
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2016. április 26-i elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  14 óra 
Helyszín:  Az MKT székhelye (Eiffel Palace Irodaház, Budapest V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky 

út 78.) 
 
Jelen vannak: 

Az elnökség tagjai: 
Asztalos László K Balázs Péter J Balog Ádám K 
Bod Péter Ákos K Fazekas Károly J 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 K 
Magda Róbert K Palócz Éva J Patai Mihály J 
Pongrácz Ferenc J Szász Károly J Szél Ervin K 
Terták Elemér K Török Ádám K Wolf László K 

 
 

A Felügyelőbizottság részéről: 
Béhm Imre J Beke-Martos Gábor K Bischof Zsolt K 
Borbély Attila J Dobrocsi Nándor K Kerekes György J 
Sándorné Kriszt Éva J Zsakó Enikő 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, valamint a 
titkárság munkatársait. Bejelenti, hogy az ülés legfontosabb feladata az, hogy az elnökség 
megtárgyalja a május 20-i küldöttközgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, valamint hogy 
egyeztessen az 54. Közgazdász-vándorgyűlés szekcióiról, illetve témájáról és címéről is. Ismerteti 
a napirendi javaslatot, amely az előzetesen kiküldöttnek megfelelően a következő: 
 

1. A 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás, valamint a 
közhasznúsági jelentés vitája 

2. Az MKT Budapesti Szervezezete 2016. évi költségvetésének vitája és elfogadása 
3. Az MKT 2016. évi költségvetésének vitája 
4. Hozzájárulás két új szakosztály (a Start-up Szakosztály és a Versenyképességi Szakosztály 

megalakításához 
5. A szeptember közepi, kecskeméti 54. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületei 
6. Tájékoztató a FIKOT-ról 
7. Egyebek 

 
Kéri az elnökséget, 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. 
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A napirendet az elnökség egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Rátér az első napirendi pontra, a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg 
és az eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés vitájára. Bejelenti, hogy a beszámoló 
dokumentumait az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai a múlt héten elektronikusan megkapták. 
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról is, hogy a felügyelőbizottság közvetlenül az elnökség ülését 
megelőzően megtárgyalta a dokumentumokat, és április 18-án rendben lezajlott a könyvvizsálat is. 
Mind a könyvvizsgálói jelentéstervezetét, mind pedig a felügyelőbizottság jelentését tájékoztatásul 
megkapják majd az elnökség tagjai. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi 
pontot. 
 
Hegedüs É.: Megköszöni a titkárság munkáját a beszámoló összeállítása kapcsán. Bejelenti hogy 
szokás szerint elkészült a kötelező formanyomtatványon a közhasznúsági jelentés valamennyi 
mellékletével, külön függelékben felsorolva az elmúlt évi rendezvényeinket, amelyekkel ezúttal is 
büszkélkedhetünk, valamint „belső használatra” elkészült az MKT saját, szokásos beszámolója is, 
amely elemzést is ad a gazdálkodás folyamatairól. A gazdálkodásról szóló beszámolóból csak a 
legfontosabb dolgokat emeli ki, amelyek a következők: az MKT több mint 4 millió forintos 
plusszal zárta az előző évet, és mind a közhasznú, mind pedig a vállalkozási tevékenysége pozitív 
eredménnyel zárt. A társaság tagdíjbevétele mérsékelten bár, de tovább nőtt, és hosszú évek óta 
először nőtt az szja 1%-ából származó bevétel is. Emellett lényegesen több volt az előző évinél a 
sikeres pályázatokból származó bevétel, elsősorban az ifjúsági szervezetek aktivitásának 
köszönhetően; társaságiadó- és reprezentációsadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezett az 
MKT-nak, amely továbbra is megfelel a közhasznúság kritériumainak. A társaság 2015. évi 
szakmai tevékenysége kapcsán kiemeli, hogy az MNB támogatásával elkészült az MKT új 
közösségi tere, megújult a honlap, működik a bankkártyás tagdíjfizetés, és a kultúrától a 
klímaváltozáson és Oroszország helyzetén át a bankrendszer működéséig nagyon sok témában 
szervezett szakmai konferenciát a társaság. Összességében a korábbiaknál kiegyensúlyozottabb év 
volt ez az MKT történetében, és továbbra is sokféle gondolkodású és érdeklődésű szakember 
számára fontos terep az MKT. Köszönetet mond a megyei szervezetek és szakosztályok szakmai 
munkájáért, és kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a beszámolót a 2015. évről. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és vitára bocsátja a beszámoló dokumentumait. 
 
Madár I.: A könyvvizsgáló jelentésében az áll, hogy az MKT a közhasznúsági mutatóknak 
csaknem maradéktalanul megfelel. Mit jelent ez pontosan? 
 
Nagy G. M.: Ahogyan az a közhasznúsági jelentésben is látható, a közhasznúsági fokozathoz egy 
civil szervezetnek 3 plusz 3 mutatóból 1 plusz 1 mutatónak kell megfelelnie. Az MKT 3 plusz 1 
mutatónak felel meg, tehát nem csaknem maradéktalanul, hanem bőven megfelel a társaság a 
közhasznúsági mutatóknak. 
 
Sándorné Kriszt É.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a Felügyelőbizottság 
megtárgyalta, összességében pozitívnak értékeli és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja a 
beszámoló dokumentumait. Az FB természetesen megfogalmazott javaslatokat a 
tagdíjbevételekkel vagy éppen az MKT által vezetett bankszámlák számával kapcsolatban, és 
dicsérő szavakkal illette a közhasznúsági jelentés mellékletét képező szakmai beszámolót. 
 
Kovács Á.: Úgy véli, hogy kiegyensúlyozott, jó év volt 2015 az MKT számára, és a korábbi évek 
anyagi gondjai a múlt évet már nem jellemezték. Felhívja az elnökség tagjainak a figyelmét arra, 
hogy a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az MNB és alapítványai nagyon szigorúan bírálták 
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el és ellenőrizték az MKT-nak nyújtott támogatások felhasználását. Köszönetet mond a 
főtitkárnak valamint a tiktárság munkatársainak az egész éves munkáért, majd miután más nem 
jelentkezik hozzászólásra, szavazásra bocsátja a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a 
mérleg és az eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés tervezetét. Kérdezi az 
elnökség tagjait: egyetértenek-e azzal, hogy a beszámoló dokumentumait az elnökség elfogadásra 
javasolja az MKT küldöttközgyűlésének? 
 
S z a v a z á s. 
 
Az MKT elnöksége a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló dokumentumait egyhangú 
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/1/2016.04.26. sz. 
határozata: Az elnökség a Magyar Közgazdasági Társaság 2016. évi gazdálkodásról szóló 
beszámoló, a mérleg és az eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés tervezetét 
megtárgyalta, és azokat elfogadásra javasolja az MKT küldöttközgyűlésének. 
 
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra, az MKT 2016. évi pénzügyi tervének a vitájára. Felhívja 
az elnökség tagjainak a figyelmét arra, hogy az alapszabályunk értelmében a pénzügyi terven belül 
a budapesti szervezet költségvetéséről az elnökség dönt, a megyei szervezetek költségvetését 
tartalmazó országos pénzügyi tervről pedig a küldöttközgyűlés – vagyis ez utóbbit az elnökség, ha 
egyetért vele, elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy 
vezesse be a napirendi pontot. 
 
Hegedüs É.: Az elnökség tagjai a 2016. évi pénzügyi tervvel kapcsolatos dokumentumokat is 
megkapták előzetesen. A bevételeket kellő óvatossággal, a kiadásokat pedig kellő takarékossággal 
tervezte a társaság, a legtöbb tételnél az elmúlt évi tényszámokra alapozva. Néhány dolgot 
szeretne csak kiemelni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a bevételeknél lehetőség szerint növelni 
szükséges az adományozók, köztük is a tartós adományozók körét. E cél megvalósulásához kéri 
az elnökség valamennyi tagjának a segítségét. A tagdíjak esetében a tavalyi tervhez képest 
többlettel tervez a társaság, elsősorban a tagdíjemelés miatt. Bejelenti, hogy a budapesti 
szervezetnél a tagdíjbevételek már most, április végén meghaladják a tavalyi egész évest. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a bevezetőt, és vitára bocsátja a 2016. évi pénzügyi tervet. 
 
Madarász L.: Az iránt érdeklődik, hogy mi indokolja az ingatlanbérleti díj soron tervezett 
növekményt, illetve hogy ez hosszú távon fenntartható-e. 
 
Nagy G. M.: Az ingatlanbérleti díj soron tervezett növekmény elsősorban az MKT új közösségi 
terének bérleti díjából ered. Ez az irodahelyiség kétszer akkora, mint a korábbi iroda, és a 
négyzetméterára is kicsit magasabb.  
 
Hegedüs É. Kell, hogy legyen az MKT-nak olyan anyagi és szellemi ereje, hogy legyen forrása 
ennek a közösségi térnek a fenntartására. A források előteremtése elsősorban az elnökség feladata 
és felelőssége, ehhez pedig támogatókat kell találni. 
 
Balázs P.: Megjegyzi, hogy a Lengyel Közgazdasági Társaság például saját ingatlant kapott a 
kormánytól, abban működik, a helyiségek nagy részét bérbe adja, a bérleti díjból származó 
bevételeit pedig működési célokra fordíthatja. 
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Kovács Á.: Megköszöni a hozzászólásokat, majd kéri az elnökség tagjait, hogy az elhangzottakra 
tekintettel először az MKT budapesti szervezetének 2016. évi költségvetéséről szavazzanak. 
Kérdezi az elnökség tagjait, hogy elfogadják-e az előterjesztést. 
 
S z a v a z á s 
 
Az MKT elnöksége a társaság budapesti szervezetének 2016. évi pénzügyi tervét egyhangú 
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 2/1/2016.04.26. sz. 
határozata: Az elnökség az MKT budapesti szervezetének 2016. évi pénzügyi tervét elfogadta. 
 
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja az MKT egészének 2016. évi pénzügyi tervét. Kérdezi az 
elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az elnökség a pénzügyi tervet elfogadásra 
javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
S z a v a z á s 
 
Az MKT elnöksége a társaság 2016. évi országos pénzügyi tervét egyhangú szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 3/1/2016.04.26. sz. 
határozata: Az elnökség az MKT 2016. évi pénzügyi tervét megtárgyalta, és azt elfogadásra 
javasolja a küldöttközgyűlésnek. 
 
Kovács Á.: A következő napirendi pont abszolválása örömteli kötelessége az elnökségnek. Az 
Alapszabály 21. §-a értelmében az új szakosztályok létesítésének előfeltétele, hogy a megalakuló 
szakosztály legalább tíz taggal és választott elnökséggel rendelkezzék, és megalakulásához az 
MKT elnöksége hozzájáruljon. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az elmúlt időszakban két új 
szakosztály megalakításáról született döntés. Elsőként még januárban megtartotta alakuló ülését a 
Magyar Közgazdasági Társaság Startup Szakosztálya. Az alapító tagok a szakosztály elnökévé 
Turcsán Tamás startup-tanácsadót, a Connect East Incubator vezérigazgatóját, a SmartUP 
Communications vezetőjét, a hazai startup élet egyik meghatározó szereplőjét választották. A 
szakosztály alelnöke régi kedves tagtársunk, rendszeres vándorgyűlési előadónk, Bagó Péter 
startup-tanácsadó, újságíró lett. A Startup Szakosztály titkári feladatait Pintér Éva, a Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Pénzügy és Számvitel Intézetének adjunktusa 
látja el. Bejelenti továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank részéről Palotai Dánielék 
kezdeményezték egy Versenyképességi Szakosztály megalakítását. Az alakuló ülést március 25-én 
meg is tartották, megküldték róla az emlékeztetőt. A szakosztály elnökének Palotai Dánielt, 
elnökségi tagjainak Virág Barnabást és Baksay Gergelyt, titkárának pedig Meizer Gábort 
választották. Elmondja, hogy a maga részéről minden ilyen kezdeményezést csak támogatni tud, 
ezzel is sokszínűbb és gazdagabb lesz a Magyar Közgazdasági Társaság. Kérdezi az elnökség 
tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni a két új szakosztály megalakításához? 
 
Balázs P.: Törekedni kellene arra, hogy a szakosztályok lehetőség szerint magyar nevet 
válasszanak maguknak.  
 
Fazekas K.: Azt preferálná, hogy ha szakmai viták vannak, azokat alapvetően egy adott 
szakosztály keretein belül vitassák egymással a tagok, és ne alapítsanak minden alkalommal új 
szakosztályt, ha nem értenek egyet valamivel. 
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Balázs P.: Nem tartja szerencsésnek, hogy közvetlenül szakosztályi formát öltsön egy-egy 
kezdeményezés. Sokkal jobb lenne előbb munkacsoportokat alakítani egy-egy szakosztály keretein 
belül. 
 
Nagy G. M.: Az MKT Alapszabálya e téren mindössze annyit mond, hogy szakosztályt bárki 
alapíthat, bármilyen témában, ehhez csupán annyi kell, hogy a megalakuló szakosztály legalább tíz 
taggal és választott elnökséggel rendelkezzék, és megalakulásához az MKT elnöksége 
hozzájáruljon. Vagyis az elnökség mindössze annyit tehet, hogy hozzájárul vagy elutasítja az adott 
szakosztály megalakítását. 
 
Madár I.: Támogatja a szakosztályi formát, az ugyanis a forrásszerzés lehetőségeit is bővíti. 
Javasolja, hogy a szakosztályok alapítása elé ne gördítsen akadályt az elnökség. 
 
Hegedüs É.: Az MKT egy nyitott, folyamatosan változó és formálódó szervezet, ezért javasolja, 
hogy az elnökség vegye tudomásul és fogadja el a két új szakosztály megalapítását. 
 
Madarász L.: Úgy véli, hogy mindenkire szükség van, aki az MKT berkein belük képzeli el a 
tevékenységét. Véleménye szerint félő, hogy ha nem engedné az elnökség az új szakosztályok 
megalakulását, úgy a szakosztály alapítói eltávolodnának az MKT-tól. 
 
Kovács Á.: A szakosztályok növekvő száma a vándorgyűlési szekciók száma és gyakorlati 
lebonyolítása szempontjából érdekes, ezért fontos a szakosztályok közti együttműködés kérdése. 
A maga részéről javasolja, hogy az elnökség hagyja jóvá a két szakosztály létrehozását. Elsőként 
azt kérdezi az elnökség tagjaitól, hogy jóváhagyják-e az MKT Startup Szakosztályának 
megalakítását. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség tagjai a Startup Szakosztály megalakítását egyhangú szavazással, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül jóváhagyták. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 4/1/2016.04.26. sz. 
határozata: Az elnökség az MKT Alapszabályának 21.§-a értelmében hozzájárulását adja a társaság 
Startup Szakosztályának megalakításához.  
 
Kovács Á.: Arra kéri az elnökség tagjait, hogy szavazzanak a Versenyképességi Szakosztály 
megalakításához. Kérdezi, hogy ki ért egyet az előterjesztéssel. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség tagjai a Versenyképességi Szakosztály megalakítását ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással jóváhagyták. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 5/1/2016.04.26. sz. 
határozata: Az elnökség az MKT Alapszabályának 21.§-a értelmében hozzájárulását adja a társaság 
Versenyképességi Szakosztályának megalakításához.  
 
Kovács Á.: Megkéri a Titkárságot, hogy az MKT honlapjára kerüljön fel a két új szakosztály 
megalakításának híre, valamint tegye lehetővé a tagok számára a csatlakozást a honlapon keresztül 
is e két új szakosztályhoz. 
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Kovács Á.: Mielőtt rátérne a következő napirendi pontra, egy kérdésben kéri az elnökség 
véleményét. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapszabály 33.§-a szerint a küldöttközgyűlésen a 
küldöttek az őket küldő szakosztályok, illetve szervezetek előző évi tagdíjat befizetett egyéni tagjai 
létszámának megfelelő szavazattal rendelkeznek. A most megalakult két új szakosztályunk 
tagjainak többsége már tavaly is az MKT fizető tagja volt. Ez alapján elméletileg mindkét új 
szakosztálynak lehet szavazatokat adni a küldöttközgyűlésen, annak ellenére is, hogy tavaly még 
nem léteztek. Kérdezi az elnökség tagjait, hogy mit gondolnak erről. 
 
Hegedüs É.: Nem látja akadályát annak, hogy a két új szakosztály küldöttei ne csak 
megfigyelőként, hanem szavazati joggal vehessenek részt a küldöttközgyűlésen. A május 20-i 
küldöttközgyűlés kapcsán javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt a Pénzügyi 
Szakosztályunk elnöke, a Budapesti Értéktőzsde nemrég megválasztott elnöke tartson szakmai 
előadást a tőzsde fejlesztési elképzeléseiről. 
 
Balázs P.: Úgy véli, jó lenne még egy előadó ezen kívül. 
 
Halm T.: Chikán Attila tavaly a térdműtétje miatt nem tartotta meg a vándorgyűlésen a 
Közgazdász Életműdíjhoz kapcsolódó előadását, így erre jó alkalom lenne a május 20-i 
küldöttközgyűlés. 
 
Kovács Á.: Bejelenti, hogy mind Nagy Mártont, mind Chikán Attilát megkeresi a felkéréssel a 
közgyűlési előadás megtartására, majd rátér a következő napirendi pontra, amely a szeptember 
közepi, 54. Közgazdász-vándorgyűlésünk előkészítése. A legutóbbi ülésünkön már tárgyaltuk a 
témát, az időpont és a helyszín adott – szeptember 15-17., Kecskemét, Agóra Központ –, a 
társaság titkárságvezetője pedig már háromszor járt Kecskeméten egyeztetni ez ügyben. Mielőtt 
vitára bocsátja a témát, megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy adjon tájékoztatást a szervezés 
állásáról. 
 
Hegedüs É.: Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a legutóbbi elnökségi ülésen kapott 
felhatalmazással élve az elnök úrral megkezdték az egyeztetéseket a lehetséges plenáris 
előadókkal. A vándorgyűlés központi témáját a versenyképesség kérdésköré adná. A nyitó 
plenáris előadásra szóló felkérést előzetesen elfogadta Matolcsy György jegybankelnök, Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter pedig ígérete szerint a záró plenáris ülés első előadója lesz. Úgy 
tűnik, a nyitó plenáris ülésre sikerül előadónak megnyerni a Knorr-Bremse konszern német 
igazgatóságának elnökét is. A tervek szerint a záró plenáris előadás utolsó előadója a tőzsde új 
elnöke – egyúttal szakosztályi elnökünk –, Nagy Márton lenne.  
 
Kovács Á.: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden második évben egy-egy millió 
forinttal támogatja a rendezvényt, és ezekben az években Parragh László plenáris előadást is tart. 
Idén is ilyen kamarai évünk van. Lázár János tavaly megígérte ugyan a részvételét, de végül nem 
tudott jönni, idén meg lehetne hívni, hogy adjon áttekintést az uniós forrásokról. Emellett 
hagyományosan az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László is számít a felkérésre. Ezzel 
együtt úgy véli, fontos lenne megtalálni az egyensúlyokat a programban. 
 
Halm T.: A vándorgyűléseken korábban szokás volt, hogy egy-egy helyi születésű, kiemelkedő 
közgazdászt is felkérünk. Balázs P. kecskeméti születésű. 
 
Hegedüs É.: Köszöni a javaslatokat. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlést követő hetekben tart 
egy elnökségi ülést az MKT, arra várja a további javaslatokat. 
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Kovács Á.: A következő napirendi pont egy rövid tájékoztatás a Fiatal Közgazdászok Országos 
Találkozójáról, amelynek nemrég Pécs adott otthont. Megkéri az Ifjúsági Bizottság elnökét, Géczi 
Gy.-t, hogy tartsa meg a beszámolóját. 
 
Géczi Gy.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy nemrég Pécsett tartották meg nagy sikerrel 
a FIKOT-ot. Fiatalok és sikeresek – ez volt az idei rendezvény témája, éppen ezért az előadók 
kiválasztásakor azt keresték, hogy ki az, aki fiatal és sikeres az MKT elnökségében, illetve a 
szakosztályokban. Az országos szintű előadók – például Balog Ádám és Virág Barnabás – mellett 
helyi előadókat, fejlesztési és marketingigazgatókat, sikeres helyi vállalkozókat is meghallgathatott 
a közönség. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a beszámolót és a szervezőmunkát, majd rátér az Egyebek napirendi 
pontra. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
 
Halm T.: Javasolja, hogy az MKT elnöksége adományozzon Közgazdász Nagydíjat Szécsi 
Kálmánnak, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság leköszönő elnökének. Szécsi Kálmán 
energikus, alapító tagja volt az RMKT-nak, felvirágoztatta a szervezetet, sokat tett az MKT és az 
RMKT együttműködéséért. Emellett az RMKT két korábbi elnökének is ugyanezt a kitüntetést 
adományozta az MKT elnöksége. Az elismerést vagy az RMKT közgyűlésén, vagy az erdélyi 
vándorgyűlésen lehetne átadni Szécsi Kálmánnak. 
 
Kovács Á.: Megköszöni a javaslatot, majd megkérdezi az elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e a 
javaslattal. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértettek azzal, hogy az 
MKT elnöksége adományozzon Közgazdász Nagydíjat Szécsi Kálmánnak, a Romániai Magyar 
Közgazdász Társaság leköszönő elnökének. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 6/1/2016.04.26. sz. 
határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége Közgazdász Nagydíjat adományoz Szécsi 
Kálmánnak, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság leköszönő elnökének.  
 
Kovács Á.: Megköszöni az elnökség tagjainak a munkát, és az elnökségi ülést berekeszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós 
 
 
 
 
 
Jóváhagyta: Hegedüs Éva 


