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ELNÖK 
 

Pleschinger Gyula (1953) a Monetáris Tanács tagja. A Budapesti 
Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, később a Budapesti Köz-
gazdaság Tudományi Egyetem Pénzügy szakán szerzett diplomát. 
Áru- és Értéktőzsdei vizsgával, eurókötvény-kereskedői vizsgával 
és amerikai értékpapír-tőzsdei vizsgával (Series 7) rendelkezik. 
Többéves vállalati és önkormányzati gyakorlatot követően 1989-
ben az OTP Befektetési Főosztályának helyettes vezetője lett. 
1990 és 2000 között az OTP Értékpapír RT vezérigazgatója, 2001 
és 2004 között a Raiffeisen Bank befektetési banki/befektetési 
szolgáltatási területeit felügyelő vezérigazgató-helyettese volt. 
2005-től 2010 szeptemberéig önálló tanácsadóként dolgozott. 
2010 szeptembere és 2011 novembere között az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatói posztját töltötte be. 2011 
novemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi 
államtitkáraként dolgozott 2013 márciusáig, amikor a Parlament 

megválasztotta a Monetáris Tanács tagjának. Hivatali munkája mellett számos egyéb tisztséget 
töltött illetve tölt be, melyek közül a fontosabbak: a Budapesti Értéktőzsde Felügyelő Bizottságá-
nak tagja és elnöke (1998-2001), a zürichi és londoni központú Nemzetközi Értékpapírpiaci Szö-
vetség (ISMA) Igazgatóságának és több bizottságának tagja (1999-2005), az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke (2012-2013), az Országos Betétbiztosítási Alap Igazgatósá-
gának tagja és elnöke (2012-2013), a baseli székhelyű Pénzügyi Stabilitási Tanács Regionális Kon-
zultációs Csoportjának állandó tagja (2012-2013), a Világbank és a Világbank-csoporthoz tartozó 
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) helyettes kormányzója (2012-2013), a Nem-
zetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA, az ISMA utódszervezete) Választott Bíróságának tagja 
(2012-), a londoni székhelyű Nemzetközi Bankár Céh és annak Pénzügyi Bizottsága tagja (2002-), 
a Londoni City tiszteletbeli polgára (Freeman of the City of London) és immár 17 éve a Magyar 
Közgazdasági Társaság tagja. 
 
 
ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖKÖK 
 

Kádár Béla (1934) közgazdász, politikus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja, a nemzetközi munkamegosztás és 
az iparfejlődés kérdéseinek neves kutatója, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. 1952-ben érettségi-
zett a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban, majd felvették a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakára, 
ahol 1956-ban szerzett közgazdász diplomát. Emellett vendég-
hallgató volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem 
és spanyol szakán. Diplomájának megszerzése után a Magyar 
Nemzeti Bank tanulmányi osztályán kapott előadói állást, majd 
1958 és 1960 között az Elektroimpex Külkereskedelmi Válla-
latnál dolgozott hasonló beosztásban. 1960-ban a Magyar Ke-
reskedelmi Kamara csoportvezetőjévé nevezték ki. 1963-ban a 

Konjunktúra- és Piackutató Intézet (Kopint) fejlődő országokat kutató részlegének vezetője lett. 
Két évvel később a Magyar Tudományos Akadémia Afroázsiai Kutatóközpontjához került. 1972-



ben az MTA Világgazdasági Kutatóintézete fejlett tőkés országok osztályának vezetőjévé nevez-
ték ki, ahol tudományos munkájának jelentős részét fejtette ki. 1988-ban az Országos Tervhivatal 
Tervgazdasági Intézete igazgatójává nevezték ki, tisztségét a hivatal 1990-es megszűntéig töltötte 
be. 1967 és 1968 között a Harvard Egyetemen volt Ford-ösztöndíjas. Emellett tanított az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen (spanyol leíró nyelvtan és latin-amerikai történelem, 1957–1965), a 
Santiagói Egyetemen (1970) és a limai San Marcos Egyetemen (1971–1972). 1970-ben védte meg 
a közgazdaság-tudományok kandidátusi, 1980-ban akadémiai doktori értekezését. 2001-ben meg-
választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben rendes tagjává. 1990-ben, az 
első szabad országgyűlési választás után alakult Antall-kormányban megbízták az újonnan alakult 
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának vezetésével, amely tisztséget a Boross-
kormány alatt is betöltötte. Az 1994-es országgyűlési választáson az MDF Baranya megyei területi 
listájáról szerzett országgyűlési mandátumot. A költségvetési és pénzügyi bizottság elnökévé vá-
lasztották. 1998 és 1999 között a Magyar Export-Import Bank Rt. elnöke volt. 1999 és 2003 kö-
zött ellátta Magyarország állandó OECD-képviseletének vezetését. Szintén 1999-ben választották 
meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Jegybanktanácsának tagjává, majd az MNB-törvény módosí-
tása után megalakult Monetáris Tanács tagja lett 2008-ig. Több mint négyszáz tudományos köz-
lemény szerzője, társszerzője, amelyek közül több mint száz idegen nyelven jelent meg. 1990-ben 
megválasztották a Magyar Közgazdasági Társaság egyik alelnökének, 2002-ben pedig a társaság 
elnökének. 2008-ban az MKT örökös tiszteletbeli elnöke lett. (A Magyar Közgazdasági Társaság 
Alapszabályának 36. §-a értelmében az örökös tiszteletbeli elnök automatikusan az Elnökség tagja, így az ő 
megválasztásáról nem kell döntenie a küldöttgyűlésnek.) 
 
 

Kovács Árpád (1948) mérnök, közgazdász, egyetemi tanár, a 
Költségvetési Tanács elnöke, s Szegedi Tudományegyetem 
egyetemi tanára, 2008 óta a Magyar Közgazdasági Társaság 
elnöke. 1966-ban érettségizett, majd felvették a Budapesti Mű-
szaki Egyetem (BME) Építőmérnöki Karára, ahol 1971-ben 
kapott építőmérnöki diplomát, majd az Építészmérnöki Karra 
járt 1974 és 1976 között, ahol szervező szakmérnöki képesítést 
szerzett. 1979-ben doktorált és 2001-ben szerezte meg PhD-
fokozatát a BME-n. 1971-ben az Uvaterv autópálya-irodáján 
lett tervezőmérnök, majd 1975 és 1979 között a Közlekedési 
és Postaügyi Minisztérium főelőadója volt. 1979-ben a Köz-
ponti Népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB) gazdasági szakértője 
lett, majd 1986-ban annak közlekedési és építésügyi főosztály-
vezetője lett. 1989-ben az Amerikai Egyesült Államok számve-

vőszékénél tett tanulmányutat. 1990-ben az újjáalakult Állami Számvevőszék főcsoportfőnöke, 
később igazgatója lett. Emellett 1993-ban rövid ideig az Európai Unió (EU) brüsszeli központjá-
ban gyakornokoskodott. 1996-ban az ÁPV Rt. igazgatótanácsának elnökévé választják, 1997-ben 
az Állami Számvevőszék elnökévé választották. Közben 2004 és 2007 között a számvevőszékek 
világszervezetének, az INTOSAI kormányzótanácsának elnöke is volt. A Magyar Közgazdasági 
Társaság (MKT) elnökségi tagja volt, majd 2002-ben annak alelnökévé, 2008-ban elnökévé válasz-
tották. 2003-ban habilitált. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. 2012-től a 
Költségvetési Tanács elnöke. 
 



FŐTITKÁR 
 

Hegedüs Éva a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, a 
Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára. A Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetemen szerzett jeles diplomát. 1979-ben 
kezdett dolgozni első munkahelyén, az Ipargazdasági és Üzem-
szervezési Intézetben, tudományos munkatársként, majd 1981 
és 1996 között több kormányzati hivatalban tevékenykedett, 
1994-től a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkáraként. En-
nek során a gazdasági rendszerváltás több meghatározó szabá-
lyozás, illetve koncepció kidolgozását irányította (adós- és 
bankkonszolidáció, csődtörvény, hitelintézeti és biztosítási tör-
vény, Hitelgarancia Rt., Exporthitel Biztosító Rt. létrehozása). 
1997-től kezdve részt vett a Földhitel és Jelzálogbank megalakí-
tásában, és vezérigazgató-helyettesként irányította a bank koc-
kázatkezelési és ingatlan-értékbecslési üzletágát. Nevéhez fűző-

dik az első jelzáloglevél-kibocsátás megszervezése. 2000 és 2002 között a Gazdasági Minisztérium 
stratégiai és energetikai helyettes államtitkáraként részt vett a gazdaságstratégia kialakításában és 
megvalósításában, valamint a magyarországi energetikai szektor átalakítását lehetővé tévő jogsza-
bályok kidolgozását irányította. 2002-ben kinevezték az Országos Takarékpénztár és Kereskedel-
mi Bank Rt. lakossági üzletágának élére, ahol 2006-ig dolgozott üzleti ügyvezető igazgatóként, és 
a lakossági betétek, a lakáshitelek, valamint a fogyasztási hitelek termékfejlesztését irányította. 
Számos új termék és szolgáltatás eredményes bevezetése történt meg ez idő alatt, továbbá a bank 
az egyre fokozódó versenyben megtartotta vezető piaci pozícióját a lakossági üzletágban. Az OTP 
Bankban betöltött pozícióval párhuzamosan igazgatósági elnökként irányította az OTP 
Lakástakarékpénztár Zrt.-t. 2006-tól a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt.-t és a BG 
Magyarország Lízing Zrt.-t irányította elnök-vezérigazgatóként. Irányítása alatt a két pénzügyi 
vállalkozás a szektor meghatározó szereplőjévé vált. 2010 májusától a Gránit Bank Zrt. vezérigaz-
gatója, 2012. augusztus végétől Demján Sándor mellett az első tulajdonos. Eddigi pályafutása alatt 
számos szakmai megbízatásnak tett eleget; többek között betöltötte a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 
, a Konzumbank Rt. , az OTP Lakástakarékpénztár Igazgatóságának elnöki tisztségét, tagja volt a 
MAVIR Zrt., a Magyar Villamos Művek Rt., valamint az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Bank 
Romania S.A. Igazgatóságának, valamint betöltötte az Exporthitel Biztosító Rt felügyelő Bizott-
ságának elnöki pozícióját. 2014 óta a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja. A Magyar Közgazda-
sági Társaság Pénzügyi Szakosztálya Elnökségének tagja. 2014 májusa óta az MKT főtitkára. 
 
 
ALELNÖKÖK 
 

Balázs Péter (1941) közgazdász, diplomata, a Közép-európai 
Egyetem (CEU) Nemzetközi Tanulmányok és Európai Tanulmá-
nyok tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Közgazdasági Társa-
ság alelnöke. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
1963-ban szerzett közgazdász diplomát. Ezután 1969-ig az 
Elektroimpex üzletkötője volt, majd először a Külkereskedelmi 
Minisztériumban, majd a Kereskedelmi Minisztérium munkatársa, 
később osztályvezetője és főosztályvezető-helyettese volt 1982-ig. 
Ekkor kinevezték Brüsszelbe, az Európai Közösségekhez keres-
kedelmi tanácsosnak, ahonnan 1987-ben tért haza. Ekkor ismét a 
Kereskedelmi Minisztériumba került, immár főosztályvezetőként. 
A rendszerváltást követően a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 



Minisztériuma főosztályvezetője lett, majd 1992-től 1993-ig az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri-
um közigazgatási államtitkára volt. 1993-ban koppenhágai nagykövetté, majd 1997-ben bonni, ill. 
a német főváros megváltozása után berlini nagykövetté nevezték ki. 2000-ben tért haza, ahol a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárává nevezték ki. 2002 és 2003 között a 
Külügyminisztérium integrációs és külgazdasági államtitkárságát vezette. Ezután Magyarország 
Európai Unióhoz kiküldött állandó képviselője volt nagyköveti rangban 2004-ig. Ilyen minőségé-
ben az Állandó Képviselők Tanácsa (Coreper) tagja is volt. 2004-ben, Magyarország EU-s csatla-
kozása után rövid ideig az Európai Bizottság regionális politikával foglalkozó biztosa volt a fran-
cia Michel Barnier-val közösen. Hazatérése után a Közép-európai Egyetem, valamint a Budapesti 
Corvinus Egyetem Európa Tanszékének egyetemi tanára lett. 2009-2010-ben Magyarország kül-
ügyminisztere. 2000-ben habilitált, majd 2003-ban az MTA doktora lett. A Francia Becsületrend 
lovagja. 2005-ben a Magyar Közgazdasági Társaság alelnökévé választották. 
 

 
Balog Ádám (1978) az MKB Bank Zrt. vezérigazgatója. 2003-
ban szerezte meg okleveles közgazdász diplomáját a Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálko-
dástudományi Karán. 2005-ben a Community of European 
Management Schools International Management mesterszakán 
diplomázott. 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- 
és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát. 2002-ben a GE 
Tungsram Lighting Zrt.-nél kontrolling területen dolgozott, majd 
2003-tól hét évig a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló és 
Gazdasági tanácsadó Kft-nél adómenedzserként üzleti és tanács-
adói tapasztalatokra tett szert. 2010 és 2013 között a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium adóügyekért felelős helyettes államtitkára, 
2013-tól 2015-ig a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, 

pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnöke, és a Monetáris Tanács tagja. 2015-
2016-ban az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójaként és az Igazgatóság elnökeként irányította 
az bank reorganizációját. 2016-tól a bank vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja. 1999-től a 
Heller Farkas Szakkollégium tagja, majd 2003-tól senior tagja. Több szakmai publikációja jelent 
meg adózási és monetáris politikai témákban. 2007 óta a Heller Farkas Szakkollégiumban adózási 
kérdésekkel kapcsolatos kurzusokat tart. A Budapesti Értéktőzsde igazgatóságának tagja, a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje. 2014 óta a Magyar Közgazdasági 
Társaság elnökségi tagja. 
 
 

Bod Péter Ákos (1951) közgazdász, egyetemi tanár, az MTA dokto-
ra, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. 1975-ben diplomázott 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1977-ben egye-
temi doktori, 1986-ban kandidátusi címet szerzett. 2014 óta az MTA 
doktora. 1975-től 1990-ig az Országos Tervhivatal Tervgazdasági 
Intézetének munkatársa.  1990 áprilisától 1991 decemberéig az An-
tall-kormány ipari és kereskedelmi minisztere volt, 1991-től 1994-ig a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke. 1995 januárjától 1997 végéig az Eu-
rópai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatótanácsának 
tagja volt, ahol Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátor-
szág gazdasági érdekeit képviselte. 2008 óta az MKT alelnöke. 
 



 
Palócz Éva a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Zrt. vezér-
igazgatója, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. 1974-
ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedés szakán, ezt követően a Kopint Konjunktúrakutató 
Intézetben kezdett dolgozni, ma a Kopint-Tárki Konjunktúra-
kutató Zrt. vezérigazgatója. Időközben 1992-93-ban egy évet a 
Müncheni IFO intézetben töltött az Alexander von Humboldt 
Alapítvány ösztöndíjával. 1994-95-ben a Budapest Bank Rt. 
stratégiai osztályán osztályvezető, 1995 és 1998-ban között a 
Magyar Nemzeti Bank Statisztikai Főosztályán főosztályveze-
tő-helyettes volt. 1998-2002 között a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett létrejött Gazdaság- és Vállalkozáselemzési 
Intézet alapítója és ügyvezető igazgatója volt. 2002-ben tért 

vissza a Kopint-Datorg-ba, kutatási vezérigazgató-helyettesként, majd a 2007. március 1-jén alapí-
tott Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója lett. Kutatási területei: makrogazdasági elemzések, fiskális 
és monetáris politikai kutatások, nemzetközi összehasonlító vizsgálatok, statisztikai módszertani 
tanulmányok. Speciális kutatási területe a szolgáltató szektor fejlődésének a hatása a makrogazda-
sági teljesítményekre és a nemzetközi kereskedelemre, tőkeáramlásra. Munkásságát Heller Farkas, 
illetve Fényes Elek díjjal ismerték el. 2008-tól az MKT elnökségi tagja, 2011-től pedig a társaság 
alelnöke. 
 
 

Palotai Dániel (1978) a Magyar Nemzeti Bank vezető köz-
gazdásza, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügy-
vezető igazgatója, az MKT Versenyképességi Szakosztályának 
elnöke. Okleveles közgazdász, diplomáját 2004-ben szerezte a 
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Karán pénzügy 
szakon, aktuárius mellékszakon. Szakmai pályafutását a Ma-
gyar Nemzeti Bankban kezdte, 2004-2007 között elemzőként 
dolgozott a Bank Közgazdasági főosztálya Monetáris Stra-
tégia osztályán. Az MNB korai nyugdíjmodelljének egyik meg-
alkotója és elismert nyugdíjrendszer-szakértő. 2007-től az Eu-
rópai Központi Bankban egyes euróövezeten kívüli EU-tag-
államokért felelős elemzőként folytatta munkáját. 2010 no-
vemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium Makrogazdasági 
főosztályát vezette és aktívan részt vett Magyarország struktu-
rális reformprogramjának kidolgozásában, valamint az Európai 
Unió Gazdaságpolitikai Bizottságának (EPC) tagjaként is segí-
tette a magyar gazdasági és pénzügyi stabilizációt. 2013 márci-

usától a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatója, a Bank főköz-
gazdásza. 2015-ben Popovics Sándor-díjban részesült, amely 40 év alatti közgazdászok kimagasló 
szakmai teljesítményét ismeri el. 2015 szeptemberétől, mint a Bank főközgazdásza, ő felel számos 
gazdaságtudományi, költségvetési és kiemelt nemzetközi ügyekért. Az Európai Központi Bank 
Monetáris Politikai Bizottságának (MPC) tagja és az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Bizott-
ságának tagja (EFC). 2016 tavaszától a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi szakosz-
tályának elnöke. 



 
Patai Mihály (1953) közgazdász, a Magyar Bankszövetség el-
nöke, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. 2006 óta az 
UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. A Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1976-ban. 
Ezután 1977-ig hitelelőadó volt a Magyar Nemzeti Bankban. 
1979-ben szerzett egyetemi doktori címet. 1978-tól 1982-ig a 
Pénzügykutató Intézet tudományos kutatója volt. Ezt követően 
1988-ig a Pénzügyminisztériumban dolgozott, ahol a Nemzet-
közi Pénzügyek főosztály helyettes vezetője volt. 1988 és 1993 
között a Világbank ügyvezető igazgatójának asszisztense volt 
Washingtonban. Ezután hazatért és 1993-tól 1995-ig a Keres-
kedelmi Bank ügyvezető igazgatója volt, majd 1996-tól 2006-ig 
az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatója. 2006-
tól tölti be az Unicredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatói 
posztját. 2008 és 2011 között a Budapesti Értéktőzsde Zrt. el-
nöke volt. 2014 óta a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. 
 

 
 
ELNÖKSÉGI TAGOK 

 
Bischof Zsolt közgazdász, a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki 
cégvezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szervezetének elnöke. A Gödöllői Egyetem egye-
temi doktora. 1998 és 2002 között Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Főosztályának főosztályve-
zetője, 2002 óta Szolnoki Főiskola főiskolai adjunktusa, ma már a 
Pallas Athéné Egyetem Szolnoki Gazdálkodási Karának mesterok-
tatója. 1998 óta a Magyar Közgazdasági Társaság Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szervezetének elnökségi tagja, 2005-től elnökhe-
lyettese, 2007-től pedig elnöke. 
 

 
 
Felcsuti Zsolt (1971) az MPF Holding többségi tulajdonosa, a 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, a nemzet-
gazdasági miniszter tanácsadója. Az MPF Holding a géptartozékok, 
a csiszolószerszámok és a fűtéskészülék-tartozékok gyártásában és 
forgalmazásában a világ egyik meghatározó beszállítója, amely min-
den jelentősebb országba értékesít. A cégcsoport konszolidált éves 
árbevétele 2014-ben 75 milliárd forint volt, adózás előtti eredménye 
10 milliárd forint körül alakult. Felcsuti Zsolt műszaki szakközépis-
kolában érettségizett, majd külkereskedelmi üzemgazdász, marke-
ting szakközgazdász diplomát szerzett, amelyet PhD-vel egészített 
ki. Pályáját Svájcban marketingasszisztensként kezdte, majd ugyan-
annál a cégnél értékesítési és marketingvezetővé avanzsált. A ki-
lencvenes évek második felében visszatért Magyarországra, hogy 
átvegye édesapjától a családi vállalkozás vezetését. Az MPF-et aztán 
meghatározó nemzetközi vállalatcsoporttá fejlesztette. 

 



Halm Tamás (1954) a Budapesti Gazdasági Egyetem címzetes 
egyetemi docense, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője, a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja. 1977-ben szerzett 
diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Keres-
kedelmi Karának, külkereskedelmi szakán, kereskedelempolitika 
és nemzetközi pénzügyek szakágazaton. Ugyanott védte meg 
egyetemi doktori címét 1979-ben. Csaknem húsz éven át tanított 
az egyetem jogutód intézményeiben, ebből másfél évtizeden át 
angol nyelven. 1979 és 1986 között a Közgazdasági Szemle olva-
sószerkesztője, majd felelős szerkesztője, 2011-től pedig főszer-
kesztője. 1986 és 1988 között a Szövetkezeti Kutató Intézet tu-

dományos főmunkatársa és tudományos titkára, 1988-tól 2003-ig a Magyar Közgazdasági Társa-
ság ügyvezető igazgatója, 2003 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese. 2006 
és 2011 között a Gazdasági és Szociális Tanács főtitkára, 2011-től 2013-ig a BGF PSZK dékáni 
tanácsadója, 2013-tól a főiskola Felnőttképzési Központjának igazgatója. 1990-től 1999-ig a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság főtitkárhelyettese, 1999 és 2014 között pedig főtitkára. 
 
 

Kovács Patrícia a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottságá-
nak elnöke, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli 
Kara Közgazdasági Tanszékének oktatója. Felsőfokú tanulmányait 
2010-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Ka-
rán kezdte meg, pénzügy és számvitel szakon. Alapító tagja, majd elnö-
ke volt az MKT kari ifjúsági szervezetének. 2014 óta az MKT IB el-
nökségi tagjaként vesz tevékenyen részt a szervezet munkájában. 2016-
tól az Ifjúsági Bizottság elnöke. (A Magyar Közgazdasági Társaság Alap-
szabályának 36. §-a értelmében az Ifjúsági Bizottság elnöke automatikusan az 
Elnökség tagja, így az ő megválasztásáról nem kell döntenie a küldöttgyűlésnek.) 

 
 

Madár István (1974) a Portfolio.hu pénzügyi-gazdasági hírportál szer-
kesztője, vezető elemzője. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem végzett 1997-ben. 2013-ig az egyetem Gazdaságpolitika Tanszék-
ének oktatója. Emellett 2000-től 2006-ig a Világgazdaság napilap újság-
írója, szerkesztője. 2006-tól a Portfolio vezető elemzője, rovatvezetője. 
2016-tól a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense. A 
Káldor-díj 2015-ös kitüntetettje. Az MKT Gazdaságpolitikai és Gazda-
ságelméleti Szakosztályának korábbi titkára, 2014 óta a Magyar Köz-
gazdasági Társaság elnökségi tagja. 
 

 



 
Madarász László (1959) a Korona Zrt. vezérigazgatója, a Magyar 
Közgazdasági Társaság Fejér Megyei Szervezetének elnöke, a Társa-
ság elnökségi tagja. Budapesten született, közgazdász, jogász, okleve-
les könyvvizsgáló, adószakértő. 1978 óta dolgozik a Korona Zrt.-nél, 
illetve jogelődeinél, ma már a társaság vezérigazgatója. A Magyar 
Közgazdasági Társaságnak 1980 óta tagja, 1995-től a Fejér megyei 
Szervezet titkára, később elnöke. Az MKT Országos Elnökségének 
2008 óta tagja. Szakmai ismereteit a kiskereskedelem, az ingatlan-
hasznosítás és a tőzsdei ügyletek terén kamatoztatta. Vezetése alatt 
az MKT Fejér megyei Szervezete a legtőkeerősebb területi szervezeti 
egységgé vált. 
 
 
 
Mádi Zoltán (1961) pénz- és hitelügyi közgazdász, a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs Szervezetének vállalati üzletágvezetője, a 
Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezetének elnöke. 1984-ben diplomázott közgazdászként a Bu-
dapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen, majd 2005-ben ugyanitt 
MBA diplomát szerzett. 1990 és 1994 között Nyíregyháza polgár-
mestere, 1995-től 2003-ig a CIB Bank Zrt. igazgató-helyettese, 2004-
től 2009-ig a Vígszínház ügyvezető igazgatója, 2010-től 2014-ig pedig 
a KITE Zrt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Többek között a 
szegedi, a debreceni és a nyíregyházi színház válságmenedzselése is a 
nevéhez fűződik. 2015-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezetének vállalati üzletágvezetőjeként dolgozik. A Magyar Köz-
gazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 

elnöke, az MKT elnökségi tagja. 
 
 

Nagy Márton (1976) közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács és az Európai Bankhatóság tagja, az 
MKT Pénzügyi Szakosztályának elnöke. Közgazdász diplomáját 1999-
ben szerezte meg a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 
1998-2000 között az Államadósság Kezelő Központ elemzőjeként 
dolgozott, majd 2000-2002-ig az ING vezető közgazdászaként tevé-
kenykedett. Az MNB csapatához 2002-ben csatlakozott vezető köz-
gazdasági szakértőként. 2013 és 2015 között a jegybank Pénzügyi Sta-
bilitásért és Hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója, valamint a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács és az Európai Bankhatóság tagja. 2015 
szeptemberétől a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Monetáris Tanács 
tagja, a Magyar Pénzverő Zrt. igazgatósági elnöke, az Országos Betét-
biztosítási Alap és a Szanálási Alap igazgatótanácsi tagja, a Központi 
Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER) és a KELER Központi Szer-

ződő Fél (KSZF) Zrt. igazgatósági tagja. 2015 decembere és 2017 márciusa között a Budapesti 
Értéktőzsde elnöke. Számos kutatás, elemzés és cikk szerzője. Kutatásai főként a banki versenyre 
és hatékonyságra, a banki termékek árazására, az egészséges hitelezésére és az amerikai elsődleges 
jelzálogpiaci válság témakörére fókuszálnak. Szakmai publikációiban a pénzügyi rendszer kihívá-
sait rendszeresen elemzi. Szakmai tevékenysége során kiemelten fókuszál a lakossági devizahitele-
zés megoldására és a kis-, illetve középvállalkozások finanszírozásának könnyítésére. Nevéhez 



fűződik többek között a növekedési hitelprogram (2010), a devizahitelek forintosítása (2014), az 
MKB Bank szanálása (2014), a Budapesti Értéktőzsde államosítása (2015). 1994 óta MKT Pénz-
ügyi Szakosztályának elnöke. 
 
 

Pongrácz Ferenc közgazdász, informatikai szakértő, az IBM dél-
kelet-európai üzletfejlesztési igazgatója, a Magyar Közgazdasági 
Társaság elnökségi tagja, a társaság informatikai szakosztályának 
elnöke. Közgazdász, 1996-ban diplomázott a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemen. 2001-ben a Műegyetemen MBA oklevelet szer-
zett, jelenleg a Széchenyi István Egyetem Doktori Iskolájának 
PhD-hallgatója. 1998 és 2002 között a PricewaterhouseCoopers 
pénzügyi menedzsere és kontollere, 2002 és 2003 között az IBM 
Business Consulting Services pénzügyi igazgatója, 2003 és2005 
között a cég közép- és kelet-európai pénzügyi igazgatója. 2005 és 
2007 között az IBM Global Business Services Közép- és Kelet-

Európáért, a közel-keleti térségért, Afrikáért, valamint Ausztiáért és Svájcért felelős pénzügyi 
igazgatója. 2007 és 2010 között az IBM Hungary pénzügyi igazgatója majd országmenedzsere, 
2011 ás 2014 között az IBM ISC Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, 2014 óta pedig az IBM dél-
kelet-európai üzletfejlesztési igazgatója. 2014 és 2016 között az Amerikai-Magyar Kereskedelmi 
Kamara elnöke. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Innovációs Testületének 
tagja. 2009 óta a Magyar Közgazdasági Társaság Informatikai Szakosztályának elnöke, 2011 óta a 
társaság elnökségi tagja. 
 

 
Szél Ervin (1973) Magyarország Szkopjei Nagykövetségének kül-
gazdasági attaséja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi 
tagja. Zentán született, a gimnáziumot Szabadkán végezte progra-
mozó matematikus szakon. Felsőfokú közgazdász szakos oklevelét 
Szolnokon szerezte. Jelenlegi beosztását megelőzően öbb mint 
három éven keresztül regionális külgazdasági szakdiplomataként 
tevékenykedetem a podgoricai nagykövetségen, Montenegróban, 
ahol a régió három országa: Montenegró, Albánia és Macedónia 
tartozott hozzá. Az államigazgatást megelőzően közel 15 évig a 
versenyszférában dolgozott. A Magyar Közgazdasági Társaságnak 

1998 óta tagja. 1999 és 2002 között a MKT Ifjúsági Bizottságának alelnöke, 2002 és 2008 között, 
két cikluson keresztül az MKT IB országos elnöke, 2008 és 2011 között a MKT 
főtitkárhelyettese, 2011 óta pedig országos elnökségi tagja. Kezdeményezője volt a felvidéki 
ifjúsági közgazdász szervezet és a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság megalakításának, 
valamint a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója (KÁMFOR) elindításának. 
 



 
Terták Elemér (1951) közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társa-
ság elnökségi tagja, korábbi főtitkára, az Európai Bizottság belpiaci 
főigazgatóságának pénzügyi intézményekért felelős, korábbi igaz-
gatója. Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
temen végezte 1973 és 1978 között. 1996-ban egyetemi doktorátu-
si fokozatot szerzett. 1977-től a Pénzügyminisztériumban dolgo-
zott főelőadóként, majd 1982-től öt évig az Országos Tervhivatal 
osztályvezetőjeként tevékenykedett. Egy-egy évet töltött a Magyar 
Hitelbank Rt.-nél ügyvezető igazgatói funkcióban, valamint az 
Általános Vállalkozási Bank Rt.-nél az igazgatóság elnök-
vezérigazgatójaként. 1990 és 1992 között az OTP Bank Rt. vezér-
igazgatója és az igazgatóság elnöke volt. Két éven keresztül az 
Országos Betétbiztosítási Alap igazgatósági tagja és ügyvezető 

igazgatója, ahonnan 1995-ben a Daewoo Bank Rt.-hez alelnök-vezérigazgatói pozícióba került. 
2001-2002 között helyettes államtitkárként tevékenykedett a Pénzügyminisztériumban, majd a 
következő évben a Dresdner Bank Hungária Rt. vezérigazgatójának nevezték ki. 2003-tól 2005-ig 
a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, majd 2005-től az Európai Bizottság belpiaci 
főigazgatóságának pénzügyi intézményekért felelős igazgatója. Tagja volt a Magyar Atlanti Ta-
nácsnak és a Junior Achievement Magyarországi Tanácsadó Testületének is. Csaknem négy évti-
zede a Magyar Közgazdasági Társaság tagja, a társaság korábbi főtitkára. 
 
 

 Wolf László (1960) közgazdász, az OTP Bank Nyrt. vezérigazga-
tó-helyettese, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja. A 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1983-ban. 
A diploma megszerzése után a Magyar Nemzeti Banknál Bank-
kapcsolatok Főosztályán dolgozott 8 évig vezetői tanácsadóként. 
1991 és 1993 között a BNP-KH-Dresdner Bank treasury területért 
felelős vezetője volt. 1993-ban az OTP Bank Nyrt.-nél töltötte be 
a Treasury Igazgatóság ügyvezető igazgatói posztját. 1994-ben 
nevezték ki a Kereskedelmi Banki Divízió élére, vezérigazgató-
helyettesi pozícióba. Jelenleg a vállalati üzletág irányításáért felelős 
(treasury; projektfinanszírozás; szindikált hitelezés, forrásakvizíció 
és bankkapcsolatok terület; külföldi bankok felvásárlása, külföldi 
leánybankok menedzselése). Az OTP Banka Szerbia Igazgatóság 

elnöke, a DSK Bank (Bulgária) Felügyelő Bizottságának tagja, valamint a Munkaadók és Gyáripa-
rosok Országos Szövetségének alelnöke. 2014 óta a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi 
tagja. 
 



Az MKT Felügyelőbizottsága 
2017 – 2020 

 
 
ELNÖK 
 

Sándorné Kriszt Éva a Budapesti Gazdasági Egyetem intézetvezető fő-
iskolai tanára, 2016-ig az intézmény rektora, a Magyar Közgazdasági Tár-
saság Felügyelőbizottságának elnöke. Budapesten született. Matematikus-
statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. Ku-
tatási területe a nők életkörülményeinek statisztikai vizsgálata, illetve a 
kisvállalkozások helyzetének vizsgálata Magyarországon. 1999-ben a Mis-
kolci Egyetemen doktorált, 2014-ben pedig a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen habilitált. Okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Statisztikai Tár-
saság elnökségi tagja. 2010 és 2011 között a Magyar Rektori Konferencia 
elnöke. 2014 óra az MKT Felügyelőbizottságának elnöke. 
 
 

 
 
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI 

 
Béhm Imre (1946) nyugalmazott számvevő főtanácsos, az MKT 
Felügyelőbizottságának tagja. A Marx Károly Közgazdaság-tudományi 
Egyetemen diplomázott. Okleveles közgazda és okleveles pénzügyi revi-
zor. 1971 és 1988 között a Belkereskedelmi Minisztérium, 1988 és 1990 
között a Kereskedelmi Minisztérium, 1990 és 1998 között az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium, 1998 és 2000 között pedig a Gazdasági 
Minisztérium munkatársa. 2000 és 2013 között az Állami Számvevőszék 
számvevő főtanácsosaként dolgozott. 1976 óta a Magyar Közgazdasági 
Társaság tagja. Belépésétől fogva a Kereskedelmi Szakosztály titkáraként 
tevékenykedett, 1999-ben pedig a szakosztály elnökévé választották. 

2002 májusától a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja. 
 

 
Beke-Martos Gábor (1953) villamosmérnök, mérnök-közgazdász, az 
ELTE rektori tanácsadója, a Magyar Közgazdasági Társaság Felügyelő-
bizottságának tagja. 1976-ban műszer- és méréstechnikai szakvillamos-
mérnöki, 1977-ben szakmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki Karán. 1979-ben ugyanitt doktorált. 1984-
ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen mérnök-közgaz-
dászként diplomázott, 2000-ben pedig a Stanford University-n szerzett 
Financial Management oklevelet. 1978-tól 2002-ig a Telefongyár – majd 
Siemens Telefongyár Kft. – fejlesztőmérnöke, fejlesztési igazgatóhelyet-
tese, kereskedelmi igazgatója majd vezérigazgatója. 1999 és 2004 között 

a Siemens Rt. gazdasági és pénzügyi igazgatója, 2004 és 2007 között a társaság elnök-
vezérigazgatója, majd európai regionális igazgatója. 2001 óta a Magyar Közgazdasági Társaság 
tagja, az MKT Informatikai Szakosztályának korábbi elnöke, a Társaság volt alelnöke és elnökségi 
tagja. 2014 óta az MKT Felügyelőbizottságának tagja. 
 
 



Borbély Attila (1951) a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi 
tanára, a Magyar Közgazdasági Társaság Sportközgazdasági Szakosztá-
lyának elnöke, az MKT Felügyelőbizottságának tagja. 1975-ben diplomá-
zott a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán okleveles épületgépész üzem-
mérnökként. 1985-ben politológus diplomát szerzett, 1986-ban a politi-
katudományok egyetemi doktora lett. 1992-ben a University of Phoenix-
en közgazdász diplomát szerzett, 1993-ban a londoni a Brunel 
University-n menedzsment tanulmányokból diplomázott, 1995-ben pe-
dig ugyanitt MBA oklevelet szerzett. 2005-ben a Semmelweis Egyetem 
Neveléstudományi Doktori Iskolájban doktorált, 2008-ban a Debreceni 
Egyetemen gazdálkodás-és szervezéstudományokból habilitált. 1990 és 

1995 között az ÁB-AEGON Biztosító Rt. értékesítési-és marketingigazgatója, 1996 és 2001 kö-
zött a Hungária Biztosító Rt. igazgatósági tagja, vezérigazgató-helyettese, 2001 és 204 között az 
ARAG Jogvédelmi Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatója. 2004 éw 2007 között az ÁPV Zrt. 
Felügyelőbizottságának elnöke, 2007-től 2010-ig az MNV Zrt. Ellenőrző Bizottságának elnöke. 
2006-tól a Kínai-Magyar Gazdasági Kamara Felügyelőbizottságának elnöke. 2006 és 2008 között 
a Szolnoki Főiskola megbízott stratégiai főigazgatója. 2008 és 2016 között a Wekerle Sándor Üz-
leti Főiskola rektora. 2009 óta a Magyar Közgazdasági Társaság tagja, az MKT Sportközgazdasági 
Szakosztályának alapítója, elnöke. 2014 óta az MKT Felügyelőbizottságának tagja. 
 
 

Dobrocsi Nándor (1954) a Csaba Metál Zrt. pénzügyi igazgatója, a 
Magyar Közgazdasági Társaság Felügyelőbizottságának tagja. Szakmai 
munkássága során nagyvállalati vezetőként (Kner Nyomda Zrt., 
Hungexpo Zrt., Szikra Lapnyomda Zrt., BegaPam Timisoara) szer-
zett tapasztalatokat elsősorban cégelemzés és vállalatrányitás terüle-
tén. Több cikluson át volt az MKT Békés Megyei Szervezetének el-
nöke és az országos elnökség tagja. Számos rendezvény előkészítésé-
nek, lebonyolításának volt főszervezője (Délal-földi Közgazdasági 
Napok, 51. Közgazdász-vándorgyűlés, Békéscsaba–Gyula, 2013). Az 
MKT Felügyelőbizottságának tagja, a Közgazdász Díj kitüntetettje. 

 
 

Kerekes György (1956) közgazdász, a TAS-11 Kft. ügyvezető igazga-
tója, a Magyar Közgazdasági Társaság felügyelőbizottsági tagja. 1981-
ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. 
1977-ben az Országos Takarékpénztár kirendeltségvezetőjeként dol-
gozott. 1984 és 1987 között az Art-Complex Kisszövetkezet alelnöke. 
1981-től 1990-ig a Magyar Televízió Közgazdasági Osztályának mun-
katársa, 1990 és 1995 között vezetője. 1995 óta a TAS-11 Kft. ügyve-
zető igazgatója. 1990 és 2016 között a Magyar Pénzügyi és Tőzsdei 
Almanach főszerkesztője. 2008 óta a Szent István Egyetem Gazdaság- 

és Társadalomtudományi Karának tiszteletbeli egyetemi docense. Immár 25 éve a Magyar Köz-
gazdasági Társaság tagja. 
 



 
 

Zsakó Enikő az OTP Bank Nyrt. Ellenőrzési Igazgatóságának 
ügyvezetőigazgató-helyettese, az MKT Felügyelőbizottságának tagja. 
1993 óta dolgozik az OTP Bank Nyrt. Ellenőrzési Igazgatóságán. 
2001-től 2007-ig a bank IT-rendszereinek ellenőrzését végző főosztály 
tevékenységéért, 2007-től pedig az OTP-csoporttagok belső ellenőr-
zöttségéért felel. 2004 óta az OTP Bank Romániában vezető testületi 
tag: előbb a bank igazgatóságának, 2007-től pedig a felügyelőbizottsá-
gának a tagja, a román bank auditbizottságának elnöke. Az OTP Bank 
Oroszországban 2012 óta auditbizottsági tag. Nemzetközileg minősí-

tett információrendszer-ellenőr (CISA) és minősített belső ellenőr (CIA). 2005 óta elnökségi tag a 
Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztályában, 2010 óta pedig a Szakosztály elnöke. 
2014 óta az MKT Felügyelőbizottságának tagja. 
 


