Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület
„társadalmi probléma-érzékenység – szakmai megoldáskeresés”

Beszámoló
a
2016-ban végzett szakmai tevékenységünkről és a pénzügyi tervek teljesüléséről
Bevezető
Egyesületünk életét új alapokra helyeztük 2016-ban. A Fővárosi Törvényszék ezév
májusában – Alapszabályunk háromszori módosíttatása után -jogerőssé emelte a tavalyi
Küldöttközgyűlésen elhatározott változásokat. A PEME központja áthelyeződött a Budapest XI. ker.
Zsombolyai u. 6. szám alá. Szervezetünk munkájának megújulását - a nagyszámú akadémikus és
egyetemi tanár, illetve vezető értelmiségi tag mellett - a fiatal kutatók tömeges bekapcsolódása, a
dinamizmus és a kreativitás biztosítják. Ma országunkban Egyesületünk a legnagyobb független
értelmiségi szakmai tömörülés, amely 2016-tól értelmiségi érdekképviseleti és érdekvédő funkció
ellátására is jogosítványt kapott a Törvényszéktől. 2016 végére honlapunk a legkülönfélébb
vélemények, viták, kritikai észrevételek befogadására szabad kapcsolódási lehetőséget biztosít
mindenkinek a „Nyílt tér” ablakkal.
Szervezeti „történelmünk” hamarosan 15 éves lesz.
Az Egyesületünket 2002-ben kezdtük szervezni, hivatalossá 2003-ban vált. Társadalmi
problémaérzékenységére épülő szakmai megoldáskereső tevékenysége ma Budapestre és 18
megyére terjed ki. A határon túli és a külföldön dolgozó magyarokkal szoros kapcsolatban vagyunk
(pl. pályázati programok, „Hazavárunk”-program).
Célszerinti fő tevékenységeink folyamatosan a következők: tudományos kutatás, nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok és etnikai kisebbségek társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése (elsősorban a körükből jött diákok és értelmiségiek speciális
felkészítése, s programjainkba való bevonásuk nyomán), érdekképviselet, valamint a magyar
európai nemzeti értékek feltárása és publikálása során a humánus európai szemlélet kialakítása a
magyar személyiségekben. Az Egyesület 14 szakmapolitikai műhelye keres ma is (eltérő
színvonalon) társadalmi problémákra gyakorlati válaszokat és dolgoz ki megoldási technikákat. E
központi műhelyeknek a legtöbb hazai /és számos határontúli/ felsőoktatási és kutató
intézményben van képviselője, vagy szervezeti egysége. Külön Diák-Hallgatói és PhD-s szekciók is
működnek.
A hagyományos programjaink (tudományos kutatás és publikáció, konferenciák szervezése,
európai integrációs projektek, segítő-tanácsadó országos hálózat működtetése, ismeretterjesztés,
kiterjesztett tehetséggondozás, fiatalok társadalmi érzékenységét fokozó longitudinális programok
szervezése, pedagógus aktivistáink mentori-animátori érzékenyítése, stb.) mellett folyamatosan új
programok indulnak.
Így középpontba került a sikeres tudományos és közéleti szerepre, s társadalmi felelősségvállalásra
való felkészítés, valamint a sikeresebb személyes hatást biztosító és az életjártassági-életújrakezdő
képességek kialakulását segítő saját programok kidolgozása a fiatalok számára. Folyamatosan
bővítjük „az európai kultúrával rendelkező személyiség” fejlesztő programjainkat, s a
tanácsadó és mentoráló tevékenységünket.

Ezévben is központi programunk volt a jövőbeni társadalmi és gazdasági perspektívákat
megalapozó-elsősorban PhD-s és MA-s –kutatások felkarolása, a fiatal kutatók én- és szakmai
prezentációs képességeinek fejlesztése, s tudományos eredményeik közreadása. Eddig 14 PhDkonferenciát szerveztünk, melyekre építve /mintegy 660 fiatal résztvevő tanulmányaiból/ közel
9 000 oldalt publikáltunk 14 elektronikus kötetben.
Programjainkat kutatásokra építjük. Tudományos eredményeink a „Valóságtérkép”sorozat 10 kötetében jelentek meg, az európai nemzeti értékeinket pedig a „Hol a helyünk
Európában?”sorozatban mutatjuk be. Kiadtuk pl. a „Kiterjesztett tehetséggondozás”,”Az iskola
szociálpszichológiai jelenségvilága” és a „Szociális életképesség kialakítása” című köteteket.
Egyesületünk 2015 végén kapta meg az engedélyt a kommunikációs (személyes) hatás és az
életképességeket fejlesztő tréningek tartására. Ezek beindítása, s országos kiterjesztése a fiatal
kutatók, a pályakezdők, a munkanélküli fiatalok és a minőségi váltást tervezők, valamint a sajátos
helyzetű fiatalok számára, s a velük foglalkozók felkészítése a 2016-os év egyik fő feladata volt,
illetve lett volna. Bár az engedéllyel rendelkezünk, ezévben még nem indítottunk képzést.
A 2016-ben végzett szakmai munka mérlege
A PEME tevékenysége 2003 óta folyamatos, szolgáltatásait (a finanszírozási háttér engedte
keretben) tervszerűen működteti, kutatási-kiadványozási-felkészítő projektjei többéves
rendszerben valósulnak meg. A szakmai műhelyek különféle szinten produkálnak. Míg 2015-ben a
történelmi (Dr. Fehér Zs., Dr. Fűrj Z. és Dr. Nagy L. vezetésével), 2016-ban a pszichológiai, a PhD- és
a művészet műhelyek emelkedtek ki munkájukkal.
A pszichológiai műhely és az Elnökség - mintegy kétmilliós pályázati támogatást szerezve indították be és vitték végig a „Fiatal tehetségek érzékenyítése a társadalmi problémák
kutatására” mentor-programunkat, melynek vezetője és létrehozója, s kiváló koordinálója Dr.
Mező Ferenc volt. E program keretében 18 mentorált tehetséges fiatal 3-3 publikációt tett le az
asztalra.(Kettőt elektronikus kötetben, egyet pedig „Perspektívikus kaleidoszkóp” címmel,
kiadásunkban nyomtatva.) Ezen egyedülálló program mentorai négy szakmai műhely tagjai közül
kerültek ki.
Ezeken kívűl az Elnökség és a jogi műhely vezetésével több egységünk közösen pályázva indította el
a „Magyar vezető értelmiségiek! Hazavárunk Benneteket”nemzetközi projektet /ehhez - bár
pályázatot nyertünk- a pénzt a főhatóság „parkolópályára” tette, s jelenleg is ott van./ Beadtunk
még két pályázatot a „Málenkíj robot”, illetve a „Reformáció” jubileumi pályázat keretében. Ezekbár magas szakmai színvonalukat elismerték– nem kaptak támogatást. Működési költség pályázatot
viszont nyertünk /ez elsősorban Szova Ilona, országos koordinátor kiváló munkájának
köszönhető./ Ezt az összeget is „várakoztatják”.
A PEME jelentős országos szervezet, programjait tagjai, vezetői, támogatói, aktivistái, önkéntesei
és segítői bonyolítják le. A szervezet tagjai, országos és területi koordinátorai, vezetői 2016-ben is
legnagyobbrészt társadalmi munka keretében végezték a szervezet építését és vezetését. Az
Egyesület feltáró, megoldó, segítő, európai nemzeti értékeket kommunikáló, s a fiatal tudósok
élettervezését, tudományos előmenetelét és tudományos gyakorlatszerzését segítő, stb.
tevékenysége ez évben is állandó és ad hoc szakmapolitikai műhelyekben folyt sok-sok egyéni
támogatással, áldozatvállalással és önkéntes munkával.
Tartalmi munkánk központi filozófiája 15 éve a következő: a nemzeti értékek és érdekek
támogatása és ezek érvényesítésének előmozdítása a humánus európai szemlélet széleskörű
elterjesztésével. Tovább szélesítettük a gyakorlati szakmai megoldások keresését, kidolgozását és
publikálását elsősorban a jövő nemzedékei, a diákok, s a fiatal értelmiségiek és kutatók körében és

érdekében. Mindezek mellett sikeres tagtoborzást végzünk folyamatosan a fiatal értelmiségiek
körében. Tagjainkat szervezetten készítjük fel az Egyesület továbbfejlesztésére és jövőbeni
vezérlésére. Honlapunkon a „Nyílt tér” mezőben minden műhely saját gondozású terepet kapott, s
még külön két „fűl”áll a fiatalok rendelkezésére.
2016-ban is folyamatosan gazdagítottuk a PhD–hallgatók és mesterszakos diákok számára
biztosítható tudományos karrier-tervezési lehetőségeket, még nagyobb energiákat szántunk a
krízis helyzetbe került vezető értelmiségiek személyiségstabilitása megadására, valamint az
értelmiségiek érdekeinek védelmére.
Folytattuk hagyományos programjainkat is. A legújabb tudományos eredmények
bemutatására 2 központi és 4 területi, konferenciát szerveztünk. A konferenciák témaköreit
elektronikus kiadványokban jelentettük meg (eddig 14 kötetben tettük lehetővé a PhD-s kutatási
eredmények legszélesebb körű bemutatását.)
Tudományos vitákat a szakmapolitikai műhelyeink és a PhD-Szekció folyamatosan és
rugalmasan szerveznek, egyeztetve az Elnökséggel. Továbbra is nagy önkéntes erőket mozgósítunk
a hagyományos közhasznú munkaformáinkra. Az európai integráció jegyében megszerzett
jogosítványaink alapján érdekvédelmet is végzünk, különösen felerősödött a fiatal értelmiségiek
érdekeit védő tevékenységünk, s kibővült jelenlétünk az internetes fórumokon is.
Ezekkel a szakmai programokkal az alábbi nagyságrendű célcsoportokat értük el 2016-ban:





tanácsadás és mentorálás: 1010 fő
fiatal kutatók előadásai és tanulmányaik megjelentetése: 90 fő
érzékenyítés a sajátos helyzetű fiatalok mentorálásához és facilitálására: 140 fő
kutatók konferencia-részvétele: 200 fő

2016-ben Egyesületünk egy alkalommal tartott rendes évi küldöttközgyűlést az éves munka
értékelésére /egy alkalommal pedig rendkívülit az Alapszabály módositása céljából/, a FEB
véleményének megismerésére, s a következő évi programok tervezésére. Az Elnökség négy
alkalommal tartott ülést.
Az Egyesület céljainak és a pénzügyi-számviteli jogszabályoknak megfelelően folytatta tevékenységét
független szervezetként. A bevételek és kiadások adatait a Mérleg tartalmazza.
A pénzügyi bevételek és kiadások 2016-ban nagyrészt a terveknek megfelelően alakultak,
elenyészőek a különbségek a terv- és a tényszámok között. A bevételek esetében különbség csak a
pályázati bevételeknél volt. Ott 1.000 000 Ft-tal kevesebb jött be a tervezettnél /bár az előbbiek
szerint „várakoztatva” az is megtalálható/. A tervezett ráfordításoknál csak az utazási költségek
térnek el erősen lefelé, amelynek fő oka az, hogy a legtöbben maguk finanszírozzák az utazásaikat.

Budapest, 2017. május 10.

