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Pleschinger Gy.: Köszönti a megjelenteket: az új elnökség tagjait, valamint a titkárság munkatár-
sait. Köszönti az MKT Ifjúsági Bizottsága napokban megválasztott, új elnökét, Németh P.-t, aki 
az Alapszabály értelmében a megválasztásával az elnökség teljes jogú tagja lett. Felkéri Németh 
P.-t, hogy röviden mutatkozzon be az elnökség tagjainak. 
 
Németh P.: Bemutatkozik, és röviden beszél az Ifjúsági Bizottság új elnökségének terveiről. Be-
számol arról, hogy az MKT IB idei legfontosabb feladata az őszi, összevont KÁMFOR ÉS 

FIKOT megszervezése lesz. Az IB emellett egy mentorprogram és egy alumni-rendszer elindítá-
sát tűzte ki célul. Emellett erősíteni szeretnék az IB-n belül a tudományos vonalat: tanulmánypá-
lyázatok kiírásában, valamint egy karrierprogram elindításában gondolkodnak az ifjúsági szerveze-
ti vezetők. 
 
Pleschinger Gy.: Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. Ismerteti a napirendet, amely az 
előzetesen kiküldötteknek megfelelően a következő: 
 

1. Az új elnökség előtt álló feladatok, tervek első változatban történő megvitatása 
2. Az 55. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületei 
3. Döntés a 2018. évi vándorgyűlés helyszínéről (az MKT Hajdú-Bihari szervezete debreceni 

helyszínnel pályázott - csatolva) 
4. Egyebek 

 
S z a v a z á s  a  n a p i r e n d r ő l. 
 
Az elnökség tagjai a napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy az MKT korábbi elnöksége, 
elnökségei jól pozícionálták a társaságot, így inkább csak finomhangolásra van szükség az új el-
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nökség teendőit illetően. Ismerteti, hogy melyek azok a témák és területek, amelyekre hangsúlyt 
szeretne helyezni a következő három évben. Szeretné még szorosabbá tenni a belső- és külső 
kapcsolatokat, azaz Elnökség és az MKT ifjúsági szervezetei, megyei szervezetei, szakosztályai 
közötti együttműködést. Nagyobb fókuszt szeretne a társaság tudományos tevékenységére, és a 
taglétszám bővítésében elsősorban a fiatalok felé szeretne nyitni. Fontosnak érezné, hogy a jövő-
ben évente ne négy, hanem hat elnökségi ülést tartson az MKT, ezekre az ülésekre sorban meg-
hívva a megyei szervezetek és a szakosztályok vezetőit, megkérdezve őket arról, hogy hogyan 
látják a helyzetüket és a társaság egészének a helyzetét. Ehhez – a felügyelőbizottság által is java-
soltakkal egyetértve – egyfajta mentori programot tervez indítani, amelynek keretében az elnökség 
rutinos tagjai a tapasztalataikat megosztva segítenék a kevésbé rutinos vagy kevésbé aktív megyei 
szervezetek és szakosztályok munkáját. Szeretné még szorosabbá tenni az együttműködést a Ro-
mániai, Szlovákiai és a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaságokkal, ebben pedig Halm T.-ra 
számít. Szeretne hasonló megállapodásokat kötni más régiós közgazdasági társaságokkal, például 
a V4-es országok rokon szervezeteivel. Ez ügyben Balázs P. közreműködésére számít. A V4-es 
közgazdasági társaságok elnökeit szeretné meghívni a vándorgyűlés nyitónapjára is. Fontosnak 
érzi az integráció erősítését, a bekapcsolódást a Nemzetközi Közgazdasági Társaság munkájába 
annak érdekében, hogy megismerhessük a legjobb gyakorlatokat, kicserélhessük a tapasztalatain-
kat. Június közepén Mexikóvárosban, a közgazdász-világkongresszuson tervezi meghívni a ván-
dorgyűlésre előadónak Kaushik Basu urat, a Nemzetközi Közgazdasági Társaság megválasztott 
elnökét, a Világbank korábbi alelnökét és vezető közgazdászát. Fontosnak érzi, hogy az MKT a 
jövőben a korábbiaknál jobban nyisson a tudomány felé, kutatásokat szponzoráljon, ösztöndíjakat 
írjon ki. Ehhez a társaságnak meg kell találnia a forrásokat. Szeretné, ha a vándorgyűléseken és a 
nagyobb MKT-konferenciákon elhangzó javaslatok, vélemények, következtetések eljutnának a 
nemzetgazdasági miniszterhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, éppen úgy, ahogyan ezt 
tette évekkel ezelőtt a társaság. Szeretné még szélesebbre nyitni az ajtót a fiatal, a felsőoktatási 
rendszerben tanuló vagy pályakezdő fiatalok felé, folytatva azt a gyakorlatot, hogy konferenciáin-
kat nagy arányban a szakirányú egyetemekre szervezze a társaság. Jó lenne, ha az államvizsga-
bizottságokba egy-egy főt delegálhatna a társaság. Ezekhez a célkitűzésekhez kéri az elnökség 
támogatását. 
 
Halm T.: Pleschinger Gy. Programjának minden pontját támogatja. Megemlíti, hogy 1974-ben 
Fock Jenő 400 ezer dollárt teremtett elő ahhoz, hogy az MKT megszervezhesse a közgazdász 
világkongresszust. Javasolja, hogy a gazdasági felsőoktatási intézményekben működő ifjúsági 
szervezetek élén PhD-hallgatók vagy tanársegédek legyenek, úgy kisebb lehet a működést nehezí-
tő fluktuáció e szervezeteknél. 
 
Bod P. Á.: Az utánpótlás fontos kérdés, mert minden szervezet elöregszik. Az MKT-nál elsősor-
ban a 25 és 35 év közötti generáció hiányzik. Minőségi díjakkal, pályadíjakkal talán jobban az 
MKT-hoz lehetne kötni ezt a korosztályt. Emellett javasolja, hogy meg kellene keresni a világban 
a magyar közgazdászokat – mintegy kétezer közgazdász dolgozhat külföldön, őket lenne érdemes 
megkeresni például publikációs lehetőséggel. 
 
Wolf L.: A vándorgyűlésen lenne érdemes szervezni egy szekciót a Bod P. Á. által említett, kül-
földön élő magyar közgazdászoknak. 
 
Bischof Zs.: Pleschinger Gy. azon felvetésével kapcsolatban, hogy az elnökségi ülésekre kapja-
nak meghívót sorban a megyei szervezetek és a szakosztályok elnökei, azt javasolja, hogy ez amo-
lyan benchmarking formában működjön, vagyis egyszerre egy régióból több megyei elnököt lenne 
érdemes meghívni. Ez erősítené a megyei szervezetek közötti, régiós együttmáködéseket. 
 
Pleschinger Gy.: Egyetért Bischof Zs.-tal. 
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Hegedüs É.: Strukturált és előremutató programot ismertetett Pleschinger Gy. Fontos lenne 
priorizálni a feladatokat, megvizsgálni, hogy kell-e ezekhez erőforrás a titkárságon, és egy munka-
tervet kell készíteni. Fontos lenne előre rögzíteni, hogy mikor legyen az a hat időpont, amikor az 
elnökség ülésezik. 
 
Halm T.: A szakosztályi és a megyei szervezeti tisztújítások miatt javasolja az országos titkári 
értekezlet összehívását a szakosztályi és a megyei titkárok részvételével. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a javaslatokat, majd rátér a következő napirendi pontra, az 55. 
Közgazdász-vándorgyűlés előkészületeire. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy tájékoztassa az 
elnökséget az előkészületekről. 
 
Hegedüs É.: Idén Eger lesz a vándorgyűlés helyszíne, az időpont pedig szeptember 7-8-9. A 
technikai előkészületek és a kísérőprogramok szervező munkálatai zajlanak, a második este az 
Egri várban vacsorázhatnak a konferencia vendégei. Felveti, hogy érdemes-e továbbra is a ha-
gyományos, háromnapos szerkezetben szervezni a konferenciát, vagy elég lenne két nap is. Fel-
hívja az elnökségi tagok figyelmét arra, hogy fontos lenne dönteni az idei konferencia központi 
témájáról is. Tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a szekciók programja már készül, sőt, van 
olyan szakosztály – például a Pénzügyi Szakosztály –, amely gyakorlatilag mostanra összeállította a 
maga programját a konferencia második napjára. Idén is lesznek a hagyományos egész napos 
szekcióink: a pénzügyi, a gazdaságpolitikai és az informatikai szekció, és idén is lesz két egymást 
kiegészítő, félnapos szekció az uniós forrásokról. Önálló, félnapos szekcióval készül a Logisztikai, 
az Ipari, a Környezet-gazdaságtani és a Versenyképességi Szakosztály is. A borról, a borágazatról 
szervez egy egész napos, közös boros szekciót a Nemzetközi és a Munkaügyi Szakosztály, vala-
mint önálló szekciót szervez a műemlékvédelem és –hasznosítás kérdésköréről a Kultúra-
gazdasági Szakosztály. Emellett önálló félnapos szekcióval készül a Végh Richárd tőzsdeelnök 
vezetésével nemrégiben újjáalakult Felelős vállalatirányítás szakosztály is. Véleménye szerint a 
szekciókat úgy lenne érdemes szervezni, hogy kellő számú érdeklődő hallgatóságuk is legyen. 
 
Bod P. Á.: A kétnapos vándorgyűléssel kapcsolatos felvetésre reagálva elmondja, hogy a szombat 
délelőtti programon a rangos előadókat gyakran álmos hallgatóság várta. Éppen ezért a vándor-
gyűlés szombati napjára szakmai előadások helyett inkább vállalati, szponzori bemutatókat szer-
vezne. 
 
Madarász L.: Nem hamarkodná el a döntést arról, hogy kétnaposra rövidüljön a vándorgyűlés. 
Úgy véli, ez a program így, három napra is drága, nem jellemző, hogy magánszemélyek fizetnék 
be a részvételi díjat. Úgy véli, ha két napra rövidül a program, a második éjszakára már nem száll-
nak meg a vendégek, így a többségük nem marad a második esti programra sem. Úgy véli, hogy 
ha a szombati előadók között van húzónév, arra azért megtelik hallgatósággal a terem. A maga 
részéről szereti végighallgatni a szekcióelnökök beszámolóit. 
 
Mádi Z.: Kétségtelen, hogy a vándorgyűlések leggyengébb része a szekcióelnök beszámolója. 
Ugyanakkor ha a szombati program elmarad, azzal a társaság elveszíti a péntek estét is. Éppen 
ezért óvatosan kellene végiggondolni a vándorgyűlés átalakítását. Madarász L.-nak az árakkal kap-
csolatos megjegyzésére reagálva elmondja, hogy az árazását tekintve a vándorgyűlés középkategó-
riás, a részvételi díja nem több, mint egy egynapos budapesti konferenciáé. 
 
Patai M.: Úgy véli, hogy a szombati nappal valamit tényleg kezdeni kellene, például úgy, hogy a 
pénteki program este egy főelőadással záruljon, a szombat délelőtt pedig tematikus program le-
gyen, helyi vagy éppen fiatal, egyetemi hallgató előadókkal. 
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Hegedüs É.: Patai M. felvetésére reagálva megjegyzi, hogy akár este 8-kor, vacsora közben is 
lehetne egy előadás. Úgy véli, releváns érvek hangzottak el pro és kontra. Javasolja, hogy az el-
nökség most ne döntsön e kérdésben.  
 
Palócz É.: Azt javasolja, hogy mindenképpen maradjon háromnapos a konferencia, de a szom-
batot megváltozott tartalommal szervezze meg a társaság. Ami a vándorgyűlés mottóját illeti, úgy 
véli: bármit is dönt az elnökség, az nem lesz hatással az előadások tényleges tartalmára. 
 
Madarász L.: Az a fontos, hogy szombaton olyan program legyen, csak ne lézengjenek a részt-
vevők. 
 
Palotai D.: Fontosnak érzi, hogy a vándorgyűlés programjain – így az esti vacsorákon is – minél 
több fiatal vegyen részt. A szombati napot arra is lehetne használni, hogy egyfajta mentorprog-
ramként az arra pályázó fiatalok találkozási és beszélgetési lehetőséget kaphassanak a társaságban 
is meghatározó pénzügyi, gazdasági vezetőktől. 
 
Hegedüs É.: Palotai D.-lel egyetértve megemlíti, hogy a Bankárképzőnek is van egy mentor-
programja, amely pályázati rendszerben, egyfajta szelekciós mechanizmussal működik. Véleménye 
szerint az MKT esetében is ilyesmit lenne érdemes szervezni. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a hozzászólásokat, javaslatokat, és rátér a következő napirendi 
pontra, a jövő évi vándorgyűlés helyszínével kapcsolatos előterjesztésre. Átadja a szót Hegedüs É. 
főtitkárnak. 
 
Hegedüs É.: Tájékoztatja az elnökségi tagjait arról, hogy a 2018. évi vándorgyűlés megrendezé-
sére az MKT Hajdú-Bihar megyei Szervezete nyújtott be egy szándéknyilatkozatot. Ezt a szán-
déknyilatkozatot valamennyi elnökségi tag megkapta a meghívóval együtt elektronikusan. Bejelen-
ti, hogy ő maga és Pleschinger Gy. elnök is támogatja, hogy Debrecenben legyen a jövő évi, 56. 
Közgazdász-vándorgyűlés, és ehhez kéri az elnökség támogatását. 
 
Pleschinger Gy.: Vitára bocsátja a javaslatot. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata a 2018. évi vándorgyűlés helyszínével kapcsolat-
ban? 
 
Palotai D.: Arra kíváncsi, hogy van-e Debrecenben kellő infrastruktúra egy ekkora konferencia 
megrendezéséhez. 
 
Nagy G. M.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy Debrecenben legutóbb 10 éve, 2007-ben volt 
egy rendkívül jól sikerült vándorgyűlése a társaságnak, akkor a Románia Magyar Közgazdász Tár-
sasággal közösen egy 700 fős konferencia. A cívis városban a teremkapacitástól a szálláshelyekig 
minden feltétel adott egy jó konferencia megszervezéséhez. 
 
Pleschinger Gy.: Miután más kérdés vagy javaslat nem merült fel, szavazást rendel el. Megkérde-
zi az elnökség tagjait, hogy ki ért egyet azzal, hogy a 2018. évi, 56. Közgazdász-vándorgyűlésnek 
Debrecen városa adjon otthont? 
 
S z a v a z á s 
 
Az Elnökség tagjai egyhangú döntéssel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták, hogy a 
2018. évi közgazdász-vándorgyűlést Debrecenben rendezze meg az MKT. 
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Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/3/2017.06.15. sz. 
határozata szerint a 2018. évi 56. Közgazdász-vándorgyűlésnek Debrecen városa ad otthont. Az elnökség egyút-
tal felkéri az MKT Hajdú-Bihar Megyei Szervezetét a szükséges előkészületek megtételére. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér az Egyebek napirendi pontra. Bejelenti, hogy az MKT kapott egy felké-
rést az egyik uniós intézmény, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökétől. Meg-
kérem Hegedüs É. főtitkárt, hogy adjon tájékoztatást az elnökség tagjainak a részletekről. 
 
Hegedüs É.: Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. november 23–24-én egy nagy-
szabású konferenciát rendez Budapesten a 2020 utáni európai uniós stratégiáról. Ennek a kapcsán 
– az EGSZB egyik magyar tagja, Baráth Etele volt Európa-ügyi Miniszter, az MKT Fejlesztéspoli-
tikai Szakosztályának elnöke kezdeményezésére – keresett meg minket a testület elnöke, hogy 
legyünk partnerek a szervezési feladatokban és tartalmi kérdésekben egyaránt. Arra kért felhatal-
mazást, hogy a további egyeztetési feladatokkal az elnökség bízza meg az elnököt és a főtitkárt. 
 
Pleschinger Gy.: Megkérdezni, hogy van-e még valakinek bejelentenivalója. 
 
Hegedüs É.: Néhány hete beszerezhetett az MKT egy új, nagy teljesítményű nyomtatót és 
fénymásolót, a régi berendezés ugyanis már 10 éves, sokat kellett javítani, és a havi fenntartási 
költsége is drága volt. A beszerzéshez a titkárság három cégtől kért árajánlatot, és a legolcsóbb 
beszerzési árú és legalacsonyabb havi üzemeltetési költségű gépet választottuk. A régi, fekete-
fehér berendezés még itt van, működőképes, a könyv szerinti értéke pedig már nulla. Arra kéri az 
elnökség tagjait, hogy ha valaki tud olyan civil szervezetről, egyesületről, alapítványról, ahol ennek 
hasznát vennék és eljönnének érte, jelezze a titkárságon. 
 
Pleschingher Gy.: Miután hozzászólásra más nem jelentkezik, bejelenti, hogy idén még két ülést 
tart várhatóan az MKT elnöksége: egyet októberben, egyet pedig december elején. Az ülést bere-
keszti. 
 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 
 
 
Jóváhagyta: Hegedüs Éva főtitkár 


