Tájékoztató az MPNSZ Elnökségi Üléséről
(2013. március 21, 13 óra, BGF)
Jelen vannak:
Besenyei Lajos, Füleky György, llés Mária, Turcsányi Károly (telefonkapcsolatban: Turchany Guy).
(A távollévő elnökségi tagok egyetemi hivatalos elfoglaltságuk illetve külföldi útjuk miatt maradtak
távol.)
Napirendi pontok:
1. A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése témakörben tartott
konferencia értékelése. (2013.március 7-8, Budapest).
A konferencia szakmai-tudományos szervezésében és lebonyolításában Turchany Guy
professzor úr, a Tudományos Bizottság elnöke közel másfél éves, rendkívül intenzív és
eredményes munkát végzett, az Elnökség köszönetét fejezi ki ezért.
A Konferencia új megközelítésben foglalkozott a fenntartható fejlődés kérdéseivel, az
Elnökség tagjai hangsúlyozták, hogy ezen újszerű gondolatoknak kell megjelenni az MPNSZ
üzeneteként. A három panelben összesen 18 előadó tartott vitaindító előadást, a részvevők –
különösen a péntek délelőtti ülésen – komoly aktivitást fejtettek ki.
Örömteli, hogy a Konferencián jelen volt és felszólalt Szili Katalin országgyűlési képviselő, a
Parlament Fenntartható Fejlődési Bizottságának elnöke, nyitó előadást tartott Őex. JeanFrancois Paroz úr, Svájci Magyarországi nagykövete.
Az Elnökség véleménye, hogy az MPNSZ tudományos konferenciáinak jövőbeli szervezése
során sem kell nagy létszámú,” tömeg konferenciákra” törekedni, a kisebb, max 100 fős
konferenciák adnak módot és lehetőséget hasznos eszmecserékre.
Egyértelmű állásfoglalás született abban a kérdésben, hogy az MPNSZ-nek a jövőben tovább
kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, gondolkodni kell valamilyen állandó szervezeti keret
(forma) kialakításán. Indokolt, ha az emberiség legfontosabb és legkritikusabb kérdésköre az
MPNSZ tevékenységében továbbra is kiemelt szerepet kapjon.
2. A közgazdasági felsőoktatás értékelésének előkészítéséről Illés Mária professzor asszony
adott tájékoztatást.
Az elkészült vitaanyagot (Illés Mária, Barakonyi Károly) az Elnökség háttéranyagnak javasolja.
(komplex, átfogó, letisztult tanulmányról van szó amely ebben a formában nem eléggé
provokatív, nem segíti elő vita kibontakozását. Ellenben hatásos és színvonalas megalapozója
lehet a professzori vélemények kialakításának.)
Illés professzorasszony ismertette azokat a főbb (7-8) kérdéseket, amelyek a kerekasztal
vitában ismertetésre kerülnek.
A közgazdasági felsőoktatásban lévő doktori iskolákban kb. 90 professzor tevékenykedik, a
vitára valamennyien meghívást kapnak.(Becsléseink szerint 30-50 részvevőre számíthatunk.)
A vita helyszínéről egyeztetések folynak, szeretnénk olyan megoldást, amely nem igényel
pénzügyi ráfordítást – hasonlóan a műszaki felsőoktatás vitájához.
A javasolt időpont április 15, hétfő, 13 óra.

3. Az agrár felsőoktatás értékelésének előkészületeit Füleky professzor úr irányítja.
Terveink szerint erre május második felében kerül sor, várhatóan a Szent István
Egyetemen, Gödöllőn.

Budapest, 2013. március 21.

Az emlékeztetőt összeállította: Besenyei Lajos

