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A Magyar Közgazdasági Társaság 
2019. évi rendes küldöttgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
Az egyesület neve:    Magyar Közgazdasági Társaság 
Székhelye:     1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 
Törvényszéki nyilvántartási száma:  01-02-0000506 
 
A küldöttgyűlés időpontja:  2019. május 24., péntek 10.00 óra 
A küldöttgyűlés helyszíne:  a Bölcs Vár Szent László király terme  

(Budapest I. kerület, Úri utca 21.) 
 
Jelen vannak:  A Magyar Közgazdasági Társaság szakosztályainak  

és megyei szervezeteinek küldöttei, az elnökség és a 
felügyelőbizottság tagjai, meghívott vendégek – a mellékelt jelen-
léti ív szerint 

 
Levezető elnök:   Pleschinger Gyula 
Mandátumvizsgáló:   Galambos Tamás 
Szavazatszámlálók:   Lukács Edit, Kozma Miklós 
Jegyzőkönyv-vezető:   Nagy Gábor Miklós 
Jegyzőkönyv-hitelesítők:  Béhm Imre, Mádi Zoltán 

 
 
 

Pleschinger Gy.: Köszönti a megjelenteket: a megyei szervezetek és a szakosztályok küldötteit, az el-
nökség és a felügyelőbizottság tagjait, a meghívott vendégeket, valamint az MKT titkárságának dolgozó-
it. Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy május 27-én lesz éppen 125 éves a Magyar Közgazdasági Társa-
ság. Távollétében gratulál Patai Mihály alelnöknek MNB-alelnökké kinevezéséhez és tőzsdeelnökké 
választásához, valamint Barcza Györgynek, az Államháztartási Szakosztályának elnökének, aki július 15-
től az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, Horvátorszá-
got és Grúziát képviselő igazgatósági tagja lesz. Ismerteti a közgyűlés napirendi javaslatát, amelyet min-
den küldött megkapott korábban vagy postai úton, vagy e-mailen. 
 

1. A napirend elfogadása 
2. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők,  

mandátumvizsgáló és szavazatszámlálók) 
3. A mandátumvizsgáló jelentése 
4. A 2018. 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 2018. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása 

5. Az MKT 2019. évi költségvetésének elfogadása 
6. Döntés a 2020. évi egyéni tagdíjakról 
7. Egyebek 

 
Pleschinger Gy.: Felkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy ismertesse a szavazás módját. 
 
Hegedüs É.: Ismerteti a szavazás módját. Bejelenti, hogy idén is szavazógéppel történik a szavazás. A 
szavazógépet előre programozták, vagyis az Alapszabály értelmében minden küldött szavazógépe annyi 
szavazatot ad le, ahány tagdíjat fizető tagja volt az előző évben az adott szakosztálynak, illetve megyei 
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szervezetnek. Amelyik szervezettől két küldött érkezett, ott ketten osztoznak a szavazatokon, ahonnan 
egy küldött jött, ott az ő szavazógépe az adott szakosztály vagy megyei szervezet összes szavazatát lead-
ja. Szavazni igennel, nemmel és tartózkodással lehet, a szavazógépen az 1-es gomb az Igen, a 2-es gomb 
a Nem, a 3-as gomb pedig a Tartózkodás. Minden szavazásra tíz másodperc áll rendelkezésre, a szava-
zás pedig akkor kezdődik majd, amikor az elnök azt elindítja. A szavazás eredménye rögtön megjelenik 
a kivetítőn. 
 
Pleschinger Gy.: Szavazást rendelek el a napirendről.  
 
S z a v a z á s  
 
A küldöttek a napirendet 2390 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Bejelenti a szavazás eredményét, majd rátér a következő napirendi pontra, a küldött-
gyűlés tisztségviselőinek megválasztására. Az előzetes egyeztetések alapján a következőket javasolja 
tisztségviselőknek: 
– mandátumvizsgáló: Galambos Tamás, a Nemzetközi Gazdasági Szakosztály elnökségi tagja. 
– szavazatszámlálók: Lukács Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetünk titkára és Kozma 
Miklós, az Ipari és Vállalkozási Szakosztályunk titkára 
– jegyzőkönyvvezető: Nagy Gábor Miklós, az MKT országos titkárságának vezetője 
– jegyzőkönyv-hitelesítők: Béhm Imre, az MKT felügyelőbizottságának tagja és Mádi Zoltán, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetünk elnöke. 
 
Pleschinger Gy.: Javasolja, hogy a küldöttek szavazzanak egyben a tisztségviselőkről, és szavazást ren-
del el.  
 
S z a v a z á s 
 
A küldöttek 2423 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották a küldöttgyűlés 
tisztségviselőit. 
 
Pleschinger Gy.: Bejelenti a szavazás eredményét, majd a 3. napirendi pontként felkéri Galambos Ta-
más mandátumvizsgálót, tegyen jelentést a küldöttgyűlésnek. 
 
Galambos T.: Bejelenti, hogy a megyei szervezetek és a szakosztályok az előző évben tagdíjat fizetett 
tagok száma alapján összesen 4152 szavazaton osztoznak. Ebből a küldöttgyűlés kezdetekor jelen lévő 
küldöttek 3294 szavazatot képviselnek, ami 79,34 százalékos részvételi arányt jelent, tehát a küldöttgyű-
lés határozatképes. 
(A késve érkezőkkel együtt a részvételi arány – 4031 képviselt szavazattal – 97,09 százalékra emelkedett.) 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja a határozatképességet, majd rátér a következő napirendi pontra, amely a 
2018. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás vitája, valamint a közhasz-
núsági jelentés elfogadása. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be a napirendet. 
 
Hegedüs É.: A 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámoló dokumentumait korábban mindenki meg-
kapta elektronikusan, így csak rövid szóbeli kiegészítést tesz. Bejelenti, hogy a hagyományosan évi 80-
100 megyei és szakosztályi rendezvény mellett volt jó néhány olyan konferenciája a társaságnak, ame-
lyekre büszke lehet. Csaknem 900 résztvevője és számos kiváló előadója volt a debreceni közgazdász-
vándorgyűlésnek, rangos nemzetközi konferenciát szervezett az MKT a közgazdaságtan megújításáról, 
és folytatta az együttműködést a V4-ek közgazdasági társaságaival. Köszönetet mond a szakosztályok és 
a megyei szervezetek vezetőinek az aktív szervező munkáért. Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a 
társaság 6 millió 843 ezer forintos pozitív eredménnyel zárta az elmúlt évet. A személyi jövedelemadó 1 
százalékából származó összeg nagyjából megfelelt a tavalyinak, ám ezt mindössze 55 fő ajánlotta fel az 
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MKT-nak. Reméljük, az idei évben jobban teljesítünk e téren. Az egyéni tagok tagdíjfizetési hajlandósá-
gával kapcsolatban elmondja, hogy a tagdíjat fizetők aránya (63,3%) lényegesen meghaladja az előző évit 
(39,9%). Ennek oka az, hogy az MKT titkársága a tagnyilvántartásban inaktív státuszba helyezte mind-
azokat a tagokat, akik 2015 óta nem fizettek egyéni tagdíjat. Bejelenti, hogy a beszámoló dokumentuma-
it a május 2-i ülésén megtárgyalta az MKT elnöksége, és azokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a kül-
döttgyűlésnek. Kéri a küldöttgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el. 
 
Pleschinger Gy.: Bejelenti, hogy a társaság könyvvizsgálója, Löffler András előzetesen jelezte távolma-
radását. A könyvvizsgálói jelentést valamennyi küldött előzetesen megkapta. Megkéri Hegedüs É. főtit-
kárt, hogy ismertesse a könyvvizsgálói jelentés főbb megállapításait. 
 
Hegedüs É.: Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy Löffler András úr április 9. és 12. között végezte el 
a társaság könyvvizsgálatát. Jelentésében megállapította, hogy a Társaság pénzgazdálkodása, számviteli 
rendje és fegyelme megbízható, működésben pedig a törvényesség érvényesül. Az MKT gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, likviditása kimagaslóan jó, a 2018. évi támogatásszerző tevékenysége sikeres volt, a 
kapott támogatások felhasználása és elszámolása rendeltetésszerűen és szabályszerűen megtörtént. A 
társaságnak lejárt kötelezettségei nincsenek, mindennemű fizetési kötelezettségét esedékességkor teljesí-
ti, a tagdíjnyilvántartás az előírásoknak megfelelő, naprakész, korszerű, és könnyen ellenőrizhető. A 
könyvvizsgáló javasolja, hogy a Társaság vezetése továbbra is tegye meg intézkedéseit a működési bevé-
telek növelésére, a pályázati lehetőségek és egyéb támogatási források felkutatására, és tovább javítsa a 
tagdíjbeszedés hatékonyságát. A könyvvizsgáló jelentés összességében megállapította, hogy a Civil tör-
vényben a közhasznú szervezetekre előírt erőforrás-mutatóknak a társaság továbbra is megfelelt. Így a 
könyvvizsgáló úr a mérleget és a közhasznúsági jelentést a küldöttgyűlésének elfogadásra ajánlja. 
 
Pleschinger Gy.: Felkéri Sándorné Kriszt É. felügyelőbizottsági elnököt, hogy ismertesse a 
Felügyelőbizottság jelentését. 
 
Sándorné Kriszt É.: Bejelenti, hogy a Felügyelőbizottság az április 30-i ülésén tárgyalta meg a beszá-
moló és a 2019. évi költségvetés dokumentumait. Megállapította, hogy a 2018-as évet is felelős gazdál-
kodás és racionalitás jellemezte, 78 millió 388 ezer forint bevétel és 71 millió 545 ezer forint ráfordítás 
mellett 6 millió 843 ezer forintos pozitív eredménnyel. A kapott támogatások felhasználása és elszámo-
lása szabályszerűen megtörtént. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a szakmai beszámoló gazdag 
programkínálatot mutat, amiért dicséret illeti az elnökséget, a szakosztályokat és a megyei szervezeteket. 
Bejelenti, hogy az MKT elnöksége a Felügyelőbizottság javaslatait megtárgyalta, elfogadta és beépítette 
a küldöttgyűlés elé terjesztett dokumentumokba. Így a Felügyelőbizottság többek között javasolta a 
vándorgyűlések helyszíneinek versenyeztetését, a megyei szervezetek bankszámlavezetésének racionali-
zálását, valamint az MKT munkavállalóinak a bérfejlesztését. Bejelenti, hogy a Felügyelőbizottság mind 
a beszámolót, mind pedig a 2019. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadásra javasolja a küldöttgyűlés-
nek. 
 
Pleschinger Gy.: Megköszöni a beszámolót és a Felügyelőbizottság munkáját, támogatását, majd pedig 
vitára bocsájtja a pénzügyi beszámolót, illetve a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését. Miután 
kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazást rendel el a mérlegről, az eredménykimutatásról 
és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról. Kéri a küldöttgyűlés az MKT 2018. évi egyszerűsített mérle-
gét az eszközök és források egyező, 54 millió 945 ezer forintos összegével, eredménykimutatását pedig 
6 millió 843 ezer forintos pozitív eredményével fogadja el.  
 
S z a v a z á s  
 
A küldöttek a határozati javaslatot 3706 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú-
lag elfogadták. 
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Pleschinger Gy.: Kimondja az küldöttgyűlés határozatát. 
 
Az MKT küldöttgyűlésének 1/1/2019.05.24. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság küldöttgyűlése az 
MKT évi mérleget az eszközök és források egyező, 54 millió 945 ezer forintos összegével, eredménykimutatását pedig 6 
millió 843 ezer forintos pozitív eredményével elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Most szavazásra bocsájtja a könyvvizsgálói jelentést. 
 
S z a v a z á s  
 
A küldöttek a könyvvizsgálói jelentést 3706 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egy-
hangúlag elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az küldöttgyűlés határozatát. 
 
Az MKT küldöttgyűlésének 2/1/2019.05.24. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság küldöttgyűlése az 
MKT 2018. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Szavazást rendel el a Felügyelőbizottság jelentéséről. 
 
S z a v a z á s  
 
A küldöttek a Felügyelőbizottság jelentését 3669 igen szavazattal, 37 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az küldöttgyűlés határozatát. 
 
Az MKT küldöttgyűlésének 3/1/2019.05.24. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság küldöttgyűlése az 
MKT 2018. évi gazdálkodásáról szóló felügyelőbizottsági jelentést elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Kéri, hogy a küldöttgyűlés adja meg a felmentvényt az elnökségnek a 2018. évi gaz-
dálkodás vonatkozásában.  
 
S z a v a z á s 
 
A küldöttek 3009 igen szavazattal, 162 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megadták a felmentvényt az 
elnökségnek. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az küldöttgyűlés határozatát. 
 
Az MKT küldöttgyűlésének 4/1/2019.05.24. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság küldöttgyűlése az 
MKT 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatban megadta a felmentvényt az elnökségnek. 
 
Pleschinger Gy.: Végül pedig szavazást rendel el az MKT 2018. évi közhasznúsági mellékletének elfo-
gadásáról. 
 
S z a v a z á s  
 
A küldöttek a közhasznúsági mellékletet 3427 igen szavazattal, 47 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadták. 
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Pleschinger Gy.: Kimondja az küldöttgyűlés határozatát. 
 
Az MKT küldöttgyűlésének 5/1/2019.05.24. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság küldöttgyűlése az 
MKT 2018. évi közhasznúsági mellékletét elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra. Felkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy vezesse be 
szóban az MKT 2019. évi költségvetését. 
 
Hegedüs É.: A 2019. évi pénzügyi terv dokumentumait előzetesen mindenki megkapta elektronikusan, 
így csupán néhány dologra hívja fel a küldöttek figyelemét. Bejelenti, hogy a Magyar Közgazdasági Tár-
saság 2019. évi összes tervezett bevétele 72 millió 805 ezer forint, az összes tervezett kiadás pedig 68 
millió 836 ezer forint. A tervezett bevételek így együttesen fedezik a 2019. évi tervezett kiadásokat. A 
bevételek között – kellő óvatossággal – csak a biztosra vehető bevételekkel számoltak a pénzügyi terv 
összeállítói. A támogatások soron – szintén kellő óvatossággal – csak a már leszerződött, 2019. évi 
MNB-támogatással, valamint az elmúlt években kapott adományok hozzávetőlegesen éves átlagával 
számoltak. Továbbra is kiemelt feladat a tagság tagdíjfizetési hajlandóságának javítása. Bejelenti, hogy az 
MKT elnöksége a 2019. évi pénzügyi tervet megtárgyalta, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
küldöttgyűlésnek. Kéri a küldötteket, hogy a pénzügyi tervet fogadják el. 
 
Pleschinger Gy.: A költségvetés kapcsán megjegyzi, hogy a jövőben kezelni kell azt a helyzetet, amikor 
az MKT rendezvényein az előzetesen bejelentkezetteknek csak a fele jelenik meg. Ez egy-egy nagyobb 
rendezvény kapcsán, ahol jelentős cateringköltség merül fel, több százezer forintos felesleges kiadást 
jelenthet. Éppen ezért úgy látja, hogy a jövőben bizonyos rendezvények esetén, nem MKT-tagoktól 
részvételi díjat szedhetne a társaság. Vitára bocsájtja a 2019. évi pénzügyi tervet, majd miután kérdésre, 
hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazást rendel el. 
 
S z a v a z á s (Igen, nem, tartózkodás) 
 
A küldöttek az MKT 2019. évi pénzügyi tervét 3811 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül, egyhangúlag elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az küldöttgyűlés határozatát. 
 
Az MKT küldöttgyűlésének 6/1/2019.05.24. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság küldöttgyűlése a 
Társaság 2019. évi pénzügyi tervét 72 millió 805 ezer forint összes tervezett bevétellel és 68 millió 836 ezer forint összes 
tervezett kiadással elfogadta. 
 
Pleschinger Gy.: Az MKT Alapszabályának 29. § (2) szakasz e) pontja értelmében a küldöttgyűlés ha-
táskörébe tartozik az MKT egyéni tagdíjainak megállapítása. Bejelenti, hogy az elnökség egyhangú javas-
lata az, hogy 2020-ban se emeljen az egyéni tagdíjakon a társaság, vagyis az aktív dolgozóknak továbbra 
is évi 7 ezer, a nyugdíjas, gyesen-gyeden lévő, valamint egyetemista tagoknak pedig továbbra is 3 ezer 
forint legyen az éves tagdíj. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása mindehhez, majd 
miután senki nem jelentkezik, szavazást rendel el. 
 
S z a v a z á s  
 
A küldöttek a tagdíjat változatlanul hagyására vonatkozó javaslatot 3426 igen szavazattal, 20 tartózko-
dással, ellenszavazat nélkül elfogadták. 
 
Pleschinger Gy.: Kimondja az küldöttgyűlés határozatát. 
 
Az MKT küldöttgyűlésének 7/1/2019.05.24. sz. határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság küldöttgyűlése a 
Társaság egyéni tagdíjait a 2020. évre változatlanul hagyta. 
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Pleschinger Gy.: Az Egyebek napirendi pont részeként tájékoztatást ad a jelenlévőknek a 2019. évi 
közgazdász-vándorgyűlés előkészületeiről. Emlékezteti a küldötteket arra, hogy a Magyar Közgazdasági 
Társaság 2019. szeptember 5. és 7. között Nyíregyházán rendezi meg a hazai közgazdász szakma legna-
gyobb éves rendezvényét, az 57. Közgazdász-vándorgyűlést. Az idei konferenci központi témáját a 
fenntarthatóság, valamint a klímaváltozás okozta gazdasági, nemzetgazdasági és társadalmi kihívások 
adják. Ez a központi tematika köszön vissza a szeptember 5-i nyitó és a szeptember 7-i záró plenáris 
ülés, valamint a szeptember 6-i szekcióülések programjában és előadásaiban is. A nyitó plenáris ülésre 
már elfogadta a meghívást Matolcsy György jegybankelnök, Nagy István agrárminiszter, Domokos 
László számvevőszéki elnök, és van egy ígéret a Nyíregyházán autógumigyárat működtető Michelin-
csoport fenntarthatóságért felelős globális alelnökétől is egy plenáris előadásra. A záró plenáris ülésen 
Áder János köztársasági elnök, Varga Mihály pénzügyminiszter és Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli 
miniszter már visszaigazolta a részvételét, és Charles Simonyi volt űrhajós, üzletember visszajelzésére 
várnak a szervezők. Bejelenti, hogy idén 7 tematikus szekció lesz, egy-egy szekción belül több szakosz-
tály együttműködésével. A szekciók tematikája a következő: I. Makrogazdaság; II. Pénz- és tőkepiacok; 
III. Munkaerőpiac, szakképzés, foglalkoztatás; IV. Fenntarthatóság; V. Európai integráció; VI. Innová-
ció; VII. Életmód. Tájékoztatja a küldötteket arról is, hogy a plenáris és a szekcióülések, valamint a nyitó 
gálavacsora helyszíne a Nyíregyházi Egyetem lesz, a nyitó fogadáson pedig Dolhai Attila és társai lesz-
nek a sztárfellépő. A konferencia második estéjén kétféle program: egy szabolcsi pálinkás vacsoraest és 
egy tokaji borvacsora közül választhatnak majd a résztvevők. Bejelenti, hogy a tervek szerint a rendesen 
fizető MKT-tagok 10 ezer forinttal olcsóbban vehessen részt a konferencián, mint a nem MKT-tagok, 
így motiválva a nem tagokat arra, hogy csatlakozzanak a társasághoz. 
 
Pleschinger Gy.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentenivalója az Egyebek napirendi 
pont keretében? 
 
Magyari-Beck I.: Elmondja, hogy a Kultúragazdasági Szakosztály már a 151. rendezvényén van túl, és 
szorosan együttműködik a Demográfiai Szakosztállyal. Javasolja, hogy az elnökség kitüntetéssel ismerje 
el Bacsó Anna szakosztályi titkár munkáját. 
 
Pleschinger Gy.: Magyari-Beck I. felvetésére válaszul elmondja, hogy a szakosztályoknak joguk van 
kitüntetésre javaslatot tenni, ezt pedig az elnökség a következő ülésén megtárgyalja majd. Miután hozzá-
szólásra más nem jelentkezik, megköszöni a küldötteknek a munkát, és a Magyar Közgazdasági Társa-
ság 2019. évi rendes küldöttgyűlését bezárja.  
 
 
Budapest, 2019. május 24. 
 
 
 
 
 

_______________________________ _______________________________ 
Pleschinger Gyula levezető elnök Nagy Gábor Miklós jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

_______________________________ 

 
 
 

_______________________________ 
Béhm Imre jegyzőkönyv-hitelesítő Mádi Zoltán jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


