
A Magyar Közgazdasági Társaság 
2019. május 2-i elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 

Időpont:  14 óra 
Helyszín:  Az MKT székhelye (Eiffel Palace Irodaház, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) 
 
Jelen vannak: 

Az elnökség tagjai: 
Balázs Péter J Balog Ádám K Bischof Zsolt J 
Bod Péter Ákos J Felcsuti Zsolt K Halm Tamás J 
Hegedüs Éva J Kádár Béla K Kovács Árpád J 
Madár István K Madarász László J Mádi Zoltán J 
Nagy Márton K Németh Péter J Palócz Éva K 
Palotai Dániel J Patai Mihály K Pleschinger Gyula J 
Pongrácz Ferenc K Szél Ervin K Terták Elemér K 
  Wolf László K   

 
A felügyelőbizottság tagjai: 

Béhm Imre K Beke-Martos Gábor K Borbély Attila J 
Dobrocsi Nándor K Kerekes György K Sándorné Kriszt Éva K 
  Zsakó Enikő K   

 
Az MKT Titkárságáról: 

Nagy Gábor Miklós J   
 

 
Pleschinger Gy.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint 
a titkárság munkatársait. Kéri, hogy fogadják el a napirendet az előzetesen kiküldöttnek megfele-
lően. A napirendi javaslat a következő: 

1. Az MKT 2018. évi pénzügyi beszámolójának és a kapcsolódó dokumentumoknak a 
megtárgyalása 
2. Az MKT 2019. évi pénzügyi tervének megtárgyalása  
3. Javaslat az MKT 2020. évi egyéni tagdíjaira (a küldöttgyűlés dönt róla) 
4. Javaslat az MKT bankszámla-vezetési gyakorlatának egyszerűsítésére 
5. Döntés a kitüntetési javaslatokról 
6. Tájékoztató a 2019. 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 a napirendi javaslatot egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Mielőtt megnyitja az első napirendi pontot, távollétében is gratulál az MKT 
alelnökének, Patai Mihálynak a jegybanki alelnöki kinevezéséhez. Megnyitja az első napirendi 
pontot, az MKT 2018. évi pénzügyi beszámolójának és a kapcsolódó dokumentumoknak a meg-
tárgyalását. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a felügyelőbizottság kedden tárgyalta meg a gaz-
dálkodással kapcsolatos dokumentumokat. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy fűzzön szóbeli 
kiegészítést az előzetesen elektronikusan kiküldött dokumentumokhoz. 
 
Hegedüs É.: A részletes beszámolót valamennyi elnökségi tag előzetesen megkapta, így csak 
rövid szóbeli kiegészítést tesz. Az MKT 2018. évi szakmai tevékenységét értékelve elmondja, hogy 
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erős év volt ez az MKT történetében. A hagyományosan évi 80-100 megyei és szakosztályi ren-
dezvény mellett volt jó néhány olyan konferencia, amelyekre büszke lehet a társaság. Sikeres volt a 
debreceni vándorgyűlés, rendkívül szerteágazó és színes volt a tavalyi szakmai programkínálat, és 
elsősorban Pleschinger Gy. elnök tevékenységét dicséri a V4-es együttműködés és a nemzetközi 
kapcsolatok erősödése. Köszönetet mond a szakosztályok és a megyei szervezetek vezetőinek az 
aktivitásukért. A gazdálkodás számairól szólva elmondja, hogy 2018-ban 78 millió 388 ezer forint 
összes bevétel és 71 millió 545 ezer forint összes ráfordítás mellett 6 millió 843 ezer forint pozitív 
eredményt ért el a társaság. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a tagdíjat fizetők aránya 
lényegesen meghaladja az előző évit. Ennek oka az, hogy az MKT titkársága a tagnyilvántartásban 
inaktív státuszba helyezte mindazokat a tagokat, akik 2015 óta nem fizettek egyéni tagdíjat. A 
szervezetnél nyilvántartott aktív tagok száma így a korábbi 5400 főről 2850 főre csökkent, ugyan-
akkor a tagnyilvántartás így sokkal reálisabb képet ad az aktív tagságról és a tagdíjfizetési hajlandó-
ságról. Bejelenti, hogy nemrégiben lezajlott a könyvvizsgálat az MKT-nál, és a könyvvizsgáló a 
gazdálkodást és a könyvelést egyaránt rendben találta. Az MKT továbbra is megfelel a civil tör-
vényben előírtaknak, vagyis a közhasznú státuszhoz szükséges mutatóknak. Mindezek figyelembe 
vételével kéri az elnökséget, hogy a 2018. évi beszámolót támogassa, s azt elfogadásra javasolja a 
küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a főtitkár tájékoztatóját és vitára bocsátja a napirendet. 
 
Borbély A.: Ismerteti a Felügyelőbizottság javaslatait, észrevételeit. Bejelenti, hogy az FB mind a 
2018. évi beszámolót, mind a 2019. évi pénzügyi tervet megtárgyalta és egyaránt elfogadásra java-
solja a küldöttgyűlésnek. A szakmai beszámolót, a rendezvényleltárt illetően két észrevétellel él a 
Felügyelőbizottság. Egyrészt a rendezvényleltárból látszik, hogy vannak nagyon aktív megyei 
szervezetek és nagyon aktív szakosztályok, és vannak olyanok, amelyek nem igazán tevékenyek. 
Meglehetősen egyenetlen a megyék és a szakosztályok aktivitása, ez pedig érdemben befolyásolja 
az MKT fizető tagjainak számát és tagtoborzó képességét egyaránt. A Felügyelőbizottság arra kéri 
az elnökséget, hogy ösztönözze a kevésbé aktív szakosztályokat és megyei szervezeteket az aktí-
vabb munkára, valamint javasolja a jó gyakorlatok megosztását az aktív és a kevésbé aktív megyei 
szervezetek között. Másrészt a közgazdász-vándorgyűlések helyszínének megválasztásánál 2020-
tól az FB javasolja a megyei szervezetek vagy a lehetséges helyszínek versenyeztetését. Ehhez 
szükséges lenne felmérni, hogy az országban egyáltalán hol áll rendelkezésre olyan szálloda- és 
konferenciaterem-kapacitás, ahol egy ekkora konferenciát meg lehet rendezni. 
 
Hegedüs É.: Egyetért az FB javaslataival. 
 
Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik kérdésre, hozzászólásra, szavazásra bocsátja a 
beszámolót.  
 
S z a v a z á s (igen – nem – tartózkodás) 
 
Az elnökség tagjai az MKT 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a kapcsolódó doku-
mentumokat egyhangú szavazással elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 1/1/2019.05.02. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az 
MKT 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta. A 2018. évi mérleget az eszközök és források 
egyező, 54 millió 945 ezer forintos összegével, eredménykimutatását pedig 6 millió 843 ezer forintos pozitív ered-
ményével elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér rá a 2. napirendi pontra, az MKT 2019. évi pénzügyi tervének megtárgya-
lására. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az Alapszabály értelmében az országos titkárság költ-
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ségvetésének elfogadása az elnökség hatáskörébe tartozik, míg az MKT egészének a pénzügyi 
tervéről a május 24-i küldöttgyűlés dönt majd. Ennek megfelelően a napirendi pont végén két 
körben szavaz az elnökség. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot, 
illetve szükség esetén tegyen szóbeli kiegészítést az írásban kiküldött anyagokhoz. 
 
Hegedüs É.: Javasolja, hogy a budapesti és az országos pénzügyi tervet tárgyalja egyben az el-
nökség, hiszen az országos tervnek mind a bevételek, mind pedig a kiadások szintjén nagyjából a 
90 százalékát a budapesti pénzügyi terv adja. Bejelenti, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság 
2019. évi összes tervezett bevétele 72 millió 805 ezer forint, az összes tervezett kiadás pedig 67 
millió 541 ezer forint. A tervezett bevételek így együttesen fedezik a 2019. évi tervezett kiadáso-
kat. A bevételek között – kellő óvatossággal – csak a biztosra vehető bevételekkel számoltak. Kéri 
az elnökséget, hogy az MKT országos titkárságának 2019. évi pénzügyi tervét fogadja el, az MKT 
egészének 2019. évi pénzügyi tervét pedig javasolja elfogadásra a küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a főtitkár tájékoztatóját és vitára bocsátja a napirendet. 
 
Borbély A.: Ismerteti a Felügyelőbizottság javaslatait, észrevételeit. Bejelenti, hogy mivel a költ-
ségvetés sarokszámai ezt lehetővé teszik, az FB javasolja, hogy a társaságnál legyen bérfejlesztés, 
amelynek mértéke kövesse a nemzetgazdasági átlagot (10,6%). Emellett az FB érzékeli az MKT 
finanszírozásának kettősségét. Örömmel üdvözli, hogy a rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra 
számottevő források állnak a társaság rendelkezésére, ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, 
hogy a működési kiadásokra fordítható források előteremtésére továbbra is erőfeszítéseket kell 
tennie az elnökségnek és a társaság egészének. 
 
Halm T.: Támogatja az FB javaslatát. 
 
Pleschinger Gy.: Szavazásra bocsátja a Felügyelőbizottság béremelésre vonatkozó javaslatát. 
Megkérdezi az elnökséget, hogy ki ért egyet azzal, hogy a társaság titkárságán a bérek a nemzet-
gazdasági átlaggal megegyező mértékben, 10,6%-kal emelkedjenek?  
 
S z a v a z á s (igen – nem – tartózkodás) 
 
Az elnökség tagjai javaslatot egyhangú szavazással elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: A béremelést figyelembe véve bocsátja szavazásra elsőként az MKT országos 
titkárságának 2019. évi pénzügyi tervét. 
 
S z a v a z á s (igen – nem – tartózkodás) 
 
Az elnökség tagjai az MKT országos titkárságának 2019. évi pénzügyi tervét egyhangú szavazással 
elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát.  
 
Az MKT elnökségének 2/1/2019.05.02. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az 
MKT Országos Titkárságának 2019. évi pénzügyi tervét 64 millió 500 ezer forintos tervezett bevétellel és 61 
millió 330 ezer forint tervezett kiadással elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Szavazásra bocsájtja az MKT egészének 2019. évi pénzügyi tervét. 
 
S z a v a z á s (igen – nem – tartózkodás) 
 
Az elnökség tagjai az MKT egészének 2019. évi pénzügyi tervét egyhangú szavazással elfogadták. 
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Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 3/1/2019.05.02. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az 
MKT egészének 2019. évi pénzügyi tervét 72 millió 805 ezer forint tervezett bevétellel és 68 millió 836 ezer 
forint tervezett kiadással elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, a 2020. évi tagdíjakra. Tájékoztatja az el-
nökség tagjait, hogy az MKT Alapszabályának 29. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a tagdíj 
megállapítása a küldöttgyűlés feladata. Ahhoz viszont, hogy a küldöttgyűlés dönthessen, először az 
elnökségnek kell tárgyalnia azt. Bejelenti, hogy nem szeretne tagdíjemelést 2020-ban sem, ugyan-
akkor ezt csak akkor vállalhatja a társaság, ha a napi működéshez szükséges forrásokat elő tudja 
teremteni. A társaság éves működési költsége – irodabérlet, rezsi, bérek, megbízási díjak, bérjáru-
lékok, posta, telefon, bankköltség, könyvelői díj stb. – összesen mintegy 23–24 millió forint. A 
tagdíjbevételek, vagyis a magánszemélyektől és a jog tagoktól érkező tagdíjak a társaság egészé 
tekintve mintegy 15 millió forintra rúgnak, vagyis messze nem fedezik a működési költségeket. A 
rendezvényekkel kapcsolatos kiadások jelentős részére a Magyar Nemzeti Bank támogatása fede-
zetet nyújt, ez utóbbi forrást viszont nem használhatja a társaság működési költségekre. Mindezzel 
együtt azt javasolja, hogy 2020-ban se emelkedjenek a tagdíjak, ugyanakkor kéri az elnökség tagja-
it, hogy aktívan legyenek a társaság segítségére a működést segítő többletforrások bevonásában! 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása mindehhez? 
 
Nagy G. M.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy idén eddig a budapesti szervezetnél 1085 
tagtársunk fizetett tagdíjat, ez mind létszámban, mind a tagdíjak összegében a tavalyi egész éves 
adat 83 százalékát teszi ki, időarányosan tehát jól áll a tagdíjakkal a társaság.  
 
Pleschinger Gy.: Miután kérdésre, hozzászólásra más nem jelentkezik, szavazásra bocsátja a 
javaslatot. 
 
S z a v a z á s (igen – nem – tartózkodás) 
 
Az elnökség tagjai a javaslatot egyhangú szavazással elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 4/1/2019.05.02. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége azt 
javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy a társaság egyéni tagdíjai 2020-ban se változzanak. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, az MKT bankszámla-vezetési gyakorlatá-
nak egyszerűsítésére. Az ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést az azt alátámasztó táblázattal együtt 
mindenki megkapta. A Magyar Közgazdasági Társaságnál évek óta téma a bankszámla-vezetési 
gyakorlat és az ezzel járó adminisztrációs terhek egyszerűsítésének a szükségessége. Erre többször 
felhívta már a figyelmet a Felügyelőbizottság és a társaság választott könyvvizsgálója is. Tájékoz-
tatja az elnökség tagjait arról, hogy a megyei szervezeteknek alapszabályban rögzített joguk, hogy 
ha ezt kívánják, önálló pénzgazdálkodást folytathassanak, saját bankszámlával. Ugyanakkor jelen-
leg 15 megyei szervezet vezet bankszámlát 7 különböző pénzintézetnél. Az MKT egészében a 
bankköltségek az elmúlt években, éves szinten 1 millió forint körüli összeget tettek ki. A pénzmo-
sás elleni jogszabályok és a banki szabályozás szigorodása, amely már-már megoldhatatlan admi-
nisztratív feladatok elé állítja a társaságot a bankszámlavezetéssel kapcsolatban. Ahogyan az a ki-
mutatásból is látszik, a megyei szervezetek közül több olyan is van, ahol – érdemi szakmai tevé-
kenység híján – érdemi bankszámlaforgalom sincs, a taglétszám kicsi, tagdíjbevételek rendkívül 
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alacsonyak, az éves kiadások jelentős részét (sőt néhol a teljes egészét) pedig a bankszámlaköltség 
jelenti. E szervezeteknél az önálló bankszámla fenntartása nem racionális. Minderre tekintettel 
három javaslatot tesz az MKT bankszámla-vezetési gyakorlatának és pénzgazdálkodásának egy-
szerűsítésére: 
1., A házi pénztárak vezetését az azzal járó adminisztrációs terhek csökkentése érdekében minden 
megyében javasolja megszüntetni. 
2., Azoknak a megyei szervezeteknek, amelyeknek a bankszámláján érdemi pénzforgalom nincs, 
ott az elnökség javasolja az önálló bankszámla megszüntetését. Természetesen ezt követően is 
pontosan, név szerint nyilvántartja majd a titkárság, hogy kik és mennyi tagdíjat fizettek az adott 
megyében, és a rendezvényekre – ha tervez ilyet a megyei szervezet – a források a jövőben is ren-
delkezésre állnak. 
3., Azoknak a megyei szervezeteknek az esetében, ahol érdemi szakmai tevékenység, jelentősebb 
éves tagdíjbevétel, valamint számottevő bankszámlaforgalom van, az elnökség javasolja, hogy a 
bankszámláikat egy adott pénzintézetnél, az MKT egyik alszámlájaként vezessék majd – az eddigi-
ekhez hasonlóan önálló rendelkezési joggal a bankszámla felett. Az MKT titkársága ajánlatokat 
kér több pénzintézettől a főszámla és a kapcsolódó megyei alszámlák vezetésére, és a legjobb 
ajánlatot tevő pénzintézettel szerződik majd a számlavezetésre. 
Megkérdezi az elnökség, valamint a Felügyelőbizottság jelenlévő tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata a témához. 
 
Borbély A.: A Felügyelőbizottság megtárgyalta és messzemenőkig támogatja az MKT megyei 
szervezetei bankszámlavezetési gyakorlatának egyszerűsítésére tett javaslatot. Az előterjesztéssel 
kapcsolatan az FB két javaslattal él. 
1., Az „érdemi bankszámlaforgalom” kifejezést pontosítandó, az FB javasolja, hogy azoknál a 
megyei szervezeteknél, ahol az éves bevétel nem éri el az 500 eFt-ot, ott tegyen javaslatot az el-
nökség az önálló bankszámla megszüntetésére. 
2., Az 500 eFt-nál nagyobb éves bevételt teljesítő megyei szervezetek a bankszámlájukat a jövő-
ben egy közös, MKT-s bankszámla alszámlájaként vezessék, a bankszámla fölött a jövőben is 
önálló rendelkezési joggal. Ezekhez az alszámlákhoz bankkártya is kapcsolódjon, amely kiválthat-
ja a megyei házi pénztárakat. 
Az FB javasolja, hogy a Titkárság mielőbb gyűjtse be az ehhez szükséges ajánlatokat a pénzintéze-
tektől, ugyanis június 26-ig le kellene bonyolítani a bankszámlaváltásokat, tekintettel arra, hogy 
eddig a napig kell megtenni a bankfiókokban a tényleges tulajdonosi nyilatkozatokat, ellenkező 
esetben zárolják a bankszámlákat.  
 
Bischof Zs.: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnökeként egyetért a bankszámla-
vezetési gyakorlat egyszerűsítését célzó javaslattal, és kéri, hogy a társaság mindent tegyen meg 
azért, hogy június 26-ig le lehessen bonyolítani a bankváltásokat. 
Madarász L.: A Fejér Megyei Szervezet elnökeként kéri, hogy a házipénztárak megszüntetése ne 
legyen kötelező, mert vannak olyan gazdasági események, amikor ez a praktikus. 
 
Nagy G. M.: Madarász László felvetésére válaszul hangsúlyozza, hogy semmi sem kötelező, az 
elnökség az Alapszabály értelmében csak javasolhatja az érintett megyei szervezeteknek az önálló 
bankszámla és a házipénztár megszüntetését. 
 
Mádi Z.: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete elnökeként bejelenti, hogy a szervezet 
áprilisban a házipénztárának megszüntetéséről határozott. 
 
Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik kérdésre, hozzászólásra, elsőként az FB módosító 
javaslatait bocsátja szavazásra. 
 
S z a v a z á s (igen – nem – tartózkodás) 
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Az elnökség tagjai a Felügyelőbizottság módosító javaslatait egyhangú szavazással elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Szavazásra bocsátja az előterjesztést, immár az FB kiegészítő javaslataival 
együtt, a következő határozati javaslattal: 
Annak érdekében, hogy a bankszámla-vezetési gyakorlat egyszerűsödjék, a Magyar Közgazdasági 
Társaság Elnöksége javasolja az önálló bankszámla megszüntetését azoknál a megyei szervezetek-
nél, ahol az éves bevétel nem éri el az 500 eFt-ot. Az Elnökség javasolja, hogy az 500 eFt-nál na-
gyobb éves bevételt teljesítő megyei szervezetek a bankszámlájukat a jövőben egy közös, MKT-s 
bankszámla alszámlájaként vezessék, a bankszámla fölött a jövőben is önálló rendelkezési joggal. 
Ezekhez a(z al)számlákhoz bankkártya is kapcsolódjon, amely kiválthatja a megyei házi pénztára-
kat. 
 
S z a v a z á s (igen – nem – tartózkodás) 
 
Az elnökség tagjai az előterjesztést egyhangú szavazással elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 5/1/2019.05.02. sz. határozata: Annak érdekében, hogy a bankszámla-vezetési gya-
korlat egyszerűsödjék, a Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége javasolja az önálló bankszámla megszünteté-
sét azoknál a megyei szervezeteknél, ahol az éves bevétel nem éri el az 500 eFt-ot. Az 500 eFt-nál nagyobb éves 
bevételt teljesítő megyei szervezetek a bankszámlájukat a jövőben egy közös, MKT-s bankszámla alszámlájaként 
vezessék, a bankszámla fölött a jövőben is önálló rendelkezési joggal. Ezekhez a(z al)számlákhoz bankkártya is 
kapcsolódjon, amely kiválthatja a megyei házi pénztárakat. Az elnökségi egyúttal felkéri az MKT Országos 
Titkárságát az ehhez szükséges banki ajánlatok begyűjtésére. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, a kitüntetési javaslatokra. Tájékoztatja az 
elnökség tagjait, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság idén május 27-én ünnepli megalapításának 
125. évfordulóját. Ennek apropóján az MKT titkársága felhívást intézett a szakosztályok és a me-
gyei szervezetek vezetőihez azzal, hogy várjuk a felterjesztéseket az MKT kitüntetéseire. A beér-
kezett kitüntetési javaslatokat összesítettük, azt valamennyien előzetesen megkapták, megkaptá-
tok. Mérlegelve az egyes kitüntetések célját, valamint a kitüntetésre javasoltak szakmai tevékenysé-
gét és az MKT érdekében végzett munkáját, néhány felterjesztésnél a javasolt kitüntetési fokozat 
módosítására tenne javaslatot. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvben magát a vitát és a hozzászóláso-
kat nem, majd már csak a végeredményt rögzíti a titkárság, vagyis mindössze annyit, hogy kinek 
milyen elismerést szavazott meg az elnökség. 
 
V i t a,   m a j d   e g y e n k é n t    s z a v a z á s   a   k i t ü n t e t é s e k r ő l 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát. 
 
Az MKT elnökségének 6/1/2019.05.02. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a 
Társaság megalapításának 125. évfordulója alkalmából a következő kitüntetéseket adományozta: 
 
Közgazdász Életműdíjat kapott:  
- Pulai Miklós, a Magyar Bankszövetség korábbi főtitkára; 
 
Láng Lajos-díjat kapott:  
- Kámán János, a Pylon-94 Kft. ügyvezető igazgatója, az MKT Zala Megyei Szervezetének elnökségi tagja; 
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Kautz Gyula-díjat kapott:  
- Munkácsy Ferenc, a Munkaügyi Szemle főszerkesztője, a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi 

Szakosztályának korábbi elnöke; 
- Szegedi Zoltán, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, az MKT Logisztikai Szakosztályának alapí-

tója, korábbi elnöke, jelenlegi társelnöke; 
 
Közgazdász Nagydíjat kapott:  
- Bihall Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK alelnöke, 

az MKT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke; 
- Csanádi Ágnes, a BGE Zalaegerszegi Gazdálkodási Karának tanszékvezető főiskolai docense, az MKT 

Zala Megyei Szervezetének alelnöke; 
- Halmai Péter akadémikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, az MKT Veszprém Megyei 

Szervezetének alapítója és első elnöke; 
- Mádi Zoltán, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének főosztályvezetője, az MKT Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke; 
 
Közgazdász Díjat kapott:  
- Bársony Károly, az MKT Heves Megyei Szervezetének elnökségi tagja; 
- Galambos Tamás, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi igazgatója, az MKT Nemzetközi 

Gazdaság, valamint Sportközgazdasági Szakosztályainak elnökségi tagja, MKT Ifjúsági Bizottságának ko-
rábbi elnöke, a társaság korábbi elnökségi tagja, főtitkár-helyettese; 

- Lakatos Tibor, a VELA-cégcsoport tulajdonosa, az MKT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 
alelnöke; 

- Láng Zoltán, az MKT Fejér Megyei Szervezetének elnökségi tagja, korábbi elnöke; 
- Lóránt Károly, az MKT Fejlődésgazdasági Szakosztályának alapítója;  
- Soós Gabriella, az MKT Heves Megyei Szervezetének elnökségi tagja, titkára; 
- Szakács Kornél, az MKT Csongrád Megyei Szervezetének titkára,a társaság szegedi ifjúsági bizottságának 

korábbi elnöke; 
- Szitárcsik Anna, a Diósgyőri Papírgyár nyugalmazott vezérigazgatója, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Szervezetünk ügyvezető alelnöke; 
- Troján Tamás, az MKT Csongrád Megyei Szervezetének elnöke; 
- Zöldréti Attila, az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályának elnöke. 
 
Pleschinger Gy.: Bejelenti, hogy a kitüntetéseket a társaság a május 24-i küldöttközgyűlésen adja 
át a díjazottaknak, majd rátér a következő napirendi pontra, az idei közgazdász-vándorgyűlés elő-
készületeire. Emlékezteti az elnökség tagjait arra, hogy a társaság 2019. szeptember 5. és 7. között 
Nyíregyházán rendezi meg a hazai közgazdász szakma legnagyobb éves rendezvényét, az 57. Köz-
gazdász-vándorgyűlést. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az idei konferenciánk központi 
témáját a fenntarthatóság, valamint a klímaváltozás okozta gazdasági, nemzetgazdasági és társa-
dalmi kihívások adják. Ez a központi tematika köszön vissza a szeptember 5-i nyitó és a szeptem-
ber 7-i záró plenáris ülés, valamint a szeptember 6-i szekcióülések programjában és előadásaiban 
is. A nyitó plenáris ülésre már elfogadta a meghívást Werner Hoyer, az Európai Beruházási Bank 
elnöke, Matolcsy György jegybankelnök, valamint Nagy István agrárminiszter, és várhatóan ott 
lesz Domokos László ÁSZ-elnök is. A záró plenáris ülésen Áder János köztársasági elnök mellett 
Varga Mihály pénzügyminiszter részvételére biztosan számíthat a társaság, és várjuk Charles 
Simonyi úr, volt űrhajós, üzletember pozitív visszajelzésére. A korábbi években a szekciók nagy 
száma, a túlzott programbőség és a témák átfedése miatt a szekciónap szervezésén változtatni 
szükséges. Ezt indokolja az is, hogy a nyíregyházi helyszín fizikailag sem teszi lehetővé a debrece-



 8 

nihez hasonló számú, 19 szekció megszervezését. Ezért idén 7 tematikus szekciót szervez a társa-
ság, egy-egy szekción belül több szakosztály közreműködésével. Minderről a napokban kaptak 
részletes tájékoztatást a szakosztályok elnökei. 
 
Mádi Z.: Hamarosan átadnak egy új, 122 szobás, négycsillagos szállodát Nyíregyházán, így a szál-
láskapacitással nem lesz gond. A nyitó gálavacsorán Dolhai Attila és művész társai musicalrészle-
tekkel szórakoztatják majd a közönséget. 
 
Nagy G. M.: Ami a helyszínt illeti: a Nyíregyházi Egyetem tökéletes lesz a plenáris és a szekció-
ülések helyszínének, valamennyi tanterem ma már légkondicionált. A nyitó és a záró plenáris ülést, 
valamint egy szekciót idén is élőben közvetítjük a Facebookon. 
 
Hegedüs É.: Van-e arra lehetőség, hogy valamennyi szekciót közvetítsük? 
 
Nagy G. M.: Hegedüs É. kérdésére elmondja, hogy egyidejűleg nem valószínű, de a szekciók 
előadásainak videófelvétele és utólagos közzététele megoldható. A technikai részleteknek utánajár 
a titkárság. 
 
Pleschinger Gy.: A részvételi díjakon alapvetően nem változtatna, viszont javasolja, hogy aki 
rendesen fizető MKT-tag, a 7–10 ezer forinttal olcsóbban vehessen részt a konferencián, mint a 
nem MKT-tagok. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér az utolsó napirendi pontra, az Egyebekre. Mielőtt megadja a szót, tájé-
koztatja az elnökség tagjait arról, hogy március 29-én egy sikeres, V4+Románia Befektetői Szemi-
náriumot szervezett a társaság az Akadémián, az öt ország pénzügyi államtitkárainak és jegybanki 
alelnökeinek, valamint az EBRD főközgazdászának és fontos londoni elemzőknek a részvételével. 
A rendezvényt élőben lehetett követni a Facebookon. Felveti, hogy a nagyobb rendezvényeink 
kapcsán – ott, ahol komoly technikai vagy cateringköltség merül fel – a nem MKT-tagoktól szed-
hetne részvételi díjat a társaság. 
 
Németh P.: Beszámol az elnökségnek arról, hogy sikeresen lezajlott a FIKOT Egerben. A szer-
vezéshez nyújtott segítségért köszönetet mond a Heves Megyei Szervezetnek, Nagy G. M. titkár-
ságvezetőnek és az elnökség több tagjának, akik vállalták a szereplést a konferencián. A résztve-
vők létszáma 75 fő körül volt. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a fegyelmezett munkát az elnökség és a felügyelőbizottság jelenlé-
vő tagjainak, és az ülést bezárja.  
 
 
Budapest. 2019. május 2. 
 
 
 
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető 
 
Jóváhagyta: Hegedüs Éva főtitkár 


