
Jegyzőkönyv 

a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének 2012. évi Közgyűléséről 

A Közgyűlés ideje: 2012.május 26, 10 óra 

A Közgyűlés helye: Budapesti Gazdasági Főiskola Lotz terme (Budapest, Markó u 29-31 

A fenti helyen és időpontban meghirdetett Közgyűlésen 16 fő (jelenléti ív mellékelve), a 39 fős 

taglétszám 41%-a jelent meg, így a Közgyűlés határozatképtelen volt.  

Alapszabályunk értelmében ilyen esetekben a Meghívóban jelzett új időpontban, 11 órára ismételten 

összehívott Közgyűlés már a részvételi aránytól függetlenül határozatképes. 

A Közgyűlést Besenyei Lajos, az MPNSZ elnöke vezette le, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sándorné dr. 

Kriszt Évát választották meg. 

A Közgyűlés határozatai: 

1/2012. A 2011. év munkájáról szóló beszámolót a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 

2/2012. Az elmúlt év gazdálkodásáról szóló mérleget 266 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel 

egyhangúan elfogadták. 

3/2012. A Közhasznúsági jelentés egyhangúan elfogadásra került. 

4/2012. A 2012. év programját és költségvetését a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 

Napirendek tárgyalása: 

1. Beszámoló az elmúlt évi munkáról, gazdálkodásról: 

 

Az Elnök előterjesztésében röviden ismertette az írásban is kiküldött beszámoló fontosabb 

kérdéseit. A fő figyelem két kérdéskörre: az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás helyzetének 

megismerésére valamint a fenntartható fejlődéssel összefüggő kutatásokra, az elő 

konferenciára koncentrálódott.  

Az MPNSZ 3 fős delegációja (Besenyei Lajos, Füleky György és M.Csizmadia Béla) Dávid László 

rektor úr és Majdik Kornélia dékán asszony meghívására október 13-án és 14-én 2 napos 

látogatásra utazott Kolozsvárra.  A kiválóan megszervezett találkozó során lehetőség adódott 

az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás rektoraival, dékánjaival és professzoraival való 

találkozásra, a reális helyzetkép megismerésére, amely jó alapul szolgál jövőbeli 

munkánkhoz. Elismerés és köszönet illeti Majdik Kornélia dékán asszonyt az alapos és nem 

kis munkát igénylő előkészítésért és szervezésért, Dávid László rektor urat a találkozó tartalmi 

eredményességének biztosításáért. 

 

Szövetségünk életének fontos eseménye volt a november 18-án megrendezett konferenciánk 

a „A fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése” címmel. A Konferencia főbb 

előadásainak anyagát a 200 oldalas kiadványkötetünk tartalmazza melyet minden tagtársunk 

részére eljuttattunk. (Külön kiemelendő, hogy nyitóelőadást tartott Christian Mühlethaller úr, 

Svájc Magyarországi Nagykövete.) Az eredményes konferencia megszervezéséért köszönet 



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

mindenekelőtt Guy Turchany elnök urat, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a konferencia 

létrejöttében és a konferencia kötet megjelenésében.  

 

Az év eredményének tekinthető, hogy megteremtődtek azok a jogi, számviteli és pénzügyi 

feltételek, amelyek a törvényes működés elengedhetetlen feltételei. (ez az év volt 

megalakulásunk óta az első teljes év.) 

 

Honlapunkkal kapcsolatban mindenekelőtt köszönetet kell mondani Balázs Béla professzor 

úrnak, aki vállalta a jelenlegi forma előkészítését és működtetését. Fontos, hogy valamilyen 

módon elérhetőkké váltunk a világhálón. Ez a megoldás természetesen csak egy induló 

állapot és professzionista továbbfejlesztés szükségeltetik. 

 

Elnökségi üléseinket általában 2 havonként tartottuk, sok gond volt az időpont 

egyeztetésekkel, általában 3-4 fő hiányzott. A jövőben ezen feltétlenül változtatni kell. 

 

Az Elnökség tagjai közül Balázs Béla alelnök funkcióját a jövőben nem tudja ellátni különböző 

okok miatt, az Elnökség tiszteletbeli alelnöki címet adományozott professzor úr részére 

tekintettel az e területen végzett immáron 2 évtizedes munkájára, az MPNSZ 

megalakításában játszott meghatározó szerepére.  

Alelnökké választotta az Elnökség Rosivall László professzor urat akinek elkötelezettsége, 

aktivitása a kiemelkedő felkészültsége tagjaink előtt is közismert. 

 

A Közgyűlésen 2 új tagtársunk felvételének bejelentése történt meg. Miklós László (Szlovákia, 

ajánlói: Guy Turchany és Füleky György) valamint Heidrich Balázs (Budapesti Gazdasági 

Főiskola, ajánlói: Sándorné Kriszt Éva és Besenyei Lajos). Jelenlegi taglétszámunk így 41 fő.  

 

Köztudott, hogy a Magyar Kultúra Alapítvány felszámolása után eredeti helyünket el kellett 

hagyni. Köszönet és elismerés illeti professzortársunkat, Koncz Gábor igazgató urat, hogy a 

csodálatos lehetőséget biztosította, nem rajta múlt, hogy ez a folyamat megszakadt. 

Az új helyzetben üléseinket, rendezvényeinket a BGF Markó utcai épületében, muzeális 

értékű és szépségű Lotz teremben tudtuk megrendezni Sándorné Kriszt Éva 

professzortársunk, a BGF rektora jóvoltából. Köszönjük és további segítő együttműködésében 

reménykedünk. 

 

A Szervezet adminisztratív működését az elnök egyetemi hivatali munkatársa biztosította 

(Busku Szilvia). 

 

Éves gazdálkodásunk tükre Szövetségünk mérlege, amely 266 ezer forintos „eredménnyel” 

zárt. Bevételeink tagdíjakból származnak, egyetlen kivétel volt a Svájci Magyar Nagykövetség 

70 ezer forintos támogatása a konferenciához. Kiadásaink kizárólag a működéshez 

kapcsolódnak (banki és könyvelési költség – ez utóbbi 40 ezer forint évenként.) A Konferencia 

kapcsán merült fel étkezési és vendéglátási költség (100 ezer forint).  

 



A vita során a hozzászólók elfogadták és kiegészítették a beszámolóban elhangzottakat s 

lényegében már az ez évi munkaprogramhoz kapcsolódó javaslatokat tettek. 

 

- a Kárpát Medencei Magyar nyelvű Oktatási Térség (KMOT) létrehozásának programjában 

törekedjünk arra, hogy az Kormány szintű programmá váljék – Füleky György) 

- a határainkon kívüli – elsősorban erdélyi – magyar nyelvű felsőoktatás segítésében 

kiemelt szerepe van a professzori utánpótlás, a tudományos minősítések, a habilitáció 

megszerzési feltételeinek megteremtésében, fel kell mérni az igényeket, fel kell tárni a 

hazai egyetemi (kari) javaslatokat, ezeket MPNSZ szinten koordinálni és menedzselni. 

(Heszky László, M. Csizmadia Béla, Csibi Vencel, Illés Mária, Dévai György).  

- a fenntartható fejlődés témakörében végzett kutatásainkban, szervezéseinkben vegyük 

figyelembe azt a tényt, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa a Parlament elé 

terjeszti anyagát, kerekasztal megbeszélések vannak e témakörbe. Kapcsolatot kell 

kiépíteni az illetékes vezetőkkel. ( Heszky László, Sándorné Kriszt Éva. Turchany Guy, 

- az MPNSZ-nek tudatos PR tevékenységet kell végeznie, be kell épülnie a köztudatba, 

figyelni kell a pályázatokat mert ezek jelenthetnek komoly bevételi forrást, részesévé kell 

válni a felsőoktatásban zajló folyamatoknak, segíteni kell a pozitív változásokat (Szendrő 

Péter, Koncz Gábor, Sándorné Kriszt Éva, Putarich Ivánszky Veronika) 

- a belépésekkel, tag felvételekkel kapcsolatban egyetértés volt abban, hogy fel kell kérni 

az arra érdemes professzortársainkat a csatlakozásra és nem arra várni, ki jelentkezik 

felvételi kérelemmel. Sokan vannak olyanok, akik már korábban is aktívan 

tevékenykedtek e területen s most is várhatóan örömmel jönnek közénk. A Honlap 

fontos lehetőség lehet e területen is. (Dévai György, Füleky György, M. Csizmadia Béla, 

Illés Mária, 

- tegyük lehetővé teológiai professzoroknak is a belépést (Koncz Gábor), 

- a pályázati figyelésben az MPNSZ segítségére lesz meglévő rendszerével a BGF (Sándorné 

Kriszt Éva) és a TIT (Koncz Gábor), 

- az adminisztratív teendők ellátásához szükséges személyi feltételek keresésében 

gondoljunk a társadalmi munka lehetőségére is. (Turchany Guy) 

-  

2. A Mérleg és a Közhasznúsági jelentés elnöki előterjesztését a jelenlévők vita és hozzászólás 

nélkül elfogadták.  

Az új civil törvényre hívta fel a figyelmet Szendrő Péter és Koncz Gábor, hangsúlyozván ennek 

kapcsán adódó határidős követelményeket.  

 

(A felvetések igen hasznosak és fontosak voltak, a jogi szabályozás nem egyértelmű. a 

biztonsági megoldást választottuk. Az Országos Bírói Hivatalnak május 30-án postáztuk az 

OBH által előírt, letölthető beszámolási formátum kitöltött oldalait – mérleg, eredmény 

kimutatás, közhasznúsági melléklet - összesen 5 oldalt, elhárítván ezzel azokat az esetleges 

szankciókat, amelyek a be nem küldőket sújthatják, pl. pályázatból való kizárás.) 

 

3. 2012. évi munkaprogram 

 

Az írásban előterjesztett munkaprogramhoz rövid elnöki kiegészítő kapcsolódott.  

A munkaprogram fő elemei: 



- a KMOT-tal kapcsolatos rövidebb és hosszabb távú feladatok meghatározása érdekében 

2012 októberében MUNKAÉRTEKEZLETET szervezünk melynek felelőse M. Csizmadia 

László professzor úr, az Elnökség tagja. 

 

- 2012 novemberében „Felsőoktatási hagyományok, feladatok, nemzetközi tendenciák – 

problémák és megoldási javaslatok” címmel szakmai kerekasztal beszélgetést 

szervezünk, melynek felelőse és moderátora Besenyei Lajos elnök. 

 

- A fenntartható fejlődés témakörében megrendezendő nemzetközi konferenciánkra 

2013 januárjában kerül sor. A Tudományos Előkészítő Bizottság elnöke Guy Turchany 

professzor úr, alelnök. A Konferenciával kapcsolatos szervezési, pénzügyi, marketing és 

egyéb teendők koordinálásáért az MPNSZ elnöke felelős, mellette részt vállal a 

kommunikációs feladatokban Koncz Gábor professzor úr is. Fel kell kérni a bizottsági 

munkákra kollégáinkat, külső szakembereket. 

 

- A Honlap létrehozása sürgető feladat, a megvalósítás felelőse az MPNSZ elnöke. (Domain 

nevünk: www. mpnsz.eu). A munka elvégzésére hozzáértő szakembernek megbízást kell 

adni. 

 

- Szervezetfejlesztés. Egyetértés van abban, hogy arra érdemes kollégáink számára 

ajánljuk fel a belépést, vállaljuk ajánlásukat. Törekedni kell arra, hogy földrajzi és 

tudományterületi vonatkozásokban egyaránt legyen kellő képviselet az MPNSZ-be, a 

határon kívüli magyar professzorok számát is növelni kell. (Ez utóbbi vonatkozásában 

elsődlegesen felelős a két illetékes alelnök, Guy Turchany (Svájc)– Nyugat Európa,  

Mezey Pál (Kanada) Európán kívüli országok.) 

 

-  Tagdíj. Tekintettel arra, hogy jelenleg egyetlen fő bevételi forrásunk a tagdíj, különösen 

fontos, hogy teljesítsük ezen kötelezettségünket. (Aktív professzoroknál évenként 12 

ezer forint nyugállományú professzorok esetében pedig 6 ezer forint.) 2011-ben 10 

professzortársunk nem fizette be tagdíját. 

 

A Közgyűlés 13 órakor befejezte munkáját. 

 

Budapest, 2012. május 26 

 

 

Besenyei Lajos elnök 

 

 

Sándorné Kriszt Éva jegyzőkönyv hitelesítő 

 

. 
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