
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2015. április 23-i elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  2015. április 23., 14 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 K 
Bod Péter Ákos J Fazekas Károly J 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 K 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 K Kerekes György J 
Sándorné Kriszt Éva K Zsakó Enikő J   

 
 

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 az ülésen a legfontosabb feladat az, hogy az elnökség 
megtárgyalja a május 22-i küldöttközgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, valamint hogy 
lehetőség szerint döntsön az 53. Közgazdász-vándorgyűlés szekcióiról, illetve témájáról is. Kéri, 
hogy az elnökség fogadja el a napirendet, amely az előzetesen kiküldöttnek megfelelően a 
következő:  

1. A 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg és az eredménykimutatás, valamint 
a közhasznúsági jelentés vitája 

2. Az MKT 2015. évi költségvetésének vitája, az országos titkárság költségvetésének 
elfogadása  

3. Az alapszabály módosítása  
4. A tagdíjak emelése 2016-tól  
5. Az 53. Közgazdász-vándorgyűlés előkészítése  
6. Kitüntetési javaslatok 
7. Egyebek 

 
S z a v a z á s  a  n a p i r e n d r ő l. 
 
Az MKT elnöksége a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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Kovács Á.: Rátér az első napirendi pontra, a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg 
és az eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés vitájára. Bejelenti, hogy a beszámoló 
dokumentumait az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai a múlt hét közepén elektronikusan 
megkapták. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a felügyelőbizottság április 28-án tárgyalja 
majd a dokumentumokat, április 14-én pedig rendben lezajlott a könyvvizsálat is. Természetesen 
mind a könyvvizsgálói jelentéstervezetét, mind pedig a felügyelőbizottság jelentését megkapják 
majd az elnökség tagjai – e két dokumentumról ugyanis nem az elnökség, hanem a 
küldöttközgyűlés dönt. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot. 
 
Hegedüs É.: Szokás szerint elkészült a kötelező formanyomtatványon a közhasznúsági jelentés 
valamennyi mellékletével, külön függelékben felsorolva az elmúlt évi rendezvényeinket, 
amelyekkel ezúttal is büszkélkedhetünk. Az MKT titkársága, szakosztályai és megyei szervezetei 
mintegy 100 rendezvényt szervezetek tavaly, és mindhárom nagyrendezvényünk – a vándorgyűlés, 
a FIKOT és a KÁMFOR is – sikeresek voltak. Ennek megfelelően igyekszik az MKT előkészíteni 
a 2015. év rendezvényeit is. Bejelenti, hogy hamarosan megújul az MKT honlapja, és előkészítés 
alatt áll az MKT Café kialakítása. Felhívja a figyelmet arra, hogy bár számottevő jegybanki 
támogatás áll az MKT rendelkezésére, az klasszikus működési költségekre nem fordítható. Éppen 
ezért további erőfeszítéseket kell tenni működési költségekre fordítható támogatások és 
adományok gyűjtésére. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy Terták E. – bár nem tud jelen 
lenni – felhívta a figyelmet a rendkívül alacsony tagdíjfizetési hajlandóság problémájára. E 
tekintetben a titkárság a megyei szervezetekkel karöltve igyekszik mindent megtenni a 
tagdíjhátralékok begyűjtésére. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a maga részéről is úgy látja, sikeres és 
kiegyensúlyozott munkával telt az MKT elmúlt éve, 2015-ben és 2016-ban pedig talán már a 
nemzetközi kapcsolatok terén is előre tud lépni az MKT. Javasolja, hogy az elnökség e 
jegyzőkönyvben mondjon köszönetet Hegedüs É.-nak, Halm T.-nak és Nagy G. M.-nek azért, 
hogy ilyen zökkenőmentes volt az elmúlt évi tisztújítást követő átadás-átvétel az MKT-nál. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Miután senki sem jelentkezik, 
szavazásra bocsátja a 2014. évi beszámoló dokumentumait. Megkérdezi az elnökség tagjait: 
egyetértenek-e azzal, hogy a beszámoló dokumentumait az elnökség elfogadásra javasolja az 
MKT küldöttközgyűlésének? 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség a 2014. évi beszámoló dokumentumait egyhangú szavazással, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/1/2015.04.07. sz. 
határozata: Az elnökség a Magyar Közgazdasági Társaság 2014. évi gazdálkodásról szóló 
beszámoló, a mérleg és az eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés 
tervezetét megtárgyalta, és azokat elfogadásra javasolja az MKT küldöttközgyűlésének. 
 
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra, amely az MKT 2015. évi pénzügyi tervének a vitája. 
Felhívja az elnökség tagjainak a figyelmét, hogy az alapszabály értelmében a pénzügyi terven belül 
a budapesti szervezet költségvetéséről az elnökség dönt, a megyei szervezetek költségvetését 
tartalmazó országos pénzügyi tervről pedig a küldöttközgyűlés – vagyis ez utóbbit az elnökség, ha 
egyetért vele, elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy 
vezesse be a napirendi pontot. 
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Hegedüs É.: A 2015. évi tervekkel kapcsolatban bejelenti, hogy az MKT egyrészt szeretné a 
klímagazdaság témájában az angol nagykövetséggel elkezdett együttműködést továbbvinni, 
másrészt két nagy konferenciát egészen biztosan tervez 2015-re a társaság: az egyik a szeptember 
eleji miskolci vándorgyűlés, a másik pedig egy nemzetközi pénzügypolitikai konferencia lesz 
október végén. Emellett az MKT előtt álló, fontosabb feladatok közé tartozik a honlap 
megújítása az interneten keresztül történő tagdíjfizetés feltételeinek megteremtésével, valamint az 
MKT új rendezvényhelyszínének a kialakítása. Leszögezi, hogy a bevételeket kellő óvatossággal, a 
kiadásokat pedig kellő takarékossággal tervezte a titkárság, a legtöbb tételnél az elmúlt évi 
tényszámokra alapozva. Ismerteti a tervek fő számait, amelyek szerint a fővárosi szervezet a 2014-
ről áthozott MNB-támogatással együtt 51 millió 522 ezer forint bevétellel és 49 millió 860 ezer 
forint kiadással számol. Az országos szervezetnél a bevételi oldalon a lekötött megtakarításokkal 
együtt 97 millió 685 ezer áll szemben a kiadási oldal 58 millió 453 ezer forintjával. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a bevezetőt. Megerősíti, hogy a Brit Nagykövetséggel elkezdett 
együttműködés részeként júniusban a wales-i herceg klímatanácsadója érkezik Budapestre az 
MKT vendégeként. A tagdíjfizetési hajlandósággal kapcsolatban megjegyzi, hogy ha az MKT eléri 
a 40 százalékos tagdíjbefizetési arányt, azt már sikerként könyvelheti el a társaság. Azon 
meggyőződésének ad hangot, hogy az MKT tagjainak sorából kizárni senkit sem szabad csupán 
azért, mert nem fizet tagdíjat, ugyanakkor természetesen fel kell hívni a figyelmet a 
tagdíjhátralékokra. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Miután 
senki sem jelentkezik, szavazásra bocsátja a 2015. évi pénzügyi terv dokumentumait. Kéri, hogy 
az elhangzottakra tekintettel az elnökség először az MKT budapesti szervezetének 2015. évi 
költségvetéséről szavazzon. Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy elfogadják-e az előterjesztést. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség az előterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 2/1/2015.04.07. sz. 
határozata: Az elnökség az MKT budapesti szervezetének 2015. évi pénzügyi tervét 
elfogadta. 
 
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja az MKT egészének 2015. évi pénzügyi tervét. Megkérdezi az 
elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az elnökség a pénzügyi tervet elfogadásra 
javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
S z a v a z á s 
 
Az elnökség az előterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 3/1/2015.04.07. sz. 
határozata: Az elnökség az MKT 2015. évi pénzügyi tervét megtárgyalta, és azt 
elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra, az MKT Alapszabályának a módosítására. 
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az MKT titkársága március 23-án kapta kézhez a 
jogerős törvényszéki bejegyző végzést a tavaly májusi küldöttközgyűlés által elfogadottakról: az 
alapszabály módosításáról, valamint a főtitkár asszony képviseleti jogának bejegyzéséről. Ez a 
végzés egyúttal arról is szólt, hogy jogerősen meghosszabbították az MKT közhasznú státuszát. 
Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot. 
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Hegedüs É.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az elmúlt két évben kétszer is kellett 
módosítani az alapszabályt. Két évvel ezelőtt az új civil törvénynek való megfelelés okán, tavaly 
pedig a tisztújítás miatt. Ezúttal – május 31-ig – az új Polgári Törvénykönyv civil szervezetekre 
vonatkozó passzusainak kell megfeleltetni a dokumentumot. A titkárság felkért egy, a témában 
jártas ügyvédet, hogy világítsa át az Alapszabályt, és készítse el a szükséges módosításokhoz a 
javaslatait. A titkárság három dolgot tartott szem előtt e munka során: hogy a módosítások a 
lehető legminimálisabbak és minél inkább technikai jellegűek legyenek; hogy a társaság 
megszokott és jól bevált működésén ne változtassanak; valamint hogy a törvényi előírásokat, ahol 
lehet, kezeljék a legtöbb rugalmassággal. Az Alapszabályban ennek megfelelően egy lényeges 
változás lesz, ami adott esetben rugalmasabbá teheti a társaság működését. A törvény lehetőséget 
ad arra, hogy küldöttközgyűlést elektronikus szavazással is tarthassunk. Ha az elnökség és majd a 
közgyűlés egyetért vele, akkor sürgős esetekben, ha nagyon muszáj, elektronikusan is 
szavazhatnak majd a szakosztályok és a megyei szervezetek küldöttei.  
 
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy Terták E. elnökségi tag néhány javaslatot tett írásban 
az Alapszabály módosítása kapcsán, ezeket – ha az elnökség is egyetért velük – a titkárság 
belefoglalja a küldöttközgyűlés elé menő tervezetbe. Terták E. javaslatai alapján az Alapszabály 
10.§-a kiegészült a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában való részvétellel; a 29.§ (2)-be a 
közgyűlés hatáskörei közé bekerült a döntés joga a nemzetközi szervezetekbe történő ki- illetve 
belépésről (ezzel kapcsolatban volt, aki felvetette, hogy miért nem az elnökség hatásköre ez, de a 
grémium végül a javaslatnak megfelelően a küldöttközgyűlés feladatai közé sorolta); a 35.§-ba 
bekerült, hogy valamennyi megválasztott tisztségviselőnek a megválasztása előtt írásban kell 
nyilatkoznia arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2011. évi CLXXV. törvényben 
megfogalmazott összeférhetetlenség; az 54.§ pedig kiegészült azzal, hogy az MKT nem fogad el 
sem adományt, sem támogatást politikai pártoktól és azok alapítványaitól, valamint nem fogad el 
támogatást és adományt olyan célokra és feltételekkel, amelyek ellentétesek az Alapszabályában 
megfogalmazott célokkal. 
 
Kovács Á.: Megjegyzi, hogy ő maga is úgy véli, hogy az Alapszabály szövegébe egy az egyben 
beemelt törvényi passzusok valóban meglehetősen bikfanyelven íródtak, ugyanakkor még mindig 
kisebb a kockázata az esetleges hiánypótlásnak, mintha átírnánk azokat. Megkérdezi, hogy 
szeretne-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. 
 
Madarász L.: A 29. § módosítása kapcsán felveti, hogy a nemzetközi szervezetekbe történő 
belépésről való döntés joga ne legyen-e elnökségi hatáskör, ugyanis meglehetősen nehézkes lenne 
emiatt közgyűlést összehívni. 
 
Hegedüs É.: A titkársággal egyeztetve mi magunk is gondolkodtunk ezen, ám nem sűrűn fordul 
elő, hogy az MKT be- vagy kilépne egy nemzetközi szervezetbe vagy szervezetből. Ahol tagnak 
érdemes lennünk – a Nemzetközi Közgazdasági Társaságban –, ott már tagok vagyunk, kilépni 
pedig nem szándékozunk, hanem az eddiginél aktívabbá tennénk a kapcsolatunkat az IEA-val. 
 
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja az Alapszabály módosítását. Megkérdezi az elnökség tagjait: 
egyetértenek-e azzal, hogy az elnökség az MKT alapszabályának módosítását elfogadásra javasolja 
a küldöttközgyűlésnek. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség az előterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
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Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 4/1/2015.04.07. sz. 
határozata: Az elnökség az MKT alapszabályának módosítását megtárgyalta, és azt 
elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra, a tagdíjak emelésének kérdésére. A legutóbbi, 
novemberi ülésen első körben már tárgyalta ezt a napirendi pontot az elnökség. Megkéri a főtitkár 
asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Hegedüs É.: A napirendi pont kapcsán 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, így a május 22-i 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. Ez utóbbiról elnök úrral együtt beszéltünk az Ifjúsági Bizottság elnökével is. 
Természetesen megvizsgáltuk azt, hogy a korábbi tagdíjemelések milyen hatással voltak a 
tagdíjbevételekre – erről a kiküldött anyagban találnak összesítést.  
 
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 
mutat, évi 1000 forinttól egymillió forintig. Javasoljuk ezért a jogi tagdíjak rendszerének 
átalakítását az előterjesztésben foglaltak értelmében egy sávos rendszerben. A legutóbbi elnökségi 
ülésen megfogalmazottakat figyelembe véve egyrészt a jogi tagdíjak alsó határát 10 ezer forint 
helyett 25 ezer forintban javasoljuk meghatározni. Másrészt a jogi tagi státuszért megfelelő 
ellenszolgáltatásokat fogalmaztunk meg. Minderről levélben értesítenénk az MKT jogi tagjait, 
felhívva a figyelmüket a magasabb tagdíjfizetés előnyeire. 
 
Kovács Á.: Köszöni az előterjesztést. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi 
ponthoz.  
 
Pongrácz F.: Megkérdezi, hogy a jogi tagdíjak sávjai szerint mit tud adni cserébe az MKT. 
 
Hegedüs É.: Ismerteti a javaslatot, amely a következő: évi 25.000 és 99.999,- Ft közötti tagdíj 
esetén a jogi tag neve jelenjen meg a honlapon; évi 100.000 és 199.999,- Ft közötti tagdíj esetén a 
jogi tag neve aktív linkként mutasson a jogi tag honlapjára; 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; évi 500.000,- Ft jogi tagdíj fölött az eddigiek mellett a jogi tag logóját feltüntetjük a 
közgazdász-vándorgyűlés szponzori falán is. 
 
Pongrácz F.: Köszöni a választ, és javasolja, hogy aki ennél többet fizet, azok számára legyen 
még valami többletszolgáltatás vagy lehetőség az egyedi megállapodásra.  
 
Bischof Zs.: Javasolja, hogy ne csak a jogi tagokra, hanem az adományt fizetőkre is 
vonatkozzanak ezek a sávos „ellenszolgáltatások”. 
 
Mádi Z.: Megjegyzi, hogy az MKT évi 50 milliós bevételéből mindössze 7 millió forintot tesznek 
ki a tagdíjbevételek. Úgy véli, a javasolt tagdíjemelés drasztikus, helyette inkább például az 
egyszázalékok begyűjtését lenne érdemes hatékonyabban megszervezni. 
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Hegedüs É.: Megérti Mádi Z. érveit, ugyanakkor úgy véli, hogy a 7 ezer forint éves szinten nem 
olyan jelentős összeg. 
 
Asztalos L.: Javasolja, hogy a titkárság járjon utána, hogy nem keletkezik-e esetleg reklámadó-
fizetési kötelezettsége az MKT-nak azzal, ha a honlapján, illetve a rendezvényeken közzéteszi a 
támogatók logóit. 
  
Kovács Á.: Köszöni a javaslatokat és az észrevételeket. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy két 
kérdésben, a 2016. évi egyéni tagdíjak emelésének, valamint a jogi tagdíjak átalakításának a 
kérdésében kell határozatot hozni. Elsőként arról kérdezi az elnökséget, hogy egyetért-e azzal, 
hogy az MKT 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 a kedvezményes tagdíjak évi 2.000,- forintról 3.000,- 
forintra emelését. 
 
S z a v a z á s 
 
Az MKT elnöksége az előterjesztést egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 5/1/2015.04.07. 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 Á.: Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e a jogi tagdíjak rendszerének 
átalakításával, az évi 25 ezer forintos minimális jogi tagdíj bevezetésével, valamint azzal, hogy a 
tagdíj összege alapján, sávosan nyújtson az MKT ellenszolgáltatást a jogi tagoknak. 
 
S z a v a z á s 
 
Az MKT elnöksége az előterjesztést tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 6/1/2015.04.07. sz. 
határozata: Az elnökség egyetért a jogi tagdíjak rendszerének átalakításával, az évi 25 
ezer forintos minimális jogi tagdíj bevezetésével, valamint azzal, hogy az MKT a tagdíj 
összege alapján, sávosan nyújtson szolgáltatást a jogi tagjainknak. Egyúttal felkérjük a 
főtitkár asszonyt és a titkárságvezető urat, hogy minderről levélben tájékoztassák a jogi 
tagjainkat. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra, az 53. Közgazdász-vándorgyűlés előkészítésére. 
A novemberi ülésen, a tavalyi vándorgyűlés értékelésekor már szót ejtett a témáról az elnökség, és 
azóta is több egyeztetés történt az ügyben. A helyszín megvan, a Miskolci Egyetem szeptember 3. 
és 5. között biztosítja a szükséges termeket a rendezvényhez, és a szükséges szállodai kapacitás is 
opciósan le van már foglalva. A nyitó plenáris ülésre az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Csányi 
Sándor megerősítette a részvételét. Ahhoz, hogy felgyorsíthassuk a szervező munkát, most 
döntenünk kellene a szekciókról és a témáról. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy ismertesse az 
elképzeléseket. 
 
Hegedüs É.: A Miskolci Egyetem rektora hozzájárult ahhoz, hogy szeptember 3-4-5-dikén – 
hagyományosan csütörtökön, pénteken és szombaton – az egyetem adjon otthont a 
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konferenciának. A témák és a szekciók meghatározásánál előzetesen egyeztettünk a házigazda 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezettel, így a témák és a szekciók tervezésénél figyelembe 
vesszük a megyei elnökség témajavaslatait. Minden évben kulcskérdés a plenáris előadók köre. 
Nyitó plenáris ülésre Matolcsy Györgyöt, valamint Varga Mihályt és Csányi Sándort javasoljuk.  
 
A plenáris ülések kapcsán felmerült, hogy hívjunk-e külföldi előadót, például a Nemzetközi 
Közgazdasági Társaságtól. Vannak mellette és ellene is érvek, nyilván egy 20–25 perces, angol 
nyelvű előadásért meglehetősen nagy és költséges feladat lenne 500 főre szinkrontolmácsolást 
biztosítani, ugyanakkor Magyar Nemzeti Bank támogatása lehetővé teszi, hogy ilyen értelemben is 
nyissuk nemzetközivé a konferenciát.  
 
Bejelenti, hogy a 2016-os vándorgyűlés megrendezésére bejelentkezett Kecskemét városa, mind 
az MKT megyei elnöke, Király László György úr, mind pedig Kecskemét polgármester asszonya. 
 
Fazekas K.: Egyetért a protokolláris szempontokkal és azzal, hogy a gazdaságot meghatározó 
kormányzati emberek szerepeljenek a vándorgyűlésen, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy más, a 
szakmai előadók is megszólalási lehetőséget kapjanak. Ezért is fontos, hogy milyen szekciók 
lesznek, és a szekciókban kik adnak majd elő. 
 
Hegedüs É.: Fazekas K. észrevételével kapcsolatban leszögezi, hogy a vándorgyűlés szakmai 
programjának összeállítása során természetesen ezekre a szempontokra is igyekeznek maximálisan 
odafigyelni. 
 
Kovács Á.: A 2016-os kecskeméti vándorgyűléssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az MKT Bács-
Kiskun Megyei Szervezete meglehetősen passzín volt az elmúlt években, ugyanakkor a város kezd 
felsőoktatási centrummá válni. Bár az olimpiák évében Eger szokott lenni a helyszín, de javasolja 
az elnökségnek, hogy fogadja el Kecskemét felajánlkozását a 2016-os vándorgyűlés 
megrendezésére.  
 
Az idei vándorgyűlés kapcsán megjegyzi, hogy a külföldi plenáris előadó részvételét több ok miatt 
is támogatná, megértve persze a technikai nehézségeket. Ha az MKT hív külföldi előadót, akkor 
az lehetne André Sapir. A nyitó plenáris ülés kapcsán javasolja Matolcsy György, Varga Mihály és 
Csányi Sándor meghívását, és felveti, hogy az európai uniós támogatások kapcsán érdemes lenne 
utánajárni, hogy Lázár János vajon megnyerhető-e egy plenáris előadásra. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy a vándorgyűlés vezérelőadóival időben el kell kezdeni az egyeztetést, éppen ezért 
felhatalmazást kér az elnökségtől arra, hogy a fontosabb előadókat a főtitkár asszonnyal együtt 
felkérhesse az előadás megtartására.  
 
Bod P. Á.: A vándorgyűlés központi témái közé javasolja felvenni a pénzügyi kultúra és a 
pénzügyi tudás témakörét. Úgy véli, fontos lenne egy társadalomtudóst is felkérni előadónak, ha 
pedig lesz külföldi előadó, úgy a lengyel jegybankelnök meghívását javasolja. 
 
Halm T.: Egyetértek Fazekas K. javaslatával, hogy a kormányzati szereplők mellett más, a 
szakmai előadók is megszólalási lehetőséget kapjanak. Chikán Attilát javasolja a nyitó plenáris 
ülésre előadónak. 
 
Madár I.: A vándorgyűlés témái közé javasolja a humántőke-minőség kérdését. 
 
Mádi Z.: Hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy június 10-ig kimenjen a vándorgyűlési felhívás 
az MKT tagjainak. 
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Nagy G.M.: Felhívja az elnökség tagjainak a figyelmét arra, hogy a titkárság készített egy külön 
honlapot a vándorgyűlésnek. Ez a http://kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu oldalon érhető el, és a 
2007-es vándorgyűléstől kezdve tartalmazza letölthető formátumban az elhangzott előadásokat, a 
sajtóban megjelent cikkeket, és persze sok-sok fényképet is. Ezen az oldalon keresztül lesz 
elérhető a vándorgyűlés regisztrációs felülete, valamint az élő internetes közvetítés is. 
 
Hegedüs É.: Köszöni az elnökségi tagok észrevételeit, és ígéretet tesz arra, hogy amennyire a 
konferencia keretei engedik, igyekeznek minden javaslatra megoldást találni. A külföldi előadó 
meghívása kapcsán azt javasolja, hogy azt inkább az október végi nagy konferenciára kellene 
időzíteni. Kovács Á.-hoz hasonlóan kéri az elnökség tagjait, hogy a 2016. évi vándorgyűlés 
helyszíneként fogadják el jövőre Kecskemétet. 
 
Kovács Á.: Javasolja, hogy a nyitó plenáris ülésre Chikán Attila is legyen felkérve előadónak. A 
záró plenáris ülésre pedig Patai Mihályt és Domokos Lászlót javasolja.  
 
Miután kérdésre, hozzászólásra más nem jelentkezik, kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a 
javasolt plenáris előadók körét. Kéri az elnökséget, hogy adjon felhatalmazást a főtitkár 
asszonynak és az elnöknek ahhoz, hogy elkezdhessék a plenáris előadók és a szekcióelnökök 
felkérését. Emellett kéri az elnökséget, hogy a 2016. évi vándorgyűlés helyszíneként fogadja el 
Kecskemét jelentkezését. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az MKT elnöksége az előterjesztést tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 7/1/2015.04.07. sz. 
határozata: Az elnökség egyetért az 53. Közgazdász-vándorgyűlés indikatív 
szekciólistájával, egyúttal felhatalmazza az MKT elnökét és főtitkárát, hogy kezdje meg 
az egyeztetést a potenciális plenáris előadókkal és a szekcióelnökökkel. Az elnökség 
emellett egyetért azzal, hogy a 2016. évi vándorgyűlésnek Kecskemét városa adjon 
otthont. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra. Az éves küldöttközgyűlés és a vándorgyűlés is 
lehetőséget ad arra, hogy az MKT különböző kitüntetéseivel elismerje a legkiválóbb kollégák 
munkáját. Bejelenti, hogy hozzá eddig egy kitüntetési javaslat érkezett, az MKT Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Szervezetétől. Ők a vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén egy Közgazdász 
Életműdíjjal szeretnék köszönteni a Miskolcon élő Kopátsy Sándort. Egyrészt kérdezi az elnökség 
tagjait, hogy támogatják-e a kitüntetési javaslatot, illetve hogy szeretne-e valaki javaslatot tenni 
további kitüntetésekre. 
 
Halm T.: Javasolja, hogy az MKT elnöksége adományozzon Közgazdász Életműdíjat Chikán 
Attilának, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztálya elnökének, aki tavaly volt 
70 éves, tehát betöltötte a Közgazdász Életműdíj alsó korhatárát. 
 
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik, szavazásra bocsátja a kitüntetési javaslatokat. Kérdezi a 
elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az MKT Elnöksége Közgazdász Életműdíjat 
adományozzon Kopátsy Sándornak és Chikán Attilának. 
 
S z a v a z á s 
 



 9 

Az MKT elnöksége az előterjesztéseket egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 8/1/2015.04.07. sz. 
határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége Közgazdász Életműdíjat adományoz 
Kopátsy Sándornak és Chikán Attilának. 
 
Kovács Á.: Az Egyebek napirendi pont következik, amelynek keretében megadja a szót az 
Ifjúsági Bizottság elnökének. 
 
Géczi Gy.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az elmúlt időszakban tovább nőtt az MKT 
ifjúsági szervezeteinek a száma, és a már működő 15 szervezet 3 további megalapításán dolgozik 
az IB. Rendkívül sikeres volt az IB vezetői hétvégéje, ahol többek között a konferenciaszervezés 
technikájával ismerkedhettek meg a résztvevők. Április 24. és 26. között Gyöngyös ad otthont a 
FIKOT-nak, a regisztrációk alapján a tavalyinál több, mintegy 150 résztvevővel. 
 
Hegedüs É.: Az MKT ifjúsági szervezetei valóban rengeteg, nagyszerű programot szerveznek. 
Ennek a folytatására biztatja az IB elnökét. 
 
Kovács Á.: Az ifjúsági szervezetek száma mellett a „nagy MKT” is bővül. A legutóbbi ülésen 
adott hozzájárulást az elnökség a Sportközgazdasági, valamint a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakosztály megalapításához. Mostanra mindkét szakosztály megalakult és aktivizálta magát. A 
Sportközgazdasági Szakosztály elnöke Borbély Attila rektor úr, társelnöke Bács Zoltán, a 
Debreceni Egyetem kancellárja, a szakosztály pedig egy egészen kiváló szakmai konferenciát 
szervezett nemrégiben Debrecenben. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályunk elnöke 
Zöldréti Attila lett, társelnöke Fertő Imre professzor úr, a szakosztály első nagy rendezvénye 
pedig éppen most, ezekben a percekben zajlik, és Kocziszky György úr tart előadást arról, hogy 
hogyan hat a Növekedési Hitelprogram az agrárágazatra. Megjegyzi, hogy a szakosztályok 
számának a növekedése logisztikai kihívást jelent a vándorgyűlések szervezése kapcsán. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek még bejelentenivalója. 
 
Kerekes Gy.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a múlt héten rendezett a TAS Kft. egy 
pénzügyi- gazdasági konferenciát a BGF-en a középiskolai pénzügyi oktatásról, és elindította a 3. 
PénzSztár vetélkedő regisztrációját 
 
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, megköszöni az elnökség tagjainak a 
fegyelmezett munkát. Emlékezteti az elnökség tagjait arra, hogy az éves küldöttközgyűlés május 
22-én 10 órakor kezdődik a Kossuth Klubban, majd berekeszti az ülést. 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós  
 
Jóváhagyta: Hegedüs Éva 


