JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Közgazdasági Társaság
2013. szeptember 27-i rendkívüli küldöttközgyűléséről
2013. szeptember 27., péntek 17:30 óra
Hunguest Hotel Erkel, Hunyadi Mátyás terem (Gyula, Várkert u. 1.)

Jelen vannak: Halm Tamás főtitkár és Galambos Tamás főtitkárhelyettes, valamint a Magyar
Közgazdasági Társaság megyei szervezeteinek és szakosztályainak küldöttei a mellékelt jelenléti ív
szerint.
Halm T.: Köszönti a résztvevőket. Elmondja, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívására azért volt
szükség, mert május 24-i rendes közgyűlésen elfogadott, új alapszabályban a Fővárosi Törvényszék
néhány módosítást kért. Ismerteti a napirendi javaslatot, amely az előzetesen kiküldötteknek
megfelelően a következő:
1. A napirend elfogadása
2. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (mandátumvizsgáló, szavazatszámláló,
jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők)
3. A mandátumvizsgáló jelentése
4. Az MKT alapszabályának módosítása (a Fővárosi Törvényszék észrevételeinek megfelelően)
Kéri a küldötteket, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a napirendi javaslatról.
SZAVAZÁS
A küldöttek a javasolt napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadják.
Halm T.: 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,
jegyzőkönyvvezetőnek: Nagy Gábor Miklóst, az MKT országos titkárságának vezetőjét, jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Szabó Zoltánt, az MKT Logisztikai Szakosztályának elnökét és Szabó Pétert, a
Nemzetközi Gazdaság Szakosztály titkárát javasolja. Kéri a küldötteket, hogy a javaslatot fogadják el.
SZAVAZÁS
A küldöttek a javasolt napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadják.
Halm T.: Megállapítja, hogy a küldöttek a küldöttközgyűlés tisztségviselőit egyhangúlag
megválasztották. Rátér a 3. 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 rendkívüli küldöttközgyűlésen 1898
szavazat van képviselve, a részvételi arány tehát 54,24 százalékos. Ez alapján az MKT küldöttközgyűlése
határozatképes.
Halm T.: Megköszöni a mandátumvizsgáló jelentését, és megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés
határozatképes. Ezt követően 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. Ezt követően – bár a megyei szervezetek
és a szakosztályok küldöttei előzetesen megkapták az írásos előterjesztést – pontról pontra ismerteti az
Alapszabályban a Fővárosi Törvényszék észrevételeinek eleget téve javasolt módosításokat. Miután
kérdése, észrevétele nincs a küldötteknek, szavazásra bocsátja az Alapszabály módosítását.
SZAVAZÁS

Wenczel K.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés a Magyar Közgazdasági Társaság
Alapszabályát 1898 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Halm T.: Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés az MKT Alapszabályának módosítását a küldöttek
egyhangú szavazatával elfogadta. Miután egyéb kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik, a Magyar
Közgazdasági Társaság 2013. szeptember 27-i rendkívüli küldöttközgyűlését berekeszti.
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