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Beszámoló a Közgazdaságtudományi Bizottság 
újraválasztásáról 

Az akadémiai ciklusokhoz igazodva, 2008. szeptember 16-án újraválasztották az MTA 
Közgazdaságtudományi Bizottságát. A korábbi idõszak aktivitási mutatóját meghaladva, 
ezúttal 115 köztestületi tag vett részt az elektronikus szavazásban. A szavazás eredménye 
lapunk belsõ címoldalán is olvasható, hiszen az új szerkesztõbizottságot a Közgazdaság
tudományi Bizottság és tisztségviselõi adják. Az újjáválasztott Közgazdaságtudományi 
Bizottság alakuló ülését 2008. szeptember 25-én tartotta. Jelen volt 16 fõ: Augusztinovics 
Mária, Csaba László, Farkas Beáta, Fazekas Károly, Halpern László, Hámori Balázs, 
Kapás Judit, Karsai Gábor, Király Júlia, Laki Mihály, Major Iván, Oblath Gábor, Szabó 
Katalin, Szanyi Miklós, Simonovits András és Tóth István György. Kimentette magát: 
Antal László, Chikán Attila, Darvas Zsolt, Fertõ Imre, Vörös József. 

Az ülés kezdetén Csaba László leköszönõ elnök, aki két cikluson keresztül fogta össze 
a bizottság munkáját, beszámolt a 2005 és 2008 közötti idõszak eredményeirõl és problé
máiról. A következõkben lényegében az elnöki beszámolót adjuk közre, és beszámolunk 
a bizottság tisztségviselõinek megválasztásáról, amire az alakuló ülésen került sor. 

Eredmények. 1. A bizottság 2002–2005-höz hasonlóan rendszeresen, három-négy ha
vonta ülésezett. Az ülésekrõl jegyzõkönyv készült, a bizottság saját honlapján elérhetõ 
(http://web.uni-corvinus.hu/darvas/MTA_KTB/MTA_KTB/htm), és ott valamennyi do
kumentum letölthetõ (köztük a szavazás részletes eredményei – a szerkesztõ). 

2. A Közgazdaságtudományi Bizottság a IX. Osztály egyetlen, választással létrejövõ 
közössége, autonóm önigazgató testület, az MTA céljával összhangban a magyar nyelvû 
tudományosság és a hazai kutatói közösség fejlesztését hivatott szolgálni. Csaba László 
megalapozatlannak nevezte azokat a felvetéseket, amelyek alapján egyik, az elõzõ cik
lusban megválasztott tagunk – a sztálinizmus maradványának minõsítve mûködésünket – 
lemondott, s azt is, hogy hiányzik a nagyhatású kutatóhelyek arányos képviselete (ami 
nem irányított választásnál elõfordul). Voltak, akik nemcsak magukat, de tanítványaikat 
is távol tartották mind a köztestülettõl, mind az anyanyelven való közlés nem csekély 
erõfeszítésétõl. Ez nem tekinthetõ a korszerû, versenyképes gondolkodás jelének és kö
vetendõnek sem. 

3. A Közgazdaságtudományi Bizottság tartalmi munkájának középpontjában a közgaz
daságtan öndefiníciójának és fejlõdésének a tanulmányozása állt. A közgazdaságtan mû
velése semmiképpen sem azonos egy meghatározott módszer követésével, hanem plurá
lis jellegû, eltérõ iskolák versenye jellemzi. Különösen E. Han Kim – utóbb a Journal of 
Economic Perspectivesben közzétett – cikkének bizottsági vitájában hangsúlyozták, hogy 
a hazai közgazdaságtan – kutatási tárgya és kapcsolatrendszerébõl adódóan – nem szelle
mi kisebbrendûségbõl különbözik az amerikaitól. 

4. A Közgazdaságtudományi Bizottság feladatának tartotta az új tudományos eredmé
nyek, mindenekelõtt könyvek bemutatását és a felsõoktatási tananyagok tartalmi vitáját is. 

5. A Közgazdaságtudományi Bizottság rendszeres és kiterjedt kapcsolatot tartott a köz
testülettel, minden ülését meghirdette a köztestület elérhetõ tagjainak. Tevékenységünk 
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pozitívuma és bírálata egyben, hogy számos ülésen többségben voltak a nem választott 
tagok. (Volt olyan választott tagunk, akinek három éven át a rögzített idõpontban tartott, 
maximum 90 perces ülések közül mindössze egyetlen alkalommal volt lehetõsége a rész
vételre.) 

6. A 2008. évi szavazásban azonban már 115-en vettek részt (azaz az elérhetõ köztes
tületi tagságnak majdnem a fele a élt a szavazati jogával), amely számottevõen meghalad
ja a három évvel korábbi 72 fõt. 

7. A Közgazdaságtudományi Bizottságban folyamatosan érvényesült a regionális szem
pont, a fõvároson kívüli kutatóhelyek, így Pécs, Szeged, Debrecen és Veszprém folya
matos képviselete. 

8. A Közgazdaságtudományi Bizottság és a IX. Osztály között a kapcsolat és az infor
mációáramlás rendszeres volt. 

Gyengeségek. 1. Nem a Közgazdaságtudományi Bizottság hatásköre, de az akadémiai 
információhálózat (köztük a köztestületi adatbázis) fejlettségét minõsíti, hogy a 300 fõt 
meghaladó számú köztestületi tag közül csak 170-180 elérhetõ. A holt lelkek aránya az 
adatbázisban még mindig jelentõs, bár csökkent. A jövõben bizonyára nem lehet a postai 
levelezés módszerére visszatérni, holott ez a reprezentativitást érintõ kérdés. 

2. Igen változó volt a Közgazdaságtudományi Bizottság programjai iránti érdeklõdés 
és a választott tagok részvétele is. 

3. Csekély maradt az egyes iskolák és kutatási területek közti párbeszéd. 
4. Mindezeket megjelenítve a Közgazdaságtudományi Bizottság jegyezte Közgazda

sági Szemle és az ugyancsak akadémiai lap, Acta Oeconomica recenziós rovata sze
rény, a hazai szerzõktõl mindkét fórumon sok az egyetlen hivatkozást sem kiváltó 
közlemény. 

5. Az MTA elnökségének és közgyûlésének többszöri kezdeményezése ellenére sincs 
megoldva a 35 év alattiak, a PhD-nemzedék bevonása az akadémiai közéletbe és a köz
testületbe. A korábbi automatikus beléptetés nyilván nem járható út, de ezen sürgõsen 
segíteni kell, különösen a doktori iskolákban aktív közgazdaságtudományi bizottsági ta
gok révén. 

Személyi döntések. A Közgazdaságtudományi Bizottság 20 megválasztott köztestületi 
tagján túl az akadémikusok, amennyiben ezt igénylik, automatikusan tagjai a bizottság
nak. A IX. Osztály akadémikus tagjai közül a következõk jelezték érdekeltségüket a 
Közgazdaságtudományi Bizottság munkájában a 2008–2010-es idõszakra: Bélyácz Iván, 
Csaba László, Erdõs Tibor, Mátyás Antal, Palánkai Tibor, Simai Mihály és Zalai Ernõ. 
A választott tagok listáját és a szavazatszámokat/helyezéseket Darvas Zsoltnak, a bizott
ság leköszönõ titkárának a köztestület tagjaihoz intézett 2008. szeptember 17-i körlevele 
tartalmazza. 

A 20 tagú bizottságból 16-an jelen voltak az alakuló ülésen, vagyis a határozatképes
ség fennállt. A fenti beszámolót az ülés tudomásul vette azzal, hogy felhívja a figyelmet 
a köztestületi adatbázis karbantartásában és a köztestület mûködtetésében az MTA titkár
ságára háruló feladatokra. 

A Közgazdaságtudományi Bizottság titkos szavazással választotta meg új tisztségvise
lõit (szavazószámláló bizottság: Halpern László és Csaba László). Egyhangúan elnökké 
választották Simonovits Andrást (DSc, Közgazdaságtudományi Intézet, Közép-európai 
Egyetem és Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), és titkárrá Szanyi Mik
lóst (PhD, Világgazdasági Kutatóintézet és Debreceni Egyetem). 14-14-14 szavazattal 
társelnökké választották Darvas Zsoltot, Király Júliát és Szabó Katalint. 


