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

Beszámoló
a
2017-ben végzett szakmai tevékenységről.
/Elfogadta a PEME 2018. május 24-i Küldöttközgyűlése./

Egyesületünk ezévben 15 éves, szervezeti életét 2016-ban új alapokra helyeztük.
2017-ben pedig elkezdődött szervezetünk munkájának megújulása - a nagyszámú akadémikus és
egyetemi tanár, illetve vezető értelmiségi tag mellett – segíti ezt a fiatal kutatók /elsősorban PhDhallgatók/ tömeges bekapcsolódása. Szervezetünket egyre inkább jellemzi az újszerű
dinamizmus és kreativitás, s a növekvő számú szakmapolitikai műhelyekben és a regionális
egységeinkben folyó önálló tevékenység. Tagjaink szakmai aktivitását és létszámát tekintve is
hazánkban Egyesületünk a legnagyobb független értelmiségi szakmai tömörülés, amely 2016tól értelmiségi érdekképviseleti és érdekvédő funkció ellátására is jogosítványt kapott a
Törvényszéktől. 2017-ben megújult a honlapunk is, amely így a legkülönfélébb vélemények,
viták befogadására szabad kapcsolódási lehetőséget biztosítana mindenkinek a „Nyílt tér”
ablakkal. Megerősödött marketing tevékenységünk is, ennek biztosítására létrejött és dolgozik a
„Prof-Vox” csapat.
Tevékenységünk és eredményeink 2017-ben.
Egyesületünkben tagjaink és helyi szervezeteink több éven áthúzódó sokfajta – nagyrészt önálló
- célszerinti tevékenységet folytatnak. A 2003-ban alakult, társadalmi problémaérzékenységére
épülő szakmai megoldáskereső egyesületünk tevékenysége ma Budapestre és az összes megyére
kiterjed. Négy szomszédos országban (Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia) alakult meg saját
PEME-egység a határon túl élő és a külföldön dolgozó magyar értelmiségiek és fiatalok
tájékoztatása, valamint azok szevezetünk munkájába való bekapcsolása céljából. Az egyre
inkább szoros kapcsolatokban sorra születnek a közös eredmények (pl. közös képzések, pályázati
programok, „Hazavárunk”-program stb.) Itthon is és a négy országban a fiatalok körében nagy
sikere van a „Professzorok az innovatív fiatalokért”, 2017 júliusában indult, egyéves mentor
programnak, amelynek keretében közös rendezvényeink voltak Érsekújvárott, Zentán,
Burgerlandban és Déván. A „Hazavárunk” programban pedig bemutattuk egyesületünket és
közös vita-programokat indítottunk négy határon túli helyszínen.
2017-ben is folytattuk célszerinti fő tevékenységeinket, melynek középpontjában az
érdekképviselet, valamint a magyar európai nemzeti értékek feltárása és publikálása során a
humánus európai szemlélet kialakítása a magyar személyiségekben állt. Bővült az Egyesület
szakmapolitikai műhelyeinek száma és tevékenységi repertoárja. Míg korábban 14, ma már 18
műhely keres (nagyfokú önállósággal, s 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. 2017-ben a legnagyobb mértékben az orvosi-egészségügyi-, a pszichológiai és
művészeti műhely, s a Diák-Hallgatói és PhD-s szekciók erősödtek meg.
A műhelyek és szekciók javaslatára és szervezésében megvalósított hagyományos programjaink
mellett folyamatosan új programok indultak és indulnak.

Így középpontba kerültek a sikeres tudományos és közéleti szerepre való felkészítés, valamint a
sikeresebb személyes hatást biztosító és az életjártassági-életújrakezdő képességek kialakulását
segítő saját fiatal értelmiségiek kiképzése. Folyamatosan bővítjük „az európai kultúrával
rendelkező személyiség” fejlesztő programjainkat, s – társszervezetekkel közösen lebonyolított önismereti-személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningjeinket, a tanácsadó és mentoráló
tevékenységünket, valamint a tehetséges, a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő fiatalok
körében végzendő képességfejlesztésre is felkészítő speciális saját képzésünket. /A felügyelő
szervek 2017-ben vizsgálták a felnőttképzési terveinket és programjainkat, kifogást nem
emeltek!/
A képességfejlesztési rendszer megalapozása mellett továbbra 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 16 PhD- konferenciát szerveztünk, melyekre
építve /mintegy 800 fiatal résztvevő tanulmányaiból/ közel 10 000 oldalt publikáltunk 16
elektronikus kötetben.
Fejlesztő programjainkat kutatásokra építjük. Tudományos eredményeink korábban a
„Valóságtérkép”-sorozat 10 kötetében jelentek meg, az európai nemzeti értékeinket pedig a
„Hol a helyünk Európában?”sorozatban mutatjuk be folyamatosan. E kiadványoknak továbbra
is nagy sikere van a külföldön dolgozó magyar értelmiségiek körében. A képességfejlesztés
hátteréhez kiadtuk pl. a „Kiterjesztett tehetséggondozás”,”Az iskola szociálpszichológiai
jelenségvilága” és a „Szociális életképesség kialakítása” című köteteket. Mindkét területen égető
szükséglet a valóságot szondázó és a módszertani új kiadványok megjelentetése. Nagyon
sajnálatos tény az, hogy az erre vonatkozó pályázataink (bár magas szakmai szinvonalukat
mindig elismerik), legtöbbször a nyertesek között folyamatosan várólistára kerülnek.
A 2017-ben végzett szakmai munka mérlege
A PEME tevékenysége 2003 óta ezévben is folyamatos volt, szolgáltatásait (a finanszírozási
háttér és az egyéni áldozatvállalások engedte keretben) tervszerűen működteti, kutatásikiadványozási-képességfejlesztő projektjei többéves rendszerben valósulnak meg.
A pszichológiai műhely és az Elnökség – az Emberi Erőforrás Támogató segítségével - indították
be ezév júliusában a „Professzorok az innovatív fiatalokért” határokon átnyúló egyéves, NTPPKTF-17-0016. számú mentor-programunkat. E program keretében 12 mentorált tehetséges
fiatal (6 mentor segítségével) készült fel arra, hogy 200 fő, 14-25 éves fiatalnak előadásokat
tartsanak és tréninget vezessenek. Tovább folytatjuk a „Magyar vezető értelmiségiek!
Hazavárunk Benneteket”nemzetközi projektet /ehhez - bár pályázatot nyertünk- a pénzt a
főhatóság „parkolópályára” tette, s jelenleg is ott van./
Ezévben 3 pályázatot adtunk be, ezekből egy esetben sikerült támogatást szereznünk.
Az Elnökség anyagi támogatásával, társszervekkel együtt szervezett a Pszichológia-Művészet
Műhely országos művészeti vetélkedő programot a Reformáció jubileumának megünneplésére,
melyben nagy sikere elsősorban Dr. Pálkövi Máriának és csapatának köszönhető.
A Reformációs ünnepségsorozat zárásaként a XV. PhD-Konferencián Dr. Fürj Zoltán, a
Történelem Műhely vezetője tartott előadást. /Ennek az ünnepségsorozatnak az előkészítésekor
is pályáztunk támogatásra, sikertelenül./
A PEME jelentős országos szervezet, programjait tagjai, vezetői, támogatói, aktivistái,
önkéntesei és segítői bonyolítják le legnagyobbrészt társadalmi munka keretében. S így
végzik a szervezet építését és vezetését is. 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. /Sok tagunk önkéntes munkával teljesíti a tagsági díjat is/.

Tartalmi munkánk központi filozófiája 15 éve a következő: a nemzeti értékek és érdekek
támogatása és ezek érvényesítésének előmozdítása a humánus európai szemlélet széleskörű
elterjesztésével itthon és külföldön. Ennek érdekében folyamatosan sikeres tagtoborzást
végzünk a fiatal vezető értelmiségiek körében. Tagjainkat továbbra is szervezetten készítjük
fel az Egyesület továbbfejlesztésére és jövőbeni vezérlésére. Honlapunkon a „Nyílt tér”
mezőben minden műhely saját gondozású terepet működtethet folyamatosan, s még külön két
„fűl”áll a fiatalok rendelkezésére.
2017-ban folytattuk a PhD–hallgatók és mesterszakos diákok számára biztosítható
tudományos karrier-tervezési lehetőségek megteremtését.
Ezévben a fiatal kutatók legújabb tudományos eredményeinek bemutatására 2
központi (áprilisban és novemberben) és 2 területi konferenciát szerveztünk. A
konferenciák témaköreit elektronikus kiadványokban jelentettük meg (eddig 16 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. A képzéseket, rendezvényeket a helyi
egységeinkkel, illetve társszervekkel, pl. Debrecenben az Új Nemzedék Irodával, az
Anyaoltalmazó Alapítvánnyal, vagy országosan a Fitt Image-val együtt szervezzük.
Az európai integráció jegyében megszerzett jogosítványaink alapján érdekvédelmet is
végzünk, különösen felerősödött a fiatal értelmiségiek érdekeit védő tevékenységünk, s
kibővült jelenlétünk koncepcionáló konferenciákon.
Ezekkel a szakmai programokkal az alábbi nagyságrendű célcsoportokat értük el 2017-ban
- tanácsadás: 850 fő
- belső továbbképzés: 90 fő, külföldön dolgozó aktivisták fórumai: 240 fő
- fiatal kutatók előadásai és tanulmányaik megjelentetése: 120 fő
- felkészítés a sajátos helyzetű fiatalok mentorálására és facilitálására: 50 fő
- mentorálás: 120 fő
- kutatók konferencia-részvétele: 140 fő
2017-ben Egyesületünk egy alkalommal tartott rendes évi küldöttközgyűlést az éves munka
értékelésére, 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.
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