
 
A Magyar Közgazdasági Társaság 

2009. április 22-i elnökségi ülésének 
jegyzőkönyve 

 
 

Időpont:  15 óra 
Helyszín:  Andrássy-egyetem, Andrássy-terem 

 
Kovács Árpád Köszöntöm a megjelenteket 

- az elnökségünk tagjait, 
- a felügyelőbizottság tagjait, valamint 
- az MKT titkárságának munkatársait, illetve 

könyvelőnket, Csillag Györgyöt 
 - Engedjék meg, hogy elöljáróban külön is köszöntsem 

Balázs Péter professzort, aki – köztudomásúlag – 
miniszteri tisztséget vállalt a „válságkezelő kormányban”. 
Gratulálunk, és örülünk, mert helyreállt a sokéves rend: 
ismét van aktív miniszter tagja az elnökségünknek. 

- Köszöntöm másik alelnökünket, Török Ádám 
akadémikust is, aki a Költségvetési Tanács tagja lett, 
mióta legutóbb összejött elnökségünk. 

  
 Kérem, fogadjuk el a napirendet. 

 
A javaslat: 
  
1. A 2009. május 27-i küldöttközgyűlés elé kerülő anyagok 
vitája 
  
2. Döntés a 2009. szeptemberi közgazdász-vándorgyűlés 
témájáról és felépítéséről 
  
3. Tájékoztató a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójáról 
(március 21-22.) 
 
4. Jelzem, hogy az „Egyebek” között szeretnénk szót váltani 
arról, hogyan viszonyuljunk, mint társaság a kialakult 
gazdasági, társadalmi, politikai helyzethez. 
 
5. Egyebek 
 
Terveink szerint nagyjából 17 óráig befejezzük az ülést. 
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 S z a v a z á s  a  n a p i r e n d r ő l. 
 Elfogadták egyhangúlag. 

 
Kovács Árpád Köszönöm. Kezdjük meg a munkát. A közgyűlés 

előkészítésének a főtitkár az előterjesztője. 
  
Halm Tamás  Rövid bevezetőt tart: 

1. Javasolt időpont: május 27., 10 óra (az MKT 115. 
születésnapja) 

2. „Kis” közgyűlés, nem lesz tisztújítás 
3. Nem lesz szakmai beszámoló 
4. Kellene egy külső előadót hívni 
5. Az anyagokat Csillag György, Kothenc Éva és NGM 

készítette elő 
6. A felügyelőbizottság külön fogja tárgyalni az anyagokat 

(május 18-án 9 órakor) 
7. A számok nagyon visszafogottak-pesszimisták;  

– válságban még nem terveztünk 
– van már egy megnyert pályázatunk, amelyre még 

nem kötötték meg velünk a szerződést, ezért nem 
szerepel az anyagokban 

  
Kovács Árpád Megnyitom a vitát az írásban kiküldött anyagokról és a főtitkár 

szóbeli tájékoztatójáról. 
 Ki legyen a külső előadó? Urbán Lászlót javasolja a magyar 

bankrendszer állapotáról. A téma érdekes lehet a vándorgyűlés 
témájának összeállításánál. Az elnökség elfogadta a javaslatot, 
Urbán László köszönettel vállalja a felkérést. 

 V i t a. 
 Nincs kérdés. 
Kovács Árpád Köszönöm a hozzászólásokat. Megkérem a főtitkárt a 

válaszadásra. 
  
Halm Tamás V á l a s z o l  (illetve megkéri az előterjesztés készítőit a 

besegítésre) 
 Az elnökség elfogadta az előterjesztéseket és javasolja 

beterjeszteni a közgyűlésnek. 
 

Kovács Árpád Térjünk át a 2. napirendi pontra: a vándorgyűlés témája és 
szerkezete. Elöljáróban Halm Tamás elmondja:  

– októberben a főtitkárral és a titkárságvezetővel személye-
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sen is bejártuk a helyszíneket, 
– a vándorgyűlés időpontja: szeptember 24–26., csütörtök–

szombat, Zalakaros 
– a vándorgyűlést egy helyi utazási irodával, a Sponzor 

Toursszal rendeztetjük meg, Polay József kérésére. 
Megnyugtató anyagokat tettek le az asztalra. Félelem: az 
állami szektor tud-e fizetős résztvevőket küldeni. 

– Tartalmi kérdésekre térve: megkerülhetetlennek tartom a 
válságot, mint főtémát. 

– Javasolom, hogy a korábbi években megszokott 
szekciókat rendezzük meg az idén is. 

– Főelőadónak Bajnai Gordont javaslom, és Parragh Lászlót. 
(Idén a Kamara az egyik fő szponzorunk lesz!). Fontos, 
hogy az ellenzék oldaláról is legyen előadónk a nyitó 
plenáris ülésen. 

– Kovács Árpád ismét a záróelőadást vállalnám, a 
jegybankelnök és a pénzügyminiszter után. 

 
Várom a megjegyzéseket, javaslatokat, hozzászólásokat. 

  
 H o z z á s z ó l á s o k. 
 Kovács Árpád javaslatot tesz a plenáris előadókra. 

Kérés: legalább 500 fős plenáris ülés, egy helyiségben. 
A miniszterelnök előadása megtiszteltetés lenne. Balázs Péter 
külügyminiszter urat javasolja (ő köszönettel vállalja), akár egy 
európai-globális válságkezelés témájú előadást – fontos kérdés. 
Herczog László előadását is szívesen venné. A problémakezelés 
globális, hosszú távú kilátásai. Nyilóülésre Matolcsy Györgyöt 
vagy Varga Mihályt kérnénk fel – utóbbit mint a költségvetési 
bizottság elnökét. 
A munka világa – válságkezelés témában másnapra Herczog 
miniszter úr lenne felkérve, valamint ehhez kapcsolódva 
Parragh László. 
Államháztartási szekció, bankszektor, felügyeletek. 
Államháztartásban adótéma kell (Pitti Zoltán, szekcióelnök: 
Szikora János). Költségvetési Tanács: Kopits Györgyöt fel 
lehetne kérni a szabályalapú költségvetésről és a 
plafontörvényről – további egyeztetést igényel. 
Zárónap: Oszkó Péter, Simor András, szekcióelnökök 
beszámolója, Kovács Árpád záró előadása – ez menne délig. 
 
Beke-Martos Gábor: nem kellene szekcióüléseket tartani – vagy 
csak félnapos szekciókat. A második nap első fele is plenáris 
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lehetne. 
 
Kovács Árpád ezzel egyetért. Péntek délután félnapos szekciók. 
 
Bod Péter Ákos: vállalati szektor reakciója fontos téma lehet. 
Lehetne 3-4 szekciót szervezni. 
 
Kádár Béla: nyugtalanságot érzek. A társaság közgazdaságilag 
nyúl bizonyos témákhoz – ez most visszanyúlás ’90 előttre, 
amikor jellemzően kormányüzenetek voltak a 
vándorgyűléseken. Félek, hogy politikai üzenetek jönnek ki 
ebből. 
 
Székács Anna: az energetikai szekció sikeres volt az elmúlt 
évben – résztvevőket is hozott, és bevételt is. Idén a közlekedési 
társaságok lehetnek érdekesek – tömegközlekedés, közúti 
közlekedés egyaránt (24 Volán-vállalat, BKV, MÁV, szállító 
cégek). Másik érdekes: felszámolási törvény: Gadó Gábor az 
IRM-ből. 
 
Kovács Árpád: Szponzori előadás csak a szekcióüléseken. 
Kádár Bélával nem tud vitatkozni – sajnos Magyarországon aki 
megszólal, azt besorolják. 
 
Török Ádám: lehetne egy politikai blokk és mellette szakmai 
blokkok. 
 
Pitti Zoltán: Érti Kádár Béla aggályát. A szeptemberi 
vándorgyűlésig IMF-tárgyalás, konvergenciaprogram, 
adóváltozások – van a gazdaságban egyfajta információs igény. 
Csődeljárások és felszámolások: őszre lényegesen nagyobb kört 
érint – nem ismertek ennek a mechanizmusai. 
 
Halm T.: javasolja, hogy az MKT-hez közel álló miniszterek 
pénteken legyenek és maradjanak a szekcióülésekre, a 
nyitónapon pedig a közgazdaságtudomány képviselői is 
megszólaljanak. 
 
Kovács Á.: A főtitkár és a titkárságvezető a küldöttgyűlés 
idejére állítson össze a most elhangzottak fényében egy 
programtervezetet. Fontos kérdés a gazdaság 
teljesítményhiánya. Tematika: a múlt évi állásfoglalás 
gondolatmenetére épüljön fel a tematika. 
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Kádár B.: Kovács Árpád adjon egy összegzést arról, hogy a 
tavalyi vándorgyűlés javaslataiból mi valósult meg. 
Témajavaslat: gyógyidegenforgalom. 
 
Kovács Á.: a záróelőadás lehetne erre jó plénum. 
 
 

Kovács Árpád [Válaszol.] Majd térjünk át a 3. napirendi pontra: Tájékoztató a 
március 21–22-i FIKOT-ról. Galambos Tamás, az Ifjúsági 
Bizottság elnökét vidékre szólította a munkahelyi kötelesség, 
ezért a főtitkárt kérem meg a tájékoztatóra. 

  
Magda R.: E l ő a d. 
 Az elmúlt évek „leghangosabb” FIKOT-ja volt, több mint 200 

résztvevővel. Még vasárnap délelőtt is sok hallgató volt – ez 
pozitív. Hallgatói visszajelzések pozitívak. 
 
Halm T.: Tényleg kiváló volt a szervezés! Köszönjük 
mindenkinek, a szervezőknek és az előadóknak is. 
 

Kovács Árpád  
Van-e kérdése vagy hozzászólása valakinek ehhez a napirendi 
ponthoz? 
 

  
 H o z z á s z ó l á s o k. 
  
Kovács Árpád Felkérem Halm Tamást a válaszadásra. 
  
Halm Tamás V á l a s z o l. 
  
  
  
 H o z z á s z ó l á s o k,  v i t a. 
  
Kovács Árpád Van-e valakinek egyéb bejelentése, felvetése? 
  
 H o z z á s z ó l á s o k. 
  
Halm Tamás a) TV-kuratórium (javaslom Beke-Martos Gábort – most 

sok ideje van… - ő nem vállalja.) Kerekes György 
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vállalja. 
b) Innotárs-pályázat – HT is vesz fel honort! (A jegyző-

könyvnek!) 
c) NFGM-pályázat: vállalkozói ismeretek közép-

iskolásoknak - beadva 
d) A Logisztikai Szakosztály országos road-showja – nagy 

sikerrel 
e) Közös szeminárium a Brit Nagykövetséggel, 

környezetvédelmi témában  
f) Kárpát-medencei közgazdász-találkozó, Eger, szeptember 

18. 
g) December 15-én lesz 50 éve az MKT újjáalapításának! – 

kérdés, akarunk-e ennek megemlékezésen hangot adni. 
  
Kovács Árpád Kinek van hozzászólása, megjegyzése? 
 
 

Köszönöm. A napirendi pontok végére értünk; következnek az 
„egyebek”. Elsőként magam szólnék néhány szót arról, hogyan 
viszonyuljon az MKT a mai helyzethez. ………… 
 
 

 H o z z á s z ó l á s o k. 
  
Kovács Árpád Köszönöm. Legközelebb május 27-én találkozunk, a 115. éves 

évfordulón! 
 


