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Beszámoló a Közgazdaságtudományi Bizottság 
újraválasztásáról 

A Közgazdaságtudományi Bizottság öntevékeny, alulról szervezõdõ tudományos fórum. 
Ülésein megvitatja a véleményezési határkörébe tartozó témákat, figyelemmel kíséri és 
segíti az MTA IX. osztály tevékenységét, tudományos elõadásokat szervez, amelyeket 
széles körben, a közel 300 köztestületi tag számára meghirdet a szakmai élet felpezsdíté
se és a köztestületi tagság aktivizálása érdekében. 

A 2005. októberi újraválasztás elõkészületeként a leköszönõ vezetõség 25 fõs jelöltlis
tát állított össze a következõ szempontok figyelembevételével: 

a) a bizottság mind földrajzi/intézményi értelemben, mind pedig a tudományterülete
ket illetõen jól reprezentálja a hazai közgazdasági kutatást és oktatást; 

b) a bizottság tagjai közé tehetséges fiatalok is bekerülhessenek; 
c) a korábbi tagok közül azonban ne kerüljenek fel a listára azok a kollégák, akik 

egyáltalán nem, vagy csak néhány alkalommal vettek részt az elmúlt három évben az 
üléseken; 

d) az akadémiai szabályzat szerint az MTA IX. osztály tagjai bejelentkezés alapján 
vehetnek részt a bizottság munkájában (így rájuk nem kell szavazni), továbbá Bródy 
Andrást tiszteletbeli tagnak javasolta a leköszönõ vezetõség, amit az újraválasztott bizott
ság az alakuló ülésén közfelkiáltással megszavazott. 

A szavazási felhívás kiküldésekor egyben a leköszönõ vezetõség felkérte a köztestületi 
tagságot további jelöltek állítására is, így összesen 46 jelöltre lehetett szavazni. 

A köztestületi tagságból 82-en éltek a szavazati jogukkal, azonban 10 szavazat késve, 
csak az eredmény kihirdetése után érkezett meg. Néhány szavazónál a jogosultság kérdé
se merült fel, mert az akadémiai szabályzat fogalmazása eltérõ értelmezéseket váltott ki. 
Mivel a kérdéses szavazatok érvénytelenítése mindössze egy személyben módosítaná az 
újraválasztott bizottság összetételét, ezért a leköszönõ vezetõség azt a javaslatot tette, 
hogy a tervezett 20 helyett 21 fõs legyen a bizottság (akadémikusok nélkül számított) 
létszáma, így sem az esetlegesen jogosulatlan szavazatok miatt nem marad ki egy kollé
ga, sem pedig a jó szándékkal, de esetlegesen jogosulatlanul kellõ szavazatot gyûjtött 
kolléga sem marad ki. Ezek alapján az újraválasztott Közgazdaságtudományi Bizottság 
tagja: Antal László, Augusztinovics Mária, Bara Zoltán, Csaba László, Darvas Zsolt, 
Farkas Beáta, Fazekas Károly, Fertõ Imre, Gál Róbert Iván, Király Júlia, Laki Mihály, 
Major Iván, Mátyás László, Mihályi Péter, Oblath Gábor, Simonovits András, Szabó 
Katalin, Száz János, Vörös József, Voszka Éva.1 

A 2005. október 20-ai alakuló ülésen a leköszönõ vezetés beszámolóját követõen az 
újraválasztott bizottság hároméves programjában a következõ fõbb témaköröket jelölte 
meg. 

– A közgazdasági felsõoktatás nyitott kérdései. A BA- és PhD-képzés elfogadott rend
szere számos problémát vet fel, és az MA-képzés várható kialakításában is számos kér

1 A szintén megválasztott Pete Péter nem vállalta a bizottság munkájában való részvételt. 
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dõjel merül fel. A felsõoktatási kérdésekrõl rendezendõ ülésekre meg kellene hívni dön
téshozó kollégákat (például az OM vezetõit). Fontos lenne továbbá, hogy a bizottság 
tagjai azzal is segítsék a felsõoktatást és a PhD-képzést, hogy részt vesznek társintézmé
nyek által is szervezett konferenciákon, elvállalnak opponensi feladatokat, és konkrét 
segítséget adnak hallgatói megkeresés esetén. 

– Elõadások. A tudományos ismeretterjesztõ elõadások sorozata folytatódjon (mint 
például a Nobel-díjasokról szóló elõadássorozat). 

– Nyitottság nemzetközi téren. A bizottságnak nincsen költségvetése, amelybõl külföl
di meghívásokat finanszírozna, azonban betölthetne egy információszolgáltatási szerepet 
azzal, hogy összegyûjti és továbbítja a különbözõ intézmények szemináriumainak és kon
ferenciának programját. Amennyiben más okból Magyarországon tartózkodik egy neves 
külföldi professzor, akkor próbáljuk meg egy bizottsági elõadásra is felkérni. 

– Internetes honlap. Legyen a bizottságnak az akadémia honlapján belül egy önálló 
internetes honlapja, amely a köztestületi tagság számára, illetve bármilyen külsõ érdeklõdõ 
számára is elérhetõ. Legyenek fenn ezen a honlapon a bizottsági ülések jegyzõkönyvei, és 
hivatkozások a különbözõ intézmények szemináriumsorozataira és konferenciáira.2 

– A IX. osztályhoz tartozó bizottságokkal való együttmûködés. Fontos lenne a társbi
zottságokkal való együttmûködést erõsíteni, valamint javaslatot tenni a bizottságok vá
lasztási rendszerére. 

– Fiatalok bevonása a köztestületbe. Fontos lenne a végzõs PhD-diákokkal a bizottság 
tevékenységét megismertetni, és bevonni õket a köztestületbe. 

– Közgazdasági Szemle. Át kell tekinteni a Közgazdasági Szemle (amelynek a bizott
ság a szerkesztõbizottsága) szerkesztési elveit és a gyakorlati mûködését. 

Az alakuló ülésen a bizottság a leköszönõ elnököt, Csaba Lászlót, egyhangúan újravá
lasztotta elnöknek, a leköszönõ titkárt, Darvas Zsoltot, pedig titkárnak. A tárelnökök 
megválasztásáról a 2005. december 15-ei ülés döntött, amelynek értelmében a bizottság 
társelnökei Király Júlia és Vörös József. 

Darvas Zsolt 

2 Az internetes honlapnak az MTA honlapján történõ elhelyezéséig a bizottság titkára saját honlapján teszi 
közzé ezen információkat (a késõbbiekben pedig innen egy hivatkozás mutat majd a végsõ elhelyezésre), 
melynek elérhetõsége: http://www.uni-corvinus.hu/darvas/MTA_KTB/MTA_KTB.htm. 


