
J E G Y Z Ő KÖ N Y V  
 
 
Készült: 2008. január 16-án tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. főisk. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Dobány Zoltán  főiskolai docens 
Prof. dr. Göőz Lajos   egyetemi magántanár 
Prof. dr. Kormány Gyula  egyetemi magántanár 
Bácskainé Pristyák Erika főiskolai adjunktus 
Dr. Sütő László   főiskolai adjunktus 
Czegle Tibor   Czegle Könyvelő Kft. részéről, meghívott 
Karóczkai Andrásné  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 Dr. Hanusz Árpád köszöntötte az „Alapítvány a Földrajztanárképzésért és Kutatásért” 
alapítvány 2008. évi első megbeszélésen a megjelenteket. Szeretném bejelenteni, hogy 2008. 
január 01-től Bácskainé Pristyák Erika és Dr. Sütő László főiskolai adjunktusi besorolást kapott. 
 

1. 2007. január 08-án volt a Főiskolán a Nyitott Nap, amire Kókai tanár úr ment el az 
Intézet részéről, majd utána bemutatta az Intézetet ill. az itt folyó munkát.  

2. A külső Nyílt Nap január 24-én lesz, melyre Sütő tanár úr fog elmenni. 
3. Február 29-én és március 01-én „Turisztikai Vásár” lesz Budapesten, melyre elmegyek 

majd. 
4. A kuratórium 2008. évi költségvetését a tagok megismerték, jóváhagyták. 
5. Március 25-26-án kerül megrendezésre a Főiskolánkon a „Környezetvédelmi”-s OTDK, 

melyen zsűritagként fog dolgozni Kókai S., Göőz L. és Sütő L. tanár úr. 
6. A tagok egyhangúlag elfogadták a 2007. évi pénzügyi- és közhasznúsági beszámolóját. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
 
 
    …………………………………… 

 
 
 
 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2008. április 07-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. főisk. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Kókai Sándor  intézetig. hely. főiskolai tanár 
Prof. Dr. Frisnyák Sándor egyetemi tanár 
Dr. habil Kormány Gyula egyetemi magántanár 
Dr. Sütő László  főiskolai adjunktus 
Szepesi János   tanársegéd 
Karóczkai Andrásné  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy a következő 
témákkal foglalkozunk a mai alapítványi megbeszélésen. 
 

1. Bejelentette, hogy április 09-én lesz a habilitálása Pécsen. Részt vesz még rajta 
az Intézet részéről Frisnyák prof. úr és Kókai tanár úr. 

2. Április 17-én „Turisztikai Roadshow” lesz, amire a környező országokból (pl. 
Románia, Szlovákia) jönnek turisztikai szakemberek előadást tartani, melyet 
hallgatóink is meghallgatnak. 

3. Május 22-23-án lesz az általunk szervezett „Turisztikai konferencia”, mely 
konferenciakötet anyát május 07-ig legkésőbb a nyomdába kell juttatnunk. 
Kérem majd a konferencia előkészítésének munkálataihoz is a segítséget. 

4. Május 27-én lesz egy TDM-konferencia Győrben, melyre én fogok menni. 
5. Május 28-ra vagyunk hivatalosak Olaszliszkára, ahol az „évzáró intézeti 

megbeszélésünk”-et is megtartjuk majd. 
6. Szepesi János tanár úr PhD-védése június 12-én várható majd Debrecenben. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
 
 
    …………………………………… 

 
 

 
 



J E G Y Z Ő KÖ N Y V  
 
 
Készült: 2008. szeptember 04-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
 
Jelen vannak:  Dr. habil Hanusz Árpád intézetig. egy. magántanár/kurat. elnöke 

Dr. Dobány Zoltán  főiskolai docens 
Dr. Kókai Sándor  int.ig. hely. főiskolai tanár 
Dr. habil Göőz Lajos  egyetemi magántanár 
Dr. habil Kormány Gyula egyetemi magántanár 
Szepesi János   főiskolai adjunktus 
Karóczkai Andrásné  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

Hanusz tanár úr sok szeretettel köszöntötte a megjelenteket az új tanévben, és 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nyáron Bácskainénak megszületett második gyermeke, így 
folytatja a gyes-t. Bejelentette még, hogy 2008. szeptember 01-től Szepesi János főiskolai 
adjunktus lett.  
 

1. Sajnos Szepesi tanár úrnak elhalasztották júliusban a PhD-védését.  
2. A Főiskola az idén augusztus 04-20-ig volt bezárva. 
3. Szeptember 08-án kezdődik az új tanév, ami „regisztrációs hét”-tel kezdődik, így a 

szorgalmi időszak ténylegesen szeptember 15-én kezdődik. 
4. Szeptember 25-26-án „III. Országos Turisztikai Konferencia” lesz Pécsen, melyre én 

jelentkeztem be. 
5. Szeretném bejelentetni, hogy a Debreceni Egyetemmel felvesszük a kapcsolatot a 

közös munkával kapcsolatban; hamarosan várható egy megbeszélés. 
 

 
k.m.f. 

 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
 
 
    …………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2008. december 15-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. főisk. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Dobány Zoltán  főiskolai docens 
Dr. Kókai Sándor  intézetig. hely. főiskolai tanár 
Dr. habil Göőz Lajos  egyetemi magántanár 
Dr. Sütő László  főiskolai adjunktus 
Karóczkai Andrásné  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 Hanusz tanár úr köszöntötte a megjelenteket, és a következőket adta elő a 2008-
as év utolsó alapítványi megbeszélésén. 
 

1. A Debreceni Egyetemmel felvettük a kapcsolatot a közös munkával 
kapcsolatban, az első megbeszélés október 06-án zajlott le. Elkészítettük az 
„Együttműködési megállapodás”-t is, melyet a Karra is eljuttattunk. 

2. Október 16-17-én Pécsen konferencia volt, melyen Kókai tanár úr vett részt. 
3. Kókai tanár úr elmondta, hogy november 06-án volt Hanusz tanár úr 

„habilitálási avatása” Pécsen, melyet egy családias ünneplés követett. Több 
intézeti dolgozó is részt vett rajta. 

4. November 11-én volt a „Tudomány Napi” ünnepség, melyen Göőz tanár úr és 
Kormány tanár úr vett részt. 

5. November 14-15-én Debrecenben tartott konferencián négy oktatónk vett részt. 
6. A helyi TDK-konferencia november 24-én zajlott le. Konzulens tanárok voltak 

Kókai S., Sütő L. és Kormány Gy. 
7. December 01-én volt Bácskainé Pristyák Erika PhD-védése Pécsen, melyre 

elment Kókai tanár úr is. Sikeresen megvédte dolgozatát, melyhez ezúton is 
gratulálunk! 

8. Göőz Lajos tanár úr az idén volt 80 éves. Az Ő tiszteletére december 12-én 
„ünnepi köszöntés”-t tartottunk. 

9. A Főiskola téli bezárása december 24-től 2009. január 03-ig tart. 
 

Köszönöm mindenki egész évi munkáját, kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog 
új évet kívánok! 
 

k.m.f. 
 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
    …………………………………… 


