A Magyar Közgazdasági Társaság
2020. március 10. és 16. közötti elektronikus szavazásainak
jegyzőkönyve
Az MKT Alapszabályának 38. § értelmében az MKT elnöksége sürgős döntést igénylő ügyben
vagy egyéb indokolt esetben ülés nélkül is hozhat határozatot. Ilyen esetekben a határozat elfogadásához az elnökség tagjainak elektronikus levélben kell véleményt nyilvánítaniuk.
A koronavírus-járványra tekintettel az elnökség ülést nem tud tartani, ugyanakkor két kérdésben
Pleschinger Gy. elnök 2020. március 10. és 16. között e-mailes szavazás keretében állásfoglalást
kért az elnökség tagjaitól.
1., A koronavírus terjedése miatt az országban sorra mondják le a nyilvános rendezvényeket köztük a különböző konferenciákat is. Általában április 30-ig nem lehet nagyobb létszámú rendezvényeket tartani egyre több hazai egyetemen (az MKT rendezvényeit is érintve például a BGEn és a BCE-n sem). Az MKT programkínálata meglehetősen sűrű: márciusra és április első felére
mintegy tucatnyi szakmai rendezvényt hirdetett meg a társaság, kapcsolódva a szakosztályok és a
megyei szervezetek tisztújításaihoz. Pleschinger Gy. elnök javasolta és kérte az elnökség tagjainak
egyetértését ahhoz, hogy az MKT nyilvános rendezvényeit – a koronavírus-helyzetre tekintettel –
a társaság április 30-ig függessze fel.
A 2020. március 10. és 16. között zajló e-mailes szavazás keretében a 22 fős elnökségből 18 fő
küldte el a szavazatát (ez 81,8%-os, határozatképes részvételi aránynak felel meg). A beérkezett
szavazatok közül 16 igen, 2 nem és 0 tartózkodás volt. Ez alapján az elnökség a javaslatot elfogadta.

Az MKT elnökségének 1/e/2020.03.16. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
egyetért azzal, hogy a társaság a koronavírus-helyzetre tekintettel a nyilvános rendezvényeit 2020. április 30-ig
függessze fel.
2., Az MKT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke, Bischof Zsolt jelezte, hogy
vételi ajánlatot kapott az MKT szolnoki irodahelyiségére. A társaságnak az egykori MTESZszékházban, Szolnokon, a Kossuth L. út 4. szám alatt van 8 négyzetméternyi (8/493) tulajdonhányada, ami osztatlan közös tulajdon, fizikailag egy apró, 15 négyzetméteres irodát jelentett – a 8
négyzetméternyi tulajdon hányad fejében ezt az apró irodát kapta használatra a társaság. Az ingatlant 2001-ben kapta ingyenesen a társaság az államtól, az elidegenítési tilalom 2016-ban lejárt. Az
épület évek óta üresen áll, se fűtés, se áram, se víz nincs benne, állapota erősen leromlott. A
MTESZ felszámolója évek óta próbálta értékesíteni az ingatlant, ami nemrég végre sikerült. Az új
többségi tulajdonos pedig 2 millió forintos vételi ajánlatot tett az MKT ingatlanhányadára. A kapott vételi ajánlatban szereplő 250 ezer forintos négyzetméterár a szolnoki iroda-átlagár feletti. Az
irodát az MKT – az épület állapotából eredően – évek óta nem használja, és nem is tudná mire
használni, hiszen az rendezvények megtartására alkalmatlan, a megyei titkári feladatok ellátása
pedig nem igényel külön irodát. A műemléki épület felújítása – a tulajdoni hányad alapján – a
jövőben sokmilliós felújítási költséget jelenthet az MKT számára. Az értékesítésről szóló előterjesztést az MKT Felügyelőbizottsága egyhangúlag támogatta. Pleschinger Gy. elnök e-mailen kérte az elnökség tagjainak szavazatát az értékesítésről.
A 2020. március 10. és 16. között zajló e-mailes szavazás keretében a 22 fős elnökségből 13 fő
küldte el a szavazatát (ez 59,9%-os, határozatképes részvételi aránynak felel meg). A beérkezett
szavazatok közül 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás volt. Ez alapján az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az MKT elnökségének 2/e/2020.03.16. sz. határozata: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége
egyetért azzal, hogy a társaság a beérkezett vételi ajánlat alapján, bruttó 2.000.000,- forintért értékesítse az egykori szolnoki MTESZ-székházban (Szolnokon, a Kossuth L. út 4.) meglévő, 8 négyzetméternyi (8/493) osztatlan közös tulajdonát. Egyúttal felkéri Bischof Zsoltot, az MKT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének
elnökét a szerződés előkészítésére, valamint meghatalmazza elnökét, Pleschinger Gy.-t az adásvételi szerződés
aláírására.
Készítette: Nagy Gábor Miklós titkárságvezető
Melléklet:
Az MKT elnökségi tagjainak e-mailes szavazatai (2020. március 10-16.)

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