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Pleschinger G.: Köszönti a megjelenteket: az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a
titkárság munkatársait. Külön köszönti Bencsik I.-t, az MKT Ifjúsági Bizottságának nyáron megválasztott, új elnökét. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy Halm T. elnökségi tag kért egy kiegészítést a napirendben: a 2017 októberében elhunyt Szabó Katalin közgazdász professzor helyét be
kell tölteni a Közgazdasági Szemle Alapítvány kuratóriumában, egyúttal pedig az alapítvány alapító okiratát is összhangba kell hozni a hatályos Ptk.-val és a Civil törvénnyel. Ez pedig – az alapítói
jogok gyakorlójaként – az MKT elnökségének a határozatát igényli. Javasolja, hogy az előzetesen
kiküldött napirendi sorba, 9. napirendi pontként kerüljön bele a Közgazdasági Szemle Alapítvány
alapító okiratának módosítása.
Kéri, hogy az elnökség ennek megfelelően fogadja el a következő napirendet:
1. Az 57. Közgazdász-vándorgyűlés értékelése
2. Az 57. Közgazdász-vándorgyűlés záródokumentumának megtárgyalása
3. Döntés a 2020. évi vándorgyűlés helyszínéről
4. A jelölőbizottság tagjainak megválasztása a 2020. évi tisztújításra
5. Új szakosztály (Fintech és Pénzügyi Kultúra) megalapításának jóváhagyása
6. Tájékoztató a megyei szervezetek bankváltásáról
7. Tájékoztató a V4-es Közgazdasági Diákolimpiáról
8. Tájékoztató az MKT közreműködésével megvalósult, V4-es Brnói közgazdasági
konferenciáról
9. A Közgazdasági Szemle Alapítvány alapító okiratának módosítsa
10. Egyebek

S z a v a z á s a n a p i r e n d r ő l.
Az elnökség a napirendet egyhangú szavazással elfogadta.
Pleschinger Gy.: Megnyitja az első napirendi pontot, az nyíregyházi vándorgyűlés értékelését.
Véleménye szerint az idei konferencia megfelelt a várakozásoknak, mind a résztvevők létszáma,
mind az előadók száma, mind pedig az előadások minősége magas volt. Komoly sajtóvisszhangot
váltott ki a konferencia, nem csak a jegybankelnök és a pénzügyminiszter vitája okán. Úgy véli,
helyesnek bizonyult az elnökségnek az a tavaly őszi állásfoglalása, hogy szűkíteni kell a szekciók
számát. Az egyetlen negatívum véleménye szerint az volt, hogy a záró plenáris ülésen a hallgatóság
létszáma elmaradt a nyitó plenáris üléshez képest. Megkéri Hegedüs É. főtitkárt, hogy adjon tájékoztatást az elnökségnek a konferenciáról.
Hegedüs É.: Egyetért Pleschinger Gy.-vel, hozzá is csak pozitív visszajelzések érkeztek a konferenciát illetően. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy összesen mintegy 140 előadó osztotta
meg gondolatait a hallgatósággal, és mintegy 800-an vettek részt a három nap alatt a rendezvényen. Valamivel több mint 15 millió forintos szponzorációs bevétel mellett körülbelül 10 millió
forint plusszal zárt a konferencia, ez a többlet pedig biztosítja az MKT kiegyensúlyozott működését az elkövetkező hónapokban. Köszönet mond a nyíregyházi szervezet elnökségének, Mádi Zoltánnak, Lakatos Tibornak, Harsági Tündének, Kvancz József kancellár úrnak a szíves vendéglátásért és a helyi szervezőmunkáért. Köszöni a szakosztályok és Nagy G. M. titkárságvezető szervezőmunkáját, valamint a támogatók segítséget. A szombati záró plenáris ülés alacsonyabb hallgatói létszáma miatt felveti, hogy mi lenne, ha csütörtökön nem délután, hanem már délelőtt 10 órakor elkezdődne, és pénteken este egy vacsorával zárulna a szakmai program. Emellett javasolja,
hogy a plenáris üléseken ne csak előadások, hanem panelbeszélgetések is legyenek.
Patai M.: A legjobbakat tudja mondani az idei közgazdász-vándorgyűlésről: mintegy tucatnyi
visszajelzés érkezett hozzá, kivétel nélkül nagyon pozitívak. A szombati programmal kapcsolatban
úgy véli: „ami nem megy, azt ne erőltessük”.
Mádi Z.: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet nevében köszöni az MKT elnökségének a
lehetőséget, hogy Nyíregyháza adhatott otthont az idei konferenciának. Úgy véli: ha nincs szakmai program szombaton délelőtt, úgy a vendégek nagy része nem marad péntek estére, ezért nem
változtatna a konferencia szerkezetén. Úgy véli ugyanakkor, hogy a jegybankelnök előadása és a
bankvezérek kerekasztala megfelelő hallgatói létszámot jelentene a szombati záró plenáris ülésre.
Bejelenti, hogy az MKT megyei elnökségének döntése értelmében öt év múlva Nyíregyháza ismét
örömmel rendezne közgazdász-vándorgyűlést.
Bod P. Á.: Hegedüs É. felvetésére reagálva úgy véli: csütörtök délelőtti kezdés esetén kérdéses,
hogy a hallgatóság regisztrációval, szállodai bejelentkezéssel együtt az ország egy távolabbi pontján meg tudna-e jelenni a 10 órás kezdésre.
Madarász L.: Egyetért Bod P. Á.-val: kell időt hagyni a regisztrációra, és nem lehet 10-kor kezdeni a vándorgyűlést. Úgy véli: elsősorban a részvételi fegyelemmel van gond: aki magának finanszírozza a konferencián a részvételt, az jellemzően ott is marad a záró plenáris ülésre. Akit viszont
a munkahelye fizet be, annak nem annyira fáj, ha nem ül bent az előadásokon.
Pleschinger Gy.: Úgy véli, hogy a jövő tavaszi elnökségi ülésen kell majd dönteni a struktúráról.
Az Ifjúsági Bizottságnak pedig nagy felelőssége van abban, hogy a konferencia szakmai programjain ott tartsa a fiatalokat.
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Madár I.: A péntek délutáni zárás nagyon lerövidítené, alig több mint egynapossá tenné a konferenciát, ez pedig kockázatos változtatás lenne. Azt javasolja, hogy a struktúra változtatása helyett a
szombati záró plenáris ülésre inkább olyan előadásokat szervezzen a társaság, amik ott tartják a
hallgatóságot. Felveti, hogy félórás, háromnegyed órás előadások helyett rövidebbek legyenek, és
egyetért azzal a javaslattal, hogy panelbeszélgetések is legyenek a plenáris üléseken.
Kovács Á.: Jobbat nem tudna mondani az eddigi csütörtök-péntek-szombat szerkezetnél, ugyanakkor egyetért azzal, hogy érdemes lenne megpróbálni a panelbeszélgetéseket a plenáris üléseken
is. Felhívja a figyelmet arra, hogy a jegybankelnök, a pénzügyminiszter vagy egy Nobel-díjas közgazdász előadását nem illik 20 percre korlátozni.
Kerekes Gy.: A vándorgyűlés eddigi struktúráján nem változtatna, ugyanakkor javasolja, hogy
egy értékelőlapon kérdezze meg az MKT a résztvevőket a konferenciáról.
Pleschinger Gy.: Megköszöni a hozzászólásokat, és javasolja, hogy az MKT elnöksége – akárcsak az elmúlt években – határozatban mondjon köszönetet a vándorgyűlés szervezéséért mindazoknak, akiket köszönet illet. A határozati javaslat a következő:
A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége köszönetét fejezi ki az 57. Közgazdász-vándorgyűlés
megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete elnökségének, a szekciók szervezőinek, valamint a konferencia előadóinak és támogatóinak.
Szavazás
Az elnökség tagjai 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással
elfogadták a határozatot.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 1/2/2019.10.22. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége köszönetét fejezi ki az 57. Közgazdász-vándorgyűlés
megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
elnökségének, a szekciók szervezőinek, valamint a konferencia előadóinak és támogatóinak.
Pleschinger Gy.: Rátér a 2. napirendi pontra, az 57. Közgazdász-vándorgyűlés összegző dokumentumának megtárgyalására és elfogadására. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a tavalyelőtti,
egri konferencia után az elnökség felélesztette azt a hagyományt, miszerint a tanácskozáson elhangzottakból, a vándorgyűlés főbb üzeneteiből, javaslataiból összeállít egy összegző dokumentumot, és megfontolásra elküldi a hazai gazdaságpolitika irányítóinak. A beérkezett szekcióelnöki
összefoglalók alapján ennek a dokumentumnak a tervezete összeállt, és azt elektronikusan megkapták az elnökség tagjai. Az elmúlt napokban Terták E. elnökségi tag tett kiegészítő javaslatokat
a dokumentumhoz, ezeket már tartalmazza az elnökségi tagoknak elektronikusan megküldött,
legutolsó változat. Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e valakinek további észrevétele, javaslata a dokumentummal kapcsolatban.
Madarász L.: Javasolja törölni a Terták E. által tett kiegészítést azzal kapcsolatban, hogy a nyugdíjalapok szerepét erősíteni kellene a tőkepiacok és a tőzsde fejlesztése érdekében. Ez a szakasz
véleménye szerint kritikát fogalmaz meg a felosztó-kiróvó alapú nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Madár I.: Terták Elemérnek a nyugdíj melletti munkavállalás ösztönzéséről szóló kiegészítése
kapcsán megjegyzi, hogy nem feltétlenül a nyugdíj melletti munkát, hanem általában az idősebb
kori munkavégzést kellene ösztönözni.
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Pleschinger Gy.: Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy a két kifogásolt szakaszt elhagyják-e a
dokumentumból.
Szavazás
Az elnökség tagjai egyhangú szavazással egyetértettek a két kifogásolt szakasz elhagyásában.
Pleschinger Gy.: Megkérdezi az elnökséget, hogy elfogadja-e a megismert formában és a megtárgyalt módosításokkal az 57. Közgazdász-vándorgyűlés összegző dokumentumát?
Szavazás
Az elnökség tagjai 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással
elfogadták a dokumentumot.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 2/2/2019.10.22. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosításokkal
vételével elfogadta az 57. Közgazdász-vándorgyűlés főbb üzeneteit összegző dokumentumot, egyúttal felhatalmazza
a társaság elnökét és főtitkárát, hogy azt jutassa el a hazai gazdaságpolitika irányítóinak.
Pleschinger Gy.: Rátér a harmadik napirendi pontunkra, a 2020. évi közgazdász-vándorgyűlés
helyszínének meghatározására. Bejelenti, hogy fontos a helyszínről most dönteni, hogy az előzetes
helyszínfoglalásokat megtehesse a társaság. Az Elnökség tavasszal megfogalmazott kérésének
megfelelően a titkárság írásban megkérdezte a megyei szervezeteket a szervezési szándékukat,
illetve a helyszínek adottságait, infrastruktúráját illetően.
A konferencia mérete és paraméterei erősen beszűkítik a lehetséges helyszínek körét. Az elmúlt
hetek egyeztetései során három-négy lehetséges helyszín került szóba. Kecskeméten a megyei
szervezet örömmel lenne házigazdája ismét egy vándorgyűlésnek, különösen hogy most adtak át
egy új egyetemi campust, így az infrastruktúra csak javult a legutóbbi konferenciához képest.
Ugyanakkor mindössze három éve volt ott vándorgyűlés. Egerben a Heves Megyei Szervezetünk
bármikor örömmel vállal egy vándorgyűlést, ugyanakkor mindössze két éve volt ott konferencia.
Balatonfüreden jövő szeptemberre már nincs szabad időpont, és Siófokon is csak hétfőtől szerdáig lenne szabad három nap.
Szegeden legutóbb 2010-ben volt vándorgyűlés, a városban azóta épült egy nagy egyetemi konferenciaközpont, ahol a plenáris és a szekcióülések is elférnek, és jövő szeptemberre van szabad
időpontjuk is: 2020. szeptember 24. és 26. között, csütörtöktől szombatig tudják fogadni a közgazdász-vándorgyűlést. Megkérdezi, hogy az elnökség tagjai közül van-e valakinek észrevétele,
javaslata az elhangzottakhoz.
Halm T.: Támogatja a szegedi helyszínt.
Pleschinger Gy.: Megkérdezi az elnökség tagjait, egyetértenek-e abban, hogy a 2020-as 58. Közgazdász-vándorgyűlést Szegeden rendezze meg a Magyar Közgazdasági Társaság.
Szavazás
Az elnökség tagjai 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással
elfogadták a javaslatot.

4

Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 3/2/2019.10.22. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége úgy határozott, hogy a 2020. évi, 58. Közgazdászvándorgyűlést Szegeden rendezze meg az MKT. Az Elnökség egyúttal felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt a
konferencia előkészítésének elindítására.
Pleschinger Gy.: Megnyitja a következő napirendi pontot, a jelölőbizottság tagjainak a megválasztását. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az MKT Alapszabályának 34. §-a értelmében
a küldöttközgyűlésen megválasztandó személyekre az elnökség által előzetesen felkért jelölőbizottság tesz javaslatot. Úgy véli, a Patai Mihály, Palotai Dániel és Bischof Zsolt alkotta jelölőbizottság
három éve kiváló munkát végzett, így előzetesen többekkel egyeztetve azt javasolja, hogy a jövő
évi tisztújítás előkészítésének ezt a feladatát ezúttal is bízza rájuk az elnökség. Így lesz egy megyei
szervezeti elnök és egy szakosztályi elnök is a testületben.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a javaslattal kapcsolatban, majd miután
senki nem jelentkezik, szavazást rendel el. Megkérdezi az elnökség tagjait: egyetértenek-e azzal,
hogy az MKT 2020. évi tisztújításának előkészítésére Patai Mihályt, a Budapesti Értéktőzsde Zrt.
elnökét, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét; Palotai Dánielt, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnökét; valamint Bischof Zsoltot, az MKT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének
elnökét kérje fel a jelölőbizottságba az elnökség.
Szavazás
Az elnökség tagjai 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással
elfogadták a javaslatot.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 4/2/2019.10.22. sz.
határozata: a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége az MKT Alapszabályának 34. §-a értelmében jelölőbizottságot választott a 2020. évi tisztújítás előkészítésére. A jelölőbizottság tagjai: Patai Mihály, a Budapesti
Értéktőzsde Zrt. elnöke, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; Palotai Dániel, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnöke; valamint Bischof Zsolt, az MKT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke.
Pleschinger Gy.: Személyes kéréssel fordul a jelölőbizottság tagjai felé. Kéri, hogy a jelöltekben
ne csak azt tudatosítsák, hogy az MKT szánmára megtisztelő, ha szerepet vállalnak, hanem azt is,
hogy az elnökségi és a felügyelőbizottsági tagság kötelezettségekkel is jár: aki vállalja a jelölést, az
vállalja egyúttal azt is, hogy az elnökségi üléseken rendszeresen részt vesz.
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra
Szakosztálya megalakulásának jóváhagyására. Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az Alapszabály 21. § értelmében új szakosztály vagy szervezet 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. Bejelenti, hogy
2019. július 16-án a Bankszövetség épületében tartotta meg alakuló ülését a Fintech és Pénzügyi
Kultúra Szakosztály, amelynek alapító tagjai a fenti kritériumoknak eleget tettek. Az új szakosztály
megválasztott tisztségviselői: Elnök: Pintér Éva (Pécsi Tudományegyetem); alelnökök: Kovács
Levente (Bankszövetség) és Reisz Róbert (CIB Bank); titkár: Bagó Péter (Pécsi Tudományegyetem). Ahhoz, hogy a szakosztály megalakulása teljes legyen, az elnökség jóváhagyása szükséges.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a javaslattal kapcsolatban, majd miután
senki nem jelentkezik, szavazást rendel el az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra Szakosztályának
megalakításáról.
Szavazás
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Az elnökség tagjai 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással
elfogadták a javaslatot.
Pleschinger Gy.: Kimondja az elnökség határozatát: Az MKT elnökségének 5/2/2019.10.22. sz.
határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége az Alapszabály 21. § értelmében hozzájárulását adja
az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra Szakosztályának megalakításához.
Pleschinger Gy.: Rátér a következő napirendi pontra, a tájékoztatóra az MKT megyei szervezetinek bankváltásával kapcsolatban. Megkérem Nagy G. M. titkárságvezetőt, hogy adjon tájékoztatást az elnökségnek.
Nagy G. M.: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a május 2-i ülésén meghozott,
5/1/2019.05.02. számú határozatával úgy döntött, hogy racionalizálja az MKT és megyei szervezeteinek bankszámla-vezetési gyakorlatát, és azoknál a megyei szervezeteknél, amelyek - az Alapszabályban rögzített jogukkal élve - továbbra is ragaszkodnak az önálló bankszámlához, kezdeményezi, hogy azt a jövőben egy közös, MKT-s bankszámla alszámlájaként vezessék, a bankszámla fölött a jövőben is önálló rendelkezési joggal. A határozatnak megfelelően az MKT titkársága 9 pénzintézettől kért, és végül 5 banktól kapott tett ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a
GRÁNIT Bank Zrt. tette. Az elnökség tagjai a beérkezett ajánlatok alapján, írásos szavazással
hagyták jóvá a bankszámlaszerződések megkötését és a GRÁNIT Bankkal. A korábban önálló
bankszámlával rendelkező megyei szervezeteink közül 3 (Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya és Vas
megye) döntött úgy, hogy az adminisztráció csökkentése érdekében teljesen megszünteti a bankszámláját. Ugyancsak 3 megyei szervezetünk (Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nagykanizsa) úgy
döntött, hogy ragaszkodik az eddigi számlavezető pénzintézetéhez. Összesen 8 megyei szervezetünk pedig kérte, hogy az MKT a GRÁNIT Banknál nyisson számára számlát, bankkártyával – ez
utóbbi kiváltja a házi pénztárakat, szintén számottevően csökkentve az adminisztratív terheket és
a bankköltségeket. Előzetes számítások szerint a bankváltással az MKT összes éves bankköltsége
az addigi 1 millió forint körüli összegről 60-80 ezer forintra csökkenhet. A nyári hónapokban az
új bankszámlák megnyíltak, a megyei szervezetek át is utalták a pénzüket, megkapták a bankkártyákat a számláikhoz, és már a honlapon keresztül, bankkártyával befizetett tagdíjak is az új megyei számlákra érkeznek. Az elkövetkező hetekben azoknál a régi bankszámláknál, amelyeknél a
megyei szervezet vezetőinek nem volt jogosultsága a számla megszüntetésére, elnök úrnak kell
kezdeményeznie azt. Ennek előkészítésén a titkárság már dolgozik.
Pleschinger Gy.: Köszöni a tájékoztatást, és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Miután senki nem jelentkezik, rátér a következő napirendi
pontra, a V4-es közgazdasági diákolimpiáról szóló tájékoztatóra. Elmondja, hogy az MKT 2018
tavaszán kötött együttműködési megállapodást a cseh, a lengyel és a szlovák közgazdasági társaságokkal annak érdekében, hogy e négy ország közgazdasági társaságai közös tudományos konferenciákkal és közös szakmai programokkal járulhassanak hozzá a régió gazdasági növekedéséhez,
fejlődéséhez. Ennek az együttműködésnek a részeként idén először rendezték meg a cseh kezdeményezésre elindított, középiskolásoknak szóló Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi döntőjét,
amelyre – a nemzeti döntők eredményei alapján – Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról egyaránt öt-öt diák érkezett. Hazánkat három zalaegerszegi (Zrínyi Miklós Gimnázium) és két
budapesti (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium) diák képviselte a nemzetközi megmérettetésen. Az MKT számára az idei Közgazdasági Diákolimpia egyfajta próba volt – sajnos a hazai előkészületek az „olimpia” szó használati jogának megszerzése kapcsán elhúzódtak, így az idő szűke
miatt a több fordulós selejtezők helyett a Pénzmúzeum és az MNB országos közgazdasági vetélkedőjének legjobbjai közül, egy házi versennyel választotta ki az MKT azt az öt diákot, aki részt
vehetett a prágai döntőben. A most kezdődött tanévben viszont már idehaza is megrendezzük a
verseny megyei, régiós és országos döntőjét. A terv az, hogy a 2020-as Közgazdasági Diákolimpia
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nemzetközi döntőjét jövő ősszel Budapesten az MKT rendezze meg. Bejelenti, hogy kezdeményezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál azt, hogy a nemzetközi döntő első három
helyezése pluszpontot jelentsen az egyetemi felvételinél.
Pleschinger Gy.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Miután senki nem jelentkezik, rátér a következő napirendi pontra, az MKT közreműködésével megvalósult, ugyancsak V4-es Brnói közgazdasági konferenciáról szóló beszámolóra.
Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Szlovák és a Cseh Közgazdasági Társaság – a brnói
Mendel Egyetemmel és a Magyar Közgazdasági Társasággal együttműködésben – 2019. szeptember 11. és 13. között Brnóban, a Mendel Egyetemen rendezte meg közös szakmai tanácskozását.
A Videgrádi Alap támogatásával megvalósított konferencia egyúttal tudományos megemlékezés
volt a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet 30. évfordulójára a visegrádi országokban.
A szervezők a közgazdaságtan és a pénzügyek minden területéről vártak tanulmányokat a kongresszusra – a Magyar Közgazdasági Társaság felhívására pedig sokan jelentkeztek és végül vehettek részt előadóként a rangos rendezvényen. A konferencia magyar előadói között ott volt
Fazakas Szabolcs volt európai parlament képviselő, korábbi miniszter, az Európai Számvevőszék
volt magyar tagja, az MKT Európai Uniós szakosztályának elnöke; Szapáry György, az MNB
elnöki főtanácsadója, volt nagykövet; Csath Magdolna egyetemi tanár; Plósz Dániel, a KSH osztályvezetője, az MKT Államháztartási Szakosztályának titkára; Ferkelt Balázs, a BGE docense, az
MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnöke; Gergics Tünde, a Költségvetési Tanács
munkatársa, az MKT Sportközgazdasági Szakosztályának titkára; Juhász Péter és Reszegi László a
Budapesti Corvinus Egyetem részéről; Túry Gábor, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének
munkatársa; valamint Varga Bence, Bókay Márton és Boros, az MNB munkatársai. A magyar
előadások alapját képező cikkek, tanulmányok letölthetők az MKT honlapján.
Pleschinger Gy.: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Miután senki nem jelentkezik, rátér a következő napirendi pontra, a Közgazdasági
Szemle Alapítvány alapító okiratának módosítására. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy
Szabó Katalin professzor asszony halála miatt az ő helyét be kell tölteni a Közgazdasági Szemle
Alapítvány kuratóriumában, egyúttal pedig az alapítvány alapító okiratát is összhangba kell hozni
a hatályos Ptk.-val és a Civil törvénnyel. Ez pedig – az alapítói jogok gyakorlójaként – az MKT
elnökségének a határozatát igényli. Bejelenti, hogy az alapító okiratot a módosításokkal együtt
valamennyi elnökségi tag előzetesen, e-mailen megkapta. Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy az
új kuratóriumi tagról az MKT Elnöksége 2018 júliusában, elektronikus szavazással már döntött:
Kocziszky György professzort, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárát, a Monetáris Tanács tagját
delegálta a kuratóriumba. Egyrészt ezt kell most formális szavazással rögzíteni a Közgazdasági
Szemle Alapítvány alapító okiratában, valamint el kell fogadni azokat a technikai változtatásokat,
amelyeket az új Ptk. és a Civil törvény tesz szükségessé, kötelezővé. Megkérdezi az elnökség tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban, majd miután senki
nem jelentkezik, szavazást rendel el a Közgazdasági Szemle Alapítvány alapító okiratának módosításáról.
Szavazás
Az elnökség tagjai 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással
elfogadták a Közgazdasági Szemle Alapítvány alapító okiratának módosítását.
Pleschinger Gy.: Kimondja az Elnökség határozatát. Az MKT elnökségének 6/2/2019.10.22. sz.
határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége – a Közgazdasági Szemle Alapítvány alapítói jogainak gyakorlójaként – elfogadta az alapító okirat módosítását a megismert változtatásokkal.
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Pleschinger Gy.: Rátér az Egyebek napirendi pontra. Bejelenti, hogy a NAV-tól kapott friss
tájékoztatás szerint idén 518 ezer 254 forintot kapott a Magyar Közgazdasági Társaság az szja
egyszázalékokból. Az összeg csaknem fillérre annyi, mint tavaly. A gond az, hogy a több mint 3
ezer fős tagságunkból mindössze 37-en éltek a lehetőséggel, és ajánlották fel az MKT-nak az
egyszázalékukat, ami véleménye szerint a taglétszámunkhoz viszonyítva nagyon kevés. Az MKT
titkársága postai levélben, e-mailen, Facebookon, LinkedIn-en, a honlapon és minden lehetséges
csatornán igyekszik felhívni a figyelmet az egyszázalékokra. Kéri az elnökség és a
felügyelőbizottság tagjait, hogy a jövő év tavaszán segítsenek ebben, és igyekezzenek népszerűsíteni a maguk csatornáin az egyszázalékos felajánlások lehetőségét az MKT számára.
Halm T.: Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy október elején rendezte meg erdélyi testvérszervezetünk, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság a vándorgyűlését Csíkszeredában, nagyszerű előadókkal. A konferencián megkülönböztetett szeretettel fogadták az MKT delegációját. A
tanácskozáson Bakacsi Gyula, a Budapesti Gazdasági Egyetem kutatóprofesszora, a Menedzsment és Gazdaságinformatikai Tanszék egyetemi tanára vehette át az RMKT legmagasabb kitüntetését, a Wesselényi Miklós-díjat.
Pleschinger Gy.: Bejelenti, hogy Kárpátalján, Beregszászon is sikerül megszervezi az ottani közgazdasági társaságot. Az előkészületekben vállalt szerepükért köszönet illeti a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezete, valamint az erdélyi testvérszervezetet, amely ugyancsak segítséget nyújt
az elinduláshoz.
Balog Á.: Szívesen vállal szerepet, közreműködést a Kárpátalján, karitatív ügyekben gyakran jár
oda.
Sándorné Kriszt É.: Szükség esetén, ha az MKT részéről megy ki küldöttség vagy előadó, a beregszászi magyar konzulátus tud segíteni a határátlépés egyszerűsítésében.
Pleschinger Gy.: Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, megköszöni a fegyelmezett munkát
az elnökség és a felügyelőbizottság jelenlévő tagjainak, és bezárja az ülést.
Budapest, 2019. október 24.

Készítette: Nagy Gábor Miklós

Jóváhagyta: Hegedüs Éva
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