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Az MKT Titkárságáról:
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J
J = jelen volt; K = kimentette magát
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a titkárság munkatársait. Bejelenti, hogy ebben a ciklusban ez az utolsó előtti elnökségi ülés. A testület
egyszer még biztosan találkozik ebben a felállásban, valamikor április első felében, hogy teljesítse
az évente kötelező feladatait, és megtárgyalja az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a
társaság költségvetését. Elmondja, hogy a mai üléssel is egy kötelező feladatnak tesz eleget az
elnökség: megválasztja a jelölőbizottság tagjait.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy május 19-dikén, pénteken 10 órára hívják össze a küldöttgyűlést.
Bejelenti, hogy a közgyűlésen a szokásos témák és a tisztújítást mellett az Alapszabályt is módosítani kell, több okból is. 2017. január elsejétől ismét módosultak a Ptk. civil szervezetekre vonatkozó szabályai, így hiába feleltette meg bőven határidőn belül az Alapszabályát az új Ptk.-nak és
az új Civil törvénynek az MKT, a legújabb törvényi változásokat ismét át kell vezetni rajta. Erre a
feladatra a társaság felkérte azt az ügyvédnőt, aki legutóbb is hibátlanul és hiánypótlás-mentesen
oldotta meg ezt. Emellett az Alapszabályban rögzíteni kell az MKT új székhelyét, és ha a jelölőbizottság munkájának eredményeként olyan javaslat születik, amely változást jelentene az elnökség
létszámában, akkor ezt is módosítani kell a dokumentumban.
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról is, hogy készül egy hároméves szakmai beszámoló is az ebben a ciklusban elvégzett munkáról, ehhez majd várják az elnökség tagjainak a javaslatait, észrevételeit.

Kovács Á.: Kéri, hogy az elnökség tagjai fogadják el a napirendet az előzetesen kiküldöttnek
megfelelően. A napirendi javaslat a következő:
1. Az MKT 2017. évi tisztújításának előkészítése, a jelölőbizottság megválasztása
2. A közgazdász-vándorgyűlés előkészületei
3. Egyebek
S z a v a z á s a n a p i r e n d r ő l.
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet.
Kovács Á.: Megnyitja az első napirendi pont tárgyalását. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot.
Hegedüs É.: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapszabály 34. §-a értelmében az elnökség
feladata a jelölőbizottság tagjainak a megválasztása. Ezt hosszas és széles körű egyeztetés egyeztetés előzte meg. A jelölőbizottság tagjainak az összeállításakor fontos szempont volt, hogy a testületben legyen a megyei szervezetek és a szakosztályokat is képviselő kolléga, és legyen egy olyan
vezető, akit széles körben elfogadnak.
Az előzetes egyeztetések alapján háromfős jelölőbizottság felállítására tesz javaslatot. Javasolja,
hogy a jelölőbizottság elnöke az MKT egyik alelnöke, Patai Mihály legyen. A jelölőbizottság két
tagjának pedig Bischof Zsoltot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnökét, a Felügyelőbizottság tagját, valamint Palotai Dánielt, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnökét, az
MNB igazgatóját javasolja. Bejelenti, hogy mindhárom jelölt örömmel vállalja a feladatot, amenynyiben az elnökség erre felkéri őket.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a jelölőbizottság megválasztásához. Miután senki nem jelentkezik, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Kéri, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
S z a v a z á s.
Az Elnökség a jelölőbizottság tagjaira tett előterjesztést egyhangú szavazással, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/1/2017.02.09. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége a 2017. évi tisztújítás előkészítésére jelölőbizottságot állított fel. A jelölőbizottság elnökének Patai Mihályt, tagjainak pedig Bischof Zsoltot és Palotai Dánielt kérte fel.
Kovács Á.: A jelölőbizottság tagjainak jó munkát kíván, és jelzi, hogy az Alapszabály értelmében
a bizottság elnöke köteles javaslatait a küldöttközgyűlés előtt legalább négy héttel a küldöttekkel
ismertetni. Kéri a titkárságot, hogy a jelölőbizottság munkájához adjon meg minden adminisztratív segítséget. Ezt követően rátér a 2. napirendi pontra, amely a 2017. évi közgazdászvándorgyűlés előkészítése. Javasolja, hogy tartalmi kérdésekről, a vándorgyűlés témájáról és a plenáris előadók személyéről most ne nyisson vitát a testület, ezeknek a meghatározását hagyja meg
az új elnökségnek, amelyik a május 19-i tisztújítást követően rövid időn belül megtartja alakuló
ülését. Átadja a szót Hegedüs É. főtitkárnak.
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Hegedüs É.: Megköszöni az elnökség tagjainak a bizalmát és az egyhangú döntést a jelölőbizottság tagjainak a megválasztása kapcsán. Bejelenti, hogy az elnökség korábbi döntése értelmében
idén Eger lesz a vándorgyűlés helyszíne, az egriekkel egyeztetve pedig már az időpont is megvan:
szeptember 7-8-9., szokás szerint csütörtök-péntek-szombat. Ez az időpont egyrészt jó a rendezvénynek helyszínt adó szállodának, másrészt ekkor még nem indul el a szorgalmi időszak a felsőoktatásban, így idén is sok egyetemista részvételére lehet számítani. Bejelenti, hogy ő maga, valamint az MKT titkárságvezetője is járt Egerben, és a Heves Megyei Szervezet elnökségének tagjaival egyeztetett az előkészületekről. Az egri Park Hotel ideális helyszíne lesz a rendezvénynek.
Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy szeretné, ha a második esti program helyszíne az egri
vár lehetne, de ez függ attól is, hogy a műemlékvédelmi hatóság megadja-e az ehhez szükséges
engedélyeket. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról is, hogy a tavalyi, kecskeméti vándorgyűlés
jelentős pénzügyi többlettel zárt. Egyúttal köszönetet mond a támogatóknak, különösen az OTP
Banknak, az UniCredit Banknak és az MNB-nek. Utóbbi kapcsán kiemeli, hogy a jegybank hozzájárult 84 egyetemista, ifjúsági MKT-tag részvételének költségeihez is.
Kovács Á.: Hozzáteszi, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az egyik legjobb vándorgyűlési
helyszín Eger. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata az elhangzottakhoz. Miután
senki nem jelentkezik, megköszöni Hegedüs É. tájékoztatóját, és rátér az Egyebek napirendi
pontra, amelyen belül az első megtárgyalandó téma a Nemzetközi Közgazdasági Társaság nyári,
mexikói közgazdasági világkonferenciája kapcsán kiírt tanulmánypályázattal kapcsolatos. Megkéri
Hegedüs É. főtitkárt, hogy adjon tájékoztatást az elnökségnek.
Hegedüs É.: Az MKT alelnöke, Balázs P. hívta fel a figyelmet arra, hogy a Nemzetközi Közgazdasági Társaság (IEA) az idei világkongresszusán lehetőséget ad a nemzeti közgazdasági társaságoknak arra, hogy ha szeretnének, egy-egy szekcióüléssel járuljanak hozzá a konferencia programjához. Ez egy kiváló alkalom a nemzetközi kapcsolatépítésre, és arra, hogy a nemzetközi térben is
megmutassa magát a társaság. A szekcióba 3-4 előadót, valamint egy levezető elnököt delegálhat
az MKT. A várható költségek kapcsán bejelenti, hogy a titkárság felvette a kapcsolatot az IEA
titkárságával, ahonnan előzetes ígéretet kapott az MKT arra, hogy a repülőjegyeket az IEA fizeti,
és a részvétellel és a szállással kapcsolatos költségek terhelik csak az MKT-t. Ez utóbbiakat pedig
várhatóan az idei jegybanki támogatás terhére el tudja majd elszámolni a társaság.
Tájékoztatja az Elnökség tagjait arról is, hogy az MKT tagjai körében meghirdetett pályázati felhívásra a megadott határidőre összesen 13 tanulmányterv érkezett. Tekintettel a beérkezett
absztraktok kezelhető számára, Kovács Á. elnökkel egyetértettek abban, hogy valamennyi pályázónak adjon lehetőséget a társaság a téma kidolgozására. Március 5-ig nyújthatják be a kész dolgozatokat a pályázók, az elnökség feladata pedig most az, hogy felállítson egy zsűrit, amelyik a
határidőt követően értékeli és rangsorolja a dolgozatokat, és javaslatot tesz arra, hogy kiket delegáljon előadónak Mexikóba az MKT.
Az előzetes egyeztetések alapján a bírálóbizottság elnökének Kovács Árpádot, tagjainak pedig
Nagy Mártont, az MKT Pénzügyi Szakosztályának elnökét, az MNB alelnökét és Terták Elemért,
az MKT elnökségi tagját javasolja.
Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatót, és vitára bocsátja az előterjesztést. Miután senki sem jelentkezik hozzászólásra, szavazást rendel el.
S z a v a z á s.
Az elnökség tagjai az előterjesztést 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (Kovács Á.) elfogadták.
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Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 2/1/2017.02.09. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a Nemzetközi Közgazdasági Társaság mexikói
világkongresszusa kapcsán kiírt tanulmánypályázat zsűrijébe Kovács Árpádot, Nagy Mártont és
Terták Elemért kérte fel.
Kovács Á.: Tájékoztatni az elnökség tagjait arról, hogy egy tanulmánykötet készül az MKT korábbi elnöke, Csikós-Nagy Béla emlékére, ennek kapcsán Csikós-Nagy Béla lánya kereste meg a
társaságot, és az OTP Banktól szerzett is hozzá 600 ezer forintos anyagi támogatást. A kiadványt
eredendően a Közgazdasági Szemle adta volna ki, ám adminisztratív okok miatt ők nem tudják
fogadni az OTP támogatását, csak az MKT. Bejelenti, hogy ha az elnökségnek nincs ellenvetése,
úgy a kötetnek az MKT lenne a kiadója, a kivitelezést – vagyis a szerkesztést, a tördelést, a nyomtatást – pedig egy szerződéssel a Közgazdasági Szemle végezné. A kötet kereskedelmi forgalomba
nem kerül, a vándorgyűlés idejére jelenik meg, és a helyszínen lesz elérhető. Bejelenti, hogy a maga részéről egy előszóval járul hozzá a kötethez.
Bod P. Á.: Javasolja, hogy a könyv elsősorban arra az időszakra koncentráljon, amikor CsikósNagy Béla az MKT elnöke volt.
Madarász L.: Az iránt érdeklődik, hogy hány példányban jelenik meg a kötet.
Kovács Á.: A tervezett példányszám 300–400 darab, amelyből Csikós-Nagy Béla családja kapna
50 példányt, a többit nagyrészt a vándorgyűlésen tenné elérhetővé a társaság.
Halm T.: Bejelenti, hogy a kötet nagy része már nyomdakész, és Csikós-Nagy Béla egész életének állít emléket. Úgy véli, az megcsonkítaná az életművet, ha csak azokra az évekre koncentrálna
a kötet, amikor Csikós-Nagy Béla az MKT elnöke volt.
Wolf L.: Javasolja, hogy Csikós-Nagy Béla teljes életművével foglalkozzon a könyv.
Kovács Á.: Bejelenti, hogy az előszóban hangsúlyozottan Csikós-Nagy Bélának az MKT-hoz
való kötődéséről ír majd. Javasolja, hogy ha az MKT szemszögéből meghatározó személyiségről,
például Heller Farkasról vagy Varga Istvánról készülne tanulmánykötet a jövőben, az MKT ne
zárkózzon el a kiadásától.
Hegedüs É.: Minden tagdíjemelés előtt nagy kérdés, hogy az emelés nem fordul-e a visszájára,
vagyis nem lesz-e attól kevesebb a fizető tagok száma. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a
2016-os számok alapján az MKT budapesti tagjai által befizetett tagdíjak összege a 2015. évi 4
millió 571 ezer forinttal szemben 2016-ban 7 millió 620 ezer forintot tett ki. A tagdíjat fizető budapesti tagjaink száma pedig 1221 főről 1362 főre nőtt.
Felhívja az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak a figyelmét a személyi jövedelemadó egy
százalékára. Kéri, hogy aki csak tudja, idén is az MKT-nak ajánlja fel az egyszázalékot. Tavaly 700
ezer forintot kapott ebből a forrásból az MKT, ez pedig fontos hozzájárulás a társaság működési
költségeihez.
Bejelenti, hogy a társaság stabil anyagi helyzetére tekintettel idén béremelést szeretne javasolni az
MKT titkárságán. Az elmúlt tíz évben csak egyszer volt egy 5 százalékos béremelés, és nagyon
alacsonyak a bérek a titkárságon. Az elnökség áprilisban fogadja majd el a budapesti szervezet
költségvetését, amely tartalmazza az éves bérkeretet is, így most csak az elvi egyetértést kéri ahhoz, hogy a tervezéskor a megemelt bérekkel kalkulálhasson a társaság.
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Kovács Á.: Miután más nem jelentkezett hozzászólásra, bejelenti, hogy nem szeretné a küldöttgyűlésen az MKT Alapszabályát csak azért módosíttatni, hogy egy tisztségviselőt negyedszer is
újra lehessen választani. Emlékezteti az Elnökség tagjait arra, hogy legközelebb április első felében tart ülést a testület. Megköszöni az elnökség tagjainak a részvételt, és az elnökségi ülést berekeszti.
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető
Jóváhagyta: Hegedüs Éva főtitkár
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