
JEGYZŐKÖNYV 
A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének 

2012. február 14-i, kibővített üléséről 
 

Időpont:  14 óra 
Helyszín:  City Corner Irodaház, IV. emelet (Üllői út 25.) 

 
Jelen vannak: 

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

 
A felügyelőbizottság tagjai: 

Béhm Imre J Borbély Attila J Dobrocsi Nándor K 
Kerekes György J Polay József K Roóz József J 
Székács Anna K Zalán Barnabás K   

 
Az MKT szakosztályi elnökei és titkárai: 

Brodszky Valentin J Czakó Erzsébet J Hoós János J 
Kerekes Sándor J Kunyik Csaba J Várhelyi Krisztina J 
Zsakó Enikő J     

 
 

Az MKT megyei szervezeteinek elnökei és titkárai: 
Bischof Zsolt J Csontos Sándor J Magda Róbert J 
Oláhné Szántó Mária J Szitárcsik Anna J Wenczel Katalin J 

 
Vendégek és az MKT titkárságának munkatársai: 
Nagy Gábor Miklós J   

 
J = jelen volt; K = kimentette magát 

 
 
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket, külön Kádár B.-t, az MKT örökös tiszteletbeli elnökét, a 
társaság alelnökeit, az elnökség tagjait, a szakosztályok és a megyei szervezetek jelen lévő elnökeit 
és titkárait. Ismerteti a napirendi javaslatot, amely az előzetesen kiküldött meghívó szerint a kö-
vetkező: 

1. A 2012-es év központi rendezvényei 
2. Az MKT és szakosztályainak, szervezeteinek helyzete, tervei, gondjai 
3. Egyebek 

Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a napirendet. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet. 



 2

Kovács Á.: Elmondja, hogy évindító, közös beszélgetésre hívta ezúttal a megyei szervezetek és a 
szakosztályok elnökeit, titkárait, hogy az elnökséggel közösen áttekintsék a 2012. év központi 
rendezvényeit – köztük a vándorgyűlést és a közelgő FIKOT-ot –, a Költségvetési Tanács tevé-
kenységéhez való kapcsolódás lehetőségeit,, valamint hogy szót váltsanak a szakosztályok és a 
szervezetek helyzetéről, terveiről, gondjairól, illetve a tagdíjbefizetések aktuális állásáról. Tájékoz-
tatja az ülés résztvevőit arról, hogy ebben az évben négy nagyobb rendezvényre készül a Magyar 
Közgazdasági Társaság. A jubileumi, 50. közgazdász-vándorgyűlést szeptember 27. és 29. között 
Egerben tartja a társaság, a FIKOT-nak pedig március 17–18-án Zalaegerszeg ad otthont. Emel-
lett az év első felében tervezünk egy-egy közös konferenciát a Bankszövetséggel, valamint a Költ-
ségvetési Tanáccsal is. 
 
Halm T.: Az MKT legutóbbi, novemberi elnökségi ülés meghívott előadójaként a Bankszövetség 
elnöke, Patai Mihály azt mondta, hogy tavasszal lenne aktuális egy ilyen közös konferencia meg-
szervezése. Ha az elnökség egyetért, megkeresi a Bankszövetséget egy április végi, május eleji 
időpontjavaslattal. 
 
Kovács Á.: A Költségvetési Tanáccsal közös konferencia időpontjának június 20-át vagy június 
26-át javasolja. A rendezvény célja áttekinteni az első félév gazdasági folyamatait. A konferencia 
megrendezésének költségeihez a Szerencsejáték Zrt.-től remélhetünk támogatást. Kéri a főtitkárt, 
hogy szülessen egy támogatáskérő levél a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatójának. Javasolja, hogy 
az MKT a Költségvetési Tanáccsal közös konferenciára és a vándorgyűlésre összesen 1,5 millió 
forint támogatást kérjen. 
 
Halm T.: A pénzügyekhez kapcsolódva megjegyzi, hogy az MKT-nál meglehetősen feszített a 
pénzügyi helyzet. Noha a megyei szervezetek némelyikének számottevő lekötött pénze van, a 
központ likviditási gondokkal küzd. A tagdíjak idei emelésének hatásairól még nem lehet biztosat 
mondani. Az OTP Bank március 31-ig 4 millió forint tartós adományt utal át az MKT-nak, ez 
újabb néhány hónapra megoldja a pénzügyi gondokat. Felhívja a figyelmet a személyi jövedelem-
adó egy százalékának fontosságára. Ez fontos bevétel az MKT gazdálkodásában, ám a csökkenő 
szja-kulcsok miatt e felajánlásokból is csökkenő bevétel várható. Kéri az elnökség tagjait, valamint 
a szakosztályok és a megyei szervezetek vezetőit, képviselőit, hogy aki még nem kötelezte el 
magát e téren, az a személyi jövedelemadója egy százalékának felajánlásakor gondoljon a Magyar 
Közgazdasági Társaságra. 
 
Kovács Á.: Rátér az idei vándorgyűlés előkészületeire. Véleménye szerint mielőbb ki kellene 
találni az idei konferencia témáját és szlogenjét – ebben kéri az ülés résztvevőinek a segítségét. 
 
Csontos S.: Az MKT Heves Megyei Szervezetének elnökeként köszönetét fejezi ki, hogy négy év 
után ismét Eger kapta a vándorgyűlés megrendezésének jogát, ráadásul a jubileumi, 50. vándor-
gyűlését. Tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy Egerben kiváló az infrastruktúra, egy helyen 
lebonyolíthatók a szekcióülések és a plenáris ülések is, sőt egy műemléki pincének köszönhetően 
a második estén s együtt maradhat a társaság. A vándorgyűlésnek otthont adó két hotelben 420 
főt lehet elszállásolni, és a főiskolának van egy tanszállodája is, ahol elsősorban fiataloknak, 
diákoknak van szállás, fejenként 3 ezer forintért. Eger városa is a magáénak érzi a programot, az 
MKT megyei szervezete a polgármester támogatását is kérte, és a város hivatalos rendezvénynap-
tárban is szerepel már a program. 
 
Asztalos L.: El kell dönteni, hogy az MKT szeretne-e üzenni bármit is a vándorgyűlés címével. 
Amennyiben nem, akkor olyasmi címet kellene adni a konferenciának, mint például „Átalakulás 
vagy/és megújulás”. Ez ugyanis többféle értelmezésre is lehetőséget ad. 
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Csontos S.: A címben meg kellene jelennie a fenntarthatóságnak és a válságkezelésnek is. 
 
Balázs P.: Fontosnak tartja a címben a konszolidáció megjelenítését, és javasolja, hogy az elnök-
ség tagjai, valamint a megyei szervezetek és a szakosztályok vezetői e-mailen tegyenek javasla-
tokat, illetve mondjanak véleményt a címjavaslatokról. 
 
Halm T.: Egyetért Balázs P. javaslatával. 
 
Kovács Á.: Ne legyen harsány a cím, inkább kiegyensúlyozottságot sugalljon. A fenntarthatóság 
megjelenítését fontosnak érzi.  
 
Zsakó E.: Javasolja, hogy a címben jelenjen meg a gazdaság sokszínűsége. 
 
Kovács Á.: A szekcióülések száma minden vándorgyűlés kapcsán visszatérő téma. Volt, aki 
szerint Pécsett túl sok szekcióülés volt, mások szerint éppen ez teremtette meg a vándorgyűlés 
sokszínségét és gazdag programját. 
 
Halm T.: Csontos S.-tól kérdezi, hogy az egri helyszín hány szekciónak tud helyet biztosítani. 
 
Csontos S.: Akár 10 szekcióülésnek is helyet tudnak adni. 
 
Balázs P.: A makrogazdasági szekció évről évre nagyon népszerű, a vele párhuzamos szekciók 
éppen ezért többnyire méltatlanul háttérbe szorulnak. Megfontolandó, hogy a makrogazdasági 
szekció legyen plenáris ülés. Véleménye szerint végig kell gondolni, miként lehet minél több elő-
adónak megszólalási lehetőséget kínálni úgy, hogy túl sok szekcióval nem aprózzuk el a rendez-
vényt. A túlzottan specifikus témáknak éppen ezért vándorgyűlési szekciók helyett inkább szak-
osztályi üléseket kellene szervezni. 
 
Borbély A.: Javasolja, hogy idén legyen egy sportgazdasági szekció is, egyrészt mert olimpiai év 
van, másrészt pedig a társaságiadó-törvény változásának köszönhetően ettől az évtől rengeteg 
pénz megy a sportba. 
 
Kovács Á.: Érdekesnek tartja a költségvetés és sportfinanszírozás témáját. 
 
Kerekes Gy.: A kevesebb szekció híve, véleménye szerint a tavalyi vándorgyűlés e téren szinte 
áttekinthetetlen volt. Úgy látja, hogy négy–hat szekció lenne ideális és hatékony. 
 
Beke-Martos G.: Egyetért azokkal a véleményekkel, hogy a makrogazdasági szekció ne konku-
ráljon más szekciókkal. 
 
Czakó E.: Vándorgyűlési szekció témájának javasolja a nemzetközivé válás, a vállalatok és ipar-
ágak nemzetközivé válásának témakörét, mert ennek vannak makroszintű és vállalati kérdései is. 
 
Beke-Martos G.: Felhívja a figyelmet arra, hogy a szekciók számának csökkentésével még 
nagyobb súlya lesz annak, hogy ki elnököljön egy-egy szekcióban. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a javaslatokat, és megkéri Halm T.-t, hogy az elhangzottak alapján e-
mailen küldjön téma- és címjavaslatokat véleményezésre az elnökség tagjainak. Megkéri Meyer 
Sz.-t, az IB elnökét, hogy tájékoztassa a résztvevőket a FIKOT előkészületeinek állásáról. 
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Meyer Sz.: Arról tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy jól állnak a szervezéssel. Az idei FIKOT 
címe: „Közös pénzügyeink” lesz. A zalaegerszegi fiatalok ügyességének köszönhetően a várható 
szponzorációkkal akár nyereséges is lehet a rendezvény. Újdonság, hogy a február 28-áig jelent-
kezők kedvezményes részvételi díjjal regisztrálhatnak. Eddig mindegy 50–60 fő jelezte előzetesen 
a részvételi szándékát. A szervezést a Facebookon is folytatja az IB, sőt: az utazás megkönnyíté-
sére egy telekocsi-alkalmazást is elindított. 
 
Halm T.: A rendezvénynek külön honlap is készült, amely a www.fikot.hu címen érhető el. A 
felkért előadók közül a zalaegerszegi születésű MNB-alelnök, Karvalits Ferenc, valamint Kovács 
Á., Balázs P., illetve az Antenna Hungária volt vezérigazgatója, László Géza már visszaigazolta a 
részvételét. A felkért előadók között szerepel az Európai Bizottság zalaegerszegi születésű magyar 
tagja, Andor László, valamint – a városi önkormányzat kérésére is – Varga Mihály Miniszter-
elnökséget vezető államtitkár is. A CIB Bank jelezte, hogy komolyabb összeggel támogatná a 
rendezvényt, amennyiben egyedüli bankként jelenhet meg ott.  
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást. A Bankszövetséggel tervezett, közös konferencia kap-
csán felveti, hogy mind oda, mind pedig a vándorgyűlésre fel lehetne kérni előadónak az IMF 
magyarországi delegációvezetőjét. A Költségvetési Tanáccsal közös konferencia kapcsán a gazda-
ságkutató intézeteket kellene megkérni, hogy mutassák be az első féléves értékeléseiket és a 
második féléves prognózisaikat a gazdasági folyamatokról. Ugyanitt természetesen lehetőséget 
kell adni az Állami Számvevőszéknek és a Magyar Nemzeti Banknak is, hogy bemutathassák az 
elemzéseiket. Az államháztartás kérdései mellett foglalkozni kell a konferencián a munkaerő-
piaccal, a finanszírozhatósággal, a gazdaság tehervállaló képességével és a fenntarthatósággal is. 
 
Palócz É.: Az MKT-nak az elmúlt év decemberében – a régi hagyományt felélesztve – volt egy 
ilyen fóruma. Sikeres rendezvény volt, viszont a nyári konferencián jobban kell majd strukturálni 
a gazdaságkutatók által megválaszolandó kérdéseket. Emellett fontos az is, hogy ezúttal mind a 
négy nagy gazdaságkutató cég – tehát a decemberi rendezvényen a részvételét az utolsó pillanat-
ban lemondó Századvég is – legyen jelen. 
 
Kovács Á.: Kéri a szakosztályok és megyei szervezetek elnökeit, titkárait, hogy osszák meg az 
elnökséggel a gondolataikat a szervezeteik helyzetéről. 
 
Halm T.: A gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti szakosztály elnöke, Chikán Attila professzor úr 
jelezte, hogy új a szakosztálynak új titkára van, és hamarosan egy éves tematikát és rendezvény-
tervet állítanak össze. 
 
Wenczel K.: A Heves Megyei Szervezet életében fontos változás volt, hogy a gyöngyösi szer-
vezet különvált. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján az idei tagdíjemelés a jelek szerint nem veti 
vissza a taglétszámot. 
 
Bischof Zs.: Szolnok megyében is hasonló a helyzet. A megyei szervezet tolerálja, ha valaki az 
emelés ellenére még a tavalyi tagdíj összegét fizette be. 
 
Oláhné Szántó M.: Csongrád megyében nem panaszkodtak a tagdíjemelésre az MKT-tagok. A 
megyei szervezet programjai között kiemeli, hogy február 10-én Gyuris Dániel tartott előadást, 
hamarosan pedig a humánerőforrás-gazdálkodás témakörében tartják meg a Széchenyi István 
Egyetem docensének, Somogyi Ferencnek a könyvbemutatóját. 
 
Szitárcsik A.: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csak lassan folynak be a tagdíjak, a megyei szer-
vezetnél tartanak attól, hogy a tagdíjemelés miatt csökken a létszám, az egyetemisták fizetési haj-
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landósága ugyanis nem éppen jó. A megyei szervezet a napokban rendezte meg a megyei 
közgazdász-napokat az oktatás témakörében.  
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatókat, és megkérdezi az elnökség tagjait, hogy kíván-e még 
valaki hozzászólni. 
 
Asztalos L.: Tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy elkészült egy Biztosítási alapismeretek 
egyetemistáknak című egyszemeszteres, gyakorlati megközelítésű, távoktatásban is felhasználható 
tananyag, amelyet valamennyi rektornak megküldtek. Hasonló tananyagokra lenne szükség a 
bankok és befektetések témakörében is. 
 
Kovács Á.: Megkérdezi Halm T.-t, hogy a közgyűlés időpontjához, valamint az elmúlt évi beszá-
moló elkészítésének határidőihez igazodva mikor kell legközelebb üléseznie az elnökségnek. 
 
Halm T.: Miután az MKT alapításának évfordulója, május 27-dike idén vasárnapra esik, ezért a 
közgyűlést május 25-én, pénteken 10 órától javasolja megtartani. Az elnökségi ülés időpontjának 
május 9-én, szerdán 14 órát javasolja. 
 
Kovács Á.: Miután az időpont az elnökségi tagok többségének megfelel, bejelenti, hogy az MKT 
elnöksége soron következő ülését május 9-én 14 órakor tartja, majd berekeszti az ülést. 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós 
 
Jóváhagyta: Halm Tamás 
 


