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

/Vitaanyag!/
Beszámoló
a
2019-ben végzett szakmai tevékenységről és a pénzügyi tervek teljesüléséről
Egyesületünk életében nem volt könnyű a 2019-es év, bár folytatódott tartalmi munkánk
megújulása és szervezeti életünk 2016 óta tartó új alapokra való helyezése. Munkánkat nagyban
nehezítette az, hogy két (egyébként nyertes) pályázatunkat várólistára helyezték, két /tehetség/
pályázatunkat, melyekre építve a 2017-ben elkezdett „Professzorok az innovatív fiatalokért”
sikeres nemzetközi programunkat szerettük volna folytatni, elutasították, ezek összesen csaknem
20 millió forintot jelenthettek volna a tartalmi munkánk háttereként.
Szervezetünket még inkább jellemző sok új tag bevonása, a vezérlési dinamizmus és az önálló
ötletek megfogalmazása, s a növekvő számú szakmapolitikai műhelyekben és a regionális
egységeinkben folyó önálló kezdeményezés. Marketing tevékenységünk még mindig javítandó, s
gyakran nem azonos az elnökség és a tagság egy részének akarata. Továbbra is sokkal harcosabb
kiállást várnak el tőlünk a regionális szervezeteink és tagjaink egy része, a ránk figyelő
tudományos szakma és közvélemény. Mindezzel párhuzamosan egyre több közeledéssel,
megkereséssel kapcsolatban érezhetünk hozzánk való csatlakozási aktivitást - különösen az MTA
„különleges” helyzetbe kerülése óta.
. Társadalmi problémaérzékenységére épülő szakmai megoldáskereső szervezetünk tevékenysége
Budapestre és az összes megyére kiterjed. Emellett 2019-re már öt szomszédos országban
(Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) és négy távolabbi helyszínen alakult meg saját
PEME-egység a határon túl élő és a külföldön dolgozó magyar értelmiségiek és fiatalok
szevezetünk munkájába való bekapcsolása, illetve a hazával való kapcsolatok erősítése céljából.
Koncepcionáltuk a „Digitális Kor és a személyiséget érő kihívások kezelése” című országos
kezdeményezésünket is. Tovább folytatódnak a „Hazavárunk” program rendezvényei, ezekben
továbbra is a kapcsolattartás a fő cél, s folyamatosan bemutatjuk Egyesületünket, a hazai
helyzetet. E program keretében több külföld helyszínen tartottunk közös vita-programokat és
klubfoglalkozásokat.
Egyesületünkben tagjaink, vezetőink és helyi szervezeteink több éven áthúzódó sokfajta –
elsősorban önálló szervezésű- célszerinti tevékenységet folytatnak: tudományos kutatás, nevelés,
oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok és etnikai kisebbségek társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése (elsősorban a körükből jött diákok és értelmiségiek speciális
kiképzése nyomán), érdekképviselet, valamint a magyar európai nemzeti értékek feltárása és
publikálása során a humánus európai szemlélet kialakítása a magyar személyiségekben.
A műhelyek/szekciók szervezésében megvalósított hagyományos regionális és helyi
programjaink mellett esetlegesen/folyamatosan új programok indulnak, fókuszukban továbbra is
a diákok és a fiatal értelmiségiek felkészítése áll.
2019-ben 4 új képzési formát, továbbképzési tanfolyamot engedélyeztettünk:
1. Életképesség tréneri képesítés szerzése a szociális munkát végzők körében,
2. Tehetségfejlesztő trénerképzés,
3. Életképességek fejlesztése tréning,
4. Kommunikációs/siker- tréning.
Ezek koordinálására új képzési igazgatót neveztünk ki Dr. Zuti Pál személyében.

A fiatal tudósok munkájának elismeréseként 2019-ben 6 kiváló fiatal kutatót részesítettünk –
külső támogatásból - Dr. Szilágyi Vílmos Nívódíjban.
A képességfejlesztési rendszer megerősítése 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 20 nemzetközi PhD- konferenciát szerveztünk,
melyekre építve /mintegy 1100 fiatal résztvevő tanulmányaiból/ közel 12 000 oldalt publikáltunk
20 elektronikus kötetben.
Hagyományos programjainkon, tanácsadásban, tréningeken az elmúlt években mintegy 17000
fő, a tréneri-mentori-facilitátori felkészítéseken és -továbbképzésben 940 fő (köztük sok
pszichológus, pedagógus és hallgató), a mentorálásban pedig csaknem 1500 fő vett részt.
A PEME munkája nagyobb részt több évre áthúzódó folyamatos tevékenységet jelent, szakma
tevékenysége 2003 óta folyamatos, programjait, szolgáltatásait (a finanszírozási háttér és az
egyéni áldozatvállalások engedte keretben) tervszerűen működteti, kutatási-kiadványozásikonferenca-képességfejlesztő projektjei többéves rendszerben valósulnak meg.
Ezévben kibővítettük a „Magyar vezető értelmiségiek! Hazavárunk Benneteket”nemzetközi
projektet /ehhez 2018-ban is adtunk be pályázatot, de nem sikerült támogatást szereznünk. Mégis
komoly eredményeket jelent számunkra az, hogy már 6 külföldi helyen alakult a PEME-hez
kapcsolódó „Hazavárunk-klub”, s az ezekben nagyon aktív baráti, szervezeti életet élő többezer
fiatal tekint bennünket olyan partnereknek, akik a hazához kapcsolják őket.
A PEME jelentős, szervezetileg sértetlen országos szervezet, programjait tagjai, vezetői,
támogatói, aktivistái, önkéntesei és segítői bonyolítják le legnagyobbrészt saját erőforrásokból. 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 folyik, jelenleg is sok-sok egyéni támogatással, áldozatvállalással
és önkéntes munkával.
Minden éves beszámolónkban megismételjük, hogy tartalmi munkánk központi
filozófiája 17 éve a nemzeti értékek és érdekek támogatása és ezek érvényesítésének
előmozdítása a humánus európai szemlélet széleskörű elterjesztésével a magyarok
körében. Ennek érdekében folyamatosan sikeres tagtoborzást végzünk a fiatal
értelmiségiek között. Tagjainkat továbbra is szervezetten készítjük fel az Egyesület
továbbfejlesztésére és a mentorált fiatal tudós tagtársainkat a szervezet jövőbeni vezérlésére.
2019-ben a fiatal kutatók legújabb tudományos eredményeinek bemutatására 2
központi hazai (áprilisban és novemberben), 3 területi és 2 külföldi tudományos
konferenciát szerveztünk a PhD–hallgatók és mesterszakos diákok számára biztosítható
tudományos karrier-tervezési lehetőségek megteremtésére
2019-ben a konferenciák témaköreit két elektronikus könyvben jelentettük meg (eddig
20 kötetben tettük lehetővé a fatal kutatók kutatási eredményeinek legszélesebb körű gyors
bemutatását.)
Tudományos vitákat a szakmapolitikai műhelyeink és az Elnökség PhD-Szekciója
folyamatosan és rugalmasan szerveznek, egyeztetve az Elnökséggel. A programok jelentős
részét és a képzéseket a helyi egységeinkkel, illetve társszervekkel együtt bonyolítjuk le.
Az európai integráció jegyében megszerzett jogosítványaink alapján érdekvédelmet is
végzünk, különösen felerősödött a fiatal értelmiségiek érdekeit védő tevékenységünk, s
megszaporodott a jelenlétünk a koncepcionáló konferenciákon, s az MTA, vagy a hazai és
külföldi egyetemek szervezte tudományos vitákon is.

Ezekkel a szakmai programokkal ezévben az alábbi nagyságrendű célcsoportokat értük el: tanácsadás: 800 fő, belső továbbképzés-felkészítés: 500 fő, külföldön dolgozó aktivisták
fórumai: csaknem 2000 fő, fiatal kutatók előadásai és tanulmányaik megjelentetése: 120 fő,
mentorálás:(hazai és határokon túli): 1200 fő, tagjaink konferencia-részvétele és szekcióelnökségek: 150 fő.
--2019-ben Egyesületünk egy alkalommal tartott rendes évi Küldöttközgyűlést az éves
munka értékelésére, a FEB véleményének megismerésére, s a következő évi programok
tervezésére. Az Elnökség mind gyakrabban működik on-line koordinációban.
Az Egyesület céljainak és a pénzügyi-számviteli jogszabályoknak megfelelően folytatta
tevékenységét – 2019-ben államilag nem támogatott - független szervezetként. A bevételek
és kiadások adatait a Mérleg tartalmazza. A pénzügyi bevételek és kiadások 2019-ban
legnagyobbrészt a terveknek megfelelően alakultak, a terv- és a tényszámok között nem
volt nagy különbség.
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