
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2011. július 1-jei elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 
2011. július 1., péntek, 10 óra 
City Corner Irodaház (Üllői út 25.), IV. emelet 433. 
 
Jelen vannak: 
 
 

Asztalos László K Auth Henrik J Balázs Péter J 
Beke-Martos Gábor K Bod Péter Ákos J Domokos László J 
Fazekas Károly J Galambos Tamás J Halm Tamás J 
Herich György K Kádár Béla K Kovács Árpád J 
Losoncz Miklós K Madár István K Madarász László J 
Mádi Zoltán J Magda Róbert J Meyer Szilvia J 
Palócz Éva J Pongrácz Ferenc J Szél Ervin J 
Terták Elemér K Török Ádám K Wolf László J 

 
 
J = jelen volt; K = kimentette magát 

 
 
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket a május 27-i tisztújító küldöttközgyűlésen megválasztott 
elnökség első ülésén. Mindenkinek megköszöni, hogy három évre vállalták a közös munkát. 
Javaslatot tesz a napirendre, amely a következő: 
 

1. Beszélgetés az új elnökség munkamódszeréről 
2. Tájékoztató a vándorgyűlés előkészületeiről 
3. Egyebek 

 
S z a v a z á s  a  n a p i r e n d r ő l. 
 
Az ülés napirendjét az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
Kovács Á.: Az 1. napirendi pont bevezetéseként megjegyzi, hogy az MKT és különösen annak 
elnöksége politikailag nem elkötelezett. Kiemeli, hogy az elnökségi ülések mindig informálisak, de 
szigorúan eleget tesznek a formai követelményeknek, hiszen az MKT kiemelkedően közhasznú 
szervezet. Aláhúzza, hogy bár az elnökségtől gyakorta sokan várnának határozottabb fellépést 
szakmai kérdésekben, az MKT tagsága annyira sokszínű, hogy nem tud egységes véleménnyel 
kiállni a közvélemény elé. Az elnökség az MKT működésével, rendezvényeivel, előadóival fog-
lalkozik, a saját tevékenységét szervezi. 
 
A küldöttközgyűlés sikeres volt, 98,6%-os megjelenéssel (csupán Vas megye nem képviseltette 
magát), Palócz Éva kiváló előadásával, sok érdemi hozzászólással. Az előterjesztéseket (egyetlen 
kivétellel) egyhangúlag fogadták el a küldöttek, és a jelölőbizottság is kiváló munkát végzett, 
hiszen valamennyi jelöltet megválasztották. 
 
A küldöttközgyűléstől a következő feladatokat kapta az elnökség: 
a) A társaság tevékenységének középpontjában a jövőben is a tagság szakmai érdeklődését kielégítő 
rendezvények szervezésé¬nek célszerű állnia. 
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b) Az MKT-nak meg kell erősítenie közéleti jelenlétét, foglal¬koznia kell az aktuális gaz¬dasági-
gazdaságpolitikai kérdésekkel úgy, hogy megőrizze a mindenkori kormánytól való pozitív távolságtartás 
hagyományát.  
c) Takarékossági és célszerűségi szempontból is indokolt más hasonló szervezetekkel közös rendezvényeket 
létrehozni. 
d) A jövőbeli működés szervezettebbé, tervszerűbbé tétele végett célszerű egy hároméves stratégiát kidolgozni. 
e) Az elnökség legalább évente egyszer tartson kibővített ülést, amelyre valamennyi szak¬osztály és megyei 
szervezet elnöke kapjon meghívást, ahol év közben is áttekintik az MKT működését. 
f) A társaság valamennyi testülete, szervezete és tisztségviselője vegye ki a részét az MKT anyagi helyzetének 
megszilárdí¬tá¬sában. 
g) Az elnökség javasolja a küldöttközgyűlésnek, hogy – 2012. január 1-jei hatállyal – emelje a normál 
tagdíjat évi 5000 Ft-ra, a mérsékelt (nyugdíjas és diák-) tagdíjat pedig évi 2000 Ft-ra. 
h) A tagdíjukat május 31-éig nem rendező tagok június hónapban kapjanak fizetési fel¬szólítást. Minden év 
augusztus 31-éig a titkárság vizsgálja felül az egyéni tagdíjak befize¬té¬sét, és a tagdíjukat felszólítás ellenére 
sem rendező tagokat – az alapszabály 20. §-a b) bekezdésének megfelelően – törölje a tagnyilvántartásból. 

 
Bod P. Á.: Elmondja, hogy a közgazdászok reputációja mindenhol csökkent. Javasolja, hogy a 
tagokhoz jusson el rendszeres információ, kellene valamilyen médiumot keresni hozzá (pl. 
valamelyik kereskedelmi tv), emellett szükség lenne arra is, hogy az MKT vegye ki a részét a 
lakosság pénzügyi-gazdasági felvilágosításából is. 
 
Balázs P.: Kiemelten fontosnak tartja az MKT szakmai objektivitását. Javasolja a rendezvé-
nyeken a szereplők körének bővítését, hogy ne mindig ugyanazok legyenek az előadók. Aláhúzza 
a fiatalok bevonásának fontosságát. Javasolja cégek számára fizetős rendezvények tartását 
vidéken, amely javíthatja az MKT anyagi helyzetét. 
 
Mádi Z.: Felhívja a figyelmet arra, hogy különböző megyei szervezetek más-más modellben 
működnek (Szabolcs: minimum modell, Fejér: fizetős modell). Egyetért azzal, hogy az MKT-nak 
közelebb kellene kerülnie a lakossághoz a média segítségével. Végül kéri, hogy ne mindig csak a 
negatívumokról beszéljünk. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a hozzászólásokat, és elmondja, hogy ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban nem kell határozatot hozni. majd rátér a 2. napirendi pontra: tájékoztató a 
vándorgyűlés előkészületeiről. Felkéri Halm T. főtitkárt, hogy tartsa meg a tájékoztatót. 
 
Halm T.: Tájékoztatást ad a vándorgyűlés technikai előkészületeiről és a program állásáról. A 
titkárság egy táblázatot oszt ki, amely összefoglalja a szekciókat és a tervezett előadókat. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és megnyitja a vitát. 
 
Wolf L.: Javasolja, hogy általánosságban mindig kérjük be előre az előadóktól az előadásaik 
tartalmát. 
 
Pongrácz F.: Vonjuk össze az önkormányzati és az informatika szekciókat egész naposra, mivel 
az informatika szekció témája egyébként is az „intelligens önkormányzat” lenne. 
 
Halm T.:  Jelzi, hogy még nem végleges a szekcióbeosztás. 
 
Magda R.: Javasolja, hogy OTDK győzteseket be lehetne építeni a szekciókba. 
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Balázs P: Vonjuk be a fiatalokat a szekcióelnökségbe is, akár még a beszámolót is elkészíthetnék. 
Izgalmasabb cím kellene a rendezvénynek és a szekcióknak is. A makrogazdaság szekció átfogó 
téma, mindenkit érdekel, ezért kvázi plenárisként kellene működtetni, nem pedig a többivel 
párhuzamosan. 
 
Pongrácz F.: Az Amerikai Kereskedelmi Kamarával (Amcham) érdemes lenne partneri 
kapcsolatban, közösen végezni a lakossági felvilágosító munkát. Az Amcham egyik vezetője akár 
plenáris előadást is tarthatna. 
 
Mádi Z.: Hozzuk létre egy „retró szekciót”, amelyben a korábbi MKT-elnökök vennének részt. 
 
Domokos L.: A lakossági hitelek témakör nem jelenik meg a programban, pedig fontos lenne. A 
rendezvény címében szereplő témák menjenek végig az összes szekción.  
 
Magda R.: Felveti, hogy beszéljünk a fiatalok részvételi költségeiről is. 
 
Kovács Á.: Kéri, hogy az IB 10 napon belül juttassa el az érintett diákok elérhetőségeit a titkár-
ságra. 
 
Meyer Sz.: Nem biztos, hogy minden szekcióba találunk megfelelő fiatalt. 
 
Madarász L.: Az OTDK-sok ne csak részvételi lehetőséget kapjanak, hanem adjanak is elő. 
 
Galambos T.: Kérdezi Pongrácz F.-től, hogy az idei évben is lesz-e IBM-busz, amellyel néhány 
fiatal ingyen le tud jutni a rendezvényre. 
 
Pongrácz F.: Az IBM valószínűleg le tud vinni néhány fiatalt busszal, illetve autóval. 
 
Mádi Z.: Jelzi, hogy ő is le tud vinni autóval néhány embert. 
 
Halm T.: Megköszöni a kiegészítéseket és a felvetéseket. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a hozzászólásokat. Szavazást rendel el a vándorgyűlés előkészületeiről 
szóló tájékoztatóról. 
 
S z a v a z á s. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 1/3/2011.07.01. sz. határozata: Az elnökség – az elhangzott módosításokkal 
és kiegészítésekkel – elfogadja a főtitkár tájékoztatóját a vándorgyűlés előkészületeiről, és felkéri 
őt a további tennivalók intézésére. 
 
Kovács Á.: Áttér a 3. napirendi pontra: Egyebek. Felkéri Halm T. főtitkárt, hogy ismertesse a 
napirendi ponthoz tartozó információkat. 
 
Halm T.: Néhány folyó ügyről tájékoztatja az elnökséget. 

a) Sikerült egy három éves tartós adományozási szerződést tető alá hozni az OTP 
Bankkal, amelynek jóvoltából évi négymillió forint támogatást kap az MKT. Ennek 
eredményeként stabilizálódott az MKT titkárságának anyagi helyzete, és így vissza 



 4 

tudjuk fizetni az év elején a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezettől kapott 
likviditási kölcsönt. 

b) 1,2 MFt támogatást nyertünk a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán a Kárpát-
medencei Fiatal Közgazdászok Találkozójára. A rendezvényen részt vesznek az 
erdélyi, a szlovákiai és a vajdasági magyar közgazdasági társaságok képviselői is. A 
rendezvény finanszírozásához még nagyjából ugyanannyi saját forrásra van szükség, 
mint amennyi állami támogatást sikerült elnyerni. A főtitkár elnökségünk korábbi 
tagjához, Lantos Csabához fordult segítségért, de egyelőre nem kapott választ. 
Előzetes egyeztetés alapján a találkozó helyszíne a Szolnoki Főiskola lesz. 

Domokos L. üdvözli a tanácskozás megrendezésének gondolatát, és javasolja, hogy Békéscsabán, 
Szarvason vagy Gyulán tartsuk meg a rendezvényt. Valószínűnek tartja, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzat tud anyagi segítséget nyújtani. 
[Azóta megállapodás született, hogy a tanácskozást Gyulán rendezzük meg.] 
 
Kovács Á.: Megköszöni a részvételt, majd berekeszti az ülést.  
 
 
Készítette: Galambos Tamás 
 
Jóváhagyta: Halm Tamás 


