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J = jelen volt; K = kimentette magát
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket, az ülés vendégelőadóját, Patai Mihályt, az UniCredit Bank
magyarországi vezetőjét, a Bankszövetség elnökét; az elnökségünk tagjait, közülük is külön Madár
Istvánt, az elnökség új tagját, aki az előző ülésünk idején beteg volt, és nem tudott részt venni a
munkában. Köszönti továbbá a felügyelőbizottság tagjait, külön is Borbély Attila professzor urat,
a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola rektorát, aki az FB új tagja.
Javaslatot tesz a napirendre, amely – az írásban előzetesen megküldöttnek megfelelően – a következő:
1. „Off the record” beszélgetés Patai Mihállyal, a Bankszövet¬ség elnökével a magyarországi bankok helyzetéről, a bankok és a kormány viszonyáról és a végtörlesztésről
2. A 49. közgazdász-vándorgyűlés értékelése
3. Döntés az 50. közgazdász-vándorgyűlés helyszínéről
4. Tájékoztató az MKT Ifjúsági Bizottságának stratégiakészítéséről
5. Egyebek
Kéri, hogy az elnökség tagjai fogadják el a napirendet.
SZAVAZÁS
Az elnökség tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet.

Halm T.: Az Egyebek napirendi pont részeként tárgyalná az elnökség azt a javaslatot, hogy 70.
születésnapja alkalmából az MKT adományozzon Közgazdász Életműdíjat alelnökünknek, Balázs
Péternek. Az alelnök úr jelezte, hogy később érkezik az ülésre, ezért javasolja, hogy erről a távollétében, most döntsön az elnökség. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy emellett még egy
kitüntetési javaslat érkezett: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetünk Láng Lajos-díjra terjesztette fel Kéri István urat, aki sokat tett a Szolnoki Önkormányzat és az MKT megyei
szervezetének együttműködéséért. Kéri az elnökség tagjainak támogatását a két kitüntetéshez.
Kovács Á.: Elmondja, hogy Botos Katalin is a közeljövőben ünnepi a születésnapját, és javasolja,
hogy az ebből az alkalomból a Pázmány Péter Tudományegyetemen szervezett, december elsejei
konferencián egy köszöntő levelet olvashasson fel az MKT elnökségének nevében. Kéri az
elnökség tagjait, hogy szavazzanak Balázs Péter és Kér István kitüntetéséről.
SZAVAZÁS
Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a két kitüntetési javaslatot.

A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének 1/4/2011.11.23. számú határozata:
A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége Közgazdász Életműdíjat adományoz a társaság alelnökének,
Balázs Péter egyetemi tanárnak, valamint Láng Lajos-díjat adományoz Kéri István úrnak. Egyúttal felkéri az
MKT országos titkárságát, hogy gondoskodjon a díszoklevelek elkészítéséről.
Kovács Á: Az első napirendi pontot megnyitva tájékoztatja az elnökség új tagjait és az ülés
vendégelőadóját, hogy az MKT elnöksége az elmúlt években már sort kerített hasonló háttérbeszélgetésekre: Futó Péter és Parragh László is a testület vendége volt. Felkéri Patai Mihályt, a
Magyar Bankszövetség elnökét, hogy mondja el bevezető gondolatait. Egyúttal tájékoztatja az
előadót, hogy az elnökség tagjai személyesen nekik szóló információként kezelik mindazt, ami
most elhangzik.
Patai M.: Megtartja előadását, majd válaszol az elnökség tagjainak a kérdéseire.
Kovács Á.: A beszélgetés zárásaként bejelenti, hogy az MKT vállalja egy 2012. tavaszi konferencia megszervezését a magyar bankszektor jövőjéről, a Bankszövetséggel közösen.
Kovács Á.: Megköszöni Patai M.-nak, hogy megtisztelte részvételével az MKT elnökségi ülését,
majd rátér a 2. napirendi pontra, a 49. közgazdász-vándor¬gyűlés értékelésére. Felkéri a főtitkárt,
hogy vezesse be a napirendi pontot.
Halm T.: Rövid tájékoztatást ad a szervezési tapasztalatokról. Elmondja, hogy szakmailag, az
MKT szempontjaiból sikeresnek minősíthetjük a pécsi vándorgyűlést, anyagilag viszont nem
lehetünk elégedettek. Egyes résztvevők szerint túl sok szekció volt, ám kétségtelen, hogy emiatt
lehetett olyan gazdag a rendezvény kínálata. A pécsi szervezés tapasztalatai alapján a jövőben
érdemes lesz olyan helyszínt keresnünk, ahol a szakmai rendezvény és a vendégek elszállásolása
egy épületben megoldható. A 2012. évi vándorgyűlést javasolt színhelye, Eger például eleget tesz
ennek a követelménynek. Hamarabb célszerű elkezdeni a szponzorok szervezését mind országos,
mind helyi szinten – különös tekintettel arra, hogy 2011-ben teljességgel hiányoztak a helyi szponzorok.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a vitát.

2

Székács A.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek
azoktól az OTDK-s hallgatóktól, akik jutalomként vehettek részt a vándorgyűlésen.
Fazekas K.: Felveti, hogy az olyan „slágerszekciókból”, mint amilyen Pécsett a makrogazdasági
szekció volt, érdemesebb lenne inkább még egy plenáris ülést szervezni.
Madár I.: Egyetért az előtte szólóval, ő is azt tapasztalta, hogy a nagy érdeklődés miatt nem
lehetett beférni a makrogazdasági szekciónak helyet adó terembe. Az ilyen, nagy érdeklődésre
számot tartó szekciót ezért érdemesebb lenne vagy két szekcióra bontani, vagy plenáris ülésként
megtartani. Javasolja, hogy a vándorgyűléseken legyen ingyenes wi-fi-hozzáférés a résztvevőknek;
ez különösen a sajtó képviselőinek fontos. Megfontolandónak tartja, hogy a helyi egyetemistáknak
ne csupán ingyenes legyen a részvétel, hanem egy-egy szekció lehessen a tantervbe építetten
kötelező is.
Borbély A.: A makrogazdasági szekció sikere miatt a kevésbé népszerű szekciókban viszonylag
kevesen voltak, ezért az arányokra vigyázni kell.
Kovács Á.: Úgy látja, hogy a tapasztalatokat a szakosztályi elnökökkel kibővített elnökségi ülésen
is érdemes lenne megvitatni.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a vándorgyűléssel a kitűzött céljainkat (értelmiséghez méltó
módon, kiegyensúlyozottan, kooperatív hozzáállással kezelni a problémákat) sikerült teljesíteni.
Kéri az elnökséget, hogy fogadja el a főtitkár tájékoztatóját, és egyúttal mondjon köszönetet a
szervező munkában részt vetteknek a munkájukért.
SZAVAZÁS
Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a főtitkár beszámolóját.

A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének 2/4/2011.11.23. számú határozata:
A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége elfogadta a főtitkár beszámolóját a 49. Közgazdász-vándorgyűlés
tapasztalatairól, s egyúttal köszönetet mondott a szervezésben közreműködőknek a munkájukért.
Kovács Á.: Rátér a 3. napirendi pontra, és tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az elnökségnek
formális döntést kell hoznia a 2012. évi 50. Közgazdász-vándor¬gyűlés helyszínéről és időpontjáról. Megkéri a főtitkárt, hogy terjessze elő javaslatot.
Halm T.: Az előzetes egyeztetések alapján javasolja, hogy az 50. Közgazdász-vándorgyűlésnek
Eger adjon otthont 2012. szeptember 27. és 29. között.
Kovács Á.: Miután kérdésre, hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra bocsátja a javaslatot.
SZAVAZÁS
Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének 3/4/2011.11.23. számú határozata:
A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége egyetértett azzal, hogy az 50. Közgazdász-vándorgyűlésnek Eger
adjon otthont 2012. szeptember 27. és 29. között.
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Kovács Á.: Rátér a 4. napirendi pontra, és megkéri a főtitkárt, hogy adjon rövid tájékoztatást az
Ifjúsági Bizottság stratégiájának elkészítéséről.
Halm T.: Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy a májusi küldöttközgyűlés csapatszervezésre kérte
fel az IB-t. Az IB elnöksége egy stratégiát készített, amelyet véleményezett a KPMG kormányzati
és civil szervezeti stratégiával foglalkozó munkatársa, Matolcsy János is. Az IB elnöksége a
közeljövőben áttekinti a tervezetet a megyei IB- vezetőkkel együtt, majd a stratégia főbb vonalait
behoznál az MKT elnöksége elé.
Kovács Á.: Megköszöni a főtitkár tájékoztatóját, majd rátér az Egyebek napirendi pontra.
a) Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a közelmúltban egy rövid levélben kereste meg őt
Csepeli György, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke, és találkozót kezdeményezett egy petíció
ügyében. A Magyar Politikatu¬do¬mányi Társaság vezetése ugyanis tiltakozó akciót szervez a
politológusok, szociológusok és közgazdászok felsőoktatási férőhelyeinek drasztikus csökkentése
miatt. Az MKT eddig soha nem csatlakozott ilyen jellegű kezdeményezéshez.
Asztalos L.: Nem támogatná egy ilyen petíció aláírását. Ugyanakkor az MKT-nak foglalkoznia
kell azzal, hogy mit gondol a közgazdasági felsőoktatásról.
Fazekas K.: Szerinte sem jó eszköz a petíció. De ez fontos probléma, ezért megérné szakmai
körben megvitatni.
Kovács Á.: Javasolja, hogy az elnökség nevében egy udvarias válaszlevél menjen Csepeli Györgynek azzal, hogy az MKT a későbbiekben egy konferencia vagy szakmai vita keretében vitatja majd
meg a témát.
Székács A.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy megkereste Mészáros Tamást, a BCE rektorát,
mert a felvételi rendszer és a létszámcsökkentés eredményeként tehetséges fiatalok szorulnak ki a
felsőoktatásból. Számukra alapítványt hoznának létre, a javaslatról a későbbiekben írásban
tájékoztatja az elnökséget.
Asztalos L.: A középszintű közgazdasági szakoktatással is bajok vannak, ezért javasolja, hogy ne
csak a felsőoktatás kérdésével foglalkozzon az MKT.
Galambos T.: A 2012. márciusi FIKOT is foglalkozhatna ezzel a témával.
b) Szeptember elején sikerrel rendeztük meg Gyulán a Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok I. Találkozóját. A rendezvényen Halm T. szerint döbbenetesen alacsony volt a
magyarországi fiatalok részvétele. Jövőre az RMKT szervezi a konferenciát.
c) Halm T. bejelenti, hogy az MKT Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete levélben kérte az
elnökséget, hogy a társaság halassza el a tagdíjak felemelését. Felhívja a figyelmet rá, hogy a kérdésben az elnökségnek nincs kompetenciája, miután a tagdíjak felemeléséről a küldöttközgyűlés
döntött.
d) Egy közelgő konferenciára is felhívja az elnökség tagjainak a figyelmét. A Magyar–EK Társulási
Szerződés alá¬írásának 20. évfordulója alkalmából az EU Magyarországi Képviseleté¬vel
közösen rendez konferenciát december 16-án az MKT, rangos előadói gárdával. E konferencián
veheti át Balázs Péter a Közgazdász Életműdíjat. A rendezvényre várjuk az elnökség tagjait.
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Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, majd miután más kérdés, hozzászólás nincs, berekeszti az
ülést.

Készítette: Nagy Gábor Miklós
Jóváhagyta: Halm Tamás
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