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Időpont:  2014. november 17., 14.00 óra 
Helyszín:  Az MKT székhelye, 433-as terem (IX. ker., Üllői út 25.) 

 
Jelen vannak: 

Az elnökség tagjai: 
Asztalos László J Balázs Péter K Balog Ádám J 
Bod Péter Ákos K Fazekas Károly K Galambos Tamás J 
Géczi György J Halm Tamás J Hegedüs Éva J 
Kádár Béla K Kovács Árpád J Losoncz Miklós K 
Madár István J Madarász László J Mádi Zoltán J 
Magda Róbert J Palócz Éva J Patai Mihály J 
Pongrácz Ferenc J Szász Károly J Szél Ervin K 
Terták Elemér K Török Ádám K Wolf László K 

 
 

A Felügyelőbizottság részéről: 
Béhm Imre J Beke-Martos Gábor K Bischof Zsolt J 
Borbély Attila J Dobrocsi Nándor J Kerekes György J 
Sándorné Kriszt Éva J Zsakó Enikő K   

 
 

Az MKT Titkárságáról: 
Nagy Gábor Miklós J   

 
J = jelen volt; K = kimentette magát 

 
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a 
titkárság munkatársait. Bejelenti, hogy ez az idei év negyedik elnökségi ülése, tehát a kötelező 
penzumát teljesítette az elnökség e tekintetben. Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a 
napirendet az előzetesen kiküldöttnek megfelelően. A napirendi javaslat a következő: 
 

1. Az 52. Közgazdász-vándorgyűlés értékelése és tapasztalatai  
2. A 2015. évi, miskolci vándorgyűlés időpontjának kijelölése, javaslatok a konferencia fő 

témájára  
3. Az MKT gazdálkodásának áttekintése, tagdíjak  
4. Tájékoztató az MNB-től nyert támogatásról  
5. Az év hátralévő részének MKT-s rendezvényei  
6. Egyebek  

 
S z a v a z á s  a  n a p i r e n d r ő l. 
 
Az elnökség a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kovács Á.: Rátér az első napirendi pontra, az 52. Közgazdász-vándorgyűlés értékelésére. 
Javasolja, hogy ezt a második napirendi ponttal, a 2015. évi vándorgyűlés szervezési kérdéseivel 
együtt tárgyalja az elnökség. Az idei vándorgyűléssel kapcsolatban a főtitkár asszony és a titkárság 
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készített egy összeállítást, amelyet az elnökség valamennyi tagja megkapott előzetesen. Megkéri a 
főtitkár asszonyt, hogy vezesse be a napirendi pontot. 
 
Hegedüs É.: Köszönetet mond a vándorgyűlés előkészítéséért Halm T. korábbi főtitkárnak, 
valamint Mádi Zoltánnak és az MKT Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Elnökségének. 
Hangsúlyozza, hogy a vándorgyűlések missziója a networking, az informatív találkozások 
lehetősége, valamint az információszerzés első kézből a döntéshozóktól. A vándorgyűlés szakmai 
programja a résztvevők visszajelzése szerint színvonalas volt. Összesen 106 előadó szerepelt a 
programban, és a 2007-es debreceni és a 2009-es zalakarosi vándorgyűlések óta a legnagyobb 
résztvevői létszámú vándorgyűlés volt az idei: összesen 536 fő vett részt a konferencián. Az idei 
vándorgyűlés legfontosabb újítását az internetes élő közvetítés jelentette. Az Antenna 
Hungáriával megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően a nyitó és a záró plenáris 
ülést, valamint az informatikai szekció programját élőben lehetett követni az MKT honlapján. A 
mérések szerint több mint 600-an nézték csak a nyitó plenáris ülést a honlapunkon. Az előadások 
videófelvételei fent vannak a YouTube-on, és természetesen elérhetőek az MKT honlapján is. A 
közgazdász-vándorgyűlés iránt az elmúlt évekhez hasonlóan fokozott volt a sajtó érdeklődése is. 
Mindezt pedig tovább kell vinni a jövő évi vándorgyűlésen is. Kéri az Elnökséget, hogy az 52. 
Közgazdász-vándorgyűlésről szóló beszámolót fogadja el. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást és vitára bocsátja a beszámolót. 
 
Nagy G. M.: Terták E. bár kimentette magát, e-mailen elküldte a kérdéseit és az észrevételeit. 
Egyebek között arra kérdezett rá, hogy tényleg 107 fő volt-e vendégként jelen a konferencián. 
Valóban ennyien voltak, részben előadók, részben újságírók, részben a határainkon túli 
testvérszervezeteinktől érkezett küldöttségek. Ugyanakkor ez a szám önmagában is, és arányaiban 
is kedvezőbb az előző éveknél, ugyanis idén az előadók sokkal nagyobb hányada fizette ki a 
szállását vagy az étkezését. 
 
Kovács Á.: Alapvető kérdés az, hogy milyen legyen a vándorgyűlések fazonja. Az idei 
rendezvénymind szakmailag, mind pedig világnézetileg kiegyensúlyozott volt. Örömteli, hogy 
voltak új témák is, például a mezőgazdaság. Évről évre dilemma, hogy sok vagy kevés-e ennyi 
szekció. Ebben nagyon nem kellene változtatni, mert ugyan van olyan szekció, ahol kevesebben 
vannak, és van, ahol a plenáris ülést idézi a létszám, de mindegyiknek megvan a maga előnye. Az 
előadások színvonalasak voltak, és teljesen rendben voltak a kulturális és a kulináris programok is. 
 
Hegedüs É.: 2015-ben Miskolcon szeptember 3. és 5. között rendezzük meg a vándorgyűlést, 
igazodva a Miskolci Egyetem lehetőségeihez. Fontos meghívni az MNB elnökét is, hiszen a jövő 
év sok tekintetben a bankok éve lesz Magyarországon. Tekintettel kell lennünk az előadók 
felkérésének időszükségletére is, így a célunk az, hogy a plenáris ülések előadóit kellően korán 
felkérjük az előadásuk megtartására. Ezért felhatalmazást kér arra, hogy az időpont ismeretében 
az elnök úrral elkezdhessék felkérni előadókat. 
 
Dobrocsi N.: A konferencia szakmai programja valóban színvonalas volt. A pénzügyi oldalt 
tekintve viszont figyelemre méltó a hiány, ez pedig nem lehet ez tendencia. Vagy több bevételre, 
vagy kevesebb költségre van szükség, és a cél az, hogy legyen legalább önfenntartó a rendezvény. 
Javasolja, hogy az MKT erősítse a kapcsolatait az RMKT-val, valamint hogy legyen a jövő évi 
vándorgyűlésen egy „szabad szekció”, amely arról szólna, hogy hogyan látnak minket a nem 
közgazdászok. 
 



 3 

Hegedüs É.: Messzemenőkig egyetért a pénzügyi fegyelem fontosságával. A két közgazdasági 
társaság együttműködésének erősítését támogatja, csak kérdés, hogyan lehetne mindezt a 
gyakorlatban megvalósítani. 
 
Dobrocsi N.: Javasolja, hogy az MKT részéről menjen egy delegáció Erdélybe, hogy átbeszéljék 
a szorosabb együttműködés lehetséges irányait. 
 
Mádi Z.: Az MKT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete nyolcévente szervez 
vándorgyűlést. Mivel ez a társaság kirakatrendezvénye is, fontos, hogy integráljon és összefogást 
sugalljon. Az idén probléma volt, hogy a szervezés során az időpont és a plenáris előadók 
személye is többször változott, éppen ezért fontos, hogy 2015-ben a nyári szabadságolások előtt 
hirdesse meg a konferenciát az MKT. A pénzügyi kérdésekről szólva felhívta a figyelmet arra, 
hogy még mindig kevés volt a teljes részvételi díjat fizető vendég, a költségek szempontjából sok 
volt a 100 előadó, és az időpont, valamint az előadók személyének bizonytalansága miatt a 
szponzorációs bevételek is elmaradtak a várakozásoktól. 
 
Madarász L.: Úgy érzi, a vándorgyűlések összetartó ereje kiemelten fontos. Véleménye szerint az 
on-line közvetítés hosszabb távon negatívan hathat vissza a részvételi arányra, ha a fotelből is 
meg lehet nézni az előadásokat. Éppen ezért azt javasolja, hogy ne feltétlenül a plenáris üléseket, 
sokkal inkább szekciókat tegyük élőben követhetővé a honlapunkon. 
 
Pongrácz F.: Az Informatikai Szakosztály szervezésében a jelenlévőkön túl még 600 ember látta 
az előadásokat. Az on-line közvetítés mellett új közösségi alkalmazást is kipróbált a helyszínen a 
szakosztály. Javaslatot tesz egy megbeszélésre ennek az alkalmazásnak a továbbfejlesztéséről. 
 
Balog Á.: Van-e stratégiai elképzelés arról, hogy az MKT kiket vár a rendezvényre, illetve volt-e 
olyan felmérés, hogy őket milyen témák érdeklik? 
 
Hegedüs É.: Elsősorban a 30 és 60 év közötti korosztály, vállalkozók, vállalati vezetők 
szeretnének új információkat hallani. 
 
Zsakó E.: Az Ellenőrzési Szakosztály korábban készített felmérést arról, hogy a tagjai milyen 
témák iránt érdeklődnek, ám a 200 kiküldött levélre jó, ha 10 válasz érkezett. Úgy véli, hogy sokan 
azért jönnek, mert tudják, hogy ez egy rangos szervezet. 
 
Madár I.: Tapasztalatai szerint alapvetően kétféle résztvevője van a vándorgyűléseknek. Van, aki 
törzsvendég, és van, aki a rendezvényért, magáért a konkrét szakmai programért jön. Hosszú 
távon nyilván elsősorban őket kell megcélozni, és egyúttal tagtoborzásra is felhasználni a 
rendezvényt. 
 
Fazekas K.: A résztvevők többsége konkrét kérdésekre kíváncsi. Kell, hogy egy jó egyensúly az 
izgalmas, fontos és aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről szóló szekciók és az elméleti 
közgazdaságtudomány izgalmas kérdéseiről szóló szekciók között. 
 
Asztalos L.: A pénzügyi szekció sokkal tartalmasabb és jobb volt, mint az elmúlt években. Óriási 
rendezvényverseny van a piacon, így fontos, hogy a színvonalból ne engedjünk. Legyünk 
nagyvonalúak, és a bevételt növeljük inkább, mintsem a kiadásokat faragjuk le. Úgy véli, ezen a 
megkezdett úton óvatosan haladva kell folytatni a vándorgyűlések szervezését. A jövő évi 
vándorgyűlést illetően úgy véli, hogy bár a forintosítás izgalmas téma, de félő, hogy aki eljön 
előadni, az majd nem mondhat semmi érdemit. Érdekesebb kérdés lenne az, hogy milyen lesz a 
magyar bankrendszer a második konszolidáció után. 
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Madarász L.: A vándorgyűlésre elsősorban nem magánszemélyként, hanem cégek, szervezetek 
képviseletében érkeznek a vendégek, éppen ezért cégeket kellene megkeresni a toborzás 
időszakában is. 
 
Sándorné Kriszt É.: Fontos lenne a szakmai szervezetekkel is előzetesen egyeztetni, a 
könyvvizsgálói kamara például ugyanebben az időpontban tartja majd a konferenciáját. 
 
Kovács Á.: Megköszönöm a beszámolót és a hozzászólásokat. Kéri, hogy az elnökség szavazzon 
a vándorgyűlési beszámolóról. Egyúttal javasolja, hogy az elnökség testületileg, határozatban 
mondjon köszönetet az MKT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének, név szerint Mádi 
Zoltánnak, Lakatos Tibornak és Harsági Tündének a gondos szervező munkáért! 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség a beszámolót egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/4/2014.11.17. sz. 
határozata: Az elnökség az 52. Közgazdász-vándorgyűlésről készített beszámolót elfogadta, és egyúttal köszönetet 
mond az MKT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének, név szerint Mádi Zoltánnak, Lakatos Tibornak 
és Harsági Tündének a gondos szervező munkáért. 
 
Kovács Á.: Kéri, hogy az elhangzottakra tekintettel az elnökség szavazzon az 53. Közgazdász-
vándorgyűlés időpontjáról. Javasolja, hogy a vándorgyűlést 2015. szeptember 3. és 5. között tartsa 
a társaság a Miskolci Egyetemen. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség a 2015. évi vándorgyűlés időpontjára tett javaslatot egyhangú szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondom az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 2/4/2014.11.17. sz. 
határozata: Az elnökség az 53. Közgazdász-vándorgyűlés időpontját 2015. szeptember 3. és 5. közöttre tűzi ki. 
 
Kovács Á.: Rátér a 3. napirendi pontra, az MKT gazdálkodásának áttekintésére. Megkéri a 
főtitkár asszonyt, hogy vezesse be a napirendet. 
 
Hegedüs Éva 
Mindenki előzetesen megkapta az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket. Alapvetően három dologról 
szeretnék beszélni. Elsőként a gazdálkodás aktuális helyzetéről, másodsorban a tagdíjak 
kérdéséről, harmadrészt pedig az MKT banki kapcsolatairól. 
 
Egybevonja a 4. napirendi ponttal 
Elmondja az MNB-támogatást 
1. méltó helyet az MKT-nak, elegánsabbat, hely egyen szakmai eszmecserékre, kisebb 
konferenciákra is… 
2. konferenciaszervezést bővíteni – több nemzetközi kitekintés 
 
1. A gazdálkodás aktuális helyzetéről szóló tájékoztató anyagot előzetesen mindenki megkapta, 
így most csak néhány tételt emelnék ki. A bevételek között szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy a tagdíjbevételek 2014. első tíz hónapjában már meghaladják a 2013. éves adatot. Ezen belül 
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az egyéni tagdíjakból származó bevételek idén eddig 7.052 eFt-ot tesznek ki, a 2013. évi egész 
éves 6.082 eFt-tal szemben. Ez egyrészt a szép számú új belépőnek, másrészt pedig a Magyar 
Nemzeti Bank által „befizetett”, csaknem 200 tag tagdíjának köszönhető. Az adományok a tavalyi 
12.521 eFt-tal szemben 9.624 eFt-tot mutatnak. A nagyobb adományozók között az OTP Bank 
4.000 eFt-tal (működési célra), a Szerencsejáték Zrt. 1.000 eFt-tal (KÁMFOR), az Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara pedig szintén 1.000 eFt-tal szerepel. Az adományok soron az 
elmaradás elsősorban a közgazdász-vándorgyűlés mérsékelt szponzori bevételének tudható be. A 
támogatások soron a tavalyi egész éves 13.451 eFt-tal szemben idén az év első tíz hónapjában 
36.739 eFt szerepel. A kiemelkedő támogatási összegből 33.000 eFt-ot tesz ki az MNB idei 
támogatása (a tavalyi 5.000 eFt-tal szemben), valamint idén is megkaptuk az MTA 2.065 eFt-os 
működési célú támogatását. A kimutatásban még nem szerepel – hiszen az átutalás még nem 
történt meg – a Nemzeti Együttműködési Alap 500 eFt-os, működési célú, pályázati támogatása. 
A személyi jövedelemadó 1 százalékából a tavalyi 979 eFt-tal szemben idén eddig 674 eFt 
felajánlást kapott az MKT. 
A kiadási oldal tételei az előző évi számokhoz viszonyítva az év első tíz hónapjában időarányosan 
teljesültek. A bankköltségekről mindjárt részletesen is szólok, így most csak egy dolgot emelnék 
ki. Az MKT reprezentációs kiadásai az év első tíz hónapjában időarányosan is messze elmaradnak 
a tavalyi egész évestől: a 2013. évi 1.542 eFt-tal szemben idén az első tíz hónapban mindössze 
992 eFt-ot fordított reprezentációra a Társaság. Így nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy a 
reprezentáció után adófizetés kötelezettsége ezúttal sem keletkezik majd az MKT-nak. 
A Társaság az elmúlt évet összességében 6.166 eFt többlettel zárta. A gazdálkodás eredménye 
most – a Magyar Nemzeti Bank 33.000 eFt-os támogatásának köszönhetően – 31.867 eFt 
többletet mutat. 
 
2. Az MKT működésében kiemelt kérdés a tagdíjbevételek alakulása. Itt beszélnünk kell az egyéni 
és a jogi tagdíjakról egyaránt. 
A Magyar Közgazdasági Társaság egyéni tagdíjai 2012 óta változatlanok: jelenleg dolgozóknak 
5.000,- forint, nyugdíjas és nappali tagozatos hallgató tagjainknak, valamint a gyesen-gyeden lévő 
kismamáknak pedig évi 2.000,- forint az éves tagdíj. Az Alapszabályának 29. § (2) bekezdés e) 
pontja értelmében az éves küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik, hogy döntsön a tagdíjak 
összegéről. Mivel a soron következő küldöttközgyűlést 2015 májusában tartja a társaság, a 2015. 
évi tagdíjbekérő leveleket pedig 2015 januárjában postázzuk, a jövő évi közgyűlés a 2016. évi 
tagdíjakról tud majd dönteni. Az MKT küldöttközgyűlésének javasoljuk 2016. évre a tagdíjak 
emelését, a teljes tagdíjak esetében 5.000,- forintról 7.000,- forintra, a kedvezményes tagdíjak 
esetében pedig évi 2.000,- forintról 3.000,- forintra. Természetesen megvizsgáltuk azt, hogy a 
korábbi tagdíjemelések milyen hatással voltak a tagdíjbevételekre - erről a kiküldött anyagban 
találnak összesítést. Minden tagdíjemelés előtt dilemma volt, hogy vajon a tagdíjak emelkedése 
nem okoz-e nagy mértékű lemorzsolódást a tagok körében, és vajon az összes tagdíjbevétel nem 
lesz-e végül összességében alacsonyabb, mint a tagdíjemelés előtt volt. Az előző két tagdíjemelés 
ezt a félelmünket nem igazolta. A 2007-es emelést követően a tagdíjbevételünk 84 százalékkal, a 
2012. évi emelést követően pedig 49,6 százalékkal volt magasabb az előző évinél. Mindezek 
alapján tehát egyrészt nem kell tartanunk attól, hogy egy mérsékelt tagdíjemelés túlzott 
lemorzsolódással járna a tagság körében. Másrészt úgy ítéljük meg, hogy az MKT presztízse, 
szakmai tevékenységének színvonala és a tagsággal járó szolgáltatások elfogadhatóvá és indokolttá 
teszik 2016-ban az egyéni tagdíjak mérsékelt emelését. 
A jogi tagdíjak kapcsán az MKT Alapszabálya 17.§ (4) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „az MKT 
jogi tagjai jogi személyek lehetnek. (…) A jogi tagok az őket fölvevő szervezet képviselőjével 
állapodnak meg tagdíjuk összegéről.”  
Az MKT jogi tagjainak listáját, illetve az általuk fizetett tagdíjak összegét az előzetesen 
megküldött anyagban található táblázat mutatja. Mint látható, a tagdíjak összege erőteljes szórást 
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mutat, évi 1000 forinttól egymillió forintig. Javasoljuk ezért a jogi tagdíjak rendszerének 
átalakítását a következőképpen: 

1. Az MKT jogi tagsági díjának legyen minimális összege, ami évi 10.000,- Ft. 
2. a jogi tagoknak ajánljunk fel megjelenést az MKT honlapján, a jogi tagdíjuk összegének 

arányában, a következőképpen: 
a. évi 10.000 és 99.999,- Ft közötti tagdíj esetén a jogi tag neve jelenleg meg a 

honlapon; 
b. évi 100.000 és 199.999,- Ft közötti tagdíj esetén a jogi tag neve aktív linkként 

mutasson a jogi tag honlapjára; 
c. évi 200.000 és 499.999,- Ft közötti tagdíj esetén a jogi tag logója is legyen fent az 

MKT honlapján, aktív linkként mutatva a jogi tag honlapjára 
d. évi 500.000,- Ft jogi tagdíj fölött a c.) pontban foglaltak mellett a jogi tag logóját 

feltüntetjük a közgazdász-vándorgyűlés szponzori falán is. 
 
Minderről 2015 elején erről levélben értesítenénk az MKT jogi tagjait, felhívva a figyelmüket a 
magasabb tagdíjfizetés előnyeire. 
 
3. Végezetül a banki kapcsolatokról. A Magyar Közgazdasági Társaság Alapszabályának 24. §-a 
szerint „a megyei, városi és regionális szervezetek közül azok, amelyek ezt kívánják, önálló 
pénzgazdálkodást folytatnak, amelynek irányításáért a szervezet titkára a felelős”. Az MKT 19 
megyei, illetve városi szervezete közül jelenleg 14 vezet önálló folyószámlát, 5 szervezet – Hajdú-
Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Veszprém megye – (tagdíj)bevételeit a fővárosi 
szervezet elkülönített nyilvántartással, a saját folyószámláján kezeli. A 14 megyei és a fővárosi 
szervezet jelenleg 7 különböző pénzintézetnél összesen 16 folyószámlát vezet. Emellett egyes 
megyei szervezeteknek vannak befektetési vagy értékpapírszámlái is. Az MKT-t terhelő 
bankköltségek 2013-ban 1.127 eFt-ot tettek ki. A számlavezetési díjak mellett számottevő 
költsége van a megyei szervezetek és az országos titkárság közötti átutalásoknak. Ilyen tételek 
például az országos szervezet számlájára beérkező, de a megyei szervezetnek címzett adományok, 
támogatások továbbutalása, valamint a különböző szakmai rendezvények (FIKOT, IB vezetői 
hétvégék) részvételi díjainak a felkérése a megyei szervezetektől. Javasoljuk – természetesen a 
megyei szervezetek önálló gazdálkodásának a tiszteletben tartása mellett –, hogy az MKT a 
megyei szervezetekkel együtt vizsgálja meg a lehetőségét a bankszámlák racionalizálásának, illetve 
esetlegesen annak, hogy mennyire lehetne a szervezet egészére nézve járható és 
költséghatékonyabb út az, ha az MKT megyei szervezetei és országos titkársága egyazon banknál 
vezetnék a bankszámláikat. Nem kell és a megyei szervezetek nélkül természetesen nem is szabad 
erről döntenünk. A javaslatunk annyitól szólna most, hogy az elnökség kérje fel a társaság 
főtitkárát és az MKT Országos Titkárságát, hogy a fentiek értelmében kezdjen egyeztetést a 
megyei szervezetekkel a bankszámlák esetleges racionalizálásának lehetőségéről, illetve az 
egyeztetések fényében kérjen majd ajánlatot a számlavezetésre a hazai pénzintézetektől. 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönjük szépen a tájékoztatást és a javaslatokat. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni vagy 
kérdést feltenni az elhangzottakhoz? 
 
 
 
Pongrácz F.: támogatom, de adjunk valami plusz szolgáltatást a tagoknak 
Vállalati tagdíjak: támogatói csomag legyen, plusz szolgáltzatásokkal… 
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Madarász L.: aki befizette, legyen kedvezmény a tagdíjon 
 
Hegedüs É.: legyen plusz szolgáltatás… 
 
Géczi Gy.: az ifjúsági tagdíj maradjon még egy évig 2000 Ft, mert most bővül  
 
Halm T.: a fiatalok tagdíját ne emeljük… 
A jogi tagoknál viszont nagyon egyetértek a tagdíjakkal 
10ezer forintnál magasabb összegben határozzuk meg a tagdíjakat 
 
Kovács Á.: a tagdíjak differenciált emelésével az elnökség egyetért, a jövő évi első elnökségi ülésre 
hozzuk vissza 
 
Egyhangú szavazás 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm. A válaszadásra felkérem a főtitkár asszonyt. 
 
 
Hegedüs Éva 
Válaszol. 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor most három kérdésben, mégpedig a 2016. évi egyéni 
tagdíjak emelésének, a jogi tagdíjak átalakításának, valamint a bankszámlák esetleges 
racionalizálásának a kérdésében kellene határozatot hoznia az elnökségnek. Elsőként Kérdezem 
az elnökséget, hogy egyetért-e azzal, hogy az MKT küldöttközgyűlésének javasoljuk 2016. évre a 
tagdíjak emelését, a teljes tagdíjak esetében 5.000,- forintról 7.000,- forintra, a nyugdíjas, nappali 
tagozatos hallgató, valamint a gyesen-gyeden lévő tagjaink esetében a kedvezményes tagdíjak évi 
2.000,- forintról 3.000,- forintra emelését. 
 
 
 
S z a v a z á s 
 
 
Kovács Árpád 
Kimondom az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 3/4/2014.11.17. sz. határozata: Az 
elnökség az MKT 2015. évi küldöttközgyűlésének javasolja 2016. évre a tagdíjak emelését, a teljes 
tagdíjak esetében 5.000,- forintról 7.000,- forintra, a nyugdíjas, nappali tagozatos hallgató, 
valamint a gyesen-gyeden lévő tagjaink esetében pedig a kedvezményes tagdíjak évi 2.000,- 
forintról 3.000,- forintra emelését. 
 
 
Kovács Árpád 
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Most kérdezem az elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e a jogi tagdíjak rendszerének 
átalakításával, az évi 10 ezer forintos minimális jogi tagdíj bevezetésével, valamint azzal, hogy a 
tagdíj összege alapján, sávosan nyújtsunk szolgáltatást – vagyis honlapos megjelenést – a jogi 
tagjainknak. 
 
 
 
S z a v a z á s 
 
 
Kovács Árpád 
Kimondom az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 4/4/2014.11.17. sz. határozata: Az 
elnökség egyetért a jogi tagdíjak rendszerének átalakításával, az évi 10 ezer forintos minimális jogi 
tagdíj bevezetésével, valamint azzal, hogy a tagdíj összege alapján, sávosan nyújtsunk szolgáltatást 
– vagyis honlapos megjelenést – a jogi tagjainknak. Egyúttal felkérjük a főtitkár asszonyt és a 
titkárságvezető urat, hogy minderről a jövő év elején levélben tájékoztassák a jogi tagjainkat. 
 
 
Kovács Árpád 
Végül kérdezem az elnökség tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a társaság főtitkára és az MKT 
Országos Titkársága kezdjen egyeztetést a megyei szervezetekkel a bankszámlák esetleges 
racionalizálásának lehetőségéről, illetve az egyeztetések fényében kérjen majd ajánlatot a 
számlavezetésre a hazai pénzintézetektől. 
 
 
 
S z a v a z á s 
 
 
Kovács Árpád 
Kimondom az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 5/4/2014.11.17. sz. határozata: Az 
elnökség Az MKT Elnöksége felkéri a társaság főtitkárát és az MKT Országos Titkárságát, hogy a 
fentiek értelmében kezdjen egyeztetést a megyei szervezetekkel a bankszámlák esetleges racionali-
zálásának lehetőségéről, illetve az egyeztetések fényében kérjen majd ajánlatot a számlavezetésre a 
hazai pénzintézetektől. 
 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm szépen. Rátérhetünk a 4. napirendi pontra, amely egy tájékoztatás a Magyar Nemzeti 
Banktól kapott támogatásról. Magam csak annyit fűznék hozzá, hogy a társaság életében méltán 
nevezhetjük „történelminek” ezt a támogatást. Olyan nagyságrendű forráshoz jutottunk ezzel, 
ami évekre megoldhatja az MKT likviditását. Megkérem a főtitkár asszonyt, hogy vezesse be a 
napirendi pontot. 
 
 
Hegedüs Éva 
A legutóbbi, augusztus elsejei elnökségi ülésen már szóltunk a Magyar Nemzeti Bank 
támogatásáról, illetve az arra beadott pályázatunkról. Emlékeztetőül: alapvetően három lába van a 
projektünknek: az MKT-t mint szakmai közösséget, mint virtuális közösségi teret és mint fizikai 
közösségi teret szeretnénk fejleszteni.  
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Az első csoportban a hagyományos nagyrendezvényeink – a vándorgyűlések, a FIKOT-ok – 
mellett többek között vállaltuk, hogy nemzetközi tudományos és szakmai konferenciát 
szervezünk évente legalább egyszer, valamint tovább bővítjük a szakmai programkínálatunkat. E 
téren a határainkon túli testvérszervezeteink mellett a visegrádi négyek közgazdász társaságaival 
gondolkodunk az együttműködésben - úgy tudom, hogy Balázs Péter professzor úrnak voltak is 
ilyen irányú megbeszélései tavaly vagy tavalyelőtt Varsóban -, és persze aktivizálhatnánk 
magunkat a Nemzetközi Közgazdasági Társaságban is, amelynek évek óta a tagjai vagyunk. 
A projekt második lábaként jóval szélesebb körben kívánjuk megvalósítani azokat a technikai – 
elsősorban információ-technológiai és internet-televíziós, videós fejlesztéseket, amelyek a 
közgazdasági társaság véleményformáló lehetőségeit erősítik, véleményének még szélesebb 
szakmai és érdeklődői körhöz történő eljuttatását segítik. Ez honlapfejlesztést, aktívabb 
közösségimédia-jelenlétet és az internet-televíziós közvetítések gyakoribb alkalmazását feltételezi. 
A harmadik lábként, megfelelő pénzügyi források rendelkezésre állása esetén egy olyan 
„közgazdász kávézó” létrehozására is gondolunk, amely a tagság jobb, korszerűbb és méltóbb 
kiszolgálását, találkozási lehetőségeit is jelentheti. Ez egyrészt állandó rendezvényhelyszín is lenne 
kisebb, 50 fős konferenciákhoz vagy például elnökségi ülésekhez, másrészt helyet adna az MKT 
Titkárságának is. 
A projektet a Magyar Nemzeti Bank három éven át évi 30 millió forinttal, vagyis összesen 90 
millió forinttal támogatja. Az első 30 millió forint október elején meg is érkezett a számlánkra, a 
második részletet pedig februárban kapjuk meg. Az MNB-vel szóban már egyeztettünk arról, 
hogy az adott évi részletet ne kelljen a tárgyévben mind felhasználnunk – nem lenne könnyű 
három hónap alatt ennyi pénzt elköltenünk –, hanem a három év egészében vizsgálják meg a 
pénzfelhasználást, mert nyilván a rendezvényhelyszín kialakítása és felszerelése lesz majd a 
költséges feladat. Mi pedig azt vizsgáljuk most, hogy a már megkapott támogatás idén fel nem 
használt részét milyen formában kössük le, hogy megőrizze az értékét, és lehetőleg némi hozamot 
is hozzon. 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem, hogy az elnökség tagjai közül kíván-e valaki 
hozzászólni a napirendi ponthoz? 
 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm szépen, megkérem főtitkár asszonyt a válaszadásra. 
 
 
Hegedüs Éva 
Válaszol. 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm. Most az 5. napirendi pont következik: egy előzetes tájékoztatás az év hátralévő 
részének MKT-s rendezvényeiről. Megkérem a főtitkár asszonyt, hogy adja meg nekünk ezt a 
tájékoztatást. 
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Hegedüs Éva 
Bár nagyon közel van már az év vége, előttünk van még néhány nagyobb, hagyományos MKT-s 
rendezvény. 
 
Kovács Á.: 
1., Európai közgazdaságtan címmel jelent meg Csaba László akadémikus, egyetemi tanár új 
könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában. A kötetet holnap délelőtt 10 órától a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Lotz termében Sárközy Tamás egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet elnöke 
mutatja be, amelyet a szerző, Csaba László akadémikus gondolatai követnek. Szeretném, ha az 
elnökség tagjai közül minél többen részt tudnának venni a rendezvényen. 
 
2., Ebben az évben „tartozunk” még egy konferenciával az MNB-nek: 3 millió forintot kaptunk 
ugyanis a Nagy Márton-vezette Pénzügyi Szakosztályunk őszi nagy konferenciájának a 
megszervezésére. A konferencia eredetileg október 30-án lett volna, el is kezdtük az 
egyeztetéseket, azonban az MNB későbbre halasztotta. Amint megtudjuk az új időpontot, 
természetesen az elnökség tagjait is értesítjük. 
 
 
3., Hosszú évek óta hagyományos, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénye az MKT-nak a 
december eleji Előrejelzők fóruma. A tavalyi rendezvényen is Palócz Éva, Petchnig Mária Zita és 
Vértes András voltak az előadók, a Századvég pedig tavaly sem jött el, bár meghívtuk. Ha az 
elnökség egyetért vele, bővíthetnénk a kört, és meghívhatnánk Palotai Dánielt (MNB), Orbán 
Gábort (NGM), valamint a Századvégtől Heim Pétert vagy Barcza Györgyöt. Vitavezetőnek – ha 
vállalja – idén Madár Istvánt javaslom. 
 
4. Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy a Magyar Pénzügyi Almanach megjelenése 
kapcsán egy közös, évzáró pénzügyi konferenciát szervezünk a könyv kiadójával. A konferencia 
december 10. környékén lesz, de nyilván Kerekes Gyuri tud erről pontos felvilágosítással 
szolgálni. 
 
5. Végezetül pedig, ahogyan elnök úr az ülés elején már említette, december közepén tartanánk 
még egy év végi, koccintós, kibővített ülést a szakosztályok és a megyei szervezetek elnökeivel és 
titkáraival. Úgy tervezzük, hogy a rendezvényt a Magyar Nemzeti Galériában tartanánk, fent a 
Várban, előreláthatóan december 18-án vagy 19-én, valamikor a déli vagy kora délutáni órákban. 
A koccintásra pedig az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai, valamint a megyei szervezetek és 
szakosztályok elnökei, titkárai mellett meghívnánk az MKT néhány fő szponzorát: Matolcsy 
elnök urat, Csányi Sándort, Szentpéteri Kálmánt, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját és 
Lovász László urat, az MTA elnökét is. 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
 
Kovács Árpád 
Megadom a szót a főtitkár asszonynak a válaszadásra. 
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Hegedüs Éva 
Válaszol. 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm szépen. Mivel formális döntést a rendezvényekkel kapcsolatban nem kell hoznunk, 
rátérhetünk a következő napirendi pontra, amely az Egyebek címet viseli. Elsőként megadom a 
szót Galambos Tamás barátunknak, főtitkár-helyettesünknek, aki az elmúlt hétvégén a 
Vajdaságban megrendezett IV. KÁMFOR-ról – vagyis a Fiatal Közgazdászok Kárpát-medencei 
Találkozójáról – ad nekünk tájékoztatást. 
 
 
Galambos Tamás 
Tájékoztatja az elnökség tagjait. 
 
A hétvégén volt a IV kámfor, sikeresen 
2011-ben indult, mindenmásoidk évben Mo-on, minden mésidk évben a hatráton túl 
Palic, kb. 100 résztvevővel 
Az első olyan KÁMFOR, amit a három szervezet közösen szervezett, 
Közös szervező teammel 
Finanszírozás: Szerencsejáték Zrt. 
 
Hosszú távú finanszírozás 
 
 
Kovács Á.: köszönőlevél menjen a Szerencsejáték Zrt.-nek 
 
 
Palócz É.: megkereste az MKT-t Szabó Márton, azzal kapcsolatban, hogy egy felhívást, 
szorgalmazni, hogy az iskolai oktatásban kapjanak nagyobb szerepet ezek a tárgyak, 
szándéknyilatkozat lenne, figyelemfelhívó levél csak 
Személy szerint azt gondolom, hogy ez támogatandó… 
 
Kovács Á.: Azért nem hoztam szóba, mert nem keresett meg az illető 
Az elnökség mindig elhatárolódott attól, hogy bárkinek bármit aláírtjon 
Én nem szívesen csatlakozom semmi ilyen felhíváshoz 
Az MKT sokat tett annak érdekében, ismeretterjesztő dolgokkal, középiskolásoknak 
Ha az elnökség szeretné, hogy csatlakozzunk alávetem magam, de… 
Sokkal fointosabb elmenni az államtitkárhoz, mint petíciózni… 
 
Hegedüs É.: egyetértek azzal, amit az elnök úr mond 
 
 
Palócz É.: a felhívás címzettje nem igazán ismert 
 
Hegedüs É.: az MKT a bankszöbvetsággel ehgyützt 
 
Madarász L.: konkrét javaslat: a mi időpontunkról tájékoztassuk a társ szervezeteket… 
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Kovács Árpád 
A nyíregyházi vándorgyűlés mezőgazdasági és élelmiszer-ipari sztekciójának sikerén felbuzdulva 
tagtársunk, Zöldréti Attila úr keresett meg azzal, hogy szeretnének alapítani egy mezőgazdasági és 
élelmiszeripari szakosztályt, amely – azt gondolom – hiánypótló lenne az MKT tevékenységében. 
Emellett a felügyelőbizottságunk tagja, Borbély Attila professzor úr, rektor úr jelezte, hogy meg 
szeretnék alapítani az MKT Sport-közgazdaságtani Szakosztályát. A magam részéről nagyon 
örülök a kezdeményezéseknek, már csak azért is, mert a társaság az utóbbi időben nem csak 
létszámában, hanem „tartalmában” is folyamatosan bővül. Az elmúlt két-három évben alakult, új 
szakosztályaink pedig – például a Kultúra-gazdaságtani, a Fejlesztéspolitikai, a Felelős 
Vállalatirányítási és a Fejlesztéspolitikai Szakosztály – számos színvonalas konferenciával vagy 
éppen vándorgyűlési szekcióval gazdagították az MKT programkínálatát. Biztos vagyok benne, 
hogy ez nem lesz másként a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari, valamint a Sport-közgazdaságtani 
Szakosztály esetében sem. Rektor Úr, Attila, kérlek, néhány mondatban indokold meg a 
szakosztályotok megalapításának indokoltságát! 
 
 
Borbély Attila 
Előad. 
 
 
Kovács Árpád 
Az Alapszabályunk 21. §-a szerint új szakosztály vagy szervezet létesítését az MKT bármely tagja 
kezdeményezheti. A létesítés előfeltétele, hogy a szakosztály vagy szervezet legalább tíz taggal, 
választott elnökséggel rendelkezzék, és megalakulásához az MKT elnöksége hozzájáruljon. 
Rektor úrék és Zöldréti Attiláék is bizonyára szerveznek hamarosan egy-egy alakuló ülést a 
szakosztályoknak, de addig is kérdezem az Elnökség tagjait, hogy hozzájárulásukat adják-e az 
MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari, illetve Sport-közgazdaságtani szakosztályainak 
megalakításához. 
 
 
 
S z a v a z á s 
 
Egyhangú 
 
Kovács Árpád 
Kimondom az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 6/4/2014.11.17. sz. határozata: Az 
elnökség hozzájárulását adta a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari, 
valamint Sport-közgazdaságtani Szakosztályainak megalakításához. 
 
 
Kovács Árpád 
Nekem is lenne még egy témám az Egyebek között. Az MKT Társadalom-gazdaságtani 
Szakosztálya a Kutatók Éjszakáján, szeptember 26-án szervezett egy konferenciát a Budapesti 
Corvinus Egyetemen. A konferencia kapcsán érkezett visszajelzések szerint Bogár László, a 
szakosztály elnöke meglehetősen „elengedte” magát a rendezvényen, előadásában a bankok és a 
multinacionális vállalatok működése kapcsán nyíltan és trágár módon zsidózott. Az 
Alapszabályunk 9. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Közgazdasági Társaság fórumain teret 
kíván biztosítani valamennyi közgazdasági áramlat és iskola számára, és fontos feladatának tekinti 
a szabad szakmai véleménynyilvánítás elősegítését. Ez viszont semmiképpen sem jelentheti azt, 
hogy az MKT rendezvényein olyan véleményeket lehetne megfogalmazni, amelyek bárkit is 
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sértenek vallásukban, származásukban, politikai véleményükben vagy nemi hovatartozásukban. 
Az MKT Társadalom-gazdaságtani Szakosztályának rendezvényein az utóbbi években sajnos 
burkoltan jelen volt ez a kirekesztő hangnem, ilyen nyíltan viszont még nem kapott teret. Az 
MKT egészére nézve rendkívül káros lenne, ha a társaságot, illetve – mivel a Társadalom-
gazdaságtani Szakosztály elnökének és elnökségi tagjainak megszólalásairól van szó – az MKT-
nak a társadalmi kérdésekről alkotott véleményét ezzel a nézettel és ezzel a körrel azonosítanák. A 
magam részéről nem tudom, hogy hogyan is kezeljük ezt a helyzetet, de fontosnak érzem, hogy 
beszéljünk róla, hogy a jövőben elejét vegyük az ilyen megnyilvánulásoknak. Szeretném tudni, 
hogy ti mit gondoltok erről. 
 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
 
Kovács Árpád 
Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ha másnak nincs bejelentenivalója, akkor bejelentem, hogy 
az MKT Elnöksége az év végi kibővített ülését 2014. december 18-án vagy 19-én tartja. 
Megköszönöm főtitkár asszonynak a mai ülésre az előkészítést, és az ülést berekesztem. 
 


