JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. január 25-én tartott alapítványi megbeszélésről

Jelen vannak:

Prof. Dr. Hanusz Árpád
Dr. Kókai Sándor
Prof. Dr. Frisnyák Sándor
Prof. Dr. Göőz Lajos
Prof. Dr. Kormány Gyula
Czegle Tibor
Karóczkai Andrásné

intézetig. egy. tanár/kuratórium elnöke
főiskolai tanár
professor emeritus
professor emeritus
professor emeritus
Czegle Kft. részéről
adminisztrátor

Dr. Hanusz Árpád köszöntötte az „Alapítvány a Földrajztanárképzésért és Kutatásért”
alapítvány 2011. évi első megbeszélésen a megjelenteket, az alábbi napirendekről beszélünk
ma.
1. A Czegle Kft. elkészítette a 2010-es pénzügyi beszámolót (jelenlévőket tájékoztatta
róla). Elkészítik a bevallásokat az APEH felé.
2. Szeretném bejelenteni, hogy január 24-én elkezdték a Geomorfológiai laborunk
készítését, mellyel – remélhetőleg – a hallgatóink (köztük az MSc-sek) gyakorlati
képzésén tudunk fejleszteni.
3. Hanusz tanár úr február 27-én készül egy konferenciára, Ungvárra.
4. Kókai tanár úr jelezte, hogy március 4-én konfernciát szervezünk Hanusz tanár úr 65.
születésnapja alkalmából. Kérte az intézeti oktatókat, hogy a cikkeket határidőre adják
majd le, hogy elkészülhessen időben a konferenciakötet.
5. Sütő tanár úr jelezte, hogy április 27-28-29-én lesz a XXX. OTDK FiFöMa
Szekciójának a konferenciája. A szervezési előkészületek elindultak, beszámol a
fejleményekről a következő megbeszélésen.

k. m. f.

……………………………….

…………………………………

………………………………

………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. április 04-én tartott alapítványi megbeszélésről

Jelen vannak:

Prof. Dr. Hanusz Árpád
Dr. Kókai Sándor
Prof. Dr. Frisnyák Sándor
Prof. Dr. Göőz Lajos
Prof. Dr. Kormány Gyula
Czegle Tibor
Karóczkai Andrásné

intézetig. egy. tanár/kuratórium elnöke
főiskolai tanár
professor emeritus
professor emeritus
professor emeritus
Czegle Kft. részéről
adminisztrátor

Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy a következő témákkal
foglalkozunk a mai alapítványi megbeszélésen. Először is jelezni szeretném, hogy Bácskainé
Dr. Pristyák Erika a mostani félévtől már tényleges állományban került.
1. Dr. Bali Lóránt viszont február 21-én beadta a felmondását, március 1-től már nem is
dolgozik intézetünkben.
2. Akkreditációs Bizottság látogatott a főiskolára (a Karra is), de konkrétan hozzánk nem
jött ellenőrizni, de szeptemberben várható az intézethez is (elsősorban az MScképzésünk ellenőrzésére).
3. E hétvégén, április 08-09-én lesz a szerencsi konferencia. A kötet kész, a szerzőkkel
megszervezzük a konferenciára jutást.
4. Kókai tanár úr április 14-én Szombathelyre megy konferenciára, május 20-án pedig
Szegedre készül. A kettő között (május 11-én lesz) a habilitáció-védése, Pécsen.
5. Tar Károly május 19-20-án pedig Kaposvárra készül konfernciára menni.
6. A hallgatók terepgyakorlatának szervezése is folyamatban van (I-II. éves és
mesterszakosok).
7. A FiFöMa szekció konferenciájának a szervezése a finisbe érkezett, rendben zajlanak
az előkészületek.

k. m. f.

……………………………….

…………………………………

………………………………

………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. júlus 01-én tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Prof. Dr. Hanusz Árpád
Dr. Kókai Sándor
Prof. Dr. Frisnyák Sándor
Prof. Dr. Göőz Lajos
Prof. Dr. Kormány Gyula
Czegle Tibor
Karóczkai Andrásné

egyetemi tanár/kuratórium elnöke
intézetig. egyetemi magántanár
professor emeritus
professor emeritus
professor emeritus
Czegle Kft. részéről
adminisztrátor

Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a következő napirendekkel
foglalkozunk a mai alapítványi megbeszélésen.
1. El kell mondanunk, hogy a június 15-én megrendezett „Szélnap” (a tavalyihoz
hasonlóan) jól sikerült, gratulálunk ezúton is a főszervezőnek, Tar Károly tanár úrnak.
2. Lezajlott az OTDK FiFöMa Szekciójának konferenciája (még április végén). A
gazdasági ügyekről és a tapasztalatokról Dr. Sütő László a június 23-i intézeti/évzáró
megbeszélésen beszámolt.
3. Személyi kérdés, hogy – miután Kókai tanár úr sikeresen habilitált május 11-én
Pécsen – és Hanusz tanár úr intézetigazgatói pályázata lejárt (ennek meghirdetése
után) Kókai tanár úr lett az új intézetigazgató június 1-től. Sok sikert kívánunk Neki
ebben a tisztségében!
4. Van még egy másik – sajnálatos – személyi bejelentés. A főiskola gazdasági
helyzetére való tekintettel leépítéseket kellett eszközölni az intézetekben, tanszékeken
és egyéb területeken. Tőlünk Dr. Géczi Róbert főiskolai docens távozik július 1-től.
5. Lezajlott a TDM-konferencia május 27-28-án. Most kisebb létszámban jelentkeztek a
kötetbe is szerzőként, amit majd még ezután fogunk szerkeszteni.
6. Lezajlottak a záróvizsgák ill. a mesterképzéses hallgatók felvétele; a júliusi
ponthúzáskor derül majd ki, hogy konkrétan hány hallgatónk lesz.
Hanusz és Kókai tanár úr jó nyarat kívánt mindenkinek!

k. m. f.

……………………………….

…………………………………

………………………………

………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. október 10-én tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Prof. Dr. Hanusz Árpád
Dr. Kókai Sándor
Prof. Dr. Frisnyák Sándor
Prof. Dr. Göőz Lajos
Prof. Dr. Kormány Gyula
Czegle Tibor
Karóczkai Andrásné

egyetemi tanár/kuratórium elnöke
intézetig. egyetemi magántanár
professor emeritus
professor emeritus
professor emeritus
Czegle Kft. részéről
adminisztrátor

Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a következő napirendekkel
foglalkozunk a mai alapítványi megbeszélésen.
1. A TDM-kötetetet meghoztuk a nyáron, a kiosztásáról majd gondoskodunk.
2. Tar Károly tanár úr augusztus 30-án részt vett egy konferencián.
3. Szeptember 2-án volt egy turisztikai konferencia, amire elment Bácskainé,
Aranyossyné (leendő oktatónk), Sütő és Komáromi tanár úr.
4. Szeptember 23-án lezajlott a „Kutatók Éjszakája”, melyen Dobány tanár úrnak és
Bácskainé tanárnőnek hangzottak el előadásai. Délelőtt két TDK-s hallgató előadását
hallgattunk meg (az érdeklődés elég csekély volt sajnos).
5. Október 7-8-án Sütő tanár úr lebonyolította a Less Nándor túrát.
6. Elküldte Kókai tanár úr mindenkinek a felhívást, mi szerint Boros tanár úr és
Kormány professzor úr születésnapi tiszteletkötetébe a kollégák készítsenek cikket
(kérjük, figyeljen mindenki a leadási határidőre).
7. Október 19-20-ra tervezzük a „Nyírségi Földrajzi Napok”-at konferencia, mely az idén
is a Tudomány Napi rendezvényhez is kapcsolódik.
8. Az október 24-27-ig lebonyolított mesterszakos hallgatók terepgyakorlatához az
alapítványi támogatást megkaptuk.
9. Mivel a következő tanévtől (2011. szeptembertől) nem valószínű, hogy alkalmazni
tudjuk a három professor emeritus oktatónkat, így ezúton is elköszönünk Tőlük,
köszönjük az alapítványban végzett munkájukat.
10. Megkérjük majd a Czegle Kft.-t, hogy év végére (mint minden évben) állítsa majd
össze az Alapítvány pénzügyi beszámolóját.
Hanusz tanár úr jó félévet kívánt mindenkinek!

k. m. f.
……………………………….

…………………………………

………………………………

………………………………

