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a magyar Közgazdaságtudományi egyesület  
11. konferenciája

Budapest, 2017. december 18–19.

a magyar Közgazdaságtudományi egyesület (mKe) 2017-ben is megrendezte szo-
kásos éves konferenciáját. az esemény a magyarországi, valamint a külföldön élő és 
kutató magyar közgazdászok számára kívánt fórumot biztosítani arra, hogy meg-
ismerjék egymás legfrissebb tudományos eredményeit. a karácsony előtti időpont 
célja kifejezetten az volt, hogy a külföldön élő kutatók is részt tudjanak venni a 
konferencián. Bár a résztvevők és az előadások nyelve általában magyar volt, angol 
nyelvű előadók és előadások sem voltak kizárva a konferenciáról. az elfogadott 
tanulmányokkal szemben a fő követelmény az volt, hogy elméleti és/vagy adatokra 
épülő, tudományos igényű munkák legyenek. az előadott tanulmányok ennek meg-
felelően elméleti modelleket, ökonometriai vizsgálatokat, kísérleti eredményeket 
vagy ezek kombinációit tartalmazták.

a 2017-es konferencia 19 szekciójában összesen 57 tanulmány hangzott el. a témák 
lefedték az elméleti és alkalmazott közgazdaságtan (economics) és pénzügytan 
(finance) főbb területeit: makroökonómia, munkagazdaságtan, játékelmélet, nemzet-
közi kereskedelem, vállalati pénzügyek, eszközárazás és hálózatok közgazdaságtana. 
minden előadáson egy felkért hozzászóló adott visszajelzést a szerzőknek, ezzel is ser-
kentve az eredmények jobb megértését és a kutatás folytatását. a résztvevők száma 
– az előadókat, hozzászólókat és a hallgatóságot is beleértve – jóval meghaladta a szá-
zat. ezzel az éves mKe-konferencia a legnagyobb általános célú konferencia magyar-
országon a közgazdaság-tudomány területén.

az egyesület létrejötte óta hagyomány, hogy a konferencián két díszelőadás is 
elhangzik. az egyik díszelőadó minden esetben egy külföldön élő, vezető egyetemen 
oktató-kutató kolléga. 2017-ben Fluck Zsuzsannát, a michigan state university – eli 
Broad College of Business docensét kértük fel, aki „Optimális pénzügyi szerződések 
és tőkebefektetések” címmel tartott előadást. a másik díszelőadó Tasnádi Attila, a 
Budapesti Corvinus egyetem egyetemi tanára volt, aki a magyarországon aktív, jelen-
tős tudományos eredményeket elérő kutatókat képviselte „Választási rendszerek nor-
matív elemzése” című előadásával.

egy további fontos hagyomány a diplomadíj, amelyet 2011-ben vezetett be az 
egyesület. erre mind alapképzésben, mind mesterképzésben végző hallgatók diplo-
mamunkája nevezhető. 2017-ben az alapszakos kategóriában három, a mestersza-
kos kategóriában 10 pályázat érkezett. a legjobb tanulmányokat az egyesület díjjal 
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jutalmazta, és ezeket a díjazottak a konferencián előadhatták. a mesterszakos kate-
gória két első díjasa Bárdits Anna és Szabó Bence voltak, mindketten a Közép- európai 
egyetem végzősei.

a konferencián előadók lehetőséget kaptak arra, hogy tanulmányukat a Közgaz-
dasági szemle mKe-különszámában megjelentessék. a megjelenés nem automa-
tikus: a beküldött tanulmányok ugyanolyan bírálati folyamaton mentek keresztül, 
mint a szemle bármelyik más számában. ennek a folyamatnak az eredménye ez a 
szám, amelyben az olvasó nyolc tanulmányt olvashat.

Reméljük, hogy a különszám és a konferencia rövid ismertetése még többek kedvét 
hozza meg a részvételhez és az ezt követő, a Közgazdasági szemlében történő publiká-
lási lehetőséghez. az idei konferenciára 2018. december 20–21-én kerül sor, az egyik 
díszelőadó Kondor Péter (london school of economics), a másik pedig Köllő János 
(az mKe hivatalba lépő elnöke) lesz. 

Kellemes olvasást kívánunk!

Benczúr Péter, Kónya István, Lieli Róbert, Reiff Ádám, Szabó-Morvai Ágnes,
az mKe elnöksége


