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Készült: 2010. február 09-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. egy. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Kókai Sándor  csop.vez. főiskolai tanár 
Prof. Dr. Kormány Gyula  professor emeritus 
Dr. Szepesi János  főiskolai adjunktus 
Mikó Tamás   műszaki ügyintéző 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

 
 
 
 
 Dr. Hanusz Árpád köszöntötte az „Alapítvány a Földrajztanárképzésért és Kutatásért” 
alapítvány 2010. évi első megbeszélésen a megjelenteket, elsőként Dr. Bali Lóránt új 
oktatónkat; jó munkát kívánva neki nálunk. 
 

1. A Czegle Kft. elkészítette a 2009-es pénzügyi beszámolót (jelenlévőket tájékoztatta 
róla). Elkészítik a bevallásokat az APEH felé. 

2. Az idén nem volt szervezve a főiskolán külső Nyílt Nap, de február 2-án a Debreceni 
Egyetemről eljöttek a hallgatóinkat tájékoztatni az ott folyó MSc-képzésről. 

3. Ebben a negyedévben nem volt még sok konferencia, de Kókai tanár úr március 5-én 
Szegeden vesz részt. 

4. Tóth József professzor úr 70. születésnapja alkalmából Pécsen tervezve van egy 
rendezvény (március 18-án), amire több oktatónk is hivatalos. Az intézet (a jó 
kapcsolatunkra tekintettel) külön megköszönti, ezt az ünnepséget március 26-ra 
tervezzük. 

 
 
 

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

 
 
 
 

 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2010. május 27-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
 
Jelen vannak:  Prof. Dr. Hanusz Árpád intézetig. egy. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Dobány Zoltán  főiskolai docens 
Dr. habil Göőz Lajos  professor emeritus 
Dr. Sütő László  főiskolai adjunktus 
Dr. Szepesi János  főiskolai adjunktus 
Mikó Tamás   műszaki ügyintéző 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

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

1. Április 13-14-én Nyíregyházán lebonyolításra került TDK-n Kókai és Sütő tanár úr 
zsűritagnak volt felkérve. 

2. Hanusz tanár úr a pécsi doktoriskola résztvevőivel Burgerlandban volt (kísérőként) 
április 22-24-ig. 

3. Ebben a negyedévben Kókai tanár úr részt vett egy debreceni (április 16-án), és részt 
fog venni egy temesvári konferencián (május 14-15-én), ill. június 11-én Szegeden; ez 
utóbbira Bali Lóránt is elmegy. Ezen a napon Szepesi János Velencére megy egy 
konferenciára. 

4. Április 20-21-én volt a TDM konferencia, amely szervezéséért ezúton is köszönetet 
mondott Hanusz tanár úr. 

5. Június 14-én „Szélnapi” konferenciát szervez Tar Károly óraadó tanárunk, melyre 
minden érdeklődőt várunk. Tar Károly július 01-től főállású oktatónk lesz. 

 
Hanusz tanár úr a nyárra mindenkinek jó pihenést kívánt. 
 

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

 
 
 
 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2010. szeptember 02-án tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Prof. Dr. Hanusz Árpád intézetig. egy. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Kókai Sándor  csop.vez. főiskolai tanár 
Dr. Dobány Zoltán  főiskolai docens 
Dr. habil Göőz Lajos  professor emeritus 
Dr. habil Tar Károly  egyetemi docens 
Dr. Géczi Róbert  főiskolai docens 
Mikó Tamás   műszaki ügyintéző 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

 
 
 Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, köztük is elsősorban Géczi Róbert új 
oktatónkat, aki szeptember 1-től került az intézet állományába. A következő napirendekkel 
foglalkozunk a mai alapítványi megbeszélésen. 
 

1. El kell mondanunk, hogy a június 14-én megrendezett „Szélnap” jól sikerült, 
gratulálunk elsősorban a főszervezőnek, Tar Károly tanár úrnak. 

2. Augusztus elején megvolt a szokásos balatonfüredi „professzori konferencia”tartva, 
melyen Hanusz tanár úr vett részt. 

3. Ettől a tanévtől elindul a Turizmus és Földrajztudományi Intézeten a földrajz MSc-
képzés, amihez sok sikert kívánok mindenkinek. Reményeink szerint a most 
következő keresztfélévben is folytatódhat ez a képzés. 

4. Hanusz tanár úr és Bácskainé Dr. Pristyák Erika (aki szabadságát tölti, de a következő 
félévtől visszajön dolgozni az intézetbe) részt vett Szekszárdon, egy turizmusos 
konferencián (szeptember 15-16-ig). Hanusz tanár úr szeptember 23-24-én (szintén 
turizmusos) konferencián vett részt, Szatmárnémetiben. 

5. A következő hónapokban lesz még egy-két konferencia ill. könyvek megjelenése 
várható, amikben a cikkek elkészítéséhez jó munkát kívánok! 

 
 

 
k.m.f. 

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

 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
Készült: 2010. december 07-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. egy. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Kókai Sándor  csop.vez. főiskolai tanár 
Prof. Dr. Frisnyák Sándor professor emeritus 
Dr. habil Göőz Lajos  professor emeritus 
Dr. habil Kormány Gyula professor emeritus 
Dr. habil Tar Károly  egyetemi docens 
Bácskainé Dr. P. Erika főiskolai adjunktus 
Dr. Bali Lóránt  főiskolai tanársegéd 
Dr. Géczi Róbert  főiskolai docens 
Dr. Sütő László  főiskolai docens 
Dr. Szepesi János  főiskolai adjunktus 
Mikó Tamás   műszaki ügyintéző 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

 
 Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, és bejelentette, hogy a következő témákkal 
foglalkozunk. 
 

1. Október 7-8-án Sütő tanár úr lebonyolította a Less Nándor túrát, melynek 
szervezésébe bevonta a földrajz szakos hallgatókat is, ill. a túrán is sokan részt vettek 
közülük. 

2. Október 10-ig kellett elküldeni Szabó József professzor úr tiszteletkötetébe a cikket, 
amit minden felkért szerző megküldött (Hanusz Árpád, Frisnyák Sándor, Sütő László). 

3. Tar Károly tanár úr október 14-én részt vett egy konferencián, Szombathelyen; Kókai 
tanár úr pedig október 15-én Szegeden. 

4. Október 26-án lezajlott a Nyírségi Földrajzi Napok keretében a helyi konferencia, 
mely a Tudomány Napi rendezvényhez is kapcsolódott. 

5. November 4-5-én volt Pécsen a nagy földrajzi konferencia, ahol az intézet legtöbb 
oktatója részt vett. November 19-én Kókai tanár úr Kassán vett részt egy nemzetközi 
konferencián, december 3-án pedig Szegeden vett részt egy konferencián. 

 
 

A karácsonyi időszakra kellemes ünnepeket, jó pihenést kívánok! Találkozunk az új 
évben! 
 

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


