A Magyar Közgazdasági Társaság
2015. évi küldöttközgyűlése
JEGYZŐKÖNYV
Időpont: 2015. május 22., péntek 10 óra
Helyszín: A TIT Kossuth Klubja (Budapest VIII., Múzeum u. 7.)
Jelen vannak: a mellékelt jelentéti ív szerint
Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: a közgyűlési küldötteket, közülük külön is azokat, akik most
vesznek részt először országos küldöttközgyűlésen – hiszen az éppen egy évvel ezelőtti küldöttközgyűléshez képest, örömteli módon új szakosztályokkal gazdagodott a társaság. Köszönti a rendezvény
szakmai előadásunk előadóját, Patai Mihályt, a Magyar Bankszövetség elnökét, az elnökség és a
felügyelőbizottság tagjait, az MKT választott könyvvizsgálóját, valamint, az MKT titkárságának munkatársait.
Elmondja, hogy az MKT éves küldöttközgyűlése kétszeresen is ünnep. Egyrészt jó alkalom arra, hogy
találkozzanak egymással mindazok a kollégáink, akik szerte az országban a szívükön viselik a Magyar
Közgazdasági Társaság ügyét, és sokat tesznek azért, hogy ez a társaság lassan 121 éve működni tudjon.
Emlékeztetett rá, hogy csaknem napra pontosan 121 éve, 1894. május 27-én azzal a céllal alapították
meg professzorok, akadémikusok, miniszterek, bankárok, kereskedők, országgyűlési képviselők, gazdák,
tisztviselők, nagybirtokosok és főrendek a Magyar Közgazdasági Társaságot, hogy együtt kutassák a
nemzetgazdaság felemelkedésének útját-módját. Közgazdászok generációi sajátíthatták el a vállalatgazdaságtan alapjait Chikán Attila könyveiből. Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy Chikán Attila a
Rajk Szakkollégium alapítójaként elévülhetetlen érdemeket szerzett egy ma is aktív közgazdász generációnak, kiváló szakemberek egész sorának a kinevelésében. Emellett sokat köszönhet neki a logisztikai
szakma is, az elmúlt években pedig versenyképességi kutatásaival igyekszik segíteni – az MKT alapítóinak szándékaival összhangban – a nemzetgazdaság felemelkedését. Bejelenti, hogy sok évtizedes, iskolateremtő és közösségépítő egyetemi oktatói tevékenységének, sokoldalú és kiemelkedő tudományos és
gazdaság-politikusi munkásságának, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai és
Gazdaságelméleti Szakosztályának elnökeként végzett, nagyszerű szervező munkájának elismeréseként a
Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT legmagasabb kitüntetését, a Közgazdász Életműdíjat
adományozta Chikán Attila közgazdász professzornak.
Kovács Á. és Hegedüs É.: Átadják a díszoklevelet Chikán Attilának.
Chikán A.: Röviden megköszöni a kitüntetést.
Kovács Á.: Ismerteti a közgyűlés napirendi javaslatát, amelyet korábban minden küldött, valamint elnökségi és felügyelőbizottsági tag megkapott korábban postai úton és e-mailen is.
1. A napirend elfogadása
2. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők, mandátumvizsgálók és szavazatszámlálók)
3. A magyar pénzügyi rendszer aktuális helyzete – szakmai előadás
előadó: Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke, az MKT alelnöke
4. A mandátumvizsgáló jelentése

5. A 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg és az eredménykimutatás vitája és elfogadása
a. a felügyelőbizottság jelentése
b. a könyvvizsgáló jelentése
c. vita és határozathozatal
d. a 2014. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása
6. Az MKT 2015. évi költségvetésének elfogadása
7. Az alapszabály módosítása az új Polgári törvénykönyv előírásainak megfelelően
8. Döntés az MKT 2016-tól érvényes egyéni és jogi tagdíjairól
9. Egyebek
Felkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy ismertesse a szavazás módját.
Hegedüs É.: Ismerteti a szavazás módját. Bejelenti, hogy szavazni a regisztrációkor átvett szavazólapok felemelésével lehet. Szokásainkhoz híven az esetleges ellenszavazatokat és a tartózkodásokat a jegyzőkönyvnek regisztráljuk, és csak kétes esetekben számolunk a helyszínen.
Kovács Á.: Szavazást rendel el a napirendről.
S z a v a z á s.
A küldöttek a napirendi javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
Kovács Á.: Rátér a 2. napirendi pontra: a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. Felkéri Hegedüs
É.-t, hogy ismertesse a jelöltek névsorát.
Hegedüs É.: Javaslatot tesz a küldöttközgyűlés tisztségviselőire. Mandátumvizsgálónak Galambos T.-t,
az MKT főtitkárhelyettesét, szavazatszámlálónak Baranyi A.-t, a Gyöngyösi Városi Szervezet titkárát,
jegyzőkönyvvezetőnek Nagy G. M.-t, az MKT országos titkárságának vezetőjét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Béhm I.-t, az MKT felügyelőbizottságának tagját és Mádi Z.-t, az elnökség tagját, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet elnökét javasolja.
Kovács Á.: Szavazást rendel el a tisztségviselőkről. Kéri, hogy a küldöttek egyben szavazzanak a jelöltekről.
S z a v a z á s.
A küldöttek a közgyűlés tisztségviselőit egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották.
Kovács Á.: A 3. napirendi pont keretében felkéri Patai M.-t, a Magyar Bankszövetség elnökét, hogy
tartsa meg előadását A magyar pénzügyi rendszer aktuális helyzete címmel.
Patai M.: Megtartja előadását. Többek között elmondja, hogy a magyar bankrendszer helyzete a történelmi veszteségek ellenére is stabil, a múlt év vége óta pedig a lakossági fogyasztás is fűti a hazai GDP
növekedését, ami a 3 százalék körüli nemzetgazdasági növekedést megalapozottá teszi. Elmondja, hogy
jelenleg 38 százalékkal kevesebb hitel van a magyar gazdaságban, mint a válság előtti időszakban volt. A
Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának köszönhetően ugyanakkor észrevehetően javult
a vállalati hitelvolumen Magyarországon. (Az előadás diái letölthetőek az MKT honlapján.)
Kovács Á.: Megköszöni az előadást, majd rátér a 4. napirendi pontra. Felkéri Galambos T. mandátumvizsgálót, tegyen jelentést a küldöttközgyűlésnek.
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Galambos T.: Bejelenti, hogy a megyei szervezetek és a szakosztályok a tavalyi tagdíjbefizetéseik alapján összesen 3621 szavazaton osztoznak. Ebből 3239 szavazat van képviselve a küldöttközgyűlésen, ez
89,45%-os részvételi arányt jelent, tehát a küldöttközgyűlés határozatképes.
Kovács Á.: Kimondja a határozatképességet, majd megkezdi az 5. napirendi pont tárgyalását: a 2014.
évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás vitáját, valamint a közhasznúsági
jelentés elfogadását. Bejelenti, hogy az írásos előterjesztést és a kapcsolódó dokumentumokat előzetesen, elektronikusan megkapták a küldöttek. Megkérdezi Hegedüs É. főtitkárt, hogy kíván-e valamit elöljáróban elmondani a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban.
Hegedüs É.: Bejelenti, hogy elkészült a kötelező formanyomtatványon a közhasznúsági jelentés valamennyi mellékletével, külön függelékben felsorolva az elmúlt évi rendezvényeinket, amelyekkel ezúttal
is büszkélkedhet a társaság. Az MKT titkársága, szakosztályai és megyei szervezetei mintegy 100 rendezvényt szervezetek tavaly, és mindhárom nagyrendezvényünk – a vándorgyűlés, a FIKOT és a
KÁMFOR is – sikeresek voltak. Hamarosan megújul és új szolgáltatásokkal bővül az MKT honlapja, és
előkészítés alatt áll egy új közösségi tér, az MKT Café kialakítása is. Elmondja, hogy a beszámoló szöveges indoklása részletes képet ad a gazdálkodásról. Három dolgot emel ki a beszámolóból. Elmondja,
hogy minőségi változást jelent az MKT életében a Magyar Nemzeti Bank három évre szóló, nagylelkű
támogatása. Ám mivel ez a forrás klasszikus működési költségekre nem fordítható, további erőfeszítéseket kell tenni működési költségekre fordítható támogatások és adományok gyűjtésére. Másrészt hangsúlyozza, hogy a titkárságnak és a megyei szervezeteknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a továbbra is alacsony tagdíjfizetési hajlandóság javítására. Harmadsorban pedig leszögezi, hogy a beszámoló számai alapján az MKT továbbra is megfelel a közhasznúság törvényben foglalt feltételeinek. Bejelenti, hogy az elnökség április 23-án tárgyalta meg a gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket, és
azokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek.
Kovács Á.: Megköszöni a főtitkár kiegészítését. Bejelenti, hogy az MKT felügyelőbizottsága április 28án tárgyalta meg a közgyűlési előterjesztéseket A felügyelőbizottság elnökének távollétében felkéri
Zsakó E.-t, a felügyelőbizottság tagját, hogy ismertesse az FB jelentését a gazdálkodással kapcsolatos
anyagokról.
Zsakó E.: Ismerteti a felügyelőbizottság jelentését. Elmondja, hogy a testület áttekintette az MKT
2014. évi könyvvizsgálói jelentését, számviteli beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását és közhasznúsági jelentését, valamint az MKT 2015. évi költségvetését. Az FB megállapította, hogy az MKT
2014-ben a jogszabályoknak és az alapszabályoknak megfelelően működött, és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A felügyelőbizottság úgy látja, hogy az elnökség az elmúlt évben kiemelkedő erőfeszítéseket tett a bevételek növelése érdekében. Az FB úgy látja, hogy évről évre visszatérő feladat a tagdíjbeszedés hatékonyságának javítása, valamint a további, bevételnövelő források felkutatása. Emellett a
felügyelőbizottság javasolja az elnökségnek, hogy a bankköltségek csökkentése érdekében vizsgálja meg
a közös bankszámlavezetés lehetőségét a megyei szervezetek és az országos titkárság esetében. Az FB
emellett megfontolandónak tartja a tagdíjak emelését 2016-tól. Bejelenti, hogy a felügyelőbizottság valamennyi, a gazdálkodással kapcsolatos előterjesztést elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek.
Kovács Á.: Megköszöni a felügyelőbizottság jelentését. Felkéri Löffler A.-t, az MKT választott könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2014. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentés főbb megállapításait.
Löffler A.: Megtartja beszámolóját. Bejelenti, hogy a könyvvizsgálói jelentés tervezetét minden küldött
megkapta előzetesen. Kiemeli, hogy az MKT pályázati tevékenysége sikeres volt, ám a további források
bevonása érdekében a tagdíjak emelése látszik szükségesnek. Bejelenti, hogy az MKT megfelel a törvényben meghatározott közhasznúsági kritériumoknak, így a társaság meg tudta őrizni a közhasznú
jogállást. A beszámolót és a kapcsolódó dokumentumot elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek.
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Kovács Á.: Vitára bocsátom a pénzügyi beszámolót, illetve a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését.
Madarász L.: A beszámolók és a 2015. évi pénzügyi terv kapcsán leszögezi, hogy alapos és szép dokumentumok születtek. A bankszámlák racionalizálása kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy az Alapszabály értelmében a megyei szervezetek – ha úgy döntenek – önállóan gazdálkodnak. Megjegyzi, hogy
személy szerint annak örülne, ha a társaságnál megnövekedne a bankköltség, mert ez azt jelentené, hogy
jelentős források áramolnának be a társasághoz.
Hegedüs É.: Leszögezi, hogy a bankszámlák kérdésében nem szeretne kapkodni az elnökség, ugyanakkor a bankköltségek tekintetében valamilyen szintű racionalizálásra szükség lenne.
Szabó Z.: Az MKT Logisztikai Szakosztálya az elmúlt években mintegy 40 szakmai rendezvényt szervezett, amelyeken hozzávetőlegesen 1500-an vettek részt. Eddig a szakosztály vezetői önerőből oldották meg a szervezési feladatokat, így a kérdése az, hogy számíthatnak-e a jövőben az MKT támogatására.
Hegedüs É.: A Logisztikai Szakosztály valóban az egyik legaktívabb, legjobb munkát végző szakosztálya az MKT-nak. Egyeztetést javasol a támogatás kérdésében.
Kovács Á.: Szavazást rendel el a 2014. évi beszámolóról és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról.
Kéri, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2014. évi egyszerűsített mérlegét és eredménykimutatását az
eszközök és a források egyező, 74 millió 684 ezer forintos összegével, valamint 401 ezer forintos
eredményével fogadja el.
S z a v a z á s.
Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2014. évi egyszerűsített mérlegét és eredménykimutatását egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentést.
S z a v a z á s.
Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2014. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Kovács Á.: Szavazásra bocsátja a felügyelőbizottság jelentését.
S z a v a z á s.
Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés a felügyelőbizottság
jelentését egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Kovács Á.: Kéri, hogy a küldöttközgyűlés adja meg a felmentvényt az elnökségnek a 2014. évi gazdálkodás vonatkozásában.
S z a v a z á s.
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Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megadta a felmentvényt az elnökségnek a 2014. évi gazdálkodás
vonatkozásában.
Kovács Á.: Szavazást rendel el az MKT a 2014. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról.
S z a v a z á s.
Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT 2014. évi közhasznúsági jelentését.
Kovács Á.: Rátér a 6. napirendi pontra. Felkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be szóban az MKT
2015. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést.
Hegedüs É.: Bejelenti, hogy a pénzügyi tervről szóló előterjesztést előzetesen szintén megkapták a
küldöttek. A bevételeket kellő óvatossággal, a kiadásokat pedig kellő takarékossággal tervezte a titkárság,
a legtöbb tételnél az elmúlt évi tényszámokra alapozva. Az elnökség és a titkárság igyekszik az MKT
szakmai munkájához méltó logisztika hátteret biztosítani. A Magyar Közgazdasági Társaság 2015. évre
tervezett költségvetése 58.453 eFt kiadással és a tavalyi pénzmaradvánnyal együtt 62.989 eFt bevétellel
számol. Bejelenti, hogy az MKT elnöksége a 2015. évi pénzügyi tervet egyhangú szavazással elfogadásra
javasolja a küldöttközgyűlésnek.
Kovács Á.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el az MKT 2015. évi pénzügyi tervéről.
S z a v a z á s.
Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT 2015. évi pénzügyi tervét.
Kovács Á.: Rátér rá a 7. napirendi pontra, az alapszabály módosítására. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt a
módosítások előterjesztésére.
Hegedüs É.: Emlékezteti a küldötteket arra, hogy az elmúlt két évben kétszer kellett módosítani az
alapszabályt. Két évvel ezelőtt az új civil törvénynek való megfelelés okán, tavaly pedig a tisztújítás miatt. Ezúttal – május 31-ig – az új Polgári Törvénykönyv civil szervezetekre vonatkozó passzusainak kell
megfeleltetni a dokumentumot. A titkárság felkért egy, a témában jártas ügyvédet, hogy világítsa át az
Alapszabályt, és készítse el a szükséges módosításokhoz a javaslatait. A módosításokat minden küldött
előzetesen, elektronikusan megkapta. Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy Terták E. elnökségi tag néhány javaslatot tett írásban az Alapszabály módosítása kapcsán, ezeket már tartalmazza a kiküldött tervezet. Terták E. javaslatai alapján az Alapszabály kiegészül azzal, hogy az MKT nem fogad el sem adományt, sem támogatást politikai pártoktól és azok alapítványaitól, valamint nem fogad el támogatást és
adományt olyan célokra és feltételekkel, amelyek ellentétesek az Alapszabályában megfogalmazott célokkal. Bejelenti, hogy az Alapszabály módosítását az elnökség április 23-án megtárgyalta és azokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek.
Kovács Á.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el az MKT Alapszabályának módosításáról, az előzetesen kiküldött módosító javaslatoknak megfelelően.
S z a v a z á s.
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Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT Alapszabályának módosítását.
Kovács Á.: Rátér a 8. napirendi pontra, az MKT 2016-tól érvényes tagdíjainak megállapítására. Felkéri
Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot.
Hegedüs É.: A részletes előterjesztést valamennyi küldött előzetesen, e-mailen megkapta, az elnökség
pedig két körben, tavaly novemberben és idén április 23-án is tárgyalta a tagdíjemelés kérdését. Az elnökség az MKT küldöttközgyűlésének javasolja 2016. évre a tagdíjak emelését, a teljes tagdíjak esetében
5.000,- forintról 7.000,- forintra, a nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok és gyesen-gyeden lévő kismamák esetében pedig a kedvezményes tagdíjak évi 2.000,- forintról 3.000,- forintra. Hangsúlyozza, hogy
az egyéni tagdíjak emelésével párhuzamosan számottevően javul a tagoknak nyújtott szolgáltatások
színvonala: új honlapja lesz az MKT-nak, részint csak MKT-tagok számára elérhető szolgáltatásokkal,
jelentős számú internettelevíziós közvetítéssel. Emellett új rendezvényteremmel gazdagodik az MKT, a
tagsági kártyával pedig hónapról hónapra egyre több üzletben, illetve szolgáltatónál vehetnek igénybe
számottevő kedvezményeket a tagjaink. Az MKT elnöksége emellett javasolja a jogi tagdíjak rendszerének átalakítását a kiküldött előterjesztésben foglaltak értelmében, egy sávos rendszerben. Tájékoztatja a
küldötteket arról, hogy a jogi tagdíjakért járó ellenszolgáltatások – például a honlapon való megjelenítés
– kapcsán felmerült, hogy vajon emiatt nem esik-e a reklámadó hatálya alá az MKT. A reklámadó módosítása kapcsán úgy hallani, hogy évi 100 millió forintos reklámbevétel alatt az adókulcs 0 százalékos
lesz, tehát nem fenyegeti a társaságot a reklámadó-fizetési kötelezettség veszélye. Bejelenti, hogy a tagdíjemeléssel kapcsolatos előterjesztést az elnökség az április 23-i ülésén tárgyalta. Az egyéni tagdíjak
emelését ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással, a jogi tagdíjak rendszerének átalakítását pedig egyhangúlag elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek.
Kovács Á.: Megköszöni az előterjesztést, és vitára bocsátja a tagdíjemeléssel kapcsolatos előterjesztést.
Miután kérdésre, hozzászólásra senki sem jelentkezik, elsőként szavazásra bocsátja az egyéni tagdíjak
módosítását. Kérdezi a küldötteket, egyetértenek-e azzal, hogy 2016-tól a teljes tagdíjak 5.000,- forintról
7.000,- forintra, a nyugdíjas, nappali tagozatos hallgató, valamint a gyesen-gyeden lévő tagjaink esetében
a kedvezményes tagdíjak évi 2.000,- forintról 3.000,- forintra emelkedjenek.
S z a v a z á s.
Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 2714 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 525 tartózkodással, vagyis 83,79 százalékos támogatottsággal, 16,21 százaléknyi
tartózkodás mellett elfogadta az MKT egyéni tagdíjainak emeléséről szóló előterjesztést.
Kovács Á.: Megkérdezi a küldötteket, hogy egyetértenek-e az MKT jogitagdíj-rendszerének átalakításával az előterjesztésben foglaltak szerint, évi 25 ezer forintos minimális jogi tagdíj bevezetésével, valamint azzal, hogy a tagdíj összege alapján, sávosan nyújtson az MKT ellenszolgáltatást a jogi tagoknak.
S z a v a z á s.
Baranyi A.: Jelent a szavazás eredményéről. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az MKT jogitagdíj-rendszerének átalakítását.
Kovács Á.: Bejelenti, hogy az Egyebek napirendi pont következik. Tájékoztatja a küldötteket és a résztvevőket az 53. Közgazdász-vándorgyűlésről, amelynek idén szeptember 3. és 5. között a Miskolci Egyetem ad otthont. A vándorgyűlés szervezése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezettel karöltve gőzerővel zajlik, és összesen 10–11 szekcióval lehet számolni. A nyitó plenáris ülésen várhatóan Varga Mihály, Csányi Sándor és Balog Ádám tartanak előadásokat, a záró plenárison pedig, a szekcióelnökök
előadását követően a terveink szerint Patai Mihály, Domokos László és Kovács Á. osztja meg gondolatat a hallgatósággal. Bejelenteni, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége a legutóbbi ülésén
6

Közgazdász Életműdíjat adományozott Kopátsy Sándornak, aki a vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén
veheti át majd a kitüntetést. Bejelenti azt is, hogy az elnökség döntése értelmében 2016-ban Kecskemét
városa ad otthont a közgazdász-vándorgyűlésnek. Felhívja az elnökség tagjainak és a jelenlévőnek a
figyelmét arra is, hogy a vándorgyűlés megszervezéséhez a szervezők köszönettel fogadnak adományokat, szponzori támogatásokat.
Lukács E.: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet és Bihall Tamás megyei elnök meghívását
tolmácsolja a szeptember eleji közgazdász-vándorgyűlésre. Bejelenti, hogy a folyamatban lévő európai
uniós beruházás eredményeként már a megújult egyetemi épület várja a résztvevőket Miskolcon.
Nábrádi A.: Két javaslatot tesz. Egyrészt a Felsőoktatási törvény értelmében valamennyi felsőoktatási
intézményben biztosítani kell a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatását, ennek azokban nem minden
esetben felelnek meg az intézmények. Ezzel a kérdéssel pedig foglalkoznia kellene az MKT-nak is.
Emellett javasolja, hogy a tagok összetartozásának erősítése érdekében az MKT minden fizető tagjának
készíttessen kitűzőt.
Kovács Á.: Nábrádi A. felvetésére válaszolva elmondja, hogy az oktatási kérdések témaként rendszeresen megjelentek a társaság munkájában. Emellett az MKT elnökségéből többen is részt vesznek a Magyar Akkreditációs Bizottság munkájában, így közvetlen közelről vizsgálják ezeket a kérdéseket.
Hegedüs É.: Bejelenti, hogy az elnökség megvizsgálja majd az MKT-s kitűzők kérdését.
Kovács Á.: Miután kérdésre, hozzászólásra más nem jelentkezik, megköszöni a küldötteknek a fegyelmezett munkát, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a vendégeknek pedig a részvételt.
Az MKT 2015. évi rendes küldöttközgyűlését berekeszti.
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