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Pleschinger Gy.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint
a titkárság munkatársait. Kéri, hogy az elnökség fogadja el a napirendet az előzetesen
kiküldöttnek megfelelően. A napirendi javaslat a következő:
1. Az MKT 2017. évi pénzügyi beszámolójának és a kapcsolódó dokumentumoknak a
megtárgyalása
2. Javaslat az MKT 2019. évi egyéni tagdíjaira
3. Az MKT 2018. évi pénzügyi tervének megtárgyalása
4. Az MKT Európai Uniós, valamint Demográfiai Szakosztálya megalakításának
jóváhagyása
5. Döntés a 2019. évi 57. Közgazdász-vándorgyűlés helyszínéről
6. Tájékoztató a 2018. évi vándorgyűlés előkészületeiről
7. Egyebek
S z a v a z á s a n a p i r e n d r ő l.
Az elnökség tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet.
Pleschinger Gy.: Rátér az első napirendi pontra, az MKT 2017. évi pénzügyi beszámolójának és
a kapcsolódó dokumentumoknak a megtárgyalására. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy fűzzön
szóbeli kiegészítést az előzetesen elektronikusan kiküldött dokumentumokhoz.
Hegedüs É.: Erős év volt a 2017. esztendő az MKT történetében. A hagyományosan évi 80-100
megyei és szakosztályi rendezvényünk mellett volt jó néhány olyan konferenciánk, amelyekre

igencsak büszkék lehetünk. Csaknem 900 résztvevője és Nobel-díjas előadója volt az egri
vándorgyűlésünknek, és önálló szekcióval vehettünk részt a mexikóvárosi közgazdászvilágkongresszuson. A rendezvényeink megtalálhatók a szakmai beszámolóban. Mindezek a
rendezvények természetesen pénzbe kerültek. Az MKT 2017. évi összes bevétele a tervezett 57
millió forinttal szemben 94,6 millió forint lett, a kiadások a tervezett 60 millió forint helyett 105
millió forintot tettek ki. Így az MKT a tavalyi évet 11 millió forintos mínusszal zárta. Erre a
veszteségre a 2016-ról áthozott pénzmaradvány nyújtott fedezetet. A tagdíjaknál folyamatos
emelkedés figyelhető meg, éppen ezért nem támogatna egy esetleges tagdíjemelést. Patai M.
írásban megküldött javaslatával egyetértve törölni javasolja a gazdálkodásról szóló szöveges
beszámoló 2. oldalának 6. bekezdését az MTA támogatásával kapcsolatosan. Javasolja, hogy
azoknak a vidéki szervezeteknek, ahol a tagdíjfizetők aránya az átlag alatti, az MKT elnöksége
ajánlja fel a segítségét a megyei szervezet aktivitásának növeléséhez. Kéri az elnökséget, hogy a
2017. évi beszámolót támogassa, s azt elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek.
Pleschinger Gy.: Megköszöni a kiegészítést és vitára bocsátja az előterjesztést.
Terták E.: Meg kellene vizsgálni, hogy melyik megyében hány tagja van a társaságnak, és hogy
mit lehetne tenni annak érdekében, hogy megfelelő utánpótlással a tagság eloszlása jobban
türközze a közgazdászok térségi elhelyezkedését.
Németh P.: Kecskeméten szeptembertől indult el a közgazdasági képzés, és a jövő héten alakul
meg az MKT ottani ifjúsági szervezete.
Borbély A.: A legjobb reklámja a társaságnak az, ha a prominensei elmennek az adott megyei
szervezetekhez előadást tartani, tagokat toborozni.
Sándorné Kriszt É.: Köszöni Hegedüs É. javaslatát. A felügyelőbizottság évek óta
kezdeményezi, hogy a tagdíjfizetési hajlandósággal kezdjen valamit a társaság.
Pleschinger Gy.: Egyetért azzal a javaslattal, hogy az MTA támogatására vonatkozó passzus
kerüljön ki a szöveges beszámolóból. Hasznosnak tartja végiglátogatni a megyei szervezeteket, és
a maga részéről örömmel megy és tart előadást e szervezeteknél.
Halm T.: Javasolja, hogy a küldöttgyűlésen legyen egy szakmai beszámoló is az elmúlt egy év
eredményeiről, hiszen annyi mindent elért a társaság, hogy ez lelkesítené a megyei szervezetek
képviselőit is.
Pleschinger Gy.: Szavazást rendel el a pénzügyi beszámoló dokumentumairól. Ismerteti a
határozati javaslatot, amely a következő: „A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT
2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta. A 2017. évi mérleget az eszközök és
források egyező, 49 millió 204 ezer forintos összegével, eredménykimutatását pedig 11 millió 112
ezer forintos negatív eredményével elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek”.
Szavazás
Az elnökség a határozati javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 1/2/2018.04.25. sz.
határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
megtárgyalta. A 2017. évi mérleget az eszközök és források egyező, 49 millió 204 ezer forintos összegével,
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eredménykimutatását pedig 11 millió 112 ezer forintos negatív eredményével elfogadásra javasolja a
küldöttgyűlésnek.
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, a 2019. évi tagdíjak kérdésére. Leszögezi,
hogy nem szeretne tagdíjat emelni 2019-ben. Hangsúlyozza, hogy társaság éves működési
költsége összesen mintegy 24 millió forint. A tagdíjbevételek, vagyis a magánszemélyektől és a jog
tagoktól érkező tagdíjak a társaság egészé tekintve mintegy 16 millió forintra rúgnak, vagyis
messze nem fedezik a működést. Egyetértek azzal, hogy az elnökség tagjai látogassák végig a
megyei szervezeteket. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az MKT jelenleg 5398 tagot tart
nyilván, tavaly közülük 2142 fő fizetett tagdíjat. 2943 fő az olyan tag, aki az elmúlt három évben
legalább egyszer fizetett tagdíjat – ők azok, akiknél van esély arra, hogy legalább a másodikharmadik felszólításra befizessék a tárgyévi tagdíjukat. Úgy véli, hogy idén vonzó programokkal
kell megmutatnia magát az MKT-nak, utána lehet gondolkodni a tagdíjemelésről. Megkérdezi,
hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása mindehhez.
Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik, rátér a 3. napirendi pontra, az MKT 2018. évi
pénzügyi tervének megtárgyalására. Megkérem Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi
pontot, illetve szükség esetén tegyen szóbeli kiegészítést az írásban kiküldött anyagokhoz.
Hegedüs É.: Hangsúlyozza, hogy szeretné, ha 2018-ban az MKT a gazdálkodásában csak addig
nyújtózkodna, amíg a takarója ér. Bejelenti, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság 2018. évi
összes tervezett bevétele 78 millió 69 ezer forint, az összes tervezett kiadás pedig 74 millió 370
ezer forint. A tervezett bevételek így együttesen fedezik a 2018. évi tervezett kiadásokat. Kérem
az elnökséget, hogy az MKT országos titkárságának 2018. évi pénzügyi tervét fogadja el, az MKT
egészének 2018. évi pénzügyi tervét pedig javasolja elfogadásra a küldöttgyűlésnek.
Pleschinger Gy.:
Vitára bocsátja a budapesti és az országos pénzügyi tervet. Miután senki nem kíván hozzászólni,
szavazásra bocsátja az előterjesztéseket. Megkérdezi az elnökséget, hogy elfogadja-e az MKT
országos titkárságának 2018. évi pénzügyi tervét.
Szavazás
Az elnökség az MKT titkárságának 2018. évi pénzügyi tervét egyhangú szavazással, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 2/2/2018.04.25. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT Országos Titkárságának 2018. évi pénzügyi
tervét 70 millió 510 ezer forintos tervezett bevétellel és 67 millió 695 ezer forint tervezett kiadással elfogadta.
Pleschinger Gy.: Szavazást rendel el az MKT egészének 2018. évi pénzügyi tervéről. Kéri az
elnökséget, hogy az előterjesztést elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek.
Szavazás
Az elnökség az MKT egészének 2018. évi pénzügyi tervét egyhangú szavazással, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 3/2/2018.04.25. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT egészének 2018. évi pénzügyi tervét 78 millió
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69 ezer forint tervezett bevétellel és 74 millió 370 ezer forint tervezett kiadással elfogadásra javasolja a
küldöttgyűlésnek.
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, az MKT Európai Uniós, valamint
Demográfiai Szakosztálya megalakításának jóváhagyására. Bejelenti, hogy az Alapszabály 21. §-a
értelmében új szakosztály létesítését az MKT bármely tagja kezdeményezheti. A létesítés
előfeltétele, hogy a szakosztály vagy szervezet legalább tíz taggal, választott elnökséggel
rendelkezzék, és megalakulásához az MKT elnöksége hozzájáruljon. Tájékoztatja az elnökség
tagjait arról, hogy az elmúlt hetekben két új szakosztállyal, az Európai Unióssal és a Demográfiai
Szakosztállyal is gazdagodott a társaság, és még három szakosztály – egy adóügyi, egy délkeletázsiai és egy oktatási – megalakításának előkészítése van folyamatban. Bejelenti, hogy Fazakas
Szabolcs volt ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, az Európai Számvevőszék korábbi
magyar tagja, volt európai parlamenti képviselő, az Európai Bizottság pénzügyi tervezésért felelős
biztosának főtanácsadója elnökletével február 16-án megalakult a Magyar Közgazdasági Társaság
Európai Uniós Szakosztálya. A szakosztály alelnöke Iván Gábor, az Európai Unió Tanácsa
Általános Politikai Igazgatóságának igazgatója lett. A szakosztály azóta egy sikeres kerekasztalbeszélgetést is szervezett már. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról is, hogy a Magyar
Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztálya március 9-én tartotta alakuló ülését. Az ülés
résztvevői egyhangú szavazással Benda József szocializációkutatót, szervezetfejlesztőt,
társadalompedagógust, az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért Szakértői
Műhely alapítója és vezetőjét, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézetének tudományos főmunkatársát választották meg a szakosztály elnökének. A szakosztály
társelnöki feladatainak ellátásával pedig – ugyancsak egyhangú döntéssel – Szoboszlai Attila
közgazdászt, az ELTE Kancelláriájának munkatársát bízták meg. Bejelenti, hogy mindkét
szakosztály alakulásakor legalább 10 olyan MKT-tag volt jelen, akiknek a tagdíja rendezett, formai
szempontból tehát nincs akadálya a szakosztályok megalakításának. Megkérdezi, hogy van-e
kérdése, hozzászólása valakinek a témához. Miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el.
Javasolja, hogy egyben szavazzon az elnökség a két szakosztály megalakításáról.
Szavazás
Az elnökség az Európai Uniós és a Demográfiai Szakosztály megalapítását egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 4/2/2018.04.25. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége hozzájárulását adta az MKT Európai Uniós, valamint
Demográfiai Szakosztályának megalakításához.
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, a 2019. évi 57. Közgazdász-vándorgyűlés
helyszínének meghatározására. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezet elnöke, Mádi Z. levélben javasolta, hogy a 2019. évi konferenciánknak
Nyíregyháza adhasson otthont. A szabolcsi megyeszékhelyen legutóbb 2014-ben volt
vándorgyűlés, és az egyetem már akkor is kiváló technikai feltételeket teremtett a lebonyolításhoz.
Átadja a szót Mádi Z.-nak.
Mádi Z.: Bejelenti, hogy Nyíregyházán idén adnak át egy új, négycsillagos, 122 szobás szállodát,
így jelentősen bővül a szálláslehetőségek köre. A konferencia megrendezését a város
polgármestere és országgyűlési képviselője is támogatja, az MKT megyei elnöksége pedig
egyhangú szavazással értett egyet a konferencia megrendezésével.
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Pleschinger Gy.: Jó lenne az ország nyugati felében is vándorgyűlést rendezni, de ehhez a
dunántúli megyei szervezeteiknek erősödniük kell még. A magam részéről támogatja Nyíregyháza
pályázatát. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz.
Halm T.: Támogatja a nyíregyházi helyszínt, mert ott mindig jók voltak a vándorgyűlések.
Pleschinger Gy.: Szavazást rendel el. Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy egyetértenek-e azzal,
hogy az MKT 2019. évi, 57. Közgazdász-vándorgyűlésnek Nyíregyháza városa és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezetünk legyen a házigazdája.
Szavazás
Az elnökség a javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 5/2/2018.04.25. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége úgy határozott, hogy az MKT 2019. évi, 57.
Közgazdász-vándorgyűlésnek Nyíregyháza városa és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetünk legyen a
házigazdája.
Hegedüs É.: Felveti, hogy a jövőben a vándorgyűlés helyszínének eldöntéséhez pályáztatni
lehetne a megyei szervezeteket.
Mádi Z.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy előzetesen több megyei szervezet vezetőjével is
egyeztetett, más nem tervezte, hogy megpályázná a 2019. évi konferencia megrendezését.
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, ami egy rövid tájékoztató a 2018. évi
vándorgyűlés előkészületeiről. Elmondja, hogy a konferenciának szeptember 6. és 8. között, a
szokásos struktúrában Debrecen városa és a Kölcsey Központ ad otthont. A záró plenáris ülésre
már van előzetes pozitív visszajelzés Günther Oettinger uniós biztostól, az Európai Bizottság
költségvetésért felelős tagjától, Varga Mihály pénzügyminisztertől, valamint Liam Benhamtőll, az
IBM európai alelnökétől. Hozzájuk csatlakozna még Domokos László számvevőszéki elnök, így
lenne teljes a záró plenáris ülés. A nyitó plenáris ülésen az oktatás kapna hangsúlyosabb szerepet.
Előadásokat Matolcsy György jegybankelnök, Parragh László MKIK-elnök, valamint várhatóan
Kocziszky György, a Monetáris Tanács tagja és Novák Katalin tart majd. Megkéri Nagy G. M.
titkárságvezetőt, hogy adjon tájékoztatást a kísérőprogramokról.
Nagy G. M.: Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy első este a Kölcsey Központban lesz a
nyitófogadás, a tervek szerint Kőhalmi Zoltán műsorával és élőzenével hajnalig, a második este
pedig a Lovarda nevű intézményben lesz a vacsora, ahol Marót Viki és a Novakultúr zenekar
játszik majd, a tánchoz pedig egy DJ szolgáltatja a muzsikát.
Pleschinger Gy.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a témához.
Halm T.: Hagyományaink szerint egy debreceni professzort is lehetne szerepeltetni a nyitó
plenáris ülésen.
Borbély A.: Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját, a Sportközgazdasági Szakosztály
alelnökét javasolja előadónak.
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Sándorné Kriszt É.: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Innovációs Hivatal elnöke, az MTA
korábbi elnöke, Pálinkás József is a Debreceni Egyetem professzora, így ő is lehetne plenáris
előadó.
Pleschinger Gy.: Megköszöni a javaslatokat, és rátér az Egyebek napirendi pontra. Bejelenti,
hogy a következő közgazdász-világkongresszust 2020-ban tartják, a Nemzetközi Közgazdasági
Társaság pedig örömmel venné, ha az MKT megpályázná. Ennek a feltétele 500 ezer dollár. Ha a
jegybank és a Pénzügyminisztérium ebben támogatná az MKT-t, megfontolandónak tartja ennek
a megpályázását. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság
kezdeményezésére várhatóan már az ősztől kiterjeszti kiválósági ösztöndíjprogramját az
Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken magyar nyelven közgazdaságtant tanuló egyetemifőiskolai hallgatókra a Magyar Nemzeti Bank. Az ösztöndíjprogram menedzselésével a
határainkon túli testvérszervezeteinket: a Romániai, a Szlovákiai és a Vajdasági Magyar
Közgazdász Társaságokat bíznák meg. Az MNB elképzelései szerint a program révén Erdélyben,
a Vajdaságban és a Felvidéken összesen mintegy száz, magyar nyelvű közgazdászképzésben részt
vevő hallgató részesülhet majd a pályázaton elnyerhető, havonta mintegy 30 ezer forintnak
megfelelő összegű ösztöndíjban. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy március végén az
MKT aláírta az együttműködési megállapodást a cseh, a lengyel és a szlovák közgazdasági
társaságok elnökeivel Budapesten. Bejelenti, hogy még mielőtt átadja a stafétát a V4-es
együttműködésben Martin Kahanecnek, a Szlovák Közgazdasági Társaság elnökének, szeretne
tető alá hozni egy megállapodást a Visegrádi Alappal a V4-es együttműködés és egy V4-es
közgazdasági diákolimpia támogatására. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy egy sikeres
nemzetközi konferenciát szervezett az MKT március 22-én Budapesten a közgazdaságtan
megújításáról. A konferencia videófelvétele megtekinthető a honlapon. Megkérdezi, hogy van-e
valakinek bejelentenivalója, kérdése, hozzászólása.
Hegedüs É.: Felhívja az elnökség tagjainak a figyelmét a személyi jövedelemadó egy százalékára
– megköszönné, ha ezzel is tudnák támogatni az MKT működését!
Borbély A.: Bejelenti, hogy a napokban létrehozták a Sportközgazdasági Szakosztály Sportolói
Tagozatát, Knoch Viktor olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó elnökletével
Halm T.: Javasolja, hogy az elnökség döntsön a május végi küldöttközgyűlés napirendjéről.
Nagy G. M.: Az éves küldöttközgyűlését 2018. május 25-én, pénteken 10 órától tartja az MKT
az IBM Budapest Lab konferenciatermében. A javasolt napirend a következő:
1. Szakmai előadás
2. A napirend elfogadása
3. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők,
mandátumvizsgálók és szavazatszámlálók)
4. A mandátumvizsgálók jelentése
5. A 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás, valamint a
közhasznúsági jelentés vitája és elfogadása
a) a könyvvizsgáló jelentése
b) a felügyelőbizottság jelentése
c) vita és határozathozatal
d) a 2017. évről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
6. Az MKT 2018. évi költségvetésének elfogadása
7. Egyebek
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Pleschinger Gy.: Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy elfogadják-e a küldöttgyűlés javasolt
napirendjét.
Szavazás
Az elnökség a javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 6/2/2018.04.25. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége elfogadta, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság az
éves küldöttközgyűlését 2018. május 25-én, pénteken 10 órától tartsa az MKT az IBM Budapest Lab
konferenciatermében, a következő napirenddel:
1. Szakmai előadás
2. A napirend elfogadása
3. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők,
mandátumvizsgálók és szavazatszámlálók)
4. A mandátumvizsgálók jelentése
5. A 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági
jelentés vitája és elfogadása
a. a könyvvizsgáló jelentése
b. a felügyelőbizottság jelentése
c. vita és határozathozatal
d. a 2017. évről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
6. Az MKT 2018. évi költségvetésének elfogadása
7. Egyebek
Zsakó E.: Nagy eredménynek tartja, hogy a március 22-i konferenciát az internetes streamnek
köszönhetően élőben tudta követni az is, aki nem tudott jelen lenni.
Nagy G. M.: A konferencia videófelvételét élőben és azóta több mint 600-an tekintették meg.
Pleschinger Gy.:
Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, megköszöni a munkát az elnökség és a
felügyelőbizottság jelenlévő tagjainak, és az ülést bezárja.

Készítette: Nagy Gábor Miklós
Jóváhagyta: Hegedüs Éva
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