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Jelen vannak: a Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezeteinek és szakosztályainak küldöttei, az 
MKT elnökségének és felügyelőbizottságának tagjai, az MKT országos titkárságának munkatársai, 
valamint a Békesi László kitüntetése alkalmából meghívott vendégek – valamennyien a mellékelt jelen-
léti ív szerint. 
 
Kovács Á.: 
Köszönti a Magyar Közgazdasági Társaság ünnepi küldöttközgyűlésének valamennyi résztvevőjét: a 
közgyűlési küldötteket, az elnökség tagjait, a felügyelőbizottság tagjait, a meghívott vendégeket és az 
MKT titkárságának dolgozóit. Bejelenti, hogy a választott könyvvizsgáló más elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni a küldöttközgyűlésen.  
 
Elmondja, hogy 1894-ben, vagyis 118 évvel ezelőtt május 27-én alakult meg a Magyar Közgazdasági 
Társaság, amely – hagyományainak megfelelően – idén is a május 27-éhez legközelebbi pénteken tartja 
közgyűlését. Bejelenti, hogy az MKT idén „kis” közgyűlést tart, vagyis nincs tisztújítás, mégis izgalmas-
nak ígérkezik az esemény. Soha ennyi vendég nem vett még részt az MKT közgyűlésén, de az érdek-
lődés nem a társaság eredménykimutatásának vagy a könyvvizsgáló jelentésének szól, sokkal inkább 
annak, hogy az MKT elnöksége Békesi Lászlót kérte fel, hogy ossza meg velünk aktuális gazdaság-
politikai gondolatait. 
 
Ismerteti a napirendi javaslatot, amely a következő: 
 

1. A napirend elfogadása 
2. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (mandátumvizsgálók és szavazatszámlálók, 

jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők) 
3. „Válságmenedzselés és útkeresés – dilemmák és viták” (szakmai előadás) 

Előadó: Békesi László egyetemi tanár, volt pénzügyminiszter 
4. A mandátumvizsgáló jelentése 
5. A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredmény¬kimutatás, valamint a köz-

hasznúsági jelentés vitája és elfogadása 
a. a könyvvizsgáló jelentése 
b. a felügyelőbizottság jelentése 
c. vita és határozathozatal 
d. A 2011. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása 

6. Az MKT 2012. évi költségvetésének elfogadása 
7. Elnökségi tag választása 
8. Egyebek 

 
Bejelenti, hogy az írásban 30 nappal korábban, előzetesen kiküldött javaslatban szerepelt még egy napi-
rendi pont: az alapszabály módosítása az új civil törvény értelmében. Legutóbbi ülésén az MKT 
elnöksége úgy döntött, hogy mégsem ajánlja ezt a közgyűlés napirendjére, mert az új civil törvény 
szerint bőven lesz időnk 2013-ben foglalkozni ezzel, és szükségünk is van a hosszabb előkészítésre. 
 
Kéri a küldötteket, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a napirendi javaslatról.  
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S Z A V A Z Á S  
 
A küldöttek a napirendi javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Kovács Á.: 
Rátér a 2. napirendi pontra: a küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. Javaslatot tesz a tiszt-
ségviselőkre. Mandátumvizsgálónak Galambos Tamást, az MKT főtitkárhelyettesét, szavazatszámláló-
nak Wenczel Katalint, a Heves Megyei Szervezet titkárát és Fehér Pétert, az Informatikai Szakosztály 
titkárát, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Gábor Miklóst, az MKT országos titkárságának vezetőjét, jegyző-
könyv-hitelesítőnek pedig Béhm Imrét, a felügyelőbizottság tagját és Mádi Zoltánt, az elnökség tagját 
javasolja. 
 
S Z A V A Z Á S  
 
Kovács Á.: 
Megállapítja, hogy a küldöttek a közgyűlés tisztségviselőit az eredeti javaslat szerint egyhangúlag meg-
választották. 
 
Rátér a 3. napirendi pontra, és felkéri Békesi Lászlót az előadásának megtartására. 
 
Békesi L.: 
Megtartja „Válságmenedzselés és útkeresés – dilemmák és viták” című előadását. Az előadás anyaga 
letölthető az MKT honlapján, a http://www.mkt.hu/hirek.php?w=366 internetes címen. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni Békesi László lendületes és szenvedélyes előadását. Bejelenti, hogy a közgyűlési hagyomá-
nyok szerint a szakmai előadást nem követik sem kérdések, sem hozzászólások. Ezután átadja az MKT 
második elnökének tiszteletére alapított Kautz Gyula-díjat Békesi Lászlónak. A kitüntetéssel a Békesi 
Lászlónak a köz szolgálatában sok évtizeden át kiemelkedő színvonalon végzett szakmai tevékenységét, 
Magyarország piacgazdasági átalakulásához, majd két súlyos makrogazdasági válság kezelésének meg-
alapozásához való sikeres hozzájárulását ismerte el a társaság. (A méltatás teljes szövege letölthető az 
MKT honlapján, a http://www.mkt.hu/docs/2012-05-25-15-55-01-Bekesi_Laszlo_koszontese.pdf in-
ternetes címen.) 
 
Békesi L.: 
Átveszi a Kautz Gyula-díjat Kovács Árpádtól, az MKT elnökétől, és néhány szóban megköszöni az elis-
merést. 
 
Kovács Á.: 
A gazdálkodással kapcsolatos napirendek tárgyalása előtt rövid szünetet rendel el. 
 
S Z Ü N E T 
 
Kovács Á.: 
A közgyűlés folytatja a munkáját. Felkéri Galambos T. mandátumvizsgálót, hogy tegyen jelentést a 
küldöttközgyűlésnek. 
 
Galambos T.: 
Jelenti a közgyűlésnek, hogy az MKT megyei szervezetei és szakosztályai összesen 8054 mandátumon 
osztoznak. Ebből 7669 mandátum van képviseltetve a küldöttközgyűlésen, ami 95,2 százalékos 
részvételi arányt jelent. 
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Kovács Á.: 
Kimondja, hogy az MKT 2012. évi küldöttközgyűlése a mandátumok 95,2 százalékát kitevő részvételi 
aránnyal határozatképes. Felkéri Halm T. főtitkárt, hogy ismertesse a szavazás módját. 
 
Halm T.: 
Ismerteti a szavazás módját. Szokás szerint szavazni a kiosztott szavazólapok felemelésével lehet. Az 
ellenszavazatokat és a tartózkodást a jegyzőkönyvben regisztráljuk, csak kétes esetekben számolunk a 
helyszínen. 
 
Kovács Á.: 
Rátér a négy részből álló 5. napirendi pontra, amely a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a 
mérleg és az eredménykimutatás, valamint a 2011. évi közhasznúsági jelentés vitája és elfogadása. 
Felkéri Halm T.-t, hogy fűzzön szóbeli kiegészítést az anyaghoz. 
 
Halm T.: 
Bejelenti, hogy mind az MKT elnöksége, mind pedig a felügyelőbizottság megtárgyalta és jó szívvel 
ajánlja elfogadásra a dokumentumokat. A társaság választott könyvvizsgálója ugyancsak elkészítette a 
jelentését a társaság 2011. évi gazdálkodásáról, és a jelentésében – amelyet a küldöttek megkaptak – 
ugyancsak elfogadásra javasolja a 2011. évi beszámolót. 
 
Kovács Á.: 
Felkéri Roóz J.-t, a felügyelőbizottság elnökét, hogy ismertesse az FB beszámolóját. 
 
Roóz J.: 
A Magyar Közgazdasági Társaság Felügyelőbizottsága május 9-i ülésén megtárgyalta valamennyi, a 
gazdálkodással kapcsolatos dokumentumot. Az FB a jelentésének elkészítésekor a könyvvizsgáló jelen-
tését vette alapul. Összességében megállapította, hogy az MKT működése az alapszabálynak megfelelő, 
gazdálkodása pedig nagyobb problémák nélküli. A felügyelőbizottság az MKT 2011. évi gazdálko-dá-
sáról szóló beszámolót 41 millió 259 ezer forintos mérlegfőösszeggel, 4 millió 94 ezer forintos vállal-
kozási eredménnyel és mínusz 3 millió 843 ezer forintos közhasznú eredménnyel egyhangúlag elfoga-
dásra javasolja. 
 
Tekintettel arra, hogy a takarékos gazdálkodás ellenére is likviditási gondok voltak 2011-ben a budapesti 
szervezetnél, a felügyelőbizottság kéri az elnökséget és a társaság vezető tisztségviselőit, hogy tegyenek 
meg minden tőlük telhetőt az MKT régi szponzorainak megkeresésére és újak bevonására. Emellett a 
felügyelőbizottság szerint nagyobb súlyt kell helyezni – különösen a megyei szervezeteknél – az egyéni 
tagdíjak beszedésére, mert a tagdíjfizetési fegyelem továbbra is nagyon rossz. 
 
Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a felügyelőbizottság a 2011. évi beszámolón túl a közhasznúsági 
jelentést és a 2012. évi gazdálkodásról szóló terveket is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a küldött-
közgyűlésnek. Az MKT országos pénzügyi terve szolid és visszafogott gazdálkodást irányoz elő, a terve-
zett támogatásoknál több a bizonytalanság, éppen ezért a felügyelőbizottság javasolja, hogy a kiadások a 
mindenkori bevételekhez igazodjanak. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni Roóz J. beszámolóját, majd vitára bocsátja a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a 
mérleget és az eredménykimutatást, valamint a könyvvizsgálói jelentést és a felügyelőbizottsági beszá-
molót. Miután kérdésre, hozzászólásra senki sem jelentkezik, szavazást rendel el a beszámolóról, a 
mérlegről és az eredménykimutatásról. Kéri, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2011. évi beszámolóját, 
továbbá eredménykimutatását és mérlegét az eszközök és a források egyező, 41 millió 259 ezer forintos 
összegével, valamint 251 ezer forint gazdálkodási eredménnyel fogadja el. 
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S Z A V A Z Á S 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés a 2011. évi mérleget és eredménykimutatást egyhangú 
szavazással, 7669 igen szavazattal elfogadta. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni, és szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentést. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés a könyvvizsgálói jelentést egyhangú szavazással, 7669 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni, és szavazásra bocsátja a felügyelőbizottság beszámolóját. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés a felügyelőbizottság beszámolóját egyhangú szava-
zással, 7669 igen szavazattal elfogadta. 
 
Kovács Á.: 
Az eddigi szavazások alapján kéri, hogy a küldöttközgyűlés adja meg a felmentvényt az elnökségnek a 
2011. évi gazdálkodás vonatkozásában. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 7669 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megadta a felmentvényt az elnökségnek a 2011. évi gazdálkodással kapcsolatban. 
 
Kovács Á.: 
Rátér az MKT 2011. évi közhasznúsági jelentésének vitájára és elfogadására. Bejelenti, hogy a jelentést 
előzőleg mindenki megkapta. Miután Halm T. főtitkár nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az anyaghoz, 
és kérdésre, hozzászólásra sem jelentkezik senki, szavazást rendel el az MKT 2011. évi közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2011. évi közhasznúsági jelentését egyhangú 
szavazással, 7669 igen szavazattal elfogadta. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni, majd rátér a következő napirendi pontra a 2012. évi költségvetés elfogadására. Felkéri 
Halm Tamást a szóbeli kiegészítés megtételére. 
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Halm T.: 
A 2012. évi pénzügyi tervet előzetesen, e-mailen mindenki megkapta. A tervet a felügyelőbizottság és az 
elnökség egyaránt megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Egyetért a felügyelőbizottság iránymutatásával, 
és kéri az elnökség tagjait, valamint a megyei szervezetek és szakosztályok tisztségviselőit, hogy a lehető-
ségeikhez mérten tegyenek meg mindent az MKT bevételeinek a növelésére. Kéri a küldötteket, hogy 
fogadják el az MKT 2012. évi pénzügyi tervét. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni Halm T. bevezetőjét, majd megnyitja a vitát a 2012. évi költségvetésről. Miután kérdésre, 
hozzászólásra senki sem jelentkezik, szavazást rendel el az MKT 2012. évi költségvetésének elfoga-
dásáról. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi költségvetését 7669 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontként új elnökségi tagot kell választania a küldöttközgyűlés-
nek. 2011-ben a küldöttközgyűlés egyhangúlag az elnökség tagjává választotta Domokos Lászlót, az 
Állami Számvevőszék elnökét. Az új összetételű elnökség az első ülését július 1-jén tartotta, és éppen 
azon a napon lépett életbe az Állami Számvevőszékről szóló új törvény. Ez a törvény kifejezetten tiltja, 
hogy az ÁSZ elnöke olyan társadalmi szervezetben töltsön be vezető tisztséget, amely az állami költség-
vetésből vagy annak valamely alrendszeréből támogatást kap. Az MKT pedig kap, még ha évről évre 
csökkenő összegben is, ezért Domokos László lemondott az elnökségi tagságáról. Tájékoztatja a kül-
dötteket arról, hogy Domokos elnök úr ma is büszke elnökségi taggá választására, a nyilvános életraj-
zában feltünteti, hogy 2011. július 1-jéig az MKT elnökségi tagja volt. 
 
Az új elnökségi tag személyére az a jelölőbizottság tett javaslatot, amelyet a 2011. évi tisztújítás előké-
szítésére kért fel az elnökség. A bizottság elnöke, Török Ádám akadémikus, alelnök úr távollétében 
Mádi Zoltánt, a jelölőbizottság tagját kéri, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Mádi Z.: 
Bejelenti, hogy a jelölőbizottság egyhangúlag Szász Károlyt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleté-
nek elnökét javasolja új elnökségi tagnak. Szász Károly a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett 
diplomája, emberi tisztessége és legendás munkabírása alapján egyaránt alkalmas és méltó az elnökségi 
tagságra. Kéri a küldötteket, hogy támogassák a javaslatot, és Szász Károlyt válasszák meg az elnökség 
tagjává. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni a javaslatot. Hozzáteszi, hogy előzetesen egyeztetett Szász Károllyal, aki megtiszteltetésnek 
tekinti a jelölést. Az MKT hagyományai szerint őt nem hívtuk meg a mai küldöttközgyűlésre, tehát nem 
érdektelensége miatt van távol. 
 
Bejelenti, hogy az alapszabály személyi kérdésekben titkos szavazást ír elő, ezért most is így járunk el. 
Megkérdezi a küldöttöket: van-e valakinek kérdése vagy megjegyzése Szász Károly jelölésével kapcso-
latban. Miután senki sem jelentkezik, szavazást rendel el. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Szász 
Károly neve fölkerüljön a szavazólapra, kézfelemeléssel jelezze.  
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S Z A V A Z Á S 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 7433 igen szavazattal, 236 tartózkodással, ellen-
szavazat nélkül támogatta, hogy Szász Károly neve felkerüljön a szavazólapra.  
 
Kovács Á.: 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata a jelölt személyére. Tájékoztatja a küldötteket arról, 
hogy csak olyan személy jelölhető, aki jelen van, és vállalja a jelölést. Miután senki sem jelentkezik, 
elrendeli a titkos szavazást az előzetesen kiosztott szavazólapokon.  
 
S Z A V A Z Á S 
 
Kovács Á.: 
Javasolja, hogy a szavazatszámlálás ideje alatt a küldöttközgyűlés tárgyalja meg a 8., egyebek napirendi 
pontot. 
 
Bejelenti, hogy éppen a vándorgyűlés idején, szeptember végén rendezik meg Varsóban a visegrádi 
országok közgazdasági társaságainak találkozóját, ahol az MKT-t Balázs Péter alelnök képviseli. Július 
közepén szervezi meg az MKT a Költségvetési Tanáccsal közös konferenciát, októberben pedig egy 
minikonferenciát szervez a társaság a különböző közgazdasági iskolákról és áramlatokról. 
 
Miután az egyebek között más nem jelentkezik hozzászólásra, felkéri Wenczel K.-t, hogy jelentsen az új 
elnökség tag megválasztásáról szóló szavazás eredményéről. 
 
Wenczel K.: 
Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy leadott, 7669 érvényes szavazat mellett, 7433 igen szavazattal, 236 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a küldöttközgyűlés Szász Károlyt, a PSZÁF elnökét az MKT elnökségi tagjává 
választotta. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni a küldöttközgyűlés előkészítőinek és tisztségviselőinek a munkát, a küldötteknek és a ven-
dégeknek a részvételt, és berekeszti az MKT 2012. évi rendes küldöttközgyűlését. 
 
 
 
Készítette: …………………………. 

Nagy Gábor Miklós 
 
 
 
 
Jóváhagyta: …………………………. 

    Halm Tamás 
 
 
 
 
Hitelesítette: ………………………….   …………………………. 

          Béhm Imre        Mádi Zoltán 
 
 


