
Kedves Tagtársunk! 

 

Ismét eltelt három év, ismét lezárult egy elnökségi ciklus a Magyar Közgazdasági Társaság életé-
ben. Május közepén tisztújítás tartunk: új elnökséget és új felügyelőbizottságot választanak a me-
gyei szervezeteink és a szakosztályaink küldöttei. Az alábbiakban az elnökségünk nevében szeret-
nénk számot adni a tagjainknak az elmúlt három évben elvégzett munkánkról. 

 

1. Bevezető 

 

A „megőrizve megújulni” gondolat jegyében kezdte meg munkáját a Magyar Közgazdasági Társa-
ság 2017. május 25-én megválasztott 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 erősíté-
se 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. 

 

2. Szervezeti fejlesztések 

 

A 2017–2020-as ciklusban négy új szakosztállyal immár 23-ra bővült az MKT szakosztályainak 
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 Európai Uniós Szakosztály az elmúlt két évben az MKT egyik legaktívabb 
szakosztálya 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. 

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. 

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 Államháztartási Szakosztályon 
belül 2018-ban külön Önkormányzati Szekció alakult, melynek elnökévé Berczik Ábelt, a Pénz-



ügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán- és önkormányzati költségvetésért felelős 
helyettes államtitkárát választották a tagok. 

 
3. A közgazdász-vándorgyűlések 

 

2017. szeptember 7. és 9. között Eger városa adott otthont a „legek vándorgyűlésének”. A 
konferencia három napja alatt két plenáris és 17 szekcióülés keretében több mint 160 előadó osz-
totta 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 
tekintjük, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal egyeztetve, az MNB kiválósági ösztöndíjával kitünte-
tett közgazdász-hallgatók, valamint az MKT ifjúsági szervezeteinek egyetemista tagjai közül mint-
egy 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 vendé-
günk. 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 nagysá-
gát jelzi, hogy a vándorgyűlés honlapján a konferenciát megelőző 30 napban mintegy 7 ezer láto-
gató 7900 alkalommal összesen 18 és félezer oldalletöltést produkált. A konferencián meghívott-
ként első ízben vettek részt a V4-országok részéről a cseh, a szlovák és a lengyel közgazdasági 
társaságok elnökei, vezetői.  

Az MKT „zászlóshajó-rendezvényei” közül évről évre kiemelkedik a Közgazdász-vándorgyűlés, 
amelyet 56. alkalommal szervezett meg a társaság 2018. szeptember 6. és 8. között Debrecen-
ben. A konferencia három napja alatt, két plenáris és 19 szekcióülés keretében, csaknem 190 elő-
adó 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. 

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, 
az 57. Közgazdász-vándorgyűlésnek 2019. szeptember 5–7. között Nyíregyházán. A közgaz-
dász-vándorgyűlés három napja alatt – két plenáris és hét szekcióülés keretében – több mint 130 
előadó osztotta meg gondolatait a mintegy 800 fős hallgatósággal. A tanácskozást megtisztelte 
részvételével Áder János köztársasági elnök, Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mihály 
pénzügyminiszter, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisz-
ter, 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-



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. 

 

4. 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 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, Palotai Dániel, az MNB vezető közgazdásza, az 
MKT alelnöke, a társaság Versenyképességi Szakosztályának elnöke, valamint Pongrácz Ferenc, 
az IBM Délkelet-Európa üzletfejlesztési igazgatója, az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke 
és Nick Gábor András, az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumá-
nak tudományos segédmunkatársa képviselte előadással a rendezvényen. A szekció levezető elnö-
ke 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 interneten élőben sugárzott konferencia előadói és résztvevői többek 
között olyan kérdésekre keresték a választ, mint hogy milyen trendek várhatók az átalakuló társa-
dalmakban, hogy milyen az a jó kormányzás, amely sikeresebbé teheti az európai integrációt, hogy 
a digitalizációval és a technológiai fejlődéssel járó társadalmi és gazdasági változások hogyan já-
rulhatnak hozzá egy élhetőbb és fenntarthatóbb Európához, és hogy az Európai Uniónak hogyan 
is kellene reagálnia ezekre a kihívásokra annak érdekében, hogy ezek a válaszok hozzájáruljanak a 
gazdasági növekedéshez, a beruházások bővüléséhez, a munkahelyek teremtéséhez valamint a 
jóléti rendszerek fenntarthatóságához 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. E 33 tézis apropóján szervezte meg a konferenciát a Magyar Közgazdasági 
Társaság a Budapest Institute of Banking Zrt.-vel, a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszé-
kével, az Eötvös Loránd Tudományegye-tem Gazdálkodástudományi Intézetével, valamint a cseh, 
a szlovák és a lengyel közgazdasági tár-saságokkal együttműködésben az ELTE Egyetemi Kong-
resszusi 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 Sop-
roni Egyetem docense, a CEU, az ELTE és a Veronai Egyetem oktatója. Délután két panelbe-
szélgetéssel folytatódott a program. Elsőként a V4-es országok tapasztalatait osztotta meg a hall-
gatósággal Bogusław Fiedor, a Lengyel Közgazdasági Társaság alelnöke, a Wroclaw-i Közgazda-
ságtudományi Egyetem közgazdász professzora, korábbi rektora; Kamil Galuščák, a Cseh Köz-
gazdasági 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 professzora. E panel moderátora Halm Tamás, a 
Közgazdasági Szemle főszerkesztője, az MKT elnökségi tagja volt. A második panel a közgazda-
ságtan és a közgazdasági (felső)oktatás magyarországi reformjáról 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 el-
nöke, a Szent István Egyetem egyetemi tanára; Trautmann László, a BCE Közgazdaságtudományi 
Karának egyetemi docense, korábbi dékánja, az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának el-
nöke; valamint Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és közgazdasági 
elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója részvételével. E beszélgetés moderátora Lehmann Kris-
tóf, a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékének megbízott tanszékvezetője volt. A konfe-
rencia 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 
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 2019. szeptember 10-i, 
prágai 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 az év végén 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. 

 

 

 



5. Szakértői műhelybeszélgetések 

 

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. 

 

6. 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 MKT rendezvényei megtalálhatók a társaság honlapján, a https://www.mkt.hu/esemenyek/ 
címen. 

 
7. Az MKT javaslatai 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 va-
gyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter – tagtársunk – vezeti. A miniszter jelezte, hogy a 



szükséges intézkedések, cselekvési tervek, akciótervek mielőbbi kidolgozásában 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. 

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. Az MKT szakosztályai több héten át folyamatosan gyűjtötték és fogalmazták meg 
javaslataikat – ki-ki elsősorban a maga ágazatában – a koronavírus okozta gazdasági károk lehető-
ség szerinti minimálására és a növekedés újraindítására vonatkozóan. Az eddig megfogalmazott 
javaslatok közül több mint százat az MKT eljuttatott a Bártfai-Mager Andrea vezette akciócso-
portnak.  

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.  

 

*     *     *     *     * 

 

Kedves Tagtársunk! Ezúton köszönjük valamennyi aktív szakosztályunknak és megyei szervezetünknek, 
illetve e szervezetek elnökeinek, titkárainak, elnökségi tagjainak a hároméves munkát, amellyel hozzájárultak az 
MKT szakmai programkínálatának színesítéséhez. Köszönjük rendezvényeink előadóinak a közreműködésüket, 
támogatóinknak, szponzorainknak az anyagi hozzájárulásukat az MKT működéséhez, tevékenységéhez. És 
természetesen köszönjük aktív, tagdíjat fizető tagjainknak a támogatásukat és lankadatlan érdeklődésüket a 
Magyar Közgazdasági Társaság szakmai munkája és rendezvényei iránt! Valamennyiükre nagyon számítunk az 
MKT 2020–2023-as elnökségi ciklusában is. 

 
Budapest, 2020. május 4. 

                                                            
             Pleschinger Gyula                                                 Hegedüs Éva 
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