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

jegyzőkönyve 
 

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

Baksay Gergely elnökségi tag Molnár József elnökségi tag 
Bischof Zsolt elnökségi tag Palócz Éva alelnök 
Bod Péter Ákos alelnök Patai Mihály alelnök 
Halm Tamás elnökségi tag Selmeczi-Kovács Zsolt elnökségi tag 
Hegedüs Éva főtitkár Terták Elemér elnökségi tag 
Madár István elnökségi tag Wolf László alelnök 
 Nagy Gábor Miklós titkárságvezető  

 
 
Hegedüs É.: Köszönti az elnökségünk tagjait, bejelenti a határozatképességet. Kéri az elnökség 
tagjait, hogy fogadják el a napirendet, amely az előzetesen kiküldöttnek megfelelően a következő: 

1. Az MKT 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a kapcsolódó dokumentumok 
2. Az MKT budapesti szervezetének 2022. évi költségvetése 
3. Az MKT egészének 2022. évi költségvetése 
4. Az MKT alapszabályának módosítása 
5. Az MKT gazdálkodási szabályzatainak aktualizálása 
6. Döntés a 2023. évi 61. Közgazdász-vándorgyűlés helyszínéről 
7. Az idei közgazdász-vándorgyűlés előkészületei 
8. 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 elfogadták a napirendet. 
 
Hegedüs É.: Bevezeti az első napirendi pontot, az MKT 2021. évi pénzügyi beszámolójának és a 
kapcsolódó dokumentumoknak a megtárgyalását. Bejelenti, hogy a dokumentumokat az elnökség 
tagjai előzetesen, elektronikusan megkapták. 
 
Az MKT 2021. évi szakmai tevékenységét értékelve elmondja, hogy tavaly is rányomta bélyegét a 
munkánkra a koronavírus-járvány. Ez egyrészt rendezvények tematikájában is megjelent, másrészt 
tavaly egész évben az online térbe kényszerült az egyesület. Ez nem csak a kisebb előadásokat, 
kerekasztal-beszélgetéseket érintette, hanem az MKT legnagyobb éves rendezvényét, az 59. 
Közgazdász-vándorgyűlést is. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a vándorgyűlés 
szekcióin túl is mintegy 80 online konferenciát, kerekasztal-beszélgetést szervezett 2021-ben az 
MKT, ezek megtekintése a YouTube-on mára meghaladja az 57 ezret. A rendezvényeket 
alkalmanként, élőben legalább 40–80 fő követte figyelemmel, a videók nézettsége pedig – az 
utólagos megtekintésekkel együtt – átlagosan 150 és 500 közötti. Hangsúlyozza, hogy az MKT 
köszönettel tartozik mindazoknak, akik szervezték ezeket a szakmai rendezvényeket, akik 
előadtak ezeken, és akiknek a támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani mindezeket. 
 
A pénzügyi eredményről szólva kiemeli, hogy bár a pandémia miatt fizikailag nem, illetve alig 
tudtunk tavaly rendezvényeket tartani, az MKT aktív online tevékenységét látva a szponzorok 
kitartottak, és a beérkezett adományok, támogatások stabilan biztosították az MKT működésének 
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anyagi feltételeit. Pénzügyileg a tavalyi évet így összességében 8,9 millió forintos pozitív 
eredménnyel zárta az egyesület. Tájékoztatja az elnökséget arról is, hogy 2021 januárjától 
emelkedtek az MKT tagdíjai. Ennek eredményeként 10 millió forintról 14 millió forint fölé 
emelkedett a befolyt egyéni tagdíjak összege, a tagdíjat fizető tagjaink számában pedig nem 
tapasztalható érdemi lemorzsolódást. A jogi tagdíjaknál ugyancsak mérsékelt emelkedés történt. 
 
Bejelenti, hogy a Felügyelőbizottságunk hamarosan tárgyalja majd a beszámoló dokumentumait, 
és tájékoztatja az elnökséget arról, hogy lezajlott a könyvvizsgálat az MKT-nál, és a könyvvizsgáló 
a gazdálkodást és a könyvelést egyaránt rendben találta. Bejelenti, hogy az MKT továbbra is 
megfelel a civil törvényben előírtaknak, vagyis a közhasznú státuszhoz szükséges mutatóknak. 
 
Mindezek figyelembe vételével kéri az elnökséget, hogy a 2021. évi beszámolót támogassa, s azt 
elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban. Miután 
senki nem jelentkezik, szavazásra bocsátja az MKT 2021. évi beszámolójának dokumentumait. 
 
S z a v a z á s  
 
Az elnökség tagjai az MKT 2021. évi beszámolójának dokumentumait egyhangú 
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a 
küldöttgyűlésnek. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 1/1/2022.05.06. sz. 
határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta. A 2021. évi mérleget az eszközök és források egyező, 75 millió 398 ezer forintos összegével, 
eredménykimutatását pedig 8 millió 938 ezer forintos pozitív eredményével elfogadásra javasolja a 
küldöttgyűlésnek. 
 
Hegedüs É.: Javasolja, hogy az elnökség határozatban mondjon köszönetet a társaság 
támogatóinknak, szponzorainak, amiért támogatásukkal az elmúlt évben is biztosították a 
forrásokat az MKT működéséhez és szakmai programjainak megvalósításához. ű 
 
S z a v a z á s  
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 
Hegedüs É. főtitkár javaslatát. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 2/1/2022.05.06. sz. 
határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége köszönetét fejezi ki a társaság támogatóinak, 
szponzorainak, amiért 2021-ben is biztosították a forrásokat a társaság működéséhez és szakmai 
programjainak megvalósításához. 
 
Hegedüs É.: Rátérjünk rá a 2. napirendi pontra, az MKT 2022. évi pénzügyi 
tervének megtárgyalására. Bejelenti, 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 
szavaz majd az elnökség. Javasolja, hogy a budapesti és az országos pénzügyi tervet tárgyalják 
egyben, hiszen az országos tervnek mind a bevételek, mind pedig a kiadások szintjén több mint 
90 százalékát a budapesti pénzügyi terv adja. 
 



 3

Bejelenti, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság 2022. évi összes tervezett bevétele 69 millió 778 
eFt, az összes tervezett kiadás pedig 62 millió 804 eFt. A tervezett bevételek együttesen fedezik a 
2022. évi tervezett kiadásokat. A bevételek és a kiadások alakulását természetesen nagyban 
befolyásolhatják a rendezvényekhez – különösen a közgazdász-vándorgyűléshez – kapcsolódó 
támogatások, adományok, illetve vállalkozási tevékenység (reklám)bevételei. 
 
A bevételek között – kellő óvatossággal – csak a biztosra vehető bevételekkel számolt a titkárság. 
A működési költségek biztosítása érdekében a bevételeknél lehetőség szerint növelni szükséges az 
adományozók és a jogi tagok körét. E cél megvalósulásához kérjük az elnökség valamennyi 
tagjának segítségét. Hangsúlyozza, hogy kiemelt feladat a tagság tagdíjfizetési hajlandóságának 
további javítása.  Bejelenti, hogy a titkárság munkatársainál az inflációra tekintettel 8 százalékos 
bérfejlesztéssel kalkulálunk. Kéri az elnökséget, hogy az MKT országos titkárságának 2022. évi 
pénzügyi tervét fogadja el, az MKT egészének 2022. évi pénzügyi tervét pedig javasolja 
elfogadásra a küldöttgyűlésnek. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a pénzügyi tervvel kapcsolatban. Miután 
senki nem jelentkezik, szavazásra bocsátja az MKT 2022. évi budapesti pénzügyi tervét. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 
az MKT 2022. évi budapesti pénzügyi tervét. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 3/1/2022.05.06. sz. 
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT Országos Titkárságának 2022. évi pénzügyi 
tervét 63 millió 180 ezer forintos tervezett bevétellel és 58 millió 471 ezer forint tervezett kiadással elfogadta. 
 
Hegedüs É.: Szavazásra bocsátja az MKT egészének 2022. évi pénzügyi tervét.  
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra 
javasolják a küldöttgyűlésnek az MKT 2022. évi országos pénzügyi tervét. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 4/1/2022.05.06. sz. 
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT egészének 2022. évi pénzügyi tervét 69 millió 
778 ezer forint tervezett bevétellel és 62 millió 804 ezer forint tervezett kiadással elfogadásra javasolja a 
küldöttgyűlésnek. 
 
Hegedüs É.: Rátér a következő napirendi pontra, az MKT Alapszabályának módosítására. 
Megkéri Nagy G. M. titkárságvezetőt, hogy tegyen szóbeli kiegészítést a kiküldött 
előterjesztéshez. 
 
Nagy G. M.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a legutóbbi, 2020-as tisztújítását 
követően a Fővárosi Törvényszék eljáró bírója jelezte, hogy a következő tisztújításig módosítani 
szükséges az egyesület alapszabályát. Tekintettel arra, hogy a következő tisztújítást 2023-ban már 
a módosított alapszabály szerint kellene megtennie az MKT-nak, a most májusi küldöttgyűlésen 
esedékes ez a módosítás. A mostani küldöttgyűlésen elfogadandó módosítás lényege a következő. 
 
A jogszabály szerint egyesületeknél a vezető tisztségviselő (például elnökségi tag) egyszerre 
legfeljebb öt évre választható, így ezzel összeférhetetlen az, ha az örökös tiszteletbeli elnök 
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automatikusan és örökösen az elnökség teljes jogú tagja. Az örökös tiszteletbeli elnöki cím 
természetesen élethosszig szól, és a módosítással az örökös tiszteletbeli elnök automatikusan 
tanácskozási joggal venne részt az elnökség munkájában. Emellett pedig ha szeretnénk – és az 
örökös tiszteletbeli elnök is szeretné –, hogy szavazati joga is legyen, akkor teljes jogú elnökségi 
taggá háromévente újra kell választaniuk a küldötteknek. De ez természetesen nem érinti az 
örökös tiszteletbeli elnöki címet. 
 
A Fővárosi Törvényszék szerint pontatlan az alapszabály azon rendelkezése, amely szerint az 
elnökséget és a tisztségviselőket a küldöttek három évi időtartamra választják, a tisztséget pedig a 
megválasztásukat követő naptól a következő tisztújító küldöttközgyűlés napjáig viselik. Ha 
ugyanis a következő tisztújítás naptári napja előbbre esik, mint a legutóbbié, a megválasztott 
tisztségviselők nem tölthetik ki napra pontosan a mandátumukat, így sérül az ehhez fűződő joguk. 
Ezt úgy küszöbölné ki a mostani módosítás, hogy az elnökséget és a felügyelőbizottságot 
háromévente mindig májusban választaná a küldöttgyűlés, és a megválasztott, új elnökség és 
felügyelőbizottság mandátuma a megválasztásukat követő június elsejétől három év múlva május 
31-ig tartana. 
 
Mindemellett még két érdemi (és néhány apróbb, pontosító) alapszabály-módosítás szerepel a 
javaslatban. Egyrészt aktualizálni kell az alapszabály elején a közhasznú feladatok felsorolását, 
ugyanis már nem hatályos az a kormányrendelet, amire a jelenlegi alapszabály e passzusai 
hivatkoznak. Az új passzusok tartalmilag megegyeznek az eddigiekkel, odaillesztve hozzájuk, hogy 
aktuálisan mely jogszabályi szakaszoknak felelnek meg. Emellett az alapszabályban a minimálisan 
előírt elnökségi ülések száma 4-ről 2-re csökkenne. Ennél lehet természetesen több elnökségi ülés 
is egy évben, de garantálni kell, hogy az alapszabályban vállalt minimális ülésszámot teljesíteni 
tudja az MKT. 
 
Hegedüs É.: Megköszöni a bevezetőt, és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása az alapszabály-módosításhoz. Miután senki nem jelentkezik, kérem az elnökség 
tagjait, hogy a fentiekre tekintettel – azzal a kiegészítéssel, hogy a küldöttgyűlési elfogadás előtt 
egy jogász nézze át – az alapszabály-módosítást támogassák, és azt elfogadásra javasolják a 
küldöttgyűlésnek. 
 
S z a v a z á s (ellenpróbával: ki szavaz nemmel és ki tartózkodik) 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra 
javasolják a küldöttgyűlésnek az MKT alapszabályának módosítását. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 5/1/2022.05.06. sz. 
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT alapszabályának módosítását a megismert 
formában támogatja, és – egy előzetes jogászi egyeztetést követően – azt elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
 
Hegedüs É.: Rátér a következő napirendi pontra, az MKT gazdálkodási és pénzügyi 
szabályzatainak aktualizálására. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a társaság könyvelője 
elvégezte a szabályzatok aktualizálását – ezeket a dokumentumokat előzetesen valamennyi 
elnökségi tag megkapta, és a napokban a felügyelőbizottság is véleményezi a szabályzatokat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután 
senki nem jelentkezik, szavazásra bocsátja az MKT aktualizált pénzügyi-számviteli szabályzatait. 
 
S z a v a z á s 
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Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 
az MKT számviteli-pénzügyi szabályzatait. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 6/1/2022.05.06. sz. 
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT aktualizált gazdálkodási szabályzatait 
elfogadta. 
 
Hegedüs É.: Bejelenti, hogy az MKT Heves Megyei Szervezete levélben fordult az elnökséghez, 
jelezve, hogy amennyiben az elnökség egyetért vele, úgy a Heves Megyei Szervezet és Eger városa 
örömmel adna otthont az MKT 2023. évi, 61. Közgazdász-vándorgyűlésének. Emlékezteti az 
elnökség tagjait arra, hogy Egerben legutóbb 2017-ben volt közgazdász-vándorgyűlés. Az akkori 
konferencia központi témáját a versenyképesség és a digitalizáció adta. A vándorgyűlés két 
plenáris és 17 szekcióülésén több mint 160 előadó – köztük Tom Sargent Nobel-díjas közgazdász 
– osztotta meg gondolatait a csaknem 900 fős hallgatósággal. A konferencia a szakmai programok 
mellett az egri várban felállított sátorban megtartott vacsora okán is emlékezetes. Egert 
adottságai, konferencia- és szálláskapacitása, a város kínálta lehetőségek a kísérőprogramokra már 
több alkalommal is kiváló helyszínévé tették az MKT legnagyobb éves konferenciájának. 
Pleschinger Gy. elnökkel egyetértésben kéri az elnökség tagjait, hogy a fentiekre tekintettel 
támogassák, hogy 2023-ban Eger városa adhasson otthont az MKT 2023. évi, 61. Közgazdász-
vándorgyűlésének. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a javaslatot illetően. 
 
Selmeczi-Kovács Zs.: Azt kérdezi, hogy más megyei szervezet pályázott-e, illetve érdeklődött-e 
a szervezés iránt. 
 
Hegedüs É.: Válaszul elmondja, hogy nem volt más jelentkező. Miután más hozzászólás nincs, 
szavazásra bocsátja az előterjesztést a 2023. évi 61. Közgazdász-vándorgyűlés helyszínéről. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, 
hogy Eger adjon otthont a 2023. évi közgazdász-vándorgyűlésnek. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 7/1/2022.05.06. sz. 
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége támogatja, hogy 2023-ban a Heves Megyei Szervezet és 
Eger városa adjon otthont az MKT 2023. évi, 61. Közgazdász-vándorgyűlésének.  
 
Hegedüs É.: Rátér a következő napirendi pontra, az idei vándorgyűlés előkészületeire. 
Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy a konferenciának Szeged városa ad otthont szeptember 22-
23-án. Bejelenti, hogy a konferenciához kapcsolódó szolgáltatások – catering, szállás, 
konferenciatechnika stb. – árainak számottevő emelkedésére tekintettel a szakmai programját az 
eddigi 3 nap helyett 2 nap alatt bonyolítaná le az MKT, egy hivatalos esti programmal.  
 
A tervek szerint szeptember 22-én, csütörtökön 10 órakor kezdődik a nyitó plenáris ülés a 
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában, a terveink 
szerint Matolcsy György jegybankelnök előadásával. Csütörtökön délután és pénteken délelőtt a 
szekcióprogramok zajlanának, párhuzamosan 4 teremben, átfogó témákban, pénteken délután 2-
től pedig, a záró plenáris ülésen Varga Mihály pénzügyminiszter, Várhelyi Olivér EU-biztos és a 
Szegedi Tudományegyetem rektora, Róvó László tart előadást. Azok a szakosztályok, amelyek 
nem férnek bele ebbe a négy átfogó témába, ugyancsak szervezhetnek vándorgyűlési szekciót, de 
azokat augusztus végén, szeptember elején előzetesen rögzíti az MKT, és a konferencia 
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kezdetekor lesznek közzétéve közzé a honlapon. Emellett a konferencia teljes programja – tehát a 
párhuzamos szekciók is – élőben követhetők lesznek az interneten.  
 
A kísérőprogramok kapcsán tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a konferenciának egy esti 
program lesz része hivatalosan, mégpedig 22-én, csütörtökön este egy magyaros, standupos, 
táncos este a Fehértói Halászcsárdában. Emellett, fakultatív kísérőprogramként annak, aki 
hosszabbítana, egy beszélgetős vacsorát szervez az MKT23-án, pénteken este. A terv az, hogy ha 
ez a formula most beválik, úgy a jövőben erre a második esti beszélgetős vacsorára politikusokat, 
tudósokat, írókat, művészeket, sportolókat is meghívhat majd az MKT. 
 
Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e észrevételük, kérdésük, javaslatuk az elhangzottakkal 
kapcsolatban. 
 
Terták E.: Tekintettel a földrajzi távolságra, javasolja, hogy a konferenciát megelőző estére, 
vagyis szerda estére is lehessen majd szállást foglalni. 
 
Nagy G. M.: Terták E. javaslatára válaszul tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy természetesen 
szerdára és péntekre is lehet majd szállást foglalni, nem csak csütörtök estére. 
 
Hegedüs É.: Rátér az utolsó napirendi pontunkra, az egyebekre. Bejelenti, hogy Pleschinger Gy. 
elnök Közgazdász Életműdíjra javasolja Csath Magdolna professzor asszonyt, az MTA doktorát, 
a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagját, az MKT Informatikai, valamint Versenyképességi 
Szakosztályainak elnökségi tagját. Hozzáteszi, hogy a maga részéről támogatja a kitüntetését, 
azzal, hogy az elismerést Szegeden, a Közgazdász-vándorgyűlésen vehetné át Csath Magdolna. 
 
Bejelenti, hogy az elmúlt években, különösen az elmúlt bő két évben az MKT talán legaktívabb 
szakosztálya a Munkaügyi Szakosztály volt, ezért javasolja, hogy a szakosztály elnöke, Bagó József 
szociológus, munkaügyi szakközgazdász, a Belügyminisztérium vezető kormányfőtanácsosa – aki 
2014 óta irányítja nagyon aktívan a szakosztály munkáját – kapjon Közgazdász Nagydíjat, amelyet 
szintén a vándorgyűlésen vehetne át. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a kitüntetési javaslatokkal kapcsolatban. 
Miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el bocsátja Csath Magdolna Közgazdász 
Életműdíjáról. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Közgazdász Életműdíjat adományoztak Csath Magdolnának. 
 
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 8/1/2022.05.06. sz. 
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége Közgazdász Életműdíjat adományoz Csath Magdolna 
egyetemi tanárnak, az MTA doktorának több évtizedes egyetemi oktatói és versenyképességi kutatói munkájának 
elismeréseként. 
 
Hegedüs É.: Szavazást rendel el Bagó József kitüntetésről. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Közgazdász Nagydíjat adományoztak Bagó Józsefnek. 



 7

Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 9/1/2022.05.06. sz. 
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége Közgazdász Nagydíjat adományoz Bagó József 
szociológusnak, munkaügyi szakközgazdásznak, a Belügyminisztérium vezető kormányfőtanácsosának, az 
MKT Munkaügyi Szakosztálya elnökeként végzett, példaértékű, aktív munkájának elismeréseként. 
 
Hegedüs É.: Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, hozzászólása. Miután senki nem jelentkezik, megköszöni a munkát az elnökség 
jelenlévő tagjainak, és az ülést bezárja. 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 


