
MPNSZ Elnökségi ülés

2012. október 26, 14 óra, BGF Gazdasági Tanácsterem

Jelen vannak:

Besenyei Lajos

Illés Mária

M. Csizmadia Béla

Rosivall László

Turchany Guy

Kimentését kérte: Mezey Pál (Kanada) és Füleky György

Az Elnökségi ülés főbb témakörei:

1. Tagdíjfizetés.  Az elnök tájékoztatást adott a tagdíjfizetés helyzetéről, arról, hogy körlevélben
hívta fel a tagok figyelmét a tagdíjelmaradásra. 2011-ben 15 fő, 2012.ben pedig 35 fő nem
fizetett eddig tagdíjat. A tagdíjbevételek képezik a Szövetség gazdálkodásának pénzügyi
alapját ezért fontos a figyelem felhívása.

2. Honlap. Első honlapunkat Balázs Béla professzor úr, tiszteletbeli alelnökünk hozta létre,
köszönjük. Eredeti elképzelésünknek megfelelően megbízást adtunk egy honlapkészítéssel
foglalkozó informatikusnak egy önálló honlap elkészítésére. A szükséges feltételek
megteremtésével (domain név stb.) az új honlap elkészült. (www.mpnsz.eu)
A régi honlap megléte zavart okoz, ezért kérjük Balázs Béla professzor urat tegyen lépéseket
a régi honlap megszüntetése ügyében.

3. A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás és kutatás terén kialakítandó együttműködés, a
Kárpát medence felsőoktatási térségének erősítése szükségessé teszi a szakmai-tudományos
hálózat létrehozását és működtetését. M. Csizmadia Béla professzor úr összeállította a hazai
egyetemek doktori iskola térképét amely lehetővé teszi a határon túli tudományos (doktori)
képzés terén felmerülő igények adott egyetem doktori iskolájához való hozzárendelését. Az
MPNSZ ily módon közvetítő szerepet tud betölteni.

4. Felsőoktatási kerekasztal beszélgetések. Az Elnökség legutóbbi ülésén döntött a
munkatervben is szereplő, a hazai felsőoktatás aktuális kérdéseit érintő kerekasztal
beszélgetések megszervezéséről. Állást foglalt abban, hogy tudományterületi bontásban
célszerű a vitasorozat megszervezése. Az alábbi – nem teljes körű – javaslatot fogadta el az
Elnökség:
- műszaki tudományok ( M. Csizmadia Béla)
- orvostudomány (Rosivall László)
- gazdaság-és társadalomtudomány: (Illés Mária)
- agrártudomány (Füleky György)

Elsőként a műszaki felsőoktatással foglalkozó kerekasztal megbeszélésre kerül sor, Csizmadia
professzor az előkészületeket már megkezdte, a vitával kapcsolatos javaslatait eljuttatja az
Elnökséghez.



5. A fenntartható fejlődés témakörében 2013.január végén rendezendő tudományos
konferenciánk előkészítésével kapcsolatos munkálatokról Turchany Guy professzor úr, a
Tudományos Előkészítő Bizottság elnöke adott tájékoztatást, melyet az Elnökség – kisebb
kiegészítésekkel – elfogadott.
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