
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2016. december 6-i elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  15 óra 
Helyszín:  Gerbeaud-ház, Átrium terem (Budapest V., Vörösmarty tér) 
 
Jelen vannak: 

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

 
 

A Felügyelőbizottság részéről: 
Béhm Imre J Beke-Martos Gábor J 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 

 
Emellett jelen vannak az MKT megyei szervezeteinek és szakosztályainak elnökei, titkárai, 
vezetőségi tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, az MKT megyei 
szervezeteinek és szakosztályainak elnökeit, titkárait, vezetőségin tagjait és az ülés vendégeit. 
Ismerteti a napirendet, amely a következő: 
 

1. Alacsony kamatoktól a versenyképességi reformokig 
Palotai Dániel MNB-igazgató szakmai előadása 

2. Hozzájárulás az MKT Tolna Megyei Szervezete megalakulásához 
3. Döntés a 2017. évi 55. Közgazdász-vándorgyűlés helyszínéről és időpontjáról 
4. Egyebek 

 
Kovács Á.: Szavazást rendel el a napirendről. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet. 
 
Kovács Á.: Bejelenti, hogy a várakozásaink és az előzetes meghívóban foglaltak ellenére nem 
vesz részt az ülésen Nani Beccalli, a Falco Enterprises elnök-vezérigazgatója, a GE korábbi 



alelnökét, ugyanis tegnap délután jelezte, hogy megbetegedett. Bejelenti, hogy amennyiben az 
elkövetkezőkben Nani Beccalli Magyarországon jár, az MKT Elnöksége szeretettel látja egy 
beszélgetésre. Elmondja, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság többek között egy új 
Versenyképességi Szakosztállyal gyarapodott az elmúlt évben, az új szakosztály pedig Palotai 
Dániel vezetésével már sikerrel túl van egy nagy nemzetközi konferencia és egy kiváló 
vándorgyűlési szekció megszervezésén. Felkéri Palotai Dánielt, hogy tartsa meg előadását 
Alacsony kamatoktól a versenyképességi reformokig címmel. 
 
Palotai D.: Megtartja előadását. 
 
Kovács Á.: Megköszöni Palotai Dániel prezentációját, majd az előadás témájához kapcsolódóan 
lehetőséget ad kérdések feltételére. 
 
K é r d é s e k   –   v á l a s z o k. 
 
Kovács Á.: Még egyszer köszönetet mond az előadásért, valamint a résztvevők aktivitásáért. 
Bejelenti, hogy két örömteli dologban kellene egy-egy formális szavazást megejtenie az 
elnökségnek. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy november 24-én Szekszárdon megalakult az 
MKT Tolna Megyei Szervezete. A jelenlévők között köszönti az új szervezet elnökét, Gáspár 
Csabát és titkárát, Illés Tamást. Bejelenti, hogy az MKT Alapszabályának 21.§-a értelmében egy új 
megyei szervezet létesítésének a feltétele, hogy a szervezet legalább tíz taggal, választott 
elnökséggel rendelkezzék, és megalakulásához az MKT elnöksége hozzájáruljon. Megkérdezi az 
elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e az MKT Tolna Megyei Szervezetének megalakulásával. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult az MKT 
Tolna Megyei Szervezetének megalakulásához. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/3/2016.12.06. sz. 
határozata: Az MKT Alapszabályának 21.§-a értelmében az elnökség hozzájárulását adta a Magyar 
Közgazdasági Társaság Tolna Megyei Szervezetének megalakulásához. 
 
Kovács Á.: Rátér a következő napirendi pontra. Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy már a 
2015. évi küldöttgyűlésen jelezte szándékát az MKT Heves Megyei Szervezete, hogy ismét 
közgazdász-vándorgyűlést szervezne, és nem hivatalosan már a kecskeméti vándorgyűlésen is 
elhangzott, hogy a 2017. évi vándorgyűlésnek Eger ad majd otthont. Tekintettel arra, hogy a 
szervezéssel kapcsolatos egyeztetéseket el kell kezdeni az egriekkel, kéri, hogy az elnökség 
tagjainak az egyetértését ahhoz, hogy az 55. Közgazdász-vándorgyűlésnek 2017. szeptember 7. és 
9. között Eger városa adjon otthont. 
 
S z a v a z á s. 
 
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, 
hogy az 55. Közgazdász-vándorgyűlésnek 2017. szeptember 7. és 9. között Eger városa adjon 
otthont. 
 
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 2/3/2016.12.06. sz. 
határozata: Az MKT elnöksége egyetértett azzal, hogy az 55. Közgazdász-vándorgyűlésnek 2017. 
szeptember 7. és 9. között Eger városa adjon otthont. 
 



Kovács Á.: Az Egyebek napirendi pont keretében tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az MKT 
örökös tiszteletbeli elnöke, Csikós-Nagy Béla lánya és örökösei keresték meg a közelmúltban 
azzal kapcsolatban, hogy a Csikós-Nagy Béláról a születése 100. évfordulója kapcsán készülő 
tanulmánykötethez kérjék az MKT szakmai és lehetőség szerint anyagi támogatását. Bejelenti, 
hogy Hegedüs É. főtitkárral megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy az MKT milyen módon tud 
hozzájárulni a kötet megjelentetéséhez. Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, átadja a szót 
Hegedüs É. főtitkárnak. 
 
Hegedüs É.: Összességében körülbelül száz kisebb-nagyobb konferenciát szervezett 2016-ban a 
Magyar Közgazdasági Társaság, köztük régi tervünknek megfelelően idén néhány rangos 
nemzetközi fórumot is a Budapesti Értéktőzsdével és a Magyar Nemzeti Bankkal közös 
szervezésben. Kiemelte, hogy a Tolna Megyei Szervezet megalakulásával egy olyan megyében lelt 
otthonra a társaság, ahol nagyon régóta nem működött szervezetünk. Emellett sok év szünet után 
alakult újjá az MKT Somogy Megyei Szervezete, és két új szakosztállyal: a versenyképességivel és 
a startup-szakosztállyal gazdagodott a társaság, ráadásul már mindkét szakosztály sikeres 
szekcióval mutatkozhatott be a szeptemberi, kecskeméti közgazdász-vándorgyűlésen. 
Hangsúlyozta: külön öröm, hogy az MKT ifjúsági szervezetei ma már az ország szinte minden 
gazdasági felsőoktatási intézményében ott vannak és szerveznek színvonalas rendezvényeket, 
előadásokat, konferenciákat. Végezetül békés ünnepeket és boldog új évet kívánva köszönetet 
mondott az MKT támogatóinak – különösen a Magyar Nemzeti Banknak –, valamint a 
szakosztályok és a megyei szervezetek elnökeinek, titkárainak és a társaság valamennyi 
tisztségviselőjének, amiért munkájukkal 2016-ban is hozzájárultak az MKT szakmai 
tevékenységéhez. 
 
Kovács Á.: Békés ünnepeket kívánva a jelenlévőknek berekesztette az ülést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 
 
Jóváhagyta: Hegedüs Éva főtitkár 


