
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2021. május 6-i online elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  10 óra 
Helyszín:  Az MKT Webex-csatornája 
Jelen vannak: 
 

Név Titulus Név Titulus 
Baksay Gergely elnökségi tag Mádi Zoltán elnökségi tag 
Balázs Péter elnökségi tag, alelnök Palócz Éva elnökségi tag, alelnök 
Baráth Etele elnökségi tag Patai Mihály elnökségi tag, alelnök 
Bencsik Ildikó elnökségi tag Pleschinger Gyula elnökségi tag, elnök 
Bischof Zsolt elnökségi tag Wolf László elnökségi tag, alelnök 
Bod Péter Ákos elnökségi tag, alelnök Beke-Martos Gábor felügyelőbizottsági tag 
Halm Tamás elnökségi tag Borbély Attila felügyelőbizottsági tag 
Hegedüs Éva elnökségi tag, főtitkár Sándorné Kriszt Éva felügyelőbizottsági tag,  

FB-elnök 
Kovács Árpád elnökségi tag, örökös 

tiszteletbeli elnök 
Szarka Gábor felügyelőbizottsági tag 

Madár István elnökségi tag Zsakó Enikő felügyelőbizottsági tag 
Madarász László elnökségi tag Nagy Gábor Miklós titkárság, titkárságvezető 

 
 

Pleschinger Gy.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint 
a titkárság munkatársait. Megállapítja a határozatképességet, majd kéri az elnökség tagjait, hogy 
fogadják el a napirendet az előzetesen kiküldöttnek megfelelően. A napirendi javaslat a 
következő: 

1., Az MKT 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
2., Az MKT 2021. évi budapesti és országos pénzügyi terve 
3., Az 59. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületei 
4., Tájékoztató az MNB-vel megkötendő, újabb hároméves stratégiai megállapodásról 
5., Tájékoztató a Kormánynak küldött gazdaságpolitikai javaslatokról 
6., Tájékoztató a Közgazdasági Diákolimpiáról  
7., Egyebek 

 
Szavazást rendel el a napirendről. 
 
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 egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Az első napirend előtt megemlékezik azokról a kollégákról, akik az előző 
elnökségi ülés óta hunytak el: a két korelnökről, Kopátsy Sándorról és Gelsey Vilmosról, valamint 
Szalóki Andrásról, az MKT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének egykori elnökéről és 
Lados Mihályról, az MKT Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének titkáráról.  
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Megnyitja az első napirendi pontot, és megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy fűzzön szóbeli 
kiegészítést a gazdálkodással kapcsolatos, előzetesen elektronikusan kiküldött 
dokumentumokhoz. 
 
Hegedüs É.: A 2020. esztendőben a koronavírus-járvány a Magyar Közgazdasági Társaság 
(MKT) szakmai munkáját is nagyban befolyásolta, és sok tekintetben felülírta a társaság terveit. A 
pandémia berobbanásakor az elnökség úgy döntött, hogy az MKT valamennyi szakmai 
rendezvényét az online térbe helyezti át. E döntés nem csak a kisebb előadásokat, kerekasztal-
beszélgetéseket érintette, hanem az MKT legnagyobb éves rendezvényét, az 58. Közgazdász-
vándorgyűlést is. A társaság online rendezvényei nem csak számosságukban mutattak komoly 
eredményt, de szakmai tartalmukban és e rendezvényeket követő érdeklődők számában is. 
Látható ez a Webexen, az élő közvetítésekbe bekapcsolódók számában, valamint a YouTube-on 
és az MKT podcast-csatornáján is. A tagjainktól kapott visszajelzések alapján hiányzik nekik az 
MKT szakmai rendezvényei által kínált, személyes találkozások lehetősége. Ugyanakkor a 
megerősített online jelenléttel lényegesen több tagunkat és szakmai érdeklődőt ér el a társaság 
vidéken és a határainkon túl. 
 
Jó hír, hogy bár a pandémia ellenére az MKT legfontosabb szponzorai kitartottak, és a beérkezett 
adományok, támogatások stabilan biztosították az MKT működésének anyagi feltételeit. 
Pénzügyileg a tavalyi évet így összességében 6,8 millió forintos nyereséggel zárta a társaság. A 
fizikai rendezvények elmaradása miatt nem sikerült teljes egészében felhasználni tavaly az MNB 
támogatását. A tavaly fel nem használt 5,7 millió forint felhasználási határidejét idén április 30-ig 
meghosszabbította az MNB, és többek között a rendezvények színvonalas online streameléséhez 
szükséges videó- és hangtechnikai, illetve informatikai eszközökre fordíthatta a társaság. A megyei 
szervezetek bankszámláinak racionalizálása eredményes volt, a bankköltségek 40,5%-kal 
csökkentek, a házi pénztárak megszüntetésével pedig nagyban egyszerűsödött az adminisztráció. 
Ami a tagdíjbevételeket illeti, a május 6-i állás szerint idén eddig MKT-szinten 1382 tag fizetett 
11.530.000 Ft tagdíjat. Tavaly egész évben 1749 fő fizetett 10.014.000,- tagdíjat, vagyis a tagdíjat 
fizetők száma alapján 79%-nál, a tagdíjbevételek tekintetében 115,1%-nál tart pillanatnyilag az 
MKT. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy nemrégiben lezajlott a könyvvizsgálat az MKT-
nál, és a könyvvizsgáló a gazdálkodást és a könyvelést egyaránt rendben találta. AAz MKT 
továbbra is megfelel a civil törvényben előírtaknak, vagyis a közhasznú státuszhoz szükséges 
mutatóknak. 
 
Mindezek figyelembe vételével kéri az elnökséget, hogy a 2020. évi beszámolót támogassa, s azt 
elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni Hegedüs É. főtitkár tájékoztatóját. Bejelenti, hogy a titkárság két 
hete egy határozott e-mailben hívta fel azoknak a tagoknak a figyelmét az elmaradásukra, akik 
2018 óta nem fizettek tagdíjat – ez körülbelül 800 fő. Nekik a nyár elejéig lesz lehetőségük 
rendezni az elmaradást, ezt követően pedig inaktív státuszba kerülnek. Tájékoztatja az elnökség 
tagjait arról is, hogy tavaly 250 új belépő tagja volt az MKT-nak, idén pedig eddig körülbelül 140 
fő csatlakozott a társasághoz. 
 
Bejelenti, hogy a felügyelőbizottság április 27-én tárgyalta meg a beszámoló és a pénzügyi terv 
dokumentumait. Felkéri Sándorné Kriszt É.-t, az FB elnökét, hogy tájékoztassa az elnökség 
tagjait arról, hogy a Felügyelőbizottság hogyan látta a gazdálkodást. 
 
Sándorné Kriszt É.: Beszámol az elnökségnek az FB megállapításairól. Bejelenti, hogy az FB 
mind a beszámoló, mind pedig a 2021. évi pénzügyi tervet elfogadásra javasolja a 
küldöttgyűlésnek. A felügyelőbizottság javaslatai közül kiemeli, hogy a bevételnövelő források 
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felkutatását továbbra is szorgalmazni kell, különös tekintettel a vidéki szervezeteknél. A megyei 
szervezeteket külön ösztönözni kellene a vállalati kapcsolatok kiépítésére, és bevonásukra a 
társaság életébe. Az FB megfontolásra javasolja, hogy a Társaság a jövőben egy 
kritériumrendszert állítson fel a megyei szervezetek felé, amely szerint pl. legalább 500 E Ft 
bevétel, legalább 25 fő rendszeres tagdíjfizető tag és legalább évi 3 db rendezvény esetén 
vezethessen az adott megyei szervezet önálló bankszámlát. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni Sándorné Kriszt É. tájékoztatóját, majd miután kérdésre, 
észrevételre senki sem jelentkezik, szavazást rendel el. Ismerteti a határozati javaslatot, amely a 
következő: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT 2020. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta. A 2020. évi mérleget az eszközök és források egyező, 63 millió 820 ezer 
forintos összegével, eredménykimutatását pedig 6 millió 856 ezer forintos pozitív eredményével 
elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
 
S z a v a z á s  
 
Az elnökség tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 1/1/2021.05.06. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság 
elnöksége az MKT 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta. A 2020. évi mérleget az eszközök 
és források egyező, 63 millió 820 ezer forintos összegével, eredménykimutatását pedig 6 millió 856 ezer forintos 
pozitív eredményével elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér rá a 2. napirendi pontra, az MKT 2021. évi pénzügyi 
tervének megtárgyalására. Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy az Alapszabály értelmében az 
országos titkárság költségvetésének elfogadása az elnökség hatáskörébe tartozik, míg az MKT 
egészének a pénzügyi tervéről pedig a küldöttgyűlés dönt majd. Ennek megfelelően a napirendi 
pont végén két körben lesz szavazás. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi 
pontot, illetve szükség esetén tegyen szóbeli kiegészítést az írásban kiküldött anyagokhoz. 
 
Hegedüs É.: Javasolja, hogy a budapesti és az országos pénzügyi tervet – noha külön kell 
szavazni róla – tárgyalja egyben az elnökség, hiszen az országos tervnek mind a bevételek, mind 
pedig a kiadások szintjén a 90 százalékát a budapesti pénzügyi terv adja. Bejelenti, hogy a 
pénzügyi terv szerint a Magyar Közgazdasági Társaság 2021. évi összes tervezett bevétele 68 
millió 143 ezer forint, az összes tervezett kiadás pedig 60 millió 29 ezer forint. A tervezett 
bevételek így együttesen fedezik a 2021. évi tervezett kiadásokat. A bevételek és a kiadások 
alakulását természetesen nagyban befolyásolhatják a rendezvényekhez – különösen a közgazdász-
vándorgyűléshez – kapcsolódó támogatások, adományok, illetve reklámbevételeik. 
 
A bevételek között – konzervatív módon, kellő óvatossággal – csak a biztosra vehető 
bevételekkel számol az MKT. A működési költségek biztosítása érdekében a bevételeknél 
lehetőség szerint növelni szükséges az adományozók körét. E cél megvalósulásához kéri az 
elnökség és a felügyelőbizottság valamennyi tagjának segítségét. Úgy látja, hogy a személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából idén sem várhat a tavalyinál nagyságrendekkel nagyobb 
bevételt a társaság, ugyanakkor fontosnak érzi, hogy az elnökség tagjai és a megyei szervezetek 
vezetői is minden lehetséges csatornán népszerűsítsék az egyszázalékos felajánlás lehetőségét. 
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Bejelenti, hogy a kiadásoknál a tervezés mértéktartó, és többnyire az előző évi tervhez, illetve az 
előző évi tényleges felhasználáshoz igazodik. A Titkárság munkatársainál az elmúlt évben nem 
történt béremelés, így 2021-ben a KSH által kiadott tavalyi nemzetgazdasági átlaggal, 9,7 
százalékos bérfejlesztéssel kalkulál a pénzügyi terv. Kéri az elnökséget, hogy az MKT országos 
titkárságának 2021. évi pénzügyi tervét fogadja el, az MKT egészének 2021. évi pénzügyi tervét 
pedig javasolja elfogadásra a küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a tájékoztatást, majd felkéri Sándorné Kriszt É.-t, az FB elnökét, 
hogy tájékoztassa az elnökség tagjait arról, hogy a Felügyelőbizottság hogyan értékelte a 2021. évi 
pénzügyi tervet.  
 
Sándorné Kriszt É.: Bejelenti, hogy az FB a 2021. évi pénzügyi tervet elfogadásra javasolja a 
küldöttgyűlésnek, valamint tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a felügyelőbizottság 
támogatja a titkárság dolgozóinak 9,7 százalékos béremelését, továbbá megerősíti az Elnökség 
azon törekvését, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság székhelye saját ingatlanban legyen. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a tájékoztatást, és hozzáteszi, hogy sajnos eddig nem voltak 
eredményesek azok az egyeztetések, hogy az MKT a kormánytól kaphasson egy olyan saját 
tulajdonú ingatlant, ami nem csak a titkárságnak biztosít irodát és a szakosztályi rendezvényeknek 
helyszínt, de egy részének bérbe adásával működési célokra fordítható bevételt is jelentene a 
társaság számára. A kormány által eddig felajánlott, Bartók Béla úti ingatlan e céloknak sajnos 
nem felelt meg, és nagyon sokba került volna a felújítása. Miután kérdésre, hozzászólásra senki 
sem jelentkezik, szavazást rendel el a napirend kapcsán. Először arról kérdezi az elnökséget, hogy 
elfogadja-e az MKT országos titkárságának 2021. évi pénzügyi tervét. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség tagjai az MKT országos titkárságának 2021. évi pénzügyi tervét 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 2/1/2021.05.06. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége 
az MKT Országos Titkárságának 2018. évi pénzügyi tervét 61 millió 25 ezer forintos tervezett bevétellel és 56 
millió 692 ezer forint tervezett kiadással elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Szavazást rendel el az MKT egészének 2021. évi pénzügyi tervéről.  
 
S z a v a z á s  
 
Az elnökség tagjai az MKT egészének 2021. évi pénzügyi tervét egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 3/1/2021.05.06. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége 
az MKT egészének 2021. évi pénzügyi tervét 68 millió 143 ezer forint tervezett bevétellel és 60 millió 29 ezer 
forint tervezett kiadással elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
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Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, az 59. Közgazdász-vándorgyűlés 
előkészületeire. Bejelenti, hogy ezzel kapcsolatban nagyon nehéz helyzetben van a társaság. Nem 
a tartalmi kérdéseket illetően, mert ami formálódik, az megint egy erős programot mutat: a 
felkérni tervezett előadók között ott van Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mihály 
pénzügyminiszter, Gita Gopinath, az IMF vezető közgazdásza, Rékasi Tibor, a Magyar Telekom 
Nyrt. vezérigazgatója, Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnöke és esetleg Halmai Péter friss 
Széchenyi-díjas akadémikus, egyetemi tanár. Az igazi fejtörést a helyszín és a forma okozza. 
 
Nem lehet ma még előre látni, hogy szeptember második felében hogyan alakulnak majd a 
járványügyi mutatók, és bizonytalan az is, hogy ebben a helyzetben azok az intézmények, amelyek 
évről évre nagy létszámban küldik el a munkatársaikat a konferenciára, vajon idén is megteszik-e 
ezt. Nem tudni, hogy a szegedi konferenciaközpont 500 fős nagytermébe be lehet-e majd 
szeptember 23-án ülni 500-an, vagy minden második széket szabadon kell hagyni, és így tovább. 
 
A tavalyi, online közgazdász-vándorgyűlés visszhangja és nézettsége is jó volt, a konferencia élő 
közvetítését 11 és félezren nézték a két nap alatt, a vándorgyűlés videóanyagait pedig – a 
szekciókat is beleértve – a mai napig körülbelül 20 ezren tekintették meg. A tagjainknak 
természetesen nagyon hiányzik a személyes találkozás lehetősége, a networking, amit ez a 
konferencia jelent évről évre, de a tervezés bizonytalanságai miatt kéri az elnökség tagjainak a 
véleményét, hogy rendezzen-e Szegeden konferenciát a társaság, vagy idén még maradjon az 
online formánál. 
 
Hegedüs É.: Úgy véli, hogy bár egyre nő a beoltottak száma, de a járványhelyzet miatt felelősen 
nem lehet idén nagy konferenciát szervezni, és elsősorban a biztonságra kell törekedni. 
 
Nagy G. M.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az MKT Csongrád Megyei Szervezete 
tisztában van az idei rendezés kockázataival, és örömmel vállalja 2022-ben is a rendezést, ha úgy 
dönt az elnökség. 
 
Bod P. Á.: Hibrid konferencia megrendezését javasolja, ahol az előadók – és ha azt a 
járványhelyzet engedi,, egy kisebb létszámú közönség – egy helyszínen van, a legtöbben pedig 
interneten követik figyelemmel a konferenciát. 
 
Hegedüs É.: Az elhangzottakra tekintettel javasolja, hogy szeptember 23-24-én egy olyan 
budapesti helyszínen legyen az idei konferencia, ahol – ha a járványhelyzet engedi – egy kisebb 
létszámú közönség is figyelemmel tudja követni az előadásokat. 
 
Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, megkéri Nagy G. M. 
titkárságvezetőt, hogy az elhangzottak figyelembe vételével fogalmazzon meg egy határozati 
javaslatot, és azt az elnökségi ülést követően, elektronikusan küldje ki szavazásra az elnökség 
tagjainak. 
 
Az elnökségi ülést követően lebonyolított emailes szavazás alapján az MKT elnöksége 14 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntéssel a következő 
határozatot hozta: 
 
Az MKT Elnökségének 4/1/2021.05.06. számú határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság 
Elnöksége a járványhelyzet okozta kockázatokat és bizonytalanságokat mérlegelve úgy határoz, hogy az 59. 
Közgazdász-vándorgyűlést 2021. szeptember 23-24-én Budapesten rendezi meg, a tavalyihoz hasonlóan hibrid 
formában, élő internetes videókövetítéssel. A konferencia helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy ha a járványhelyzet 
ezt akkor engedi, úgy egy limitált létszámú közönség a helyszínen tudja figyelemmel követni az előadásokat, az 



 6 

aktuális járványügyi előírások figyelembe vétele mellett. A szekciók előadásait és panelbeszélgetéseit a tavalyihoz 
hasonló módón előre rögzíti az MKT, és azokat a vándorgyűlés kezdetekor teszi nyilvánossá a konferencia 
honlapján. 
 
Pleschinger Gy.: Rátérhetünk a következő napirendi pontra, ami egy tájékoztató az MNB-vel 
megkötendő, újabb hároméves stratégiai megállapodásról. Felkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy 
adjon tájékoztatást az elnökség tagjainak.  
 
Hegedüs É.: Bejelenti, hogy a Magyar Nemzeti Banktól megkapta a társaság a hivatalos értesítést 
arról, hogy újabb három évre számíthat az MNB évi 30 millió forintos támogatására. Ezt a keretet 
továbbra is a rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra fordíthatja az MKT. A szerződés aláírása 
folyamatban van, május elsejétől léphet hatályba. Az első 30 millió forint felhasználására 2022. 
április 30-ig lesz lehetőség. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a tájékoztatást, és rátér a következő napirendi pontra, amely az 
MKT gazdaságpolitikai javaslatcsomagja a kormány számára. Bejelenti, hogy magát a 
dokumentumot valamennyi elnökségi tag, illetve a szakosztályok elnökei is megkapták. 
Köszönetet mond az anyag összeállításában közreműködő szakosztályoknak és elnökségi 
tagjainknak, különösen Terták E.-nek, Baráth E.-nek és Halm T.-nek. Tájékoztatja az elnökség 
tagjait arról, hogy eddig Gulyás Gergelytől, Kásler Miklóstól és Nagy Istvántól érkezett 
köszönőlevelél. Egyúttal bejelenti, hogy május 13-án lesz egy online konferenciája az MKT-nak a 
javaslatcsomag kulturális szférát érintő részéről, ahol az elnökséget Mádi Z. képviseli. 
 
Hegedüs É.: Kéri, hogy az Egyebek napirendi pontból a kitüntetési javaslatokra vonatkozó részt 
vegye előre az elnökség. 
 
Pleschinger Gy.: Helyt adva a kérésnek, bejelenti, hogy két beérkezett kitüntetési javaslatot 
szeretne az elnökség elé terjeszteni. A kitüntetéseket az idei vándorgyűlésen adná majd át az 
MKT. Bejelenti, hogy Közgazdász Életműdíjra érkezett javaslat Botos Katalin professzor 
asszonynak, korábbi bankügyekért felelős tárca nélküli miniszternek, bankfelügyeleti elnöknek, a 
modern bankrendszer hazai megteremtésében végzett munkájáért és sok évtizedes tudományos 
tevékenységéért. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt – mint aki a legrégebb óta dolgozott együtt Botos 
Katalinnal – hogy méltassa a munkásságát. 
 
Hegedüs É.: Méltatja Botos Katalin munkásságát, szakmai életútját, kiemelve, hogy idén tölti be 
a 80. életévét. 
 
Pleschinger Gy.: Bejelenti, hogy ugyancsak Közgazdász Életműdíjra javasolták az MKT 
alelnökét, Bod P. Á.-t, aki hamarosan ünnepli a 70. születésnapját. Felkéri Halm T.-t, hogy 
méltassa Bod P. Á. munkásságát. 
 
Halm T.: Méltatja Bod P. Á. munkásságát és szakmai életútját. 
 
Pleschinger Gy.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele a kitüntetési javaslatokkal 
kapcsolatban, majd miután senki sem jelentkezik, szavazást rendel el, elsőként Botos Katalin 
kitüntetéséről. 
 
S z a v a z á s  
 
Az elnökség tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták, hogy az 
MKT adományozzon Közgazdász Életműdíjat Botos Katalinnak. 
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Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 5/1/2021.05.06. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége 
Közgazdász Életműdíjat adományoz Botos Katalin professzor asszonynak, korábbi bankügyekért felelős tárca 
nélküli miniszternek, bankfelügyeleti elnöknek, a modern bankrendszer hazai megteremtésében végzett 
munkájáért és sok évtizedes tudományos tevékenységéért. 
 
Pleschinger Gy.: Szavazást rendel el Bod P. Á. kitüntetéséről. 
 
S z a v a z á s  
 
Az elnökség tagjai 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták, 
hogy az MKT adományozzon Közgazdász Életműdíjat Bod Péter Ákosnak. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 6/1/2021.05.06. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége 
Közgazdász Életműdíjat adományoz Bod Péter Ákos egyetemi tanárnak, az MTA doktorának korábbi ipari és 
kereskedelmi miniszternek, volt jegybankelnöknek sok évtizedes szakmai és tudományos tevékenységéért, valamint 
az MKT-ért végzett munkájának elismeréseként. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér a 6. napirendi pontra, ami szintén egy tájékoztató a Közgazdasági 
Diákolimpiáról. Bejelenti, hogy idén már az ország 37 településének 62 középiskolájából, valamint 
Erdélyből, Székelyudvarhelyről és Marosvásárhelyről is jelentkeztek diákok a versenyre, összesen 
csaknem 300-an. Sok más pénzügyi vetélkedővel szemben, itt nem a pénzügyi kultúra a téma, 
hanem a szigorúan vett közgazdaságtan, így a 62 iskolával szerintem elértük azt a középiskolai 
kört, ahol egyáltalán közgazdaságtant tanulnak az országban. Bejelenti, hogy sikerrel zárult az 
országos döntő, amelynek zsűrijébem Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT 
örökös tiszteletbeli elnöke; Kocziszky György, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, a Monetáris 
Tanács tagja és Trautmann László, a BCE egyetemi docense, az MKT Fejlődésgazdaságtani 
Szakosztályának elnöke kapott helyet. A döntő fővédnöke Matolcsy György jegybankelnök volt, a 
verseny kezdetén pedig egy videóüzenetben Virág Barnabás, az MNB alelnöke köszöntötte a 
versenyzőket. A döntő első öt helyezett képviselheti majd hazánkat a verseny nemzetközi 
döntőjében, ami várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején lesz, ha a járványhelyzet 
engedi, akkor Pozsonyban, ha nem, akkor a tavalyihoz hasonlóan online formában. Tájékoztatja 
az elnökség tagjait, hogy ettől az évtől a vonatkozó kormányrendelet értelmében a nemzetközi 
döntőn dobogós helyezést elérő diákok 30 többletponttal gazdagodnak a szakirányú egyetemi 
felvételi eljárás során. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér a hetedik napirendi pontunkra, az Egyebekre. Mielőtt megadja a szót, 
néhány információt megoszt az elnökség tagjaival. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy 
több sikeres online tanácskozást tartott az elmúlt hetekben az MKT, valamennyi visszanézhető a 
YouTube-csatornán. Sikeres volt a Baráth Etele szervezésében lezajlott, egész napos 
fejlesztéspolitikai konferencia a 2021-27-es időszak uniós forrásainak felhasználásáról. Ugyancsak 
jó visszhangja volt a Közgazdasági Szemlével közösen elindított rendezvénysorozatnak, amelynek 
keretében a Szemlében hónapról hónapra megjelenő cikkek közül havonta egyet megvitat az 
MKT. Emellett a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulója kapcsán, az EU-szakosztály elnöke, 
Iván Gábor moderálásával sikerrel zajlott egy online kerekasztal-beszélgetés a V4-es közgazdasági 
társaságok elnökeivel, alelnökeivel is. 
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Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e valakinek még bejelentenivalója, kérdése, 
hozzászólása. Miután senki nem jelentkezik, megköszöni a munkát az elnökség és a 
felügyelőbizottság jelenlévő tagjainak, és bezárja az elnökség ülését. 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 
 
Jóváhagyta: Hegedüs Éva főtitkár 


