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1. A 2010. december 11-én tartott konferenciánkon megfogalmazott, Alapszabályunkban is 

rögzített koncepciónknak megfelelően kiemelt feladatnak tekintjük a KÁRPÁT MEDENCEI 

MAGYAR NYELVŰ OKTATÁSI TÉRSÉG (KMOT) értelmezésének és gyakorlati megvalósításának 

kérdéskörét. Az elmúlt évi kolozsvári tanácskozásunk szellemiségében, az erdélyi magyar 

nyelvű felsőoktatási intézmények rektorai és dékánjai által megfogalmazott 

követelményeknek megfelelően egy új, a kialakult feltételrendszert, az erdélyi magyar nyelvű 

felsőoktatás megerősödött intézményeinek meglétét figyelembe vevő partnerségi alapon 

nyugvó stratégiai program kidolgozására van szükség. A határon túli többi területre 

vonatkozóan is el kell kezdeni ezt a munkát, hangsúlyozván a különbözőségek 

figyelembevételének szükségességét. Fel kell venni a kapcsolatot a Felvidék, Délvidék és 

Kárpátalja magyar nyelvű felsőoktatással foglalkozó intézményeivel, professzoraival. 

2012 októberében MUNKAÉRTEKEZLETET szervezünk a fenti témakörben azzal a céllal, hogy 

– rövidebb és hosszabb távra vonatkozóan - gyakorlati hasznosságú javaslatok 

megfogalmazására kerüljön sor. Az Elnökség részéről M. Csizmadia Béla professzor úr a 

találkozó megszervezésének felelőse, a tanácskozást megnyitó gondolatok kifejtésére pedig 

Dávid László rektor urat kérjük fel, aki a 2010. decemberi Konferenciánkon elsőként 

fogalmazta meg a KMOT szükségességét, indokoltságát és fontosságát.  

 

 

2. A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének fontos célkitűzése a hazai felsőoktatás, 

tudomány és kutatás állapotának figyelemmel kísérése, véleményének megfogalmazása, a 

pozitív tendenciák erősítése. Az elmúlt év felsőoktatást érintő eseményei – melyek között a 

felsőoktatási törvény alapvető fontosságú – a rendkívül gyors változások, az ezek 

megítélésével kapcsolatos nézetekben meglévő különbözőségek, gyakori információhiányok 

azt eredményezték, hogy Szövetségünk nem jelent meg önálló állásponttal a közvélemény 

előtt. Az Elnökség úgy ítéli meg, hogy célszerű áttekinteni a jelenlegi helyzetet és - hazai és 

külföldön dolgozó professzortársaink tapasztataira építve – megfogalmazni saját 

helyzetértékelésünket melynek során a tudományterületi sajátosságokra értelemszerűen 

tekintettel kell lenni.  

2012 novemberében „Felsőoktatási hagyományok, feladatok, nemzetközi tendenciák – 

problémák és megoldási javaslatok” címmel szakmai eszmecserét (kerekasztal 

megbeszélést) szervezünk melyet az Elnökség részéről az adott szakterületek professzorai 

koordinálnak. (Illés Mária – közgazdaságtudomány, Rosivall László – orvostudomány, Dudás 

Illés és Turcsányi Károly – műszaki tudományok, Füleky György – agrártudomány. ) 

Törekedni kell a jelenleg professzori képviselettel nem rendelkező tudományterületek 

professzorainak meghívására is. 

Az eszmecsere, vita moderátora Besenyei Lajos.   

 

 



A hazai helyzet külföldi értékeléséhez Guy Turchany professzor (Svájc) az Európai 

kapcsolatokkal, Mezey Pál professzor (Kanada), az Európán kívüli területekkel foglalkozó 

elnökhelyettes kér fel előadókat.  

 

3. A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célként 

határozta meg a fenntartható fejlődés elvi, módszertani és gyakorlati segítését tekintettel 

arra, hogy az emberiség jövőjének alapkérdéséről van szó. 

E gondolat jegyében készítettük elő és rendeztük meg 2011 novemberében elő 

konferenciánkat, amely jó alapul szolgál egy szélesebb kört átfogó nemzetközi konferencia 

megszervezéséhez.   

A fenntartható fejlődés témakörében megrendezendő konferenciánk időpontját 2013. 

február elejére célszerű meghatározni, figyelembe véve a szükséges előkészületi 

feladatokat.   

A Tudományos Előkészítő Bizottság elnöki feladataira Guy Turchany professzort kérjük fel 

aki javaslatot tesz a létrehozandó bizottság tagjaira.  

A Konferencia anyagi feltételeinek biztosítása kulcskérdés. Ebben elsődlegesen a Szövetség 

elnökének, de közvetve a tagság egészének is van feladata – tudván azt, hogy a mai gazdasági 

helyzetben személyes kapcsolatok nélkül szinte lehetetlen szponzorációt szerezni. Szükséges 

tehát a kapcsolati „tőke” széleskörű feltárása. (Megkezdődtek a tárgyalások több olyan 

céggel, vállalkozással, amelyek tevékenységi körüknél fogva érdekeltek lehetnek a 

fenntartható fejlődés témakörének vizsgálatában, így például az AVE Hulladékgazdálkodási 

vállalkozás, az Erdőgazdaságok, energiatermelő cégek stb.) 

 

4. A Honlap létrehozása ez évi feladataink között fontos helyet foglal el. Balázs Béla professzor 

úr, tiszteletbeli alelnökünk jóvoltából már az indulástól rendelkezünk internet megjelenési 

lehetőséggel – természetesen az ingyenes megoldás számos kedvezőtlen vonással 

rendelkezik.(reklámok, nincs önálló név stb.) 

Egy honlap készítő fiatal kolléga, kedvező áron tett ajánlata lehetővé teszi önálló honlapunk 

néhány hónapon belüli megjelenését, www.mpnsz.eu domain néven lehet majd ránk 

keresni, rendelkezünk megfelelő nagyságú tárhellyel is. 

 

5. Szervezetfejlesztés.  Az MPNSZ alapítói egyértelműen megfogalmazták, hogy nem cél a tagok 

számának minden határon túli növelése, tekintettel arra, hogy egy nagy szervezet rendkívül 

nehézkessé válik, nehezen irányítható, a működés törvényességéhez szükséges feltételek 

nehezen biztosíthatók. Stratégiai elképzelés, hogy a Szövetség mögötti „holdudvart” kell 

széles körűvé tenni. 

Az Elnökség májusi ülésén állást foglalt abban, hogy a jelenlegi 39 fős taglétszámot célszerű 

növelni az alábbi főbb okok miatt: 

- nincs minden tudomány-és földrajzi terület képviselve a Szövetségben. 

(bölcsészettudomány, természettudományok egyes területei, állam és jogtudomány; 

egyes egyetemi centrumok, mint pl. Szeged, Pécs, Győr, Sopron). 

- törekedni kell az életkori eloszlás paramétereinek javítására fiatalabb professzorok 

belépésével; 

http://www.mpnsz.eu/


- törekedni kell a határainkon kívül dolgozó magyar professzorok bekapcsolására, 

köztudott, hogy a világ különböző részein igen nagyszámú magyar származású vagy 

magyar állampolgárságú professzor dolgozik; 

- nem utolsó sorban fontos annak figyelembe vétele, hogy vannak olyan 

professzortársaink, akik korábban aktív szerepet játszottak hasonló célú professzori 

szövetségben és készek folytatni ezt a munkát az MPNSZ keretei között is. 

 

 

 

6. Aktivitás, tagdíj.  

 

Professzortársaink elfoglaltsága igen sokrétű így értelemszerűen nem lehet elvárni sűrű, 

gyakori értekezleteket. Komoly gondot okoz az elnökségi ülések megszervezése, de az 

évenkénti egyszeri Közgyűlés is. Ezen objektív adottságon azzal kívánunk javítani, hogy 

időben előre rögzítjük programjainkat s így lehetőség adódik arra, hogy a tőlünk függő 

elfoglaltságot más időpontra tegyük. Az elnökségi ülésekre minden hónap adott hetének 

adott napját egész szemeszterre kijelöljük, a közgyűlés vagy nagyobb rendezvényünk 

időpontját pedig legalább 2-3 hónappal előre meghatározzuk és mindenkivel közöljük. 

 

A tagdíjfizetés számunkra a működés pénzügyi alapfeltétele, hiszen jelenleg egyéb források 

nem állnak rendelkezésre, a civil pályázati források szinte kiapadtak, szponzorok megnyerése 

rendkívül nehéz, a gazdasági és üzleti szféra mélyrepülésben van. 

2011-ben 10 professzortársunk nem fizette be a tagdíjat – minden bizonnyal 

feledékenységből és nem tudatosan. Számukra udvarias emlékeztetőt küldünk. (Ugyanakkor 

már többen befizették az ez évi tagdíjukat is.) 

Kérünk mindenkit, érezze át a tagdíjfizetés fontosságát. (Csak emlékeztetőül: aktív 

professzoroknak évi 12 ezer forint, nyugállományú professzoroknak 6 ezer forint a tagdíj.) 

 

7. A Szövetség működésének számviteli keretei.   

 

A működés törvényessége megköveteli az előírt számviteli és nyilvántartási szabályok 

betartását. Egy könyvelő cég (évi 40 ezer forintért) végzi a könyvelést, küldi havi, negyedéves 

és éves rendszerességgel a szükséges jelentéseket a hivatalos szervezeteknek, biztosítja a 

közhasznúsághoz kapcsolódó átlátható pénzügyi kimutatásokat. 

 

 

 

Budapest, 2012. május 23. 

 

 

MPNSZ Elnökség nevében a munkatervet összeállította: 

 

Besenyei Lajos 


