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Jubileum 
 
 
 Március 4.-én, a Nyíregyházi Főiskolán, a Turizmus és Földtudomány Intézet 
szervezésében került sor az intézet igazgatójának, Hanusz Árpád professzornak a 65.-ik 
születésnapja alkalmával tartott ünnepélyes köszöntésére és az ezt követő tudományos 
értekezletre.  
 Az alábbiakban az ebből az alkalomból napvilágot látott Geográfiai folyamatok térben és 
időben című kötet szerkesztőjének, dr. Kókai Sándornak a könyvben is megjelent Köszöntője 
olvasható.  
 
 

Geográfus szakmai berkekben ismert: a nyíregyháziak nem nyugszanak. Mindig csinálnak 
valamit, ha mást nem, hát ünnepelnek. Tény, most is egy ilyen pillanatra állunk meg a 
mindennapok világában. Fontos számunkra, hogy a megbecsülés és az önértékelés e formáját is 
gyakoroljuk. Sokan gondolhatják, reméljük egyre kevesebben komolyan, hogy megállt az idő 
Nyíregyházán. Igen, de csak jó értelemben, hiszen számunkra alapvető fontosságú az ember, a 
kollega, a jó barát. Akik csak néhány évet lehettek körünkben és azok is, akik az egész életüket 
itt töltötték: a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézetében. Mindkét 
csoport olyan szakmai és emberi kiválóságokból áll, akik szívügyüknek tekintették e szolgálatot. 

A mai napon egy olyan tudóst, oktatót és kollegát köszöntünk, aki negyven éve – időt és 
energiát nem kímélve – áll a Főiskola és az Intézet által megkövetelt mindenkori feladatokhoz. 
Hosszú idő ez, több mint egy emberöltő. A feladatok megoldása során azonban olyan értékei 
bontakoztak ki, melyekkel kivívta szűkebb-tágabb környezete megbecsülését. Hanusz Árpád 
tanári diplomája megszerzése óta a Nyíregyházi Főiskola szolgálatában, fejlődésének 
elősegítésében, az intézmény mindenkori érdekeinek előmozdításában és az emberi értékek 
gyarapításában végez kimagasló, példamutató tevékenységet. Gyors és reális kapcsolatteremtő 
képessége, valamint kiváló emberismerete minden helyzetben megoldásokat találva érvényesül. 
Kiemelkedő diplomáciai érzéke van, mind az ellentétek kibékítésére, mind a diszharmóniák 
kezelésére. Korábban, mint főigazgatói titkár, jelenleg, mint intézetigazgató hallgató és oktató 
centrikus, problémákra érzékeny és fogékony, melynek következtében állandó tenni akarás és 
segítőkészség jellemzi. Titkos fegyvere: fiatalos és rugalmas gondolkodásmód, higgadt és 
körültekintő feladatmegoldás. 

Szerteágazó tevékenysége során az oktató-nevelő munka minőségének javítását, az elméleti 
tudás gyakorlati alkalmazásának szakmai elismerését, valamint a turisztikai szakemberképzés és 
kutatás tárgyi feltételeinek javítását egyaránt életcéljának és hivatásának tekinti. A turisztikai 
képzés megszervezésével jelentős mértékben hozzájárult az intézmény oktatási színvonalának, 
hazai és nemzetközi elismertségének, infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Oktatói tevékeny-
ségének egy szelete, hogy a Nyíregyházi Főiskola négy intézetében, illetve a Budapesti 
Gazdasági Főiskolán, a Kodolányi János Főiskolán, valamint a szerencsi Bocskai Gimnáziumban 
oktat. Mindig fontosnak tartotta a gyakorlati szakemberképzést, az országjárás vezetők 
képzésétől a turistavezetők képzésén át a turisztikai szakmenedzser képzésig, ahol több évtizede 
sokoldalú, szakmailag jól felkészült pedagógusok és turisztikai szakembereknek nyújt új 
információkat, ad gyakorlati tanácsokat mesterségbeli tudásuk elmélyítéséhez.  

A gyakorlati szakember elméleti tudásának fontosságát is elismerik, ezt mutatja, hogy két 
OTKA-pályázat témavezetője (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalma, Északkelet-
Magyarország idegenforgalma), külföldi tanulmányutak szervezője és vezetője (pl. Németország, 
Dánia, Anglia, Kína, Skandinávia stb.), s nemzetközi konferenciák előadója (pl. Dél-Szlovákia 
Agroturizmus Egyesület, „Európa házhoz jön” előadássorozat, Geográfus Konferenciák stb.) 
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volt. A földrajz-környezetvédelem szakos hallgatók számára – a Wolverhamptoni Egyetemmel 
közösen – szakmai tanulmányutakat és terepgyakorlatokat vezetett. 

Tudományszervező, oktató-nevelő, illetve kutató tevékenysége során a lényeg- és 
problémalátásra, a törvényszerűségek megragadására, valamint ezek gyakorlati megvalósítására 
törekszik. Kutatási eredményeit széles körben publikálta, illetve a Kárpát-medence teljes területére 
kiterjedő előadássorozatokon ismertette (pl. Beregszász, Nagybánya, Marosvásárhely, 
Dunaszerdahely, Parajd, Kassa stb.).  

Oktató és tudományművelő munkássága mellett széles körű tudományos közéleti 
tevékenységet is folytat, többek között a Debreceni- és a Pécsi Földtudományi Doktori Iskola külső 
alapító tagja, az Oktatási Minisztérium közoktatási szakértője, a Falusi Turizmus Országos 
Szövetségének alelnöke stb. A fentieken túlmenően opponensként vagy bíráló bizottsági tagként 
aktív résztvevője a habilitációs és az egyetemi PhD-védéseknek.  

Néhány sort írok a geográfus és turisztikai kollegák és barátok megbecsüléséről, e nélkül 
nem lenne teljes az értékelés. E tekintetben könnyű dolgom van, hiszen Hanusz Árpád neve jól 
cseng a szakmai körökben. Kollegái, tanítványai és barátai tisztelik, a szakmai felkészültségen túl 
emberi habitusa mindig magával ragadja a hallgatóságot. Megbízhatóság, pontosság és 
realitásérzék, melyekkel hitelességet és mintát teremtett. A szakmai körök megbecsülésének 
legékesebb bizonyítéka éppen e könyv, mely a tisztelet, az önzetlen szeretet és az igaz barátság 
eredménye. Töltse be azt a szerepet életedben, mint az örök élet elixírje, adjon erőt, hitet és 
reményt hosszú-hosszú éveken át. 

Kedves Árpád, hatvannál még nem hitted, hatvanötnél már érzed, hetvennél már tudni fogod 
– az „örökifjú” kollegák tapasztalata alapján – hogy a napok egyre gyorsabban telnek, a fiatalos 
belső éned pedig egyre gyakrabban civakodik a szervezeteddel. 
 
Kívánom, hogy még évtizedekig tartson meg közöttünk a Teremtő erőben és egészségben! 
 
 
 

(szerk.) 
 

 
 

 
 

Beszámoló az MTA X. Osztálya Tájföldrajzi Albizottságának üléséről 
 
 
 
 Az MTA X. Földtudományok Osztályának Természetföldrajzi Bizottságának, Tájföldrajzi 
Albizottsága, 2010 december 10.-én a  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságán tartott 
kihelyezett ülést A geoparkok jövője, a jövő geoparkjai  címmel. Balogh László a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park igazgatója meleg szavakkal köszöntötte az ülés résztvevőit, és reményét 
fejezte ki, hogy a szakülés segíteni fogja a Bakony-Balaton Geopark kialakítását.  
 
 A vitaindító előadások sorát, melyet felkért szakemberek tartottak, Tardy János (OKTH) 
nyitotta  meg A geoparkká nyilvánítás folyamata,  aktuális helyzete, és buktatói című 
prezentációjával. Az előadó kitért a geopark fogalmának szakszerű értelmezésére, rámutatott, 
hogy számos félreértés, bizonytalanság tapasztalható e téren a médiában. Bemutatta a geoparkká 
nyilvánítás korántsem zökkenőmentes útját, kiemelve a személyes lobbizás fontosságát.  
Hangsúlyozta, hogy a Geoparkok Nemzetközi Szövetsége jelentős átalakulás előtt áll, hiszen az 


