A Magyar Közgazdasági Társaság
2008. évi tisztújító küldöttközgyűlésére
2008. május 27, 10 óra
Andrássy-egyetem,Tükörterem
Forgatókönyv
Kádár Béla

„Nagy” közgyűlésre gyűltünk össze – ilyen 3 évente van (tisztújítás). Sőt
ez a közgyűlés a nagyok között is nagynak számít, hiszen lejár az elnök
mandátuma, aki az alapszabály szerint már nem választható újra.
Egyúttal ünneplünk is, hiszen éppen ma 114 éves a Magyar Közgazdasági
Társaság!
a) Köszönti a megjelenteket:
– a közgyűlési küldötteket (közülük külön is azokat, akik most vesznek
részt először országos küldöttközgyűlésen, mert ezen a tavaszon
választották meg őket megyei szervezetük vagy szakosztályuk
vezetőjének)
– az elnökség tagjait
– a felügyelőbizottság tagjait
– a választott könyvvizsgálót
– az MKT titkárságának dolgozóit és könyvelőnket
b) A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:
– mandátumvizsgáló: Madarász László, az MKT felügyelőbizottságának
tagja
– szavazatszámlálók: Wenczel Katalin, a Heves Megyei Szervezet titkára
és Szél Ervin, az Ifjúsági Bizottság volt elnöke
– jegyzőkönyvvezető: Nagy Gábor Miklós, az MKT országos
titkárságának vezetője
– jegyzőkönyv-hitelesítők: Mádi Zoltán, az elnökség tagja és Vajda
Zoltán, a Pénzügyi Szakosztály titkára
– a tisztújítás időtartamára a küldöttközgyűlés levezető elnöke Dobrocsi
Nándor, a Felügyelőbizottság tagja legyen.
S z a v a z á s egyenként, kézfelemeléssel
Madarász László egyhangú
Wenczel katalin, Szél Ervin egyhangú
Jegyzőkönyvvezető NGM egyhangú
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mádi Zoltán és Vajda Zoltán egyhangú
Dobrocsi Nándor egyhangú

Kádár Béla

Felkéri Madarász László mandátumvizsgálót, tegyen jelentést a küldöttközgyűlésnek.
6926 szavazatból 4841 van jelen, ez 69,9 százalék – tehát a közgyűlés
határozatképes.

Mandátumvizsgáló

Jelenti a közgyűlésnek, hány tagunk van képviselve, megvan-e a
határozatképesség.

Kádár Béla

Kimondja a határozatképességet.
Ismerteti a közgyűlés napirendjét (mindenki megkapta korábban postai
úton).
1. A 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás vitája és elfogadása
a) a könyvvizsgáló jelentése
b) a felügyelőbizottság jelentése
c) vita és határozathozatal
2. A 2007. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Beszámoló a 2005–2008-ös időszakban végzett szakmai tevékenységről
4. Az MKT 2008. évi költségvetésének elfogadása
5. Alapszabály-módosítás (az elnökség létszámának 20 választott tagra
való csökkentése, az alelnökök számának 5-ről 4-re történő csökkentése)
6. Kitüntetések átadása
7. Egyebek
8. Tisztújítás
A napirend elfogadása előtt felkéri Halm Tamást, ismertesse a
szavazások módját.

Halm Tamás

Ismerteti a szavazás módját. (A szavazólap felemelése, az ellenszavazatokat a jegyzőkönyvnek regisztráljuk, csak kétes esetekben
számolunk a helyszínen.)

Kádár Béla

Szavazást rendel el a napirendről. (Ha ismételt közgyűlést tartunk – az
alacsony részvétel miatt – akkor egyáltalán nem módosítható a
napirend.)
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás.)

Wenczel Katalin

Kádár Béla

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták a napirendet.
Megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását: A 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás vitája és
elfogadása. A napirendi pont három részből áll, az utolsó rész a vita és
határozathozatal.
2

Felkéri Halm Tamást, fűzzön szóbeli kiegészítést az anyaghoz.
Halm Tamás

Szóbeli kiegészítést tesz.
Nem pozitívan zárta az MKT a gazdálkodását – a legnagyobb tétel a
tavalyi vándorgyűlés volt, RMKT 200 tagja vett részt a vándorgyűlésen
AZ MKT célja és rételme nem az, hogy a mérlege pozitív legyen – a
tagokat akarjuk szolgálni és az országot segíteni.
Kéri az elnökség nevében a küldöttektől a beszámoló elfogadását.

Kádár Béla

Felkéri Szepesi István könyvvizsgálót, tartsa meg beszámolóját.

Szepesi István

Megtartja beszámolóját.
Átvizsgáltam a társaság 2007. évi könyvelését, ez alapján készítettem el a
független könyvvizsgálói jelentés előzetes példányát.
Az MKT tőkeszerkezete nem kerül kritikus helyzetbe a negatív
eredménytől.
Javasolom a mérleget elfogadni
37.142.000 forintos mérlegfőösszeggel
- 503 eft vállalko-i veszteség
- 1418 eFt közhasznú veszteséggel

Kádár Béla

Megköszöni a könyvvizsgálói jelentést.
Felkéri Dobrocsi Nándort, a Felügyelőbizottság tagját, tartsa meg
beszámolóját.

Székács Anna

Megtartja beszámolóját.
Az FB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az MKT
egyszerűsített éves beszámolóját. Az FB stabilnak ítéli a társaság vagyoni
helyzetét és gazdálkodását.
A tagdíjbevételek növekedtek 16,6 százalékkal – ez pozitív.
AZ szja 1%-os felajánlásából is növekedett a bevétel.
4 megyében sajnos nem vagyunk jelen – az FB ezt ajánlja az új elnökség
figyelmébe.
Évek óta kérdéses volt a rendezvények utáni reprezentációs szja-fizetési
kötelezettség, PM-állásfoglalást kaptunk – kérdés, hogy indítsunk-e
önrevíziót 2007-re, illetve 2006-ra is.

Kádár Béla

Megköszöni. Vitára bocsátja a könyvvizsgálói és a felügyelőbizottsági
beszámolót.

Kádár Béla

Hozzászólások
Nincs.
Felkéri Halm Tamást, Szepesi Istvánt és Székács Annát a
válaszadásra.
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Szepesi I. Székács
A., Halm T.

Válaszolnak.

Kádár Béla

Megkérdezi a kérdezőket, elfogadják-e a válaszokat.
Szavazást rendel el a mérlegről és a hozzá kapcsolódó
dokumentumokról:
Kéri, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2007. évi egyszerűsített mérlegét
az eszközök és a források egyező, 37 millió 142 ezer forintos
összegével, valamint a közhasznú tevékenység MÍNUSZ 1 millió 718
ezer forint eredményével fogadja el.
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás.)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták.

Kádár Béla

Megköszöni. Szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentést.
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)
Egyhangúlag elfogadták.

Kádár Béla

Megköszöni. Szavazásra bocsátja az FB-jelentést.
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták.

Kádár Béla

Kéri, hogy a küldöttközgyűlés adja meg a felmentvényt az elnökségnek
a 2007. évi gazdálkodás vonatkozásában.
S z a v a z á s. (Igen, nem, tartózkodás.)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag megadták.

Kádár Béla

Rátér a következő (2.) napirendi pontra: a 2007. évi közhasznúsági
jelentés vitája és elfogadására. A jelentést előzőleg mindenki postán
megkapta. Felkéri Halm Tamást a szóbeli hozzáfűzésre.
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Halm Tamás
Kádár Béla

Szóbeli kiegészítést tesz.
Nem tesz.
Megköszöni. Megkérdezi, van-e hozzászólás a közhasznúsági jelentéshez.
Hozzászólások

Kádár Béla

Felkéri Halm Tamást a válaszadásra.

Halm Tamás

Válaszol.

Kádár Béla

Megkérdezi a kérdezőket, elfogadják-e a válaszokat.
Szavazást rendel el az MKT a 2007. évi közhasznúsági jelentésének
elfogadásáról.
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták.

Kádár Béla

Rátér a 3. napirendi pontra. Felkéri Halm Tamást, vezesse be szóban az
elnökség beszámolóját az MKT 2005 és 2008 között végzett szakmai
tevékenységéről.

Halm Tamás

Megtartja bevezetőjét.
Néhány témát emelt ki:
- mit tett a tagjaiért az MKT?
- Mit tett az MKT az országért?
A tagokért mit tettünk? AZ MKT működése minőség tekintetében
meghaladta a korábbiakat. Andrássy-egyetem impozáns. Volt néhány
olyan rendezvény, amire büszkék lehetünk. Új tagsági igazolványunk van,
sok kedvezménnyel – főleg a fiataloknak.
Javult a tagság információkkal való ellátottsága – tájékoztatók, meghívók
e-mailen, gyakran, a társszervezetek rendezvényeire is.
Mit tetz az MKT azért, hogy jobban menjenek a dolgok az országban?
Nem vagyunk elégedettek. A rendezvényeinken fontos gondolatok,
kemény kritikák hangzottak el. Ezt eljuttattuk a kormányhoz – még csak
meg sem köszönték.
Kérdés, hogy jó magatartást tanúsítunk-e, mennyire kell hangosnak
lennünk? Nem szoktunk közgazdasági bulvár rendezvényeket szervezni –
nem is illik hozzánk. Az elnökség álláspontja, hogy nem járunk rossz
úton.
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Fontos érdemünk, hogy közgazdasági társaság csak egy van. És a
sokszínűség adja az erejét, ez a társasság értéke.

Kádár Béla

Megköszöni. Van-e hozzászólás?
Hozzászólások
Polay József:
A nagykanizsai szervezet nevében:
Kevés olyan szervezet van Magyarországon, aki annyi jót tehet az
országért, mint a Magyar Közgazdasági Társaság.
Vetélkedő középiskolásoknak: nagy sikere volt, bebizonyította, hogy az
MKT sikeresen integrálja helyben a széthúzó erőket.
Létrehoztuk finn példára az MKT-n belül „A jövő bizottságát” – ebben
az önkormányzat, vállalkozások, civil szervezet és a sajtó részéről is
támogatás van
Balázs Péter:
Szembesíteni kell a társaság tevékenységét a küldetéseinkkel:
1., fórum, kapcsolatok egymással a közgazdász szakmán belül – ennek a
társaság mintaszerűen eleget tesz.
2., adjon ösztönzést a közgazdasági gondolkodásnak, kutatásnak – ennek
elsősorban a vándorgyűlés tesz eleget, szembesít aktuális problémákkal,
ébresztgeti a gondolkodást. Üdítőek a fiatal közgazdászokkal folytatott
találkozások is.
3., Tudunk-e hatást gyakorolni a külvilágra? Itt nem lehetünk elégedettek
– amit mondunk, az visszapattan. Némi vigasz, hogy a vándorgyűléseken
megjelennek azért a politikusok és tudnak egymással beszélni.
4., Nemzetközi kapcsolataink – nagy öröm, hogy régóta szoros az
együttműködés az RMKT-val. Egyéb nemzetközti kapcsolatainkat nem
nagyon látom – ez hiányérzet számomra. Jó lenne beszélni németekkel,
szlovákokkal, lengyelekkel…

Kádár Béla

Felkéri Halm Tamást a válaszadásra.

Halm Tamás

Válaszol.
Köszöni a hozzászólásokat. Jövő bizottsága: fontos, megkeresés
máshonnan is.
Az MKT próbál politikailag független lenni.
Büszke vagyok arra, hogy az MKT egy normális szervezet.

Kádár Béla

Megkérdezi a kérdezőket, elfogadják-e a válaszokat.
Szavazást rendel el a 2005 és 2008 közötti szakmai beszámoló
elfogadásáról.
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S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)
Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták.

Kádár Béla

Rátér a következő (4.) napirendi pontra a 2008. évi költségvetés
elfogadására. A költségvetési javaslatot mindenki megkapta. Felkéri
Halm Tamást a szóbeli hozzáfűzésre.

Halm Tamás

Szóban hozzáfűz.
Nem tesz.

Kádár Béla

Megköszöni. Megnyitja a vitát a 2008. évi költségvetésről.
H o z z á s z ó l á s o k, k é r d é s e k, v i t a
Nincs.

Kádár Béla

Felkéri Halm Tamás a válaszadásra.

Halm Tamás

Válaszol.

Kádár Béla

Megkérdezi a kérdezőket, elfogadják-e a válaszokat.
Szavazást rendel el az MKT 2008. évi költségvetésének
elfogadásáról.
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták.

Kádár Béla

Rátér a következő (5.) napirendi pontra, az alapszabály módosítására:
„36.§ A küldöttközgyűlések közötti időben a társaság legfőbb vezető
szerve az elnökség, melyet a küldöttközgyűlésen megválasztott 26 tag
→ 20 tag, valamint az MKT örökös tiszteletbeli elnöke és az Ifjúsági
Bizottság elnöke alkot.”
Ha kb. ötödével csökken az elnökségi tagok száma, akkor illendő,
hogy az alelnökök is érezzék ezt a megszorítást. Ezért az ő
létszámukat kereken ötödével, ötről négyre csökkentenénk.
„42.§ Az MKT alelnökei
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Az MKT-nak öt → négy alelnöke van.”
Van-e kérdés, hozzászólás?
H o z z á s z ó l á s o k, k é r d é s e k
Kádár Béla

Felkéri Halm Tamást a válaszadásra.

Halm Tamás

Válaszol.

Kádár Béla

Megkérdezi a kérdezőket, elfogadják-e a válaszokat.
Szavazásra bocsátja az 1. módosítást. (26-ról 20 tagra)
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
1 tartózkodás van – 156 szavazattal
elfogadták

Kádár Béla

Szavazásra bocsátja a 2. módosítást. (5 alelnök helyett 4 alelnök)
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
1 tartózkodás van – 156 szavazattal
elfogadták

Kádár Béla

Megköszöni. Rátér a következő (6.) napirendi pontra, a kitüntetések
átadására. A főtitkárral közösen adjuk át az okleveleket: ő szólítja a
díjazottak, és mondja el méltatásukat. Fontos újításunk az is, hogy a
díjakat „felmenő rendszerben” adjuk át.

Halm Tamás

Egyenként szólítja a díjazottakat, Kádár Béla átadja az okleveleket. Erdős
Tibor esetében Kádár Béla mond méltatást!!!
(fordított sorrendben ment!!!) – Némethné Pál Kata, Dr. Csanádi Ágnes,
Lukács Edit, Polay József, Erdős Tibor)
- Az MKT legnagyobb kitüntetése, 6 éves története alatt eddig 2
személy kapta meg (Nyers Rezső és Kornai János).
- „Korhatáros” díj, 70 év alatt nem adható.
- Erdős Tibor idén április 4-én töltötte be 80. évét, ebből az
alkalomból adományozta neki az elnökség a díjat.
- Tibor az egyik legeredetibb, legkeményebben dolgozó elméleti
közgazdászunk. A közgazdaságtan nagy alapkérdéseivel foglalkozó
munkái szereztek hírnevet neki: a gazdasági növekedés, majd az

Kádár Béla
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Kádár Béla

infláció, később ismét a gazdasági növekedés feltételei álltak
érdeklődésének homlokterében.
Közgazdászok generációit tanította a közgazdaság-tudományi
egyetemen. Rendkívül népszerű előadó volt a hallgatók körében.
Bár igazi elméleti közgazdász, munkáit a gyakorlatban is lehet
(kellene) hasznosítani. Pl. a magyar gazdaság növekedési
potenciáljáról írott gondolatait.
Korábbi munkahelyén nagyon sok gyakorlati vonatkozású írása is
született: akár különféle kormányzati tervek, előterjesztések
véleményezésének, kritikájának formájában. Ma is aktívan
dolgozik, kritikus hangvételű tanulmányai jelennek meg.
Fontos tanácsadó testületek munkájában vett részt, pl.
pénzügyminiszterek mellett.
Ennél is fontosabb, hogy a monetáris politikát alakító akkori
jegybanktanács megbecsült tagja volt.
Rendkívül kedves, barátságos ember, de szakmai kérdésekben
kérlelhetetlen, megalkuvásra képtelen, kőkemény debattőr.
A mi szakmánkban a befutott tudósok (de sokszor a kevésbé
befutottak is…) rendkívül öntudatosak (hogy ne használjak
keményebb szavakat). Erdős Tibor viszont párját ritkítóan
szerény, visszahúzódó, szíve szerint most is inkább Agárdon ülne
a számítógépe előtt, és nem hagyná ünnepeltetni magát.
Ne feledjük el: Tibor volt az a közgazdász tudós, aki elnökként
átvezette a rendszerváltás viharain a Magyar Közgazdasági
Társaságot, és – akkori alelnökként – nagyon kellemes emlékeket
őrzök magam is Tibor elnökségéről.
Kedves Tibor! Egy kitüntetés, ha tisztességes testület adja
(márpedig mi minden gyanún fölül állóan tisztességes grémium
vagyunk), szakmai érdemeket díjaz. Az elnökség február 21-én
döntött a Te díjadról. Az ülés körülményeire visszaemlékezve
hadd mondjam el: esetedben a díj nemcsak a Magyar Közgazdasági Társaság tiszteletét és nagyrabecsülését, hanem az
elnökség irántad megnyilvánuló szeretetét is kifejezi.

Megkérdezi, 7. napirendi pontként, van-e egyéb hozzászólás?
Hozzászólások

Halm T.

Könyvvizsgáló megválasztása: A Consulta Gazdasági Szaktanácsadó és
Könyvszakértő Kft., dr. Szepesi István bejegyzett könyvvizsgáló, díjazása
évi 500.000 Ft + áfa.

Kádár Béla

Szavazást rendel el. (Igen, nem, tartózkodás)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták.

9

Kádár Béla

Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés 3 évi időtartamra, a 2010. évi
gazdálkodást jóváhagyó küldöttközgyűlésig a Consulta Gazdasági
Szaktanácsadó és Könyvszakértő Kft.-t, név szerint dr. Szepesi István
bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg az MKT könyvvizsgálójának,
díjazása évi 500.000 Ft + áfa.

Kádár Béla

Van-e másnak egyéb mondanivalója?
H o z z á s z ó l á s o k.

Kádár Béla

Válaszol, ill. megkéri a kompetenseket a válaszadásra.
Válaszok.

Kádár Béla

Megkérdezi a hozzászólókat, elfogadják-e a válaszokat.
Kéri, hogy a közgyűlés adja meg a felmentvényt a korábbi
elnökségnek és a számvizsgáló bizottságnak.
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás)

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag megadja a felmentvényt.

Kádár Béla

Ezzel véget ért a 2005–2008-ös időszakra szóló elnökség és FB
mandátuma. Megköszöni mindenkinek az együttműködést [– néhány
szubjektív gondolat]
Utunkat megfutottuk, a társaság értékeit megtartottuk, a társaságot
egybentartottuk – ez örvendetes.
Átadja a levezető elnökséget Dobrocsi Nándornak.

Dobrocsi Nándor

Felkéri Auth Henriket, a jelölőbizottság elnökét, ismertesse a
javaslatokat.

Auth Henrik

Ismerteti a javaslatokat mind az elnökség mind a felügyelőbizottság
összetételére vonatkozóan, ill. szóbeli kiegészítést tesz.
A jelölőbizottság írásban benyújtotta a javaslatát.
Néhány szempont:
- a csökkentett létszámú elnökségre készült javaslat
- kiegyensúlyozott elnökség
- ismert és elismert tagok legyenek
- tudják segíteni a társaság munkáját – szervezésben,
szponzorációgyűjtésben
- minden ágazat (üzlet, oktatás, kutatás, vidék…)
- konszenzusos javaslat született
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Dobrocsi Nándor

Megköszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy a korábbi évek néhány
kellemetlen tapasztalata alapján nem hívtuk meg azokat a „külső”
jelölteket, akik nem tisztségviselői az MKT-nak. Az ő távolmaradásuk
oka tehát ez, nem pedig a felajánlott tisztség iránti érdektelenség. Megkérdezi, hogy azok közül a jelöltek közül, akik új tagként szerepelnek a
jelölőlistán (vagyis korábban nem voltak tagjai az országos elnökségnek,
illetve a felügyelőbizottságnak), és a teremben vannak, óhajtanak-e
néhány szóban bemutatkozni. A jelölőlistán szereplő sorrendben adja
meg a szót.
A jelöltek bemutatkoznak.
Madarász László, a Fejér megyei szervezet elnöke bemutatkozik
95-től titkárként, majd elnökként viszi a társaság ügyeit, civilben a
Korona Zrt. vezetője

Dobrocsi Nándor

Megköszöni a bemutatkozást. Megkérdezi, hogy a jelölőlistán szereplő
személyekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, megjegyzése.
További javaslatok megtételére később még nyílik lehetőség.
Kérdések, vélemények.

Dobrocsi Nándor

Megköszöni a hozzászólásokat. Az idővel való gazdálkodás jegyében
megkéri a küldötteket, hogy együtt fogadják el: a listán eddig szereplő
személyek kerüljenek a szavazólapra.
S z a v a z á s.

Wenczel Katalin

Jelent a szavazás eredményéről.
Egyhangúlag elfogadták.

Dobrocsi Nándor

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek más javaslata. Csak
olyan személy javasolható, akiről egyértelműen megállapítható, hogy a
jelölést elfogadja.
Új javaslatok.
Várhelyi Krisztina: a társadalomgazdasági szakosztály nevében javaslatot
tesz Bogár László szakosztályi elnök alelnöki tisztségére.

Dobrocsi Nándor

Megköszöni a javaslatokat. Megkérdezi a javasolt személyeket,
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elfogadják-e a jelölést.
Nyilatkozatok meghallgatása.
Dobrocsi Nándor

Megköszöni, majd egyenként szavazást rendel el arról, hogy az új jelöltek
felkerüljenek-e a szavazólapra. (A jelenlévő szavazatok 50%-a + 1 kell.) A
szavazólapok már a küldöttek kezében vannak, az esetleges új neveket
kézzel kell felírni.
S z a v a z á s o k.
954 igen szavazat – nem kapta meg a javaslat az 50 százalék plusz egy
szavazatot. Bogár László nem került fel a szavazólapra.

Dobrocsi Nándor

Felkéri Halm Tamást, ismertesse a szavazás rendjét.

Halm Tamás

Ismerteti a szavazás rendjét. (A szavazólapon egy elnök, négy alelnök, egy
főtitkár, egy főtitkárhelyettes és 13 tag neve szerepelhet, az FB esetében
egy elnök és hat tag. Ettől eltérő esetben a szavazat érvénytelen.)

Dobrocsi Nándor

Megköszöni a tájékoztatást. Elrendeli a titkos szavazást. Az eredmény
megállapításáig szünetet rendel el, és jó étvágyat kíván.
Szünet

Dobrocsi Nándor

Megkéri Wenczel Katalint, ismertesse a választás eredményét.

Wenczel Katalin

Ismerteti.
Elnök: Kovács Árpád 6012
Alelnökök 6012
Urbán László 5859
Bogár László 153
Főtitkár 6012
Mindenki más 6012

Dobrocsi Nándor

Megköszöni, gratulál az új tisztségviselőknek, az elnökség és a
felügyelőbizottság tagjainak, és megkérdezi az elnököt, óhajt-e szólni a
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küldöttekhez.
Auth Henrik
A jelölőbizottságnak nem volt mandátuma arra, hogy örökös tiszteletbeli
elnököt válasszon, de egyetértésben volt a tekintetben, hogy Kádár Bélát
örökös tiszteletbeli elnökké válasszák
Egyhangúlag megválasztották

Elnök

Megköszöni a bizalmat.
Kovács Árpád:
Egy társaság értékét az adja, hogy kik ülik körül az embert. Az MKT
értékét azok adták és adják, akik a társaságért az elmúlt 114 évben sokat
dolgoztak.
Egyetértek Halm T. vel abban, hogy meg tudjuk őrizni a társaság szakmai
sokszínűségét
Minden megyében
A közpolitikában
A társaság mindenkinek megadja azt a lehetősége és színteret, ami a
közgazdász közvélemény formálásához lehetőség
Csapatmunkát folytatunk, ahogyan eddig – jó évek jöhetnek el.

Dobrocsi Nándor

Megköszöni mindenki munkáját, részvételét, majd berekeszti a
küldöttközgyűlést.
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