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J = jelen volt; K = kimentette magát
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint az
MKT titkárságának munkatársait, majd javaslatot tesz a napirendre, amely a kiküldött meghívónak megfelelően a következő:
1.
A 2013. szeptember 26–28-i közgazdász-vándorgyűlés előkészítése
2.
Előzetes tájékoztató a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójának programjáról
3.
Gazdaságpolitikai vitasorozat kezdeményezése
4.
Az alapszabály-módosítás előkészítésének tapasztalatai
5.
Egyebek
Mivel néhány elnökségi tag jelezte, hogy korábban el kell mennie, javasolja, hogy az Egyebek
napirendi pontban megtárgyalni tervezett, egy gazdaságpolitikai vitasorozat megrendezéséről
szóló előterjesztést hozzák előre, mert arról szavazást kér az elnökségtől. Kéri az elnökség tagjait,
hogy ezzel a módosítással fogadják el a napirendet!
Szavazás
Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendet.
Kovács Á.: Megnyitja a gazdaságpolitikai vitasorozat kezdeményezésére irányuló napirendi
pontot. Felkéri Halm T. főtitkárt, hogy vezesse be a javaslatot.

Halm T.: A HBLF konferenciájának szünetében megkereste Kovács Á. elnök urat Bajnai Gordon azzal, hogy szeretné felkérni az MKT-t a Haza és Haladás Egyesület gazdaságpolitikai programjának megvitatására. Akkor azt jelezte, hogy ezen a vitaülésen Balázs Péter képviseli majd a
Haza és Haladás Egyesületet. Az egyesülettel időközben folytatott egyeztetések eredményeként
végül Bajnai Gordon és Oszkó Péter ismertetnék a gazdaságpolitikai elképzelésüket egy nem
sajtónyilvános rendezvényen, ugyanakkor a megbeszélésről a Haza és Haladás Egyesület sajtóközleményt tervez kiadni. Egy ilyen kérés elől nem térhet ki az MKT, ugyanakkor a társaság nem
lehet elkötelezett egyik politikai irányban sem. Éppen ezért javasolja, hogy úgy fogadja el az MKT
a Haza és Haladás megkeresését, hogy egyúttal levélben keresi meg Rogán Antalt és Katona
Tamást is, kinyilvánítva szándékát, hogy szívesen megvitatja egy kibővített elnökiségi ülés
keretében a FIDESZ, illetve az MSZP gazdaságpolitikai elképzeléseit is.
Fazekas K.: Egy ülés keretében vitatná meg az elnökség a három szervezet elképzeléseit, vagy
három egymást követő ülésről lenne szó?
Halm T.: Természetesen külön-külön hallgatná meg az elnökség a pártok elképzeléseit.
Asztalos L.: Felveti, hogy mi történik akkor, ha például Rogán Antal nemet mond a megkeresésre?
Magda R.: Asztalos L. felvetésére reagálva úgy látja: ez az ő döntése lenne, amely – mivel a megkeresés megtörtént – nem érintené az MKT pártatlanságát.
Borbély A.: Felveti, hogy mivel lehetne indokolni azt, ha valaki megkérdezni, hogy az MKT
miért nem hívja meg hasonló vitára a Jobbikot?
Fazekas K.: Borbély A. felvetésére válaszul megjegyzi, hogy az MKT koherens gazdaságpolitikai
programokat vitat meg.
Székács A.: Az iránt érdeklődik, hogy az MKT milyen meghívotti körben tárgyalná meg a pártok
gazdaságpolitikai elképzeléseit.
Kovács Á.: Székács Anna kérdésére válaszolva elmondja, hogy csak az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai, a megyei szervezetek és szakosztályok elnökei és titkárai lennének a meghívottak.
Beke-Martos G.: Úgy véli, hogy amennyiben a találkozó kapcsán a Haza és Haladás Egyesület
sajtóközleményt tesz közzé, az MKT-nak is muszáj lesz értesítenie a sajtót. Ráadásul a vitákkal az
MKT bizonyos szinten rá lesz kényszerítve szakpolitikai állásfoglalásokra. E téren pedig eddig
passzivitás jellemezte a társaságot.
Fazekas K.: Felveti, hogy nem lehetne-e ezeket a vitákat tematikusan szervezni, vagyis pártonkénti viták helyett tematikus szakpolitikai beszélgetések formájában, a pártok képviselőinek
részvételével.
Asztalos L.: Úgy látja, hogy ha az MKT egyoldalúan elfogadja a Haza és Haladás ajánlatát, akkor
a kormányt haragítja magára, ráadásul Bajnai Gordonék eddigi tevékenysége véleménye szerint
nem ér meg ennyit. Ugyanakkor nyilván nem lehet megbántani őket. Amennyiben az MKT meghirdeti, hogy aktívan részt kíván venni a gazdasági helyzet megvitatásában, akkor ezt minél
szélesebb körben, minél több szervezetet meghívva kell megtennie.
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Kovács Á.: Az MKT politikasemlegességére ügyelünk kell, ezért senkitől sem vonhatjuk meg a
lehetőséget a gazdaságpolitikai elképzeléseinek ismertetésére. Ezt a beszélgetéssorozatot azonban
szűk körben, a sajtó nyilvánossága nélkül kell megszervezni, mégpedig oly módon, hogy a pártok
számára is nyilvánvaló legyen: szakmai beszélgetésekre szakembereket várunk.
Asztalos L.: Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy bár a Társadalomgazdasági Szakosztály rendezvényein esetenként nem egészen átgondolt és komplex közgazdasági nézetek jelennek meg,
ugyanakkor e rendezvények igen komoly létszámú közönséget vonzanak.
Galambos T.: Felveti, hogy miként maradhat az MKT kezében az irányítás a kommunikációs
térben. Javasolja, hogy a pártok képviselőinek szóló meghívólevelet hozza nyilvánosságra a
társaság.
Kovács Á.: Javasolja, hogy a Bajnai Gordonnak, Rogán Antalnak és Katona Tamásnak elküldendő levelek tervezetét az elnökség tagjai e-mailen véleményezzék, a levelek pedig tartalmazzák
azt a kitételt, hogy az MKT korábban, Parragh László vagy éppen Patai Mihály előadása kapcsán
sem adott ki az ilyen jellegű szakmai háttérbeszélgetésekről sajtókommünikét. Javasolja, hogy az
elnökség fogadjon el határozatot arról, hogy az MKT elfogadja a Haza és Haladás Egyesület
ajánlatát, de egyúttal levélben megkeressük a FIDESZ-t és az MSZP-t is, felajánlva nekik
ugyanezt a lehetőséget.
Szavazás
Az MKT elnöksége a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

Az MKT elnökségének 1/1/2013.03.21. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
úgy határozott, hogy a társaság elfogadja a Haza és Haladás Egyesület megkeresését, és kibővített elnökségi ülés
keretében ad teret az Egyesület gazdaságpolitikai elképzeléseinek megvitatására. Ugyanakkor az MKT elnöke
levélben keresi meg a Fidesz és az MSZP képviselőit is, számukra is felajánlva ezt a lehetőséget. Az MKT
egyúttal jelzi a pártok képviselőinek, hogy a szakmai beszélgetésről nem kívánja tájékoztatni a sajtót.
Kovács Á.: Áttér a következő napirendi pontra, az 51. Közgazdász-vándorgyűlés előkészítésére.
Megkéri Halm T. főtitkárt, hogy tájékoztassa az elnökség tagjait az aktualitásoktól.
Halm T.: Megállapodásközeli állapotba jutottak az egyeztetések László Csabával, a KPMG
partnerével a vándorgyűlés támogatásáról. A KPMG 1,5 millió forint plusz áfa anyagi támogatás
mellett előadókat delegál a rendezvényre, valamint ügyfeleinek körében is népszerűsíti a rendezvényt. A megállapodás értelmében László Csaba plenáris előadást tart a vándorgyűlésen. Mint
az az elnökég előző ülésén elhangzott, az idei konferencia nagyobb hangsúllyal foglalkoznék a
reálgazdaság problémáival. Ennek megfelelően olyan témák merültek fel, mint a mezőgazdaság, a
finanszírozás vagy – a helyszínre tekintettel – a területfejlesztés és a határ menti fejlesztések
aktuális kérdései. Idén is lenne informatikai szekció, amelybe a KPMG is delegálna előadót.
Pongrácz F.: Örömmel fogadják a KPMG előadóját az informatikai szekcióba.
Borbély A.: Javasolja, hogy szekcióülésen foglalkozzon a vándorgyűlés a gazdasági felsőoktatás
aktuális kérdéseivel.
Székács A.: Javasolja, hogy az egészségügy is legyen téma a konferencián.

3

Kovács Á.: Úgy véli, hogy a növekedés lehetne az 51. Közgazdász-vándorgyűlés központi témája:
a növekedési fordulat szükségessége.
Asztalos L.: Az iránt érdeklődik, hogy várhatóan kik lennének ebben az évben a fő szponzorok,
illetve ha kiesnék a Magyar Nemzeti Bank támogatása, lehet-e azt az Állami Számvevőszék vagy a
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával pótolni.
Halm T.: A szervezés jelenlegi stádiumában még nem lehet tudni, kik lesznek a főbb szponzorok.
Kovács Á.: Az MNB-támogatás kapcsán megjegyezte, hogy korábban Matolcsy György adott
támogatást a GTTSZ-nek is, így nem kizárt, hogy az MKT több jegybanki támogatásra számíthat
a jövőben.
Asztalos L.: Úgy véli, hogy az MNB új vezetésében Pleschinger Gyulával lenne érdemes szorosabb kapcsolatot ápolnia az MKT-nak.
Halm T.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az MNB pályázatot írt ki konferenciák
támogatására februárban. Ezen a pályázaton, február utolsó hetében az MKT nyert 2,6 millió
forintot a közgazdász-vándorgyűlés megrendezésére. Félő ugyanakkor, hogy a már megítélt támogatást az MNB új vezetése visszavonja. Megjegyzi, hogy néhány esetben léptek ki tagjaink az
elmúlt hetekben azért, mert az MKT nem szólalt meg bizonyos ügyekben, például Matolcsy
György jegybankelnöki kinevezése kapcsán.
Asztalos L.: Úgy véli, hogy bizonyos kérdésekben ma már igenis meg kell szólalnia a társaságnak,
óvatosan hajózva a szküllák és kharübdiszek között.
Kovács Á.: Megköszöni az elnökség tagjainak javaslatait, észrevételeit a vándorgyűlés tematikája
kapcsán, majd rátér a következő napirendi pontra. Felkéri Géczi Györgyöt, az Ifjúsági Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa az elnökség tagjait a FIKOT előkészületeiről.
Géczi Gy.: A 33. FIKOT-nak a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola ad otthont március 22. és 24.
között. A rendezvény központi témáját az oktatás helyzete és a fejlesztéspolitika jövője adja. Az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiváló előadók fémjelzik a rendezvényt, amelyben újdonság,
hogy vasárnap délelőtt tréningek színesítik a programot. A szervezésben az IB nagyban támaszkodott a közösségi médiára, a Facebookra, valamint az IB és a FIKOT saját honlapjára. Emellett
egy friss együttműködés eredményeként a felhívást megkapták a Frissdiplomás.hu weboldal
hírlevelének címlistáján szereplők is.
Borbély A.: Hány résztvevő várható?
Géczi Gy.: Az elmúlt évinél magasabb lesz a résztvevők száma. Előzetesen eddig 87-en regisztráltak, és ehhez jönnek még hozzá a szervező gyöngyösi szervezet tagjai.
Kovács Á.: Megköszöni Géczi Gy.-nek a tájékoztatót, majd rátér a 4. napirendi pontra. Megkéri a
főtitkárt, hogy tájékoztassa az elnökség tagjait az alapszabály módosításával kapcsolatban a szakosztályoktól és a megyei szervezetektől eddig beérkezett véleményekről, észrevételekről.
Halm T.: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az elnökség a legutóbbi ülésén úgy döntött,
hogy március 31-ig várja a javaslatokat, észrevételeket a szakosztályoktól és a megyei szervezetektől. Eddig néhány szervezettől érkezett visszajelzés. Többen jelezték, hogy soknak érzik az
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alapszabály módosításában felsorolt közhasznú feladatokat. Ugyanakkor elfogadják, hogy minderre az MKT pályázati tevékenysége miatt van szükség.
Beke-Martos G.: Alapvetően egyetért azokkal a véleményekkel, amelyek sokallják az alapszabályban megfogalmazott feladatokat. Úgy érzi, hogy az a megfogalmazás, amely szerint az MKT
„részt vesz, véleményt mond” e szakpolitikák alakításában, túl erős, sokkal jobb lenne ehelyett a
„részt vehet, véleményt mondhat” formula. Több pontosítandó passzusra is felhívta a figyelmet,
például arra, hogy az alapszabály szerint napi- és hetilapokban kellene hirdetnünk a rendezvényeinket, valamint arra is, hogy az alapszabályban pontosítani kellene, hogy az MKT mely
testülete vagy testületei dönthetnek a tagdíjukat nem fizető tagok kizárásáról.
Asztalos L.: Javasolja, hogy ha az alapszabály rendelkezik a nem fizető tagok kizárásáról vagy
törléséről, mindenképpen egy kétlépcsős eljárást határozzon meg, és világosan rögzítse, hogy a
kizárás ellen mely fórumnál lehet fellebbezni. Véleménye szerint azt is szabályozni kellene az
alapszabályban, hogy az MKT nevében ki jogosult nyilatkozni a médiában.
Halm T.: Megköszöni az értékes és fontos észrevételeket, és ígéretet tesz rá, hogy valamennyit
igyekszik figyelembe venni és átvezetni a dokumentumon.
Kovács Á.: Megköszöni a főtitkár tájékoztatóját, majd rátér az 5. napirendi pontra. Megkéri Halm
T.-t, hogy ismertesse a társággal kapcsolatos aktualitásokat.
Halm T.: Elsőként az MKT pályázati tevékenységéről ad tájékoztatást az elnökség tagjainak.
Elmondja, hogy a társaság az elmúlt év végén és az év elején aktív pályázati tevékenységet folytatott. Pályázatot nyújtottunk be a következőkre:
• 2013. évi éves működési támogatás a Nemzeti Együttműködési Alaptól. Itt 4 millió forintra
pályáztunk az év végén, és várhatóan 250 ezer forintot kapunk (ha kapunk).
• Ugyancsak a Nemzeti Együttműködési Alapnál pályáztuk a 2012. évi adományok után járó
5%-os normatív állami kiegészítésre. Kétséges, hogy kapunk-e itt támogatást, ugyanis olyan
tételt kérnek kimutatni a számviteli beszámolóban, amilyen sor a szabvány űrlapon nincs. Az
ügyben még novemberben levelet írtunk a miniszternek, de még csak választ se kaptunk Itt
egyébként mintegy 400 ezer forint járna nekünk.
• A Nemzeti Együttműködési Alaphoz pályázatot nyújtottunk be az 51. Közgazdászvándorgyűlés támogatására is. 2 millióra pályáztunk, de várhatóan nem kapunk egy fillért sem,
hiszen tavaly, a jubileumi konferenciák támogatására kiírt pályázaton az 50. vándorgyűléssel
sem nyertünk, csak a tartaléklistásra kerültünk föl.
• Ugyancsak az 51. Közgazdász-vándorgyűlés támogatására nyújtottunk be pályázatot a Magyar
Nemzeti Bankhoz. 3 millióra pályáztunk, és 2 millió 660 ezret meg is ítéltek. Félő, hogy az új
vezetés e a támogató döntést…
• Pályázatot nyújtottunk be az elmúlt év végén a KPMG-hez 500 ezer forint működési támogatásra, valamint az IB-nek használt laptopokra, illetve az MKT számára adó-tanácsadási
szolgáltatásra. Sajnos nem nyertünk támogatást.
• Internet-televíziós külpolitikai beszélgetés-sorozatra pályáztunk a Külügyminisztériumnál –
sikerrel. 550 ezer forintot nyertünk, a felvételeket március utolsó hetében tartjuk, a beszélgetéseket pedig a www.beszelgetnikell.hu honlapon áprilisban sugározzuk, kiváló előadói
körrel (Balázs Péter, Kiss J. László, Csaba László, Losoncz Miklós, Kengyel Ákos, Szemlér
Tamás). A projektben partnerként közreműködik a három határon túli testvérszervezetünk is.
Az egyéb, nem pályázatos támogatások kapcsán arról tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az
Akadémiától kapott tájékoztatás szerint az MTA-tól a tavalyi összegnek megfelelő nagyságrendű,
mintegy 2 millió forint működési támogatásra számíthatunk idén is. Emellett Kovács Á. elnök úr
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közbenjárására a Szerencsejáték Zrt. a vándorgyűlésre és a FIKOT-ra összesen 2 millió forint
támogatást ítélt meg.
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az évek óta nem működő Kultúra-gazdaságtani
Szakosztály elnökségének egyik tagja, Magyari Beck István professzor jelentkezett azzal, hogy
életet lehelne a szakosztályba. Négy konkrét rendezvénytémát is megnevezett. Kéri, hogy az
elnökség a szokásoknak megfelelően kérje föl Magyari Beck Istvánt, hogy a következő tisztújításig
elnökként vezesse a szakosztály munkáját, és vegyen maga mellé négy-öt alkalmas személyt. Az
eddigi elnök, Gálik Mihály professzor egyetért ezzel a megoldással.
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja Halm T. javaslatát.
Szavazás
Az MKT elnöksége a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

Az MKT elnökségének 2/1/2013.03.21. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége felkéri Magyari Beck István professzort, hogy a 2014-ben esedékes tisztújításig elnökként vezesse az MKT
Kultúra-gazdaságtani Szakosztályát, és a szakosztály újraindításához a tisztújításig válasszon maga mellé
elnökségi tagokat.
Halm T.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy Ipari és Vállalkozási Szakosztályunk
március 25-re hirdetett meg egy konferenciát a Magyar Nemzeti Bank épületébe, az exportban
sikeres vállalkozásokról. A rendezvényre szép számmal érkeztek is a jelentkezések. Matolcsy
elnök úr azonban időközben letiltott minden gazdaságpolitikai mondanivalójú konferenciát a
jegybankban, így ezt is le kellett mondanunk, és egy másik időpontban, egy másik helyszínen kell
megszerveznie a szakosztálynak. Az üggyel foglalkozott a sajtó is.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást. Bejelenti, hogy április végén ismét ülést tart az elnökség,
ahol elsősorban a május 27-i küldöttközgyűlés előterjesztései lesznek napirenden. Ezt követően
berekeszti az elnökség ülését.
Készítette: Nagy Gábor Miklós
Jóváhagyta: Halm Tamás
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