
 

 

További információk a konferenciáról: 

 

A Kárpát-medence, mint gazdasági tér 

Komárom, 2018. június 14-15. 

 

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság a komáromi Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karával együttműködve hagyományteremtő szándékkal hirdeti meg az I. 

Szlovákiai Magyar Közgazdászok Találkozóját, amely reményeink szerint nem csak a 

felvidéki magyar közgazdászok szakmai egyeztetését szolgálja, hanem elősegíti a Kárpát-

medencei közgazdászok együttgondolkodását is. 

A szakmai találkozónak Komárom ad otthont június 14. és 15-én, amelyre közel 20 előadót 

várunk.  

Az I. Szlovákiai Magyar Közgazdászok Találkozó célja átfogó képet adni a Kárpát-medence 

régióinak gazdasági helyzetéről, a régió erőforrásairól, régióink kapcsolódásáról a globális 

folyamatokba, a digitalizációhoz és az Ipar 4.0-hoz, amelyek alapján versenyképes víziókat 

alkothatunk mind a vállalati, mind a regionális stratégiai elképzeléseinkben. 

 

Plenáris előadásainkon kívül három tematikus szekcióban, előadások és műhelymunkák során 

neves szakértők segítségével fogjuk áttekinteni a Kárpát-medence régióinak, társadalmi 

fejlődésének lehetőségeit és kihívásait. 

A konferencia helyszíne a komáromi Selye János Egyetem Konferenciaközpontja. 

 

  Tervezett program 

 

A program 2018. június 14-én a regisztrációk után 13.30-kor kezdődik a plenáris 

nyitóelőadásokkal.  Ennek első részében elemzések hangzanak el a Kárpát-medence régióinak 

gazdasági helyzetéről, a regionális különbségekről, a lehetséges kitörési pontokról. A plenáris 



nyitóelőadásokon bemutatkoznak egy-egy rövid ismertetővel Felvidék, Kárpátalja, Erdély, 

Délvidék és Magyarország.  

A második részben szakpolitikai előadásokat tervezünk az eddigi gazdasági stratégiai 

lépésekről (pl. gazdaságélénkítő csomagok), illetve a lehetséges kitörési pontokról. 

Előadóként jelezte részvételét Kis Parciu Péter, határ menti gazdaságfejlesztésért felelős 

helyettes államtitkár és Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója. 

Az este fogadással zárul. 

Másnap, 2018. június 15-én délelőtt a konferencia három szekcióban folytatódik: 

I. szekció – Vállalati stratégiák a Kárpát-medencében 

-  Elsősorban a régióink vállalkozásainak jövőképe, stratégiai célkitűzései, az 

együttműködés kereteinek meghatározása kerül terítékre.  

II. szekció – Kárpát-medence a globális gazdasági térben 

- Megvizsgáljuk térségünk gazdasági lehetőségeit, illetve a térséget fenyegető 

veszélyeket, miként lehetünk sikeresek a globális térben.  

III. szekció – Régiók kitörési pontjai az új ipari forradalom hajnalán 

- A szekció arra keresi a választ, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre és ezek 

sikeres használatának mik a feltételei. A szekcióban terveink szerint hangsúlyt kapna a 

közgazdasági kérdéseken kívül az oktatás is. 

A szekciókban 3-4 előadást tervezünk, majd a szekciók kerekasztal beszélgetéssel 

végződnének. A szekciókba neves előadókra számítunk, illetve a kutatók is bemutatkozhatnak 

eredményeikkel. 

Ebéd után plenáris záró előadások következnek, melynek első részében a szekciók levezető 

elnökei beszámolnak a szekciókban végzett munkáról, az ott elért eredményekről. A második 

nap és a konferencia összegző záró előadásokkal fejeződik majd be, amelyre jelezte 

részvételét Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora, illetve 

Pleschinger Gyulával, a MNB monetáris tanácsának tagjával folytat beszélgetést Horváth 

Mihály a Yorki egyetem tanára. 

A konferenciára a részvételi díj 25 euró, amely tartalmazza a csütörtöki fogadáson való 

részvételt, a reggelit és az ebédet, illetve a szállást az egyetem kollégiumában. 

Amennyiben szállást nem igényel, a részvételi díj 17 euró. 

A SZMKT tagok számára kedvezményt biztosítunk. 

 

Részvételi szándékát kérjük jelezze az alábbi jelentkezési lapon.  



Jelentkezési lap  

 

Az I. Szlovákiai Magyar Közgazdászok Találkozójának eredményeiről, az ott elhangzott 

előadásokról összegzés, valamint külön lektorált tanulmánykötet kerül kiadásra.  

További információkat nyújtunk az alábbi elérhetőségeken: 

Matus Tibor  00421 905 447 196 

Bödők Károly 00421 915 076474  

Mail: gazdasag.sk@gmail.com  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0v8mVT7pGJChNgJkO-T-6oGV1A5ttgWL90Gf0KRpe09F6vw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0v8mVT7pGJChNgJkO-T-6oGV1A5ttgWL90Gf0KRpe09F6vw/viewform?c=0&w=1
https://drive.google.com/file/d/1g0Atm3r26i6PrrZgrajciTS7gxL9dyvS/view?usp=sharing
mailto:gazdasag.sk@gmail.com

