
 
 

Mi az az Egyensúly Intézet? 
Az Egyensúly Intézet Magyarország új agytrösztje. Egy jövőorientált szellemi 
műhely, amely hazánk számára készít jövőképeket, szakmai javaslatokat. Az 
agytröszt nem foglalkozik napi politikával, választásokkal, pártokkal. Kizárólag 
Magyarország hosszú távú jövője érdekli. Megteremteni az ország politikai, 
gazdasági és kulturális jövőképét, szilárd szellemi alapot teremteni a közösség 
felemelkedéséhez – a gyorsan változó 21. században ezt tekinti az Egyensúly 
Intézet egy agytröszt legfontosabb feladatának. 
 
Az Egyensúly Intézet állandó kutatói csapata és tanácsadói közgazdászokból, 
szociológusokból, politikai elemzőkből, klímaszakértőkből, külpolitikai 
szakértőkből áll. Egy sokszínű és magasan képzett professzionális csapat, amelyik 
széleskörű tapasztalattal rendelkezik az akadémiai kutatás és az alkalmazott 
tudomány területén. 
 
Miben különbözik a most létező elemző és tanácsadó intézetektől az Egyensúly 
Intézet? 
Az Egyensúly Intézet nem foglalkozik napi események kommentálásával vagy a 
pártpolitikával. Bár ezek izgalmas és fontos dolgok, erre nagyon sok elemző 
vállalkozik. Mi ezzel szemben jövőorientált agytrösztként azzal foglalkozunk, 
amivel Magyarországon más talán ma még nem: hogy mi vár Magyarországra a 
jövőben, milyen közös problémákat kellene megoldanunk, és hogyan tudnánk 
jobb hellyé tenni Magyarországot. Szellemi tőkét szeretnénk felhalmozni, hogy a 
politika és a közbeszéd valóban a közös ügyeink érdemi megvitatásáról is 
szóljon. Mi úgy látjuk, van elég feladatunk. 
 
Mi az az agytröszt? 
A világ szinte összes országában működnek agytrösztök azzal a céllal, hogy 
összekössék a tudomány világát a politikai-gazdasági-kulturális döntéshozókkal. 
Az agytrösztök egyfajta hídszerepet töltenek be ezen két szféra között. 
Gyakorlatorientált szakpolitikai megoldásokat ajánlanak, melyek során 
elsősorban nem a tudományos újítás vagy az idézettség fontos számukra, hanem 
az, hogy javaslataikat a mindenkori politikai és gazdasági döntéshozók 
felhasználják.  Az agytrösztök tudományos kutatásokat folytatnak, közvélemény-
kutatásokat végeznek, könyveket és tanulmányokat adnak ki, rendezvényeket 
szerveznek. 



 
  

Miért pont Egyensúly Intézet az agytröszt neve? 
Az elmúlt évtizedekben a politika szó a pártpolitikai csatározásokkal és a 
hatalom megszerzésével lett egyenlő a közbeszéddel. Tartalmilag a politikai 
közbeszéd elsősorban a múlt és a jelen sérelmeire szűkült. Holott a politikának 
arról is kell szólnia, hogyan lehet „jó életet” teremteni ebben az országban, 
nem csak arról, ki vezeti azt. A politikának arról is kell szólnia, hogy milyen 
legyen ez az ország, nem csak arról, milyen volt és most milyen. Ebben 
szeretne az agytrösztünk egyensúlyt teremteni: hogy beszéljünk legalább 
annyit, hogy milyen legyen ez az ország 2030-ban, mint amennyit arról 
beszélünk, hogy milyen 2020-ban.   
 
Mi az Egyensúly Intézet célja? 
Az Egyensúly Intézet olyan Magyarországban hisz, ahol az ország és a nemzet 
sorsával törődő politikai, gazdasági, kulturális elit képes új, kreatív, a közösség 
érdekeit szolgáló jövőképet felmutatni. El akarjuk érni, hogy a közéleti vitáink 
az ország jövőjéről szóljanak, ne a múltjáról. 
 
Az Egyensúly Intézet célja, hogy egy sikeres Magyarország érdekében 
jövőképeket és szakpolitikai javaslatokat írjon és tegyen közkinccsé. Az 
agytröszt olyan kulcsfontosságú témákban vázol fel szakpolitikai megoldási 
javaslatokat, mint: 
 

▪ a mindenki számára elérhető és a mobilitást elősegítő oktatás 
megteremtése 

▪ modern, befogadó és konstruktív nemzeti-közösségi értékek 
körvonalazása és a társadalmi kohézió erősítése 

▪ a szegénység és az országon belüli regionális különbségek felszámolása 
▪ a munkaerőpiacon jelentkező új kihívásokkal való szembenézés az 

automatizáció, a folyamatos innováció és az átalakuló 
gazdaságszerkezet korában 

▪ Magyarország demográfiai kihívásainak megoldása 
▪ a természetes környezet és az élhető, tiszta lakókörnyezet megóvása, 

illetve fejlesztése 
 
Mivel foglalkozik a jövőben az Egyensúly Intézet? 
Az Egyensúly Intézet lépésről lépésre azonosítja és dolgozza fel Magyarország 
kitörésének új lehetőségeit. Kutatásaink során egymásra épülő elemzéseinkkel 
a megalapozó stratégiai elemzésektől haladunk a konkrét, akár jogszabályokra 
„fordítható” szakpolitikai javalatokig. 



 
 

1. 2020. szeptemberében jelent meg az agytröszt víziója Magyarország 
2030 – Jövőkép a magyaroknak címmel, amelyben kijelöltük a 
kitörésünk szempontjából kulcsfontosságú értékeket és szakpolitikai 
prioritásokat. Felvázoltuk azt az utat, amelyet végigjárva 2030-ra 
megalapozhatjuk Magyarország kitörését a közepes jövedelmű 
országok csoportjából. 

 
2. A következő év során az agytröszt kutatói részletes háttéranyagokban 

mutatnak rá a vízióban azonosított stratégiai célokhoz kapcsolódó 
konkrét szakpolitikai beavatkozási pontokra és megoldási módokra. 
Ezek a háttéranyagok részletes, adatalapú szakmai elemzést adnak az 
adott problémákról, majd közérthetően és célirányosan kijelölik a 
legfontosabb szakpolitikai eszközöket és szereplőket. 

 
3. A háttéranyagok szakmai vitáját követően az agytröszt kutatói rövid, a 

szükséges jogalkotást előkészítő policy papereket, vagyis néhány 
oldalas, tömör szakpolitikai előkészítő dokumentumokat dolgoznak ki. 
Ezek az anyagok kifejezetten a politikai, gazdasági és kulturális 
döntéshozók számára adnak gyakorlati, megvalósítható recepteket a 
tárgyalt szakpolitikai problémák kezelésére. 

 
Kinek írja az Egyensúly Intézet a javaslatait? 
Az Egyensúly Intézet Magyarország jelenlegi és leendő politikai-gazdasági-
kulturális döntéshozói és véleményformálói számára írja javaslatait, miközben 
általában a közös ügyeinkről szóló nyilvános párbeszédet is szeretnénk 
felfrissíteni. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az ország jövőjét érintő fontos 
kérdésekre, és hogy a magyar politikai gondolkodásmód megújítása 
érdekében alternatív politikai/gazdasági/kulturális jövőképet mutassunk be.  
 
Mi a célja az egésznek, mi lesz ezekkel a javaslatokkal? 
Az Egyensúly Intézet jövőképei, javaslatai Magyarország számára felajánlott 
közkincs, melyet minden, az agytröszt céljaival egyetértő személy, intézmény, 
párt, kormány, gazdasági vagy kulturális intézmény szabadon felhasználhat. Az 
agytröszt tehát egy hazafias vállalkozás, ahol társadalmi felelősségvállalásból 
és hazaszeretetből dolgozunk. A javaslataink célja, hogy azokat az ország 
jelenlegi és leendő politikai-gazdasági-kulturális döntéshozói és 
véleményformálói megismerjék és lehetőségeik szerint az ország javára 
fordítsák.  
 



 
  

Milyen értékeket vall magáénak az Egyensúly Intézet? 
Az Egyensúly Intézet jövő- és problémaorientált szakpolitikai agytröszt, amely 
számára a demokrácia, a jogállamiság, az állami felelősség- és szerepvállalás 
mellett működtetett szabad piacgazdaság, a közösségekre épített 
szakpolitikák, illetve az euroatlanti külpolitikai orientáció meghatározó és 
megkérdőjelezhetetlen sarokköveket jelentenek. 
 
Milyen eseményei lesznek az Egyensúly Intézetnek? 
Az Egyensúly Intézet Future Forum Danubia (FFD) néven rendszeresen szervez 
jövőorientált beszélgetéseket, konferenciákat. Ezekre olyan magyar és külföldi 
személyeket hívunk meg előadóknak, akik inspirálóan hathatnak a politikai 
közgondolkodásra. Nem hiszünk abban, hogy egyetlen kizárólagos igazság 
létezik minden kérdésben, ezért rendezvényeinkre a világ különböző részeiről, 
különböző szakterületekről, különböző világlátású gondolkodókat hívunk meg, 
hogy vitázzanak és beszélgessenek egymással.   
 
Mi az Egyensúly Intézet jogi formája? 
Az Egyensúly Intézet egy nonprofit kft. Fontos, hogy nonprofit, hiszen 
alapvetően a társadalmi felelősségvállalás és a hazafiság motiválja: a célja, 
hogy az ország számára teremtsen értéket. És fontos, hogy kft, mivel 
professzionálisan, vállalatszerűen működő agytrösztről van szó, nem egy 
informális társulásról. 
 
Honnan van az Egyensúly Intézetnek a pénze?  
Az Egyensúly Intézet az ország javát szolgálja. Ahogyan annak idején gróf 
Széchenyi akadémiai felajánlása is. Építeni akaró polgárok hozták létre és 
működtetik. Tudása megvásárolható, gondolatai felhasználhatóak, de az 
agytrösztöt magát megvenni nem lehet. Profitját még több tudásra fordítja. 
Ahhoz, hogy 2030-ra egy sikeres országgá váljunk, sok huszonegyedik századi 
Széchenyi Istvánra van szükség, akik adakoznak ehhez az építkezéshez. Ezek az 
adományok biztosítják a szellemi függetlenséget és adnak esélyt, hogy egy 
évtized múlva egy jobb országban éljünk. Az agytröszt ezeknek a 21. századi 
Széchényiknek a támogatásából működik. Azaz Magyarországon élő az ország 
iránt elkötelezett magyarok adományaiból.  
 
Az Egyensúly Intézet tehát elsősorban magánadományokból működik, amelyek 
zömét olyan, a politikától távol álló üzleti szereplők, társadalmilag felelős 
polgárok biztosítják, akik fontosnak tartják a hazai közbeszéd felfrissítését és a 
jövőorientált gondolkodást. Ezen felül néhány cég és alapítvány is adott az 
agytrösztnek kisebb összegeket. 



 
 

Az agytröszt a támogatásért cserébe nem ad semmit. Ezért az agytrösztöt bárki 
támogathatja, akinek fontosak a céljaink.   
 
Az agytröszt etikai kódexe kimondja, senki nem adhat több pénzt az Egyensúly 
Intézetnek, mint az éves költségvetésének egytizede. Ez biztosítja, hogy 
akaratlanul se legyen senkinek befolyása a szellemi munkánkra. 
 
Kiknek fog dolgozni az Egyensúly Intézet, kivel szeretne együttműködni? 
Az agytröszt minden olyan politikai, gazdasági és kulturális szereplővel kész 
együttműködni, aki, illetve amely az agytröszt alapértékei alapján képzeli el 
Magyarország jövőjét, és szeretne tenni ezért az országért. Az Egyensúly 
Intézet minden hazai és külföldi párttól, politikai, gazdasági, pénzügyi 
érdekcsoporttól független, autonóm intézmény, és a jövőben is az marad. 
Kizárólag olyan együttműködéséket fogad el, ahol a függetlensége garantált 
marad.  
 
Ki és hogyan támogathatja az Egyensúly Intézetet? 
Az Egyensúly Intézetet bárki támogathatja, aki el tudja fogadni, hogy 
szerződésben garantáljuk, hogy nem kap semmilyen ellenszolgáltatást. Éppen 
ezért olyan magyarok szokták támogatni az agytrösztöt, akiknek fontos 
Magyarország jövője, akiknek fontos, hogy 2030 Magyarországa még 
sikeresebb legyen, akiknek fontos, hogy a közéleti beszélgetéseink ne a múltról 
és a jelenről, hanem a jövőről szóljanak. Az Egyensúly Intézet minden 
támogatásnak örül, minden támogatást az ország szellemi tőkéjének bővítésére 
fordít. Az agytröszt etikai kódexe ugyanakkor kimondja, senki nem adhat több 
pénzt az Egyensúly Intézetnek, mint az éves költségvetésének egytizede. Ez 
biztosítja, hogy akaratlanul se legyen senkinek befolyása a szellemi munkánkra. 
Szerintünk ez azoknak az önzetlen és hazaszerető polgároknak az érdeke is, 
akik eddig pénzt áldoztak erre a munkára. 
 
Tervez-e valamilyen szerepet vállalni a 2022-es választásokon vagy utána az 
Egyensúly Intézet? 
Nem.  
Az Egyensúly Intézet sem most, sem a jövőben nem kíván semmilyen politikai 
szerepet vállalni vagy politikai kampányban részt venni. Kizárólag 2030 
Magyarországával, az országnak javasolt jövőképekkel és szakmai javaslatokkal 
foglalkozunk. 


