. Dobány Zoltán főiskolai
docens 60. születésnapjára. (szerk.: Kókai S.), Nyíregyháza, 2013. pp.199-213.
7. Onga szociálgeográfiai vizsgálata. Földrajz MsC. Szakdolgozat (Kézirat) p.48.
8. Onga népességének rétegződése és területi szegregációja. In. Településföldrajzi
Tanulmányok 2014/2. száma (szerk.: Csapó T., Kocsis Zs.), Szombathely, 2014. pp. 138-153.
9. Tornaszentjakab turisztikai értékeinek hasznosítási lehetőségei. In. Területfejlesztés –
Turizmustervezés (szerk.: Hanusz Á.) Nyíregyháza, 2014. pp. 153-165
10. Miskolc aprófaluja: Bükkszentlászló In. Településföldrajzi Tanulmányok 2015/1. száma
(szerk.: Csapó T., Kocsis Zs.), Szombathely, 2014. pp. 87-95.
11. A miskolci agglomeráció kialakulás és fejlődése: In. A változó világ XXI. századi kihívásai
(szerk.: Kókai S.) Nyíregyháza, 2016. pp. 337-354.
12. Szikszó településföldrajza: In Szikszó monográfiája (szerk: Frisnyák S.) Szikszó, 2016.
pp.147-178.

13. Mátraverebély-Szentkút. In. A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza II. (szerk.:
Frisnyák S., Gál A., Kókai S.) Nyíregyháza-Szerencs, 2017. pp. 227-237.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

-

Magyar Földrajzi Társaság, Nyírségi Osztály- tagja
Magyar Meteorológiai Társaság Nyíregyházi Területi Csoport- tagja

