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Pleschinger Gy.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint
a titkárság munkatársait. Megállapítja, hogy az ülésen az elnökség 11 tagja van jelen. Mivel az
Alapszabály 38. §-a értelmében a határozatképességbe az elnökség tartósan külföldön dolgozó
tagjait nem kell beszámítani, így bejelenti, hogy az ülés határozatképes.
Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a napirendet az előzetesen kiküldöttnek megfelelően. A
napirendi javaslat a következő:
1. Az 55. Közgazdász-vándorgyűlés rövid értékelése, tapasztalatai
2. A 2018. évi, debreceni 56. Közgazdász-vándorgyűlés időpontja, javasolt fókusza, kurrensebb előadók megjelölése
3. A korábban megküldött dokumentumok (a vándorgyűlés főbb üzenetei; megállapodástervezet a V4-ek közgazdasági társaságaival; megállapodás-tervezet a Budapest Institute of
Banking-gel) jegyzőkönyvi jóváhagyása
4. A júniusi elnökségi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei
5. 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 ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták.
Pleschinger Gy.: Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja megválasztani Nagy G. M.-et, jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Palácz É.-t.
S z a v a z á s.

Az elnökség tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Nagy G. M.-et, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Palócz É.-t ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztották.
Pleschinger Gy.: Megnyitja az első napirendi pont tárgyalását: az 55. Közgazdász-vándorgyűlés
rövid értékelését. Bejelenti, hogy az ülésre meghívást kapott Csontos Sándor, az MKT Heves
Megyei Szervezetének elnöke, aki a munkahelyi elfoglaltsága miatt tud jelen lenni, viszont írásban
elküldte az impresszióit a konferenciáról. Felolvassa Csontos S. levelét, amely a következő:
A lebonyolítást követően, hónapokkal később is úgy érezzük, hogy nagy megtiszteltetés volt Eger város és a megyei
Közgazdasági Társaság számára, hogy Egerben került ismét megrendezésre a Vándorgyűlés. Ezúton is megköszönjük, hogy a döntés ránk esett. Nagyon készültünk, de nem csak a szervezet elnöksége, hanem nagyon sokan
mások is! A feladat, mindenkit lelkesített!
Partner volt a megyei Kormányhivatal, Eger város Önkormányzata, az Egri Vármúzeum, a Kereskedelmi és
Iparkamara, az Eszterházy Károly Egyetem, a helyi média, a gazdálkodó cégek, borászok, Hotel Eger&Park,
helyi magánszemélyek. Jól érzékeltette az érdeklődést, hogy az Egyetem diákjai, oktatói is nagy számban vettek
részt a szakmai előadásokon. A Polgármester Úr minden nap jelen volt, és nagyon hasznosnak ítélte a programokat, megbeszéléseket.
Külön örülünk, hogy a társaság helyi ifjúsági tagozatának megújulásához, az utánpótlás erősítéséhez is jelentősen
hozzájárult a rendezvény. Egyébként nagyszerű ötletnek tartjuk, hogy 100 fiatal támogatást kapott a Vándorgyűlésen való részvételhez.
A sok „leg-et” köszönjük a „legek Vándorgyűlésén” a szakmai program összeállítóknak, minden támogatónak!
Feledhetetlen volt a szabadidős programban a zenés,táncos mulatság is. Meg merem kockáztatni, hogy ennyi közgazdász még egyszer sem táncolt az elmúlt 20 év Vándorgyűlésein.
Külön köszönet illeti Nagy Gábor Miklóst, akivel minden kérdésre, problémára gyors és elfogadható választ találtunk.
Bízunk benne, hogy minden résztvevő jól érezte magát és nem bánta meg senki, hogy Egerben töltötte, ezt a pár
napot! „Eger a Te történeted” – hirdeti a város szlogenje. 2017. szeptember 7-9. Egerben a mi történetünk volt!
Köszönjük!
Pleschinger Gy.: Átadja a szót Hegedüs É. főtitkárnak.
Hegedüs É.: A résztvevőktől kapott visszajelzések és a saját tapasztalatai alapján is úgy véli: talán
ez volt az eddigi legigényesebben összeállított vándorgyűlés, amely jól ötvözte a társaság és a konferenciák régi értékeit, valamint azt az új dinamizmust, amit Pleschinger Gy. elnök hozott a társaságba. Köszöni az elnökségi tagok közreműködését – azokét is, akik „csak” résztvevőként járultak
hozzá a konferencia sikeréhez. Javasolja, hogy az elnökség Habis László egri polgármesternek és
Harmati László szállodaigazgatónak is mondjon írásban köszönetet.
A számokról szólva tájékoztatja az elnökséget, hogy a konferencia három napja alatt, két plenáris
és 17 szekcióülés keretében több mint 160 előadó osztotta meg gondolatait a csaknem 900 fős,
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hazai és határainkon túli magyar közgazdászokból álló hallgatósággal. Így mind a résztvevők,
mind az előadók, mind pedig a szekciók számát tekintve rekordokat döntött a tanácskozás. Ráadásul az élő, internetes közvetítést is sokan követték figyelemmel.
Bischof Zs.: Az iránt érdeklődik, hogy az online közvetítést hányan nézték.
Nagy G. M. A legnézettebb a bankvezérek kerekasztala volt a pénzügyi szekcióban, annak a videóját eddig mintegy 800-an nézték meg. De a két plenáris ülés és a pénzügyi szekció további
részei is több százas nézettséget produkáltak.
Hegedüs É.: Bár 17 szekció volt, örömteli, hogy a szekciók hallgatóságának létszámával sem
volt gond: a legkisebb szekcióban is mindig volt 15-20 fős hallgatóság. Pozitívumként emeli ki
azt, hogy az MKT idén is mintegy 100 egyetemistát, közgazdász-hallgatót tudott vendégül látni a
rendezvényen. Úgy véli, hogy a magas költségek ellenére is hagyománnyá kellene tenni, hogy Nobel-díjas előadó legyen a konferencia egyik főelőadója, ez ugyanis jelzi a társaság szakmai igényességét. Az anyagiakról szólva elmondja, hogy a Nobel-díjas előadó tiszteletdíját a Magyar Nemzeti
Bank teljes egészében vállalta. Tájékozatja az elnökség tagjait, hogy a szponzorációs bevételek
mintegy 8,5 millió forintot tettek ki, amiért köszönet illeti a támogatóikat. Összességében a konferencia mintegy 3 millió forintos többlettel zárt.
Pleschinger Gy.: Megköszöni Hegedüs É. főtitkár tájékoztatóját, és megkérdezi, hogy kinek van
kérdése, hozzáfűznivalója az elhangzottakhoz.
Németh P.: Az MKT Ifjúsági Bizottsága nevében köszöni azt a lehetőséget, hogy a fiatalok ilyen
szép számban, vendégként vehettek részt a konferencián.
Pleschinger Gy.: A napirendi pont zárásaként javasolja, hogy a hagyományokhoz híven az elnökség határozatban mondjon köszönetet az 55. Közgazdász-vándorgyűlés megszervezésében és
lebonyolításában végzett munkájáért a társaság Heves Megyei Szervezete elnökségének, a konferencián segédkező egri egyetemistáknak, a Hotel Eger & Park stábjának, valamint előadóinknak
és támogatóinknak. Kéri, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
S z a v a z á s.

Az elnökség tagjai a javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadták.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 1/4/2017.11.09. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége köszönetét fejezi ki az 55. Közgazdász-vándorgyűlés
megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért a társaság Heves Megyei Szervezete elnökségének, a
konferencián segédkező egri egyetemistáknak, a Hotel Eger & Park stábjának, valamint előadóinknak és támogatóinknak.
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, a jövő évi, debreceni vándorgyűlés előkészületeire. Bejelenti, hogy a helyszínről már korábban döntött az elnökség, most pedig az időpontról kellene határozni. Bejelenti, hogy plenáris előadónak szeretné meghívni Kaushik Basu
urat, a Nemzetközi Közgazdasági Társaság elnökét, a Világbank korábbi alelnökét és vezető közgazdászát.
Hegedüs É.: A 2018. évi vándorgyűlés megrendezésének jogát az elnökség Debrecen városának
ítélte oda, egyúttal pedig felkérte az MKT Hajdú-Bihar Megyei Szervezetét a szükséges előkészü-

3

letek megtételére. A megyei szervezet elnöksége az elmúlt hetekben már egyeztetett a lehetséges
helyszínekkel, valamint az önkormányzattal is, és azt javasolja, hogy a konferenciát 2018. szeptember 6. és 8 között – hagyományosan csütörtöktől szombatig – tartsa meg az MKT Debrecenben.
Pleschinger Gy.: Köszönti az elnökségi ülésen Teleki A.-t, a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet titkárát, és megkéri, hogy tájékoztassa az elnökség tagjait a részletekről.
Teleki A.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az elnökség júniusi döntését követően a
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet előzetesen egyezetett a lehetséges konferenciahelyszínekkel. A
2007-es vándorgyűlésnek is otthont adó Kölcsey Központban és a hozzá kapcsolódó Modemben
megtarthatók lesznek a plenáris és a szekcióülések, ráadásul időközben megépült a konferenciaközpont mellet a négycsillagos Líceum Hotel is. A megyei szervezet elnöke a napokban egyeztet a
konferenciáról Papp László polgármesterrel, és megtörtént a kapcsolatfelvétel a Debreceni Egyetem vezetésével is. A konferencia kísérőrendezvényeinek a Debreceni Egyetem vagy a Nagyerdei
Stadion adhat majd helyet.
Pleschinger Gy.: Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az
elhangzottakkal kapcsolatban. Miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el. Megkérdezem az
elnökség tagjait, hogy ki ért egyet azzal, hogy az 56. Közgazdász-vándorgyűlést 2018. szeptember
6. és 8. között rendezze meg a társaság Debrecenben?
S z a v a z á s.

Az elnökség tagjai a javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadták.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 2/4/2017.11.09. sz.
határozata szerint az 56. Közgazdász-vándorgyűlést 2018. szeptember 6. és 8. között rendezi meg a társaság
Debrecenben.
Pleschinger Gy.: Rátér a harmadik napirendi pontra. Bejelenti, hogy az elmúlt hetekben három
dokumentumot kaptak meg elektronikus úton véleményezésre az elnökség tagjai: a vándorgyűlés
főbb üzeneteinek összefoglalóját, egy megállapodás-tervezetet a V4-ek közgazdasági társaságaival,
valamint ugyancsak egy megállapodás-tervezetet a Budapest Institute of Banking Zrt.-vel. Megköszönni minden elnökségi tagnak, aki reagált és észrevételeket, javaslatokat fűzött a dokumentumokhoz. A módosításokkal, pontosításokkal kiegészített anyagot valamennyi elnökségi tag megkapta elektronikusan. Bejelenti, hogy Nagy Márton, Balázs Péter, Balog Ádám és Halm Tamás
elnökségi tagok jelezték, hogy bár nem tudnak jelen lenni, mindhárom dokumentum elfogadását
támogatják.
A vándorgyűlés tanulságait tartalmazó dokumentum kapcsán bejelenti, hogy ha az elnökség támogatja, a vándorgyűléseken elhangzó javaslatok, vélemények, következtetéseket elküldi a társaság a nemzetgazdasági miniszterhez – mint a gazdasági kabinet vezetőjéhez – és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez. A dokumentum a szekcióelnöki összefoglalók főbb megállapításait összesíti,
és nem az MKT véleményét vagy álláspontját tartalmazza, hanem egy összefoglalóját adja mindannak, ami a konferencián elhangzott. Szeretné elérni, hogy a kormány a gazdaságpolitikai döntések előtt idővel kikérje az MKT véleményét.
Megkérdezi az elnökség tagoktól, hogy van-e még valakinek további hozzáfűznivalója az anyaghoz. Miután senki nem jelentkezik, szavazásra bocsátja a dokumentumot. Kéri, hogy aki egyetért
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azzal, hogy a vándorgyűlés tanulságait tartalmazó, összefoglaló dokumentumot ebben a formában
juttassa el az MKT a gazdasági kabinet vezetőjének és a jegybank elnökének, kézfelemeléssel szavazzon.
S z a v a z á s.

Az elnökség tagjai a vándorgyűlés tanulságait tartalmazó dokumentumot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 3/4/2017.11.09. sz.
határozata: az Elnökség megtárgyalta és elfogadta az 55. Közgazdász-vándorgyűlés főbb megállapításait tartalmazó dokumentumot, és felhatalmazza a társaság elnökét és főtitkárát, hogy azt juttassák el a gazdasági kabinetet vezető nemzetgazdasági miniszternek, valamint a Magyar Nemzeti Bank elnökének.
Pleschinger Gy.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a cseh és a szlovák közgazdasági
társaságok elnökei, valamint a lengyel közgazdasági társaság alelnöke az MKT vendége volt az
egri vándorgyűlésen, ahol fehér asztal mellett sikerült egyeztetni velük az együttműködés lehetséges irányairól. A részükről pozitív volt a fogadtatás. Az ott elhangzottak, valamint az elnökség
tagjaitól időközben kapott javaslatok alapján készült el ez a megállapodás-tervezet, amelyet – ha
egyetért vele az elnökség – az MKT elküld a három társaságnak véleményezésre. Bejelenti, hogy a
három társasággal való kapcsolattartással továbbra is az MKT alelnökét, Balázs P.-t bízná meg az
elnökség.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele az írásban korábban már megtett, és az előterjesztésbe beépített javaslatokon túl. Miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el a dokumentumról.
S z a v a z á s.

Az elnökség tagjai a megállapodás-tervezetet egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 4/4/2017.11.09. sz.
határozata: az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a cseh, a szlovák és a lengyel közgazdasági társaságokkal
megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a társaság elnökét és főtitkárát, hogy azt
juttassák el a három közgazdasági társaság vezetőinek, véleményezésre.
Pleschinger Gy.: Rátér a harmadik dokumentumra, a Budapest Institute of Banking Zrt.-vel
megkötendő megállapodás tervezetére, amelyet szintén valamennyi elnökségi tag megkapott korábban véleményezésre. Hangsúlyozza, hogy az együttműködés költségekkel nem jár, a közös
konferenciákból, egymás szakmai segítéséből pedig kölcsönösen profitálhat a két szervezet. Megkérdezi az elnökségi tagokat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Palócz É.: Az iránt érdeklődik, hogy lehet-e bővebben tudni valamit az intézetről.
Hegedüs É.: A Budapest Institute of Banking vezérigazgatója, Fábián Gergely a hét elején a
Bankszövetség elnökségi ülésén adott tájékoztatást az intézményről, amelynek célja, hogy különböző szakmai képzéseket adjon a bankároknak, nemzetközi tapasztalattal rendelkező előadók
közreműködésével.
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Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik, szavazást rendel el a Budapest Institute of Bankinggel megkötendő együttműködési megállapodás tervezetéről.
S z a v a z á s.

Az elnökség tagjai a megállapodás-tervezetet egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 5/4/2017.11.09. sz.
határozata: az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a Budapest Institute of Banking Zrt.-vel megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a társaság elnökét annak aláírására.
Pleschingher Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, amely egy tájékoztató az előző elnökségi
ülésünk óta történt, fontosabb eseményekről. Bejelenti, hogy a mexikóvárosi közgazdászvilágkongresszusról bőven van információja az elnökségnek, ezekről bőségesen beszámoltunk az
MKT különböző internetes felületein. A konferencián Palotai Dániel, Losoncz Miklós, Pongrácz
Ferenc és Nick Gábor előadásait hallgathatta meg a szekció iránt érdeklődő közönség.
Palotai D.: Megköszönti a lehetőséget, hogy előadó-társaival együtt képviselhették az MKT-t a
világkongresszuson. Elmondja, hogy a magyar szekció iránt érdeklődők főleg Európából érkeztek, és az előadásokat követően is tartalmas és jó beszélgetést folytattak az MKT-s előadókkal.
Pleschingher Gy.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az elmúlt hetekben előadást tartott
az MKT helyi szervezeteinek vendégeként Debrecenben és Szolnokon, valamint előadóként részt
vett az erélyi vándorgyűlésen és a Szlovák Közgazdasági Társaság éves konferenciáján is. Az itt
szerzett tapasztalatokat lehet majd hasznosítani az MKT esetében is,
Madarász L.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az MKT Fejér Megyei Szervezete több
mint egy évtizede rendszeresen részt vesz az RMKT vándorgyűlésén. Idén egy 20 fős delegációval
képviseltették magukat Kolozsvárott a székesfehérváriak, és azt tapasztalták, hogy egyre színvonalasabb az erdélyiek rendezvénye.
Pleschinger Gy.: Megkéri Németh P.-t, hogy adjon tájékoztatást az elnökség tagjainak a fiatal
közgazdászok kecskeméti találkozójáról.
Németh P.: Októbert végén Kecskemét egyszerre rendezte meg az MKT Ifjúsági Bizottsága a
Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóját és a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóját. A konferencián csaknem 30 előadó osztotta meg gondolatait a résztvevő, mintegy 130 hazai
és határainkon túli magyar közgazdász-hallgatóval. A résztvevők rendkívül pozitív visszajelzéseket
adtak a konferenciához. Köszönetet mond Palotai D.-nek és a munkatárainak a szakmai program
összeállításához nyújtott segítségükért.
Hegedüs É.: Gratulál Németh P.-nek és az MKT Ifjúsági Bizottságának a konferenciához. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a vándorgyűlés óta körülbelül 20–25 kisebb-nagyobb konferenciát, előadást szervezett az MKT. Kifejezetten színvonalas volt a Felelős Vállalatirányítás
Szakosztály konferenciája november 8-án az Óbudai Egyetemen.
Bejelenti, hogy az előttünk álló időszakban is igen rangos rendezvényei lesznek a társaságnak:
november 16-án a Brexit témájában lesz egy konferencia a brit nagykövet és az EU-ügyekért felelős államtitkár részvételével a BGE-n, majd november 23-án a Corvinuson lesz egy költségvetési
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témájú rendezvény, többek között Banai Péter, László Csaba, Oszkó Péter és Madár István szereplésével.
Emellett november 27–28-án lesz még egy rendezvény, amelyről az előző elnökségi ülésen már
tájékoztatást kaptak előzetesen az elnökség tagjai. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal
szervez közös konferenciát az Akadémián az Európai Unió 2020 utáni stratégiájáról az MKT. E
konferencia kapcsán együttműködik a társaság az EMMI-vel is.
Kovács Á.: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az MKT és a Költségvetési Tanács idén ősszel is
megtartotta hagyományos konferenciát. A rendezvény jól sikerült, nagy létszámú hallgatósággal,
jó előadókkal és komoly sajtóvisszhanggal.
Pleschingher Gy.: Rátér az Egyebek napirendi pontra, amelynek keretében tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia úgy döntött: a jövőben nem nyújtja az
MKT számára az évi csaknem 2 millió forintos működési támogatást, arra hivatkozva, hogy más
tudományos szervezetekhez képest jelentős forrásai vannak a szervezetnek. A döntést nagyon
kellemetlennek tartja, mert az MKT gazdálkodására az a jellemző, hogy rendezvényekre valóban
van forrása a társaságnak, viszont a működésre – irodabérletre, rezsire, bérekre – fordítható források szűkösek. Hozzáteszi: lehet, hogy az MKT-nak több forrás áll a rendelkezésére, mint más
tudományos egyesületeknek, de nagyságrendekkel több rendezvénye is van, a tevékenysége pedig
sokkalta láthatóbb, mint a társ tudományos egyesületeké. Bejelenti, hogy Balázs P.-vel hamarosan
felkeresik az Akadémia főtitkárát, Török Ádámot, hogy egyeztessenek az MKT esetleges további
támogatásáról.
A források kapcsán megjegyzi, hogy a tagság egy jelentős részének a tagdíjfizetési fegyelme rossz,
ezért javasolja, hogy e téren szigorítson az MKT, például azzal, hogy a rendezvényeikre érkező
regisztrációknál vizsgálja meg azt is, hogy a jelentkező befizetette-e a tagdíját.
Hegedüs É.: Javasolja, hogy vizsgálja meg az elnökség, hogyan alakul a tagdíjfizetési fegyelem, és
kellő óvatossággal próbálja meg ösztönözni tagdíjfizetésre a tagokat.
Madarász L.: Az iránt érdeklődik, hogy kapnak-e postai csekket a tagdíjhátralékos MKT-tagok.
Nagy G. M.: Madarász L. kérdésére válaszolva elmondja, hogy január első napjaiban minden tag
e-mailen kap személyre szabott értesítést a tagdíjbefizetésről, így bankkártyával vagy átutalással
tud eleget tenni a tagdíjfizetési kötelezettségnek. Postai csekket már csak azok a tagok kapnak,
akik február végéig, március elejéig nem rendezik a tagdíjukat. Áprilistól az MKT Titkársága havonta e-mailben figyelmezteti a tagdíjhátralékosokat az elmaradásukra.
Palotai D.: Javasolja, hogy a bankkártya mellett esetleg Paypallal is lehessen tagdíjat fizetni a honlapon, valamint hogy legyen lehetőség évenként az automatikus tagdíjlevonásra.
Nagy G. M.: Tájékozatja az elnökséget arról, hogy megkérte a tagnyilvántartó adatbázist üzemeltető informatikai cég programozóit, hogy vizsgálják meg: inaktívvá tehetők-e központilag a több
mint két évnyi tagdíjhátralékkal rendelkező MKT-tagok. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tagdíjat
nem fizető tagok többsége olyan pályakezdő, aki egyetemistaként MKT-tag volt, de miután végzett, már nem kíván a társaság tagja lenni, azonban ezt nem jelzi az MKT titkárságának, így óhatatlanul is bent marad a tagnyilvántartó rendszerben. Ennek kapcsán fontos feladata lesz az MKT
Ifjúsági Bizottságának egy alumni-rendszer kialakítása, amely segítené azt, hogy a korábbi ifjúsági
tagok immár a lakóhelyükön, dolgozókként is MKT-tagok maradjanak.
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Beke-Martos G.: Az Alapszabály egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni
a tagdíjhátralékosokkal, és nem ad lehetőséget türelmi időre.
Wolf L.: A tagok számára azt kellene megmutatni, hogy a tagdíj fejében mit tud nyújtani nekik a
társaság.
Madarász L.: Fontos lenne, hogy a megyei szervezetek megkapják az adott megyében állandó
lakcímmel rendelkező, végzős egyetemista MKT-tagok elérhetőségeit.
Hegedüs É.: Döntenie most nem kell ebben a kérdésben az elnökségnek. Megkéri Nagy G. M.et, hogy készítsen kimutatást a tagdíjbevételek összegének és a tagdíjhátralékosok számának alakulásáról.
Pleschingher Gy.: Miután hozzászólásra más nem jelentkezik, mindenkinek megköszöni a részvételt és a fegyelmezett munkát. Az ülést bezárja.

Készítette: Nagy Gábor Miklós

Jóváhagyta: Hegedüs Éva

Hitelesítette: Palócz Éva
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