
A Magyar Közgazdasági Társaság kitüntetési-jutalmazási rendszere 
Elfogadta az MKT elnöksége a 2002. október 15-i ülésén


Alapszabályunk felhatalmazása alapján (miszerint az MKT „díjakat és kitüntetéseket alapít és adományoz”) a következő díjakat alapítjuk: 


Díj neve
Adományozás oka
Tipikus kitüntetett
Közgazdász-díj
Az MKT-ban végzett munkáért
Az MKT szakosztályi/ megyei titkárai, elnökei
Közgazdász-nagydíj
Az MKT-ban végzett munkáért
Az MKT országos szintű tisztségviselői, amennyiben országosan ismert szakmai tevékenységet is folytatnak
Láng Lajos-díj
Az MKT-ban végzett, legalább egy évtizedes kiemelkedő munkáért, vagy az MKT kiemelkedő mértékű támogatásáért
Leghűségesebb tisztségviselőink, legfőbb szponzoraink, értünk sokat tett állami vezetők
Közgazdász-életműdíj
70 éves kortól adományozható, kiemelkedő közgazdasági és gazdaságpolitikai tevékenységért
Nagyjaink
Kautz Gyula-díj
Kiemelkedő közgazdaság-tudományi munkásságért adományozható
Az MKT-ért sokat tett  vagy más okból érdemes kutatók, professzorok

	A díjazásra az MKT bármely tagja tehet javaslatot az MKT elnökségének, de jellemzően a megyei szervezetek, a szakosztályok elnökségei legyenek a felterjesztők. A díjakról az MKT elnöksége dönt. A díjak oklevél formáját öltik. (Azt tervezzük, hogy a jövőben a Kautz Gyula- és a Láng Lajos-díjakat éremként is megformáltatjuk.)


Kautz Gyula (Győr, 1829. november 5. – Budapest, 1909. március 27.) közgazdász, egyetemi tanár, az MKT elnöke, az MTA tagja.
	Az 1848-as szabadságharc idején önkéntes nemzetőr. Több felsőoktatási intézményben is tanított (pozsonyi, majd nagyváradi jogakadémia, műegyetem, pesti egyetem), sokat publikált. Országgyűlési képviselőként tagja volt a kiegyezést előkészítő 67-es bizottságnak.
	Magyar alkormányzója, majd főkormányzója volt az Osztrák–Magyar Banknak, 1886-tól főrendiházi tag, 1904-ben az MTA másodelnöke. 1902 és 1908 között az MKT elnöke, majd tiszteletbeli elnöke.

Láng Lajos br. (Pest, 1849. október 13. – Budapest, 1918. március 28.) statisztikus, egyetemi tanár, az MKT elnöke, az MTA tagja.
	1878 és 1898 között (szabadelvű) országgyűlési képviselő, 1889 s 1897 között pénzügyminisztériumi államtitkár, 1898-ban a képviselőház alelnöke, 1902–1903-ban kereskedelemügyi miniszter, 1905–1906-ban a budapesti egyetem rektora.
	1877-től a nemzetgazdaságtan, majd a pénzügytan magántanára a pesti egyetemen, 1882-től a statisztika nyilvános rendes tanára, 1914 és 1918 között a királyi József Műegyetemen a közgazdaságtan és a pénzügytan nyilvános rendes tanára. 1911-től csanakfalvi előnévvel bárói méltóságot kapott.
	1894 és 1902, illetve 1908 és 1913 között az MKT elnöke. 1902-ben, amikor kereskedelemügyi miniszterré nevezték ki, lemondott az elnökségről, hogy a minisztérium továbbra is anyagi támogatást nyújthasson a társaságnak…

