
Beszámoló a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének 2011-ben végzett tevékenységéről 

 

Múlt évi Közgyűlésünket 2011. március 4-én tartottuk. Fő témakörök a megalakulás körülményei, a 

bírósági nyilvántartásba vétel, a közhasznúsági jóváhagyás volt. 

Értékeltük a 2010 decemberében, a magyar nyelvű felsőoktatás helyzetéről rendezett 

konferenciánkat, az ott elfogadott állásfoglalást, melynek széleskörű média visszhangja volt – nem kis 

mértékben köszönhetően a Budapesti Gazdasági Főiskola segítségének. 

Az MPNSZ 2011. évi programjában két eseményre koncentrált. 

Az egyik az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás helyzetértékelése, helyszíni eszmecsere az oktatás 

irányítóival, professzoraival.  

Az MPNSZ 3 fős delegációja (Besenyei Lajos, Füleky György és M. Csizmadia Béla) 2011. október 13-

14-én, Dávid László rektor úr (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) és Majdik Kornélia dékán 

asszony ( Babes-Bolyai Tudományegyetem) meghívására Kolozsvárra látogatott ahol találkozhattunk 

az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás és tudományos élet vezetőivel. (A látogatásról készült 

emlékeztetőt mellékelten csatolom, a fontosabb megállapítások abban olvashatók.) 

Külön köszönet és elismerés illeti professzor tagtársunkat, Majdik Kornélia dékán asszonyt, aki 

motorja volt a nem könnyű szervezésnek, időpontok egyeztetésének, az erdélyi felsőoktatás 

vezetőinek összehívásában.   

Az év másik fontos eseménye a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos konferencia megrendezése 

volt. Szakmai és anyagi okok miatt egy elő konferenciát hívtunk össze 2011. november 18-án „A 

fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése” címmel.  Több mint 40 fő vett részt az 

eszmecserén, hazai és külföldi tudósok, akadémikusok tartottak igen érdekes és színvonalas 

előadásokat. Külön örömünkre Christian Mühlethaller úr, Svájc Magyarországi Nagykövete vállalta a 

védnökséget és nyitóelőadást is tartott, anyagilag is támogatta rendezvényünket. 

A konferencia előadásait egy közel 200 oldalas kötetben jelentettük meg melyet jelen 

Közgyűlésünkön minden professzor tagtársunk megkap. 

Köszönet illeti a Szervező Bizottságot ( Balázs Béla, Füleky György, Rédey Ákos, Szabó Mária, 

Turcsányi Károly) és kiemelten elismerés illeti Guy Turchany professzor urat, a Szervező Bizottság 

elnökét, akinek oroszlánrésze volt a Konferencia előkészítésében, a kiadvány megjelentetésében, 

szerkesztésében, Nagykövet Úrral való kapcsolat felvételében. (Igaz az a közhellyé vált megállapítás, 

hogy nélküle e konferencia és a tanulmánykötet nem jött volna létre.) 

A 2011-es év eredményének tekinthető, hogy Szövetségünk szervezeti életének jogi és számviteli 

feltételei megteremtődtek, a törvényes működés feltételrendszere kialakult. Köztudott, hogy ez az 

egyszerű megállapítás milyen nagy volumenű apró munkát jelent, kifelé nem érződik, nem látszik, 

egy közhasznú szervezet esetében viszont ez létkérdésnek tekintendő. 



Az Elnökség 2 havonta ülésezett, megvitatta a legfontosabb, aktuális kérdéseket. A felmerült 

szervezési problémákat a jövőben igyekszünk kiküszöbölni. (Időpontok és témakörök előzetes 

meghatározásával.) 

Köszönetünket fejezzük ki Sándorné Kriszt Éva professzortársunknak, a Budapesti Gazdasági 

Főiskola rektorának azért, hogy Markó utcai épületükben, a város központjában, könnyű 

elérhetőséggel helyet adtak valamennyi rendezvényünknek, elnökségi üléseinknek, jelen 

Közgyűlésünknek is, jelentősebb eseményeinkre rendelkezésünkre bocsájtották a csodálatos Lotz 

termet. 

Ez azért is fontos, mert a Magyar Kultúra Alapítvány - melynek patinás épületében, székhelyünkön, 

Koncz Gábor igazgató úr, professzortársunk jóvoltából korábban találkozhattunk - sajnálatos és 

érthetetlen módon megszűnt, a Kuratóriumot – melynek elnöke Csóri Sándor volt, tagjai többek 

között Jókai Anna, Tőkés László - feloszlatták, igazgató urat és munkatársait elküldték. E helyütt 

fejezem ki köszönetemet Koncz Gábor professzortársunknak az MPNSZ megalakulásának segítése 

érdekében tett elévülhetetlen érdemeiért. 

A fentiekből adódó feladatunk egy új székhely keresése mellyel szemben követelménynek tekinthető, 

hogy a felsőoktatással, a magyarság ügyével, a tudománnyal szoros kapcsolatban legyen. 

Szövetségünk imidzse ezt megköveteli. 

 

Budapest, 2012. május 26. 

 

Besenyei Lajos 


