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Beszámoló az MTA Közgazdaságtudományi 
Bizottságának újraválasztásáról 

2002. október 31-én az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága ülést tartott, amelyen 
a leköszönõ elnökség nevében Zalai Ernõ, az MTA tagja beszámolt a bizottság munká
járól. A bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadta. 

E beszámoló végén táblázatban közöljük az újraválasztott bizottság tagjainak listá
ját. A bizottságnak automatikusan tagjai a választott doktorképviselõk és – kívánságuk 
esetén – a közgazdász akadémikusok. A többi bizottsági tagot a köztestületi tagok 
választották. A 280 tagból nyolcvanan éltek a szavazati jogukkal. A 14 választott bi
zottsági tagot a táblázatban csillaggal jelöljük. 

Az újjáalakult bizottság az ülés során egyhangúan megválasztotta az új vezetõséget: 
Csaba László – elnök, Szabó Katalin – társelnök, Vörös József – társelnök, Darvas 
Zsolt – titkár. 

A Közgazdaságtudományi Bizottság öntevékeny, alulról szervezõdõ tudományos fó
rum. Ennek szellemében a jelen lévõ tagok fontosnak tarják a korábbi elnökség által 
írásban is megfogalmazott küldetés és a konkrét célkitûzések továbbvitelét. A program
alkotásról kialakult vitában az újonnan megválasztott tagok a következõ fõbb javasla
tokat fogalmazták meg. 

– Célként tûzzük ki rendszeres tudományos elõadások szervezését, elsõsorban átfo
gó, state of the art témakörökben. Témajavaslatként elhangzott például a közgazdasági 
elmélet egyes nagy kérdéseinek a körüljárása, az agrárgazdaságtan és a monetáris 
makroökonómia újabb kutatási eredményeinek bemutatása. Javaslat érkezett a közgaz
dasági Nobel-díjasok életmûvét bemutató elõadásra, továbbá az akadémiai doktori vé
désre készülõk – a védés során elhangzó (vagy a kiküldött anyagokra hivatkozva el sem 
hangzó) összefoglalónál – hosszabb elõadásaira. 

– A bizottság önszervezõdõ jellege, a hazai tudományos élet és a pályakezdõ közgaz
dászok jobb megismerése érdekében is – a bizottsági rendezvények látogatásán túlme
nõen – a tagok fontosnak tartják az akadémiai doktori védések és a PhD-védések láto
gatását is. 

– A bizottság által szervezett tudományos rendezvényeket széles körben meghirdet
jük, felhasználva az MTA bizottságának – köztestületi jellegébõl – fakadó elõnyét. A 
280 köztestületi tag – kívánságra – elektronikus úton értesítést kap a bizottság rendez
vényeirõl, továbbá a közgazdasági karokon a hallgatók részére is célzottan eljuttatjuk 
a meghívókat. 

– Mérlegelésre érdemes, hogy megvitatásra kerüljenek-e a gazdaságpolitikát érintõ 
(akár az EU-csatlakozással összefüggõ) közgazdasági kérdések. 

– A tagok fontosnak tartják a PhD-képzéssel kapcsolatos kérdésekrõl egy külön vita 
folytatását, amelyen a doktori iskolák vezetõi 5-10 perces bevezetõben vázolják tapaszta
lataikat. Ezek írásos változatait az ülést megelõzõen szétküldik a bizottsági tagoknak. A 
MAB által a témában készített tanulmány is hasznos támpontokat adhat a vitához; a tanul
mány a következõ internetcímrõl tölthetõ le: http://www.mab.hu/a_publikaciok.html. 
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Az újjáválasztott MTA Közgazdaságtudományi Bizottság tagjai 
(2003–2005 közötti idõszakra) 

Név Fokozat E-mailcím/telefon 

Augusztinovics Mária DSc auguszti@mail.matav.hu 
Bélyácz Iván* DSc belyacz@ktk.jpte.hu 
Bródy András* DSc brody@econ.core.hu 
Chikán Attila DSc chikan@bkae.hu 
Csaba László* DSc csabal@ceu.hu 
Csikós-Nagy Béla MTA rendes tagja telefon: 355-4081 
Darvas Zsolt* PhD darvaszs@mnb.hu 
Erdõs Tibor MTA rendes tagja – 
Falusné Szikra Katalin MTA rendes tagja BKÁE összehasonlító tanszék 
Farkas Beáta* CSc beata.farkas@sol.cc.u-szeged.hu 
Fertõ Imre* CSc ferto@econ.core.hu 
Király Júlia* CSc jkiraly@itcb.hu 
Kornai János MTA rendes tagja jkornai@colbud.hu 
Kozma Ferenc DSc erika.varga@bkae.hu 
Major Iván* DSc major@econ.core.hu 
Mátyás Antal MTA rendes tagja BKÁE közg. elm. tanszék (6359 mellék) 
Mátyás László* DSc Matyas@ceu.hu 
Muraközy László * CSc MURA@tigris.klte.hu 
Palánkai Tibor MTA levelezõ tagja tibor.palankai@bkae.hu 
Petschnig Mária Zita CSc pukrt@mail.datanet.hu 
Simai Mihály MTA rendes tagja msimai@vki3.vki.hu 
Simonovits András* DSc simonov@econ.core.hu 
Sipos Aladár MTA rendes tagja telefon: 319-3119 
Szabó Katalin DSc katalin.szabo@bkae.hu 
Száz János* CSc janos.szaz@bkae.hu 
Tarafás Imre CSc tarafas@lucifer.kgt.bme.hu 
Veress József DSc veressj@eik.bme.hu 
Voszka Éva* CSc voszka@yahoo.com 
Vörös József* DSc voros@ktk.jpte.hu 
Zalai Ernõ MTA levelezõ tagja erno.zalai@bake.hu 

* A köztestületi tagok által 2002. októberében megválasztott tagok. 


