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Jelen vannak: 
- a megyei szervezetek és szakosztályok küldöttei 
- az elnökség tagjai 
- a felügyelőbizottság tagjai 
- a küldöttközgyűlés meghívott vendégei 
a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
 

Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: a közgyűlési küldötteket – köztük kiemelten azokat, akik a 
szakosztályuk vagy megyei szervezetük frissen megválasztott vezetőjeként első alkalommal vesznek 
részt országos küldöttközgyűlésen; Csaba László akadémikust, a közgyűlés szakmai előadóját; az MKT 
kitüntetettjeit, a társaság „új főszereplőit”, vagyis az elnökségbe és a felügyelőbizottságba újonnan jelölt 
tagtársakat; a leköszönő elnökség és felügyelőbizottság tagjait, az MKT választott könyvvizsgálóját, 
valamint a titkárságának dolgozóit.  
 
Megemlékezik a napokban elhunyt Hoós Jánosról, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor 
emeritusáról, aki megalapítása óta, vagyis több mint két évtizede töltötte be a Magyar Közgazdasági 
Társaság Fejlődés-gazdaságtani Szakosztályának elnöki tisztét. 
 
Ismerteti a közgyűlés napirendi javaslatát, amelyet a küldöttek korábban postai úton, illetve e-mailen is 
megkaptak, és amely a következő: 
 

1. A napirend elfogadása 
2. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők, 

mandátumvizsgálók és szavazatszámlálók) 
3. A magyar gazdasági növekedés – esélyek és veszélyek 

Szakmai előadás – előadó: Csaba László akadémikus 
4. A mandátumvizsgáló jelentése 
5. A 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg és az eredménykimutatás vitája és 

elfogadása 
a. a könyvvizsgáló jelentése 
b. a felügyelőbizottság jelentése 
c. vita és határozathozatal 
d. a 2013. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása 

6. Beszámoló a 2011–2013-as időszakban végzett szakmai tevékenységről 
7. Az MKT 2014. évi költségvetésének elfogadása 
8. Az alapszabály módosítása 
9. Kitüntetések átadása 
10. Egyebek 
11. Tisztújítás 

 
Felkéri Halm T.-t, hogy ismertesse a szavazás módját. 
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Halm T.: Szavazati joggal a küldöttek rendelkeznek. Szavazni az előzetesen kiosztott, a szakosztályok 
és a megyei szervezetek szavazati számait tartalmazó, kék szavazólap felemelésével lehet. Az ellen-
szavazatokat és a tartózkodást a jegyzőkönyvnek regisztráljuk, és csak kétes esetekben számolunk a 
helyszínen. 
 
Kovács Á.: Szavazást rendel el a napirendről.  
 
S Z A V A Z Á S   
 
A küldöttek a napirendi javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. Mandátum-
vizsgálónak Kunyik Cs.-t, a Logisztikai Szakosztály titkárát javasolja. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
A küldöttek a közgyűlés mandátumvizsgálójának Kunyik Cs.-t egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megválasztották. 
 
Kovács Á.: Szavazatszámlálónak Baranyi A.-t, a Gyöngyösi Városi Szervezet titkárát és Galambos 
Tamást, az MKT főtitkárhelyettesét javasolja. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
A küldöttek a közgyűlés szavazatszámlálóinak Baranyi A.-t és Galambos T.-t egyhangú szavazással, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megválasztották. 
 
Kovács Á.: Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Nagy G. M.-t, az MKT országos titkárságának vezetőjét. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
A küldöttek a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Nagy G. M-t egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megválasztották. 
 
Kovács Á.: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Béhm I.-t, az MKT felügyelőbizottságának tagját és Mádi Z.-t, 
az elnökség tagját javasolja. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
A küldöttek a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőinek Béhm I.-t és Mádi Z.-t egyhangú szavazással, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megválasztották. 
 
Kovács Á.: Javasolja, hogy a tisztújítás időtartamára a küldöttközgyűlés levezető elnöke Dobrocsi N., a 
felügyelőbizottság tagja legyen. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
A küldöttek a tisztújítás időtartamára a küldöttközgyűlés levezető elnökének Dobrocsi N.-t egyhangú szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották. 
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Kovács Á.: A 3. napirendi pont keretében felkéri Csaba L. egyetemi tanárt, a Közép-európai Egyetem 
professzorát, az MTA rendes tagját, hogy tartsa meg előadását A magyar gazdasági növekedés: esélyek 
és veszélyek címmel. 
 
Csaba L.: előad. 
 
Kovács Á.: Megköszöni az előadást, amely sok kérdést, gondolatot vet fel, majd öt perc technikai 
szünetet rendel el.  
 
S Z Ü N E T 
 
Kovács Á.: 4. napirendi pontként felkéri Kunyik Cs, mandátumvizsgálót, hogy tegyen jelentést a 
küldöttközgyűlésnek. 
 
Kunyik Cs.: A megyei szervezetek és a szakosztályok az elmúlt évben tagdíjat fizető tagok száma 
alapján összesen 3371 szavazaton osztoznak. Ebből a küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek 2750 
szavazatot képviselnek, ami 81,6 százalékos részvételi arányt jelent. Az MKT küldöttközgyűlése tehát 
határozatképes. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a mandátumvizsgáló jelentését. Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés 
határozatképes. Megkezdi az 5. napirendi pont tárgyalását: a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, 
a mérleg- és eredménykimutatás vitáját, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadását. Bejelenti, hogy a 
napirendi pont négy részből áll, a harmadik és negyedik rész a vita és határozathozatal. Megkérdezi 
Halm T. főtitkárt, hogy kíván-e valamit elöljáróban elmondani a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban. 
 
Halm T.: Mind az elnökség, mind pedig a felügyelőbizottság megvitatta a dokumentumokat, és azokat 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Felkérem Löffler A. könyvvizsgálót, hogy fűzzön szóbeli kiegészítést a könyvvizsgálói 
jelentéshez. 
 
Löffler A.: Az MKT könyvvizsgálata nem olyan klasszikus könyvvizsgálat, mint egy nagyvállalaté, 
sokkal inkább átvilágítás, felülvizsgálat, a gazdálkodási ellenőrzése. A társaság gazdálkodását jónak tartja, 
és pozitívumként állapítja meg, hogy az MKT-nak nincsenek hitelezői, és a társaságnak ebben a nehéz 
környezetben is sikerült növelnie a bevételeit. Megállapítja, hogy a magánszemélyek által fizetett tagdíjak 
esetében meglehetősen magas a tagdíjat nem fizető tagok aránya, ezért ennek csökkentésére nagy 
hangsúlyt kell fordítania a társaságnak. A Magyar Közgazdasági Társaság 2013. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 49 millió 435 ezer forintos mérlegfőösszeggel, valamint 6 millió 166 forintos nyere-
séggel elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a könyvvizsgálói jelentést, majd felkéri Roóz J.-t, a felügyelőbizottság elnökét, 
hogy ismertesse a felügyelőbizottság beszámolóját. 
 
Roóz J.: A felügyelőbizottság a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat a május 15-i ülésén 
megtárgyalta, és azokat elfogadásra javasolja.  
 
Az FB összegző megállapítása a vizsgált időszakról az, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság 
működését az alapszabálynak megfelelőnek, gazdálkodását pedig nagyobb problémák nélkülinek 
értékeli. A felügyelőbizottság megítélése szerint a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete sta-
bil, annak köszönhetően, hogy az MKT 2013-ban jelentős erőfeszítéseket a bevételt növelő és a 
pályázati tevékenységek előmozdítása érdekében, és a 13 millió 451 ezer forint kapott támogatás fontos 
elmozdulást jelent az elmúlt évekhez képest. Az FB nem javasolja, hogy a megyék forrásainak egy részét 
központosítsa a társaság, mint ahogy nem javasolja a tagdíjak emelését sem. Az FB éppen ezért arra kéri 
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az MKT elnökségének tagjait és vezető tisztségviselőit, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a 
Társaság bevételszerző – elsősorban pályázati tevékenységek feltérképezésére és új támogatók 
bevonására, valamint arra kéri a megyei szervezetek vezetőit, hogy tegyenek erőfeszítéseket a tagdíjak 
eredményesebb begyűjtése érdekében.  
 
A gazdálkodással kapcsolatban megállapítja, hogy a tagdíjból származó bevétel 364 ezer forinttal 
csökkent 2013-ban a 2012. évhez viszonyítva. A tagdíjból származó bevétel 55 százaléka egyéni, 45 
százaléka pedig jogi tagdíj. A jogi tagdíjak alakulásában 2005. és 2010. között folyamatos csökkenés 
tapasztalható. 2011. óta a csökkenés megállt, stagnálást tapasztalhatunk. Az egyéni tagdíjak 2005-2006-
ban csökkentek, a tagdíjemelés hatására a 2007. évi bevétel növekedett, 2008-ban, 2009-ben és 2010-
ben viszont ismét csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest. 2012-ben elsősorban a 
tagdíjemelés hatására növekedtek (49,6 százalék), de a változatlanul fennálló rossz tagdíjfizetési 
hajlandóság miatt, ha kis mértékben is, de elmaradtak a 2012. évtől. Az egyéni tagdíjakból származó 
bevételek alakulásából megállapítható, hogy a társaság egyéni tagjainak a tagdíj befizetési fegyelem 
rendkívül rossz. Ötezer aktív taggal és – feltételezve, hogy a tagjaik fele diák vagy nyugdíjas – fejenként 
átlagosan 3 ezer 500 forintos tagdíjjal számolva az országos egyéni tagdíjbevételeknek 17,5 millió forint 
körüli nagyságrendben kellene teljesülniük, a 2013. évi 6 millió 83 ezer forint helyett. Az MKT országos 
titkárságának és a megyei szervezeteknek ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetniük az 
egyéni tagdíjak begyűjtésére, a megyei szervezetek esetében a tagdíjbekérő postai csekkek kiküldésére és 
a tagokkal való aktívabb kommunikációra. Minderre tekintettel az FB azt javasolja az új elnökségnek, 
hogy megalakulása után kiemelt feladatnak tekintse az elmaradó tagdíjfizetések eddigi gyakorlatának 
áttekintését és javaslatok kidolgozását. 
 
A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Magyar Közgazdasági Társaság 2013. évi közhasznúsági jelentését, 
és annak elfogadását javasolja a küldöttközgyűlésnek. Megállapítja, hogy a Magyar Közgazdasági 
Társaság továbbra is megfelel az új civil törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásainak. 
 
Bejelenti, hogy az FB megtárgyalta a társaság 2014. évi költségvetését is. Megállapította, hogy a pénzügyi 
tervek teljesülése esetén szolid és visszafogott gazdálkodást irányoznak elő. Mivel azonban a tervben 
több bizonytalanságot is felfedezni, mindenekelőtt a remélt támogatások oldaláról, ezért a felügyelő-
bizottság kiemelten fontosnak tartja a tagdíjfizetési hajlandóság ösztönzésére szolgáló konkrét intézke-
dések mielőbbi meghozatalát. 
 
Végezetül a leköszönő felügyelőbizottság nevében köszönetet mond a munkájukhoz kapott segítségért, 
és jó munkát kíván a leendő új elnökség és felügyelőbizottság tagjainak egyaránt. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a jelentést, majd vitára bocsátja a pénzügyi beszámolót, a könyvvizsgálói 
jelentést és a felügyelőbizottság beszámolóját. Mivel kérdésre, hozzászólásra senki sem jelentkezik, 
szavazást rendel el a mérlegről és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról. Kéri, hogy a küldöttközgyűlés 
az MKT 2013. évi egyszerűsített mérlegét és eredménykimutatását az eszközök és a források egyező, 49 
millió 435 ezer forintos összegével, valamint 6 millió 166 ezer forintos eredményével fogadja el. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2013. évi egyszerűsített 
mérlegét és eredménykimutatását az eszközök és a források egyező, 49 millió 435 ezer forintos összegével, valamint 6 
millió 166 ezer forintos eredményével, 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2013. évi beszámolóját egyhangúlag 
elfogadta. Szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentést. 
 
S Z A V A Z Á S   
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Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2013. évi gazdálkodásáról szóló könyv-
vizsgálói jelentést egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja a felügyelőbizottság beszámolóját. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés a felügyelőbizottság beszámolóját az 
MKT 2013. évi gazdálkodásáról 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés a felügyelőbizottság beszámolóját egyhangúlag elfo-
gadta. Kéri, hogy a küldöttközgyűlés adja meg a felmentvényt az elnökségnek a 2013. évi gazdálkodás 
vonatkozásában. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 2750 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megadta a felmentvényt az elnökségnek a 2013. évi gazdálkodás vonatkozásában. 
 
Kovács Á.: Rátér a napirendi pont utolsó részére, a 2013. évi közhasznúsági jelentés vitájára és 
elfogadására. Megkérdezi Halm T.-t, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a jelentéshez.  
 
Halm T.: Nem tesz szóbeli kiegészítést. 
 
Kovács Á. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a közhasznúsági jelentéshez. Miután senki sem 
jelentkezik, szavazást rendel el. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 2750 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT 2013. évi közhasznúsági jelentését. 
 
Kovács Á.: A leköszönő elnökség nevében köszönetet mond a főbb támogatóknak, különösen az 
MNB-nek, a Szerencsejáték Zrt.-nek és az OTP Bank Nyrt.-nek, hogy az anyagi támogatásukkal 
lehetővé tették az MKT kiegyensúlyozott gazdálkodását. Javasolja, hogy a leköszönő elnökség nevében 
menjen köszönőlevél e szervezeteknek a támogatásukért. A leköszönő elnökség nevében köszöni 
mindenkinek a bizalmat, az új elnökségnek pedig jó munkát kíván.  
 
Ezt követően rátér a 6. napirendi pontra. Felkéri Halm T.-t, hogy vezesse be szóban az elnökség 
beszámolóját az MKT 2011 és 2013 között végzett szakmai tevékenységéről. 
 
Halm T.: Bejelenti, hogy nem kíván hosszas szóbeli kiegészítést tenni az írásban előzetesen megküldött 
beszámolóhoz. A dokumentumot az elnökség megvitatta és egyhangúlag elfogadta. 
 
Kovács Á.: Vitára bocsátja az elnökség 2011 és 2013 között végzett szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolót. Mivel kérdésre, hozzászólásra senki sem jelentkezik, szavazást rendel el. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 2750 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökség beszámolóját az MKT 2011 és 2013 között végzett szakmai 
tevékenységéről. 
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Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés a szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta. Rátér a 
7. napirendi pontra, az MKT 2014. évi költségvetés elfogadására. Bejelenti, hogy a költségvetési 
javaslatot mindenki megkapta. Felkéri Halm T.-t, hogy tegyen szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez. 
 
Halm T.: Mind az elnökség, mind pedig a felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
MKT 2014. évi költségvetését. Kéri a küldöttközgyűlést, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Kovács Á.: Vitára bocsátja az MKT 2014. évi költségvetését, majd miután senki sem kíván hozzászólni 
szavazást rendel el. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2014. évi pénzügyi tervét 
2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Rátér a 8. napirendi pontra, az alapszabály módosítására. Mivel valamennyi módosítási 
javaslat a jelölőbizottságtól származik, megkéri a jelölőbizottság elnökét, Madarász L.-t, hogy ismertesse 
a módosításokra tett javaslatokat.  
 
Madarász L.: A jelölőbizottság a munkája során úgy látta, hogy a tisztújításhoz kapcsolódóan néhány 
ponton módosítani érdemes az MKT Alapszabályát. A jelölőbizottság javaslata a következő: 
1. Az alapszabály 40.§ 4. mondata az alábbira változik: Az elnök személyében kétszer újraválasztható. 
2. Az alapszabály 40.§-a kiegészül az alábbiakkal: Az elnök másodszori újraválasztásához 

háromnegyedes szótöbbség szükséges. Az alapszabálynak ezt a paragrafusát egyhangú szavazással 
lehet csak módosítani. 

3. Az alapszabály 41.§-a az alábbiakkal bővül: A főtitkárt – aki az elnökség tagja – a küldöttközgyűlés 3 
évi időtartamra egyszerű szavazattöbbséggel választja meg. 

4. A 42.§ első mondata az alábbiakra változik: A MKT-nak öt alelnöke van. 
 
Kovács Á.: Vitára bocsátja az alapszabály módosítására tett előterjesztést. Mivel kérdésre, hozzászólásra 
senki nem jelentkezik, szavazást rendel el. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT alapszabályának 
módosítását 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés egyhangú szavazásának eredményeként az alapszabály 
40.§ 4. mondata az alábbira változott: „Az elnök személyében kétszer újraválasztható.” Az alapszabály 
40.§-a kiegészült a következővel: „Az elnök másodszori újraválasztásához háromnegyedes szótöbbség 
szükséges. Az alapszabálynak ezt a paragrafusát egyhangú szavazással lehet csak módosítani.” Az 
alapszabály 41.§-a az alábbiakkal bővült: „A főtitkárt – aki az elnökség tagja – a küldöttközgyűlés 3 évi 
időtartamra egyszerű szavazattöbbséggel választja meg.” Az alapszabály 42.§ első mondata az alábbiakra 
változott: „A MKT-nak öt alelnöke van.” 
 
Rátér a 9. napirendi pontra, elismerő oklevelek átadására. Bejelenti, hogy Halm T. főtitkárral közösen 
adják át az okleveleket: a főtitkár szólítja a díjazottakat és mondja el a méltatásukat. 
 
Halm T.: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége Közgazdász Nagydíjat adományozott Farkas 
István tagtársunknak a pénzügyi szektor irányításában sok évtizeden át végzett, kiemelkedő szakmai 
tevékenységének, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság Pénzügyi Szakosztálya elnökeként több 
cikluson át végzett munkájának elismeréseként. 
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Farkas I.: átveszi a kitüntető oklevelet. 
 
Halm T.: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége Láng Lajos-díjat adományozott Madarász László 
tagtársunknak az MKT Fejér Megyei Szervezetének elnökeként több cikluson át folytatott 
kiemelkedően sikeres tevékenységéért, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság országos elnök-
ségében végzett áldozatos munkájának elismeréseként. 
 
Madarász L.: átveszi a kitüntető oklevelet. 
 
Halm T.: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége Közgazdász Díjat adományozott Wenczel 
Katalin tagtársunknak az MKT Heves Megyei Szervezetének titkáraként hat cikluson át folytatott 
sikeres tevékenységéért, fáradhatatlan és áldozatos munkájának elismeréseként. 
 
Wenczel K.: átveszi a kitüntető oklevelet. 
 
Halm T.: Bejelenti, hogy az elnökségtől Kautz Gyula-díjat kapott Roóz J., és Láng Lajos-díjat kapott 
Nyíri I., ám ők más, jeles alkalmakkor veszik majd át a kitüntetésüket. 
 
Kovács Á.: Bejelenti, hogy az elnökség Közgazdász Nagydíjat adományozott Halm T.-nak, de a díjat ő 
is más alkalommal veszi majd át. Rátér a következő napirendi pontra, és megkérdezi, hogy az egyebek 
között kíván-e valaki hozzászólni.  
 
Halm T.: Lejárt az MKT választott könyvvizsgálójának a megbízatása. Javasolja, hogy a küldött-
közgyűlés 2014. június elsejétől 2017. május 31-éig továbbra is bízza meg a Löffler és Orbán Pénzügyi 
Tanácsadó, Könyvvizsgáló Kft.-t, évi 150 ezer forint plusz áfa díjazással. 
 
Kovács Á.: Szavazást rendel el. (Igen, nem, tartózkodás) 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 2750 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül 2014. június elsejétől 2017. május 31-éig a Löffler és Orbán Pénzügyi Tanácsadó, 
Könyvvizsgáló Kft.-t bízta meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával. 
 
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés 3 évi időtartamra, a 2016. évi gazdálkodást jóváhagyó 
küldöttközgyűlésig a Löffler és Orbán Kft.-t, név szerint Löffler András bejegyzett könyvvizsgálót 
választotta meg az MKT könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása évi 150 ezer forint plusz áfa.  
 
Mivel hozzászólásra más nem jelentkezik, kéri, hogy a közgyűlés adja meg a felmentvényt a leköszönő 
elnökségnek és a felügyelőbizottságnak. 
 
S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 2750 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megadta a felmentvényt a leköszönő elnökségnek és a felügyelőbizottságnak. 
 
Kovács Á.: Bejelenti, hogy ezzel véget ért a 2011–2014-es időszakra szóló elnökség és felügyelő-
bizottság mandátuma. Átadja a levezető elnökséget Dobrocsi N.-nak.  
 
Dobrocsi N.: Köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy immár negyedik alkalommal lehet levezető 
elnöke az MKT tisztújításának. Felkéri Madarász L.-t, hogy a jelölőbizottság nevében ismertesse a 
javaslatokat. 
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Madarász L.: Bejelenti, hogy a jelölőbizottság a munkáját elvégezte, valamennyi elnökségi és 
felügyelőbizottsági tagjelölttel felvette a kapcsolatot, és előzetesen valamennyi jelölt úgy nyilatkozott, 
hogy megválasztása esetén vállalja a megbízatást. Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a jelölő-
bizottságnak sok szempontot figyelembe kellett vennie a javaslatának összeállításakor, többek között 
azt, hogy az elnökségben megfelelő arányban legyen képviselve a tudomány, az állam és a privát szféra, 
valamint hogy a felügyelőbizottságban legyen informatikához is értő szakember. Szempont volt a 
jelöltek kiválasztásánál az is, hogy az új tisztségviselők a mögöttük álló intézményekkel háttérbázisként 
tudják segíteni az MKT működését, gazdálkodását. Bejelenti, hogy a küldöttek előzetesen megkapták a 
jelölőbizottság javaslatait az MKT tisztségviselőire. Ismerteti az elnökség és a felügyelőbizottság új 
tagjainak életrajzait. 
 
Hegedüs Évát az MKT főtitkárának javasolja megválasztani a jelölőbizottság. Hegedüs Éva Egerben 
született. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen jeles diplomát szerzett, és ezt követően 
1979-ben kezdett dolgozni első munkahelyén, az Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézetben, 
tudományos munkatársként. 1981 és 1996 között kormányzati hivatalokban tevékenykedett, 1993-tól a 
Pénzügyminisztérium helyettes államtitkáraként. 1997-től kezdve részt vett a Földhitel- és Jelzálogbank 
megalakításában, és vezérigazgató-helyettesként irányította a bank kockázatkezelési és értékpapír-
üzletágát. Nevéhez fűződik az első jelzáloglevél-kibocsátás megszervezése. 2000 és 2002 között a 
Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkáraként irányította a magyarországi 
energetikai szektor liberalizációs szabályozási munkáit, és felelős volt a lakáshitelezés szabályozásáért. 
2002-től 2006-ig az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. lakossági üzletágának vezetője. 
Az OTP Bankban betöltött pozícióval párhuzamosan igazgatósági elnökként irányította az OTP Lakás-
takarékpénztár Zrt-t. 2006-tól a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt.-t és a BG Magyarország 
Lízing Zrt-t irányította elnök-vezérigazgatóként. 2010 májusától a Gránit Bank Zrt. vezérigazgatója és 
egyben az Igazgatóság alelnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság Pénzügyi Szakosztálya Elnökségének 
tagja. 
 
Dr. Patai Mihályt, a Magyar Bankszövetség elnökét az MKT alelnökévé javasolja megválasztani a jelölő-
bizottság. 2006 óta az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Korábban, 1996 és 2006 
között az Allianz Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatójaként, 1995 és 1993 között pedig a Kereskedelmi 
Bank ügyvezető igazgatójaként dolgozott. 1988-tól 1993-ig Washingtonban, a Világbank ügyvezető 
igazgatójának asszisztense volt. Tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Több 
helyen nyert el ösztöndíjat, így tanult Londonban, Ausztriában és Moszkvában is.  Jelen tevékenységei 
mellett Felügyelő Bizottsági tag a SIEMENS Magyarország Zrt.-nél és Igazgatósági tag a Magyar 
Telekom Nyrt.-nél. 2008 és 2011 között a Budapesti Értéktőzsde Zrt. elnöke volt. 
 
A jelölőbizottság az MKT elnökségébe javasolja Dr. Balog Ádámot, aki 2013. március 6. óta a Magyar 
Nemzeti Bank alelnöke, a Monetáris Tanács tagja. Okleveles közgazdász, diplomáját 2003-ban szerezte 
meg a Budapesti Közgazdaság- és Államtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Karán. 2005-ben a 
Community of European Management Schools International Management mesterszakán diplomázott, 
2007-ben pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi 
diplomát. 2002-től a GE Tungsram Lightning Zrt.-nél kontrolling területen, 2003-tól a Pricewaterhouse 
Coopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. adóosztályán (2008-tól menedzsereként) dolgo-
zott. Pályáját 2010 nyarától a jegybank alelnökévé választásáig a Nemzetgazdasági Minisztérium adó-
ügyekért felelős helyettes államtitkáraként folytatta. 1999-től a Heller Farkas Szakkollégium tagja, majd 
2003-tól senior tagja. Több szakmai publikációja jelent meg. 2007 óta a Heller Farkas Szakkollégiumban 
adózási kérdésekkel kapcsolatos kurzusokat tartott. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt-
jének kitüntetettje. 
 
A jelölőbizottság az MKT felügyelőbizottsági elnökének javasolja megválasztani Sándorné Dr. Kriszt 
Évát, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorát. Ő matematikus-statisztikus, a Magyar Tudományos 



 9 

Akadémia Köztestületének tagja. Kutatási területe a nők életkörülményeinek statisztikai vizsgálata, 
illetve a kisvállalkozások helyzetének vizsgálata Magyarországon. Németül és angolul beszél. 
 
A jelölőbizottság az FB tagjává javasolja megválasztani Zsakó Enikőt, az OTP Bank Nyrt. Ellenőrzési 
Igazgatóságának ügyvezetőigazgató-helyettesét, aki 1993 óta dolgozik az OTP Bank Nyrt. Ellenőrzési 
Igazgatóságán. 2001-től 2007-ig a bank IT-rendszereinek ellenőrzését végző főosztály tevékenységéért, 
2007-től pedig az OTP-csoporttagok belső ellenőrzöttségéért felel. 2004 óta az OTP Bank Romániában 
vezető testületi tag: előbb a bank igazgatóságának, 2007-től pedig a felügyelőbizottságának a tagja, a 
román bank auditbizottságának elnöke. Az OTP Bank Oroszországban 2012 óta auditbizottsági tag. 
Nemzetközileg minősített információrendszer-ellenőr (CISA) és minősített belső ellenőr (CIA). 2005 
óta elnökségi tag a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztályában, 2010 óta pedig ellátja a 
Szakosztály elnöki feladatait. 
 
Ugyancsak az FB tagjává javasolja megválasztani a jelölőbizottság Dr. Bischof Zsoltot, a Béres 
Gyógyszergyár Zrt. szolnoki cégvezetőjét, aki 1998 óta a Magyar Közgazdasági Társaság Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szervezetének elnökségi tagja, 2005-től elnökhelyettese, 2007-től pedig elnöke. 
Közgazdász, a Gödöllői Egyetem egyetemi doktora. 1998 és 2002 között Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Főosztályának főosztályvezetője, 2002 óta Szolnoki Főiskola 
főiskolai adjunktusa. 
 
Dobrocsi N.: Megköszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően idén 
meghívtuk azokat az új jelölteket, akik nem tisztségviselői az MKT-nak. Megkérdezi, hogy azok közül a 
jelöltek közül, akik új tagként szerepelnek a jelölőlistán és a teremben vannak, kívánnak-e szólni a 
küldöttekhez. 
  
Hegedüs É.: Megtisztelő számára a jelölés, és amennyiben megválasztják, igyekszik a tagság megelé-
gedésére végezni a munkáját. Kéri a küldötteket, hogy támogassák. 
 
Patai M.: Köszöni a jelölést. Elmondja, hogy alkalmasságát mi sem bizonyíthatja jobban, mint hogy 
megértette a jelölőbizottság elnökének üzenetét a háttérbázis-intézmények fontosságára vonatkozóan. 
 
Balog Á.: Az MKT elnökségi tagjaként a célja az, hogy erősítse a társaság és az MNB együttműködését, 
és hogy az MNB-nél meglévő tudásbázist be tudja hozni az MKT rendezvényeire. 
 
Sándorné Kriszt É.: Köszöni a jelölést. Amennyiben megválasztják, az FB elnökeként arra törekszik 
majd, hogy méltó utódja legyen Roóz J.-nek. 
 
Bischof Zs.: Immár 16 éve tagja a társaságnak, amelynek sok baráti és szakmai kapcsolatot köszönhet. 
A jövőben ezeket igyekszik viszonozni. 
 
Zsakó E.: Köszöni a megtisztelő jelölést, ellenőrzési tapasztalatával igyekszik majd segíteni a 
felügyelőbizottság munkáját. 
 
Dobrocsi N.: Megköszöni a jelöltek bemutatkozását. Megkérdezi, hogy a jelölőlistán szereplő 
személyekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, megjegyzése.  
 
Madarász L.: A jelölti listához kapcsolódóan bejelenti, hogy a jelölőbizottság főtitkár-helyettesnek 
javasolja Galambos T.-t, akinek a megválasztása az Alapszabály értelmében majd az elnökség feladata 
lesz. Géczi Gy. pedig az MKT Ifjúsági Bizottsága elnökeként tagja az elnökségnek. 
 
Dobrocsi N.: Mivel más nem jelentkezik hozzászólásra, kéri a küldötteket: együtt fogadják el, hogy a 
listán eddig szereplő személyek kerüljenek a szavazólapra. 
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S Z A V A Z Á S   
 
Galambos T.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 2750 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a jelölőbizottság által javasolt jelöltek kerüljenek fel a szavazólapra.. 
 
Dobrocsi N.: Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek más javaslata. Felhívja a figyelmet rá, 
hogy csak olyan személy javasolható, akiről egyértelműen megállapítható, hogy a jelölést elfogadja. 
Mivel újabb javaslat nem érkezett, felkéri Madarász L.-t, hogy ismertesse a szavazás rendjét. 
 
Madarász L.: Szavazni az előzetesen kiosztott szavazólapokon lehet, amelyeket az ugyancsak kiosztott 
borítékokban kell az urnába bedobni. A szavazólapokon egy elnök, öt alelnök, egy főtitkár, egy 
főtitkárhelyettes és 15 tag neve szerepelhet, az FB esetében pedig egy elnök és hét tag. Ettől eltérő 
esetben a szavazat érvénytelen. 
 
Dobrocsi N.: Megköszöni a tájékoztatást. Elrendeli a titkos szavazást. Az eredmény megállapításáig 
szünetet rendel el. 
 
S Z Ü N E T 
 
Dobrocsi N.: Megkéri Galambos T.-t, hogy ismertesse a választás eredményét. 
 
Galambos T.: elmondja, hogy a jelen lévő küldöttek 2750 érvényes szavazatot adtak le, vagyis 
valamennyi jelenlévő küldött leadta a szavazólapját, és valamennyi leadott szavazólap érvényes volt. 
Bejelenti a szavazás eredményét: 
 
Az MKT 2014. évi küldöttközgyűlése 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, újabb három évre 
az MKT elnökévé választotta Kovács Árpádot. 
 
Az MKT 2014. évi küldöttközgyűlése 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az MKT 
alelnökeinek választotta Balázs Pétert, Bod Péter Ákost, Palócz Évát, Patai Mihályt és Török Ádámot. 
 
Az MKT 2014. évi küldöttközgyűlése 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az MKT 
főtitkárának választotta Hegedüs Évát. 
 
Az MKT 2014. évi küldöttközgyűlése 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az MKT 
elnökségének tagjává választotta és főtitkár-helyettesének javasolja Galambos Tamást. 
 
Az MKT 2014. évi küldöttközgyűlése 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az MKT 
elnökségének tagjává választotta Asztalos Lászlót, Balog Ádámot, Fazekas Károlyt, Halm Tamást, Losoncz Miklóst, 
Madár Istvánt, Madarász Lászlót, Mádi Zoltánt, Magda Róbertet, Pongrácz Ferencet, Szász Károlyt, Szél Ervint, 
Terták Elemért, Wolf Lászlót, valamint az Ifjúsági Bizottság elnökeként Géczi Györgyöt. 
 
Az MKT 2014. évi küldöttközgyűlése 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az MKT 
felügyelőbizottságának elnökévé választotta Sándorné Kriszt Évát. 
 
Az MKT 2014. évi küldöttközgyűlése 2750 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az MKT 
felügyelőbizottságának tagjává választotta Beke-Martos Gábort, Béhm Imrét, Bischof Zsoltot, Borbély Attilát, Dobrocsi 
Nándort, Kerekes Györgyöt és Zsakó Enikőt. 
 
Dobrocsi N.: Megköszöni a szavazás eredményeinek az ismertetését. Gratulál az új tisztségviselőknek, 
az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak, és megkérdezi az elnököt, óhajt-e szólni a küldöttekhez. 
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Kovács Á.: Az újonnan megválasztott elnökség nevében megköszöni a bizalmat a küldötteknek. A 
jelölőbizottság munkáját is dicséri, hogy a küldöttek ellenszavazat nélkül választották meg az MKT új 
tisztségviselőit. Úgy látja, hogy egy olyan, feszültségekkel teli világban, amikor az értelmiségi lét 
megtartása egyre nehezebb, akkor érhetünk el jó eredményeket, ha meg tudjuk őrizni az emberségünket. 
Örömteli a számára, hogy az MKT ilyen szinten egységes tudott maradni, amellett, hogy képes volt új 
erőket is bevonni. Nagy eredmény, hogy a társaság ennek a nagyon szabdalt értelmiségi világnak egy 
szegmensben egységes tudott lenni, mindenkinek meghallgatva a gondolatait, és mindenkiről feltéte-
lezve, hogy jót akar és előre akarja vinni az ország ügyeit. Bejelenti, hogy munkával teli időszak előtt áll 
a társaság, hiszen nyáron ismét közös konferenciát szervez a Költségvetési Tanáccsal, s ennek a konfe-
renciának a házigazdai tisztére felkérte a Pénzügyi Szakosztály új elnökét. Emellett zajlanak a vándor-
gyűlés előkészületei, amelyekről június 3-án délelőtt egyeztető megbeszélést tartanak a főtitkár asszony-
nál. Az új elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak jó munkát és sok sikert kíván a következő három 
évre. 
 
Dobrocsi N.: Megköszöni Kovács Á. szavait, köszönetet mond a küldötteknek és a résztvevőknek, 
majd berekeszti az MKT 2014. évi küldöttközgyűlését.  
 
 
 
 
Készítette: …………………………. 

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

    Hegedüs Éva 
 
 
 
 
Hitelesítette: ………………………….   …………………………. 

          Béhm Imre        Mádi Zoltán 
 


