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I. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A „megőrizve megújulni” gondolat jegyében kezdte meg munkáját Pleschinger Gyula elnök, az 
MNB Monetáris Tanácsának tagja és Hegedüs Éva főtitkár, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-
vezérigazgatója vezetésével a Magyar Közgazdasági Társaság 2017. május 25-én megválasztott, új, 
tagokkal bővült elnöksége. Az új elnökség legfőbb célkitűzései között – az MKT hagyományainak 
és korábbi, sikeres rendezvényeinek megőrzése, továbbvitele mellett – elsősorban a nemzetközi 
kapcsolatok erősítése, valamint a fiatalokkal való kapcsolattartás erősítése szerepelt.  
 
Az MKT a mögöttünk lévő elnökségi ciklusban három, szakmailag és a résztvevők számában 
egyaránt rendkívül sikeres közgazdász-vándorgyűlést (Eger, Debrecen és Nyíregyháza) tudhat 
maga mögött. A vándorgyűlések főbb üzeneteit, javaslatait tartalmazó záródokumentumot az 
MKT évről évre elküldte a monetáris és fiskális politika, a hazai gazdaságirányítás legfőbb dön-
téshozóinak. Emellett évről évre vitte tovább hagyományos nagyrendezvényeit: a Fiatal Közgaz-
dászok Országos Találkozóját (FIKOT), a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóját 
(KÁMFOR), valamint a Költségvetési Tanáccsal közös, éves szakmai konferenciákat. Emellett új 
kezdeményezésekkel is bővült az MKT programkínálata: kerekasztal-beszélgetéseket szervezett a 
társaság az MNB 330 pontjához kapcsolódóan, és a reálgazdasággal az aktívabb kapcsolattartás 
erősítése jegyében rendszeressé váltak a szakmai vállalatlátogatásaink is. Az MKT szakosztályai és 
megyei szervezetei továbbra is évente mintegy 80–100 szakmai rendezvénnyel várják a tagjainkat 
és az érdeklődőket. Rendezvényeinket rendre komoly sajtóérdeklődés övezte. 
 
Új szintre léptek az MKT nemzetközi kapcsolatai is ebben a hároméves ciklusban. A társaság 
2017 nyarán önálló szekcióval vett részt a Mexikóban megrendezett, XVIII. Közgazdász Világ-
kongresszuson, és több szakmai konferenciát, fórumot szervezett az Európai Gazdasági és Szoci-
ális Bizottsággal közösen, többek között az európai integráció jövőjéről és az európai szemeszter-
ről. A visegrádi országok közgazdasági társaságaival 2018 tavaszán megkötött együttműködési 
megállapodás már három komoly nemzetközi konferenciát eredményezett: Budapesten a közgaz-
daságtan reformjáról szervezett rangos nemzetközi konferenciát, valamint egy V4+Románia be-
fektetői fórumot az MKT, Brnóban pedig – a Cseh és a Szlovák Közgazdasági Társasággal közö-
sen – egy, a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet 30. évfordulójára emlékező konferen-
cia szervezésében közreműködött. Az MKT 2019-ben első alkalommal csatlakozott az ugyancsak 
V4-es Közgazdasági Olimpia kezdeményezéshez, melynek prágai döntőjén szépen helytállt a ma-
gyar diákokból álló csapat.  
 
Erősödtek a kapcsolataink a határainkon túli testvérszervezeteinkkel is: A közös munka fontos 
eredménye, hogy az MNB Kiválósági Ösztöndíjának mintájára, a Magyar Közgazdasági Társaság 
kezdeményezésére 2018-ban elindult a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a legtehetsé-
gesebb határon túli magyar hallgatók támogatására. Fontos előrelépés az is, hogy 2019-ben Bereg-
szászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán elindult a Kárpátaljai Magyar Köz-
gazdász Társaság megszervezése is. 
 
A bővülő programkínálat szervezeti fejlesztésekkel is járt az MKT életében. Az elmúlt három 
évben négy új szakosztály (Európai Uniós; Demográfiai; Fintech és Pénzügyi Kultúra, Ingatlanpi-
aci) kezdte meg munkáját, valamint újjáalakult az Államháztartási Szakosztály. Új tagokkal 
(Tungsram-csoport; Országos Betétbiztosítási Alap; Posta-biztosítók) bővült az MKT jogi tagvál-
lalatainak köre. A társaság taglétszáma az évek óta nem fizető tagokra vonatkozó tagrevíziót kö-
vetően 3200 fő, és folyamatosan emelkedik. Az MKT gazdálkodása az elmúlt három évben a ja-
vuló tagdíjfizetési fegyelemnek és a támogatóknak – különösen a Magyar Nemzeti Banknak – 
köszönhetően kiegyensúlyozott volt. 
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II. SZERVEZETI FEJLESZTÉSEK 
 
A 2017–2020-as ciklusban négy további szakosztállyal immár 23-ra bővült az MKT szakosztályai-
nak száma.  
 
Fazakas Szabolcs, a Magyar Kormány speciális megbízottja európai uniós ügyekben, volt ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, az Európai Számvevőszék korábbi magyar tagja, volt 
európai parlamenti képviselő, az Európai Bizottság pénzügyi tervezésért felelős biztosának főta-
nácsadója elnökletével 2018. február 16-án megalakult a Magyar Közgazdasági Társaság Eu-
rópai Uniós Szakosztálya. A szakosztály alelnöke Iván Gábor, az Európai Unió Tanácsa Általá-
nos Politikai Igazgatóságának igazgatója, titkára pedig Juhász Imre, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Gazdasági Innovációs és Technológiai Főosztály munkatársa, volt külgazdasági 
szakdiplomata lett. Az MKT közösségi terében, az Eiffel Palace Irodaházban megtartott alakuló 
ülésen a szakosztály alapító tagjaként részt vett többek között Andor László volt uniós biztos, a 
BCE tanszékvezetője; Balázs Péter volt külügyminiszter, az Európai Bizottság első magyar tagja, 
az MKT alelnöke; Becsey Zsolt volt európai parlamenti képviselő és uniós diplomata; Vajda Lász-
ló, a Földművelésügyi Minisztérium EU Koordinációs Főosztályának korábbi vezetője; Halm 
Tamás, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője, az MKT elnökségi tagja és Kovács Árpád, a Költ-
ségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke is. Bár jelen nem tudott lenni, de 
írásban jelezte csatlakozási szándékát többek között Baranyay László, az Európai Beruházási 
Bank igazgatóságának tagja, az EIB nyugalmazott és tiszteletbeli alelnöke; Iván Gábor, az Euró-
pai Unió Tanácsa Általános Politikai Igazgatóságának igazgatója; Sándorné Kriszt Éva, a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem rector emeritája és Palánkai Tibor Széchenyi-díjas közgazdász, akadé-
mikus is. Az Európai Uniós Szakosztály az elmúlt két évben az MKT egyik legaktívabb szakosztá-
lya lett. Bízunk benne, hogy a szakosztály Fazakas Szabolcs 2020. márciusi, tragikusan hirtelen 
halálát követően is folytatja az ő irányításával megkezdett szakmai munkát. 
 
2018 márciusában tartotta alakuló ülését a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai 
Szakosztálya. Az ülés résztvevői egyhangú szavazással Benda József szocializációkutatót, szerve-
zetfejlesztőt, társadalompedagógust, az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért 
Szakértői Műhely alapítója és vezetőjét, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézetének tudományos főmunkatársát választották meg a szakosztály elnökének. A szakosztály 
társelnöki feladatainak ellátásával pedig – ugyancsak egyhangú döntéssel – Szoboszlai Attila köz-
gazdászt, az ELTE Kancelláriájának munkatársát bízták meg. A Demográfiai szakosztály megala-
kításának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a népesség megmaradásának minden társadalmi szek-
tort érintő szerepére. Az előjelzések azt mutatják, hogy a kormány intézkedései ellenére a népes-
ségfogyás nem állt meg, évente egy kisvárosnyi számú lakosság tűnik el az országból, ennek pedig 
számos feltárt és feltáratlan oka van. A gazdaság kiegyensúlyozott működéséről való gondolko-
dásban fontos előtérbe állítani a jövő nemzedékek megszületésének és felnevelésének szempont-
jait és folyamatát. 
 
2019 nyarán megalakult a Magyar Közgazdasági Társaság Fintech és Pénzügyi Kultúra 
Szakosztálya is. A Bankszövetség épületében még 2019 júliusában megtartott alakuló ülés részt-
vevői a szakosztály elnökének Pintér Évát (Pécsi Tudományegyetem), alelnökének Kovács Leven-
tét (Bankszövetség) és Reisz Róbertet (CIB Bank), titkárának pedig Bagó Pétert (Budapesti 
Corvinus Egyetem) választották. A szakosztály vezetői közül többen előadói voltak a Kaposváron 
megrendezett, IX. Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozójának is. 
 



 5 

2020 tavaszán megalakult az MKT Ingatlanpiaci Szakosztálya, amely a koronavírus-járványt 
követően tudja majd megkezdeni a gyakorlati munkát. A szakosztály elnöke Pázmány Balázs, az 
ERSTE Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke lett. 
 
Az új szakosztályok alapítása mellett 2017 decemberében újjáalakult az MKT Államháztartási 
Szakosztálya, amely Barcza Györgyöt, az Államadósság-kezelő Központ Zrt. akkori vezérigazga-
tóját - azóta az EBRD Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, Horvátországot és Grúziát 
képviselő igazgatósági tagját - választotta elnökévé. Az ÁKK épületében megtartott ülésen a ta-
gok a szakosztály alelnökévé Banai Péter Benőt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartás-
ért felelős államtitkárát, a szakosztály titkárává pedig Plósz Dániel Jánost, a Magyar Nemzeti Bank 
közgazdasági elemzőjét - azóta a BCE oktatóját - választották. Az újjáalakult szakosztály elnöksé-
gének további tagjai: Adorján Richárd, Asztalos Viktor, Baksay Gergely László, Balog Ádám, 
György László, Kutasi Gábor, Molnár István, P. Kiss Gábor Zoltán és Réz András lettek. Az 
Államháztartási Szakosztályon belül 2018-ban külön Önkormányzati Szekció alakult, melynek 
elnökévé Berczik Ábelt, a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán- és ön-
kormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárát választották a tagok. 

 



 6 

III. AZ MKT RENDEZVÉNYEI 
 
A megalapításának 125. évfordulóját 2019-ben ünneplő Magyar Közgazdasági Társaság az elmúlt 
három évben is folytatta és bővítette szakmai és tudományos ismeretterjesztő tevékenységét. A 
társaság összesen több mint háromezer tagot számláló megyei szervezetei és budapesti szakosztá-
lyai az elmúlt években is színvonalas rendezvényekkel várták az érdeklődőket előadásokon, vita-
délutánokon, egész napos konferenciákon. Az MKT 16 megyei szervezete és immár 23 szakosztá-
lya az országos rendezvények mellett számos szakmai rendezvényt szervez – évente összességé-
ben 80–100 rendezvényt jelent. Az alábbiakban e rendezvényekről adunk áttekintést. 
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III.1. A közgazdász-vándorgyűlések 
 
55. Közgazdász-vándorgyűlés – Eger, 2017. szeptember 7–9. 
2017. szeptember 7. és 9. között Eger városa adott otthont a „legek vándorgyűlésének”. A konfe-
rencia három napja alatt két plenáris és 17 szekcióülés keretében több mint 160 előadó osztotta 
meg gondolatait a csaknem 900 fős hallgatósággal. Így mind a résztvevők, mind az előadók, mind 
pedig a szekciók számát tekintve rekordokat döntött a konferencia. Fontos eredménynek tekint-
jük, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal egyeztetve, az MNB kiválósági ösztöndíjával kitüntetett 
közgazdász-hallgatók, valamint az MKT ifjúsági szervezeteinek egyetemista tagjai közül mintegy 
100 fiatal egyetemista vehetett részt vendégként a tanácskozáson. A tanácskozás szeptember 7-i 
nyitó plenáris ülésén – az MKT történetében először – Nobel-díjas közgazdász volt a vendégünk. 
Thomas J. Sargent professzort és Matolcsy György jegybankelnököt telt ház, több mint félezres 
közönség fogadta a Hotel Eger & Park konferenciatermében. Az élő videóstreamünket pedig 
több százan követték figyelemmel a konferencia Facebook-oldalán. Az érdeklődés nagyságát jelzi, 
hogy a vándorgyűlés honlapján a konferenciát megelőző 30 napban mintegy 7 ezer látogató 7900 
alkalommal összesen 18 és félezer oldalletöltést produkált. A konferencián meghívottként első 
ízben vettek részt a V4-országok részéről a cseh, a szlovák és a lengyel közgazdasági társaságok 
elnökei, vezetői.  
 
56. Közgazdász-vándorgyűlés – Debrecen, 2018. szeptember 6–8. 
Az MKT „zászlóshajó-rendezvényei” közül évről évre kiemelkedik a Közgazdász-vándorgyűlés, 
amelyet immár 56. alkalommal szervezett meg a társaság 2018. szeptember 6. és 8. között Debre-
cenben. A konferencia három napja alatt, két plenáris és 19 szekcióülés keretében, csaknem 190 
előadó osztotta meg gondolatait a hazai és határainkon túli magyar közgazdászokból álló 900 fős 
hallgatósággal. A debreceni konferencia előadói között ott volt Matolcsy György jegybankelnök, 
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Bódis József oktatási államtitkár, Rákossy 
Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, Novák Katalin család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár, Liam Benham, az IBM kormányzati kapcsolatokért felelős európai 
alelnök, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint az MNB több 
felsővezetője, négy akadémikus, két olimpiai bajnok, számos hazai nagybank és biztosító elnök-
vezérigazgatója, nagyvállalati és egyetemi vezetők egyaránt. A plenáris ülések és a 19 tematikus 
szekció előadói idén a hagyományos témák (a pénzügyek, a gazdaságpolitika vagy éppen az EU-
források tervezése és felhasználása) mellett elsősorban olyan speciális kérdésekkel foglalkoztak, 
mint az innováció és az oktatás, szakképzés fontossága a foglalkoztatás és a nemzetgazdaság ver-
senyképessége, fenntartható fejlődése szempontjából. Emellett a konferencián szóba kerültek 
például a fintech-szektor szabályozási kérdései, a sportfinanszírozás, a felelős vállalatirányítás, az 
öngondoskodás, a logisztikai ipar, az agrárium vagy éppen a startupok világa. 
 
57. Közgazdász-vándorgyűlés – Nyíregyháza, 2019. szeptember 5–7. 
A fenntarthatóság és a klímaváltozás okozta piaci, nemzetgazdasági és társadalmi kihívások adták 
a központi témáját az idén 125 éves Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) éves konferenciájának. 
A közgazdász-vándorgyűlés három napja alatt – két plenáris és hét szekcióülés keretében – több 
mint 130 előadó osztotta meg gondolatait a mintegy 800 fős hallgatósággal. A tanácskozást meg-
tisztelte részvételével Áder János köztársasági elnök, Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter, Nagy István agárminiszter, Domokos László számvevőszéki elnök, valamint Bertrand 
Bonhomme, a Michelin Group fenntarthatóságért felelős globális igazgatója is. A Nyíregyházi 
Egyetemen megrendezett konferencia jelentőségét mutatja, hogy az előadók között ott volt a 
kormány három minisztere, három államtitkára és három helyettes államtitkára, hét kereskedelmi 
bank elnök-vezérigazgatója, az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnö-
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ke, több nagyvállalat vezérigazgatója, több színházigazgató, három közgazdász akadémikus, vala-
mint több olimpikon, illetve két olimpiai bajnokis. A rendezvény szerteágazó témái közül a legna-
gyobb érdeklődést az államháztartás és a bankrendszer fenntarthatósága és az azonnali fizetési 
rendszer bevezetésének aktualitásai váltották ki; de sok tanulsággal szolgáltak a munkaerőhiányról 
mint a versenyképességet hátráltató tényezőről; a klímaváltozás agrárágazatban várható hatásairól; 
az Európai Unió jövőbeli fejlődési irányairól; az innovációról, ezen belül a mesterséges intelligen-
ciáról, a robotizációról; a startupok számára kedvező üzleti környezet feltételeiről; a sport gazda-
ságtanáról, valamint a színházak fenntartható finanszírozásáról szóló kerekasztal-beszélgetések is.  
 
A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a vándorgyűléseken elhangzottak alapján összeállí-
totta az egyes konferenciák záródokumentumát, és az abban foglalt megállapításokat, javaslatokat 
megfontolásra eljuttatta a magyar gazdaság- és monetáris politika irányítóinak, meghatározó sze-
replőinek. 
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III.2. Nemzetközi konferenciáink 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság még 2018 tavaszán kötött együttműködési megállapodást cseh, 
lengyel és szlovák testvérszervezeteivel, annak érdekében, hogy e négy ország közgazdasági társa-
ságai közös tudományos konferenciákkal és közös szakmai programokkal járulhassanak hozzá a 
régió gazdasági növekedéséhez, fejlődéséhez. Az akkor elindított együttműködést az elmúlt há-
rom évben sikerült gazdagon megtölteni tartalommal. 
 
Kiemelkedő fontosságú volt a Magyar Közgazdasági Társaság életében, hogy idén Növekedés és 
fenntarthatóság Kelet–Közép-Európában címmel önálló szekciót szervezett a 2017. június 
19. és 23. között Mexikóvárosban megrendezett, XVIII. Közgazdász Világkongresszuson. A 
Nemzetközi Közgazdasági Társaság (IEA) háromévente megrendezett konferenciáján olyan ne-
ves közgazdászok tartottak előadásokat, mint például a Nobel-díjas Joseph Stiglitz, az ugyancsak 
Nobel-díjas Roger Myerson, a szintén Nobel-díjas George Akerlof, vagy éppen Dani Rodrik. A 
Magyar Közgazdasági Társaság 2017 januárjában írt ki kétfordulós tanulmánypályázatot Növeke-
dés és fenntarthatóság Kelet–Közép-Európában címmel, azzal a céllal, hogy a legjobb dolgozatok 
készítői egy önálló szekció keretében adhassák elő gondolataikat a mexikói Közgazdász Világ-
kongresszusson. Az MKT elnöksége által felkért zsűri értékelése és az IEA Világkongresszusa 
szervezőbizottságának döntése alapján a Magyar Közgazdasági Társaságot Losoncz Miklós, a 
Budapest Business School kutatóprofesszora (előadásának címe: The sources of sustainable 
economic growth in the CEE region: the role of market integration), Palotai Dániel, az MNB 
vezető közgazdásza, az MKT alelnöke, a társaság Versenyképességi Szakosztályának elnöke (elő-
adásának címe: Crisis management and economic recovery in Hungary), valamint Pongrácz Fe-
renc, az IBM Délkelet-Európa üzletfejlesztési igazgatója, az MKT Informatikai Szakosztályának 
elnöke és Nick Gábor András, az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaborató-
riumának tudományos segédmunkatársa (előadásuk címe: Innovation: The key to Growth and 
Sustainability in Hungary) képviselte előadással a rendezvényen. A szekció levezető elnöke 
Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács tagja volt. 
 
Kiemelkedő rendezvénye volt a 2017-es évnek az a nemzetközi konferencia, amelyet az Európai 
Unió 2020 utáni stratégiájáról szervezett 2017. november 27-28-án Budapesten, a Magyar Tu-
dományos Akadémia épületében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Magyar 
Közgazdasági Társaság. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által is támogatott, az interneten 
élőben sugárzott konferencia előadói és résztvevői többek között olyan kérdésekre keresték a 
választ, mint hogy milyen trendek várhatók az átalakuló társadalmakban, hogy milyen az a jó 
kormányzás, amely sikeresebbé teheti az európai integrációt, hogy a digitalizációval és a technoló-
giai fejlődéssel járó társadalmi és gazdasági változások hogyan járulhatnak hozzá egy élhetőbb és 
fenntarthatóbb Európához, és hogy az Európai Uniónak hogyan is kellene reagálnia ezekre a ki-
hívásokra annak érdekében, hogy ezek a válaszok hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez, a 
beruházások bővüléséhez, a munkahelyek teremtéséhez valamint a jóléti rendszerek fenntartható-
ságához a kontinensen. 
 
Kiemelkedő fontosságú volt a Magyar Közgazdasági Társaság életében a közgazdaságtan re-
formjáról szervezett nemzetközi konferencia 2018. március 22-én Budapesten. Ötszáz évvel 
azután, hogy Luther Márton kifüggesztette tételeit a wittenbergi vártemplom ajtajára, a közgazda-
sági dogmákkal elégedetlen kutatók és diákok kiszegezték 33 pontjukat a London School of 
Economics kapujára (www.rethinkeconomics.org/projects/reformation/). E 33 tézis apropóján 
szervezte meg a konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság a Budapest Institute of Banking 
Zrt.-vel, a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékével, az Eötvös Loránd Tudományegye-
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tem Gazdálkodástudományi Intézetével, valamint a cseh, a szlovák és a lengyel közgazdasági tár-
saságokkal együttműködésben az ELTE Egyetemi Kongresszusi Központjának Gömbaulájában. 
A konferencia délelőtti, plenáris ülésén előadást tartott Andrew Simms, a New Weather Institute 
társalapítója, a 33 pont egyik szerzője; Ha-Joon Chang, a Cambridge-i Egyetem közgazdász pro-
fesszora, a kezdeményezés egyik támogatója; Dombi Ákos egyetemi docens, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet Összehasonlító Gazdaságtan Tanszékének 
vezetője; valamint Pogátsa Zoltán közgazdász, a Soproni Egyetem docense, a CEU, az ELTE és 
a Veronai Egyetem oktatója. Délután két panelbeszélgetéssel folytatódott a program. Elsőként a 
V4-es országok tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal Bogusław Fiedor, a Lengyel Közgaz-
dasági Társaság alelnöke, a Wroclaw-i Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdász professzora, 
korábbi rektora; Kamil Galuščák, a Cseh Közgazdasági Társaság elnöke, a Cseh Nemzeti Bank 
Igazgatóságának tanács-adója és Martin Kahanec, a Szlovák Közgazdasági Társaság elnöke, a 
Central European Labour Studies Institute alapítója és tudományos igazgatója, a CEU professzo-
ra. E panel moderátora Halm Tamás, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője, az MKT elnökségi 
tagja volt. A második panel a közgazdaságtan és a közgazdasági (felső)oktatás magyarországi re-
formjáról szólt, Csath Magdolna, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Karának professor emeritusa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora; Kónya István, 
a Ma-gyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának 
tudo-mányos főmunkatársa; Muraközy László, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-
tudományi Bizottságának elnöke, a Szent István Egyetem egyetemi tanára; Trautmann László, a 
BCE Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense, korábbi dékánja, az MKT 
Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának elnöke; valamint Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank 
monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója részvételével. E 
beszélgetés moderátora Lehmann Kristóf, a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékének 
megbízott tanszékvezetője volt. A konferencia zárszavát Hegedüs Éva, az MKT főtitkára, a 
GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója mondta. 
 
Az érintett országok pénzügyi államtitkárainak és jegybanki alelnökeinek részvételével 
V4+Románia Befektetői Szemináriumot szervezett a Magyar Közgazdasági Társaság 2019. 
március 28-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében. A rendezvényen, a 
köszöntőket követően Sergei Guriev, az EBRD főközgazdásza osztotta meg gondolatait a részt-
vevőkkel a feltörekvő piacok és a közép-kelet-európai térség gazdasági helyzetéről és kihívásairól, 
majd az öt ország pénzügyminisztériumainak államtitkárai ültek le egy asztalhoz. A beszélgetés 
moderátora Dan Bucsa, az UniCredit londoni központjának Közép- és Kelet-Európáért felelős 
főközgazdásza volt. Délután az öt ország jegybanki alelnökei osztották meg egymással és a hallga-
tósággal a gondolataikat. A beszélgetés moderátora Pasquale Diana, a Morgan Stanley londoni 
központjának Közép- és Kelet-Európáért felelős főközgazdásza volt. 
 
Az európai szemeszter mai helyzetének és jövőbeli lehetőségeinek értékelése a szervezett 
civil társadalom szemszögéből – ezzel a címmel tartott közös kerekasztal-beszélgetést az Eu-
rópai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Magyar Közgazdasági Társaság 2019. június 
28-án, pénteken Budapesten, az MKT közösségi terében. A rendezvényen a résztvevőket Baráth 
Etele, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, az MKT Fejlesztéspolitikai Szakosztályá-
nak elnöke köszöntötte, majd Zúgó Liliána, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
európai szemeszterért felelős gazdasági elemzője mutatta be az európai szemeszter folyamatát és a 
2019-es, Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlásokat. A bevezetőt követő, vitaindító elő-
adásokat Balogh László, a Pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára; 
Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács tagja; Palócz Éva, 
a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke; Vértes András, a GKI Gazdaságkutató 
Zrt. elnöke; valamint Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke tartották. A rendezvényen 
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részt vettek a többi között a nagy szakszervezeti szövetségek, az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselői is. 
 
A Szlovák és a Cseh Közgazdasági Társaság – a brnói Mendel Egyetemmel és a Magyar Közgaz-
dasági Társasággal együttműködésben – 2019. szeptember 11. és 13. között Brnóban, a Mendel 
Egyetemen rendezte meg közös szakmai tanácskozását. A Visegrádi Alap támogatásával megvaló-
sított konferencia 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 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 szakosz-
tályának 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 Nemzetkozi 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 és Bókay Márton, az 
MNB munkatársai. A tanácskozás tudományos szervezőbizottságnak tagja volt Pleschinger Gyula, 
az MKT elnöke, a Monetáris Tanács tagja is. 
 
Ügyesen helytálltak a magyar diákok a V4-es Közgazdasági Diákolimpia szeptember 10-i, prá-
gai döntőjében. A Visegrádi Alap támogatásával megrendezett, nemzetközi megmérettetésen – 
amelynek a Cseh Nemzeti Bank épülete adott otthont – Csehországból, Szlovákiából és Magyar-
országról egyaránt öt-öt diák mérte össze közgazdasági ismereteit, tudását. Hazánkat három zala-
egerszegi és két budapesti diák képviselte a nemzetközi megmérettetésen, a magyar diákok felké-
szítésében a Budapesti Corvinus Egyetem MNB-tanszékének munkatársai közreműködtek. A 
nemzetközi verseny döntőjének zsűrijében ott volt Pleschinger Gyula, az MKT elnöke, a Monetá-
ris Tanács tagja is. Magyarország számára az idei Közgazdasági Diákolimpia egyfajta próba volt. 
A 2019–2020-as tanévben idehaza is megrendezzük a verseny megyei, régiós és országos döntőjét, 
hogy kiderüljön: kik képviselhetik hazánkat a 2020-as Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi 
döntőjében, a terveink szerint szeptemberben Budapesten. 
 
2019-ben is folytatódott az elmúlt évek jó együttműködése az MKT és a határainkon túli magyar 
testvérszervezetei: a Romániai, a Szlovákiai és a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság között. A 
közös munka fontos eredmény, hogy az MNB Kiválósági Ösztöndíjának mintájára, a Magyar 
Közgazdasági Társaság kezdeményezésére 2018-ban elindult a Pallas Athéné Kiválósági Ösz-
töndíjprogram a legtehetségesebb határon túli magyar hallgatók támogatására. Az ösz-
töndíjak odaítéléséről szóló első okleveleket 2018 novemberében adták át a komáromi Selye Já-
nos Egyetemen tanuló 48 hallgatónak, 2019 márciusában 26 vajdasági magyar közgazdász hallgató 
vehette át az ösztöndíjról szóló oklevelet a szabadkai városházán, 2019 nyarán pedig Csíkszereda, 
Kolozsvár, Nagyvárad és Beregszász felsőoktatási intézményeinek legjobb hallgatói vehették át az 
oklevelet. Fontos előrelépés az is, hogy 2019-ben Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán elindult a Kárpátaljai Magyar Közgazdász Társaság megszervezése is. 
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II.3. Szakértői műhelybeszélgetések az MNB 330 pontjáról 
 
A jubileumi 2019. év egyik leginkább fajsúlyos rendezvénysorozata a Magyar Nemzeti Bank 330 
versenyképességi pontjáról szervezett, négy rendezvényből álló, szakértői műhelybeszélgetés-
sorozatot volt, amelynek a BGE Lotz terme adott otthont. Az egyes kerekasztal-beszélgetések 
moderátorai a Portfolió.hu portál szakértői, elemzői voltak. 
 
A 2019. május 20-i, a pénz- és tőkepiacok reformjáról szóló, Fenntartható finanszírozási 
konstrukciók a XXI. században című beszélgetés résztvevői: Virág Barnabás, a Magyar Nem-
zeti Bank monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója, az 
MKT Versenyképességi Szakosztályának elnökségi tagja; Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja, az MKT főtitkára; Pandurics 
Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke; Máté-
Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgató-helyettese; Vízkeleti Sándor, az Amundi 
Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarorszá-
gi Szövetségének elnöke, az MKT Felelős Vállalatirányítás szakosztályának elnökségi tagja; vala-
mint Zsembery Levente; az X-Ventures Magyarország vezérigazgatója, a Magyar Kockázati- és 
Magántőke Egyesület korábbi elnöke voltak. 
 
A második szakértői fórumot Üzleti környezet és versenyképesség a kkv-szektorban címmel 
2019. június 19-én tartotta az MKT. A beszélgetés résztvevői: Balatoni András, az MNB közgaz-
dasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója; Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezér-
igazgatója, az MKT alelnöke; Czakó Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, a BCE Versenyké-
pességi Kutatóközpontjának társigazgatója, az MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztályának elnöke; 
Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Versenyképességi Tanács 
tagja; valamint Inotay Petra, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének kuratóriumi elnöke 
voltak. 
 
A harmadik szakértői kerekasztal a munkaerőpiac és a foglalkoztatás versenyképességi as-
pektusairól szólt 2019. július 11-én, Baksay Gergely, az MNB Költségvetési és Versenyképességi 
Elemzések Igazgatóságának igazgatója; Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségének alelnöke; Baja Sándor, a Randstad Hungary Kft. ügyvezető igazgatója; Czomba 
Sándor volt foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár és Regős Gábor; a Századvég Gazdaságku-
tató Zrt. makrogazdasági üzletágának vezetője részvételével. 
 
A negyedik rendezvény témáját a hatékony állam és az e-közigazgatás adta, Domokos László, 
az Állami Számvevőszék elnöke; Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért fele-
lős államtitkára, az MKT Államháztartási Szakosztályának alelnöke; Lázár János, a Miniszterel-
nökséget vezető korábbi miniszter és Csath Magdolna közgazdász professzor, egyetemi tanár, a 
Versenyképességi Tanács tagja közreműködésével. 
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III.4. Az MKT ifjúsági rendezvényei 
 
Aktívak voltak az MKT egyetemi ifjúsági szervezetei az elmúlt három évben is: Debrecentől 
Kecskeméten át Zalaegerszegig csaknem valamennyi gazdasági felsőoktatási intézményében jelen 
van egy-egy ifjúsági szervezettel a Magyar Közgazdasági Társaság. 
 
Az ország minden szegletéből – így Debrecenből, Szegedről, Pécsről, Miskolcról, Győrből, Eger-
ből és Budapestről –, valamint a Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek közgazdász-hallgatók, ösz-
szesen több mint százan a VII. Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozójára, 
amelynek 2017. október 27. és 29. között a kecskeméti Neumann János Egyetem adott otthont. A 
konferencia volt egyúttal a XXXVII. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója is. A há-
romnapos tanácskozás konferencia központi témáját a versenyképesség, a digitalizáció és a 
fintech-ipar adták, a két plenáris és három szekcióülés 25 előadója között pedig ott volt Domokos 
László, az Állami Számvevőszék elnöke; Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
pénzügyekért felelős államtitkára; Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdásza, az 
MKT alelnöke; Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács 
tagja, Ailer Piroska, a Neumann János Egyetem rektora; Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét 
polgármestere; Forrai Péter, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese; valamint a Budapesti 
Értéktőzsde két vezérigazgató-helyettese is. 
 
A Magyar Nemzeti Bank januárban induló, új Növekedési Hitelprogramjáról, az Ipar 4.0 aktuali-
tásairól, az elektromos járművek térhódításáról és a borágazat helyzetéről is szó esett 2018. no-
vember 9-én és 10-én Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Karán a XXXVIII. Fiatal 
Közgazdászok Országos Találkozóján. A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Ifjúsági Bi-
zottságának konferenciáján előadást tartott többek között Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács 
tagja, az MKT elnöke; Becsey Zsolt, az MNB Közgazdasági Elemzési Főosztályának elemzője; 
Bakacsi Gyula, a Budapesti Gazdasági Egyetem kutatóprofesszora; Brazsil Dávid, a Hegyközsé-
gek Nemzeti Tanácsának főtitkára; Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Kara Kertészeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára; valamint Vas László, a Zala Autóipari Próbapálya 
Kft. gazdasági igazgatója is. A résztvevőket a 2018. november 9-én, pénteken 15 órakor kezdődő 
nyitó plenáris ülésen Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere és Németh Péter, az MKT Ifjúsági 
Bizottságának elnöke köszöntötte. 
 
Immár a XXXIX. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóját (FIKOT) rendezte meg a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság (MKT) Ifjúsági Bizottsága 2019. április 27-én Egerben, az Eszterházy 
Károly Egyetemen. Az idei tanácskozás témái között – a gazdaságpolitika aktuális kérdései mellett 
– szó esett a sport és az e-sport közgazdaságtanáról, a sharing economy kihívásairól, valamint a 
bankrendszer és az Európai Unió jövőjéről is. A FIKOT az idén 125 éves MKT egyik legnagyobb 
hagyományú rendezvénye, évről évre a hazai közgazdász-hallgatók egyik legrangosabb szakmai 
tanácskozása. Az idei rendezvény előadói között ott volt többek között Hegedüs Éva, a GRÁ-
NIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MKT főtitkára; Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezér-
igazgatója, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke; és Halm Tamás, a Közgazdasági Szemle 
főszerkesztője, az MKT elnökségi tagja is. 
 
Kilencedik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóját 
(KÁMFOR) 2019. október 26-án a Kaposvári Egyetemen. A rendezvényre az ország minden 
tájáról, valamint Erdélyből a Vajdaságból is érkeztek közgazdászhallgatók. Az idei, IX. Kámfor 
központi témáját a fintech- és a blockchain-technológiák, valamint a marketing adták, az előadók 
között pedig ott volt például Ipacs László, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője; Pintér Éva, a 
Pécsi Tudományegyetem habilitált egyetemi docense, a Magyar Bankszövetség fintech-nagykövete, 
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az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztályának elnöke; Bagó Péter, a Budapesti Corvinus 
Egyetem egyetemi adjunktusa, az MKT Startup Szakosztályának alelnöke; Reisz Róbert, a CIB 
Bank fiókigazgatója, az MKT Fintech Szakosztályának alelnöke; Babanics Írisz kisvállalati marke-
tingspecialista; Vidákovics Attila, a Dynamic Labs cégvezetője, kriptoszakértő; valamint Honfi 
Vid, a Milton Friedman Egyetem Módszertani és Informatikai Tanszékének vezetője is. 
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III.5. További rendezvényeink (2017. május 25. – december 31.) 
 
A Vállalatgazdaságtan stúdium helye és szerepe a gazdálkodástudományi felsőoktatási 
programokban. Ezzel a címmel szerveztek – Chikán Attila Vállalatgazdaságtan című könyve 7. 
változatának megjelenése apropóján – szakmai műhelybeszélgetést a BCE GTK Vállalat-
gazdaságtan Intézet oktatói az MTA IX. Ipar és Vállalatgazdasági Albizottság kutatóival és az 
MKT Ipar- és Vállalkozási Szakosztály szakembereivel együttműködésében 2017. május 30-án, 
kedden 11 órától a Budapest Corvinus Egyetemen. A rendezvény nyitó gondolatait Czakó Erzsé-
bet, az MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztályának elnöke osztotta meg a hallgatósággal A 
Vállalatgazdaságtan tárgy a BCE oktatási programjaiban címmel. Ezt követően a 2017-es kötetet 
maga a szerző, Chikán Attila mutatta be. A rendezvényt egy szakmai beszélgetés zárta Szükséges-
e a Vállalatgazdaságtan tárgy? Hazai körkép címmel. A beszélgetés vezetője Szerb László volt. 
 
Hogyan tovább, Európa? Macron után – Merkel előtt… Ezzel a címmel tartott előadást a 
Magyar Közgazdasági Társaság Tolna Megyei Szervezete és a Magyar Vállalkozói Szalon meghí-
vására Balázs Péter egyetemi tanár, CEU, az MKT alelnöke, volt külügyminiszter és uniós biztos 
2017. május 31-én, szerdán 18 órától Szekszárdon.  
 
Tájékozódás felhős időben: a felhő alapú megoldások kockázatkezelése és vizsgálata. 
Ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztályának 
meghívására Gaidosch Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeletének vezetője 
2017. június 1-jén, csütörtökön 15 órától Budapesten, az UniCredit Bank Zrt. székházában.  
 
Az eltömegesedés jelensége és hatása a kultúrára – a profán élet terei. Ezzel a címmel tar-
tott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaság Szakosztályának meghívására 
Szabó Erik etnológus, a Budapesti Városvédő Egyesület munkatársa 2017. június 2-án, pénteken 
16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban.  
 
Bérfelzárkóztatás, vállalkozás, foglalkoztatás – ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt a 
Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi, Logisztikai, valamint Nemzetközi Gazdaság Szakosz-
tálya 2017. június 8-án, csütörtökön 15 órától a Budapesti Gazdasági Egyetem Aulájában. A kon-
ferencián Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MKT alelnöke 
Gazdaság, termelékenység, bér címmel tartott előadást. Ezt követően Palócz Éva, a Kopint Tárki 
Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke tartott előadást A magyarországi bérfelzárkózás lehetősé-
gei és korlátai címmel. Ki fog nálunk dolgozni? címmel Szabó Zoltán, a GHIBLI Kft. ügyvezető 
igazgatója, az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke és Szivi László, a Lapker Zrt. stratégiai 
üzletfejlesztési igazgatója közös előadását hallgathatta meg a közönség. Végül Horváth Miklós, a 
Magyar Külgazdasági Szövetség elnöke Multikulturális munkaerő alkalmazása és a bérfelzárkózás 
összefüggései a magyar vállalkozásoknál címmel adott áttekintést a hallgatóságnak. A fórum mo-
derátora Herczog László volt szociális és munkaügyi miniszter, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa 
volt. 
 
A fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó, MFB-pontokon elérhető kedvezményes kamatozású 
EU-hiteltermékekről szervezett tájékoztatót és konzultációt 2017. június 8-án, csütörtökön 14 
órától Miskolcon, a BOKIK-székházban a Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A 
rendezvény előadója Váczi Dávid, a Budapest Bank termékértékesítés-támogatási vezetője volt. 
 
Piacgazdaságok az Európai Unióban – ezzel a címmel jelent meg kötete az Akadémiai Kiadó 
gondozásában Farkas Beátának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának. A könyvet a 
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Magyar Közgazdasági Társaság és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szer-
vezésében 2017. június 19-én, hétfőn 11 órától mutatták be Budapesten, az Európa Pontban. A 
kötetet Szabó Katalin professor emerita (Budapesti Corvinus Egyetem) és Muraközy László egye-
temi tanár (Szent István Egyetem) mutatta be az érdeklődőknek. A beszélgetést Kovács Árpád 
egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem), a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli 
elnöke vezette. 
 
Az egészségügyi és biztosítási közgazdász szakma egyik legnevesebb képviselője, Peter Zweifel, a 
Zürich-i Egyetem professzora volt az előadója a Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi 
Közgazdaságtan Tanszéke és a Magyar Közgazdasági Társaság Egészség- és Egyészségügy-
gazsdaságtani Szakosztálya közös rendezvényének 2017. szeptember 22-én, pénteken 10 órától a 
BCE új épületében. Zweifel professzor előadásának címe „Market socialism and community 
rating” volt. 
 
Közgazdasági fogalmak és mutatók mágikus ereje – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar 
Közgazdasági Társaság Kultúragazdasági Szakosztályának meghívására 2017. szeptember 22-én, 
pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban Horváth József közgazdász, a 
BCE nyugdíjas oktatója, a szakosztály tanácsadója. 
 
A gazdasági reformok kimagasló alakjának munkássága 1938–1989 – ezzel a címmel jelentetett 
meg kötetet egykori elnökére, örökös tiszteletbeli elnökére, Csikós-Nagy Béla akadémikusra 
emlékezve a Magyar Közgazdasági Társaság. A kiadványt szeptember 26-án a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia klubjában egykori elnökünk kollégái, barátai, tisztelői mutatták be. Így Béla bácsi-
ról megemlékezett Kádár Béla akadémikus, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke, Kovács Árpád 
egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke, Halmai Péter, 
az MTA levelező tagja, valamint Vissi Ferenc, a Gazdasági Versenyhivatal korábbi elnöke is. A 
rendezvény házigazdája a kötet szerkesztője, az MKT elnökségi tagja, korábbi főtitkára, Halm 
Tamás volt. Beszédében Kádár Béla a XX. századi magyar történelmet áttekintve emlékezett meg 
Csikós-Nagy Béla pályájáról, Halmai Péter pedig egykori elnökünk közgazdaság-tudományi mun-
kásságát méltatta. Kovács Árpád hozzászólásában elsősorban Csikós-Nagy Bélának az MKT el-
nökeként végzett szervezőmunkájáról beszélt, Vissi Ferenc pedig – mint egykori beosztott, kollé-
ga és barát – személyes történeteket osztott meg a hallgatósággal. 
 
Aktuális kihívások a monetáris politikában – ezzel a címmel tartott előadást az MKT Hajdú- 
Bihar Megyei Szervezete, Debreceni Ifjúsági Bizottsága és a Debreceni Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Kara meghívására Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Magyar 
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja 2017. szeptember 28-án, csütörtökön 16 órától a Deb-
receni Egyetem Gazdaságtudományi Karán.  
 
A 2016. évi mikrocenzus és eredményei – ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt a Magyar 
Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Központi Statisztikai Hivatal 2017. október 
5-én, csütörtökön 14 órától a KSH Keleti Károly termében. A rendezvényen Lakatos Miklós, a 
KSH ny. szakmai főtanácsadója A hazai mikrocenzusok története címmel tartott áttekintést, majd 
Kovács Marcell, a KSH főosztályvezetője tartott előadást A 2016. évi mikrocenzus programja és 
tájékoztatási terve, az adatokhoz való hozzáférés lehetőségei címmel. A 2016. évi mikrocenzus 
adatfelvételének és adatfeldolgozásának főbb jellemzői, különös tekintettel a munkaüggyel kap-
csolatos témákra címmel Eszenyi Orsolya, a statisztikai hivatal szakértője adott betekintést, végül 
pedig Kovács Benedek, a KSH szakmai tanácsadója és Vörös Csabáné, a KSH osztályvezetője 
tartottak előadást A 2016. évi mikrocenzus eredményei, foglalkoztatottsági és munkanélküliségi 
adatai címmel. A fórum moderátora Munkácsy Ferenc, a Munkaügyi Szemle főszerkesztője volt. 
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Zene, mint business – út a sikerhez. Ezzel a címmel szervezett szakmai rendezvényt a BGE 
Külkereskedelmi Karán működő ifjúsági szervezetünk 2017. október 9-én, hétfőn 11 óra 30 perc-
től a BGE Külkereskedelmi Karának klubtermében. A rendezvény előadói: Papp Szabi a 
Supernem együttesből és Dadan, az együttes menedzsere, valamint Sena Dagadu és Élő Márton 
az Irie Maffiából, és Kéri Sándor, az együttes turnémenedzsere voltak. 
 
A budapesti közösségi közlekedés legújabb formájáról, a GreenGo Car Europe Kft. által beveze-
tett e-carsharingről szervezett előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Műegyetemi Ifjúsági 
Szervezete és a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Zöld Köre 2017. október 10-én, 
kedden 15 órától a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 
 
Teltházas konferencián, több mint százfős szakmai közönség előtt mutatták be a gazdaságkutatók 
a Költségvetési Tanács (KT) számára készített háttértanulmányokat a Magyar Közgazdasági 
Társaság és KT Titkárságának közös konferenciáján, 2017. október 12-én Budapesten, a 
Kossuth Klubban. A tanácskozás előadói között ott volt többek között Palócz Éva, a Kopint-
Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke; Karsai Gábor, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezér-
igazgató-helyettese; György László, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető közgazdásza és 
Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója is. A konferencia levezető elnöke Kovács 
Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke volt. 
 
The Business of Humanity Project – a Pittsburgh-i Egyetem egy rendkívül érdekes projektjé-
ről tartott angol nyelvű előadást az MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztályának szervezésében 
John Lipinski, a pennsylvaniai Indiana Egyetem professzora 2017. október 18-án, szerdán 11 
órától a Budapesti Értéktőzsde Kochmeister termében. A projekt azt boncolgatja, hogy miként 
vezethet egy cég kiemelkedő gazdasági sikerességéhez az emberség alkalmazása, valamint az ala-
csonyabb jövedelmű társadalmi rétegek igényeinek figyelembe vétele az üzleti döntéseknél. 
 
A hungarikum, mint védjegy szerepe és lehetősége az élelmiszer-kereskedelemben – ez 
volt a témája a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztálya 
őszi ülésének 2017. október 19-én, csütörtökön 14 órától az MKT közösségi terében. A rendez-
vény meghívott előadói: V. Német Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, ag-
rárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára és Birkás István, a Birkás Pálinka Kft. Tu-
lajdonosa volt. 
 
A művészet és finanszírozása – ezzel a címmel tartott előadást az MKT Kultúra-gazdasági 
Szakosztályának meghívására Miklóssy Endre urbanisztikai szakértő, esszéista 2017. október 20-
án, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. 
 
A monetáris politika aktuális kihívásai – ezzel a címmel tartott előadást az MKT Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, valamint a Hozam Klub meghívására Pleschinger Gyula, a 
Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja 2017. 
október 24-én, kedden 16 órától Szolnokon, a Hozam Klubban.  
 
Költségvetés és gazdasági növekedés – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági 
Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és az MKT Debreceni Ifjúsági Bizottsága meghívására 
Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke 
2017. október 26-án, csütörtökön 16 órától a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 
 
Az ICON Egyesület és Magyar Közgazdasági Társaság közös szakmai rendezvényt tartott az 
euró magyarországi bevezetésének lehetőségéről, illetve az EU ezzel kapcsolatos jelenle-
gi elvárásairól 2017. november 7-én, kedden 18 órától Budapesten. A rendezvény előadói: Nagy 



 18 

Márton, az MNB alelnöke, az MKT Pénzügyi Szakosztályának tagja; Takács Szabolcs, a Minisz-
terelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára és Feledy Botond, a Kitekintő külpolitikai 
hírportál alapítója voltak. A rendezvényt Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács tagja, az MKT 
elnöke nyitotta meg. 
 
A vállalatirányítás aktuális kihívásairól, versenyképességi dimenzióiról szervezett konfe-
renciát – A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódva – az Óbudai Egye-
tem Keleti Károly Gazdasági Kara (ÓE KGK) és a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Fele-
lős Vállalatirányítás Szakosztálya 2017. november 8-án, szerdán 10 órától az Óbudai Egyetem 
Keleti Károly Gazdasági Karán. A konferencia elnöke: Parragh Bianka, az ÓE KGK oktatója, a 
Monetáris Tanács tagja, MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztály elnökségi tagja; társelnöke 
pedig Szeghegyi Ágnes egyetemi docens, az ÓE KGK Vállalkozásmenedzsment Intézetének 
igazgatója volt. A konferencián előadást tartott többek között Hornung Ágnes, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztály 
elnökségi tagja; Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MKT Fele-
lős Vállalatirányítás Szakosztályának elnöke; Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási és képzési ügyekért felelős alelnöke, az MKT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szerveze-
tének elnöke; valamint Zsembery Levente, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület elnöke, 
az MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztályának elnökségi tagja is. 
 
Az elektromos járműgyártás lehetőségei és feltételei Magyarországon – ezzel a címmel 
szervezett szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődés-gazdaságtani szakosz-
tálya 2017. november 8-án, szerdán 17 órától a Magyar Államkincstár Vadász utcai épületében. A 
bevezető előadást Palkovics László akadémikus, egyetemi tanár tartotta. A koreferátor: Vajda 
István, az Óbudai Egyetem egyetemi tanára, dékánja volt. A beszélgetést Trautmann László, a 
Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, az MKT Fejlődés-gazdaságtani 
Szakosztályának elnöke vezette. 
 
Online marketing – az én történetem. Ezzel a címmel szervezett szakmai előadást a BGE 
Külkereskedelmi Karán működő ifjúsági MKT-szervezet 2017. november 9-én, csütörtökön a 
BGE Külker Klubtermében. A rendezvény előadóitól – Polyák Balázstól (Google Ground), 
Mandó Milántól (Minner) és Vavrek Balázstól (Marketingszöveg Ügynökség) – többek között 
olyan kérdésekre kaphattak választ a résztvevők, mint hogy milyen trükkökkel csábítják észrevét-
lenül is vásárlásra az internetezőket a különböző on-line marketingeszközök, vagy hogy hogyan 
kehet felépíteni egy sikeres onlinemarketing-vállalkozást. 
 
Hol tartott a hitelintézeti szektor az IFRS 9-re történő felkészülésben? Melyek a leggyako-
ribb alkalmazási és bevezetési kérdések? Milyen kihívásokkal jár a bevezetése a beszámoló-
készítőknél? Hogyan volt a könyvvizsgálóból modellezési szakértő? Ezekre a kérdésekre kereste a 
választ a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztályának szakmai rendezvénye 2017. 
november 13-án, hétfőn 15 órától az UniCredit Bank Zrt. székházában. A rendezvény előadói: 
Boros Judit, a KPMG audit partnere és Rakó Ágnes, a KPMG számviteli tanácsadásért felelős 
partnere voltak.  
 
Befektetési pszichológia a döntéshozatalokban, valamint piaci aktualitások. Ezzel a cím-
mel tartott előadást – a Magyar Közgazdasági Társaság Csongrád Megyei Szervezetének meghívá-
sára – Sztakó Szabolcs, az Erste Alapkezelő Zrt. vezető értékesítési menedzsere 2017. november 
15-én, szerdán 18 órától a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Aulájában. 
 
Szociális Európa a Brexit előtt és után – ezzel a címmel szervezett közös szakmai konferenciát 
Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Munkaügyi, valamint Nemzet-közi Gazdaság Szakosztálya 
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2017. november 16-án, csütörtökön 14 órától a Budapesti Gazdasági Egyetem Aulájában (1055 
Budapest, Markó utca 29-31). A konferencia előadói: Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyar-
országi nagykövete; Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős 
államtitkára; Andor László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, az 
Európai Bizottság korábbi tagja; Balázs Péter, a CEU egyetemi tanára, az Európai Bizottság ko-
rábbi tagja, az MKT alelnöke (felkérve); Gellérné Lukács Éva, az ELTE ÁJK Nemzetközi Ma-
gánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék-ének adjunktusa; valamint Greskovits György, a 
Milestone Intézet oktatási programvezetője voltak. A konferencia moderátora Nagy Katalin, Ma-
gyarország Brüsszeli Állandó Képviseletének korábbi tanácsosa volt. 
 
A pénz kultúrája – ezzel a címmel tartott előadást az MKT Kultúra-gazdasági Szakosztályának 
meghívására Veres Pál ny. egyetemi docens, a BCE Közgazdaságtudományi Kara Összehasonlító 
és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének megbízott oktatója 2017. november 17-én, pénteken 16 
órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderátora: Gábor József nyu-
galmazott államtitkár, közgazdász, a szakosztály elnökségi tagja volt. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete immár 15. alka-
lommal rendezte meg a Megyei Közgazdász Napok rendezvénysorozatát, amely idén is – ha-
gyományosan – egy szakmai konferenciából és egy vállalatlátogatásból állt. A Miskolci Polgármes-
teri Hivatal Dísztermében 2017. november 20-án megtartott szakmai konferencia témája az Ipar-
fejlesztés és az Ipar 4.0, az előadók között pedig ott volt Bihall Tamás, az MKT megyei elnöke, a 
BOKIK elnöke; Vinnai János, a Szinvanet Zrt. elnöke; Szélyes Domokos, a Miskolc Holding Zrt. 
vezérigazgatója; valamint Nyíri Attila, a Miskolci Egyetem tudásvagyon-hasznosítási igazgatója. A 
Megyei Közgazdász Napok keretében idén a Hell szikszói csomagolóanyag-gyárába, a Quality 
Pack Zrt.-hez szervezett gyárlátogatást a megyei MKT-szervezet 2017. november 23-án, csütör-
tökön. 
 
A monetáris politika aktualitásai – ezzel a címmel tartott előadást a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara és az MKT Zala Megyei Szervezete meghívására 
Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke 2017. no-
vember 23-án, csütörtökön 11.00 órától a BGE Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara 
Infocentrumának nagytermében. 
 
Fiskális mozgástér és kényszerpálya 2018 – ezzel a címmel szervezett költségvetéspolitikai 
konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztá-
lya 2017. november 23-án, csütörtökön 18.00 órától a Budapesti Corvinus Egyetem főépületében. 
A konferencia előadói: Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért fele-
lős államtitkára; László Csaba volt pénzügyminiszter; Romhányi Balázs, a Költségvetési Felelős-
ségi Intézet igazgatója; Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője, az MKT elnökségi tagja és 
György László, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető elemzője voltak. Az előadásokat követő 
vitában részt vett Oszkó Péter volt pénzügyminiszter is. A konferencia moderátora: Chikán Attila 
akadémikus, egyetemi tanár, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának 
elnöke volt. 
 
Várrekonstrukció: műemlékek fejlesztése és fenntartása az Egri vár példáján keresztül. 
Ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdasági Szakosztálya 
meghívására Berecz Mátyás, az egri Dobó István Vármúzeum igazgatója és Csillag Tamás, a mú-
zeum projektmenedzsere 2017. december 1-jén, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti 
Központban. A rendezvény moderátora Birinyi József közgazdász, népzenekutató, az MTK Kul-
túragazdasági Szakosztályának elnöke volt. 
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III.6. További rendezvényeink (2018. január 1. – december 31.) 
 
Mire számítsunk a logisztikában 2018-ban? Ezzel a címmel szervezett szakmai konferenciát a 
Nagyvállalatok Logisztikai Vezetõinek Klubja, az MKT Logisztikai Szakosztálya és a Ghibli Kft. 
2018. január 23-án, kedden 9 órától Budapesten, a China Mart Experience Center Konferenciate-
remben. 
 
Hitelesek-e a hitelesítők? Lehetséges-e az eladósodás az „elhitelesítés”, a hitelezés 
„elhiteltelenedése” nélkül? Ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság 
Kultúra-gazdasági Szakosztályának meghívására Szegő Szilvia nyugalmazott egyetemi oktató, az 
NKE doktori iskolájának megbízott tanára, az MKT Társadalomgazdasági szakosztály alelnöke 
2018. január 26-án, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény 
moderátora Veres Pál ny. egyetemi docens, az MKT Kultúra-gazdasági Szakosztályának tanács-
adója volt. 
 
A foglalkoztatási helyzet alakulása a hazai agráriumban – ezzel a címmel tartott előadást a 
Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztálya meghívására Si-
mon Attila István, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitká-
ra 2018. január 31-én, szerdán 15 órától az MKT közösségi terében, az Eiffel Palace Irodaház 
első emeletén. 
 
Immár harmadik alkalommal rendezte meg hagyományos, Business & Technology témájú kon-
ferenciáját a Magyar Közgazdasági Társaság Műegyetemi Ifjúsági Szervezete. Az MKT BME há-
romnapos rendezvényén – 2018. február 20. és 22. között – a Műegyetemen olyan érdekes témák-
ról hallhattak előadásokat az érdeklődők, mint az agilis marketing, a growth hacking és más, kor-
szerű marketingmódszerek fontossága a startupok világában, a mesterséges intelligencia szerepe 
az árazásban, vagy éppen az elektromos autók vezérlőrendszerének és a tőzsde informatikai hát-
térrendszerének a működése. 
 
Művelődés-gazdaságtan, kultúra-gazdaságtan – ezzel a címmel tartott előadást az MKT Kul-
túra-gazdaság Szakosztályának meghívására Koncz Gábor egyetemi magántanár, főiskolai tanár, a 
Magyar Comenius Társaság alelnöke, a TIT Stúdió Egyesület igazgatója 2018. február 23-án, pén-
teken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderátora Magyari-
Beck István, a BCE professor emeritusa, a szakosztály tiszteletbeli elnöke volt. 
 
Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete tartott előadást a Brexitről és a 
jövőbeni bilaterális kapcsolatokról a Magyar Közgazdasági Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezete, az Debreceni Ifjúsági Szervezete és a Debreceni Egyetem meghívására 2018. március 1-
jén, csütörtökön 12 óra 30 perctől a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Egészséggazdaságtani Tanszéke – a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Egészségügy- és Egészséggazdaságtani Szakosztályával együttműködve – két szakmai konfe-
renciát is szervezett 2018. március 5-ére. Aznap 11 óra 40-től a BCE Fővám téri épületében 
Health technology assessment and drug reimbursement címmel Dominik Golicki, a Varsói 
Orvosi Egyetem tanára, 13 óra 40 perctől pedig Shared decision making in the healthcare 
system címmel Peep Stalmeier, a hollandiai Radboud University Medical Centre professzora osz-
totta meg gondolatait az érdeklődőkkel. 
 
Szövetkezeti kultúra – fogyasztási kultúra. Ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgaz-
dasági Társaság Kultúra-gazdasági Szakosztályának meghívására Csáki Ilona közgazdász, a Nem-
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zeti Közszolgálati Egyetem docense 2018. március 9-én, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti 
Építészeti Központban. A rendezvény moderátora Horváth József közgazdász, a BCE nyugalma-
zott előadója volt. 
 
Álmodj, tervezz, gondolkodj! A pénzügyi tudatosság fiatalkorban – ezzel a címmel szerve-
zett szakmai rendezvényt az MKT Győri Ifjúsági Szervezete 2018. március 13-án, kedden 17 órá-
tól Győrött, a Leier City Centerben található NN-irodában. A rendezvény előadói Nagy Ákos 
sportközgazdász és Macsotai Balázs, az NN unit managere voltak. 
 
Az öngyógyszerezés (self-medication, self-care) jogi szabályozási és piaci versenyfeltét-
elei – ezzel a címmel tartott előadást – a Magyar Közgazdasági Társaság Egészség- és Egészség-
ügy-gazdaságtani, illetve Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya, valamint a Budapesti Corvinus Egye-
tem Egészségügyi Közgazdaságtan, illetve Mikroökonómia Tanszéke meghívására – Major Ferenc, 
a Béres Zrt. vezérigazgatója 2018. március 29-én, csütörtökön 17 óra 20 perctől a Budapesti 
Corvinus Egyetem Fővám téri főépületében. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság Sportközgazdasági Szakosztálya 2018. április 4-én, szerdán 14 
órától szakosztályi fórumot tartott az MKT közösségi terében. A szakosztályi ülésen Orendi Mi-
hály, a Magyar Olimpiai Bizottság téli sportokért felelős alelnöke az első téli olimpiai bajnoki 
címről, Halász Sarolta, a Magyar Úszó Szövetség gazdasági igazgatója pedig az úszás helyzeté-
ről beszélt a budapesti úszó VB után. 
 
Mi újság Brüsszelben? Ezzel a címmel szervezett szakmai beszélgetést a Magyar Közgazdasági 
Társaság Európai Uniós Szakosztálya Iván Gáborral, a szakosztály alelnökével, az Európai Unió 
Tanácsa általános politikai igazgatójával 2018. április 6-án, pénteken 10 órától az MKT közösségi 
terében. 
 
USA 2030 – futurológiai szcenárió. Ezzel a címmel tartott előadást az MKT Kultúra-gazdasági 
Szakosztályának meghívására Szathmáry Géza nyugdíjas ügyvéd, jövőkutató, futurológus 2018. 
április 6-án, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény mode-
rátora Koncz Gábor egyetemi magántanár, főiskolai tanár, a Magyar Comenius Társaság alelnöke, 
a TIT Stúdió Egyesület igazgatója volt. 
 
In Focus: UK and Europe – ezzel a címmel tartott angol nyelvű előadást a Magyar Közgazda-
sági Társaság Baranya Megyei Ifjúsági Szervezete és Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudo-
mányi Kara meghívására Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete 2018. 
április 17-én, kedden 15 óra 30 perctől a PTE Közgazdaságtudományi Karán. 
 
Bevezetés a kriptovaluták világába – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági 
Társaság Csongrád Megyei Szervezete meghívására Gábor Tamás, a Morgan Stanley Magyaror-
szág Elemző Kft. kockázatelemző szakértője 2018. április 17-én, kedden 18 órától a Szegedi Tu-
dományegyetem Gazdaságtudományi Karán. 
 
Ellenőrzés és csalásfelderítés – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Ellenőrzési Szakosztályának meghívására Antal Lajos, a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Ta-
nácsadó Zrt. partnere 2018. április 23-án, hétfőn 15 órától Budapesten, az UniCredit Bank Zrt. 
Szabadság téri székházában. 
 
Félperifériától a félperifériáig – Utunk Európában. Ezzel a címmel tartott előadást a Magyar 
Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának meghívására 
Romsics Ignác történész, akadémikus, az Eszterházy Károly Egyetem egyetemi tanára 2018. ápri-
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lis 24-én, kedden 17 órától az IBM Budapest Lab konferenciatermében. A rendezvény moderáto-
ra Chikán Attila akadémikus, a szakosztály elnöke volt. 
 
Unmet health care needs in Europe – ezzel a címmel szervezett angol nyelvű szakmai konfe-
renciát 2018. április 24-én, kedden 15 óra 30 perctől a Budapesti Corvinus Egyetemen a Magyar 
Közgazdasági Társaság Egészség- és Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya, valamint a BCE 
Egészség-gazdaságtani Tanszéke. A rendezvény előadói: Carlota Quintal, a portugáliai Coimbrai 
Egyetem Közgazdasági Tanszékének tanára, Gimesi-Országh Judit, a MIN-e-SYS Kft. igazgatója 
és Zrubka Zsombor, a BCE Egészség-gazdaságtani Tanszékének doktorandusza voltak. A konfe-
rencia levezető elnöke Péntek Márta, a szakosztály elnöke, a BCE Egészség-gazdaságtani Tan-
székének egyetemi tanára volt. 
 
Eurót minden tagállamnak! De melyiket? A görögöt vagy a németet? Ezzel a címmel szer-
vezett kerekasztal-beszélgetést és vitát a Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdaságtani 
Szakosztálya 2018. április 26-án, csütörtökön 14 órától az MKT közösségi terében. A vitaülés 
résztvevői: Bod Péter Ákos egyetemi tanár, BCE, az MKT alelnöke; Dobozi István, a Világbank 
volt vezető közgazdásza (Washingtonból skype-on keresztül) és Szegő Szilvia nyugalmazott egye-
temi oktató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskolájának megbízott tanára voltak. A 
beszélgetést a szakosztály elnöke, Vass Csaba moderálta. 
 
A Siemens Magyarország Zrt. 130 éves történetét, valamint a vállalat technológiai fejlesz-
tési elképzeléseit mutatta be előadásában – a Magyar Közgazdasági Társaság Egészség- és 
Egészségügy-gazdaságtani illetve Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya, valamint a Budapesti 
Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszéke és Mikroökonómia Tanszéke meghí-
vására – Dale Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója 2018. április 27-én, pénteken 10 órától 
a Budapesti Corvinus Egyetemen. 
 
Többek között a vállalkozásalapítás fortélyait ismerhették meg az MKT Ifjúsági Bizottsága 
hagyományos tavaszi szakmai hétvégéjének résztvevői április 27. és 29. között Szegeden, a Tisza 
Hotelben. A rendezvényen a Four Creation alapítói az egyetem melletti vállalkozói létről osztot-
ták meg tapasztalataikat. Fritzné Szénási Katalin a számára legfontosabbnak vélt vezetői tulajdon-
ságokat és képességeket sorolta fel, minden esetben a két, sikeres vállalkozásából merített valós 
példákkal támasztotta alá az elmondottakat. 
 
Munka és család ─ ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság 
Munkaügyi Szakosztálya – a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Szociológia Tanszékével 
együttműködésben – 2018. május 10-én, csütörtökön 14 órától a MKT közösségi terében, az Eif-
fel Palace Irodaházban. A rendezvényen Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 
igazgatója Szülővé válás a munkapiac és iskolarendszer változó körülményei között címmel tartott 
áttekintő előadást, majd Nagy Beáta, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára tartott elő-
adást Nõk és férfiak munka-magánélet egyensúlya a mobiltechnológia korában címmel. A fórum 
moderátora Török Emõke, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense volt. 
 
 
Analógiából digitáliába – a könyvkiadás ma. Merre tartott a Gutenberg-galaxis? Ezzel a 
címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúragazdasági Szakosztályának meg-
hívására Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója, a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülésének korábbi elnöke 2018. május 18-án, pénteken 16 órától a FU-
GA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderátora Birinyi József közgazdász, nép-
zenekutató, a szakosztály, valamint a Hungarikum Szövetség elnöke volt. Előadásában Kocsis 
András Sándor olyan témákról osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, mint a kortárs magyar 
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irodalom helye a világban, a könyvkiadás és az állam kapcsolata, támogatási rendszerek, a könyves 
világ struktúrája, vagy éppen a könyvkiadás és a nyomdaipar együttműködése és gazdasági hátte-
rük. 
 
Korlát vagy lehetőség az uniós Közös Agrárpolitika a magyar agrárium számára? Ezzel a 
címmel szervezett vitaülést a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari 
Szakosztálya 2018. május 23-án, szerdán 14 órától az MKT közösségi terében, az Eiffel Palace 
Irodaház I. emeletén. A vitaindító előadásokat Szabó Hedvig, Kapronczai István és Vulcz László 
tartották. 
 
Digitalizáció és foglalkoztatás ─ ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya, valamint az Ipari és Vállalkozási Szakosztály ─ a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködésben ─ 2018. május 24-én, csütörtökön 14 órá-
tól a Nemzetgazdasági Minisztérium Szemere utcai épületéneki előadótermében. A rendezvényen 
Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, Digitális Gazdaság és Innovációs Főosztá-
lyának vezetője Vállalataink innovációs képességét növelő és az ipar digitális átalakulását gyorsító 
iparstratégiai programok címmel adott áttekintést a témában, majd Szalavetz Andrea, az MTA 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos 
tanácsadója tartott előadást Ipar 4.0 Magyarországon: Várható hatások autóipari tapasztalatok 
alapján címmel. Végül A magyar gazdaság digitális átmenete nemzetközi kitekintésben – fókusz-
ban a feldolgozóipar címmel Losonci Dávid, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa osztotta 
meg gondolatait a hallgatósággal. A fórum moderátora Boda György, a Budapesti Corvinus Egye-
tem docense volt. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete a Magyar Állam-
kincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával együttműködésben Közgazdász Szak-
mai Nap címmel rendezvényt szervezett 2018. május 24-én, csütörtökön 15 órától a Magyar 
Államkincstár miskolci épületében. A szakmain rendezvény résztvevőit Bihall Tamás, az MKT 
megyei elnöke köszöntötte, majd Zsolnai Gabriella, a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatóságának vezetője adott áttekintést a MÁK működéséről. 
 
Fiscal rules in the EU after the crisis – ezzel a címmel szervezte meg 2018. május 25-én, pén-
teken 9 órától a Magyar Államkincstár konferenciatermében az idei, nemzetközi közpénzügyi 
konferenciáját (Budapest Public Finance Seminar 2018) a Magyar Államkincstár és a Magyar 
Közgazdasági Társaság Államháztartási Szakosztálya. 
 
Az Európai Beruházási Bank (EIB) tevékenysége és szerepe a gazdaság élénkítésében – 
ezzel a címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uni-
ós Szakosztálya 2018. június 1-jén, pénteken 14 órától az MKT közösségi terében, az Eiffel 
Palace Irodaház I. emeletén. A rendezvény előadója Baranyay László, az EIB Igazgatóságának 
tagja volt. 
 
Vasúti váltó, pénzváltó, szemléletváltó – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazda-
sági Társaság Kultúragazdasági Szakosztálya meghívására Nemes Ilona filozófus 2018. június 8-án, 
pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderátora Hor-
váth József közgazdász, a BCE nyugalmazott előadója volt. 
 
Az integrált létesítménygazdálkodással és ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos technoló-
giai innovációkat mutattak be az IBM, a Technopolis Innovation Center és az MKT Informati-
kai Szakosztálya közös szervezésében 2018. június 12-én, kedden 14 órától az IBM Budapest Lab 
közösségi terében, az egykori Párizsi Nagyáruház felújított báltermében.  
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Jövőnk a gyermek – Párbeszéd a családokért. Ezzel a címmel szervezett konferenciát az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem, a Barankovics István Alapítvány, az Összefogás a Gyermek és 
Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely és a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai 
Szakosztálya 2018. június 20-án, szerdán 9 órától Budapesten, az ELTE Lágymányosi 
Campusának Gömbaulájában. A tanácskozáson előadást tartott többek között Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár; Pleschinger Gyula, az MKT elnöke, a Monetáris Ta-
nács tagja; Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke; 
Benda József, a szakértői műhely vezetője, az MKT Demográfiai Szakosztályának elnöke; Vass 
Csaba filozófus, közgazda, szociológus, az MKT Társadalomgazdasági Szakosztályának elnöke 
valamint Birinyi József, az MKT Kultúragazdasági Szakosztályának elnöke. 
 
Horvátország: Merre tovább? – ezzel a címmel szervezett előadást a Magyar Közgazdasági 
Társaság Nemzetközi Gazdaság Szakosztálya 2018. június 28-án, csütörtökön 18.00 órától a 
Károli Gáspár Református Egyetemen. A rendezvény előadója Scherczer Károly Róbert, Magyar-
ország zágrábi nagykövetségének vezető külgazdasági attaséja, az MKT Nemzetközi Gazdaság 
Szakosztályának elnökségi tagja volt. 
 
A magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének helyzete – ezzel a címmel szer-
vezett szakmai konferenciát 2018. szeptember 21-én, pénteken 10 órától a Lurdy Ház konferen-
cia-termében a Magyar Nemzeti Bankkal és a Magyar Közgazdasági Társasággal szakmai partner-
ségben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Társadalomtu-
dományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete. A konferencia fővédnöke Kovács Árpád, a 
Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke volt, az 
előadók között pedig ott volt Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Mo-
netáris Tanács tagja; Turóczy László, a Pénzügyminisztérium versenyképességért felelős helyettes 
államtitkára; Chikán Attila akadémikus, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosz-
tályának elnöke; Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára; Andor 
László volt uniós biztos, a BCE tanszékvezetője; Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke; Becsey Zsolt volt európai parlamenti képviselő és külgazdasági államtitkár és 
Vakhal Péter, a KOPINT-Tárki munkatársa. 
 
Az életképességi score, mint a felügyelési tevékenység keretrendszere – ezzel a címmel 
tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztályának meghívására Vastag 
László, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója 2018. szeptember 24-én, hétfőn 15 órától az UniCredit 
Bank Zrt. Szabadság téri székházának konferenciatermében. 
 
Piaci turbulencia és hatásai a fejlődő piacokon és Magyarországon – ezzel a címmel tartott 
előadást a Magyar Vállalkozói Szalon és a Magyar Közgazdasági Társaság Tolna Megyei Szerveze-
te meghívására Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Magyar Nemzeti 
Bank Monetáris Tanácsának tagja 2018. szeptember 27-én, csütörtökön 18 órától Szekszárdon, a 
Fritz Borház és Panzióban. 
 
A szellemi tulajdon védelmének főbb gazdasági aspektusairól tartott előadást a Magyar 
Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdasági Szakosztályának meghívására Gács János c. egyetemi 
docens, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ny. vezető főtanácsosa 2018. szeptember 28-án, 
pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderátora Birinyi 
József közgazdász, népzenekutató, a Hungarikum Szövetség és az MKT Kultúra-gazdasági Szak-
osztályának elnöke volt. 
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A felelős társaságirányítás aktuális kérdéseiről és a BÉT új kategóriarendszeréről szerve-
zett szakmai fórumot 2018. október 2-án, kedden 9 óra 30 perctől a Bank Center konferencia-
termében a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és az MKT Felelős Vállalatirányítási Szakosztálya. A fó-
rumon bemutatták a résztvevőknek a BÉT 2018. augusztus 1-jén hatályba lépett Felelős Társaság-
irányítási Ajánlásait, és tájékoztatást adtak az aktuális és várható uniós szabályok változásáról és 
azok várható implementációjáról. A fórum második felében bemutatták a BÉT kategóriarendsze-
rének tervezett változásait, azok hátterét és a 2019 elejétől hatályba lépő új részletszabályokat. 
 
Kilábalás, konjunktúra, foglalkoztatás – ezzel a címmel szervezett szakmai rendezvényt a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi, valamint Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szak-
osztálya 2018. október 4-én, csütörtökön 17 órától a Budapesti Corvinus Egyetemen. A konfe-
rencia témájához az Állami Számvevőszék nemrégiben megjelent, tíz évet felőlelő aktivitási elem-
zése szolgált alapul. A rendezvény előadói: Bod Péter Ákos egyetemi tanár, az MTA doktora, az 
MKT alelnöke és Kiss Ambrus volt megyei és regionális munkaügyiközpont-igazgató voltak.  
 
Az Európai Unió vám- és kereskedelempolitikájának lehetőségei és korlátai a nemzetközi 
vámháború idején – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Európai 
Uniós Szakosztályának meghívására Balás Péter, az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgató-
ságának korábbi főigazgató-helyettese 2018. október 15-én, hétfőn 17 órától a Magyar Közgazda-
sági Társaság közösségi terében, az Eiffel Palace Irodaházban. 
 
A Költségvetési Tanács számára készített háttértanulmányok bemutatására szervezte meg 
hagyományos, őszi konferenciáját 2018. október 16-án, kedden 9 óra 30 perctől a Kossuth Klub-
ban a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács. Az előadások témái között a 
makrogazdasági és államháztartási folyamatok bemutatásán túl idén nagy hangsúlyt kaptak az 
egészségügyi modernizációs lépések hatásai az egészségügy államháztartási finanszírozására, va-
lamint az államháztartási és a magánfinanszírozás eddigi és várható alakulása. A rendezvényen 
előadást tartott Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank költségvetési és versenyképességi elem-
zésekért felelős igazgatója; Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék főtitkára; Cserháti Ilona, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ-
jának egyetemi docense; Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető közgazdásza; 
Antal Judit, az Innovatív Közgazdasági Megoldások/OG Research vezető közgazdásza és Boncz 
Imre, a Pécsi Tudományegyetem kutatásvezetője. A konferencia levezető elnöke Kovács  Árpád, 
a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke volt. 
 
A többi között az ifjúsági civil szervezetek helyzetéről, a lehetséges kapcsolódási és együttműkö-
dési pontokról, a non-profit szektor marketingjében rejlő lehetőségekről szervezett szakmai hét-
végét a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága 2018. október 19. és 21. között 
Pécsett. 
 
A monetáris politika szerepe a gazdaságfejlesztésben – ezzel a címmel tartott előadást a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság (MKT) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete meghívására 
Pleschinger Gyula, az MKT elnöke, a Monetáris Tanács tagja 2018. október 24-én, szerdán 11 
órától a Nyíregyházi Egyetemen. 
 
A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram projektjeinek gazdasági és 
multiplikatív hatásairól tartott előadást – a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdasági 
Szakosztályának meghívására – Virág Zsolt, a Miniszterelnökség Nemzeti Kastélyprogram és a 
Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős kormánybiztosa 2018. október 26-án, pénteken 16 
órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderátora Mérészné Szántó 
Irén közgazdász volt. 
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Cryptocurrencies, fintech and investment through the eyes of a Swiss businesswoman – 
ezzel a címmel előadást és vitát tartott a Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület és a Magyar Közgazda-
sági Társaság meghívására Barbara Lang, a kripto- és biotechnológiákra szakosodott, svájci 
InnoExc ügyvezető partnere 2018. október 30-án, kedden 13 órától Budapesten, az MKT közös-
ségi terében, az Eiffel Palace Irodaház I. emeletén. Az angol nyelvű előadáson szó esett a most 
tízéves Bitcoinról, arról, hogy a kriptovaluták növekvő népszerűsége a befektetések között vajon 
csak egy átmeneti trend, vagy olyan technológiáról beszélünk, amelyet többé már nem érdemes, 
illetve nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
 
A munkaerőpiac által elvárt készségek ─ ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt a Magyar 
Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs 
Szakosztályával együttesen 2018. november 8-án, csütörtökön 14 órától a MKT közösségi teré-
ben, az Eiffel Palace Irodaház I. emeletén. A rendezvényen a címadó előadást Fazekas Károly, a 
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigaz-
gatója, az MKT korábbi elnökségi tagja tartotta. Ezt követően Juhász Ágnes, a Taninfo Kft. 
szakmai vezetője, a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának titkára adott 
áttekintést A megváltozott készségigény és az új technikai lehetőségek hatása az életút-támogató 
pályaorientációra és a felnőttképzésre címmel. A fórum moderátora Sum István, a SZTÁV Zrt. 
vezérigazgatója, az MKT Munkaügyi Szakosztályának elnökségi tagja volt. 
 
A pragmatikus ember – ezzel a címmel jelent meg életrajzi könyv Varga István (1897–1962) 
közgazdászról, gazdaságpolitikusról, posztumusz Széchenyi-díjas egyetemi tanárról. A kiadványt a 
kötet lektora, Bod Péter Ákos egyetemi tanár, az MTA doktora, a Magyar Közgazdasági Társaság 
alelnöke mutatta be 2018. november 12-én, hétfőn 14 órától az MKT közösségi terében, az Eiffel 
Palace Irodaház I. emeletén. A résztvevőket Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Ta-
nács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke köszöntötte. 
 
Város-tudomány. Ezzel a címmel szervez szakmai konferenciát a Széchenyi István Egyetem 
Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszéke, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium és a 
Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezete 2018. november 13-án, kedden 16 órá-
tól Győrött, a Széchenyi István Egyetemen. A rendezvényen Somlyódyné Pfeil Edit Közszolgál-
tatás-szervezés városokkal – annak térbeli, szervezeti és kormányzási vetületeiről címmel, Lados 
Mihály és Tóth Marcell László pedig A smart city, mint városmenedzsment eszköz címmel tartott 
előadást. 
 
Vállalatirányítás felsőfokon 2018 – ezzel a címmel szervezett szakmai konferenciát a Magyar 
Közgazdasági Társaság (MKT) Felelős Vállalatirányítás Szakosztálya, az Óbudai Egyetem Keleti 
Károly Gazdasági Kara és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
2018. november 15-én, csütörtökön 9 órától az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán. 
A konferencián előadást tartott Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. elnök-vezérigazgatója, 
az MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztályának elnöke; Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium 
EU-források felhasználásáért felelős államtitkára; Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyve-
zető igazgatója és főközgazdásza, az MKT Versenyképesség Szakosztályának elnöke; Lazányi 
Kornélia, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának dékánja; Szigeti Ádám, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára; Krisán László, a 
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara EU-forrásokkal kapcsola-
tos ügyekért felelős alelnöke; Zsembery Levente, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület 
elnöke, az MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztályának elnökségi tagja; Krahulecz Erzsébet, az 
EY EMEIA brüsszeli szabályozási és közpolitikai igazgatója; valamint Csiszárik-Kocsir Ágnes, az 
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Gazdaság és Társadalomtudományi Intézetének 
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igazgatója. A résztvevőket Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora; Pleschinger Gyula, az MKT 
elnöke, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja; valamint Parragh Bianka, az Óbudai 
Egyetem oktatója, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, az MKT Felelős Vállalat-
irányítás Szakosztályának elnökségi tagja köszöntötte. 
 
Családgazdaság címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Társadalom-
gazdaságtani és a Kultúragazdasági szakosztályainak közös rendezvényén Szegő Szilvia közgaz-
dász és Vass Csaba szociológus-közgazdász 2018. november 16-án, pénteken 16 órától a FUGA 
Budapesti Építészeti Központban. 
 
A Magyarországon működő autóipari vállalatok technológiai és gazdasági jövőképe – 
ezzel a címmel tartott előadást a Budapesti Corvinus Egyetem Iparpolitikai Kutatóközpontjának 
és a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődés-gazdaságtani Szakosztályának meghívására 
Stukovszky Tamás, a Knorr–Bremse Fékrendszerek Kft. programmenedzsere 2018. november 
20-án, kedden 17 órától a Budapesti Corvinus Egyetemen. 
 
Insights from the Slovenian healthcare system: current features, major challenges and 
efforts for reform and improved decision-making – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar 
Közgazdasági Társaság Egészség- és Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya, a BCE Egészség-
gazdaságtani Tanszéke, valamint az egyetem egészség-gazdaságtani tanköre meghívására Petra 
Došenović Bonča, a Ljubljanai Egyetem Közgazdasági Tanszékének professzora és Valentina 
Prevolnik Rupel, a Ljubljanai Gazdaágkutató Intézet vezető kutatója 2018. november 20-án, ked-
den 17 óra 20 perctől a Budapesti Corvinus Egyetemen. 
 
A monetáris politika aktuális kihívásai – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazda-
sági Társaság (MKT) Heves Megyei Szervezetének meghívására Pleschinger Gyula, az MKT el-
nöke, a Monetáris Tanács tagja 2018. november 21-én, szerdán 15 óra 30 perctől Egerben, az 
Eszterházy Károly Egyetemen. 
 
MKT Business Szerda – ezzel a címmel indított rendezvénysorozatot a cégvezetéssel, üzletfej-
lesztéssel és különböző menedzsment-technikákkal kapcsolatos témákat körbejárva a Magyar 
Közgazdasági Társaság Kecskeméti Ifjúsági Szervezete. A sorozat első előadásán, 2018. novem-
ber 21-én, szerdán 17 óra 30 perctől a Neumann János Egyetemen az egyik legsikeresebb magyar 
üzletember, Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz alapítója, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz 
Kft.-t tulajdonló Central European Mineral Water Holding elnöke, a Pepsico-termékek magyaror-
szági forgalmazója tartott előadást tapasztalatairól. 
 
A Közös Agrárpolitika reformja egy brüsszeli bennfentes szemével – ezzel a címmel tartott 
angol nyelvű előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szak-
osztályának meghívására Yves Madre közgazdász, agrónómus, az EU Bizottsággal szoros munka-
kapcsolatot ápoló FARM Europe think-tank vezetője, az előző KAP-reform során a mezőgazda-
ságért és vidékfejlesztésért felelős uniós biztos főtanácsadója 2018. november 22-én, csütörtökön 
14 órától az Agrárgazdasági Kutató Intézet tanácstermében. Az előadásához kapcsolódó korrefe-
rátumokat Juhász Anikó, az Agrárminisztlrium helyettes államtitkára és Papp Gergely, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese tartotta. A résztvevőket Zöldréti Attila, az 
MKT Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztályának elnöke köszöntötte. A rendezvény leve-
zető elnöke Vajda László, a Földművelésügyi Minisztérium ny. főosztályvezetője volt. 
 
A logisztikai piac digitális kihívásai – ezzel a címmel szervezett konferenciát a Nagyvállalatok 
Logisztikai Vezetőinek Klubja az MKT Logisztikai Szakosztályával együttműködve 2018. novem-
ber 22-én, csütörtökön 9 órától Budapesten, a China Mart Experience Center Konferenciaterem-



 28 

ben. A konferencián – többek között – előadást tartott Pápai Zoltán, az Infrapont Kft. ügyveze-
tője; Fábián Zoltán, az IFKA ipar 4.0 projekt iparfejlesztési tanácsadója; Fodor Dániel, az Ingat-
lan.com projektmenedzsere és Erdei Péter, az RDR 2003 Kft. ügyvezetője. 
 
A bankrendszer jövőképe – ez volt a témája a Magyar Közgazdasági Társaság Pénzügyi Szak-
osztálya által elindított MKT Pénzügyi Klub rendezvénysorozat első konferenciájának 2018. no-
vember 23-án, pénteken 13 órától az Eiffel Palace Irodaház földszinti konferenciaközpontjában. 
A rendezvény előadói: Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Becsei 
András, a Magyar Bankszövetség alelnöke voltak. 
 
Államadósság-kezelés – tíz évvel a válság után. Ezzel a címmel szervezett szakmai konferen-
ciát az Államadósság-kezelő Központ és a Világgazdaság üzleti napilap – a Magyar Közgazdasági 
Társaság Államháztartási Szakosztályával együttműködve – 2018. november 27-én, kedden 9 óra 
30 perctől Budapesten, a Larus Étterem és Rendezvényközpontban. A rendezvényen köszöntőt 
mondott Barcza György, az ÁKK Zrt. vezérigazgatója, az MKT Államháztartási Szakosztályának 
elnöke. A konferencia előadói: György László, az Innovációs és Technológia Minisztérium gazda-
ságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára, az MKT Államháztartási Szakosztályának 
elnökségi tagja; Kamilla Marchewka-Bartkowiak, a Poznani Közgazdasági és Üzleti Egyetem 
Közgazdasági Tanszékének vezetője; Bebes András, az Államadósság Kezelő Központ kockázat-
kezelője; valamint Kutasi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, az MKT Államház-
tartási Szakosztályának elnökségi tagja voltak. 
 
Health status assessment for health economic evaluations: opportunities and challenges 
in Central and Eastern European countries – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Egészség- és Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya, a BCE Egészség-
gazdaságtani Tanszéke, valamint az egyetem egészség-gazdaságtani tanköre meghívására Dominik 
Golicki, a Varsói Orvostudományi Egyetem professzora, a Budapesti Corvinus Egyetem Egész-
ség-gazdaságtani Tanszékének tiszteletbeli professzora 2018. november 27-én, kedden 17 óra 20 
perctől a Budapesti Corvinus Egyetemen. 
 
Start-Me-Up címmel indított a fiatalok vállalkozói szemléletét és vállalkozás alapítását támogató 
és élénkítő programot a Miskolci Egyetem. A programsorozat első rendezvényeként a Magyar 
Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete – együttműködésben a Mis-
kolci Egyetemmel a Bay Zoltán Kutatóintézettel, a BNL Start Partners Inkubátorházzal, valamint 
az INPUT Programmal – konferenciát és ötletversenyt szervezett 2018. november 28-án, szerdán 
9 óra 45 perctől a Miskolci Egyetemen. 
 
Nemzetközi és hazai jegybanki gyakorlat – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgaz-
dasági Társaság (MKT) Csongrád Megyei Szervezetének meghívására Pleschinger Gyula, az MKT 
elnöke, a Monetáris Tanács tagja 2018. november 28-án, szerdán 18 órától a Szegedi Tudomány-
egyetem Gazdaságtudományi Karának Aulájában. 
 
EU–USA Relationship: Dream and Reality – ezzel a címmel tartott angol nyelvű előadást az 
Európai Unió és az Egyesült Államok politikai és gazdasági kapcsolatainak alakulásáról a Magyar 
Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztálya meghívására Wendelin Ettmayer, az osztrák 
Nemzeti Tanács volt néppárti képviselője, Ausztria helsinki, ottawai, majd a strassbourgi székhe-
lyű Európa Tanácshoz akkreditált egykori nagykövete, nemzetközileg elismert külpolitikai szakér-
tő 2018. december 3-án, hétfőn 17 órától Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának tanácstermében. 
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A magyar és a nemzetközi labdarúgás helyzetéről szervezett szakmai fórumot a Magyar 
Közgazdasági Társaság Sportközgazdasági Szakosztálya 2018. december 5-én, szerdán 14 órától a 
Testnevelési Egyetemen. A rendezvényen Muszbek Mihály, a Testnevelési Egyetem c. docense, 
az MKT Sportközgazdasági Szakosztályának alelnöke Hol tartott ma a magyar labdarúgás? cím-
mel, Asztalos László egyetemi magántanár, a TPT elnök-ügyvezető igazgatója pedig A világ lab-
darúgásának helyzete a moszkvai VB után, egy kutató nézőpontjából címmel tartott előadást. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) egy régi hagyományát felelevenítve 2018-ban is meg-
rendezi az Előrejelzők Fórumát 2018. december 5-én, szerdán 16 órától a Budapesti Gazdasági 
Egyetemen. A rendezvényen a jövő évi makrogazdasági prognózisokat Palócz Éva, a Kopint-
Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke; Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke; 
Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Makrogazdasági Üzletágának igazgatója és 
Tardos Gergely, az OTP Bank Nyrt. vezető elemzője, a bank Elemzési Központjának vezetője 
ismertette. A rendezvény moderátora Madár István, a Portfolió.hu vezető elemzője, az MKT el-
nökségi tagja volt. Az előadók a jövő évi prognózisaik összevetése mellett beszéltek arról is, hogy 
mennyire teljesültek az idei előrejelzések, és hogy mire számíthat a magyar gazdaság 2020 után. 
 
Közép-európai idő – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni 
Ifjúsági Bizottságának meghívására Matolcsy György jegybankelnök 2018. december 6-án, csütör-
tökön 16 órától a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. 
 
Demográfia és foglalkoztatás – a fizetett és a láthatatlan munka a népesedési kontextusban. 
Ezzel a címmel szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság Kul-
túra-gazdasági, valamint Demográfiai Szakosztálya 2018. december 14-én, pénteken 16 órától a 
FUGA Budapesti Építészeti Központban. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Bali János, a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója; Baranyi Károly, a Nemzeti Pedagógus Műhely elnöke; 
Benda József szocializációkutató, társadalompedagógus, az MKT Demográfiai Szakosztályának 
elnöke; Birinyi József közgazdász, népzenekutató, az MKT Kultúra-gazdasági Szakosztályának 
elnöke; Kováts Eszter, a Friedrich-Ebert-Stiftung alapítvány kutatásvezetője; Monostori András 
pénzügyi közgazdász, az MKT Demográfiai Szakosztályának elnökségi tagja és Nagy Beáta köz-
gazdász, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára voltak. A beszélgetést 
Szoboszlai Attila közgazdász, szervezetfejlesztő moderálta. 
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III.7. További rendezvényeink (2019. január 1. – december 31.)  
 
Autóbuszos gyárlátogatást szervezett 2019. január 18-án a nyíregyházi LEGO- és Michelin-
üzemekbe a Magyar Közgazdasági Társaság. Délelőtt a LEGO nyíregyházi üzemében egy veze-
tett gyárlátogatást követően lehetőség volt beszélgetni az üzem vezetőivel olyan kérdésekről, mint 
a munkaerőpiac helyzete, a szakképzés és a toborzás kihívásai Kelet-Magyarországon. Délután 
pedig a Michelin üzemével ismerkedhettek meg a résztvevők: itt is egy vezetett gyárlátogatást 
követően egy szakmai beszélgetésre biztosítottak lehetőséget a nyíregyházi üzem vezetői. 
 
Mire számítsunk a logisztikában 2019-ben? Ezzel a címmel szervezett konferenciát a Nagy-
vállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja az MKT Logisztikai Szakosztályával együttműködve 
2019. január 22-én Budapesten. A konferencián elhangzó előadások bemutatták a 2019. évi adó-
változásokat, a vámjogszabályok változásait, az aktuális útdíj fizetés rendjét. Logisztikai megköze-
lítésből foglalkoztak a világgazdaság várható trendjeivel, kilátásaival, a hazai gazdasági tényezőkkel 
és kockázatokkal, és a szállítmányozási díj tendenciáival. A konferencián előadást tartott többek 
között Ligetfalvi Gábor vezérigazgató (HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Zrt.), Török Zoltán vezető elemző (Raiffeisen Bank), Wolf Csaba üzletfejlesztési igazgató 
(Deloitte Zrt.), Rónay-Tobel Beatrix főosztályvezető (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály) és Bartal Tamás vezérigazgató (Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt.). 
 
Debrecen kulturális alapú városfejlesztési terveiről tartott előadást a Magyar Közgazdasági 
Társaság Kultúra-gazdaság Szakosztályának meghívására Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgár-
mestere 2019. január 25-én a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderáto-
ra Birinyi József  közgazdász, népzenekutató, a Hungarikum Szövetség és a Kultúra-gazdasági 
Szakosztály elnöke volt. 
 
Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen szervezte meg 2019. évi első 
szakmai programját a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztálya. A rendezvé-
nyen – 2019. január 29-én az intézmény Andrássy termében – Dietmar Meyer, az Andrássy Egye-
tem rektora Egyetemünk tevékenysége és európai elkötelezettsége; avagy az AUB mint európai 
projekt címmel tartott magyar nyelvű előadást, és válaszolt a résztvevők kérdéseire. 
 
Die Wirtschaftslage und die Wirtschaftsperspektiven des Freistaats Bayern – ezzel a cím-
mel szervezett német nyelvű előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság 
Szakosztálya 2019. február 6-án Budapesten, a Német-Magyar Gazdaság Házában. A rendezvény 
előadója Gabriel A. Brennauer, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető elnök-
ségi tagja, a Bajor Szabadállam magyarországi képviseletének vezetője volt.  
 
A munkagazdaságtan oktatásáról tartott kerekasztal-beszélgetést a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közgazdaságtudományi Kara és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya – 
a Közgazdaságtudományi Kar 30 éves évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat részeként – 2019. 
február 25-én a BCE tanácstermében. A beszélgetés résztvevői: Hermann Zoltán egyetemi do-
cens (Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar), Kiss Károly Miklós egyetemi 
docens (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar), Köllő János óraadó tanár (ELTE Közgazda-
ságtudományi Tanszék) és Reizer Balázs óraadó tanár (ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék) 
voltak. A beszélgetést Lőrincz László egyetemi adjunktus (Budapesti Corvinus Egyetem Közgaz-
daságtudományi Kar) moderálta. 
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A Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány és a Pénzügyminisztérium 2019-ben is meg-
rendezte a Pénz7 rendezvénysorozatot a pénzügyi és vállalkozói tudatosság hetében, február 25. 
és március 1. között. A Magyar Közgazdasági Társaság az ország számos pontján és iskolájában 
előadókkal járult hozzá a program sikeréhez. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a Piac és Profit 
gazdasági magazinnal közös konferencia keretében köszöntötte Kopátsy Sándor közgazdászt 
97. születésnapja alkalmából 2019. február 28-án Miskolcon. 
 
Egy országosan elismert családi vállalkozás utódlásával járó kihívásokról is beszélt előadásá-
ban – a Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági Bizottságának meghívására – Boross 
Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. fiatal tulajdonosa, ügyvezető igazgatója 2019. február 28-án a 
Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. 
 
A boldogság mathésise és/vagy a demográfia és versenyképesség új narratívája – ezzel a 
címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúragazdaság Szakosztályának meg-
hívására Major Gyöngyi egyetemi docens, a közgazdaság-tudományok doktora, az MTA köztestü-
letének tagja 2019. március 1-jén a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény mo-
derátora Birinyi József közgazdász, népzenekutató, a Hungarikum Szövetség és a Kultúragazda-
ság Szakosztály elnöke volt. 
 
A verseny és a tradíció kötelez, Drehertől a Dreherig, avagy mit jelent ma a minőség a 
mennyiség előtt stratégia? Ezzel a címmel tartott előadást – a Magyar Közgazdasági Társaság 
(MKT) Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztályának meghívására – Békefi Gábor, a 
Dreher Sörgyárak Zrt. vezérigazgatója 2019. március 5-én az MKT közösségi terében. 
 
Az Univer-birodalom felépítése – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Tár-
saság Kecskeméti Ifjúsági Szervezete meghívására, a nemrégiben elindított MKT Business Szerda 
rendezvénysorozat részeként Szarka Balázs, az Univer-cégcsoport elnöke 2019. március 6-án a 
Neumann János Egyetemen. Az MKT Business Szerda rendezvénysorozat célja, hogy a cégveze-
téssel, üzletfejlesztéssel és különböző menedzsmenttechnikákkal kapcsolatos aktuális témákba 
engedjen betekintést a hallgatóságnak. 
 
A japán tőkebeáramlás humántőke-feltételei – ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt a 
Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2019. március 7-én a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara székházának konferenciatermében. A rendezvényen Bassa Zoltán, a Sudy 
and Co. Ltd. vezető tanácsadója A magyarországi japán vállalatok tapasztalatai a munkavállalói 
kapcsolatok terén címmel tartott áttekintést, majd Völgyi Katalin, az MTA KRTK Világgazdasági 
Intézet tudományos munkatársa tartott előadást A japán vállalatok külföldi közvetlen befektetései 
és foglalkoztatásra gyakorolt hatása címmel. A fórum moderátora Artner Annamária, az MTA 
KRTK Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa, az MKT Munkaügyi Szakosztályának 
elnökségi tagja volt. 
 
Karrierdélután Zalaegerszegen. Pályaorientációs és önismereti tanácsadással, állásinterjú-tré-
ninggel és coachinggal várta az érdeklődőket az MKT Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezetének meg-
hívására az OTP zalaegerszegi fiókjának vezetői 2019. március 9-én a Budapesti Gazdasági Egye-
tem Zalaegerszegi Gazdálkodási Karán. 
 
A világ 400 egyetemén oktatják, 8 nyelven jelent meg és már a 17. kiadásánál jár a Francis Marion 
University menedzsment-professzorának, Fred R. Davidnek és két szerzőtársának Strategic 
Management című könyve. A szerzők – Fred R. David professzor mellett Forest R. David és 
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Meredith E. David – a Magyar Közgazdasági Társaság vendégeként egy angol nyelvű háttérbe-
szélgetésen vettnek részt 2019. március 11-én az MKT közösségi terében. A beszélgetés olyan 
témákat érintett, mint az újfajta stratégiaimenedzsment-megközelítés, a diszruptív technológiák 
hatása az üzleti modellekre, vagy éppen az, hogy mit jelent az exponenciális növekedés, és ez mi-
lyen változásokat indukál a vállalatok életében. 
 
A februári Közgazdasági Szemlében jelent meg Nagy Benedek, Udvari Beáta és Lengyel Imre 
tanulmánya Újraiparosodás Kelet-Közép-Európában – újraéledő centrum-periféria mun-
kamegosztás? címmel. A tanulmány kapcsán 2019. március 13-án műhelybeszélgetést szervezett 
a Magyar Közgazdasági Társaság az MKT közösségi terében. A rendezvénnyel egy sorozat elindí-
tása volt a szándékunk az MKT és a Közgazdasági Szemle együttműködésében, egy-egy érdekes 
tanulmány apropóján szervezett beszélgetésekkel, műhelyvitákkal. A kerekasztal-beszélgetés elő-
adói a tanulmány szerzői, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának munkatár-
sai: Nagy Benedek egyetemi adjunktus, Udvari Beáta egyetemi docens és Lengyel Imre egyetemi 
tanár voltak. Korreferátumot Nikodémus Antal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
főosztályvezetője tartott. A rendezvény levezető elnöke, moderátora Czakó Erzsébet egyetemi 
tanár, a BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének igazgatója, a Magyar Közgazdasági Társaság Ipari és 
Vállalkozási Szakosztályának elnöke volt. 
 
Geopolitika és világkereskedelem – európai szempontból nézve. Ezzel a címmel tartott 
előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós szakosztályának meghívására Martonyi 
János volt külügyminiszter 2019. március 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
tanácstermében. A rendezvény levezető elnöke Fazakas Szabolcs volt ipari, kereskedelmi és ide-
genforgalmi miniszter, az Európai Számvevőszék korábbi magyar tagja, volt európai parlamenti 
képviselő, az Európai Bizottság pénzügyi tervezésért felelős biztosának főtanácsadója, az Európai 
Uniós Szakosztály elnöke volt. 
 
Challenges and Strategies for the Medical Device Industry in the United States: Potential 
Implications for MedTech in the European Union. Ezzel a címmel szervezett angol nyelvű 
minikonfeernciát a Budapesti Corvinus Egyetem Egészséggazdasági Tanszéke és az MKT Egész-
ségügy- és Egészséggazdasági Szakosztálya 2019. március 26-án a Budapesti Corvinus Egyetemen. 
A rendezvény előadója: James C. Robinson, a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i Egészségtechnoló-
giai Központjának professzora volt. 
 
Mit tehet a helyi vállalkozói kör azért, hogy eredményes résztvevője legyen az elfogadott 
iparstratégiának – ezt a kérdést járta körül előadásában – a Magyar Közgazdasági Társaság Tol-
na Megyei Szervezete és a Magyar Vállalkozói Szalon meghívására – Pomázi Gyula, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára 
2019. március 27-én Szekszárdon, a Mészáros Borházban. 
 
Mit hoz a jövő – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Kecskeméti 
Ifjúsági Szervezete meghívására, a nemrégiben elindított MKT Business Szerda rendezvénysoro-
zat részeként Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminal vezetője és a Brain Bar alapítója 
2019. március 27-én Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen. Az előadás második felében a 
Design Terminal inkubátorprogramjában résztvevő Eddie mutatkozott be. A kecskeméti startup 
célja az oktatás megreformálása, és 215 jelentkező közül jutott legjobb hat, inkubációt nyert csa-
pat közé. 
 
A műkereskedelem és a műgyűjtés világába avatta be a hallgatóságot a Magyar Közgazdasági 
Társaság Kultúragazdaság Szakosztályának meghívására Körmendi Anna ügyvéd, a Körmendi-
Csák Gyűjtemény alapítója 2019. március 29-én a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A 
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rendezvény moderátora Szegő Andrea közgazdász volt. Az előadáson szó esett a művészeti piac 
általános jellemzőiről és trendjeiről, az esztétikai és a piaci érték közti kapcsolatról, a művek érté-
két és a kortárs keresletet befolyásoló tényezőkről, az aukciók forgalmáról, valamint a műkereske-
delem alakulásáról Magyarországon a rendszerváltás óta. 
 
Autóbuszos gyárlátogatást szervezett a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki gyárába 2019. ápri-
lis 3-án a Magyar Közgazdasági Társaság. A 3 ezer 800 négyzetméteres, 330 főt foglalkoztató és 
2017-ben már több mint 11 milliárd forintos árbevételt produkáló, folyamatosan fejlesztő üzemet 
– a gyárbejárás előtt – Bischof Zsolt gyárigazgató, cégvezető, az MKT Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Szervezetének elnöke mutatta be a résztvevőknek. 
 
Az exportnövelés lehetőségeiről és kihívásairól tartott előadást – a Magyar Közgazdasági Tár-
saság Debreceni Ifjúsági Bizottságának meghívására – Joó István, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkára 2019. április 4-én a Debreceni Egye-
tem Gazdaságtudományi Karán. 
 
Önkormányzati gazdálkodási rendszerek reformja – ASP. Ezzel a címmel szervezett szakmai 
tanácskozást a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya 2019. április 10-
én a Magyar Államkincstár Vadász utcai épületében. A rendezvényen Mészáros József, a Magyar 
Államkincstár elnöke tartott nyitóelőadást, majd Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium kincstárért 
felelős helyettes államtitkára; Csampa Zsolt, a Belügyminisztlrium nyilvántartások vezetéséért 
felelős helyettes államtitkára és Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke részvételével egy 
kerekasztal-beszélgetést hallgathattak meg a résztvevők. 
 
Egyház és állam kapcsolata 30 év tükrében – ezzel a címmel tartott előadást az MKT Kultú-
ragazdasági Szakosztályának meghívására Platthy Iván nyugalmazott egyházügyi címzetes állam-
titkár 2019. április 12-én a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény moderátora 
Gábor József közgazdász, nyugalmazott államtitkár, a szakosztály elnökségi tagja volt. 
 
Termékfejlesztés a digitális világban – a vevőközpontú termék- és szolgáltatásfejlesztés be-
mutatása a Stanford University és a Deutsche Telekom gyakorlaton keresztül. Ezzel a címmel 
tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Csongrád Megyei Szervezetének meghívására 
Keszég Karolina, a Magyar Telekom Nyrt. senior design menedzsere 2019. április 16-án a Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Aulájában. 
 
Fókuszban a digitalizáció és az online marketing világa. A digitalizáció és az online marke-
ting témakörében szervezett közgazdász délutánt 2019. április 16-án az MKT Zalaegerszegi Ifjú-
sági Szervezete. A szakmai rendezvény előadói: Klausz Melindda közösségimédia-specialista, a 
kozossegi-media.com ügyvezetője, Galovics Gábor, az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatója, 
Heller Z. Péter, az S. Oszkár Egyetemista megalkotója; Oszkai Péter freelance modell és 
influencer, valamint Mészáros Péter zalaegerszegi travel influencer és content creator voltak. 
 
Új foglalkoztatási formák Európában ─ ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt az MKT 
Munkaügyi, valamint Nemzetközi Gazdaság Szakosztálya 2019. április 18-án a MKT közösségi 
terében. A rendezvényen a nyitóelőadást Andor László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszék-
vezető egyetemi docense, az Európai Bizottság korábbi tagja tartotta, majd Simonyi Ágnes, az 
ELTE Társadalomtudományi Karának címzetes egyetemi tanára tartott előadást. A fórum mode-
rátora Csoba Judit, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, az Európai Tudományos és Művészeti 
Akadémia tagja volt. 
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A digitalizáció kínálta lehetőségek a belső ellenőrzésben – ebben a témában szervezett 
szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztálya és a Belső Ellen-
őrök Magyarországi Szervezete 2019. április 24-én a Magyar Posta Zrt. székházában. A rendezvé-
nyen Zsakó Enikő, az OTP Bank Nyrt. ügyvezetőigazgató-helyettese, az MKT Ellenőrzési Szak-
osztályának elnöke tartott előadást Digitalizálás: kihívás és lehetőség a belső ellenőrzés számára 
címmel, majd Vass Kálmán, a Magyar Posta Zrt. Adatelemzési és Ellenőrzés-támogatási Osztá-
lyának vezetője mutatta be egy belső ellenőrzési területen kialakított adatelemzési funkció műkö-
dését Adatelemzés az ellenőrzés folyamatában címmel. 
 
A februárban bejelentett kormányzati családvédelmi intézkedések gazdaságpolitikai vonat-
kozásairól szervezett szakmai konferenciát az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti 
Szakosztálya 2019. április 25-én a Budapesti Corvinus Egyetemen. A konferencia előadói Gion 
Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyi államtitkára; Pitti Zoltán tudományos kutató, volt 
APEH-elnök és Hegedűs József szociológus, a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója voltak. A 
rendezvény moderátora: Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, az MKT Gazdaságpolitikai és 
Gazdaságelméleti Szakosztályának elnöke volt. 
 
Immár 13. alkalommal rendezte meg 2019. április 25-27-én a Pécsi Pénzügyi Napokat a Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar 
Okleveles Adószakértők Egyesülete, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a PENTA UNIÓ Zrt., a 
Penta Akadémia Alapítvány és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A kétnapos rendez-
vény előadói a magyar monetáris és fiskális rendszer aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseit vizs-
gálták a változó gazdasági feltételrendszerhez való alkalmazkodóképesség és -készség aspektusá-
ból. A tanácskozás részeként, 10 szekcióban, 54 előadás, illetve pódiumbeszélgetés keretében 
csaknem 70 előadó osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A konferencia plenáris előadói kö-
zött ott volt Pleschinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, a Magyar 
Közgazdasági Társaság elnöke és Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös 
tiszteletbeli elnöke is. 
 
A közgazdaságtan megújulása a válság után, avagy a gazdaságtörténet tapasztalatai a 
gazdaságpolitikai döntésekben – ebben a témában szervezett közös, angol nyelvű konferenciát 
a Magyar Közgazdasági Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem MNB-tanszéke 2019. április 
26-án Budapesten, a Sofitel Hotelben. A konferencia nyitó előadását Claude Diebolt, a Francia 
Közgazdasági Társaság elnöke, a Strasbourgi Egyetem professzora tartotta, majd A gazdaságtör-
téneti tapasztalatok felhasználása a mai gazdaságpolitikai döntésekben címmel hallgathattak meg 
egy panelbeszélgetést az érdeklődők. A panelbeszélgetés résztvevői: Claude Diebolt, a Strasbourgi 
Egyetem professzora; Botos Katalin, az MKT Társadalomgazdasági Szakosztályának tiszteletbeli 
elnöke, a Szegedi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritája, 
volt miniszter; Bod Péter Ákos, az MTA doktora, a BCE egyetemi tanára, a Magyar Közgazdasági 
Társaság alelnöke; valamint Dombi Ákos egyetemi docens, az ELTE Összhasonlító Gazdaságtan 
tanszékének vezetője voltak. A beszélgetést Halm Tamás, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője, 
az MKT elnökségi tagja moderálta. Délután A közgazdaságtan megújulása a válság után – gazda-
ságpolitikai szempontból címmel egy újabb panelbeszélgetéssel folytatódott a program. A beszél-
getés résztvevői a Budapesti Corvinus Egyetem MNB-tanszékének munkatársai: Vonnák Balázs 
mesteroktató; Baranyai Eszter mesteroktató és Sebestyén Géza egyetemi docens voltak. A beszél-
getés moderátora Lehmann Kristóf, a tanszék vezetője volt. 
 
Válság, gazdaság, világ – Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez 
(1988–2018). Ezzel a címmel jelent meg Csaba László közgazdász professzor, akadémikus kötete 
az Éghajlat Könyvkiadónál. A kötet apropóján 2019. április 29-én egy szakmai rendezvényt szer-
vezett a Magyar Közgazdasági Társaság a Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utcai épületének  
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Lotz termében. A rendezvényen Csaba László professzor bevezető előadását követően egy szak-
mai kerekasztal-beszélgetést hallgathatott meg a közönség. A beszélgetés résztvevői: Palócz Éva, 
a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke; Szepesi Balázs, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára; Losoncz Miklós, a BGE 
kutatóprofesszora, az MKT korábbi elnökségi tagja; Suppan Gergely, a Takarékbank vezető 
elemzője és Csaba László professzor voltak. 
 
Jó megoldások az agrárfinanszírozási kihívásokra 2019 – ezzel a címmel szervezett szakmai 
egyeztető fórumot a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosz-
tálya 2019. május 7-én az MKT közösségi terében. A szakmai rendezvény olyan témákat vett sor-
ra, mint az áfacsökkentés kiterjesztésének lehetősége, az öntözéssel összefüggő finanszírozási 
kérdések, a földforgalmazás külső finanszírozási kérdései, vagy éppen az uniós szabályozás esetle-
ges változásainak finanszírozással összefüggő hatásai. A résztvevő szakemberek között ott volt 
Szentirmay Zoltán, az Agrárminisztérium Agrárközgazdasági Főosztályának vezetője; Kemény 
Gábor, az Agrárgazdasági Kutatóintézet megbízott főigazgatója; Tresó István, a K&H Bank Ag-
rárfejlesztési Főosztályának vezetője és Szabó István, az OTP Bank ingatlan-, kisvállalkozási és 
agrárdivíziójának igazgatója. A moderátor Zöldréti Attila, a szakosztály elnöke volt. 
 
Egy igazi kosaraslegenda, Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia vezetője, a magyar női kosárlabda-válogatott 
csapatvezetője volt a vendége a Magyar Közgazdasági Társaság Kecskeméti Ifjúsági Szervezete 
MKT Business Szerda című előadás-sorozata szakmai rendezvényének, 2019. május 8-án a Neu-
mann János Egyetemen. 
 
Szakmai délután a startupokról. A startupokról szervezett szakmai délutánt a BGE Zalaeger-
szegi Gazdálkodási Karán az MKT Zala Megyei Szervezete 2019. május 8-án. A rendezvényen 
Gerencsér Hajlűnalka, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel- és ügyfélszolgá-
lati munkatársa Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása a dunántúli régióban 
címmel tartott előadást, majd Buda Tamás egyéni vállalkozó, okleveles építészmérnök osztotta 
meg gondolatait a résztvevőkkel Pályázatból vállalkozás – tapasztalatok a fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása elnevezésű programról címmel. 
 
Másfél évtized az EU-ban – remények és realitás. Ezzel a címmel tartott előadást a Magyar 
Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztályának meghívására Medgyessy Péter volt mi-
niszterelnök, a 2004-es csatlakozási szerződés aláírója, az MKT korábbi elnöke a csatlakozási 
megállapodás aláírásának 15. évfordulóján, 2019. május 9-én Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának előadótermében. A rendezvény levezető elnöke Fazakas Szabolcs volt 
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, az Európai Számvevőszék korábbi magyar tagja, a 
szakosztály elnöke volt. 
 
A közgazdaságtan újrafogalmazhatósága a női narratíva kontextusában – ezzel a címmel 
szervezett kerekasztal-beszélgetést az MKT Kultúragazdasági Szakosztálya 2019. május 10-én a 
FUGA Budapesti Építészeti Központban. A rendezvény bevezető előadását Major Gyöngyi egye-
temi docens, a közgazdaság-tudományok doktora, az MTA köztestületének tagja tartotta. A 
kerekasztal-beszélgetés meghívott vendégei: Nemes Ilona filozófus; Botos Katalin közgazdász, az 
MKT Társadalomgazdasági Szakosztályának tiszteletbeli elnöke, a Szegedi Tudományegyetem és 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritája; Szegő Szilvia nyugalmazott egyetemi 
oktató, a Nemzeti KÖzszolgálati Egyetem Doktori Iskolájának tanára, a Társadalomgazdasági 
Szakosztály alelnöke; Benda József szocializáció kutató, társadalompedagógus, az MKT Demog-
ráfiai Szakosztályának elnöke; Varga Csaba szociológus, filozófus, tudatkutató; valamint Virág 
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Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős 
ügyvezető igazgatója, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnökségi tagja voltak.  
 
Mi lesz Veled, Eurózóna? Érvek és ellenérvek az euró bevezetésével kapcsolatban – ezzel 
a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szer-
vezetének meghívására Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Számvevőszék tagja, korábbi európai par-
lamenti képviselő, az MKT megyei szervezetének alelnöke 2019. május 17-én a Miskolci Akadé-
miai Bizottság székházában. 
 
Az innovációs kapacitást növelő helyi tőkeakkumuláció új formái, avagy európai trendek, új 
helyi szereplők az innovatív cégek tőkéhez, tudáshoz és kapcsolatokhoz jutásának elősegítésére. 
Ebben a témában szervezett angol nyelvű szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság 
és a Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület 2019. május 22-én az MKT közösségi terében. A rendezvé-
nyen – amelyen olyan témákról esett szó, mint a fintech-trendek, az alternatív pénzügyek, a kö-
zösségi finanszírozás, vagy éppen az észt innovációs ökoszisztémában a blockchain-technológia 
alkalmazásának tapasztalatai – Daniel Horak, az osztrák Conda AG társalapítója; Madis Müür, az 
Év Észt Befektetője, a blockchain-alapú Funderbeam közösségi tőkeportál sikeres angyalbefekte-
tője; valamint Szeles Nóra, a Tőkeportál Zrt. üzletfejlesztési vezetője, tőkepiaci szakértő osztotta 
meg gondolatait a résztvevőkkel. A beszélgetés moderátora Szabó Eszter, a Nők/Üzlet/Angyalok 
egyesület vezetője volt. 
 
Budapest Public Fiscal Seminar 2019 – Growth Implications of State Budget Income and 
Expenditure Structure. Ezzel a címmel szervezte meg hagyományos, közös, fiskális konferenciáját 
a Magyar Államkincstár és a Magyar Közgazdasági Társaság Államháztartási Szakosztálya 2019. 
május 23-án a Magyar Államkincstár főépületében. 
 
A bérfelzárkóztatás okai és következményei – ezzel a címmel szervezett szakmai konferenciát 
a Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti, valamint Munkaügyi 
Szakosztálya 2019. június 13-án a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A konferencia előadói: Banai 
Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára, az MKT Államháztartá-
si Szakosztályának alelnöke; Bod Péter Ákos, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem 
egyetemi tanára, az MKT alelnöke; Dedák István, az Eszterházy Károly Egyetem főiskolai tanára, 
vezető kutatója; valamint Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke vol-
tak. A rendezvény moderátora Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, az MKT Gazdaságpoli-
tikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnöke volt. 
 
Németország helye és szerepe az újjászerveződő Európai Unióban – ezzel a címmel tartott 
előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztálya meghívására Prőhle Ger-
gely volt államtitkár, Magyarország egykori berlini nagykövete 2019. június 17-én a Budapesti 
Gazdasági Egyetemen. A rendezvény levezető elnöke Fazakas Szabolcs, a szakosztály elnöke volt. 
 
A belső védelmi vonalakat illető új MNB-ajánlás és a kiszervezés szabályainak várható 
változásai – ezzel a címmel szervezett szakmai rendezvényt a Bankszövetség és a MABISZ belső 
ellenőrzési munkacsoportjainak támogatásával az MKT Ellenőrzési Szakosztálya és a Belső El-
lenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete 2019. június 19-én Budapesten, az UniCredit Bank 
Hungary Zrt. székházában. A rendezvény előadója Szakál Gyöngyvér, az MNB Szabályozási Fő-
osztályának vezető szabályozási szakértője volt. A résztvevők tájékoztatást kaptak az adott MNB-
ajánlás legfontosabb módosításairól, valamint a kiszervezéssel kapcsolatos új EBA-iránymutatás 
hazai implementációjával kapcsolatos várható változásokról is. 
 



 37 

The Science and Economics of Biosimilars – ezzel a címmel szervezett szakmai konferenciát 
a Magyar Közgazdasági Társaság Egészség- és Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya, a BCE 
Egészség-gazdaságtani Tanszéke, valamint az egyetem egészség-gazdaságtani tanköre 2019. június 
20-án a Budapesti Corvinus Egyetemen. A konferencia előadói: João Gonc ̧alves, a Lisszaboni 
Egyetem professzora, Tóthfalusi László, a Semmelweis Egyetem egyetemi docense és Péntek 
Márta, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a szakosztály elnöke voltak. A konferencia 
levezető elnöke Gulácsi László, a BCE tudományos rektorhelyettese volt. 
 
A tehetségmenedzsment jó példái a köz- és agrárszférában – ezzel a címmel szakmai ren-
dezvényt 2019. június 25-én az MKT közösségi terében a Magyar Közgazdasági Társaság Mező-
gazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztálya. A rendezvény előadói: Dubéczi Zoltán, a Magyar 
Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója és Székely Erika, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfej-
lesztési és szaktanácsadási igazgatója voltak. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete a Magyar Nemzeti 
Bank egykori munkatársainak közreműködésével megemlékezést tartott Tolna Károly szüle-
tésének 100. évfordulója tiszteletére 2019. szeptember 12-én Szolnokon. Tolna Károly köz-
gazdász 1948-tól 36 éven keresztül volt a Magyar Nemzeti Bank dolgozója, amely időszakból 32 
évig Békés, illetve Szolnok megye területi igazgatójaként tevékenykedett.  
 
Az átadás előtt álló, új Puskás-stadionba szervezett exkluzív bejárást az MKT Sportközgaz-
dasági Szakosztálya – Borbély Attila szakosztályi elnök vezetésével – 2019. szeptember 19-én. 
 
Kiszervezés az IT felügyelet szemével. Ezzel a címmel tartott előadást – az MKT Ellenőrzési 
Szakosztályának és a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének meghívására – Biró Gabriella, 
az MNB Informatikai Felügyeleti Főosztály vezetője 2019. szeptember 23-án Budapesten, 
UniCredit Bank Zrt. székházának konferenciatermében. 
 
2019-ben is megrendezte hagyományos, közös konferenciáját a Magyar Közgazdasági Tár-
saság és a Költségvetési Tanács. A tanácskozás előadói 2019. október 4-én a Kossuth Klub-
ban a Költségvetési Tanács számára készített háttértanulmányokat mutatták be a hallgatóságnak. 
A konferencián az államháztartás folyamatainak áttekintésén túl szó volt többek között a világ-
gazdasági kilátások, a munkaerő-piaci trendek és az egészségügy aktualitásainak lehetséges költ-
ségvetési kihatásairól is. A konferencia előadói között ott volt Baksay Gergely, az MNB Költség-
vetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóságának igazgatója;  Regős Gábor, a Századvég 
Gazdaságkutató Zrt. vezető közgazdásza; Balás Gábor, a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Köz-
pont ügyvezetője; Vakhal Péter, a Kopint-Tárki Zrt. tudományos főmunkatársa; Belyó Pál, az 
ECO-VISTA Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetője; Antal Judit, az Innovatív Közgazdasági 
Megoldások Kft. és az OG Research vezető közgazdásza; Cserháti Ilona, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központjának egyetemi docen-
se; Simon József, az Állami Számvevőszék ellenőrzésvezetője, projektvezetője; Kónya István, az 
ELKH KRTK KTI tudományos tanácsadója és Bakó Tamás, az ELKH KRTK KTI tudományos 
segédmunkatársa. A tanácskozás levezető elnöke Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a 
Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke volt. 
 
Chile válaszút előtt az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban – ezzel a címmel szervezett 
előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság Szakosztálya 2019. október 9-én 
a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A rendezvény előadója Pólyi Csaba nagykövet, a Budapesti 
Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának címzetes főiskolai tanára, a Magyar Közgazdasági 
Társaság Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnökségi tagja volt. 
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A Magyar Közgazdasági Társaság – az MKT Tolna Megyei Szervezetének meghívására – autóbu-
szos szakmai programot szervezett 2019. október 10-én, csütörtökön a Paksi Atomerőműbe, 
majd utána Szekszárdra, a Bodri Pincészetbe. A Paksi Atomerőműben Süli János, a Paksi 
Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca 
nélküli miniszter és Pekárik Géza, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója fogadta a csapatot egy 
órás szakmai beszélgetésre, majd be is mutatták a létesítményt az érdeklődőknek. Délután Szek-
szárdon, a Bodri Pincészetben a Szekszárdi Hegyközséggel, valamint a pincészettel és annak bora-
ival ismerkedhettek meg a résztvevők Bodri István hegyközségi elnök, a borászat tulajdonosa 
vezetésével. 
 
Mit is jelent az agrárium számára a Digitális Agrárstratégia (DAS)? Erre a kérdésre kereste 
a választ az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztálya 2019. október 15-én az MKT 
közösségi terében. A rendezvény előadói: Mezőszentgyörgyi Dávid, a BCE egyetemi docense, a 
T-Systems agrobiznisz-szakértője, Varga Péter, a DJP DAS-fejezetfelelőse, a Magyar Precíziós 
Gazdálkodás Egyesület alelnöke és Szabóné Berta Olga, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanárse-
gédje, az MKT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnökségi tagja voltak. 
 
Gyorséttermek kereszttüzében – ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Kecskeméti Ifjúsági Szervezete meghívására, az elmúlt évben elindított MKT Business Szerda 
rendezvénysorozat részeként Héjja János, a kecskeméti McDonald’s éttermek tulajdonosa 2019. 
október 16-án a Neumann János Egyetemen. 
 
Vázlat a 2019-2020-as várható gazdasági és költségvetési pozíciókról. Ezzel a címmel tartott 
előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Szervezete, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének Zala Megyei Szervezete, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem Zala-
egerszegi Gazdálkodási Kara meghívására Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT 
örökös tiszteletbeli elnöke 2019. október 17-én Zalaegerszegen. 
 
Technikai haladás és munka – ezzel a címmel tartott szakmai rendezvényt a Magyar Közgaz-
dasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2019. október 24-én az MKT közösségi terében. A ren-
dezvényen Artner Annamária, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Világgazdasági Intézeté-
nek tudományos főmunkatársa, az MKT Munkaügyi Szakosztályának elnökségi tagja tartott beve-
zető előadást. Ezt követően Fazekas Károly, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Közgazda-
ság-tudományi Intézet emeritus kutatója, az MKT korábbi elnökségi tagja mutatta be a legújabb 
trendeket. Végül Losonci Dávid, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense az Ipar 4.0 
vállalati adaptációjára vonatkozó kutatásába nyújtott betekintést. A rendezvény moderátora 
Herczog László volt szociális és munkaügyi miniszter, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa, az MKT 
Munkaügyi Szakosztályának elnökségi tagja volt. 
 
Nemzeti identitás, európai identitás – alkotmányos szempontból. Ezzel a címmel tartott 
előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztályának meghívására Stumpf 
István volt kancelláriaminiszter, az Alkotmánybíróság korábbi tagja 2019. október 28-án az MKT 
közösségi terében. A rendezvény moderátora Fazakas Szabolcs volt ipari, kereskedelmi és idegen-
forgalmi miniszter, az Európai Számvevőszék korábbi magyar tagja, volt európai parlamenti kép-
viselő, az Európai Uniós Szakosztály elnöke volt. 
 
Fiatal magyar közgazdászok az európai gazdaság fejlődéséről – ezzel a címmel szervezett 
kerekasztal-beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya és a 
Budapesti Corvinus Egyetem Iparpolitikai Kutatóközpontja 2019. október 29-én a BCE főépü-
letében. A beszélgetés résztvevői: Baranyi Márton, az Európai Számvevőszék munkatársa, 
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Jendrolovics Máté, a GB Global Solution vezérigazgatója és Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti 
Bank nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgatója voltak. 
 
Az első hetven év – ezzel a címmel jelenik meg a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszte-
letbeli elnökének, a Költségvetési Tanács elnökének, Kovács Árpádnak az életrajzi kötete az Ég-
hajlat Kiadó gondozásában. A könyvet az Állami Számvevőszék korábbi elnöke, Hagelmayer 
István születésnapján, 2019. november 7-én mutatták be Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában, az MKT szervezésében. A kötetet és a szerzőt Pleschinger Gyula, a 
Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács tagja és Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke méltatta. 
 
Az MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztálya vállalatlátogatást szervezett a 77 Elektronika Kft. 
budapesti gyártóüzemébe 2019. november 7-én. A látogatás során Szlávik Csaba, a vállalat 
nemzetközi marketingmenedzsere mesélt a családi tulajdonú magyar cég nemzetközi piaci terjesz-
kedésének eddigi sikeréről és a jövőjével kapcsolatos lehetőségekről és kihívásokról. Ezt követően 
pedig a vállalat Fehérvári úti gyártóüzemben tett sétával zárult a program. 
 
Az Európai Unió szerepe a világközösségben, Magyarország helye az Európai Közösség-
ben – ebben a témában szervezett beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós 
Szakosztálya Habsburg Györggyel, hazánk rendkívüli és meghatalmazott nagykövetével 2019. 
november 18-án az MKT közösségi terében. 
 
Városunk, Kecskemét – ezzel a címmel szervezett az MKT Business Szerda rendezvénysorozat 
részeként kerekasztal-beszélgetést 2019. november 20-án a Neumann János Egyetemen a Magyar 
Közgazdasági Társaság Kecskeméti Ifjúsági Szervezete. A beszélgetés résztvevői: Horváth Attila, 
a TERMOSTAR Kft. ügyvezető igazgatója; Bán János, a Kecskeméti Média Centrum ügyvezető-
főszerkesztője és Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke voltak. 
A rendezvény moderátora Finta Zita, a Neumann János Egyetem kancellárja, az MKT Bács-
Kiskun Megyei Szervezetének elnöke volt. 
 
Éghajlatváltozás: retorika vagy realitás? Ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazda-
sági Társaság Műegyetemi Ifjúsági Szervezete meghívására Pálvölgyi Tamás, a BME Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kara Környezetgazdaságian Tanszékének vezetője 2019. november 21-én 
a BME Q-épületében. 
 
A jó kormányzás címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete és a Magyar Jogász Egylet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 
meghívására Sárközy Tamás Prima Primissima-díjas egyetemi tanár, jogász, megannyi gazdasági és 
vállalati jogi szakkönyv, illetve cikk szerzője 2019. november 25-én Nyíregyházán, a Városháza 
dísztermében. 
 
Az ENSZ fenntarthatósági céljainak megjelenése a vállalati stratégiákban - ezzel a címmel 
tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági Bizottsága meghívására Ke-
rekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa, az MKT Környezetgazdasági 
Szakosztályának elnöke 2019. november 25-én a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi 
Karán. 
 
A Siemens vállalatcsoport magyarországi központjába szervezett szakmai látogatást a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztálya 2019. november 25-én. A szakmai be-
szélgetés házigazdája és előadója Dale A. Martin, a cégcsoport elnök-vezérigazgatója, a Német-
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) korábbi elnöke volt. A látogatás keretében alka-
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lom nyílt a cégvezetésnek a világ-, s ezen belül az európai gazdaság helyzetével és jövőbeni kilátá-
saival kapcsolatos várakozásainak, valamint a Siemens magyarországi tevékenységének a megis-
merésére. 
 
Az elveszett recept – ezzel a címmel szervezett könyvbemutató kerekasztal-beszélgetést a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság Startup Szakosztálya 2019. november 27-én az MKT közösségi teré-
ben. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Turcsán Tamás, az MKT Startup Szakosztályának el-
nöke, Bagó Péter egyetemi adjunktus, a szakosztály alelnöke és Sági Péter pénzügyi szakközgaz-
dász, a hazai Bitcoin-képzés úttörője voltak. A beszélgetés moderátora: Pintér Éva habilitált egye-
temi docens, az MKT nemrégiben alakult Fintech és Pénzügyi Kultúra Szakosztályának elnöke 
volt. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) autóbuszos szakmai utat szervezett a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárába, valamint a Neumann János Egyetemre 
2019. november 29-én, pénteken. A program délelőtt szakmai prezentációkkal kezdődött a Neu-
mann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának nemrégiben átadott, új campusán. A szakmai 
rendezvény előadói: Peszeki Gabriella, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. HR 
Management & Recruiting vezetője; Pethő Máté, a Mercedes-Benz Academy vezetője; Varga-
Papp Szilvia, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. KECT/HRL HR Managere és Török Erika, a 
Neumann János Egyetem oktatási dékánhelyettese voltak. A résztvevőket Finta Zita, a Neumann 
János Egyetem kancellárja, az MKT Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte. Dél-
után látogatást tettek a résztvevők a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti 
gyárába. 
 
Jövőnk a gyermek – ezzel a címmel szervezett könyvbemutató konferenciát a Magyar Közgaz-
dasági Társaság Demográfiai Szakosztálya és a Gyermek- és Családbarát Alkotó Műhely 2019. 
december 2-án Budapesten, a Sapientia Egyetemen. A rendezvény előadói között ott volt 
Matolcsy György jegybankelnök; Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke, a 
Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke; Benda József, az ELTE tanácsadója, 
az MKT Demográfiai Szakosztályának elnöke, a kötet társszerkesztője és Zseni Annamária tera-
peuta, pszichiáter. A résztvevőket Báger Gusztáv, a Monetáris Tanács tagja, a kötet társszerkesz-
tője köszöntötte. 
 
Az Iparművészeti Múzeum tevékenységét és gazdálkodását mutatta be Balogh Zoltán, az 
intézmény megbízott gazdasági igazgatója a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúragazdasági 
Szakosztályának és a múzeum közös szakmai rendezvényén, 2019. december 2-án Budapesten, az 
Iparművészeti Múzeum Ráth György Múzeumában. A szakmai előadást követően az érdeklődők 
tárlatvezetésen vehettek részt. 
 
Az önkormányzatok gazdaságfejlesztési lehetőségei – ezzel a címmel szervezett kerekasztal-
beszélgetést a Magyar Államkincstár, a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani 
Szakosztálya és a BCE Iparpolitikai Kutatóközpontja 2019. december 5-én a Budapesti Corvinus 
Egyetemen. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Rosta Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem, 
Összehasonlító Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense; Szebeni Dávid, az 
Enrawell-csoport stratégiai igazgatója és Zsabka Zsolt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
Ipari Tagozatának elnöke voltak. A rendezvényt Mike Károly, a BCE Közgazdaságtudományi 
Karának dékánja nyitotta meg, a résztvevőket pedig Miszlai József, a Magyar Államkincstár el-
nökhelyettese köszöntötte. 
 
Jogszabályváltozások az államháztartási kontrollok területén – ezzel a címmel tartott elő-
adást a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztálynak és a Belső Ellenőrök Magyar-
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országi Szervezetének meghívására – Németh Edit, a Pénzügyminisztérium Államháztartási Sza-
bályozási Főosztályának osztályvezetője 2019. december 9-én az UniCredit Bank Zrt. Szabadság 
téri székházának konferenciaterében. 
 
A BAU és a klímavész - ezzel a címmel tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Fejér 
Megyei Szervezetének meghívására Bart István, a Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgató-
ja 2019. december 9-én Székesfehérváron, az MKT megyei szervezetének klubhelyiségében. 
 
Globális folyamatok hatása a magyar agrárgazdaságra. A Magyar Közgazdasági Társaság 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztálya idei rendezvényein kiemelten foglalkozott a klí-
maváltozás és a fenntarthatóság kérdéseivel. Ehhez a témához kapcsolódott a szakosztály évzáró 
szakmai rendezvénye is 2019. december 10-én az MKT közösségi terében. A rendezvényen Kaján 
Győző, az Agrártudományi Központ Állatorvos-tudományi Intézetének Bolyai-ösztöndíjas kuta-
tója Madárinfluenza és más vírusveszélyek az állattartásban Magyarországon címmel tartott elő-
adást, majd Szűcs István, a Debreceni Egyetem intézetigazgató egyetemi docense Globális folya-
matok hatása a magyar agrárgazdaságra címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A ren-
dezvény moderátora Zöldréti Attila, a szakosztály elnöke volt. 
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III.8. További rendezvényeink (2020. január 1. – május 20.)  
 
Állami szerepvállalás a 21. században – ezzel a címmel szervezett szakmai rendezvényt 2020. 
január 13-án a Budapesti Gazdasági Egyetemen a Magyar Közgazdasági Társaság. A rendezvény 
apropóját a Gazdaságpolitika a 21. században: Az állami szerepvállalás kézikönyve címmel a kö-
zelmúltban megjelent kötet adja. A rendezvény előadói: Veress József, az ELTE Gazdálkodástu-
dományi Intézet professor emeritusa, az MKT korábbi elnöke; Dombi Ákos, az ELTE Gazdál-
kodástudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi docense; György László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára, az MKT 
Államháztartási Szakosztályának elnökségi tagja; Dedák István, az Eszterházy Károly Egyetem 
főiskolai tanára és Pál Tamás, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa 
voltak.  
 
Részint a tavaly december elején tartott demográfiai konferencia folytatásaként szervezett straté-
gia tanácskozást az MKT Demográfiai Szakosztálya és a Gyermek- és Családbarát Alkotó Műhely 
több megyei közgyűlési elnök részvételével 2020. január 17-én, pénteken Budapesten, az MKT 
közösségi terében. A találkozó célja egy több megyét átfogó együttműködés kialakítása a 
népességfogyás megállítására, az életminőség javítására, a család- és közösségfejlesztésben 
rejlő potenciálok kiaknázására tudományos, tanácsadói, szervezetfejlesztői támogatással. A ren-
dezvény meghívottai, illetve résztvevői között ott volt Gémes László, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés elnöke és Polner Eörs alelnök; Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke; 
Seszták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke; Szabó Róbert, Heves Megyei 
Közgyűlés alelnöke; Szebellédi Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke; Mák Kornél, Kecs-
kemét alpolgármestere; Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja; valamint az ELTE, illetve a Gyer-
mek- és Családbarát Alkotó Műhely több szakértője. 
 
Két hiánypótló könyvet – Kovács Levente és Terták Elemér Financial Literacy című kötetét, 
valamint Kovács Levente és Marsi Erika Bankmenedzsment, banküzemtan című kötetét – 
mutatta be szakmai rendezvényén, 2020. január 22-én a Magyar Közgazdasági Társaság közösségi 
terében az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra Szakosztálya. A szakmai rendezvény előadói a 
könyvek szerzőik szerkesztői: Marsi Erika, a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. igazgatósá-
gának alelnöke; Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, a Miskolci Egyetem Pénzügy 
és Számvitel Intézetének tanszékvezetője, az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra Szakosztályának 
alelnöke és Terták Elemér, a K&H Bank Felügyelőbizottságának elnöke, a Global Legal Entity 
Identifier Foundation (Bázel) igazgatóságának tagja, az MKT elnökségi tagja voltat. A rendezvény 
levezető elnöke Pintér Éva, az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra Szakosztályának elnöke volt. 
 
Hogyan tovább a Brexit után? A kilépési folyamat aktuális helyzetéről, fontosabb összefüggé-
seiről és lehetséges kihatásairól tartott előadást – a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós 
Szakosztályának meghívására – Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete és Takács Szabolcs volt államtitkárt, Brexit-ügyi miniszteri biztos a 
brit EU-kilépés utáni első munkanapon, 2020. február 3-án a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A 
rendezvény levezető elnöke Fazakas Szabolcs, a Magyar Kormány speciális megbízottja európai 
uniós ügyekben, volt ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, az Európai Számvevőszék 
korábbi magyar tagja, volt európai parlamenti képviselő, az Európai Uniós Szakosztály elnöke 
volt. 
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A földtörvénnyel összefüggő európai uniós kötelezettségszegési eljárások helyzetéről, 
illetve az agráriumban zajló generációváltásról tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társa-
ság (MKT) Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztályának meghívására Szinay Attila, az Ag-
rárminisztérium közigazgatási államtitkára 2020. február 19-én az MKT közösségi terében. 
 
A fintech-forradalom adta a témáját idén a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Műegyetemi 
Ifjúsági Szervezete hagyományos konferenciájának. A Business & Technology címmel a BME Q 
épületében 2020. február 19-én megrendezett szakmai tanácskozás nyitó előadását Hegedüs Éva, 
a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MKT főtitkára tartotta. A nyitó előadást követő 
kerekasztal-beszélgetés résztvevői – Hegedüs Éva mellett – Fáykiss Péter, a Magyar Nemzeti 
Bank Digitalizációs igazgatóságának igazgatója; Pintér Éva habilitált egyetemi docens, az MKT 
Fintech és Pénzügyi Kultúra Szakosztályának elnöke; Reisz Róbert, a szakosztály alelnöke és Ba-
gó Péter egyetemi adjunktus, az MKT Startup Szakosztályának alelnöke voltak. 
 
A minőségi pálinkafőzés titkaiba engedett betekintést a Magyar Közgazdasági Társaság Kecs-
keméti Ifjúsági Szervezete meghívására, az elmúlt évben elindított MKT Business Szerda rendez-
vénysorozat vendégeként Somogyi József, a Zwack Kecskeméti Pálinkamanufaktúra korábbi ve-
zetője, számos nemzetközi pálinkaversenyek sikeres résztvevője, több tucat díj birtokosa 2020. 
február 19-én, szerdán Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen. 
 
The value of digital health. Is health economics ready for digital transformation? – ezzel a 
címmel szervezett angol nyelvű nemzetközi konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság Egész-
ség- és Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya, a BCE Egészség-gazdaságtani Tanszéke, valamint 
az egyetem egészség-gazdaságtani tanköre 2020. február 25-én, kedden a Budapesti Corvinus 
Egyetemen. A rendezvény bevezető előadását Katarzyna Kolasa, a lengyel Kozminski University 
professzora tartotta. A további előadók között ott volt Csizmadia István, az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ szakmai főtanácsadója és nemzetközi projektekért felleős vezetője; Merész Gergő, 
az OÉGYI Technológia-értékelő Főosztályának vezetője és Szombathelyi Zsolt, a Richter Gede-
on Nyrt. vezérigazgatói tanácsadója. A konferencia levezető elnöke Péntek Márta, a Budapesti 
Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MKT Egészség- és Egészségügy-gazdaságtani Szakosztá-
lyának elnöke volt. 
 
A Növekedési Kötvényprogram aktualitásairól tartott előadást – a Magyar Közgazdasági Tár-
saság (MKT) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete meghívására – Nagy Márton, a Magyar 
Nemzeti Bank alelnöke, az MKT Pénzügyi Szakosztályának elnöke 2020. február 26-án, szerdán a 
Nyíregyházi Egyetemen. 
 
Hazánk 2020. évi és a távlati kilátásairól tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság 
(MKT) Heves Megyei Szervezetének meghívására Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgató-
ja, az MKT alelnöke 2020. február 26-án Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen. 
 
Az Európai Unió kritikus éve – a belső és külső diplomácia állapota. Ezzel a címmel tartott 
előadást – a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Veszprém Megyei Szervezete és a Pannon 
Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszékének meghívására – Balázs Péter volt kül-
ügyminiszter, az Európai Bizottság első magyar tagja, a CEU professzora, az MKT alelnöke 2020. 
február 27-én, csütörtökön Veszprémben, a Pannon Egyetemen. 
 
Az Európai Unió 2021-2027 évre szóló költségvetési összefüggéseiről, kihívásairól, a költ-
ségvetési tárgyalások állásáról szervezett szakmai beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság 
Európai Uniós Szakosztálya 2020. március 2-án, hétfőn az MKT közösségi terében. A beszélge-
téshez a bevezető gondolatokat Fazakas Szabolcs, a Magyar Kormány speciális megbízottja euró-
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pai uniós ügyekben, volt ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, az Európai Számvevő-
szék korábbi magyar tagja, volt európai parlamenti képviselő, a szakosztály elnöke osztotta meg a 
résztvevőkkel. 
 
A fővárosi közoktatás és felsőoktatás kapcsolata – ezzel a címmel szervezett konferenciát a 
Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya és a Kandó Klub 2020. márci-
us 4-én, szerdán a Budapesti Corvinus Egyetemen. A rendezvény nyitó előadását Zsengellér Jó-
zsef, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora tartotta A felsőoktatás és a közoktatás kapcso-
lata a Károli Gáspár Református Egyetem szemszögéből címmel. Az előadást követő kerekasztal-
beszélgetés résztvevői: Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora; Botos 
Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense; valamint Makó Fe-
renc, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának megbízott oktatási igazgató-
ja voltak. A beszélgetés moderátora Trautmann László, a BCE egyetemei docense, az Iparpolitikai 
Kutatóközpont vezetője, az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának elnöke volt. A rendez-
vényt Zsabka Zsolt, a Kandó Klub és a BKIK Ipari Tagozatának elnöke nyitotta meg. 
 
Külföldi munkavállalók a magyar munkaerőpiacon – ezzel a címmel tartott szakmai rendez-
vényt a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2020. március 5-én a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara székházának konferenciatermében. A trendek, mítoszok, kérdések és 
dilemmák megismerését célzó konferencia előadói: Lakatos Judit statisztikus, a KSH ny. szakmai 
főtanácsadója; Langerné Rédei Mária, az MTA doktora, az ELTE egyetemi docense; Meszmann 
T. Tibor, a Central European Labour Studies Institute (CELSI) munkaügyi kutatója; Koji László, 
az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) elnöke és László Zoltán, a Vasas Szak-
szervezeti Szövetség alelnöke lesznek. A rendezvény moderátora Nagy Katalin, Magyarország EU 
melletti brüsszeli Állandó Képviseletének volt tanácsosa volt. 
 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság Elnökségének 2020. március 11-i döntése értelmében, 
a koronavírus-járványra tekintettel az MKT valamennyi szakmai rendezvényét – köztük a 
már meghirdetetteket is – április 30. utánra halasztotta. 
 
 
Az MKT rendezvényei megtalálhatók a társaság honlapján, a https://www.mkt.hu/esemenyek/ 
címen. 
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IV. MKT-JAVASLATOK A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRA 
 
Bár a koronavírus-járvány gazdasági hatásait ma még becsülni sem lehet, az már bizonyos, hogy 
nagyon komoly sokkhatásként éri majd a nemzetgazdaság számos területét a turizmustól a logisz-
tikán és a közlekedési ágazaton át a foglakoztatásig. E hatások kiküszöbölése, minimalizálása, a 
helyreállítás, a gazdaság “újraindítása” komoly intézkedéseket és beavatkozásokat követel a kor-
mányzattól, a gazdaságirányítástól is.  
 
A kormány a válsághelyzet kezelésére 10 akciócsoportot állított fel. A gazdaság újraindításáért 
felelős akciócsoportot Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli mi-
niszter – tagtársunk – vezeti.  
 
A miniszter jelezte, hogy a szükséges intézkedések, cselekvési tervek, akciótervek mielőbbi kidol-
gozásában nagyban számít a Magyar Közgazdasági Társaságra, az MKT tagságának tudására és 
szellemi kapacitására, éppen ezért az akciócsoportba a társaságunk képviseletében meghívta az 
MKT elnökét, Pleschinger Gyulát. 
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IV. 1. Az MKT konkrét javaslatai 
 
Több mint száz konkrét intézkedésre tett eddig javaslatot a Magyar Közgazdasági Társaság 
(MKT) a gazdaság újraindításáért felelős kormányzati akciócsoportnak a koronavírus okozta gaz-
dasági károk kiküszöbölésére, enyhítésére, valamint a pandémia lefutását követően a gazdaság 
újraindítására. 
 
A Magyar Közgazdasági Társaság szakosztályai több héten át folyamatosan gyűjtötték és fogal-
mazták meg javaslataikat – ki-ki elsősorban a maga ágazatában – a koronavírus okozta gazdasági 
károk lehetőség szerinti minimálására és a növekedés újraindítására vonatkozóan. Az eddig meg-
fogalmazott javaslatok közül több mint százat az MKT eljuttatott a Bártfai-Mager Andrea vezette 
akciócsoportnak.  
 
Az MKT javaslatcsomagja megállapította, hogy a legsürgősebb feladat a munkahelyek megtartása 
és az arra érdemes kis- és középvállalkozások túlélésének biztosítása, hiszen ezek a feltételei a 
sikeres újraindulásnak. Ezen a téren a monetáris politika a bankközi piac likviditásának biztosítá-
sával, célzott hitel- és kötvényprogramokkal illetve a makroprudenciális szabályozás lazításával 
finanszírozási oldalról megteremtette a pénzügyi szektor és a vállalkozások számára a válság átvé-
szelésének feltételeit. A továbblépéshez pedig elsősorban a fiskális politika eszközeire lehet tá-
maszkodni.  
  
A fentiek alapján az MKT eddigi javaslatainak többsége – különösen az azonnali beavatkozást 
igénylő javaslatok – a munkahelyek megtartásával, új munkahelyek megteremtésével az egészséges 
munkaerő biztosításával, valamint az áruszállítási-logisztikai területtel voltak kapcsolatosak. A 
középtávú – 1–6 hónapra kitekintő –, valamint a hosszabb távú javaslatok pedig a kkv-szektort, a 
stratupokat, az informatikai szektort, az innovációt, az európai uniós források szükséges átcso-
portosítását, valamint az agráriumot és az élelmiszeripart érintik elsősorban, de készültek a kultúra 
és a demográfia világát és az egészségügyet érintő gazdaságpolitikai javaslatok is. E javaslatokat a 
Magyar Közgazdasági Társaság folyamatosan juttatta el a gazdaság újraindításáért felelős akció-
csoportnak. 
 


