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Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség tagjait, közülük külön is Géczi Györgyöt,
Ifjúsági Bizottságunk új elnökét, aki e minőségében tagja az országos elnökségnek, és először vesz
részt ilyen ülésen; a felügyelőbizottság tagjait, valamint az MKT titkárságának munkatársát.
Bejelenti, hogy ez a 2012-es év harmadik elnökségi ülése, ezért decemberben még egy ülést tart az
elnökség, hiszen az alapszabály szerint évente négy ülés a minimum. Javaslatot tesz a napirendre,
amely a következő:
1. Az 50. Közgazdász-vándorgyűlés értékelése
2. Döntés az 51. vándorgyűlésről
3. Tájékoztató az Ifjúsági Bizottság munkájáról (új elnökség van!)
4. Tájékoztató aktuális ügyekről
a) Néhány kelet-közép-európai közgazdasági társaság együttműködése – előadó:
Balázs Péter
b) A tagdíjbevételek alakulása – előadó: Halm Tamás
5. Egyebek
Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a napirendet.
S z a v a z á s a n a p i r e n d r ő l.
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet.

Kovács Á.: Megnyitja az 1. napirendi pont tárgyalását. Elmondja, hogy a főtitkár úr egy összeállítást készített, amely több szempontból is értékeli az 50. Közgazdász-vándorgyűlést. Az anyagot
az elnökség tagjai előzetesen, elektronikusan megkapták. Megkéri Halm T.-t, hogy fűzzön szóbeli
kiegészítést a tájékoztatóhoz.
Halm T.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a vándorgyűlés szervezésében komoly könnyebbséget jelentett az egri helyszín, és az, hogy egy ismert és bejáratott csapattal szervezte meg az
MKT a konferenciát. A vándorgyűlés a várakozásoknál jobban sikerült – Chikán Attilának például
az elmúlt évek vándorgyűlései közül az idei tetszett a legjobban –, bár tény, hogy az egyes szekcióülések színvonala változó volt. Komoly sajtóvisszhangot váltott ki Varga Mihály és Cséfalvay
Zoltán távolmaradása, amelynek valódi oka az volt, hogy a pénteki kormányülés éjjel fél 11-ig
elhúzódott.
Kovács Á.: Vitára bocsátja a beszámolót.
Madarász L.: A vándorgyűlés részvételi díjával kapcsolatban megjegyzi, hogy a 60 ezer forint
plusz áfás részvételi díj más, hasonló nagyságrendű rendezvényekhez képest nem számít ugyan
magasnak, de a szállásköltséggel együtt mégis jelentős az összeg. Így pedig gondot jelent, hogy
magánszemélyként a tagjaink néhány kivételtől eltekintve nem tudják vállalni ezt a részvételi költséget.
Mádi Z.: A fizető résztvevők, illetve a nem fizető vendégek számáról érdeklődött. A vándorgyűlés programjáról szólva úgy véli: nem érződött kellőképpen az 50 éves jubileum hangulata a
rendezvényen. Problémának látja, hogy a vállalati szekcióban a tudományos előadók mellett nem
adtak elő a vállalati szféra képviselői, valamint, hogy a pénzügyi szekcióban két előadás volt
ugyanarról a témáról, ám eltérő számokkal. A részvételi díj nagysága kapcsán Madarász L.-hoz
hasonlóan úgy véli, elsősorban a magánszemélyek szorulnak ki a rendezvényről.
Nagy G. M.: Mádi Z. kérdésére válaszolva elmondja, hogy a teljes regisztrált résztvevői létszám
493 fő volt. Ebből a fizető résztvevők száma mintegy 270 fő volt, közülük teljes részvételi díjat
mintegy 170-en fizettek, a többiek pedig többnyire napijegyet váltottak. A nem fizető résztvevők
közül mintegy 110-en voltak egri egyetemi-főiskolai hallgatók vagy tanárok, illetve diákok, illetve
– szokásainkhoz híven – vendégként vett részt a vándorgyűlésen az előadók többsége, valamint
17 újságíró is. A vándorgyűlés teljes költsége a szállásdíjak nélkül mintegy 15 millió forint volt, a
részvételi díjakból pedig nem egészen 11 millió forint folyt be. A kettő különbözetét kellett kiegészíteni a szponzori támogatásokból – elsősorban a Magyar Nemzeti Bank pályázatán nyert 2,7
millió, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától kapott 1 millió, a Szerencsejáték Zrt.-től kapott
500 ezer, valamint az Egri Önkormányzattól kapott 400 ezer forintos támogatásból.
Kovács Á.: Javasolja, hogy az elnökség határozatban mondjon köszönetet mindazoknak, akik a
vándorgyűlés megszervezésében közreműködtek. Mádi Z. észrevételére reagálva elmondja, hogy a
nyitó plenáris ülésen, az ötvenéves visszatekintésről szóló előadása megtartásakor nem volt
hangja, ez pedig korlátozta az ünnepélyesség hatását. A rendezvény finanszírozása kapcsán úgy
látja, hogy a helyzet jövőre sem lesz könnyebb, és mivel a konferencia színvonalából, kellemességéből nem szabad engedni, nyilván nem lesz olcsóbb sem. 2013-ban várhatóan a kormányzat
részéről is kevesebben vesznek majd részt a rendezvényen. Úgy véli, hogy a jövő ősszel, a választások közeledtével várhatóan élesedő belpolitikai helyzetre tekintettel érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az 51. Közgazdász-vándorgyűlést ne szeptember végén, hanem májusban vagy
júniusban rendezze meg a társaság. Érdemes lenne újragondolni a szekcióülések számát is.
Javasolja, hogy az elnökség a decemberi ülésén döntsön a jövő évi vándorgyűlés struktúrájáról.
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Fazekas K.: Úgy véli, hogy jövőre a vállalatvezetői körből többeket kellene meghívni.
Herich Gy.: Érdemes lenne egyfajta retróhangulatra is rájátszani. Lehetne például régi vándorgyűléseken elhangzott előadásokból is bejátszani a következő konferencián.
Madarász L.: Nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hogy az idei vándorgyűlésen az előadásokon
és az esti programokon készült fotókból vihettek haza a résztvevők.
Kerekes Gy.: Úgy véli, hogy az egyes szekcióknál meg kellene határozni a célcsoportot, vagyis
azt, hogy kinek szól az adott szekció. Megfontolandónak tartja neves külföldi, esetleg Nobel-díjas
előadók meghívását is.
Madarász L.: Kerekes Gy. felvetésére reagálva úgy látja: egy-egy ilyen rangos előadó meghívásához a technikai és mindenekelőtt az anyagi feltételeket is biztosítani kell.
Halm T.: Megköszöni az elnökség tagjainak az észrevételeket, javaslatokat, hozzászólásokat. A
jövő évi vándorgyűlés szervezésekor igyekszik hasznosítani őket.
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja az 50. Közgazdász-vándorgyűlésről szóló beszámolót, egyúttal
kéri az elnökség tagjait, hogy határozatban mondjanak köszönetet a vándorgyűlés szervezőinek.
Szavazás
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 50. Közgazdász-vándorgyűlésről szóló beszámolót, és köszönetet mondott a vándorgyűlés szervezőinek.

Az MKT elnökségének 1/3/2012.10.30. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság
elnöksége – elfogadva az 50. Közgazdász-vándorgyűlésről szóló beszámolót – köszönetét fejezi ki az MKT
titkárságának, a Heves Megyei Szervezet elnökségének és a Club Service Kft.-nek a vándorgyűlés megszervezése és
sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkájukért.
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra. Megkéri a főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot.
Halm T.: Javasolja, hogy az elnökség a soron következő két vándorgyűlés helyszínéről hozzon
döntést. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a 2013. évi vándorgyűlés megrendezésére – gyulai
és békéscsabai helyszínnel – az MKT Békés Megyei Szervezete jelentkezett. Egyébként jövőre
lesz éppen 25 éve annak, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság vándorgyűlést tartott Békés
megyében, így az idei, 50. vándorgyűlés után jövőre ott is jubileumot ünnepelhetünk. A 2014. évi
vándorgyűlésnek pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet javaslatára Nyíregyháza adna
otthont.
Kovács Á.: Megkérdezi, hogy az elnökség tagjai közül van-e valakinek kérdése, észrevétele a két
helyszínnel kapcsolatban, majd – miután senki sem jelentkezik – szavazásra bocsátja a kérdést.
Kéri, hogy az elnökség fogadja el, hogy – az érintett megyei szervezeteink meghívására – a 2013.
évi vándorgyűlés Gyulán és Békéscsabán, a 2014. évi pedig Nyíregyházán legyen.
Szavazás
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2013. évi
vándorgyűlésnek Gyula és Békéscsaba, a 2014. évi vándorgyűlésnek pedig Nyíregyháza adjon
otthont.
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Az MKT elnökségének 2/3/2012.10.30. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége egyhangúlag támogatja, hogy a 2013. évi vándorgyűlésnek Gyula és Békéscsaba, a 2014. évi vándorgyűlésnek
pedig Nyíregyháza adjon otthont.
Kovács Á.: Rátér a 3. napirendi pontra, az Ifjúsági Bizottság munkájáról szóló tájékoztatóra.
Ismét a főtitkárt kéri meg a napirendi pont bevezetésére, majd Géczi Gy.-nek, az IB elnökének
adja meg a szót.
Halm T.: Másfél éve az elnökség egy átmeneti csapatot kért fel Meyer Szilvia vezetésével egy, az
IB megújítását célzó stratégia kidolgozására. Ez a stratégia elkészült, az elnökség kapott róla
korábban tájékoztatást. Meyer Szilvia jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt tudja a
továbbiakban vállalni az IB vezetését. Az Ifjúsági Bizottságnál így a közelmúltban tisztújítást
tartottak, az IB új elnöke – és az országos elnökség tagja – pedig Géczi Gy. lett.
Géczi Gy.: Bemutatkozik. Elmondja, hogy 2003 óta tagja az MKT-nak, a zalaegerszegi IB
elnökeként ő építette fel működő szervezetté az ottani ifjúsági bizottságot, immár egy éve pedig
az MKT IB elnökségi tagja. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az IB az elmúlt évben az
alapköveket tette le, az ifjúsági szervezetek egységesítése és a kommunikáció erősítése volt az
elsődleges cél. Pozitívum, hogy a közelmúltban a PSZF-en, a BME-n, az ELTE-n és az Óbudai
Egyetemen is megalakult az MKT ifjúsági szervezete. Az IB kiemelt figyelmet fordít az internetre
is: honlapfejlesztést is végrehajtott, valamint markánsan jelen van a Facebookon is, az MKT IB
oldalát már több mint félezren lájkolták a közösségi portálon. Az IB elsősorban a közösségi portált használja a programjainak, vetélkedőinek, tanfolyamainak meghirdetésére. Az IB a legutóbbi
vezetői hétvégét elsősorban a motiváció erősítésére, valamint a szponzorációszerzéshez szükséges
tárgyalástechnikai ismeretek elsajátítására használta. A terveikkel kapcsolatban elmondta, hogy az
IB célja az, hogy valamennyi megyében legyen az MKT-nak ifjúsági szervezete, valamint azok
köréből, akik korábban az MKT IB keretében dolgoztak, egy alumni szervezet épüljön ki.
Emellett nyitni kívánnak a közgazdasági gimnáziumok és szakközépiskolák irányába. Tájékoztatja
az elnökség tagjait arról is, hogy a 2013 márciusában-áprilisában megrendezendő FIKOT-ra két
szervezet jelezte a pályázati szándékát: a gyöngyösi és a Csongrád megyei IB.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatót, és elismerését fejezi ki az IB elnökségének impresszív és
törekvő programjával kapcsolatban. Miután kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik,
szavazásra bocsátja Géczi Gy. tájékoztatóját.
Szavazás
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Ifjúsági Bizottság megújulásáról és munkájáról szóló tájékoztató.

Az MKT elnökségének 3/3/2012.10.30. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az Ifjúsági Bizottság megújulásáról és munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Kovács Á.: Rátér a 4. napirendi pontra, amely két témát ölel fel. Elsőként Balázs P.-t kéri meg,
hogy adjon tájékoztatást az elnökség tagjainak a közép- és kelet-európai közgazdasági társaságok
közelmúltbeli, varsói találkozójáról. Az elnökség tagjai előzetesen, elektronikusan magkapták
Balázs P. írásos beszámolóját.
Balázs P.: Az előzetesen megküldött, írásos tájékoztató kiegészítéseként elmondja, hogy a találkozón csak rendkívül kevés közgazdász szervezet képviseltette magát. A résztvevők egyetértettek
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abban, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a régió közgazdasági társaságai között. A
szervezetek célja, hogy 2013-ban egy nemzetközi konferenciát szervezzenek a közép- és keleteurópai térség 35 évnél fiatalabb közgazdászainak.
Kovács Á.: Megköszöni a beszámolót. Miután kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik,
szavazásra bocsátja Balázs P. tájékoztatóját.
Szavazás
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Balázs P.
tájékoztatóját a közép- és kelet-európai közgazdasági társaságok közelmúltbeli, varsói találkozójáról.

Az MKT elnökségének 4/3/2012.10.30. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége elfogadta Balázs P. tájékoztatóját a közép- és kelet-európai közgazdasági társaságok közelmúltbeli, varsói
találkozójáról.
Kovács Á.: E napirendi pont keretében egy másik, igencsak fajsúlyos ügy szerepel: a tagdíjbevételek alakulása. Megkéri a főtitkárt, vezesse be a témát.
Halm T.: Arról tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a tagdíjak emelése összességében nem
hatott kedvezőtlenül a tagdíjbevételekre, amelyek már most 47 százalékkal, csaknem 2 millió
forinttal meghaladják a 2011. évi egész éves tagdíjbevételt. A tagdíjbevétel-emelkedés azonban
csaknem teljes egészében a budapesti szervezetnél keletkezett, valamint azoknál a megyei szervezeteknél, ahol a sárga csekkeket a központi tagdíjbekérő levelekkel együtt az országos titkárság
küldte ki a tagoknak. Probléma, hogy egyes megyei szervezetek nem küldtek tagdíjbekérő csekkeket a tagjaiknak, ez pedig megmutatkozik a tagdíjbevételek alakulásában is. Megkéri Nagy G. M.
titkárságvezetőt, hogy ismertesse a részletes számokat.
Nagy G. M.: A tagdíjfizetési hajlandóság a társaság egészét tekintve továbbra is rendkívül rossz.
2011-ben az aktív tagoknak mindössze 37,7 százaléka fizetett tagdíjat, 2012-ben eddig 33 százalék
ez az arány. A megyei szervezeteknél idén eddig 21,1, a budapesti szervezetnél pedig 47,2 százalék
a tagdíjat fizető aktív tagok aránya. Vagyis a megyei szervezeteknél átlagosan minden ötödik, a
fővárosi szervezetnél pedig a többszöri felszólítás ellenére is csak minden második tagtársunk
fizet tagdíjat. Tekintettel arra, hogy az egy főre jutó átlagos tagdíj nagysága az eddigi befizetések
alapján idén 3.421 Ft, így ha valamennyi aktív MKT-tag befizetné a tagdíját, az MKT egészében
az év végéig több mint 18,3 millió Ft tagdíjbevételt kellene regisztrálnunk, szemben az eddigi
csaknem 6,1 millió Ft-os tagdíjbevétellel.
Roóz J.: Pozitív üzenetként értékeli, hogy a tagdíjemelés nem hozott visszaesést a tagdíjak
alakulásában.
Balázs P.: Megfontolásra javasolja, hogy a tagdíjbekérő csekkeket az MKT országos titkársága
központilag készíttesse.
Kovács Á.: Úgy látja, hogy a megyei szervezetek a likviditás szempontjából és a lekötött forrásaiknak köszönhetően egy árnyalattal könnyebb helyzetben vannak, mint a budapesti szervezet.
Herich Gy.: A Baranya megyei befizetések alakulásával kapcsolatban megjegyzi, hogy Pécsett az
egyetemi hallgatók létszáma magas a szervezetben, náluk pedig a tanév indulásával együtt, szeptemberben jellemzőek a tagdíjbefizetések.
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Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatót és a hozzászólásokat, javaslatokat, majd rátér az egyebek
napirendi pontra. Átadja a szót Halm T. főtitkárnak.
Halm T.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy 60. születésnapja alkalmából, több évtizedes
kiemelkedő tudományos és tudományszervezői munkásságának, áldozatos oktatói tevékenységének, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság alelnökeként több cikluson át végzett munkájának elismeréseként a közelmúltban az MKT Közgazdász Nagydíját vethette át alelnökünk,
Török Ádám. Az erről szóló díszoklevelet Kovács Á. Veszprémben adta át a kitüntetettnek.
Bejelenti, hogy az MKT Felügyelőbizottságának elnöke, Roóz József egy új szakosztály, a Felelős
Vállalatirányítás Szakosztály megalapításához kérte az elnökség beleegyezését. A szakosztály
november 23-án, egy konferencia keretében alakulna meg. Kéri az elnökséget, hogy az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a kezdeményezést.
Roóz J.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy LinkedInen már 60 fő jelezte, hogy részt
venne az alakuló, új szakosztály munkájában.
Kovács Á.: Szavazást rendel el arról, hogy az elnökség tagjai támogatják-e a Felelős Vállalatirányítás Szakosztály megalakítását.
Szavazás
Az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárultak az MKT
Felelős vállalatirányítás szakosztályának megalakításához.

Az MKT elnökségének 5/3/2012.10.30. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége hozzájárul az MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztályának megalakításához.
Halm T.: Az elmúlt időszak konferenciáiról tájékoztatja az elnökség tagjait:
a) Elmondja, hogy rendkívül sikeres, teltházas konferenciát szervezett a társaság a Költségvetési
Tanáccsal közösen július 16-án, a Magyar Nemzeti Bank épületben.
b) A közelmúltban volt egy közös konferencia a Magyar Országos Levéltárral az MNB történetéről – ennek a konferenciának az anyaga a Közgazdasági Szemle kiadásában, kötetben jelenik
meg hamarosan.
c) Bejelenti, hogy a Romániai Magyar Közgazdász Társaság a közelmúltban rendezte meg a 21.
Közgazdász-vándorgyűlését Csíkszeredában, ahol az RMKT Dr. Kerekes Jenő-díját vehette a
Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást. Miután további kérdésre, hozzászólásra senki sem jelentkezik, javasolja, hogy az MKT elnöksége a soron következő ülését december 4-én, kedden, 14
órakor tartsa, majd az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak munkáját megköszönve berekeszti az ülést.
Készítette: Nagy Gábor Miklós
Jóváhagyta: Halm Tamás
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