
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2014. március 24-i elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  2014. március 24., 14.00 óra 
Helyszín:  Az MKT székhelye (V. ker., Üllői út 25. 433-as terem) 

  
Jelen vannak: 

Az elnökség tagjai: 
Asztalos László J Auth Henrik K Balázs Péter E 
Beke-Martos Gábor E Bod Péter Ákos E Fazekas Károly E 
Galambos Tamás J Géczi György J Halm Tamás J 
Herich György K Kádár Béla K Kovács Árpád J 
Losoncz Miklós K Madár István E Madarász László J 
Mádi Zoltán E Magda Róbert J Palócz Éva J 
Pongrácz Ferenc K Szász Károly E Szél Ervin K 
Terták Elemér E Török Ádám K Wolf László E 

 
A felügyelőbizottság tagjai: 

Béhm Imre J Borbély Attila K 
Dobrocsi 

Nándor 
K 

Kerekes György J Polay József K Roóz József K 
Székács Anna J Zalán Barnabás K   

 
Vendégek és az MKT titkárságának munkatársai: 
Nagy Gábor Miklós K   

 
J = jelen volt; K = kimentette magát; E = elektronikusan szavazott 
 

Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait. Elmond-
ja, hogy Nagy Gábor Miklós szabadságon van, Budapesttől távol, ezért a jegyzőkönyv 
vezetésével Halm Tamást bízzuk meg. Bejelenti, hogy ennek az összetételű elnökségnek 
ez az utolsó előtti ülése, és az országos tisztújításig már csak április 22-én tart ülést a 
testület. Javaslatot tesz a napirendre, amely az előzetesen kiküldött meghívónak meg-
felelően a következő: 

1. Időközi tájékoztató a tisztújítási folyamat előrehaladásáról, döntés a 2014. évi országos 
tisztújító küldöttközgyűlés összehívásáról – Halm Tamás 

2. Az országos elnökség és felügyelőbizottság tagjait jelölő bizottság felkérése – Kovács 
Árpád 

3. Tájékoztató az Ifjúsági Bizottság vezetői hétvégéjéről – Géczi György  

4. Javaslat a 2014. évi közgazdász-vándorgyűlés fő témájára – Kovács Árpád 

5. Egyebek. 
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Galambos T.: Kéri, hogy a 2014. évi KÁMFOR előkészítését is tűzzük napirendre.  
 
Kovács Á.: Kéri az elnökség tagjait, hogy a javasolt módosítással fogadják el a napirendet. 
 
S z a v a z á s  
 
Az elnökség a napirendi javaslatot, Galambos T. kiegészítésével, egyhangúlag elfogadta. 
 
Kovács Á.: Megkéri a főtitkárt, hogy az 1. napirendi pont keretében adjon tájékoztatást a 
2014. évi országos tisztújítás előrehaladásáról.  
 
Halm T.: Tájékoztatja az elnökséget és a felügyelőbizottságot arról, hogy a megyei 
szervezeteknél és a budapesti szakosztályoknál rendben zajlik a közgyűlésük előkészítése, 
illetve lebonyolítása. Természetesen az egyes szervezetek között – ebben is – mutatkoznak 
különbségek: vannak, ahol nagyon precíz beszámolók készülnek, máshol kicsit nagy-
vonalúbban veszik az előkészítést. Szinte minden szervezetnél lesz változás a vezetésben, 
néhol az elnök és/vagy a titkár is új ember lesz. A főtitkár kéri, hogy az elnökség döntsön 
a küldöttközgyűlés időpontjáról, hogy az érintetteket az alapszabályban rögzített formában 
és időben tájékoztathassuk. Javaslata: május 22., 10 óra. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és vitára bocsátja a javaslatot, melyet azzal egészít 
ki, hogy Csaba Lászlót ajánlja a küldöttközgyűlés szakmai előadásának megtartására. Az 
akadémikussal előzetesen egyeztetett, aki örömmel fogadná a felkérést. 
 
Madarász L.: Megjegyzi, hogy Csaba László a közelmúltban tartott náluk egy korrekt, 
kiváló előadást. Támogatja a küldöttközgyűlésre való meghívását. 
 
Székács A.: Megkérdezi, mikorra lesznek kész a számszaki beszámolók. 
 
Halm T.: Biztosítja a felügyelőbizottságot, hogy az április 22-i elnökségi ülés meg tudja 
vitatni a szokásos szerkezetű beszámolót. 
 
Kovács Á.: Kéri az elnökséget, hogy fogadja el a főtitkár tájékoztatóját, és a javaslatnak 
megfelelően döntsön a küldöttközgyűlés összehívásáról. 
 
S z a v a z á s 
 
Az MKT Elnöksége a tájékoztatót és a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Az MKT Elnökségének 1/1/2014.03.24 sz. határozata: Az elnökség az országos tisztújítás 
előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. Az elnökség a 2014. évi országos tisztújító küldöttközgyűlést 
május 22-én 10 órára összehívja. A szakmai előadás megtartására Csaba Lászlót kérjük fel. 
 
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra, az országos jelölőbizottság felkérésére. Elmondja, 
hogy célszerű lenne követni a hagyományainkat, vagyis az öttagú jelölőbizottságba olyan 
személyeket kellene felkérni, akik a legjobban ismerik a szervezetet: az elnökségből és a 
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felügyelőbizottságból kellene meríteni. A jelölőbizottsági tagság nem zárja ki, hogy az 
illető később a jelöltek között is szerepeljen. A legutóbbi jelöléskor Török Ádám 
akadémikus vezette a testületet, de most nem tudja vállalni ezt a feladatot. Ezért Kovács 
Á. – a főtitkárral egyetértésben – megkereste Auth Henriket, aki korábban már ellátta ezt 
a funkciót. Auth H. igent mondott az előzetes felkérésre. Kovács Á. javasolja, hogy 
Galambos Tamás, Kerekes György, Madarász László és Székács Anna legyenek a 
bizottság tagjai. Közülük ketten (Kerekes Gy. és Székács A.) már korábban is részt vettek 
ilyen munkában, Galambos T. és Madarász L. pedig „újak” ebből a szempontból. 
 
Kovács Á.: Megkérdezi, hogy a jelöltek elvállalják-e a jelölőbizottság munkájában való 
részvételt. (Mindegyikük elvállalja.) Ezután az elnök megkérdezi, hogy van-e hozzászólás 
vagy egyéb javaslat. Mivel nincsen, szavazásra bocsátja a jelölőbizottság felkérését. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az MKT elnöksége a jelölőbizottság összetételére vonatkozó javaslatot egyhangú szava-
zással elfogadta. 
 
Az MKT Elnökségének 2/1/2014.03.24 sz. határozata: Az elnökség az országos vezető 
testületek tisztújításának előkészítésére a következő jelölőbizottságot bízta meg: Auth Henrik elnök, 
Galambos Tamás, Kerekes György, Madarász László és Székács Anna tagok. 
 
Kovács Á.: Rátér a 3. napirendi pontra, amely az Ifjúsági Bizottság vezetőképző hét-
végéjéről szóló tájékoztatás. Felkéri Géczi Györgyöt, az IB elnökét, hogy tartsa meg a 
tájékoztatót. 
 
Géczi Gy.: Elmondja, hogy március első hétvégéjén, Csillebércen tartották az ifjúsági 
vezetőképzést, amelyen nagyszámú magyarországi tagunk mellett erdélyi és vajdasági 
kollégák is részt vettek. A hagyományos programpontok (a szervezetek bemutatkozása, 
tapasztalatcseréje, féléves értékelése) mellett frissítették az Ifjúsági Bizottság szervezeti és 
működési szabályzatát, valamint útmutatót készítettek leendő helyi szervezetek létre-
hozására. Ezt már ezekben a hetekben hasznosíthatja is a most alakuló nyíregyházi 
főiskolai csoport. A hétvége programja Benda József tréningjével ért véget, aki Belbin-
teszt kitöltetésével segítette a résztvevők önismeretének fejlesztését. 
  
Kovács Á.: Megköszönte a tájékoztatót, valamint köszönetet mondott az IB színvonalas 
munkájáért. Mivel nem volt sem kérdés, sem hozzászólás, felkérte az elnökség tagjait, 
hogy fogadják el az IB elnökének tájékoztatóját. 
  
S z a v a z á s 
 
Az MKT elnöksége a tájékoztatót egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Az MKT Elnökségének 3/1/2014.03.24 sz. határozata: Az elnökség az MKT Ifjúsági 
Bizottságának vezetői hétvégéjéről kapott tájékoztatót elfogadta. 
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Kovács Á.: Az elnökségi ülésen felvett új napirendi pont keretében megadta a szót 
Galambos Tamás főtitkárhelyettesnek. 
 
Galambos T.: Elmondta, hogy az RMKT két évvel ezelőtt igen magasra helyezte a 
mércét a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozójának megrendezésével: egy 
négycsillagos szállodában tartották a tanácskozást. Tavaly mi is igyekeztünk a nagy-
váradihoz hasonló környezetet találni, amelyet – Radetzky Jenőnek, a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökének segítségével – sikerült is teljesítenünk: Móron egy 
szintén négycsillagos szállodába vihettük a rendezvényt. Idén ismét határon túl lesz a 
KÁMFOR: szeptember végén vagy október elején Palicson találkoznak a kárpát-medencei 
fiatalok. Május 17-én lesz a Vajdaságban a VMKT szokásos éves konferenciája, ott ül 
majd össze a szervezőbizottság. 
 
Kovács Á.: Az elnökség nevében megköszönte a főtitkárhelyettesnek a tájékoztatást. Az 
5. napirendi pontra térve kérte az elnökség tagjait, javasoljanak témát, illetve mottót a 
szeptember 4–6-án Nyíregyházán megtartandó vándorgyűlésnek. 
 
Több javaslat is elhangzott, végül az elnökség a „Tíz év az EU-ban: Az elkötelezettség és 
a nyitottság szerepe a gazdasági növekedésben” címet fogadta el. 
 
Az MKT Elnökségének 4/1/2014.03.24. sz. határozata: Az MKT Elnöksége a 2014. 
évi közgazdász-vándorgyűlés fő témájául a következőt fogadta el: „Tíz év az EU-ban: Az 
elkötelezettség és a nyitottság szerepe a gazdasági növekedésben.” (A határozat egy-
hangú.) 
 
Kovács Á.: Az egyebek napirendi pont keretében először megadja a szót Halm T. főtit-
kárnak. 
 
Halm T.:  
 
a) A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetünk jelentkezett a 2015. évi köz-
gazdász-vándorgyűlés megrendezésére. A főtitkár támogatja a kezdeményezést. 

 
Kovács Á.: Szavazást rendel el. 
 
S z a v a z á s 
 
Az MKT elnöksége a egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Az MKT Elnökségének 6/1/2014.03.24 sz. határozata: Az Elnökség az MKT Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének meghívását elfogadva, 2015-ben Miskolcon rendezi meg a köz-
gazdász-vándorgyűlést. 
 
b) Az MKT tisztújítási folyamatában sorra érkeznek kitüntetési javaslatok. Az első 
négy előterjesztést ismerteti: 
a. Román Zoltán, az Ipari Szakosztályunk volt elnöke március 5-én töltötte be 
a 90. évét. Április második felében az MTA-n tudományos ülést rendeznek 
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a tiszteletére. Az Ipari és Vállalkozási Szakosztályunk elnöksége javasolja 
Kautz Gyula-díj odaítélését Román Zoltánnak. 

b. A Pénzügyi Szakosztály vezetősége leköszönő elnöküknek, Farkas István-
nak Közgazdász Nagydíj adományozását javasolja. 

c. A Fejér megyei szervezetünk elnöksége elnökének, Madarász Lászlónak 
Láng Lajos-díj adományozását kéri. (Madarász László e pont tárgyalásának 
idejére elhagyta a termet.) 

d. A Heves megyei szervezetünk elnöksége leköszönő titkárának, Wenczel 
Katalinnak Közgazdász Díj odaítélését javasolja. 
 

Kovács Á.: Szavazást rendelt el. Az elnökség egyenként szavazott a kitüntetésekről. 
 
S z a v a z á s 
 
Az MKT elnöksége a javaslatokat egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Az MKT Elnökségének 7/1/2014.03.24 sz. határozata: Az Elnökség Kautz Gyula-díjat 
adományoz Román Zoltánnak, Közgazdász Nagydíjat Farkas Istvánnak, Láng Lajos-díjat Madarász 
Lászlónak, valamint Közgazdász Díjat Wenczel Katalinnak. 
 
Székács A.: Felhívta az elnökség figyelmét, hogy az új Polgári Törvénykönyv életbelépte 
és egyéb jogszabályi változások miatt a civil szervezetek jogi környezete alaposan módo-
sult. Javasolta, hogy a következő elnökségi ülésre hívjunk meg egy civil ügyekkel foglal-
kozó jogászt. 
 
Kovács Á.: Megköszönte a javaslatot, és ígéretet tett, hogy a jogi előadást megszervezzük 
az áprilisi elnökségi ülésre. Végül megköszönte a részvételt, és berekesztette az elnökség 
ülését, bejelentve, hogy a következő – utolsó – ülés április 22-én, 14 órakor lesz. 
 
Készítette: Halm Tamás 
 
 
 
Az elnökségi ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt részt venni nem tudó elnökségi tagok elektronikus úton, e-mailen 
küldték el szavazatukat a napirenden lévő kérdésekben. Valamennyi szavazásra bocsátott témában támogatólag 
szavaztak a következő elnökségi tagok: Balázs P., Beke-Martos G., Bod P. Á., Fazekas K., Madár I., Mádi 
Z., Szász K., Terták E. és Wolf L. 


