
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2020. június 25-i elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  15 óra 
Helyszín:  Eiffel Bisztró (Eiffel Palace Irodaház, Budapest V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 

78.) 
 
Jelen vannak: 

Az elnökség tagjai: 
Baksay Gergely J Balázs Péter J Baráth Etele J 
Bencsik Ildikó J Bischof Zsolt J Bod Péter Ákos J 
Halm Tamás J Hegedüs Éva J Kádár Béla K 
Kovács Árpád J Madár István J Madarász László K 
Mádi Zoltán J Molnár József J Palócz Éva J 
Palotai Dániel J Patai Mihály J Pleschinger Gyula J 
Pongrácz Ferenc J Selmeczi-Kovács Zsolt J Terták Elemér J 
  Wolf László J   

 
A felügyelőbizottság tagjai: 

Beke-Martos Gábor K Borbély Attila J Dobrocsi Nándor K 
Kerekes György J Sándorné Kriszt Éva J Szarka Gábor J 
  Zsakó Enikő K   

 
Az MKT Titkárságáról: 

Nagy Gábor Miklós J   
 
 

Pleschinger Gy.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a 
titkárság munkatársait. Külön köszönti az Elnökség és az FB újonnan megválasztott tagjait: 
Baksay G.-t, Baráth E.-t, Molnár J.-t és Selmeczi-Kovács Zs.-t az Elnökségben, Szarka G.- t pedig 
a Felügyelőbizottságunk tagjainak a sorában. Gratulálni Borbély A.-nak a Sportközgazdsági 
Szakosztály elnökének, a felügyelőbizottság tagjának, aki a Magyar Telekom Nyrt. 
felügyelőbizottságának elnöke lett. Emellett gratulál, Hegedüs É. főtitkárnak, akit nemrégiben 
immár harmadik ciklusban választották meg a Magyar Bankszövetség elnökségi tagjának. Kéri az 
elnökség tagjait, hogy az előzetesen kiküldötteknek megfelelően fogadják el a napirendet, amely a 
következő: 

1. Gondolatok a 2020–2023 közötti elnökségi ciklus elé 
2. Az 58. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületei 
3. Egyebek 

 
S z a v a z á s  a  n a p i r e n d r ő l. 
 
Az elnökség tagjai a napirendet egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér az első napirendi pontra, és a májusi tisztújítás kapcsán elmondja, hogy 
két tekintetben is történelmet írt a Magyar Közgazdasági Társaság. Ez volt az első online 
tisztújítás, és talán az első olyan, ahol 100 százalékos részvétel mellett 100 százalékos 
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támogatottsággal választották meg a küldöttek az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait. Úgy véli: 
a tisztújítás eredménye egyfajta üzenet is volt: jelezte, hogy a tagság elégedett volt az elnökség 
eddigi teljesítményével és azzal az iránnyal, amelyet az eddigi elnökség folytatott. Az elmúlt három 
év eredményei kapcsán emlékezteti az elnökség tagjait arra, hogy az MKT bővítette a nemzetközi 
kapcsolatait. A társaság önálló szekcióval vett részt a közgazdász-világkongresszuson Mexikóban, 
és a cél az, hogy bár most Bali nyerte a rendezés jogát, néhány éven belül – a ’70-es évek után 
ismét – Budapest és az MKT lehessen a nagy presztízsű konferencia házigazdája. Elmondja, hogy 
az MKT együttműködést kötött a V4-ek közgazdasági társaságaival, és ez a kooperáció már több 
sikeres konferenciát eredményezett, köztük a V4-es Közgazdasági Diákolimpiát, amelynek a 
nemzetközi döntőjét novemberben az MKT rendezi Budapesten. A társaság felvette a kapcsolatot 
a Francia Közgazdasági Társasággal, két közös rendezvényt is szervezett az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal; és továbbra is kiváló a kapcsolata a határainkon túli magyar 
testvérszervezetekkel – olyannyira, hogy részt vett többek között a Vajdasági Gazdaságfejlesztési 
Program hatásvizsgálatában.  
 
Fontos eredményként értékelte, hogy az MKT kezdeményezésére, az MNB kiválósági 
ösztöndíjprogramjának mintájára a Felvidéken, Erdélyben és a Vajdaságban is ösztöndíjprogram 
indult a magyarul tanuló közgazdász hallgatók támogatására; valamint hogy az MKT Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének közreműködésével Beregszászon elindult a Kárpátaljai 
Magyar Közgazdasági Társaság megalapítása is. Kiemelt feladatnak nevezte, hogy a következő 
három évben az MKT a társaság 3 ezer 200 fős tagságában felhalmozott tudásra alapozva talán 
egy kicsit többet hallassa a hangját a gazdaságpolitika döntéshozói felé.  
 
A szervezeti kérdésekről szólva elmondta, hogy a Magyar Közgazdasági Társaságnak jelenleg már 
25 szakosztálya és 17 megyei szervezete van, nagyon széles tematikát fed le. Ugyanakkor azt látni, 
hogy bár összességében nagyon sok rendezvénye volt a társaságnak, vannak szakosztályok és 
megyei szervezetek, amelyek jobban húznak, mint mások. A kevésbé aktív megyei szervezetek és 
szakosztályok segítése érdekében arra kéri az elnökség tagjait, hogy legyenek aktívak, az 
elnökségből mindig legyen valaki, aki részt vesz és előadást tart vagy az MKT céljairól szól néhány 
mondatot a megyei szervezetek és a szakosztályok ősszel várható tisztújításain. Bejelenti, hogy 
egyfajta mentorprogramot szeretne indítani az MKT az ifjúsági szervezeteknél is, ahol évek óta 
nagyon nagy gond a szervezeti fluktuáció. Azt szeretnénk, hogy a helyi, egyetemi ifjúsági 
bizottságoknál legyen társelnökként egy-egy tanársegéd, adjunktus, fiatal oktató a diákok mellett, 
aki állandóságot adna az adott szervezetnek, és koordinálná is a fiataljaink munkáját. Ebben az 
elnökség kéri a megyei szervezetek segítségét. Szeretné, hogy aktív elnökség legyen, és hogy az évi 
évi 2–3 elnökségi ülésen lehetőleg minden elnökségi tag vegyen részt. 
 
A társaság anyagi helyzete kapcsán tájékozatja az elnökség tagjait arról, hogy az MKT 
gazdálkodását egyfajta kettősség jellemzi. Rendezvényekre – hála elsősorban a Magyar Nemzeti 
Bank támogatásának – bőven van forrása a társaságnak, ugyanakkor a mindennapi működésre, 
vagyis az irodabérletre, a rezsire, a bérekre, a járulékokra fordítható forrásoknak erősen a 
szűkében van az egyesület. A működéssel kapcsolatos kiadásokat a küldöttgyűlés által a jövő évtől 
megemelt tagdíjak sem fedezik majd, ezért kiemelten fontos feladat a támogatók keresése, 
amelyhez valamennyi elnökségi tag segítségét kéri. 
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Hegedüs É.: Az elhangzottakkal egyetért. Megjegyzi, hogy kevés olyan civil szervezet van 
Magyarországon, amelyik ilyen jelentős intellektuális erővel tud dolgozni, mint a Magyar 
Közgazdasági Társaság. 
 
Pleschinger Gy.: Miután több hozzászólás nincs, rátér a 2. napirendi pontra és átadja a szót 
Hegedüs É. főtitkárnak. 
 
Hegedüs É.: Bejelenti, hogy 58. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületei megtörténtek, a 
konferenciaközpontot, a szállásokat lefoglalta a társaság, még az ebéd- és vacsoramenük is 
megvannak – mégis nagyon bizonytalan, hogy a koronavírus okozta helyzetben bele szabad-e 
vágni a konferencia megszervezésébe. Mivel a foglalások még kötbérmentesen visszamondhatók, 
az elnökségnek most kell meghoznia a döntést arról, hogy belevágjunk-e a konferencia 
megszervezésébe, vagy az idei vándorgyűlést – sok más szervezethez hasonlóan – egy online 
platformon rendezze meg az MKT, és jövőre szervezzen a társaság vándorgyűlést Szegeden. Az 
online forma új dolgokra ad lehetőséget, és véleménye szerint az a fontos, hogy az előadások így is 
minél inkább interaktív beszélgetések legyenek. A maga részéről az online megrendezést javasolja. 
 
Pleschinger Gy.: Megerősíti, hogy mindkét opció nyitott, minden az elnökség döntésén múlik.  
 
Terták E.: Úgy véli, hogy szeptemberben is sokan lesznek még, akiknek ebben a helyzetben a 
vándorgyűlési részvétel költsége túl nagy megterhelés volna, ezért is érdemes lenne fontolóra 
venni a konferencia elhalasztását. Úgy látja, egy online megoldással még szélesebb kör 
kapcsolódhatna be a szakmai programokba. 
 
Wolf L.: Megkérdezi, hogy egy kisebb rendezvény, streamelt előadásokkal nem lenne-e jó 
megoldás, hiszen a vándorgyűléseken a szakmai előadások mellett a személyes találkozások 
legalább annyira fontosak. 
 
Patai M.: Felajánlja, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Bölcs Várban tudja biztosítani a helyszínt és 
a szükséges technikát is a rendezvényhez. 
 
Madár I.: Beszámol az elnökség tagjainak arról, hogy a Portfolio.hu háromféleképpen készül az 
őszi konferenciáira: egyelőre mindent személyesen részvétellel, közönséggel tervez, de oly módon, 
hogy a külföldi előadók videós bejelentkezéssel tartják meg az előadásukat. Ha súlyosbodik a 
járványhelyzet, a konferenciáikat félonline módon tartják meg, amikor az előadók és a szervezők 
egy helyen vannak, a közönség pedig online figyelemmel az előadásokat. Súlyos helyzetben pedig 
teljesen online módon szervezik meg a fórumaikat. Úgy látja, hogy egy teljesen online konferencia 
megszervezése nagyon nagy technológiai szervezési igénnyel jár. 
 
Baráth E.: Szinte minden nap vett részt ilyen vegyes szervezésű konferenciákon az elmúlt 
időszakban, és jó tapasztalatokat szerzett., ezért vegyes megoldást javasol, teljesen online 
szekciókkal, és kisebb létszámú helyi közönség előtt megtartott, élőben közvetített plenáris 
előadásokkal. 
 
Hegedüs É.: Javasolja, hogy – élve Patai M. felajánlásával – a Bölcs Várban legyenek a plenáris 
előadások, a szekciók előadásai pedig teljesen online módon készüljenek el. 



 4 

 
Terták E.: Javasolja az elnökségnek, hogy egyúttal Szegednek ajánlja fel a jövő évi konferencia 
megrendezésének a jogát. 
 
Pleschinger Gy.: Az elhangzottakat figyelembe véve ismerteti a határozati javaslatot, amely a 
következő: „A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a koronavírus okozta bizonytalanságok 
és kockázatok miatt 2021-re halasztja a szegedi közgazdász-vándorgyűlést, a 2020-as konferenciát 
pedig részben digitális platformon szervezi meg a társaság. Ennek keretében az élőben közvetített 
plenáris előadások helyszíne a Bölcs Vár legyen, a szekciók előadásai pedig online videó 
formájában készüljenek el.” Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
S z a v a z á s 
 
A határozati javaslatot az elnökség tagjai 19 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/1/2020.06.25. 
sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a koronavírus okozta bizonytalanságok és 

kockázatok miatt 2021-re halasztja a szegedi közgazdász-vándorgyűlést, a 2020-as konferenciát pedig részben 

digitális platformon szervezi meg a társaság. Ennek keretében az élőben közvetített plenáris előadások helyszíne a 

Bölcs Vár lesz, a szekciók előadásai pedig online videó formájában készülnek el. 

 
Pleschinger Gy.: Rátér az egyebek napirendi pontra, és megkérdezi, kinek van bejelentenivalója, 
kérdése az elnökség tagjai közül. 
 
Terták E.: A vándorgyűlés technikájáról határozott az elnökség, de mi legyen a konferencia 
témája? 
 
Hegedüs É.: A koronavírus-járvány hatásai a gazdaságra megkerülhetetlen témája az idei 
konferenciának. Az előadók között Matolcsy György jegybankelnökre és Varga Mihány 
pénzügyminiszterre mindenképpen számít az MKT. Július 10-ig kéri, várja az elnökség tagjaitól a 
javaslatokat további előadókra, illetve témákra. 
 
Terták E.: Kérdés, hogy ingyenes legyen a konferencia, vagy fizetni kelljen a videós tartalmak 
megtekintéséért. Fontos, hogy sikerüljön megfelelő mennyiségű szponzori támogatást gyűjteni a 
konferencia kapcsán. 
 
Wolf L.: A személyes részvétellel zajló plenáris ülés lehetne borsosabb részvételi díjú, az online 
tartalom viszont mindenképpen legyen olcsóbb. 
 
Palotai D.: Javasolja, hogy az online tartalmak megtekintése legyen ingyenes. 
 
Pleschinger Gy.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a középiskolásoknak szóló, V4-es 
Közgazdasági Olimpia áprilisról elhalasztott, nemzeti döntőjét – ha a járványhelyzet engedi – 
szeptember 12-én rendezi meg az MKT a Bölcs Várban, a V4-es nemzetközi döntőt pedig 
november közepén-végén ugyanott, ha a járványhelyzet engedi. 
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Palotai D.: Bejelenti, hogy szeptembertől Wasingtonban az IMF ügyvezető igazgatójaként 
dolgozik majd, a kelet-közép-európai térség nyolc országát képviselve. Így bár személyesen nem 
tud részt venni majd az elnökség ülésein, d online módon feltétlenül bekapcsolódik a munkába.  
 
Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, megköszöni a fegyelmezett munkát 
az elnökség és a felügyelőbizottság jelenlévő tagjainak, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 


