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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 ebben a ciklusban, ebben az összetételben a mai az utolsó
elnökségi ülés. A feladat pedig az, hogy az elnökség teljesítse az évente kötelező feladatát, és megtárgyalja az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a társaság idei költségvetését és néhány
fontos, aktuális témát.
Bejelenti, hogy az eredetileg tervezett május 19. helyett technikai okok miatt egy héttel később,
május 25-én, csütörtökön 10 órára hívja össze a küldöttgyűlést. A helyszín a Gerbeaud Átrium
terme lesz.
Kéri, hogy az elnökség tagjai fogadják el a napirendet az előzetesen kiküldöttnek megfelelően. A
napirendi javaslat a következő:
1. Az MKT 2016. évi beszámolója és a kapcsolódó dokumentumok (mérleg,
eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) megtárgyalása
2. Az MKT Országos Titkársága 2017. évi pénzügyi tervének elfogadása
3. Az MKT 2017. évi pénzügyi tervének megtárgyalása
4. Az MKT könyvelőjének és könyvvizsgálójának díjazása
5. Tájékoztató az MKT Jelölőbizottságának munkájáról
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6. Tájékoztató az MKT megyei szervezeteinek és szakosztályainak tisztújítási folyamatáról
7. Tájékoztató az IEA mexikói közgazdász-világkongresszusa kapcsán kiírt tanulmánypályázat eredményéről
8. Egyebek
S z a v a z á s a n a p i r e n d r ő l.
Az elnökség tagjai a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
Kovács Á.: Megnyitja az első napirendi ponttárgyalását. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot.
Hegedüs É.: A 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló dokumentumait mindenki megkapta
elektronikusan, azokhoz csak néhány kiegészítést fűz. Bejelenti hogy Az MKT a 2016. évet 6.794
eFt adózás előtti nyereséggel zárta, a társaság likviditása pedig kiváló. Az egyéni tagdíjbevételek
számottevően, csaknem 50 százalékkal emelkedtek az előző évihez képest, a tagdíjemelés pedig
nem hozott lemorzsolódást a taglétszámban. Felhívta a figyelmet rá, hogy – amint azt a
Felügyelőbizottság is megállapította – a tagdíjfizetési fegyelemmel az új elnökségnek foglalkoznia
kell majd. Bejelenti, hogy lezajlott a szokásos, éves könyvvizsgálat a társaságnál. A választott
könyvvizsgálónk mindent rendben talált, és ő maga is a tagdíjfizetési fegyelemre hívta fel a társaság vezetőinek a figyelmét. Hangsúlyozza, hogy 2016-ban a társaságnak sem társaságiadó-, sem
reprezentációsadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezett, és az MKT továbbra is megfelel a közhasznúság kritériumainak. A tartalmi kérdéseket kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a közhasznúsági beszámoló mellékletét képező, 13 oldalas szakmai beszámoló tartalmazza az MKT
2016. évi rendezvényeit, amelyekre büszke lehet a társaság, és amelyért köszönet illeti az aktív
megyei szervezetek és szakosztályok vezetőit, valamint az ifjúsági szervezeteinket. Az elmúlt év
tapasztalatai alapján hangsúlyozza, hogy az új elnökség feladata lesz, hogy nagyobb figyelmet fordítson a megyei szervezetekre. Kéri az elnökséget, hogy a beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja
Kovács Á.: Megköszöni a beszámolót, és vitára bocsátja a napirendi pontot.
Sándorné Kriszt É.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a Felügyelőbizottság az elnökségi ülést megelőzően megtárgyalta a 2016. évi beszámolót és a 2017.évi pénzügyi terveket, és azokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek.
Kovács Á.: Véleménye szerint nagyfokú tervszerűség, együttműködés és fegyelem jellemezte a
múlt évet. A rendezvények szervezőit, valamint a főtitkár asszonyt és a titkárságvezetőt köszönet
illeti mindezért. Aktív volt a társaság honlapja, az pedig az MKT tekintélyét jelzi, hogy a felkért
előadóink örömmel jöttek előadást tartani a társaság rendezvényeire.
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, szavazásra bocsátja a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló dokumentumait. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztéssel és azt elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek, kézfelemeléssel jelezze.
S z a v a z á s.
Az elnökség tagjai az MKT 2016. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolóját, és annak dokumentumait egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra ajánlják a küldöttközgyűlésnek.
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Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a mérleget, az eredménykimutatást és a közhasznúsági jelentést megtárgyalta, és azokat
elfogadásra javasolja a küldöttgyűlés számára.
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra, amely az MKT Országos Titkársága 2017. évi pénzügyi
tervének az elfogadása. Az országos titkárság pénzügyi tervét és az MKT egészének a költségvetését azért kell külön tárgyalnia az elnökségnek, mert az Alapszabály értelmében az előbbiről maga az elnökség dönt, az utóbbit pedig csak elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. Megkéri
Hegedüs É. főtitkárt, hogy fűzzön szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez.
Hegedüs É.: A 2017. évi budapesti pénzügyi terv dokumentumait is megkapták előzetesen,
elektronikusan az elnökség tagjai, így csupán két dologra szeretné felhívni a figyelmet. Egyrészt a
bevételi oldalon ezúttal is konzervatív módon tervezett a titkárság, és csak a biztos bevételekkel
kalkuláltunk. A vándorgyűlés kapcsán várhatóan ennél majd magasabb lesz a kapott adományokból és a vállalkozási tevékenységekből származó bevétel. Összességében elmondható, hogy az
MNB idei, 30 millió forintos támogatása megnyugtató forrást biztosít a rendezvények megvalósításához. Másrészt az MKT munkatársainak bérköltségénél – az előző elnökségi ülés alapján, az
elnökség felhatalmazásával – hosszú évek után érdemi bérfejlesztéssel számoltak. Az elmúlt tíz
évben csak egy alkalommal volt egy 5 százalékos béremelés, és mindmáig nagyon alacsonyak a
bérek az országos titkárságon. Kéri az elnökséget, hogy a fentiek figyelembevételével fogadja el az
MKT országos titkárságának 2017. évi költségtervét.
Kovács Á.: A főtitkár által elmondottakhoz kapcsolódva megjegyzi, hogy a béremelés indokolt,
azt nem csak a bérek alacsony szintje, hanem a titkárság által elvégzett munka minősége is indokolja. Miután hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazást rendel el az MKT Országos Titkárságának 2017. évi pénzügyi tervéről. Kérdezi az elnökség tagjait, hogy támogatják-e az előterjesztést.
Szavazás
Az elnökség tagjai az MKT Országos Titkárságának 2017. évi pénzügyi tervét egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 2/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége az MKT Országos Titkárságának költségvetését
elfogadta.
Kovács Á.: Rátér a 3. napirendi pontra, az MKT egészének 2017. évi költségvetésére. Megkérdezi
Hegedüs É. főtitkárt, hogy kíván-e kiegészítést fűzni az előterjesztéshez.
Hegedüs É.: Külön kiegészítést nem kíván tenni, miután a dokumentumot mindenki előzetesen
megkapta. Kéri az elnökséget, hogy a 2017. évi költségvetést elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek.
Kovács Á.: Vitára bocsátja az MKT 2017. évi költségvetését. Miután hozzászólásra senki nem
jelentkezik, szavazást rendel el. Kéri, hogy aki támogatja az MKT egészének 2017. évi költségvetését, az kézfelemeléssel jelezze!
Szavazás
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Az elnökség tagjai az MKT egészének 2017. évi pénzügyi tervét egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra ajánlják a küldöttközgyűlésnek.
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 3/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége az MKT egészének 2017. évi költségvetését megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek.
Kovács Á.: Megnyitja a 4. napirendi pont tárgyalását az MKT könyvelőjének és könyvvizsgálójának a díjazásáról. Megkérem Hegedüs É. főtitkárt, hogy tájékoztassa az elnökséget a témában.
Hegedüs É.: Felhívja az elnökség tagjainak a figyelmét arra, hogy a könyvvizsgáló díjazásáról az
Alapszabály értelmében a küldöttgyűlés dönt majd. A könyvelő szerződtetése főtitkári hatáskör,
de kérem ez ügyben az elnökség támogatását. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy Löffler
András úr már hat éve ellátja a könyvvizsgálói feladatokat az MKT-nál, azóta változatlan áron, évi
nettó 150.000,- forintért, ami harmada annak, mint amennyiért a társaság előző könyvvizsgálója
tevékenykedett. Löffler úr szerződése a mostani könyvvizsgálattal lejárt. Ő szívesen vállalná ezt a
feladatot még három évre, ám írásban jelezte, hogy évi 200.000,- forintra szeretné emelni a díjazását. Az ügyben a küldöttgyűlés dönt majd, de az erre vonatkozó előterjesztést az elnökségnek kell
megtennie. Kéri ehhez az elnökség támogatását. Csillag György úr 9 éve látja el a könyvelői feladatokat az MKT-nál. A könyvelői díja jelenleg havi bruttó 160.000,- forint, körülbelül a fele annak, amennyiért az előző könyvelő 10 éve dolgozott. Csillag úr most azt kérte, hogy a könyvelői
díját a társaság emelje havi bruttó 195.000,- forintra, ami – mivel időközben alanyi áfamentes lett
– költségoldalról nézve az MKT számára éppen az a szint, amennyiért 9 éve elvállalta ezt a munkát. Kéri ehhez az elnökség támogatását.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Madarász L.: Javasolja, hogy ne csak a beszámolóra, hanem a pénzügyi tervekre is nézzen rá a
könyvvizsgáló.
Hegedüs É.: A tervek vizsgálata nem a könyvvizsgáló hatás- és feladatköre.
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik, kéri az elnökséget, hogy szavazzon először a könyvvizsgáló díjazásáról, illetve szerződtetéséről! Kérem, hogy aki támogatja az előterjesztést, az kézfelemeléssel jelezze!
Szavazás
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolják a küldöttközgyűlésnek Löffler András könyvvizsgáló szerződtetését újabb három évre, évi 200.000,- Ft
plusz áfa díjazás fejében.
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 4/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy az MKT
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával újabb három évre Löffler András urat bízza meg, évi
200.000,- Ft plusz áfa díjazás fejében.
Kovács Á.: Szavazást rendel el a könyvelő díjazásáról! Kéri, hogy aki támogatja az előterjesztést,
az kézfelemeléssel jelezze!
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Szavazás
Az elnökség tagjai egyhangúlag támogatták az MKT könyvelője díjazásának az emelését havi bruttó 195.000,- forintra.
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 5/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége felkéri a főtitkárt, hogy az MKT könyvelőjének a
megbízási szerződését módosítsa oly módon, hogy a könyvelő díjazása havi bruttó 195.000,- forintra emelkedjen.
Kovács Á.: A napirend szerint most egy tájékoztatót hallgat meg az elnökség Patai Mihály úrtól
az MKT Jelölőbizottsága által az elmúlt hetekben elvégzett munkáról. Felhívja a figyelmet rá,
hogy az Alapszabály értelmében a jelölőbizottság elnöke köteles javaslatait a küldöttközgyűlés
előtt legalább négy héttel a küldöttközgyűlés küldötteivel ismertetni, hogy azok igény szerint kikérhessék a szakosztályuk, illetve szervezetük vezetőségének vagy tagjainak véleményét. A május
26-i küldöttgyűléssel kalkulálva legkésőbb április 28-án kell megkapniuk a szakosztályoknak és a
megyei szervezeteknek a jelölti listát. Magát a kiküldést a Titkárság természetesen intézi majd.
Megkérem Patai M.-t, hogy röviden tájékoztassa az elnökséget az elvégzett munkáról.
Patai M.: Bejelenti, hogy a jelölőbizottság munkája az utolsó fázisához érkezett, viszonylag tiszta
kép alakult ki mostanra a jelöltekről. A jelölőbizottság három alkalommal ülésezett, és több körben folytatott telefonos, illetve e-mailes egyeztetést. A jelöltek, valamint a szakosztályi, illetve
megyei szervezeti vezetők közül 2-3 kivétellel már mindenkivel egyeztettek a jelölőbizottság tagjai, így egy héten belül végleges lehet a jelölti lista. A jelölőbizottság munkája során a kontinuitáson volt a hangsúly, így az elnökség, illetve a felügyelőbizottság esetében 85-90 százalékban
megmaradnak az eddigi tisztségviselők. Kovács Árpád személyében egy örökös tiszteletbeli elnökre tesz javaslatot a testület, elnöknek pedig Pleschinger Gyulát, a Monetáris Tanács tagját jelöli majd. Az alelnökök száma 5 vagy 6 fő lesz, ebben a kérdésben még van dolga a jelölőbizottságnak.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatót, és az elnökség nevében megköszöni a jelölőbizottság tagjainak a munkát.
Palócz É.: Javasolja, hogy az alelnöki posztra többes jelölés legyen.
Hegedüs É.: A jelölőbizottság felmérte a megyék és szakosztályok javaslatait, így az általuk öszszeállított jelölti lista a megyei szervezetek és a szakosztályok véleményét is tükrözi.
Balázs P.: Palócz É.-hoz hasonlóan javasolja, hogy az alelnökök esetében többes jelölés legyen,
és aki 50%+1 szavazatos támogatást kap, az lehessen alelnök.
Hegedüs É.: Hangsúlyozza, hogy az Alapszabály módosítása az elnökség létszámát tekintve követné a tisztújítást.
Madarász L.: Nem tartja szerencsésnek mesterségesen feszültséget generálni. Javasolja, hogy ha
az alelnökök számát szeretné növelni a társaság, tegye azt meg, ne korlátozza az alapszabály az
alelnökök számát.
Hegedüs É.: Megtiszteltetés, ha Kovács Árpád vállalja az örökös tiszteletbeli elnök címet. Integráló személy, és fontos értéke a társaságnak. Javasolja, hogy az elnökség adományozzon Közgaz-
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dász Életműdíjat Kovács Árpádnak, a kitüntetést pedig az egri közgazdász-vándorgyűlésen adják
át. Kéri az elnökséget, hogy szavazzanak erről.
Szavazás
Az elnökség tagjai ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással Közgazdász Életműdíjjal tüntették ki
Kovács Árpádot. A kitüntetést a díjazott a szeptemberi, 55. Közgazdász-vándorgyűlésen veheti
majd át.
Hegedüs É.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 6/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége Közgazdász Életműdíjjal tüntette ki Kovács
Árpádot. A kitüntetést a díjazott a szeptemberi, 55. Közgazdász-vándorgyűlésen veheti majd át.
Kovács Á.: Megköszöni az elnökségnek a döntést, majd rátér a következő napirendi pontra. Bejelenti, hogy nem csak az elnökséget és a felügyelőbizottságot érinti a tisztújítási folyamat, hanem a
megyei szervezeteket és a szakosztályokat is. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy adjon egy rövid
áttekintést a tisztújításokról.
Hegedüs É.: A mai napig 19 szervezetünk – megyei szervezet vagy szakosztály – tartotta meg a
tisztújító közgyűlését, több helyen szakmai konferenciával, előadásokkal egybekötve. Némelyik
megyei tisztújító rendezvényünkről a sajtó is beszámolt – ezek mind megtalálhatók az MKT honlapján, akárcsak a közelgő tisztújítások meghívói. A legtöbb szakosztálynál, illetve megyei szervezetnél nem hozott nagy változást a tisztújítás, legalábbis az elnök és a titkár személyében, ezért
most csak azokat emelni ki, ahol változás volt az eddigiekhez képest. Tájékoztatja az elnökség
tagjait a következőkről. Birinyi József népzenekutatót, a Hungarikum Szövetség elnökét választotta elnökévé a Kultúra-gazdaságtani Szakosztály, a korábbi elnök, Magyari-Beck István professzor
a szakosztály tiszteletbeli elnöke lett. Újjáalakult a Hoós János halála óta nem működő Fejlődésgazdaságtani Szakosztály, amelynek elnöke a korábbi szakosztályi titkár, Trautmann László lett, a
szakosztályi titkári feladatokat pedig Vertetics Ádám, a Magyar Államkincstár gazdasági vezetője
látja el. Vass Csaba szociológus, médiakutató lett az MKT Társadalom-gazdaságtani Szakosztályának elnöke – ő Bogár Lászlót váltotta ezen a poszton, aki mostantól a szakosztály alelnöke.
Változást hozott a Veszprém Megyei Szervezet tisztújítása is. Elnöknek Szikszai Szabolcsot, a
Pannon Egyetem Közgazdasági Intézetének megbízott intézetigazgatóját, a Pénzügytan Intézeti
Tanszék vezetőjét, a Közgazdaságtan Intézeti Tanszék egyetemi docensét, titkárnak pedig Banász
Zsuzsannát, a Pannon Egyetem Kvantitatív Módszerek Tanszékének egyetemi adjunktusát választották meg a tagok. Az MKT Zala Megyei Szervezetének elnöke továbbra is Berta László, a
szervezet titkára viszont új: Réti Petrát, a Zala Takarékszövetkezet pénzügyi és számviteli referensét választották titkárnak a tagok. Apró változást hozott a tisztújítás az MKT legnagyobb szakosztályánál, a Pénzügyi Szakosztálynál is. Az elnök továbbra is Nagy Márton maradt, a szakosztály
titkára viszont Lóga Máté, az MNB közgazdásza lett. A korábbi titkár, Nagy Viktória, az MKB
Bank Zrt. ügyvezető igazgatója a szakosztály elnökségi tagjaként folytatja a munkáját.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és bejelenti, hogy a hetedik napirendi pontként ugyancsak egy tájékoztató következik, a Nemzetközi Közgazdasági Társaság mexikói világkongresszusa
kapcsán kiírt tanulmánypályázat eredményéről. Tekintettel arra, hogy Nagy Mártonnal és Terták
Elemérrel hárman alkották a bírálóbizottságot, beszámol az elnökség tagjainak a pályázatról. Elmondja, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság 2017 januárjában írt ki kétfordulós tanulmánypályázatot Növekedés és fenntarthatóság Kelet–közép-Európában címmel, azzal a céllal, hogy a
legjobb dolgozatok készítői egy önálló, MKT-s szekció keretében adhassák elő gondolataikat a
mexikói világkongresszuson. Előzetesen 13-an jelezték a szándékukat, hogy elkészítik angol nyelvű dolgozatukat a témában. Végül a megadott határidőre 7 dolgozat érkezett. A zsűri tagjai pon-
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tozással és szöveges értékeléssel is bírálták és rangsorolták a beadott dolgozatokat, és egymástól
teljesen függetlenül, egyhangú döntést hoztunk a legjobbakról. Az első helyezett Baksay Gergely
és Palotai Dániel dolgozata lett Crisis management and economic recovery in Hungary címmel. A
második helyezést Pongrácz Ferenc és Nick Gábor dolgozata érdemelte ki Innovation: The key
to Growth and Sustainability in Hungary címmel. A harmadik pedig Losoncz Miklós munkája
lett, amely a The sources of sustainable economic growth in the CEE region: the role of market
integration címet viselte. A Magyar Közgazdasági Társaság ezt a három dolgozatot, illetve szerzőiket javasolja szerepeltetni a mexikói világkongresszus programjában, így ezeket a dolgozatokat
továbbította a szervezőknek. Az MKT elnöksége nevében a pályázatra beérkezett valamennyi
tanulmány szerzőjének gratulál.
Balázs P.: Örömét fejezi ki, hogy közvetíthetett az IEA és az MKT között. A lehetőség szerinte
azért is jelentős, mert nemzetközi ügyekben eddig csak a Kárpát-medencében alakított ki jó kapcsolatokat a társaság.
Kovács Á.: Külön elismerés illeti a bírálóbizottságból Terták Elemért a hallatlan precizitásáért a
bírálatoknál. Miután más nem szeretne hozzászólni, rátér az Egyebek napirendi pontra. Bejelenti,
hogy a küldöttgyűlések kiváló alkalmat teremtenek a kitüntetések átadására, az MKT érdekében
végzett munka elismerésére. A Zala Megye Szervezettől érkezett a napokban két felterjesztés kitüntetésre. A Zala megyei kollégák Láng Lajos-díjra terjesztették fel Berta Lászlót, a megyei szervezet elnökét, aki 2005 óta tölti be ezt a posztot, és évek óta rendszeres támogatásokkal segíti a
megyei szervezet működését. Ugyancsak a Zala Megyei Szervezet Közgazdász Díjra javasolja
Balázsné Lendvai Mariettát, az ottani szervezet leköszönő ifjúsági titkárát, aki 2005 óta aktív tagja
a szervezetnek, és számos kiváló kezdeményezés fűződik a nevéhez. A magam részéről mindkét
javaslatot támogatni tudom. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez.
Miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Zala Megyei
Szervezet elnöke, Berta László úr Láng Lajos-díjat vehessen át, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazás
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Láng Lajos-díjjal
ismerték el a Zala Megyei Szervezet elnökének, Berta Lászlónak a munkáját.
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 7/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a Zala Megyei Szervezet felterjesztésére Láng
Lajos-díjjal tüntette ki Berta Lászlót, a megyei szervezet elnökét. A kitüntetést a díjazott a tisztújító küldöttgyűlésen veheti majd át.
Kovács Á.: Szavazást rendel el. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Zala Megyei Szervezet leköszönő ifjúsági titkára, Balázsné Lendvai Marietta Közgazdász Díjat vehessen át, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazás
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Közgazdász Díjjal
ismerték el a Zala Megyei Szervezet leköszönő ifjúsági titkárának, Balázsné Lendvai Mariettának a
munkáját.
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 8/2/2017.04.13. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a Zala Megyei Szervezet felterjesztésére Közgaz-
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dász Díjjal tüntette ki Balázsné Lendvai Mariettát, a megyei szervezet leköszönő ifjúsági titkárát.
A kitüntetést a díjazott a tisztújító küldöttgyűlésen veheti majd át.
Kovács Á.: Megkéri a titkárságot, hogy a szokásos, díszes okleveleket készíttesse el, és persze
készítse elő a meghívóleveleket a kitüntetetteknek a küldöttgyűlésre. Hegedüs É. főtitkár említette
már az Alapszabály módosítását, amelyet a tisztújítás mellett az új, 2017. január elsejétől hatályos
Ptk. indokol. Megkéri a főtitkárt, hogy tájékoztassa az elnökséget ezzel kapcsolatban.
Hegedüs É.: A Polgári Törvénykönyvben 2017. január elsejével ismét változtak a civil szervezetekre vonatkozó előírások, ezeket pedig előbb-utóbb át kell vezetni az alapszabályokban is. A
jogszabály azt mondja, hogy ezeket a változásokat a civil szervezetek alapszabályában akkor kell
átvezetni, amikor a civil szervezet – más okból – amúgy is alapszabályt módosítana. A szükséges
módosításokat a titkárság elvégeztette azzal a jogásszal, aki az előző alapszabály-módosítást is
előkészítette. Alapvetően technikai módosításokról van szó, amelyek a szervezet működését nem
érintik. Olyan passzusokról, amelyeket gyakorlatilag egy az egyben át kell venni az új törvényből.
Javasolja, hogy az Alapszabály módosítása a tisztújítást követően, utolsó napirendi pontként szerepeljen a küldöttgyűlés napirendjén.
Kovács Á.: Megköszöni a főtitkár tájékoztatóját, és az Egyebek napirendi pont keretében megnyitja a vitát a CEU ügyéről. Tájékoztatja az elnökségi tagokat arról, hogy az elmúlt hetekben
több elnökségi tag – Fazekas K., Madár I., Palócz É. – javasolta, hogy az MKT-nak közleményben kellene kiállnia a CEU mellett, de legalábbis meg kellene szólalnia az ügyben. Fazekas K. egy
konkrét és korrekt szövegjavaslatot is elküldött, amely így szól: „A Magyar Közgazdasági Társaság
elnöksége annak tudatában, hogy a Közép Európai Egyetem rendkívül fontos szerepet tölt be a magyarországi
közgazdaságtudományi kutatásokban és közgazdasági oktatásban, arra kéri az egyetem jövőjéről tárgyalásokat
folytató feleket, találjanak megoldást a felmerült problémákra és biztosítsák a Közép Európai Egyetem zavartalan működését.” Mielőtt vitára bocsátja a kérdést, emlékezteti az elnökség tagjait arra, hogy az MKT
hosszú évek óta tudatosan és következetesen tartózkodik attól, hogy hasonló kezdeményezésekben részt vegyen. A feladata nem az, hogy állást foglaljon és véleményt nyilvánítson, hanem hogy
teret adjon az érdemi, szakmai vitáknak. Az elnökség a 2002. október 15-i ülésén foglalkozott
azzal a kérdéssel, hogy meg kell-e szólalni, állást kell-e foglalni bizonyos ügyekben, és nem jutott
egyetértésre. Akkor Kádár Béla, Pitti Zoltán, Csányi Sándot és Beke-Martos Gábor vitázott többek között erről. Egy dologban értettek egyet: abban, hogy az MKT elnökségében és a szervezet
egészében egységes álláspontot kialakítani politikai, közéleti kérdésekről, éppen a társaság sokszínűsége okán nagyon nehéz. Hangsúlyozza, hogy az elnökség valamennyi tagjának barátai dolgoznak a CEU-n, ezért az egyetemért aggódásban nincs az elnökség tagjai között vita.
Fazekas K.: Tisztában vagyok azzal, hogy az elnökség tagjai nem egyforma pozícióban vannak,
ezért igyekezett úgy fogalmazni, hogy a nyilatkozattervezet ne állásfoglalás legyen, hanem egy
kérés azzal kapcsolatban, hogy a felek tegyenek meg mindent az egyetem zavartalan működéséért.
Véleménye szerint az MKT elnöksége fel van hatalmazva arra, hogy azokon a területeteken, ahol
tevékenykedik, állásfoglalást tegyen adott esetben. A CEU pedig kiemelkedő jelentőségű tagja a
közgazdaságtudományi kutató közösségnek.
Balázs P.: Ha az elnökség veszi a bátorságot, hogy elfogadja Fazekas K. javaslatát, kiemelkedően
jó társaságba kerül. Az eddigi támogatók köre olvasható a CEU honlapján. Fontos közgazdasági
kutatásokat hozott Magyarországra a CEU, sok kutató költözött haza ezért, így egyértelműen
értékmentés az, amikor kiállnak a CEU mellett. Fazekas K. szövegtervezetéhez módosításként
javasolja, hogy abban ne Közép-európai Egyetem, hanem CEU szerepeljen.
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Patai M.: Kovács Árpád elnökkel ért egyet, ezért nem tudja támogatni a nyilatkozat kiadását, az
ugyanis nem feladata az MKT-nak. Ha dolga lenne, akkor kellett volna foglalkoznia a magánnyugdíjpénztári vagyon államosításával, a spontán privatizációval, a devizahitelek forintosításával.
De nem volt az elmúlt 30 évben egyetlen állásfoglalás sem, pedig az ügyek súlyosabbak voltak,
mint a CEU ügye.
Madár I.: Erős hiányérzete lehet sok közgazdásznak, amiért az MKT nem szólalt meg ebben az
ügyben, miközben hallatta a hangját a nemzetközi, az európai és az amerikai közgazdasági társaság is. Úgy véli, hogy a CEU ügye a közgazdasági szakma területe, mint ahogyan a gazdasági felsőoktatás is. Éppen ezért egy mértéktartó és hangsúlyozottan nem politikai állásfoglalást tudna
támogatni. Úgy véli, hogy ha 17 Nobel-díjas tudósnak nem derogál ez, akkor az MKT-nak sem
kellene szégyenkeznie amiatt, hogy a CEU-t értéknek tartja.
Palócz É.: Egyetért Madár I.-nal. A Patai M. által említett példák megítélése pedig még ma sem
egyértelmű. A CEU-ügy a világ felháborodását váltotta ki, és nem politikai, hanem oktatási ügyként tekintenek rá.
Hegedüs É.: Tiszteletreméltó a kezdeményezés, de a CEU ügye politikai kérdés. Politikai kérdésekben pedig az MKT-nak nem szabad megnyilvánulnia. Az Alapszabály is leszögezi, hogy a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat. A társaság sokkal inkább egy olyan fórum,
amely teret kíván adni sokféle álláspontnak, sokféle véleménynek. Személy szerint azt reméli,
hogy nagy esélye van a probléma megoldásának.
Kovács Á.: Ebben a kérdésben a konszenzust az elnökségben a legjobb szándékkal sem tudjuk
megteremteni. Tény, hogy a CEU ma a legnagyszerűbb magyarországi tudományos műhely,
ugyanakkor a körülötte kialakult kérdés nem tudományos, hanem politikai.
Madarász L.: Ha nincs konszenzus, akkor elnökségi nyilatkozatot ebben az ügyben nem lehet
tenni.
Bod P. Á.: Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságában már aláírt egy, a Fazekas K. által
javasoltnál erősebb állásfoglalást. Ha az elnökség testületi döntést nem tud hozni az ügyben, az
állásfoglalást meg lehetne köröztetni azzal, hogy aki akarja, aláírhatja.
Kovács Á.: A jegyzőkönyv megőrzi majd ezt a vitát, kinek-kinek az álláspontját. Meggyőződése,
hogy a probléma megoldódik, és normális megoldás születik CEU-ügyben.
Losoncz M.: A CEU-ügy kapcsán egy értékválasztásról van szó. A küldöttgyűlésen valamit
mondhatna az elnökség arról, hogy miért nem foglalt állást az ügyben.
Asztalos L.: Bejelenti, hogy csaknem 40 éve, 1977 novemberében választották meg a Pénzügyi
Szakosztály titkárának. A mostani tisztújítás kapcsán úgy érzi, hogy nem kívánja folytatni elnökségi tagként a munkát. Mindenkinek köszöni az együttműködést és az elmúlt évtizedeket, és bízik
benne, hogy az új elnökség jól viszi tovább az MKT dolgait.
Kovács Á.: Miután hozzászólásra más nem jelentkezett, megköszöni az elnökség tagjainak a
munkát, és bezárja az elnökség ülését.
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető
Jóváhagyta: Hegedüs Éva főtitkár
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