
JEGYZŐKÖNYV 
a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének 

2012. május 9-i üléséről 
 

Időpont:  14.30 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 K 
Galambos Tamás J Halm Tamás J Herich György K 
Kádár Béla J Kovács Árpád J Losoncz Miklós J 
Madár István K Madarász László J Mádi Zoltán J 
Magda Róbert J Meyer Szilvia K Palócz Éva J 
Pongrácz Ferenc J Szél Ervin K Terták Elemér K 
Török Ádám J Wolf László K   

 
A felügyelőbizottság tagjai: 

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

 
Vendégek és az MKT titkárságának munkatársai: 
Nagy Gábor Miklós J   

 
J = jelen volt; K = kimentette magát 

 
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint az 
MKT titkárságának munkatársait. Bejelenti, hogy az ülés „business meeting” lesz: a legfontosabb 
napirendi pont ugyanis a május 25-i küldöttközgyűlés előkészítése. Javaslatot tesz a napirendre, 
amely az előzetesen kiküldött meghívónak megfelelően a következő: 

1. A 2012. évi küldöttközgyűlés előterjesztéseinek megtárgyalása  
a. A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás, 

valamint a közhasznúsági jelentés vitája és elfogadása  
b. Az MKT 2012. évi országos költségvetésének vitája és elfogadása  
c. Az alapszabály módosításának megtárgyalása (az új civil törvény értelmében)   
d. Tájékoztató elnökségi tag választásának előkészítéséről 

2. Az MKT budapesti szervezete 2012. évi költségvetésének elfogadása  
3. Tájékoztató a tagdíjbevételek és az egyéb bevételek alakulásáról  
4. Egyebek 

Kéri, hogy az elnökség tagjai fogadják el a napirendet. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napi-
rendet. 
 
Kovács Á.: Megnyitja a vitát az első napirendi pontról, az MKT 2011. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóról és a kapcsolódó dokumentumokról. Felkéri Halm T. főtitkárt, hogy vezesse be a 
napirendi pontot. 
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Halm T.: Az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai előzetesen, e-mailen megkapták a dokumen-
tumokat. A 2011. évi gazdálkodással kapcsolatban megjegyzi, hogy nem könnyű időszak ez a civil 
szervezeteknek, így a Magyar Közgazdasági Társaságnak sem egyszerű. Éppen ezért a gazdál-
kodásra a fokozott takarékosság jellemző. 
 
Kovács Á.: Vitára bocsátja a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. 
 
Roóz J.: Bejelenti, hogy a felügyelőbizottság megtárgyalta a gazdálkodással kapcsolatos doku-
mentumokat, és egyetért a tartalmukkal. Néhány javaslatot, észrevételt tesznek majd a jövőre 
vonatkozólag a küldöttközgyűlésnek szóló jelentésükben. A felügyelbőbizottság elfogadásra java-
solja mind a beszámolót, mind a közhasznúsági jelentést, mind pedig a 2012. évi országos és 
budapesti pénzügyi terveket. 
 
Mádi Z.:  Örömét fejezte ki, hogy a tagdíjbevételek alapján a harmadik legnagyobb megye szer-
vezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Úgy látja: egy társadalmi szervezet igazi erejét az mutatja, 
hogy megél-e a tagdíjakból. Úgy véli, hogy ha mindenki befizetné a tagdíját, és a tagok fele az 
MKT-nak adná a személyi jövedelemadója 1 százalékát, nem lenne anyagi gondja a társaságnak. 
Véleménye szerint a közgyűlésen meg kellene fontolni egyfajta cenzusos szavazás életbe lépte-
tését. A költségvetésben szereplő bértömeggel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a mintegy 6 millió 
forint két főállású és négy részidős, megbízásos munkatárs jövedelmét takarja. Úgy látja: tart-
hatatlan, hogy a munkatársak ne kapjanak érdemi bérfejlesztést. Javasolja, hogy béren kívüli 
juttatásként legalább az adható meleg étkezési utalványt megkapják a dolgozók. 
 
Madarász L.: Javasolja, hogy ha az elnökség egyetért, a Mádi Z. által javasolt meleg étkezési 
utalvány a törvény szerinti 5 ezer forintos Erzsébet-utalvány legyen. 5 ezer Ft legyen. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy a 2012-es országos terv 4. oldalának tetején van egy gépelési hiba: itt 2011 
helyett 2012-nek kellene szerepelnie. A tervezett reprezentációs adó mértékével kapcsolatban 
megjegyzi, hogy a vándorgyűlés előadóinak és külföldi vendégeinek költsége elszámolható, és 
véleménye szerint nem terheli reprezentációs adó – erre majd figyelnie kell a könyvelésnek. 
 
Nagy G. M.: A reprezentációval kapcsolatban megjegyzi, hogy a könyvelésnek mindig egyenként 
kell mérlegelnie, hogy mi tartozik a reprezentációs adó hatálya alá, és mi nem. Természetesen arra 
törekszik a titkárság, hogy az MKT csak a valóban indokolt összegben fizessen ilyen adót. A 
költségvetésbe a biztonságos tervezés szempontjait figyelembe véve került be az összeg. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a beszámolóval kapcsolatos észrevételeket, és megadja a szót a főtit-
kárnak a válaszadásra. 
 
Halm T.: A cenzusos szavazási móddal kapcsolatos felvetésre reagálva megjegyzi, hogy a 
küldöttközgyűlésen a megyei szervezetek és a szakosztályok a jelenlegi alapszabály szerint is a 
tagjaik száma szerint szavaznak. Köszöni az étkezési utalványra vonatkozó javaslatot. 
 
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja az MKT 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kéri az 
elnökséget, hogy a beszámolót 33.747 eFt összes bevétellel, 33.496 eFt összes ráfordítással, a 
közhasznú tevékenység –3.843 eFt-os és a vállalkozási tevékenység 4.094 eFt-os eredményével, 
251 eFt-os pozitív adózás előtti eredménnyel fogadja el. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2011. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót. 
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Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 1/2/2012.05.09. sz. határozata: Az elnökség az MKT 2011. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámolót 33.747 eFt összes bevétellel, 33.496 eFt összes ráfordítással, a köz-
hasznú tevékenység –3.843 eFt-os és a vállalkozási tevékenység 4.094 eFt-os eredményével, 251 
eFt-os pozitív adózás előtti eredménnyel elfogadta, és azt elfogadásra javasolja a küldöttköz-
gyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Megkérdezi, hogy a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e valakinek 
hozzászólása, kérdése. Miután senki nem jelentkezik, szavazásra bocsátja az Magyar Közgazdasági 
Társaság és megyei szervezetei 2012. évi pénzügyi tervét. Kéri az elnökség tagjait, hogy az MKT 
2012. évi pénzügyi tervét 30.357 eFt összes bevétellel és 30.959 eFt összes tervezett kiadással 
fogadja el. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT szer-
vezeteinek 2012. évi pénzügyi tervét. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 2/2/2012.05.09. sz. határozata: Az elnökség az MKT 2012. évi pénzügyi 
tervét 30.357 eFt összes bevétellel és 30.959 eFt összes tervezett kiadással elfogadta, és azt 
elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra, az MKT 2011. évi közhasznúsági jelentésének 
vitájára és elfogadására. Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 
 
Halm T.: Kiegészítésként megjegyzi, hogy a beszámoló a jogszabályoknak megfelelően még a 
régi struktúrában készült, de az új civil törvény értelmében jövőre már új szerkezetben kell 
elkészíteni a közhasznúsági jelentést. 
 
Beke-Martos G.: Úgy véli, hogy a közhasznúsági jelentés mellékletében az MKT elmúlt évi 
rendezvényeiről szóló összeállítás jó reklám a társaságnak – egyúttal azt is mutatja, hogy mennyit 
ad az MKT a nem fizető tagoknak is. Egyetért Mádi Z. azon megjegyzésével, hogy egy civil 
szervezet erejét az mutatja igazán, hogy az egyéni tagdíjakból meg tud-e élni. 
 
Asztalos L.: Megjegyzi, hogy meglehetősen bonyolulttá vált a közhasznú szervezetekkel és a 
gazdálkodásukkal kapcsolatos szabályozás. 
 
Székács A.: Felhívja a figyelmet arra, hogy a 2011. évről szóló beszámolót és a közhasznúsági 
jelentést is május 31-éig letétbe kell helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a javaslatokat, észrevételeket, majd szavazásra bocsátja az MKT 2011. 
évi közhasznúsági jelentését. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT 2011. 
évi közhasznúsági jelentését. 



 4

 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 3/2/2012.05.09. sz. határozata: Az elnökség az MKT 2011. évi közhasznúsági 
jelentését elfogadta, és azt elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra, az új elnökségi tag választására. Tájékoztatja az 
elnökség tagjait arról, hogy az új tag választására azért van szükség, mert Domokos László, az 
Állami Számvevőszék elnöke összeférhetetlenség miatt írásban jelezte lemondását az elnökségi 
tagságról. Az ÁSZ elnöke a rá vonatkozó, új szabályozás szerint nem lehet vezető tisztségviselője 
olyan szervezetnek, amelyik állami támogatásban részesül, márpedig az MKT a pályázati bevételei 
és az akadémiai támogatása miatt ilyen szervezet. Megadja a szót Török Á.-nak, a jelölőbizottság 
elnökének. 
 
Török Á.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az öttagú jelölőbizottság egyhangúlag a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét, Szász Károlyt javasolja megválasztani az MKT elnök-
ségi tagjának. A javaslat kialakításakor figyelembe vették, hogy Domokos László egy fontos állami 
szerv vezetője, ezért az ő megürült helyére egy másik fontos állami intézmény vezetőjét javasolják 
 
Kovács Á.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata, esetleg kérdése, hozzászólása a 
jelöléssel kapcsolatban. Miután senki sem jelentkezik, megköszöni a jelölőbizottság elnökének a 
tájékoztatást. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra, az országos titkárság költségvetésének vitájára és 
elfogadására. Tájékoztatja a tagokat, hogy ennek elfogadása az alapszabály értelmében az elnökség 
kompetenciájába tartozik. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesz-
téssel kapcsolatban, majd miután senki sem jelentkezik, kéri az elnökség tagjait, hogy az MKT 
országos titkárságának 2012. évi költségvetését 21.364 eFt összes bevétellel és 21.619 eFt összes 
kiadással fogadja el. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT 
országos titkárságának 2012. évi pénzügyi tervét. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 4/2/2012.05.09. sz. határozata: Az elnökség az MKT országos titkárságának 
2012. évi pénzügyi tervét 21.364 eFt összes bevétellel és 21.619 eFt összes kiadással elfogadta. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra. Megkéri a főtitkárt, hogy adjon tájékoztatást az 
elnökségnek a tagdíjbevételek alakulásáról.  
 
Halm T.: A Magyar Közgazdasági Társaság tagdíjai – a társaság 2011. évi küldöttközgyűlésének 
döntése értelmében – több év után emelkedtek 2012-ben. Az első negyedév lezárultával, az MKT 
Országos Titkárságán elérhető, legfrissebb banki kivonatok és bevételi pénztárbizonylatok alapján 
megvizsgálták, hogy a tagdíjemelés hatására eddig hogyan alakultak a tagdíjbevételek a 2011. 
évihez képest. Hangsúlyozza, hogy valamennyi megyei szervezet banki kivonata még nem 
elérhető, így teljesebb képet majd a küldöttközgyűlésnek tud adni. Elmondja, hogy a tagdíj-
bevételek összességében már most 21,4 százalékkal, 877.850 Ft-tal meghaladják a 2011. évi egész 
éves tagdíjbevételt. 
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Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatót, majd megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a 
témához. 
 
Beke-Martos G.: Megkérdezi, hogy hányan fizettek eddig tagdíjat. 
 
Nagy G. M.: Elmondja, hogy a tagdíjfizetési hajlandóság a társaság egészét tekintve továbbra is 
rendkívül rossz. 2011-ben az aktív tagoknak mindössze 38,6%-a fizetett tagdíjat. Tekintettel arra, 
hogy az egy főre jutó átlagos tagdíj nagysága az eddigi befizetések alapján idén 3.365 Ft, így ha 
valamennyi aktív MKT-tag befizetné a tagdíját, az MKT egészében az év végéig 17.861.420 Ft 
tagdíjbevételt kellene regisztrálnunk, szemben az eddigi 4.977.350 Ft-os tagdíjbevétellel. Bejelenti, 
hogy az MKT országos titkársága idén eddig két alkalommal szólította fel e-mailen a tagdíjak 
rendezésére az elmaradásban lévő tagjainkat. 
 
Kovács Á.: Javasolja, hogy a küldöttközgyűlés határozatban szorgalmazza majd a nem fizető 
tagoknak az elmaradásuk rendezését. 
 
Madarász L.: A tagdíjak jobb behajtásához fontosnak tartja a névre szóló tagdíjfizetési csekkek 
postázását. 
 
Kovács Á. Rátér az Egyebek napirendi pontra, és megadja a szót Halm T. főtitkárnak. 
 
Halm T.:  
a) A FIKOT-nak idén Zalaegerszeg adott otthont. Az időpont nem volt a legszerencsésebb, 
hiszen a március 15. utáni hosszú hétvégére esett. A hallgatóság létszáma mintegy 130 fő volt, az 
előadói gárdára pedig idén is büszke lehet az MKT. A rendezvény éveken át az IBM támogatta, 
illetve páratlan években a Károly Róbert Főiskola. Idén a zalaegerszegi fiatalok igyekeztek támo-
gatókat gyűjteni. A rendezvény mintegy 300 eFt veszteséggel zárt. 
 
b) Békesi László volt pénzügyminiszter néhány nappal az MKT küldöttközgyűlését követően, 
május 31-én lesz 70 éves. Ő lesz az idei küldöttközgyűlés felkért előadója. Kovács Á. elnök úrral 
egyetértésben javasolja, hogy az elnökség szakmai munkásságának elismeréseként adományozzon 
Kautz Gyula-díjat Békesi Lászlónak. 
 
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 5/2/2012.05.09. sz. határozata: Az elnökség kiemelkedő szakmai munkás-
ságának elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából Kautz Gyula-díjat adományozott Békesi 
Lászlónak. 
 
c) A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság május 18–19-én nemzetközi rendezvényt tart 
Szabadkán. Az MKT öt tagja kapott lehetőséget a részvételre, és külön meghívás érkezett az 
elnöknek és a főtitkárnak. Az öt meghívottat a Csongrád megyei szervezetünk jelöli ki.  
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d) A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság május 24-én pódiumbeszélgetést szervez Pozsony-
ban, ezen az MKT elnöke és főtitkára is részt vesz.  
 
e) A Bankszövetséggel közösen tervezett konferenciát, amelyről az MKT elnöksége a megelőző 
ülésén határozott, a szövetség elnöke, Patai Mihály kérésére őszre halasztjuk.  
 
f) A Magyar Országos Levéltár főigazgatójának megkeresésére szeptemberben egy közös kon-
ferenciát szervezünk a Magyar Nemzeti Bank történelméről.  
 
g) A Lengyel Közgazdasági Társaság szeptember 27-28-án, Varsóban tanácskozást szervez a kelet-
közép-európai térség közgazdasági társaságainak részvételével. Mi éppen ekkor tartjuk az 50. 
közgazdász-vándorgyűlést, így sem az elnök, sem a főtitkár nem tud részt venni a nemzetközi 
találkozón. Az MKT-t Balázs P. alelnök képviseli.  
 
h) A Fiatal Magyar Közgazdászok Kárpát-medencei Találkozóját idén júliusban az RMKT szer-
vezi meg. Az MKT vállalta, hogy 1 MFt-tal járul hozzá a tanácskozás költségeinek fedezéséhez. 
Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az Erdéllyel folytatott 
gazdasági együttműködés lelkes szervezője vállalta ennek az összegnek az előteremtését.  
 
i) Május 21-in újjáalakul az MKT Veszprém Megyei Szervezete. Az alakuló ülésen Kovács Árpád 
tart előadást. 
 
j) Folyik az 50. közgazdász-vándorgyűlés előkészítése. A struktúra az elnökség korábbi irány-
mutatása alapján úgy alakul, hogy a gazdaságpolitikai szekció – a várható nagy érdeklődésre 
tekintettel – önálló plenáris ülést kap pénteken délután. Péntek délelőtt a tervek szerint öt szekció 
közül választhatnak a résztvevők. A nyitó plenáris ülésre a kormány részéről szokás szerint Varga 
Mihály kap felkérést, és lesz egy akadémikus előadás is. A záró plenáris ülésen a Költségvetési 
Tanács vesz részt teljes létszámban: Kovács Á. mellett előadást tart a Magyar Nemzeti Bank és az 
Állami Számvevőszék elnöke, valamint a tervek szerint előadó lesz Szász Károly PSZÁF-elnök is. 
 
Kovács Á.: Júliusra tervezi az MKT a Költségvetési Tanáccsal közös konferenciáját az ország 
első féléves makrogazdasági teljesítményéről. A rendezvényre a négy nagy elemző cég vezetői 
mellett meghívást kapnának a bankok vezető elemzői is. Megkérdezi Madár I.-t, hogy vállalná-e a 
rendezvény moderálását. 
 
Madár I. Vállalja a moderálást, ha sikerül megfelelő időpontot találni. 
 
Kovács Á.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentenivalója. 
 
Galambos T.: Május 15-én a zöld növekedés témakörében szerveznek egy nagy konferenciát 
Budapesten. Az elnökség tagjainak két tiszteletjegyet ajánl fel. 
 
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, megköszöni az elnökség munkáját és 
berekeszti az ülést. 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós 
Jóváhagyta: Halm Tamás 


