
A Magyar Közgazdasági Társaság küldöttközgyűlésének 
 

J e g y z ő k ö n y v e 
 

 
Időpont: 2016. május 20., péntek 10 óra 
Helyszín: a Budapesti Gazdasági Egyetem Aulája (Budapest V., Markó utca 29–31.) 
Jelen vannak: a Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezeteinek és szakosztályainak küldöttei, 
valamint az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjai – a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 
 

Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: a közgyűlési küldötteket, a szakmai előadások előadóit, Nagy 
Mártont, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét, a Budapesti Értéktőzsde elnökét; Chikán Attila 
akadémikust és Csuhaj V. Imrét, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját; az elnökség 
és a felügyelőbizottság tagjait, valamint az MKT titkárságának munkatársait. Ismertetem a közgyűlés 
napirendi javaslatát, amelyet minden résztvevő megkapott korábban elektronikusan. A napirendi 
javaslat a következő: 
 

1. A napirend elfogadása    
2. Szakmai előadások  

1. Nagy Márton, a BÉT elnöke, az MNB alelnöke, a Pénzügyi Szakosztály elnöke 
A Budapesti Értéktőzsde fejlesztési tervei  

2. Chikán Attila akadémikus, a Gazdaságpoilitikai és Gazdaságelméleti Szakosztály elnöke 
A hazai kis és középvállalkozói szektor helyzete és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása   

3. Csuhaj V. Imre, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
A hazai kkv-k által igénybe vehető kockázatitőke-támogatások  

3. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők, 
mandátumvizsgálók és szavazatszámlálók)  

4. A mandátumvizsgáló jelentése  
5. A 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás, valamint a 

közhasznúsági jelentés vitája és elfogadása  
a. a könyvvizsgáló jelentése  
b. a felügyelőbizottság jelentése  
c. vita és határozathozatal  
d. a 2015. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása 

6. Az MKT 2016. évi költségvetésének elfogadása  
7. Egyebek 

 
Kovács Á.: Felkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy ismertesse a szavazás módját. 
 
Hegedüs É.: Ismerteti a szavazás módját. Bejelenti, hogy szavazni a regisztrációkor átvett 
szavazólapok felemelésével lehet. A szokásokhoz híven az esetleges ellenszavazatokat és a 
tartózkodásokat 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 egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Kovács Á.: Bejelenti, hogy idén, a gazdálkodással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalása előtt, 
hagyományteremtő szándékkal minikonferenciává bővült a közgyűlés szakmai előadásainak köre. A 
felkért előadók közül elsőként Nagy Mártont, az MKT Pénzügyi Szakosztályának elnökét, a BÉT 
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elnökét, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét kéri meg, hogy tartsa meg előadását a BÉT-tel kapcsolatos 
fejlesztési elképzelésekbe. 
 
Nagy M.: Megtartja előadását. 
 
Kovács Á.: Megköszöni Nagy M. előadását, majd felkéri Chikán A. akadémikust, az MKT 
Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnökét, hogy ossza meg gondolatait a 
jelenlévőkkel. 
 
Chikán A.: Megtartja előadását. 
 
Kovács Á.: Megköszöni Chikán Attila gondolatait, és felkéri Csuhaj V. I.-t, hogy tartsa meg előadását. 
 
Csuhaj V. I.: Megtartja előadását. 
 
Kovács Á.: Megköszöni mindhárom előadónak az értékes gondolatokat, majd rátér a 2. napirendi 
pontra, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáraa. Az előzetes egyeztetések alapján 
mandátumvizsgálónak Galambos T.-t, az MKT főtitkárhelyettesét; szavazatszámlálónak: Kunyik Cs.-t, a 
Logisztikai Szakosztály titkárát; jegyzőkönyvvezetőnek: Nagy G. M.-t, az MKT országos titkárságának 
vezetőjét; jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Béhm I.-t, az MKT Felügyelőbizottságának tagját és Mádi 
Z.-t, az elnökség tagját, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet elnökét javasolja. Kéri a 
küldötteket, hogy egyben szavazzanak a tisztségviselőkről. 
 
S z a v a z á s 
 
A küldöttek a közgyűlés tisztségviselőit a javaslatnak megfelelően egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadták. 
 
Kovács Á.: 4. napirendi pontként felkéri Galambos T. mandátumvizsgálót, hogy tegyen jelentést a 
küldöttközgyűlésnek. 
 
Galambos T.: Jelenti a közgyűlésnek, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság Alapszabályának 33. §-a 
szerint a küldöttközgyűlésen a küldöttek az őket küldő szakosztályok/szervezetek előző évi tagdíjat 
befizetett egyéni tagjai létszámának megfelelő szavazattal rendelkeznek. A 2015. évi tagdíjbefizetések 
alapján a megyei szervezetek és a szakosztályok az idei küldöttközgyűlésen összesen 3943 szavazaton 
osztoznak. Ebből a jelenlévő küldöttek 3384 szavazatot képviselnek, ami 85,8 százalékos részvételi 
arányt jelent. Ez alapján a küldöttközgyűlés határozatképes. 
 
Kovács Á.: Kimondja a határozatképességet, majd megkezdi az 5. napirendi pont, a 2015. évi gazdálko-
dásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás vitáját, valamint a felügyelő-bizottsági, a 
könyvvizsgálói és a közhasznúsági jelentés elfogadását. Bejelenti, hogy az írásos előterjesztéseket és a 
kapcsolódó dokumentumokat előzetesen, elektronikusan mindenki megkapta. Felkéri Hegedüs É.-t, 
hogy vezesse be a napirendet. 
 
Hegedüs É.: Mivel az előterjesztéseket előzetesen, elektronikusan mindenki megkapta, így csak rövid 
kiegészítést kíván tenni. A gazdálkodásról szóló beszámolóval kapcsolatban kiemeli, hogy az MKT több 
mint 4 millió forintos plusszal zárta az előző évet, és mind a közhasznú, mind pedig a vállalkozási 
tevékenysége pozitív eredménnyel zárt. A társaság tagdíjbevétele mérsékelten bár, de tovább nőtt, ám 
ezen a téren van még tennivalója az MKT-nak. Hosszú évek óta először nőtt az szja 1%-ából származó 
bevétel, ami azt is jelezheti, hogy talán nő az MKT presztízse. A társaság emellett továbbra is megfelel a 
közhasznúság kritériumainak. Az előző év szakmai tevékenységéről szólva kiemeli, hogy az MNB 
támogatásával elkészült az MKT új közösségi tere, megújult a társaság honlapja, működik a bankkártyás 
tagdíjfizetés, és nagyon sok témában szervezett színvonalas szakmai konferenciákat a társaság. 



 3 

Hangsúlyozza, hogy mindezért köszönet illeti a megyei szervezetek és szakosztályok vezetőit és 
tisztségviselőit. Bejelenti, hogy az Elnökség április 26-án tárgyalta meg a gazdálkodással kapcsolatos 
előterjesztéseket, és azokat egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek.  
 
Kovács Á.: Megköszöni Hegedüs É. főtitkár bevezetőjét, majd felkéri Sándorné Kriszt É.-t, az MKT 
Felügyelőbizottságának elnökét, hogy ismertesse az FB jelentését a gazdálkodással kapcsolatos 
anyagokról. 
 
Sándorné Kriszt É.: Röviden ismerteti a Felügyelőbizottság jelentését, amelyet elektronikusan 
valamennyi küldött megkapott előzetesen. A testület az MKT gazdálkodását és vagyoni helyzete 
stabilnak, likviditási mutatóját kimagaslóan jónak ítéli. Úgy látja, hogy sikeresek voltak az elnökség 
erőfeszítései a bevételnövelő lehetőségek felkutatására. E téren az FB számos javaslatot 
megfogalmazott az elnökség számára, elsősorban a bevételek növelésére. Bejelenti, hogy a 
Felügyelőbizottság az MKT 2015. évi mérlegét és eredménykimutatást az eszközök és a források 
egyező, 62 millió 553 ezer forintos összegével, 4 millió 42 ezer forintos eredményével, valamint a 
társaság közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Megköszönöm a Felügyelőbizottság jelentését. Bejelenti, hogy az MKT választott 
könyvvizsgálója, Löffler A. előzetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni a 
küldöttközgyűlésen. A könyvvizsgálói jelentést természetesen elkészítette, és azt a körgyűlési anyagokkal 
együtt valamennyi küldött megkapta előzetesen. A könyvvizsgáló távollétében megkéri Hegedüs É. 
főtitkárt, hogy ismertesse a 2015. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentés főbb megállapításait. 
 
Hegedüs É.: Mivel a könyvvizsgáló jelentését mindenki előzetesen megkapta, így csak a főbb 
megállapításokat idézni belőle. A könyvvizsgáló megállapításai szerint a Társaság pénzgazdálkodása, 
számviteli rendje és fegyelme megbízható, a működésben a törvényesség érvényesül. A kapott 
támogatások felhasználása rendeltetésszerűen megtörtént, ahol elszámolási kötelezettség volt, ott 
határidőre és szabályszerűen megtörtént az elszámolás, és az elszámolásokat a folyósító szervezetek 
elfogadták. A Társaság likviditási mutatója kimagaslóan jónak tekinthető, lejárt kötelezettségei 
nincsenek, mindennemű fizetési kötelezettségét esedékességkor teljesíti. A bevételeit és költségeit az 
MKT előírásszerűen nyilvántartja, így a tagdíjnyilvántartás az előírásoknak megfelelő és naprakész. Az 
éves számviteli beszámoló a Számviteli törvény illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó 
kormányrendelet előírásainak megfelelően készült, és a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről valós képet ad. A könyvvizsgáló javasolja, hogy a Társaság vezetése továbbra is tegye meg 
intézkedéseit a bevételek növelésére, a pályázati lehetőségek és egyéb támogatási források felkutatására, 
valamint javítsa a tagdíjbeszedés hatékonyságát. Bejelenti, hogy a mérleget és a közhasznúsági jelentést a 
könyvvizsgáló úr a Társaság közgyűlésének elfogadásra ajánlja. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a könyvvizsgálói jelentést, majd vitára bocsátja a pénzügyi beszámolót, illetve a 
könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele a 
dokumentumokkal kapcsolatban. Miután kérdésre, hozzászólásra nem jelentkezik senki, szavazást 
rendel el a 2015. évi beszámolóról és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról. Kéri, hogy a 
küldöttközgyűlés az MKT 2015. évi egyszerűsített mérlegét és eredménykimutatását az eszközök és a 
források egyező, 62 millió 553 ezer forintos összegével, valamint 4 millió 42 ezer forintos eredményével 
fogadja el. 
 
S z a v a z á s  

 
Kunyik Cs.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttek a Magyar Közgazdasági 
Társaság 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az MKT 2015. évi egyszerűsített 
mérlegét és eredménykimutatását egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentést. 
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S z a v a z á s  
 
Kunyik Cs.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttek a Magyar Közgazdasági 
Társaság 2015. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangú szavazással, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja a Felügyelőbizottság jelentését. 
 
S z a v a z á s  
 
Kunyik Cs.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttek a Magyar Közgazdasági 
Társaság 2015. évi gazdálkodásáról szóló felügyelőbizottsági jelentést egyhangú szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 

Kovács Á.: Kéri, hogy a küldöttközgyűlés adja meg a felmentvényt az Elnökségnek a 2015. évi 
gazdálkodás vonatkozásában. 
 
S z a v a z á s   

 
Kunyik Cs.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttek a Magyar Közgazdasági 
Társaság 2015. évi gazdálkodásának vonatkozásában egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megadták a felmentvényt az Elnökségnek. 
 
Kovács Á.: Végül pedig szavazást rendel el az MKT a 2015. évi közhasznúsági jelentésének 
elfogadásáról. 
 
S z a v a z á s  (nem, tartózkodás – kérdéses esetben igenek.) 
 
Kunyik Cs.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttek a Magyar Közgazdasági 
Társaság 2015. évi közhasznúsági jelentését egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadták. 
 
Kovács Á.: Hangsúlyozza, hogy a 2015. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásért köszönet illeti Hegedüs É. 
főtitkárt és az MKT Országos Titkárságának munkatársait, majd rátér a 6. napirendi pontra. Felkéri 
Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be az MKT 2016. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést. 
 
Hegedüs É.: Bejelenti, hogy a küldöttek a 2016. évi pénzügyi tervvel kapcsolatos dokumentumokat is 
megkapták előzetesen. A bevételeket kellő óvatossággal, a kiadásokat pedig kellő takarékossággal 
tervezte a társaság, a legtöbb tételnél az elmúlt évi tényszámokra alapozva. Hangsúlyozza, hogy a 
bevételeknél lehetőség szerint növelni szükséges az adományozók, köztük is a tartós adományozók 
körét. E cél megvalósulásához kéri az elnökség tagjainak, valamint a megyei szervezetek és a 
szakosztályok valamennyi tisztségviselőjének a segítségét. Bejelenti, hogy az MKT Elnöksége a 2016. 
évi pénzügyi tervet egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a szóbeli kiegészítést, majd vitára bocsátja az MKT 2016. évi pénzügyi tervét. 
Miután kérdésre, hozzászólásra nem jelentkezik senki, szavazást rendel el az előterjesztésről.  
 
S z a v a z á s 
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Kunyik Cs.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttek a Magyar Közgazdasági 
Társaság 2016. évi pénzügyi tervét egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Kovács Á.: Rátér az Egyebek napirendi pontra, és tájékoztatást ad a jelenlévőknek az MKT 
legfontosabb éves rendezvényének, az 54. Közgazdász-vándorgyűlésnek az előkészületeiről, amelynek 
idén szeptember 15. és 17. között Kecskemét ad otthont. Bejelenti, hogy a vándorgyűlés szervezése 
gőzerővel zajlik. A plenáris üléseken az előzetes egyeztetések alapján többek között Matolcsy György 
jegybankelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Domokos László számvevőszéki elnök, 
Parragh László MKIK-elnök, Nagy Márton tőzsdeelnök, valamint a Knorr-Bremse AG németországi 
igazgatótanácsának elnöke, Klaus Deller tartanak majd előadásokat. Hangsúlyozza, hogy a konferencia 
programjának összeállításakor kiegyensúlyozottságra törekszik az Elnökség. Felhívja a jelenlévők 
figyelmét arra, hogy a vándorgyűlés megszervezéséhez köszönettel fogad adományokat és szponzori 
támogatásokat a Magyar Közgazdasági Társaság. Bejelenti, hogy az MKT Heves Megyei Szervezetének 
elnöke, Csontos S. levélben fordult az elnökséghez azzal, hogy Eger szívesen megrendezné a 2017. évi 
közgazdász-vándorgyűlést. Miután az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, megköszöni a küldötteknek a fegyelmezett munkát, és az MKT 2016. évi rendes 
küldöttközgyűlését berekeszti. 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:  
 
 
 
 
Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 
 
 
Jóváhagyta:  
 
 
 
 
Hegedüs Éva főtitkár 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 
 
Béhm Imre       Mádi Zoltán 


