
Kedves Vendégeink! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Közgazdasági Társaság év végi 
rendezvényén. Az elmúlt percekben a fertődi Esterházy-kastély zenekara, 
az Esterházy Hofkapelle szólistái varázsolták ide egy barokk karácsony 
hangulatát. Szeretném őket név szerint is kiemelni: Bodrogi Éva 
szopránénekesnő, Vitárius Piroska és Hadházy Ildikó hegedűművészek, 
Megyeri Vályi Csilla – csellóművész, valamint a zenekar – és az 
Eszterháza Központ – művészeti vezetője, Rácz Márton örvendeztetett 
meg minket ezzel a gyönyörű muzsikával. 
 
Kedves Vendégeink! Az év utolsó napjai mindig alkalmat adnak a 
számvetésre, a visszatekintésre és az elvégzett munka értékelésére. Ennek 
kapcsán szeretnék röviden néhány gondolatot megosztani Önökkel. 
 
Ahogyan jöttünk fel ide, a lépcsőfordulóban elhaladtunk Csontváry egyik 
leghíresebb és legnagyszerűbb alkotása, a Zarándoklás a cédrusokhoz 
című festménye mellett. Erről jutott eszembe az a rendkívül plasztikus 
kép, ahogyan – talán Halm Tamás – egy élő fához hasonlította a Magyar 
Közgazdasági Társaságot. Olyan fához, amelynek egyes ágai néha 
elszáradnak, de a helyükbe újabb és újabb ágak nőnek, és így lesz idővel 
egyre nagyobb és egyre erősebb ez a fa. 
Azt hiszem, ebben az évben a Magyar Közgazdasági Társaságra 
leginkább az új hajtások voltak a jellemzőek. Mögöttünk van egy sikeres 
vándorgyűlés, egy jól sikerült FIKOT, egy ugyancsak eredményes 
KÁMFOR, és néhány kiváló konferencia, többek között a Költségvetési 
Tanáccsal közösen. Az elnökség formális ülésein ezeket részletesen 
értékeltük, így most nem is ejtenék róluk több szót. 
 
Az idei év számos változást hozott az MKT életében. Voltak szomorú 
események is – eltávozott közülünk néhány kedves, régi tagtársunk: 
Hoós János, Vigvári András és Augusztinovics Mária. Emléküket 
szeretettel megőrizzük. 



 
Persze ünneplésre is adott okot bőven ez az esztendő. Három új 
szakosztállyal gazdagodott az MKT: megalakult a fejlesztéspolitikai, 
a sportgazdaságtani, valamint mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szakosztályunk, az ifjúsági bizottságunk pedig hónapról hónapra 
örvendetesen bővíti a tevékenységét. Legutóbb, néhány hete például a 
Műegyetemen alakult meg az MKT ifjúsági szervezete. 
 
Kedves Vendégeink! A tavaszi tisztújítási folyamat nem csak az országos 
elnökség és a felügyelőbizottság összetételében hozott változást. Több 
szakosztályunknál lelkes, új vezetőket választottak. A Pénzügyi 
szakosztálynál Nagy Márton, a Munkaügyi szakosztálynál Bagó József, 
a Nemzetközi szakosztályunknál pedig Ferkelt Balázs vitt új életet a 
szervezetbe. Hasonló változások történtek néhány megyei szervezetnél 
is: Szegeden Troján Tamás,  
Debrecenben Nábrádi András, Pécsett Láng Róbert, Veszprémben 
pedig Molnár Tamás vette át az MKT helyi szervezetének irányítását. 
 
Legalább ennyi okot adott az ünneplésre az, hogy idén 70. születésnapján 
Roóz Józsefet, 75. születésnapján Becsky Róbertet, 90. születésnapján 
pedig Román Zoltánt köszönthettük. 
 
És persze ha a 2014-es esztendőt értékeljük, nem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, hogy alelnökünket, Török Ádám 
professzor urat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárává 
választották. Az informatikai szakosztályunk elnöke, elnökségi tagunk, 
Pongrácz Ferenc úr a közelmúltban az AmCham elnöke lett. Végül, 
de nem utolsó sorban alelnökünknek, Bod Péter Ákos professzor 
úrnak a nemrégiben átvett akadémiai doktori címéhez gratulálunk. 
Azt hiszem, bizton állíthatjuk: mindhárom kitüntető cím a Magyar 
Közgazdasági Társaság pozícióit is erősíti. 
 



És ha már a társaság pozíciójánál tartunk, nem mehetünk el szó nélkül 
amellett sem, hogy a Magyar Nemzeti Bank szíves támogatásának 
köszönhetően sikerült pénzügyileg is megerősítenünk – reményeim 
szerint hosszú évekre – az MKT helyzetét. Emellett pedig természetesen 
köszönetet kell mondanunk legfőbb szponzorainknak, az OTP 
Banknak, a Magyar Tudományos Akadémiának és a Szerencsejáték 
Zrt.-nek is. Az ő támogatásuk is elengedhetetlen volt ahhoz, hogy most 
azt mondhassuk: sikeres és eredményes évet zárt a Magyar Közgazdasági 
Társaság. 
 
A munka persze nem áll, nem állhat meg. Nagyon sok feladat vár ránk a 
2015-ös esztendőben. Az anyagi forrásaink erre meglesznek, a terveink 
megvalósításához pedig ezúton kérem, kérjük valamennyiük segítségét és 
aktív közreműködését. 
 


