
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2021. december 22-i online elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  11 óra 
Helyszín:  Az MKT Webex-csatornája 
Jelen vannak: 
 

Baksay Gergely elnökségi tag 
Baráth Etele elnökségi tag 
Bischof Zsolt elnökségi tag 
Bod Péter Ákos elnökségi tag, alelnök 
Halm Tamás elnökségi tag 
Hegedüs Éva elnökségi tag, főtitkár 
Kerekes György felügyelőbizottsági tag 
Kovács Árpád elnökségi tag, örökös tiszteletbeli elnök 
Madár István elnökségi tag 
Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 
Patai Mihály elnökségi tag, alelnök 
Pleschinger Gyula elnökségi tag, elnök 
Pongrácz Ferenc elnökségi tag 
Sándorné Kriszt Éva felügyelőbizottsági elnök 
Szarka Gábor felügyelőbizottsági tag 
Terták Elemér elnökségi tag 
Wolf László elnökségi tag, alelnök 

 
Pleschinger Gy.: 
Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a titkárság 
munkatársait. Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a napirendet, amely a következő: 
 

1., Az 59. Közgazdász-vándorgyűlés tapasztalatainak értékelése 
2., A 2021. év szakmai munkájának áttekintése 
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 egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 
a napirendet. 
 
Pleschinger Gy.: Megnyitja az első napirendi pontot, az MKT 59. Közgazdász-vándorgyűlése 
tapasztalatainak a megtárgyalását. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi 
pontot. 
 
Hegedüs É.: Sikeres és tartalmas vándorgyűlést tudhatunk magunk mögött: bár a pandémia 
okozta kockázatok sajnos idén is a virtuális térbe kényszerítették a hazai közgazdász szakma 
legnagyobb éves konferenciáját, sokan követték figyelemmel az élő közvetítéseket - és sokan 
nézték meg az előre rögzített szekciók előadásait és kerekasztal-beszélgetéseit is. A tanácskozás 
két plenáris ülésén és 22 tematikus szekciójában 136 előadó osztotta meg gondolatait a 
hallgatósággal - vagyis nem volt kisebb ez a vándorgyűlés az elmúlt évek legnagyobb „jelenléti” 
vándorgyűléseinél.  
  
Az élőben közvetített előadások és panelbeszélgetések mellet 22 rendkívül érdekes tematikus 
szekciót rögzített augusztus végén és szeptember elején az MKT, és tett elérhetővé a konferencia 
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honlapján: az államháztartástól a sport, a kultúra és az egészségügy gazdaságtanán, vagy éppen a 
fenntarthatóság, a startup-világ és az agrárium aktualitásain át egészen a gazdaságpolitikáig. A 
hagyományos vándorgyűlésekkel szemben ezúttal nem kellett kényszerűen választani a szekciók 
között - az online megrendezésnek köszönhetően senki sem marad le semmiről, ami érdekelné a 
konferencia programjából.  
 
Volt néhány kiemelkedő pillanata, tartalmi eleme az idei konferenciának. Megtisztelő, hogy idén is 
eljött és előadást tartott a jegybankelnök és a pénzügyminiszter, de emlékezetes volt Ürge-Vorsatz 
Diána klímakutató előadása. A mezőgazdasági szekciót is, ahol maga az agrárminiszter mondott 
videós köszöntőt. A konferencia rangját mutatja, hogy megtisztelt minket egy videós előadással a 
Világbank korábbi vezető közgazdásza, Kaushik Basu úr, és az idei konferencia egyik legnagyobb 
dobása az öt régiós jegybanki alelnök kerekasztala volt az euró bevezetéséről.  Ez utóbbi két 
programelem megszervezésében Pleschinger Gy. elnök érdemei elévülhetetlenek.  
  
A konferencia honlapján a csütörtöki és pénteki plenáris ülés előadásai és kerekasztal-
beszélgetései egyaránt visszanézhetőek, sőt: az előre rögzített szekcióprogramokkal együtt 
mintegy 2500 percnyi aktuális közgazdasági szakmai tartalom várja az érdeklődőket a honlapon. A 
szekciók előadásai és kerekasztal-beszélgetései az MKT podcastjában is meghallgathatóak.  
 
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a konferencia két napján a YouTube-on és a 
Facebookon mintegy 4300-an követték élőben az előadásokat. A konferencia videóit mintegy 9 
ezer 300-an tekintették meg eddig. A vándorgyűlés előadásaiból és kerekasztal-beszélgetéseiből 
készített podcastokat 3 ezer 400-an hallhatták meg, így a vándorgyűlés szakmai anyagait illetően 
csaknem 13 ezer lejátszást jegyezhetett fel az MKT. A vándorgyűlés honlapját szeptemberben 3 
ezer 100 látogató kereste fel, 3 ezer 800 alkalommal, és 8 ezer oldalt töltött le. A vándorgyűlésről 
összesen 110 mértékadó sajtómegjelenés elérhető a honlapon. Idén külön érdekesség, hogy az 59. 
Közgazdász-vándorgyűlés szekcióinak kerekasztal-beszélgetéseiből tűz műsorára jó néhányat az 
ezekben a hetekben a Hatoscsatorna. Az országszerte fogható kábeltelevíziós csatorna hétfőn 
este főműsoridőben sugározza a szekcióinkat, és mindegyiket még háromszor ismétli is az adott 
héten. 
 
Bejelenti, hogy az 59. Közgazdász-vándorgyűlés megrendezéséhez 15 szervezet, cég nyújtott 
adomány vagy szponzoráció, reklámszolgáltatás keretében nettó 14,4 millió forint támogatást - ez 
nagyban segíti a társaságot ahhoz, hogy megnyugtatóan működni tudjon. 
  
A vándorgyűlés szervezéséért külön köszönetet mond a szakosztályok vezetőinek, akik rendkívül 
gazdag programot állítottak össze  
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a főtitkár tájékoztatóját. Bejelenti, hogy jövőre a szekciók 
elnökeitől kér ismét írásos összefoglalókat az elnökség. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról,  
hogy a hagyományokhoz híven ezúttal is elküldi az MKT a gazdaságpolitika irányítóinak, 
döntéshozóinak a vándorgyűlés főbb gondolatait, üzeneteit. Ennek az összefoglaló 
dokumentumnak a tervezetét a múlt héten e-mailen megkapták az elnökség tagjai véleményezésre. 
A dokumentumhoz Terták E.-től érkezett kiegészítő javaslat. Ő egyrészt javasolta, hogy az anyag 
mutasson rá, hogy a kormány felkérésére a koronavírus járvány gazdasági hatásainak 
ellensúlyozására készített elnökségi anyagban foglaltakat a vándorgyűlés szekciói javarészt 
megerősítették, részben kiegészítették. Másrészt hangsúlyozta az infláció elleni küzdelem 
fontosságát, amelynek azonban hangsúlyosabban ki kellene terjednie a költségvetési kiadások 
megzabolására, az adópolitikára és például az energetikára is. 
 
Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e valakinek még kiegészítése, javaslata a 
dokumentumhoz. 
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Miután senki sem jelentkezik, bejelenti, hogy Terták E. kiegészítéseivel elküldi Matolcsy György 
jegybankelnöknek, Varga Mihály pénzügyminiszternek és a kormány érintett tagjainak a 
dokumentumot. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér át a második napirendi pontra, az MKT 2021. évi szakmai munkájának 
áttekintésére. Bejelenti, hogy bár a pandémia miatt idén egész évben csak online formában tudott 
konferenciákat, előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket tartani az MKT, a programkínálatra nem 
lehet panasza a tagoknak. A vándorgyűlés szekcióin túl is mintegy 80 online konferenciát, 
kerekasztal-beszélgetést szervezett az MKT, szinte kivétel nélkül a Webexen, élő YouTube-
streammel. Kimondottan aktív volt e téren a Munkaügyi, az Európai Uniós, a Demográfiai és a 
Mezőgazdasági Szakosztály, akiket köszönet illet az aktivitásukért. 
 
A konferenciánkat élőben legalább 40-80 fő követte, a videók nézettsége pedig – az utólagos 
megtekintésekkel együtt – átlagosan 150 és 400 közötti. Ez lényegesen több, mint ahányan 
például az MKT közösségi terében elférnének egy-egy szakosztályi rendezvényen. Az MKT 
YouTube-csatornáján 750 feliratkozó van, és idén 36 ezer megtekintést regisztrált az MKT 14 
országból. A YouTube maga 250 ezer alkalommal ajánlotta a tartalmainkat az internetezőknek. 
A három legnézettebb videó a tavaszi nyugdíjreform-konferencia, az EU 2021–2027: 
Magyarország esélyei és lehetőségei című áprilisi konferencia és a vándorgyűlés nyitó plenáris 
ülése volt. Az MKT podcast-csatornájára 2021-ben 98 hanganyag, adás lett feltöltve, több mint 6 
ezer 600 percnyi konferenciaanyag – ezeket a podcastokat is témától és előadóktól függően 40–50 
fő meg szokta hallgatni a világ 17 országából. Az MKT Facebook-csoportjának már 1400 tagja 
van, a vándorgyűlés Facebook-oldalán pedig több mint 900-an követik. Az MKT Facebook-
csoportjában 2021-ben összesen 466 poszttal örvendeztette meg a tagokat a társaság. A LinkedIn-
en jelenleg 166 tagja van az MKT csoportjának, és folyamatosan bővül. Néhány hete új, korszerű 
arculatot kapott a társaság elektronikus hírlevele. 
 
Köszönetet mond valamennyi elnökségi tagnak, szakosztályi elnöknek, titkárnak, 
tisztségviselőnek az idei aktivitásáért. Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e valakinek 
észrevétele, kérdése, hozzáfűznivalója az idei szakmai munkánkat illetően. 
 
Hegedüs É.: Az MKT országos titkársága munkatársai számára egyhavi fizetésüknek megfelelő 
jutalomra tesz javaslatot, és kéri az elnökség tagjainak a támogatását. 
 
S z a v a z á s.  
 

Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 
a javaslatot. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér az Egyebek napirendi pontra. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy adjon 
egy helyzetjelentést a tagdíjbevételek alakulásáról. 
 
Hegedüs É.: A Magyar Közgazdasági Társaság tagdíjai 2021-ben – négy-öt év után először – 
emelkedtek, így érdemes volt megnézni, hogy a tagdíjemelés milyen hatással volt a tagdíjfizetési 
hajlandóságra, nem vetette-e vissza azt. 2020-ban – vagyis a bázisévben – 1750 fő fizetett 
összesen 10 millió 14 ezer forint tagdíjat. Idén, 2021-ben eddig 1700 fő fizetett 14 millió 148 ezer 
forint tagdíjat plusz 784 ezer Ft adományt. Összességében tehát mintegy 15 millió forint folyt be 
az egyéni tagjainktól. A tagdíjat fizetők száma érdemben nem csökkent, a tagdíjbevételek viszont 
érezhetően emelkedtek a tagdíjemelés hatására.  
 
Bejelenti, hogy a Felügyelőbizottság javaslata és a májusi elnökségi ülésen elhangzottak alapján 
mintegy 600 olyan tagot, akik már legalább 3 éve nem fizettek tagdíjat, az év során (természetesen 
több e-mailes felszólítást követően) inaktívvá tett a rendszerben a titkárság. Az MKT taglétszáma 
így jelenleg 2768 fő. Örömteli, hogy 2021-ben 236 új tagot regisztrált a társaság. 
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Tájékoztatja az elnökség tagjait arról is, hogy a NAV-tól kapott információ szerint 2021-ben 717 
ezer 492 forintot ajánlottak fel az MKT-nak az adózók a személyi jövedelemadójuk egy 
százalékából. Ez összegében előrelépés az elmúlt évekhez képest: az előző évben 585 ezer forint 
érkezett az egyszázalékokból, így ez csaknem 23 százalékos növekedés. Ugyanakkor van még 
hová fejlődni: idén ezt az összeget mindössze 44 fő ajánlotta fel. Kéri az elnökség és a 
felügyelőbizottság tagjait, hogy jövő tavasszal lehetőség szerint gondoljanak az MKT-ra az 
adóbevallásuk összeállításakor 
 
Pleschinger Gy.:  Megköszöni a tájékoztatót, és néhány néhány folyamatban lévő ügyről számol 
be röviden az elnökség tagjainak. 
 
Javasolja, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét az MKT, hogy a nem tagoktól milyen módon, 
milyen jogcímen tudna részvételi díjat szedni a rendezvényeken. 
 
Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy próbál egy ingatlant igényelni a Kormánytól az MKT 
számára – olyan ingatlant, amely hosszú távra, megnyugtatóan rendezné a társaság elhelyezését, és 
rendezvényhelyszínt is biztosítana számára. Legutóbb a miniszterelnöknek és másolatban a 
pénzügyminiszternek juttatta el az ezzel kapcsolatos kérelmünket. Egy VI. kerületi, Szobi u. 5. 
szám alatti és egy Szervita téri ingatlan jött szóba. Amint lesz fejlemény, tájékozatja az elnökség és 
a felügyelőbizottság tagjait. 
 
A 2023-as közgazdász-világkongresszussal kapcsolatban elmondja, hogy a cseh, a lengyel és a 
szlovák közgazdasági társaságokkal közösen az MKT benyújtott egy szándéknyilatkozatot a 
Nemzetközi Közgazdasági Társasághoz, budapesti rendezést javasolva. A projektet a 
külügyminiszter támogatásáról biztosította, így számítani lehetett a Visegrádi Alap kiemelt 
támogatására is. Sajnos a CEU-ügyre hivatkozva az IEA elnöke, Dani Rodrik elutasította a 
budapesti helyszín lehetőségét, azzal, hogy Prága lehetne helyszíne a konferenciának. 
 
Bejelenti, hogy a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött a Magyar Rektori 
Konferencia és a Magyar Közgazdasági Társaság. Ennek részeként az MRK bevonja az MKT-t 
minden olyan folyamatba, amely érinti az MKT tevékenységi területét és szakértelmét, többek 
között a képzési és kimeneti követelmények kidolgozásába, valamint a szaklétesítések 
véleményezési folyamatába. Az MKT a szakosztályaiban felhalmozott tudás és tapasztalat 
birtokában tanácsadással segíti az MRK-t a felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos 
tevékenységében, olyan területeken, mint például a versenyképesség javítása a felsőoktatási 
modellváltás során, a duális képzés szakmai oldalával kapcsolatos segítségnyújtás, 
mentorprogramok felállítása. Az MRK pedig a lehetőségei szerint segítséget nyújt az MKT és az 
MRK közös rendezvényeihez, valamint – a szakirányú felsőoktatási intézményekben – támogatja 
az MKT ifjúsági szervezeteinek megalakulását és segíti azok működését. 
 
Tájékoztatja az elnökség tagjait a 60. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületeiről is. Bejelenti, hogy 
a terveink szerint 2022. szeptember 22–24. között Szegeden tartja a konferenciát az MKT. Ehhez 
az előzetes foglalások (konferenciahelyszín, szállások, esti programok) már megvannak. Ami a 
formát illeti: szeretné továbbvinni mindazt, ami az online rendezésből hasznosítható. Egyrészt a 
helyszínen 4 nagyobb, egész napos tematikus szekciót tartana csak a társaság, átfogó témákkal 
(makrogazdaság, pénz- és tőkepiacok, vállalatok és innováció, humán erőforrás), szekciónként 
több szakosztály együttműködésével. Ezúttal a plenáris előadások mellett mind a négy szekciót 
élőben, párhuzamosan streamelné a helyszínről az MKT, erre a technika lehetőséget ad. Emellett 
pedig a szakosztályok lehetőséget kapnak arra, hogy ha szeretnének, előzetesen az ideihez 
hasonlóan rögzíthetnek szekcióprogramokat, kerekasztal-beszélgetéseket, amelyeket a 
vándorgyűlés kezdetekor tennénk elérhetővé a honlapon. 
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Bejelenti, hogy a Közgazdasági Diákolimpia nemzeti fordulóját a napokban meghirdette az MKT. 
A középiskolásoknak szóló vetélkedő országos döntőjét – ha a járványhelyzet engedi – március 
végén az addigra megnyíló Pénzmúzeumban tartja majd a társaság, és ha a pandémia engedi, idén 
végre Budapest lesz a helyszíne a verseny háromnapos nemzetközi döntőjének, valamikor 
szeptember elején. Ezt a cseh jogtulajdonos tájékoztatása szerint a Visegrádi Alap támogatásából 
finanszírozzák majd. A részletekről január elején lesz egyeztetés a cseh partnerekkel. 
 
Az MKT közelgő rendezvényei kapcsán felhívja az elnökség tagjainak a figyelmét arra, hogy 
január elején megszervezi a Mezőgazdasági Szakosztályunk a hagyományos évindító kerekasztal-
beszélgetését arról, hogy mi várható idén az agráriumban. Szapáry György esszéjéről a 
Hitelintézeti Szemlével közösen szervez kerekasztal-beszélgetést január 27-én az MKT, Martonyi 
János és Gottfried Péter részvételével. A közgazdasági felsőoktatás megújításáról a Közgazdasági 
Szemlével közös minikonferencia lesz, ugyancsak januárban. Lesz egy online rendezvény február 
első felében a MÁV, a Volánbusz és a WizzAir felsővezetőinek részvételével a regionális 
közlekedés pandémia, klímaváltozás és energiaár-drágulás okozta kihívásairól. A Munkaügyi 
Szakosztály pedig két online konferenciával is készül az év elején. Emellett március elsején lesz 
egy rangos konferencia annak apropóján, hogy éppen ötven éve, 1972. március mutatták be A 
növekedés határai című könyvet Washingtonban. 
 
Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal 
kapcsolatban. 
 
Terták E.: Javasolja, hogy a 2022-es vándorgyűlésnek legyen témája az Európai Unió jövőjéről 
szóló vita. 
 
Pleschinger Gy.: Egyetért Terták E. javaslatával. Hozzáteszi, hogy a plenáris ülésen is 
foglalkozni lehetne a témával. 
 
Baráth E.: Egyetért Terták E.-rel. A Növekedés határai könyvről szervezett konferencia kapcsán 
felveti, hogy érdemes lenne megkeresni a kötet egyik szerzőjét, Dennis Meadows professzort is, 
aki sokáig Magyarországon élt és dolgozott. 
 
Bod P. Á.: Megkérdezi, hogy az új tagok között milyen a fiatalok aránya. 
 
Nagy G. M.: Bod P. Á. kérdésére válaszolva elmondja, hogy nagyon sok az egyetemisták aránya 
az új belépők között. 
 
Hegedüs É.: Javasolja, hogy készüljön előterjesztés azzal kapcsolatban, hogy miként tud az 
MKT minél több fiatalt bevonni és megtartani a szervezetben. 
 
Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, megköszöni az elnökség és a 
felügyelőbizottság tagjainak a közös munkát, majd békés, boldog ünnepeket és sikerekben, 
örömökben, egészségben gazdag új esztendőt kívánva bezárja az MKT elnökségi ülését. 
 
 
Budapest, 2021. december 22. 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 


