JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Közgazdasági Társaság
2013. évi küldöttközgyűléséről
2013. május 24., péntek 10 óra
Kossuth Klub (Budapest VIII., Múzeum u. 7.)

Jelen vannak: a Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezeteinek és szakosztályainak küldöttei, az
MKT elnökségének és felügyelőbizottságának tagjai, az MKT országos titkárságának munkatársai, a
választott könyvvizsgáló és e meghívott előadó – valamennyien a mellékelt jelenléti ív szerint.
Kovács Á.: Köszönti a résztvevőket: a közgyűlési küldötteket, az elnökség tagjait, a felügyelőbizottság
tagjait, a választott könyvvizsgálót, a meghívott vendégeket és az MKT titkárságának dolgozóit.
Bejelenti, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság életében kétfajta éves küldött¬köz¬gyűlés van:
háromévente tisztújítást tart a társaság – ezek a „nagy” közgyűlések. A többit „kis” közgyűlésnek
nevezzük. Ez a mostani „kis” közgyűlés, vagyis nincs tisztújítás. Ismerteti a napirendi javaslatot, amely
az előzetesen kiküldötteknek megfelelően a következő:
1. A napirend elfogadása
2. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (mandátumvizsgálók és szavazatszámlálók,
jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők)
3. „Gazdaságpolitikai unortodoxia: ellenjavallatok és mellékhatások ” (szakmai előadás)
Előadó: Oszkó Péter, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója
4. A mandátumvizsgáló jelentése
5. A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredmény¬kimutatás, valamint a
közhasznúsági jelentés vitája és elfogadása
a. a könyvvizsgáló jelentése
b. a felügyelőbizottság jelentése
c. vita és határozathozatal
d. a 2012. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása
6. Az MKT 2013. évi költségvetésének elfogadása
7. Az MKT alapszabályának módosítása (az új civil törvény értelmében)
8. Egyebek
Kéri a küldötteket, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a napirendi javaslatról.
SZAVAZÁS
A küldöttek a javasolt napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadják.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttek az ülés napirendjét elfogadták. Rátér a 2. napirendi pontra: a
küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. Mandátumvizsgálónak Galambos Tamást, az MKT
főtitkárhelyettesét, szavazatszámlálónak Wenczel Katalint, a Heves Megyei Szervezet titkárát és Fehér
Pétert, az Informatikai Szakosztály titkárát, jegyzőkönyvvezetőnek: Nagy Gábor Miklóst, az MKT
országos titkárságának vezetőjét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Béhm Imrét, a felügyelőbizottság
tagját és Mádi Zoltánt, az elnökség tagját javasolja. Kéri a küldötteket, hogy a javaslatot fogadják el.
SZAVAZÁS
A küldöttek a javasolt napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadják.

Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttek a küldöttközgyűlés tisztségviselőit egyhangúlag
megválasztották. Rátér a 3. napirendi pontra: Oszkó Péter szakmai előadására. Bevezetésképpen
elmondja, hogy Oszkó Pétert, a Portfolion Zrt. elnök-vezérigazgatóját a rövid életű
Reformszövetségben és a talán még rövidebb életű Bajnai-kormányban játszott szerepe miatt kérte fel
az MKT elnöksége a szakmai előadás megtartására. Megadja a szót Oszkó Péternek.
Oszkó P.: Megtartja előadását. (Az előadás anyaga letölthető a Magyar Közgazdasági Társaság
honlapján, a www.mkt.hu internetes címen.)
Kovács Á.: Megköszöni Oszkó P. előadását. Bejelenti, hogy a közgyűlési hagyományok szerint a
szakmai előadást nem követik sem kérdések, sem hozzászólások. 10 perc szünetet rendel el.
SZÜNET
Kovács Á.: A szünetet követően rátér a 4. napirendi pontra, a mandátumvizsgáló jelentésére. Megadja a
szót Galambos T. főtitkárhelyettesnek.
Galambos T.: Bejelenti, hogy a megyei szervezetek és a szakosztályok a 2012-ben tagdíjat fizetett tagok
száma alapján összesen 3499 szavazaton osztoznak. Ebből a küldöttközgyűlésen 3124 szavazat van képviselve, a részvételi arány tehát 89,28 százalékos. Ez alapján az MKT küldöttközgyűlése határozatképes.
Kovács Á.: Megköszöni a mandátumvizsgáló jelentését. Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés
határozatképes. Felkéri Halm T. főtitkárt, hogy ismertesse a szavazás módját.
Halm T.: Ismerteti a szavazás módját. Szavazati joggal a küldöttek rendelkeznek, ők a szavazólapok
felemelésével szavaznak. Az ellenszavazatokat és a tartózkodást a jegyzőkönyvnek regisztráljuk, és csak
kétes esetekben számolunk a helyszínen.
Kovács Á.: Rátér az 5. napirendi pontra: A 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg és az
eredménykimutatás, valamint a 2012. évi közhasznúsági jelentés vitájára és elfogadására. Megkérdezi
Halm T. főtitkárt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásban előzetesen kiküldött
előterjesztésekhez.
Halm T. Nem tesz szóbeli kiegészítést.
Kovács Á.: Felkéri Löffler András könyvvizsgálót, hogy ismertesse a jelentését.
Löffler A.: Bejelenti, hogy minden küldött előzetesen, írásban megkapta a könyvvizsgálói jelentés
tervezetét, ezért részletes kiegészítést nem kíván tenni az írásos anyaghoz. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést minimális hiányosságokkal jónak ítéli meg, a könyvelést pedig alaposnak és
megbízhatónak. Az MKT éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadásra javasolja a
küldöttközgyűlésnek.
Kovács Á.: Megköszöni a könyvvizsgáló jelentését. Felkéri Roóz J.-t, a Felügyelőbizottság elnökét,
hogy tartsa meg beszámolóját.
Roóz J.: A Magyar Közgazdasági Társaság Felügyelőbizottsága a május 13-i ülésén megtárgyalta a
beszámolót és a kapcsolódó dokumentumokat, valamint a 2013. évi pénzügyi tervet, és valamennyi
elfogadását javasolja a küldöttközgyűlésnek. Mivel a Felügyelőbizottság jelentését előzetesen, írásban
valamennyi jelenlévő megkapta, így azt részletesen nem ismerteti. Összegzésképpen megállapítja, hogy
az MKT működése az alapszabálynak megfelelő és nagyobb problémák nélküli. Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a Felügyelőbizottság három javaslatot fogalmazott meg az Elnökség és a Titkárság
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számára. Egyrészt a Felügyelőbizottság megállapította, hogy az MKT központi szervezeténél a
takarékos gazdálkodás ellenére is időnként likviditási gondok jelentkeznek. Ezért az FB kéri az elnökség
tagjait és az MKT vezető tisztségviselőit, hogy tegyenek erőfeszítéseket a társaság korábbi szponzorainak felkutatására, a megyei szervezetek pedig tegyenek erőfeszítéseket a tagdíjak beszedésére.
Másodsorban az FB rendkívül fontosnak ítéli meg a pályázati bevételek keresését. Harmadrészt pedig –
összhangban a könyvvizsgálói jelentéssel – a Felügyelőbizottság kéri, hogy a Titkárság és a könyvelő
2013. szeptember 15-éig készítsen egy, a jelenleginél áttekinthetőbb rendszert az értékpapírok nyilvántartásáról. Bejelenti, hogy az FB a közhasznúsági jelentést is megtárgyalta, és – hangsúlyozva, hogy az
MKT tökéletesen megfelel a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásoknak – elfogadásra javasolja a
küldöttközgyűlésnek. Ugyancsak elfogadásra javasolja a Felügyelőbizottság az MKT 2013.évi pénzügyi
tervét, amely meglehetősen szolidnak mondható.
Kovács Á.: Megköszöni Roóz J. jelentését. Vitára bocsátja a beszámolót, a mérleget és az eredménykimutatást, a könyvvizsgálói és a felügyelőbizottsági beszámolót. Miután kérdésre, hozzászólásra senki
nem jelentkezik, megköszönve a főtitkár, a Titkárságnak és az FB munkáját, szavazásra bocsátja a
gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat. Elsőként szavazást rendel el a beszámolóról, a mérlegről
és az eredmény¬kimutatásról. Kéri, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi beszámolóját, továbbá a
mérlegét az eszközök és a források egyező, 41 millió 628 ezer forintos összegével, valamint 636 ezer
forint gazdálkodási eredménnyel fogadja el.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi beszámolóját
3124 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi beszámolóját egyhangúlag
elfogadta. Szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentést.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi gazdálkodásáról
szóló könyvvizsgálói jelentést 3124 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi gazdálkodásáról szóló
könyvvizsgálói jelentést egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja a Felügyelőbizottság jelentését.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi gazdálkodásáról
szóló felügyelőbizottsági jelentést 3124 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi gazdálkodásáról szóló
felügyelőbizottsági jelentést egyhangúlag elfogadta. Az eddigi szavazások alapján kéri, hogy a
küldöttköz¬gyűlés adja meg a felmentvényt az elnökségnek a 2012. évi gazdálkodás vonatkozásában.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 3124 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megadta a felmentvényt az elnökségnek a 2012. évi gazdálkodással kapcsolatban.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés egyhangúlag megadta a felmentvényt az Elnökségnek
a 2012. évi gazdálkodással kapcsolatban. Még mindig az 5. napirendi ponton belül rátér a 2012. évi
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közhasznúsági jelentés vitájára és elfogadására. A jelentést előzőleg mindenki megkapta. Felkéri Halm
T.-t, hogy tegyen szóbeli kiegészítést a jelentéshez.
Halm T.: Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a civil szervezetekre vonatkozó törvényi változások
eredményeként idén új formában kellett elkészíteni az MKT közhasznúsági jelentését is. Az új
formanyomtatvány nemcsak a gazdálkodást mutatja be, de tükrözi az MKT szakmai tevékenységét is.
Kovács Á.: Megköszöni a kiegészítést, majd vitát rendel el a közhasznúsági jelentésről. Miután
kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazást rendel el az MKT a 2012. évi közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi közhasznúsági
jelentését 3124 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2012. évi közhasznúsági jelentését
egyhangúlag elfogadta. Rátér a 6. napirendi pontra: az MKT 2013. évi költségvetésének elfogadására.
Bejelenti, hogy a költségvetési tervezetet mindenki előzetesen megkapta. Felkéri Halm T.-t, hogy tegyen
szóbeli kiegészítést a tervezethez.
Halm T.: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kovács Á.: Vitát rendel el az előterjesztésről. Miután kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik,
szavazást rendel el az MKT a 2013. évi költségvetéséről.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2013. évi költségvetését
3124 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2013. évi költségvetését egyhangúlag
elfogadta. Bejelenti, hogy az alapszabály módosításáról szóló napirendi pont következik. Felkéri Halm
T. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot.
Halm T.: Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy jelentős munka volt az alapszabály átdolgozása, amelyben az eddigi alapszabály kidolgozója, dr. Szabó Zoltán jogász volt az MKT segítségére. Elmondta,
hogy az alapszabály tervezetének egyeztetése több hónapon át zajlott, mind a megyei szervezetek, mind
pedig a szakosztályok véleményezhették, véleményezték azt, az Elnökség pedig két ülésen is tárgyalt a
módosításokról. Külön kiemeli a Pénzügyi Szakosztály alaposan átgondolt és részletekbe menő javaslatcsomagját, amelyből a legtöbb észrevétel beépült a tervezetbe. Tájékoztatja a küldötteket arról is, hogy
az egyeztetés során a legtöbb kérdés a közhasznú tevékenységek felsorolásával kapcsolatosan érkezett.
Ez a lista a végleges változatban harmadával szűkült, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a közhasznú tevékenységek minél szélesebb körű felsorolására a pályázati lehetőséget kihasználása érdekében
szükség van. Elmondja, hogy az egyeztetések során a legizgalmasabb viták arról zajlottak, hogy mi
legyen azokkal a tagokkal, akik nem fizetik a tagdíjakat. Emlékezteti a küldötteket arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság egyik korábbi állásfoglalásában kimondta, hogy egyesületek esetében a tagdíj meg nem
fizetése nem lehet ok a kizárásra. A kérdésről az Elnökség is komoly vitát folytatott a legutóbbi ülésén,
és azt a javaslatot tette, hogy a nem fizető tagokat a Titkárság helyezze „inaktív állományba”. Az inaktív
állományú tagok pedig nem választhatók és nem élhetnek a tagsággal járó jogokkal az MKT-ban.
Tájékoztatja a küldötteket arról is, hogy a Pénzügyi Szakosztály arra tett javaslatot, hogy a főtitkár
minden éves küldöttközgyűlésen számoljon be az MKT által végzett szakmai tevékenységekről. Mivel a
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közhasznúsági jelentés új formanyomtatványa mindezt tartalmazza, így nem szükséges ezt külön
belefoglalni az alapszabályba.
Kovács Á.: Vitát rendel el az előterjesztésről. Miután kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik,
szavazást rendel el az MKT alapszabályának módosításáról.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 3124 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT alapszabályának módosítását.
Kovács Á.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT alapszabályát – a megkívánt kétharmados
többséggel – elfogadta. Miután a küldöttközgyűlés az elfogadott napirend végére ért, megkérdezi, hogy
van-e valakinek egyéb mondanivalója, bejelenteni valója.
Herich Gy.: Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy idén ismét megrendezik az immár 7. Nemzetközi
Adókonferenciát június 6–7-én Budapesten. A 16 ország képviselőinek a részvételével megrendezendő
konferencia meghívója és jelentkezési lapja elérhető lesz az MKT honlapján.
Kovács Á.: Megköszöni a küldöttközgyűlés előkészítőinek és tisztségviselőinek a munkát, a küldötteknek és a vendégeknek a részvételt. Bejelenti, hogy Oszkó P. előadása elérhető lesz az MKT honlapján,
valamint hogy a társaság szeptember 26. és 28. között Békéscsabán és Gyulán rendezi meg az 51. Közgazdász-vándorgyűlést, ahol résztvevőként valamennyi jelenlévőre számít. Ezt követően berekeszti az
MKT 2013. évi rendes küldöttközgyűlését.

Készítette: ………………………….
Nagy Gábor Miklós

Jóváhagyta: ………………………….
Halm Tamás

Hitelesítette:

………………………….
Béhm Imre

………………………….
Mádi Zoltán
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