
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2015. november 17-i közös elnökségi és felügyelő-bizottsági 

ülésének jegyzőkönyve 
 

Időpont:  2015. november 17., kedd 15 óra 
Helyszín:  Eiffel Palace Irodaház (V. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 78.) 

 
 
Jelen vannak: 

Az elnökség tagjai: 
Asztalos László J Balázs Péter J Balog Ádám K 
Bod Péter Ákos K Fazekas Károly K Galambos Tamás J 
Géczi György J Halm Tamás J Hegedüs Éva J 
Kádár Béla K Kovács Árpád J Losoncz Miklós K 
Madár István J Madarász László J Mádi Zoltán J 
Magda Róbert J Palócz Éva J Patai Mihály K 
Pongrácz Ferenc J Szász Károly J Szél Ervin K 
Terták Elemér K Török Ádám K Wolf László J 

 
 

A Felügyelőbizottság részéről: 
Béhm Imre J Beke-Martos Gábor J Bischof Zsolt J 
Borbély Attila J Dobrocsi Nándor K Kerekes György J 
Sándorné Kriszt Éva J Zsakó Enikő J   

 
 

Meghívottak: 
Bihall Tamás J Szitárcsik Anna J 

 
 

Az MKT Titkárságáról: 
Nagy Gábor Miklós J   

 
J = jelen volt; K = kimentette magát 

 
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottságunk tagjait, a titkárság 
munkatársait, Bihall Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnökét és Szitárcsik 
Annát, a miskolci szervezet alelnökét. Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a napirendet az 
előzetesen kiküldöttnek megfelelően.  

1., Az MKT új közösségi terének bemutatása  
2., Az 53. Közgazdász-vándorgyűlés értékelése  
3., Az 54. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületei  
4., Beszámoló az őszi időszak MKT-s konferenciáiról  
5., Tájékoztatás az MNB-nek leadott pályázati elszámolásról  
6., Tájékoztatás az MKT gazdálkodásának állásáról  
7., Az MKT készülő, új honlapjának bemutatása  
8., Egyebek 

 
S z a v a z á s  a  n a p i r e n d r ő l. 
 
Az elnökség a napirendi javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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Kovács Á.: Rátér az első napirendi pontra, az MKT új közösségi terének bemutatására. Megkéri 
Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot. 
 
Hegedüs É.: Október 12-től, hétfőtől működik új helyen, az Eiffel Palace Irodaház első 
emeletén a Magyar Közgazdasági Társaság Országos Titkársága. Ez az elegáns környezet méltó a 
társaság történetéhez, eredményeihez, rangjához és szakmai tevékenységéhez. Ezt a közösségi 
teret a Magyar Nemzeti Bank támogatásából alakította ki és bútorozta be az MKT. Megköszöni 
az elnökség tagjainak, hogy az előzetes írásos szavazás során támogatták a költözést, egyúttal 
megköszöni a titkárság munkatársainak a költözéssel kapcsolatos munkát. Bejelenti, hogy az 
MNB felé tett vállalásnak megfelelően ebben a közösségi térben nem csak a titkárság irodája 
kapott helyet. Ez a konferenciatechnikai eszközökkel felszerelt helyiség ugyanis alkalmas kisebb 
szakosztályi rendezvények, minikonferenciák, kerekasztal-beszélgetések, találkozók 
megszervezésére és lebonyolítására is. A szakosztályok elnökeinek felajánlja, hogy ha kisebb 
létszámú konferenciát, kerekasztal-beszélgetést vagy csak szakosztályi elnökségi ülést terveznek, 
azt tegyék meg ebben a helyiségben, és töltsék, töltsük meg szakmai programokkal ezt a közösségi 
teret. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi, hogy van-e kérdése vagy hozzászólása 
valakinek az elhangzottakhoz. 
 
Madarász L.:  Megkérdezi, hogy mekkora a helyiség. 
 
Nagy G. M.: Ez a közösségi tér 80,5 négyzetméteres, és ehhez bérel még egy kb. 4 
négyzetméteres raktárat, tárolóhelyiséget a mínusz 4. szinten az MKT. 
 
Kovács Á.: Miután más nem jelentkezik kérdéssel vagy hozzászólásra, rátér a következő 
napirendi pontra, a miskolci vándorgyűlés értékelésére. Javasolja, hogy elsőként a főtitkár 
beszámolóját hallgassa meg az elnökség, majd a megyei szervezet elnökét, Bihall Tamást arról, 
hogy házigazdaként ő hogyan látta a rendezvényt. Megkérem a főtitkár asszonyt, hogy vezesse be 
a napirendi pontot. 
 
Hegedüs É.: Aki ott volt, láthatta, hogy egy jó hangulatú, tartalmas és sikeres vándorgyűlést 
tudhatunk magunk mögött. Több tekintetben is rekordokat döntött az 53. Közgazdász-
vándorgyűlés: a statisztikákat megnézve az elmúlt évek, évtizedek legnagyobb létszámú 
vándorgyűlése volt az idei, egészen pontosan 751 regisztrált résztvevővel. Emellett soha ennyi 
előadója és soha ennyi szekciója nem volt a közgazdász-vándorgyűléseknek: a két plenáris és a 
tizenhárom szekcióülésen összesen több mint 140 nagyszerű előadást hallgathattak meg a 
résztvevők a háromnapos tanácskozáson. Külön öröm, hogy Csányi Sándor is elfogadta a 
meghívásunkat. A sajtó érdeklődése is felülmúlta a korábbi évekét, köszönhetően annak is, hogy 
igényes társaságba, felkészülten, átgondolt prezentációkkal érkeztek az előadók. Úgy véli, hogy a 
szekcióülések programját pedig abszolút a sokszínűség jellemezte. Tartalmi oldalról, 
tapasztalatként megfontolásra javasolja, hogy a szekciók számát valamilyen szinten maximálni 
lenne érdemes. Külön köszönetet mondott a miskolci szervezőknek a második esti programért, 
véleménye szerint a Diósgyőri várban eltöltött estére sokan fognak emlékezni. A konferencia 
anyagi oldaláról szólva arról tájékoztatja az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, hogy a 
rendezvény – elsősorban a szponzori bevételeknek köszönhetően – nyereséges volt, e tekintetben 
pedig külön köszönet illeti az OTP Bank Nyrt.-t. A nyereséget az MKT adományként kapja meg 
a szervező cégtől. 
 
Kovács Á.: Megköszönve a főtitkári bevezetőt, átadja a szót Szitárcsik A.-nak és Bihall T.-nak. 
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Szitárcsik A.: Köszönetét fejezi ki az elnökségnek, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezet kapta a 2015. évi konferencia szervezési jogát. Elmondta, hogy Miskolcon – mint sok 
más helyen az országban – vannak kapacitásproblémák egy ekkora rendezvény megszervezésekor, 
és csak a Miskolci Egyetem tudott elegendő helyet biztosítani a konferenciához. Bejelenti, hogy 
Bihall T. és a megyei kamara révén sikerült a helyi vállalkozókat és a környező települések 
polgármestereit is megszólítani. Elmondja, hogy a megyei szervezetnek nem volt zavartalan a 
kapcsolata a szervező céggel, időnként akadozott a kommunikáció, és nem tette könnyebbé az 
előkészületeket, hogy csak június vége felé indult meg az intenzív szervezőmunka. 
 
Bihall T.: Alapvetően sikeresnek ítéli a vándorgyűlést, amely szakmai szempontból és a 
résztvevők számát tekintve egyaránt jó rendezvény volt. Voltak ugyan súrlódások a szervező Club 
Service Kft.-vel, ám mivel régi, rutinos társaságról van szó, igyekeztek mindent megtenni a 
zavartalan lebonyolítás érdekében. Pozitívumként értékeli, hogy sok helyi szereplő jelent meg és 
kapott szerepet a konferencián, egyúttal reményét fejezi ki, hogy a megyei szervezet által generált 
támogatások és a konferencia pozitív pénzügyi eredménye feljogosítja a megyei szervezetet egy 
szerény összegű támogatásra az országos szervezettől. Bejelenti, hogy tíz év múlva, 2025-ben a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet ismét vállalkozik a vándorgyűlés megszervezésére. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a beszámolókat. A maga részéről három megjegyzést fűz hozzá az 
elhangzottakhoz. Egyrészt őt személy szerint nem zavarta, hogy ilyen gazdag volt a szekciók 
kínálata, hiszen minden évben vannak nagy létszámú szekciók és vannak kicsik is. Azt nem 
tartaná jónak, hogy ha egy szakosztály szekciót szeretne szervezni, és ez fizikailag megoldható, 
akkor ne legyen meg erre a lehetősége. Ehhez persze mindenképpen szükség van főiskolai vagy 
egyetemi háttérre. Másrészt megjegyzi, hogy a részvételi díjakat többen sokallták. 
 
Wolf L.: Úgy látja, hogy egyszerre, párhuzamosan ennyi szekció túl sok. 
 
Balázs P.: Úgy látja: régi dilemma, hogy szükség van-e ennyi szekcióra. Javasolja, hogy erről az 
MKT kérdezze meg a tagságot. 
 
Mádi Z.: Véleménye szerint minden vándorgyűlésnek van egy brandje, ami a legritkább esetben 
szakmai. A tavalyi konferenciát a csülkös kenyér és a pálinka brandelte, az ideit pedig a reneszánsz 
vacsora a Diósgyőri várban, ezért pedig köszönet illeti a szervezőket. A szekciók számát illetpen 
Wolf L.-val ért egyet, és úgy látja, hogy a teljes résztvevői létszám helyett a fizető résztvevők 
száma, valamint a médiamegjelenések intenzitása lenne a jó mérőszám a vándorgyűlés 
eredményességére. 
 
Madarász L.: Véleménye szerint is magasak voltak a részvételi díjak, és idén, az első esti 
programon voltak problémák az étel mennyiségével. 
 
Kovács Á.: Megkérdezi Hegedüs É. főtitkárt, hogy szeretne-e reagálni az elhangzottakra. 
 
Hegedüs É.: Egyetért azzal a felvetéssel, hogy egy kérdőív segítségével kérdezzük meg azokat, 
akik ott voltak az idei vándorgyűlésen, hogy mivel voltak elégedettek és mivel kevésbé, illetve 
hogy mi volt a véleményük az egyes szekciókkal. Felveti, hogy esetleg az a szakosztály szervezhess 
önálló szekciót, aki vállalja, hogy egy minimális résztvevői létszámot is szervez az ülésre. 
 
Nagy G. M.: Ismerteti az idei vándorgyűlés részvételi statisztikáit. Elmondja, hogy a konferencia 
résztvevői közül 192-en fizettek teljes részvételi díjat, 373-an pedig napijegyet váltottak. Ez azt 
jelenti, hogy körülbelül 200-an voltak, akik vendégként vettek részt a rendezvényen. A nem 
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fizetők száma és aránya magasnak tűnhet, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy több mint 
százan voltak közöttük a Miskolci Egyetem oktatói és hallgatói, akik ingyen vehettek részt a 
szakmai programokon, de ellátást nem kaptak. Idén rekordszámú előadó volt, akiknek a többsége 
nem fizetett ugyan részvételi díjat, viszont ellátásként is legfeljebb csak egy ebédre tartott igényt. 
Emellett szép számmal voltak újságírók is a vándorgyűlés vendégei között. 
 
Madár I.: Javasolja, hogy a konferenciával kapcsolatban ne a teljes tagságot, hanem célzottan a 
vándorgyűlés résztvevőit kérdezze meg a társaság. Emellett felveti, hogy a szekciókat ne 
feltétlenül szakosztályonként, hanem inkább több szakosztályt is érintő, aktuális témánként 
szervezze az MKT. 
 
Palócz É.: Úgy látja, hogy vannak nagy érdeklődésre számot tartó szekciók – néhány éve ilyen 
volt a gazdaságpolitikai –, és vannak, amelyek csak egy-egy szűkebb csoportot érintenek. 
 
Bihall T.: A foglalkoztatáspolitikai szekcióban mindössze 20 hallgató volt idén, pedig ez a 
legizgalmasabb kérdés ma Magyarországon. 
 
Kovács Á.: Úgy látja, hogy a vándorgyűlés nagy értéke, hogy nem „igehirdetés”, hanem – 
különösen a szekciókban – igazi, érdemi vita és párbeszéd zajlik. Amellett, hogy a konferencia 
találkozási lehetőség is, sokan emiatt jönnek évről évre.  
 
Madarász L.: Javasolja, hogy az MKT levélben keresse meg az ország 500 legnagyobb vállalatát 
– ehhez a HVG TOP500-as kiadványa jó alapot ad –, és kínáljon szponzorációs, előadási és 
részvételi lehetőséget is a számukra. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a hozzászólásokat, és javasolja, hogy az idei konferencia tapasztalataival 
felvértezve térjen rá az elnökség a jövő évi konferencia előkészületeire. Megkéri a főtitkár 
asszonyt, hogy adjon tájékoztatást nekünk az előkészületek állásáról. 
 
Hegedüs É.: Az elnökség már korábban döntött arról, hogy a jövő évi közgazdász-
vándorgyűlésnek Kecskemét adjon otthont. Nagy G. M. titkárságvezető személyesen egyeztetett a 
kecskeméti polgármester asszonnyal és a stábjával, valamint a megyei szervezet vezetőivel, Király 
László György elnökkel és Szenes Márton titkárral a vándorgyűlés technikai-logisztikai igényeiről 
és a szervezéssel kapcsolatos feladatokról. A polgármester asszony – a városi rendezvényeket is 
figyelembe véve – a 2016. szeptember 15–17., vagy szeptember 22–24. közötti napokat javasolta, 
természetesen hagyományaink szerint egy csütörtök–péntek–szombat hármast. Hogy a technikai 
lebonyolítás hogy működik majd, arról még egyeztetések szükségesek. A helyiek szekciótémákra 
is tettek javaslatot: javasolták, hogy a központi téma a humánerőforrás-fejlesztés és az innováció 
legyen. Jó ötletnek tartja Madarász L. felvetését az 500 legjelentősebb magyar nagyvállalat 
megkeresését illetően. 
 
Kovács Á.: Megkérdezi az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni a napirendhez. 
 
Borbély A.: Jövőre két nagy sportesemény, olimpia és labdarúgó EB is lesz, ezek apropóján a 
sportközgazdasági szakosztály szeretne önálló szekcióval megjelenni, akár friss olimpiai bajnokok 
részvételével. 
 
Balázs P.: Arról érdeklődik, hogy volt-e korábban vándorgyűlés Kecskeméten, illetve van-e egy 
ekkora konferencia megszervezéséhez kellő infrastruktúra. 
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Nagy G. M.: A polgármester asszonytól és a stábjától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem 
szükséges feltétlenül a főiskolán lebonyolítanunk a konferenciát, a városközpontban megépült 
Agóra konferenciaközpont ugyanis megfelelő teremkapacitással szolgál, és a Mercedes-beruházás 
eredményeként a szálláskapacitás is megfelelőnek tűnik.  
 
Halm T.: 1974-ben biztosan volt vándorgyűlés Kecskeméten. 
 
Wolf L.: Borbély A. hozzászólásához kapcsolódva úgy véli, érdekes téma lenne egy olimpia 
pénzügyi projektelemzése. 
 
Asztalos L.: Az előző napirendi ponthoz javasolja, hogy az elnökség fejezze ki köszönetét az idei 
vándorgyűlés szervezőinek. 
 
Kovács Á.: Megköszöni az értékes javaslatokat, hozzászólásokat. Egyúttal felkéri a főtitkár 
asszonyt és a titkárságot, hogy a technikai-logisztikai kérdésekben kezdjék meg a szervező 
munkát. A tartalmi kérdésekre, a szekciókra és a plenáris előadókra pedig a jövő év elején 
visszatér az elnökség. Bejelenti, hogy a következő napirendi pont tájékoztatás az MKT őszi 
rendezvényeiről. Felkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy számoljon be az MNB-vel közös 
konferenciáról. 
 
Hegedüs É.: A bankrendszer jövője a közép- és kelet-európai régióban - ezzel a címmel 
szervezett rangos nemzetközi konferenciát körülbelül 200 résztvevővel a Magyar Közgazdasági 
Társaság és a Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 30-án Budapesten, az MKB Bank 
székházának báltermében. A konferencia délelőtti szakaszában előadást tartott Matolcsy elnök úr, 
a török és a lengyel jegybank elnöke, a román, a szlovén és az osztrák jegybank alelnöke, délután 
pedig Balog Ádám urat, Patai Mihály elnök urat, Bencsik Lászlót, Szabó Leventét, Nagy Márton 
alelnök urat és Hegedüs É.-t hallhatta a közönség, a zárszót pedig Kovács Á. mondta. Azt 
gondolom, hogy az MKT igen erőteljesen képviseltette magát ezen a rangos és színvonalas 
konferencián, a költségeket pedig teljes egészében MNB-támogatásból fizettük. 
 
Kovács Á.: Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Költségvetési Tanács számára készített 
háttértanulmányok bemutatására szervezett közös, szakmai konferenciát 2015. október 13-án, 
kedden Budapesten, a Budapest Gazdasági Főiskola Aulájában a Költségvetési Tanács Titkársága 
és a Magyar Közgazdasági Társaság. A mintegy 130 fős konferencián Vincze János, az MTA 
KRTK tudományos tanácsadója, Vértes András és Karsai Gábor a GKI-tól, Virovácz Péter a 
Századvégtől, Baksay Gergely az MNB-től és Pulay Gyula az ÁSZ-tól tartottak előadást, majd egy 
elemzői kerekasztal-beszélgetést szerveztünk Madár István, Gárgyán Eszter, Tóth Gergely és 
Tardos Gergely közreműködésével. 
 
Bejelenti, hogy a hazai felsőoktatásban az eddigi legnagyobb startup-programot indította el 
október közepén a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága. A Pallas Athéné Domus 
Animae Alapítvány több mint 2,2 millió forintos támogatásával megvalósuló, MKT UniStar 
programsorozat részeként három egyetemen – a Corvinuson, a Műegyetemen és a MOMÉ-n – 
ismerkedhettek meg egy-egy előadás keretében a startup-vállalkozóvá válás kihívásaival az 
érdeklődő egyetemisták és főiskolások. Az elmúlt hétvégén pedig, ugyancsak a program részeként 
egy workshopot szerveztek a Kossuth Klubban a fiatalok. A program ezzel nem ért véget: egy 
startup-versennyel zárul majd a jövő tavaszi FIKOT-on, a nyertesek pedig egy-egy szakmai utat 
nyernek a világ startup-központjába, a Szilícium-völgybe. 
 
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról is, hogy a múlt héten volt a Corvinuson a szokásos, 
háromnapos BÉKÖN, a Budapesti Közgazdasági Napok, 400 ezer forintos pályázati 
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támogatással. És ezen a hétvégén immár ötödik alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei 
Fiatal Közgazdászok Találkozóját (KÁMFOR) Szegeden, a Novotel Hotelben a Magyar 
Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társasággal a 
Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciójával karöltve.  
 
Miután kérdésre, hozzászólásra senki sem jelentkezik, rátér az ötödik napirendi pontra, a Magyar 
Nemzeti Bank támogatásának elszámolására. Megkéri a főtitkár asszonyt, hogy adjon tájékoztatást 
az elnökségnek és a felügyelőbizottságnak a témában. 
 
Hegedüs É.: 2014 őszén egy három évre szóló együttműködési megállapodást kötött az MKT a 
Magyar Nemzeti Bankkal. A program részeként a 2014. szeptember 1. és 2015. szeptember 30. 
közötti időszakra összesen 30+3 millió forint támogatást kapott az MKT, alapvetően három 
célra. Egyrészt az MKT új irodájának és közösségi terének kialakítására, másrészt az MKT 
internetes megjelenésének korszerűsítésére, harmadrészt pedig az MKT programkínálatának 
erősítésére, a társaság konferenciáinak, szakmai rendezvényeinek a támogatására. A plusz 3 millió 
forintot célzottan a szeptember 30-i, nemzetközi konferenciára adta az MNB. Tájékoztatja az 
elnökséget arról, hogy a 33 millió forintos támogatási keretet maradéktalanul felhasználta a 
társaság, az elszámolást – egy nagyjából 250 oldalas paksamétát – a titkárság összeállította, és azt a 
szerződéses határidőre leadta az MNB-nek, ahol azt el is fogadták. Az elszámolás benyújtásával 
párhuzamosan az MNB elkezdte előkészíteni a következő 30 milliós éves támogatási szerződést.  
 
Madarász L.: A gazdálkodásról szóló írásos előterjesztés tartalmazza, hogy az MKT új közösségi 
terének kialakítási költségeit az MKT egy összegű értékcsökkenési leírással írja le. Javasolja, hogy 
ez ügyben egyeztessen a társaság könyvelője és könyvvizsgálója, mert ez így a számviteli törvény 
előírásaiba ütközhet. 
 
Nagy G. M.: Tájékoztatja az elnökséget és a felügyelőbizottságot, hogy az egy összegű 
értékcsökkenési leírás kapcsán a könyvelő és a könyvvizsgáló egyeztettek, és közösen javasolták 
ezt a megoldást, mivel felesleges adminisztrációt szülne ennek a bérelt ingatlanon végrehajtott 
beruházásnak a görgetése – évenkénti elhatárolása, illetve leírása – 16 vagy 18 éven át. 
 
Sándorné Kriszt É.: A felügyelőbizottság elnökeként és okleveles könyvvizsgálóként is úgy látja, 
hogy az egy összegű értékcsökkenési leírás kapcsán a számviteli törvény választási lehetőséget ad, 
különösen non-profit szervezetek esetében. Felajánlja, hogy a felügyelőbizottság utánanéz a 
kérdésnek. 
 
Hegedüs É.: Úgy véli, hogy amennyiben lehet így is és úgy is kezelni az értékcsökkenési leírást, 
érdemes a társaságnak azt az eljárást alkalmaznia, amelyik egyszerűbb. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és rátér a következő napirendi pontra, az MKT 
gazdálkodásáról szóló időszaki beszámolóra. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a 
napirendi pontot. 
 
Hegedüs É.: Szeptember 30-i fordulónappal összeállított a titkárság egy tájékoztatót az MKT 
gazdálkodásának állásáról. Magát a tájékoztatót a napokban elektronikusan kiküldtük minden 
elnökségi és felügyelő-bizottsági tagnak, így csak néhány tételt emel ki, illetve néhány dologra 
szeretné felhívni a figyelmet. A magánszemélyek által fizetett egyéni tagdíjak a fővárosban 
szeptember 30-ig 4 millió 902 ezer Ft-ot tettek ki, mindössze 54 ezer forinttal kevesebbet a tavalyi 
egész évinél. Ez részben annak is köszönhető, hogy az MKB Bank Zrt. – a Magyar Nemzeti 
Bankhoz hasonlóan – átvállalta a munkatársai egyéni tagdíját, és számos új tagot hozott a 
társaságnak az év folyamán. Ezért külön köszönet illeti – távollétében is – Balog Ádám elnök-
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vezérigazgató urat. A jogi tagdíjak a szeptember 30-i állapot szerint ugyan elmaradnak a várható 
szinttől, de ennek az oka az, hogy a tagdíjakat szokás szerint szeptemberben számlázta ki a 
társaság a jogi tagoknak. A bevételek és kiadások egyenlege a szeptember 30-i állapot szerint, az 
MKT egészére nézve összességében 6 millió 554 ezer Ft pozitív eredményt mutat. Bár ezt az 
eredményt az év végéig még sok tényező befolyásolja, várhatóan pozitív eredménnyel zárja majd a 
2015. évet a Magyar Közgazdasági Társaság.  
 
Kovács Á.: Megköszöni Hegedüs É. főtitkárnak a tájékoztatást és az erőfeszítéseit, aminek 
nagyban köszönhető az, hogy ilyen stabil az MKT gazdálkodása és anyagi helyzete. Miután 
kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik, rátér a következő napirendi pontra. Megkéri Nagy 
G. M. titkárságvezetőt, hogy mutassa be a folyamatban lévő honlapfejlesztés irányait. 
 
Nagy G. M.: Az MKT honlapjának a megújítását két dolog vezérli: a hagyományőrzés és a 
megújulás. Az MKT honlapjának megújítását a dizájn és a régi honlappal kapcsolatos technikai 
problémák mellett az a régi célkitűzés is indokolta, hogy egyrészt a honlapunkon bejelentkezve ki-
ki láthassa és módosíthassa a saját adatait, másrészt hogy lehetőséget teremtsünk a honlapon 
keresztül a tagdíj internetes befizetésére Paypal használatával és bankkártyával is. Az új honlap 
logikájában nagyban támaszkodik a régire. Van egy menüpont a társaságról, amely tartalmazza a 
kötelezően közzéteendő információkat – az alapszabályt, az egyszázalékkal kapcsolatos 
információkat, a közhasznúsági jelentéseinket és így tovább –, az elnökség, a felügyelőbizottság, a 
szakosztályok és a megyei szervezetek főbb adatait. A két legfontosabb menüpont továbbra is a 
Hírek és az Események. A nyitóoldalon a három legfrissebb hír és a három legközelebbi 
rendezvény (vagy annak hiányában a legutóbbi rendezvények) ajánlója látható. A Hírek és az 
Események oldalon egyaránt van archívum, ide át lett emelve a régi honlap archív tartalma is, 
naptárral és szabadon kereshető formában is. Új menüpont a Multimédia, itt fotó- és 
videógalériák találhatók. A Gazdaság menüpont alatt az MKT egykori gazdaságpolitikai 
folyóiratának számaihoz tettünk linkeket – sajnos ezek nem nálunk vannak digitálisan (csak itt a 
könyvespolcon), hanem a Matarka archívumában. Az MKT-kártya menüpont nem változott. 
Fontos új menüpont viszont a Támogatók: itt teszünk eleget a jogi tagjainknak tett 
vállalásunknak, és persze az átláthatóságnak is. A láblécben – ahogyan szokás – az elérhetőségeink 
láthatóak, valamint lent, a bal oldalon egy belépési ablak. A honlap itt lesz összekötve a 
tagnyilvántartó adatbázissal. Most folyik a fejlesztése annak, hogy a tagjaink felhasználónévvel és 
jelszóval bejelentkezve láthassák és szükség esetén módosíthassák is a saját adataikat. Emellett 
úgy tervezzük, hogy már a jövő év elején, a tagdíjbefizetéseknél lehetőséget teremtünk itt a 
tagjainknak a PayPalos és a bankkártyás tagdíjfizetésre is. Ez első körben a fővárosi tagok 
esetében működik majd. Az új honlap tesztverziója a http://test.mkt.hu címen elérhető. Megkéri 
az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, hogy ha idejük engedi, nézzék át az új honlapot, és az 
esetleges észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a titkárságra. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása a honlappal kapcsolatban. 
 
Balázs P.: Javasolja, hogy az MKT nemzetközi kapcsolatai is kapjanak helyet – legalább említés 
szintjén – az új honlapon. 
 
Nagy G. M.: Ígéretet tesz rá, hogy a Társaság menüpont alatt kialakít egy külön menüpontot és 
aloldalt a nemzetközi kapcsolatoknak, feltüntetve a határainkon túli testvérszervezetek és a 
Nemzetközi Közgazdasági Társaság adatait. 
 
Kovács Á.: Miután kérdésre vagy hozzászólásra más nem jelentkezik, rátér az Egyebek napirendi 
pontra. Ennek keretében tájékoztatja az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait arról, hogy 
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megtartotta újjáalakuló ülését szeptember végén a Magyar Közgazdasági Társaság Somogy Megyei 
Szervezete Kaposváron. A Kaposvári Egyetem és a Somogy Megyei Vállalkozói Központ 
partneri együttműködésével újjáalakult szervezet elnökévé Parádi-Dolgos Anettet, a Kaposvári 
Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docensét, dékánját választották. A Somogy 
Megyei Szervezet titkára Varga József, a Kaposvári Egyetem egyetemi docense lett. Az újjáalakult 
megyei szervezet a hónap végén egy konferenciát szervez a kaposvári Megyeházán. Bejelenti, 
hogy az MKT elnökségéből többeket megkeresett Raffai Zsuzsa asszony azzal, hogy alapítványt 
hoztak létre Varga István professzor emlékére, akinek jelentős szerepe volt a ’60-as években az 
MKT újraindításában. 
 
Kerekes Gy.: Javasolja, hogy a jövő évi vándorgyűlés kapcsán az MKT jó előre gondolkodjon a 
szponzorációról, ugyanis sok nagyvállalat ilyenkor készíti a jövő évi marketingterveit, és így sok 
esetben ilyenkor érdemes támogatást kérni. Másrészt bejelenti, hogy a mai napon Hegedüs É. egy 
szép kitüntetést vehetett át. 
 
Hegedüs É.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a MasterCard szavazásán, a magyarországi 
bankvezetők szavazatai alapján Az év bankára díjat vehette át. A kitüntetést azért is nagyon 
nagyra értékeli, mert ezt a versenytársak ítélték oda. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatásokat, majd miután további hozzászólásra más nem 
jelentkezik, berekeszti az ülést. 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 
 
Jóváhagyta: Hegedüs Éva főtitkár 
 


