
MELLearN 2015. évi közhasznúsági jelentése: 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Közcélú feladatai és kapcsolódó stratégiai célkitűzései alapján a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át 

Tartó Tanulásért Egyesület 2015. év elején megújította hagyományos tevékenységeit, egyrészt igyekezett 

továbbvinni a magyar felsőoktatási lifelong learning országos fórumának szakmai – tudományos összejöveteleit, 

másrészt új fejezetet nyitott az egyesület életében azzal, hogy egy valóban informatív honlappal, és bővülő 

partnerségi együttműködésekkel erősítette meg az Egyesület ismertségét és elismertségét.  

A hagyományokra építve két jelentősebb szakmai tanácskozást tartott a MELLearN 2015-ben:  

 2015. április 9-én a Pannon Egyetem meghívására egy egész napos szakmai műhelykonferenciát 

szervezett az Egyetem keszthelyi Georgikon Karán a fogadó intézménnyel Egyesületünk. A rendezvényen 

közel 60 fő résztvevő jelent meg, s remek plenáris és szekció-előadások hangzottak el. E program 

keretében tartottuk meg az éves MELLearn-közgyűlést, ahol új elnököt választott Egyesületünk Prof. 

Földesi Péter egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem rektora személyében, s belépett az 

Elnökségbe Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora. Ezzel a lépéssel megújult az Elnökség 

és új tagokkal megújult a Felügyelő Bizottság egyaránt. 

 2015. október 15-én tartotta a MELLearN a hagyományos 11. Lifelong Learning konferenciát, mely 

először ősszel és nem tavasszal került megszervezésre, ennek ok az volt, hogy az új ügyvezető nem látta 

2015. január közepi megválasztásakor elegendőnek az időt jól és szervezetten felkészülni egy sikeres 

tavaszi éves konferenciára. A győri Széchenyi István Egyetemen több, mint hetven résztvevővel és három 

külföldi vendégelőadóval sikeres konferenciát tartott Egyesületünk, mely képes volt tizenhat 

tagintézmény támogatását bírni. A konferencia előadásaiból 2016. tavaszára szakmai kiadványt 

jelentetünk meg E-book formátumban. 

 2015. október végétől megkezdődött a 2016. évi konferencia előkészítése, melynek a Budapesti 

Corvinus Egyetem ad otthont. (A rendezvényt az Európai Felnőttoktatási Társaság és a Tempus 

Közalapítvány honlapjai is hirdették!) 

Megújult a MELLearN honlapja, ahol friss és informatív hírek jelennek meg az életen át tartó tanulás, ill. a 

felsőoktatási lifelong learning irányhoz kapcsolódó oktatási, kutatási és szervezetfejlesztési, módszertani 

témákban. Folyamatosan gondozzuk a honlap tartalmát, s ahhoz kikérjük a tagintézmények képviselőinek 

véleményét, javaslatait. Az intézményi képviselők folyamatosan megkapják a MELearN e-hírlevelét!  

Partnerségi irányok: 

 Megújítottuk nemzetközi együttműködésünket az Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózatával 

(eucen), amely szervezetben tagdíj nélkül vehetünk részt a nemzeti LLL hálózatok partnerségében és 

azon keresztül az eucen felsőoktatás-fejlesztő tevékenységében, s ennek alapján megvalósítjuk az eucen 

COMMIT projektjének eredményei (Elköteleződés a felsőoktatás társadalmi dimenziója mellett) nemzeti 

disszeminációját. 

 Partneri kapcsolatra léptünk 2015-ben a Magyar Rektori Konferenciával, ezt 2015 elején az MRK elnöke 

és a MELLearN elnöke megerősítette egy együttműködési megállapodással! 

 Előkészítettük, hogy 2016. április 22-én a Tempus Közalapítvánnyal is megköthető legyen egy partneri 

megállapodás, melyet tervezetten a TKA és a MELLearN elnökei jegyeznek majd! A fontosabb MELLearN 

eseményekről a Tempus hírlevele is beszámol idén tavasztól! (Konferenciánkat is hirdette a TKA!)  

Készítette: Dr. Németh Balázs, MELLearN ügyvezető elnök – Pécsett, 2016. április 2-án. 


