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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. Köszönetet mond a BGF vezetésének, hogy a délelőtt a TAS11 Kft.-vel közösen szervezett konferenciához az aulát, az elnökségi üléshez pedig a Lotz-termet
ingyenesen bocsátotta az MKT rendelkezésékre. Megkéri a főtitkárt, akinek innen két ajtóval
odébb van az irodája, hogy tolmácsolja az elnökség köszönetét. Bejelenti, hogy ez az idei év
negyedik, egyben utolsó elnökségi ülése, és a jövő májusi, az országos tisztújításig már csak
kétszer tart ülést a testület. Javaslatot tesz a napirendre, amely az előzetesen kiküldött meghívónak
megfelelően a következő:
1.
2.
3.
4.

A 2014. évi országos tisztújítás előkészítése, az ütemezés meghatározása
Tájékoztató a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok 2013. évi találkozójáról
A Fejlesztéspolitikai Szakosztály megalakulásához való elnökségi hozzájárulás
Egyebek

Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a napirendet.
Szavazás
Az elnökség a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kovács Á.: Megkéri a főtitkárt, hogy vezesse be az 1. napirendi pontot, amely a 2014. évi
országos tisztújítás előkészítéséről és az ütemezés meghatározásáról szól.
Halm T.: Bejelenti, hogy 2014-ben az MKT „nagy” közgyűlést tart, ahol a gazdálkodásról szóló
beszámoló elfogadásán túl tisztújítás is lesz. Valószínűleg a rendszerváltás óta ez lesz a legnagyobb mértékű tisztújítás, mind a megyei szervezetekben, mind a szakosztályokban és talán az
országos elnökségben is. Javasolja, hogy a kiosztott ütemezési javaslatnak megfelelően az országos jelölőbizottság a választások árpilis elejére várhatóidőpontja miatt a szokásosnál később,
áprilisban végezze el a munkájának zömét. Javaslata a menetrendre a következő: januárban az
MKT országos titkári értekezletet tart a tisztújítás menetéről. Márciusban az elnökség ülésezik, és
felkéri a jelölőbizottságot. A jelölőbizottság a ciklus utolsó elnökségi ülésén, április 22-dikén tenne
jelentést a munkájáról. A tisztújító küldöttközgyűlést pedig május 23-án vagy 30-án tartaná meg a
társaság. Hangsúlyozza, hogy a megyei szervezetek és a szakosztályok márciusban-áprilisban
maguk is tisztújítást tartanak, és az ő beszámolóikat is figyelembe véve készülnek el a ciklus tevékenységéről beszámoló dokumentumok. Kiemeli, hogy az új elnökség összeállításakor törekedni
kell a kiegyensúlyozottságra és a reprezentativitásra is, így fontos, hogy a megyei szervezetek és a
szakosztályok képviselői mellett az állami, az akadémiai és a vállalati szféra képviselői is helyet
kapjanak benne.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és vitára bocsátja a javaslatot.
Török Á.: Jónak tartja és támogatja a főtitkár által ismertetett ütemtervet.
Kovács Á.: Pragmatikus szempontok miatt a főtitkár által ismertetett dátumokat tartania kell az
MKT-nak, de nem hiszi, hogy a szervezetnek meg kellene hajolnia bármilyen kormányzati szín
előtt. Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, szavazásra bocsátja a tisztújítás menetrendjét.
Szavazás
Az MKT elnöksége a főtitkár által előterjesztett ütemtervet egyhangú szavazással elfogadta.

Az MKT elnökségének 1/4/2013.12.11. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
az országos tisztújítás előkészítésére a mellékelt ütemezést elfogadta.
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra. Mivel sem az Ifjúsági Bizottság elnöke, sem a találkozót
szervező és levezénylő főtitkárhelyettes nem tud részt venni az ülésen, a főtitkárt kéri meg, hogy
adjon tájékoztatást az elnökségnek a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok 2013. évi Találkozójáról.
Halm T.: A Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója – a vándorgyűlés és a FIKOT
mellett – az MKT harmadik „zászlósjahó-rendezvénye”. A társaság 2011-ben szervezte meg az
első ilyen találkozót Gyulán. A 2012-es rendezvény helyszíne Nagyvárad volt, most pedig – mivel
minden páratlan évben Magyarországon van a rendezvény – Móron volt a találkozó. A novemberi rendezvényen mintegy 100 fiatal vett részt, részben az MKT-tól, részben a határainkon túli
testvérszervezetektől, az előadók között Kovács Á. mellett ott volt Wolf László elnökségi tag,
valamint kamarai vezetők, a MOL-tól Miklósi László, valamint több, a kárpát-medencei gazdaságfejlesztésért felelős államigazgatási szakember is. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az
erdélyi kollégák ragaszkodtak hozzá, hogy kifizetik a részvételüket a rendezvényen. Véleménye
szerint ez is azt mutatja, hogy az RMKT anyagilag is megerősödött.
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Kovács Á.: A találkozó valamennyi programján részt vett, és mindegyiket jónak ítéli. Úgy látja,
hogy a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak elnöke, Radetzky Jenő ambiciózusan kezeli a kárpát-medencei együttműködés ügyét. Az együttműködés az MKT szempontjából fontos, a szervezet alapszabályában lefektetett, nemzetpolitikai célok teljesülésén túl a
személyes és az egyetemi kapcsolatok építése miatt egyaránt. Miután az elnökség tagjai közül más
nem kíván hozzászólni, megkéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a tájékoztatót.
S z a v a z á s.
Az MKT elnöksége a főtitkár tájékoztatóját egyhangú szavazással elfogadta.

Az MKT elnökségének 2/4/2013.12.11. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok 2013. évi Találkozójáról kapott tájékoztatót elfogadta.
Kovács Á.: Rátér a 3. napirendi pontra, amely hozzájárulás egy új szakosztály megalakításához.
Megkéri a főtitkár, terjessze elő a napirendi pontot.
Halm T.: Az alapszabály szerint az elnökség hozzájárulása szükséges egy-egy új szakosztály megalakításához. Heil Péter, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábbi elnökhelyettese kereste meg
néhány hónapja azzal, hogy mivel az új programozási időszakkal, 2014-ben új időszámítás
kezdődik az EU-ban, érdemes lenne egy, elsősorban az uniós fejlesztésekkel foglalkozó
fejlesztéspolitikai szakosztályt indítani az MKT-n belül. A javaslattal a főtitkár mellett Kovács Á.
elnök úr is egyetértett. A szakosztály már megtartotta előzetes alakuló ülését, ahol a jelenlévők a
Fejlesztéspolitikai Szakosztály elnökének Baráth Etele volt Európa-ügyi minisztert, az EGSZB
tagját, titkárának pedig Heil Pétert választották.
Kovács Á.: Megköszöni a bevezetőt, és megkérdezi, hogy más szakosztályoknál várható-e változás.
Halm T.: Úgy tudja, hogy a Pénzügyi Szakosztály elnöke, Farkas István tervezi a lemondását, és
a tisztújítás során Hegedüs Éva lehet a jelölt a szakosztály elnöki posztjára. A megyéknél pedig
több olyan szervezet is van, ahol a megyei elnök, sőt esetenként a titkár is már a fővárosban
dolgozik. Ezeknél a szervezeteknél lehetnek személyi változások.
Török Á.: Az iránt érdeklődik, hogy mi a helyzet azokban a megyékben, ahol korábban nem volt
szervezet.
Halm T.: Néhány megye sajnos tartósan fehér foltnak számít, és az elmúlt évek nem az erősödés
évei voltak az MKT számára. Ugyanakkor örömteli, hogy Bács-Kiskun megyében Király László
György elnökletével, Veszprém megyében pedig Halmai Péter vezetésével alakult szervezet.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy ezek szerint 50 százalékkal csökkent a fehér foltok száma. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy Tolna megyében végül személyi okok miatt nem alakult
meg a szervezet, jelentős változások történtek ugyanis a Paksi Atomerőmű vezetésében.
Beke-Martos G.: Arra kíváncsi, hogy hoz-e ténylegesen új tagokat a Fejlesztéspolitikai Szakosztály, vagy csak a többes tagságok számát növeli.
Halm T.: A szakosztály előzetes alakuló ülésén 10 fő volt jelen, ebből 4-en új MKT-tagok. Az
egykori Nemzeti Fejlesztési Hivatalból többen jelezték, hogy belépnének, tehát lesznek új tagok.
A többes tagság kapcsán megjegyzi, hogy míg régen egy tag csak egy szakosztálynak lehetett a
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tagja, ma már bárki bárhány szakosztályba beléphet. Ezért értelemszerűen többes tagságok vannak a szervezetben. Ez ugyanakkor a szervezet működésében az eddigi tapasztalatok szerint nem
jelent gondot. A küldöttközgyűlésen az alapszabály értelmében minden szakosztálynak annyi
szavazata van, ahány fizető tagja volt az előző évben.
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, szavazást rendel el. Kéri az elnökség tagjait, hogy adják meg a hozzájárulást a Fejlesztéspolitikai Szakosztály megalakításához.
Szavazás
Az MKT elnöksége a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

Az MKT elnökségének 3/4/2013.12.11. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
hozzájárul ahhoz, hogy a Fejlesztéspolitikai Szakosztály megalakuljon.
Kovács Á.: Az Egyebek napirendi pont keretében először megadja a szót Halm T. főtitkárnak.
Halm T.: Beszámol az elnökség tagjainak arról, hogy bár a hivatalos értesítés még nem érkezett
meg, a Fővárosi Törvényszék elfogadta az MKT alapszabályának módosítását. A módosítás szükségességéről és a vándorgyűlésen tartott rendkívüli közgyűlésről az előző, október 29-i ülésen
kaptak tájékoztatást az elnökség tagjai.
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a testületnek – mint a Magyar Közgazdász Alapítvány
Kuratóriumának – határozatban kell kezdeményeznie, hogy a bíróság megindítsa a Magyar Közgazdász Alapítvány megszüntetését. Az elnökség korábban már egyetértett ezzel, ám az eljárás
megindításához szükség van egy formális döntésre is. Az alapítvány pénze mára gyakorlatilag
elfogyott, a megmaradt pénzből az elnökség – mint kuratórium – döntése alapján a közelmúltban
két kiadvány megjelenéséhez nyújtott támogatást az alapítvány.
Kovács Á.: Szavazást rendel el. Megkérdezi az elnökséget – mint a Magyar Közgazdász Alapítvány Kuratóriumát –, hogy kezdeményezi-e a Fővárosi Törvényszéknél az alapítvány megszüntetését.
Szavazás
Az MKT elnöksége – mint az MKA Kuratóriuma – a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

A Magyar Közgazdász Alapítvány Kuratóriumának 1/1/2012.12.11. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége mint a Magyar Közgazdász Alapítvány Kuratóriuma kezdeményezi a
Fővárosi Törvényszéknél az alapítvány megszűntetését.
Halm T.: Becsky Róbert közgazdász újságíró, lapszerkesztő, az MKT egykori Gazdaság c.
negyedéves lapjának felelős szerkesztője, a Vezetéstudomány főszerkesztője 2014 januárjában 75
éves lesz, és visszavonul. Javasolja, hogy ebből alkalomból az elnökség adományozzon számára
Kautz Gyula-díjat.
Asztalos L.: Annak idején Becsky Róbert könyveiből, munkáiból tanult, éppen ezért támogatja a
kitüntetési javaslatot.
Roóz J.: Becsky Róbert mögött sok évtizedes, színvonalas munka áll, a kitüntetése messzemenőkig indokolt.
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Kovács Á.: Szavazást rendel el. Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy a főtitkár felterjesztése alapján támogatják-e Becsky Róbert kitüntetését.
Szavazás
Az MKT elnöksége a felterjesztést egyhangú szavazással elfogadta.

Az MKT elnökségének 4/4/2013.12.11. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
75. születésnapja alkalmából, sok évtizedes munkájának elismeréseként Kautz Gyula-díjat adományoz Becsky
Róbert részére.
Halm T.: Az október 29-i ülésen az elnökség tagjai nem támogatták az 52. Közgazdász-vándorgyűlés augusztus végére tervezett időpontját. A megyei szervezettel egyeztetve az új időponti
javaslat szeptember 4–6. Beszámol az elnökségnek arról, hogy a titkárságvezetővel a napokban
végigjárta a helyszíneket, és a Nyíregyházi Főiskola ideális lesz a vándorgyűlés valamennyi szakmai programjának megrendezéséhez. A főiskolán lévő, PPP-konstrukcióban épült kollégium és a
környék néhány kisebb szállodája, panziója pedig elegendő szálláshelyet biztosít. Összességében
megnyugtatónak ítéli a vándorgyűlés előkészületeit.
Kovács Á.: Szavazást rendel el az 52. Közgazdász-vándorgyűlés új időpontjáról. Megkérdezi az
elnökség tagjait, hogy támogatják-e azt, hogy a konferenciát 2014. szeptember 4. és 6. között
tartsa meg az MKT Nyíregyházán.
Szavazás
Az MKT elnöksége a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

Az MKT elnökségének 5/4/2013.12.11. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
elfogadta az 52. Közgazdász-vándorgyűlés időpontjára tett javaslatot, így a társaság a konferenciát 2014. szeptember 4. és 6. között rendezi meg Nyíregyházán.
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, békés ünnepeket kívánva berekeszti az
elnökség ülését.
Készítette: Nagy Gábor Miklós
Jóváhagyta: Halm Tamás
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