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Az MKT elnökségének tagjai: 
Asztalos László J Balázs Péter J Bánki András K 
Beke-Martos Gábor J Bod Péter Ákos J Fazekas Károly J 
Galambos Tamás J Halm Tamás J Herich György J 
Kádár Béla J Kovács Árpád J Lantos Csaba K 
Losoncz Miklós K Madarász László J Mádi Zoltán K 
Magda Róbert J Palócz Éva J Pitti Zoltán K 
Szél Ervin J Terták Elemér K Török Ádám K 
Urbán László K     

 
Az MKT felügyelőbizottságának tagjai: 

Béhm Imre J Dobrocsi Nándor K Kerekes György J 
Polay József K Roóz József J Székács Anna K 
Zalán Barnabás K     

 
Az MKT szakosztályi elnökei és titkárai: 

Bogár László K Brodszky Valentin K Chikán Attila K 
Czakó Erzsébet K Daubner Katalin K Farkas István J 
Fehér Péter J Gálik Mihály K Gállné Tordai Hedvig K 
Giday András J Gubcsi Lajos K Gulácsi László K 
Hoós János K Kerekes Sándor K Klekner Péter J 
Kozma Miklós K Kulcsár Dezső K Kunyik Csaba J 
Madár István K Medvéné Szabad Katalin K Munkácsy Ferenc K 
Nagy Endre K Németh Patricia K Nyíri Iván K 
Pongrácz Ferenc K Szabó Péter J Szabó Zoltán K 
Trautmann László K Vajda Zoltán J Várhelyi Krisztina J 
Vondorkovics Ágnes K Zsakó Enikő J   

 
 

Az MKT megyei szervezeteinek elnökei és titkárai: 
Berta László K Bierer Gábor K Bihall Tamás K 
Birgésné Bujdosó Aranka K Bischof Zsolt K Bödő Imre K 
Csontos Sándor K Együd Lajos K Harsági Tünde K 
Hegyes Mária K Herich György J Kárpáti András K 
Kása István Zoltán K Király László György J Lacó Bálint K 
Lados Mihály K Lukács Györgyné K Madarász László J 
Mádi Zoltán K Némethné Szerdahelyi Éva K Oláhné Szántó Mária J 
Polay József K Pordán Krisztina K Rozgonyi József K 
Szenes Márton K Szitárcsik Anna J Szűcs Ferenc J 
Viniczay Árpád K Wenczel Katalin K   

 

Vendégek és az MKT titkárságának munkatársai: 
Nagy Gábor Miklós J   

 
J = jelen volt; K = kimentette magát 
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Kovács Á.:  
Köszönti a megjelenteket: az MKT elnökségének tagjait, a felügyelőbizottság tagjait, a megyei 
szervezetek és a budapesti szakosztályok elnökeit, titkárait, és az MKT titkárságának munka-
társait. A helyszín kapcsán bejelenti, hogy az MKT titkársága ebbe az épületbe költözött, ugyanis 
a MTESZ Fő utcai épületében fölmondták az irodabérletet, mivel mostanra olyan kevés bérlő 
maradt a házban, hogy nem tudták vállalni az üzemeltetés költségeit. 
 
Kovács Á.: 
Javaslatot tesz a napirendre, amely a következő: 

1. A 48. közgazdász-vándorgyűlés értékelése 
2. A 49. közgazdász-vándorgyűlés időpontjának és helyszínének kijelölése 
3. A 2011. évi országos tisztújítás előkészítése 
4. Egyebek 

 
Szavazást rendel el a napirendről. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az elnökség tagjai egyhangúan elfogadták a napirendet. 
 
Kovács Á.: 
A 2010. évi közgazdász-vándorgyűlés igazolta azt, hogy szükség van egész napos szekcióülésekre. 
A vándorgyűlésen a résztvevők száma megfelelő volt, a szakmai és a kísérőprogram egyaránt 
színes, az ülések pedig jó hangulatúak. Véleménye szerint sorsdöntő volt az MKT számára, hogy 
az új kormány a miniszter, a nagyszámú államtitkár, helyettes államtitkár, más állami vezetők 
részvételével jelezte: ő is partnernek tekinti a társaságot. A kormány „lendülete” miatt idén az 
elnökség nem foglalta össze a vándorgyűlés tanulságait. A szponzorálás az idén döcögősebb volt, 
mint az elmúlt években, de ezt a világgazdasági és hazai válság, valamint a különadók miatt előre 
lehetett látni. A rendezvény pénzügyileg szerény nyerséggel zárt. Remek munkát végeztek a 
vándorgyűlés szervezői: az MKT Csongrád Megyei Szervezetének elnöksége, illetve a Club 
Service Kft., valamint Halm Tamás főtitkár és az MKT titkárságának munkatársai. 
 
Kovács Á.: 
Megnyitja a vitát. 
 
Halm T.:  
Kiegészítésképpen hozzáteszi, hogy a vándorgyűlés pénzügyi eredménye valamivel meghaladta a 
2 millió forintot. A társaság ebből finanszírozta a tavalyi vándorgyűlés előadásait tartalmazó 
tanulmánykötetet, a többi pedig a mindennapi fenntartásra ment el. 
 
Kovács Á.: 
Miután más kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy az elnökség határozatban 
mondjon köszönetet a szervezőknek. Szavazást rendel el. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az előterjesztést az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
Az MKT elnökségének 1/2/2010.12.20. sz. határozata: 
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A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége köszönetet mond a 48. Közgazdász-
vándorgyűlés sikeres lebonyolításáért az MKT Csongrád Megyei Szervezetének 
elnökségének, a Club Service Kft. munkatársainak, Halm Tamás főtitkárnak és az MKT 
titkársága munkatársainak. 

 
Kovács Á.: 
Felkéri Halm T. főtitkárt, hogy a 2. napirendi pont keretében adjon tájékoztatást az elnökség 
tagjainak, a 2011. évi vándorgyűlés helyszínéről és időpontjáról. 
 
Halm T.: 
Javasolja, hogy a 49. Közgazdász-vándorgyűlést 2011. szeptember 29. és október 1. között – 
szokás szerint csütörtöktől szombatig – rendezze meg a társaság Pécsett, az előzetes egyeztetések 
szerint az új Kodály Központban. Az EKF-program kapcsán ugyanis ott nagyszerű infrastruktúra 
épült ki. A vándorgyűlés technikai lebonyolítására a Club Service Kft.-t kérjük föl. A részvételi 
díjak kapcsán javasolja, hogy legyenek olcsóbb jegyek is, amelyek nem tartalmazzák az étkezés 
költségeit. Elmondja, hogy a vándorgyűlés központi témáját az elnökség ráér 2011 tavaszán 
kiválasztani. 
 
Herich Gy.:  
Az MKT Baranya Megyei Szervezete régóta vár arra, hogy házigazdája lehessen a közgazdász-
vándorgyűlésnek. Kiemeli, hogy Pécs városa megújult az elmúlt időszakban. Javasolja, hogy az 
elnökség tavasszal hallgassa meg a megyei szervezet javaslatait a szakmai és a kísérőprogramokra 
egyaránt. 
 
Kovács Á.: 
Miután más hozzászólás nincs, szavazást rendel el a 49. Közgazdász-vándorgyűlés helyszínéről és 
időpontjáról. 
 
S Z A V A Z Á S 
 
Az előterjesztést az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
Az MKT elnökségének 2/2/2010.12.20. sz. határozata: 

A Magyar Közgazdasági Társaság 2011. szeptember 29. és október 1. között – szokás 
szerint csütörtöktől szombatig – rendezi meg a közgazdász-vándorgyűlést Pécsett, az új 
Kodály Központban. A technikai lebonyolító a Club Service Kft. legyen. A vándorgyűlés 
központi témáját az elnökség 2011 tavaszán határozza majd meg. 
 
 

Kovács Á.: 
Áttér a 3. napirendi pontra, a 2011. évi országos tisztújítás előkészítésére. Megkéri Halm T. 
főtitkárt az előterjesztésre. 
 
Halm T.: 
Elmondja, hogy 2011 tavaszán az országos elnökség, valamint a megyei szervezetek és a szak-
osztályok elnökségének a mandátuma is lejár. Javasolja, hogy az MKT az országos tisztújító 
küldöttközgyűlését 2011. május 27-én tartsa meg, addig le kell zajlania a megyei szervezetek és a 
szakosztályok tisztújításainak is. A tisztújítási folyamat ütemezésére vonatkozó javaslatot tartal-
mazó táblázatot a helyszínen megkapták az ülés résztvevői. Ennek alapján a megyei szervezetek 
és a szakosztályok elnökségének egyaránt szakmai beszámolót kell készíteniük az elmúlt három 
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évben végzett munkájukról, amelyet az ütemtervben megadott határidőre el kell juttatniuk az 
MKT országos titkárságának. 
 
Kunyik Cs.: 
A szakmai beszámoló kapcsán megkérdezi, hogy a szakosztályok éves beszámolóinak összesítése 
megfelelő lesz-e. 
 
Halm T.:  
Megerősíti, hogy megfelelő lesz az elmúlt három év éves beszámolóinak összesítése. 
 
Kovács Á.: 
Az Egyebek napirendi pont kapcsán megadja a szót Halm T. főtitkárnak. 
 
Halm T.: 
Bejelenti, hogy négy témáról szeretne szólni: az MKT anyagi helyzetéről, a társaság titkárságának 
költözéséről, az elmúlt egy év munkájáról, valamint a Közgazdasági Szemle főszerkesztői 
posztjáról. 
 
a) Az MKT országos titkársága a rendkívül takarékos gazdálkodás ellenére ismét likviditási 
gondokkal küzd. Ennek az elsődleges oka az, hogy a Beszélgetni kell! című sorozat elszámolása 
kapcsán a MAG Zrt. és az NKTH – saját megfogalmazásuk szerint „az elszámolások 
elbírálásának gyorsítása érdekében” – felfüggesztette a pályázati beszámolók elbírálását. Mintegy 
2,5 millió forintra vár még a társaság, amelyet szerződés szerint legkésőbb november közepén 
meg kellett volna kapnunk. Bejelenti, hogy ezzel kapcsolatban az elnök úr levélben kérte a 
területet felügyelő miniszter, Matolcsy György közbenjárását. 
 
b) Az MKT titkársága idén novemberben új irodába költözött, és a költözésre utólag áldását kell 
adnia a közgyűlésnek is, mert ezzel megváltozott a hivatalos székhelyünk. Az előző helyen a MTESZ 
felmondta a szerződést, nem volt fűtés a házban, ugyanis más civil szervezetek rengeteg bérleti 
díjjal voltak adósak. Az új iroda bérleti díja alacsonyabb, így éves szinten mintegy 1,2 millió 
forintot takarít meg a társaság. További megtakarításra teremt lehetőséget, hogy az új iroda-
épületben a legfeljebb 50–60 fős szakosztályi rendezvények számára olcsón bérelhetünk előadó-
termet. 
 
c) Az elmúlt év eredményei kapcsán megállapítja, hogy noha voltak komoly sikerei a társaságnak – 
a vándorgyűlés, a Beszélgetni kell! sorozat vagy éppen az IBM-mel közös konferenciasorozatunk 
–, a legtöbb szervezeti egység kevés rendezvényt tartott. Az aktivitás tekintetében az informatikai, 
a társadalomgazdasági és az ellenőrzési szakosztályt dicséret illeti, több szakosztály azonban 
egyetlen rendezvényt sem tartott, sőt van, amelyik évek óta nem. Felhívja a figyelmet arra, hogy 
néhány kivételtől eltekintve sajnos a megyei szervezeteinket sem jellemezte sokkal nagyobb 
aktivitás. 
 
d) Az MTA gazdaság- és jogtudomány osztálya 2011. január 1-ji hatállyal három évre Halm Tamást 
választotta meg a Közgazdasági Szemle főszerkesztőjének. Emlékeztet rá, hogy 1900-tól az MKT 
hivatalos közlönye volt a Közgazdasági Szemle, 1905-től 1945-ig pedig az MKT adta ki a lapot a 
Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. A jövőben a folyóirat és a társaság közötti együtt-
működés kialakítására fog törekedni. 
 
Szél E.:  
Tájékoztatja az elnökséget, hogy a határon túli magyar közgazdászszervezetekkel a vándor-
gyűlésen egyeztettek a kárpát-medencei közgazdász-találkozók koncepciójáról, amely fiatal 
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közgazdászoknak szól majd. A rendezvénynek minden páratlan évben Magyarország, a páro-
sakban pedig valamelyik határon túli (felvidéki, délvidéki vagy erdélyi) testvérszervezet ad otthont. 
Az első ilyen konferencia 2011 tavaszán Egerben lesz. 
 
Kovács Á.: 
Megköszöni az elnökség tagjainak, a megyei szervezetek és a szakosztályok elnökeinek és 
titkárainak a munkát. Bejelenti, hogy az MKT elnöksége 2011. február 15-én, kedden délelőtt 10 
órától tartja soron következő ülését a társaság székhelyén, az Üllői út 25. szám alatt. Végül 
minden résztvevőnek kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánt. 
 
 
 
Készítette:  Nagy Gábor Miklós 
 
Jóváhagyta: Halm Tamás 


