
 

 

MKT-RENDEZVÉNYEK 

A Magyar Közgazdasági Társaság hírlevele   

 

 

 

 

 
Kedves Tagtárs! 

 

 Ön a Magyar Közgazdasági Társaság heti hírlevelét olvassa, amelyben megtalálja közelgő rendezvényeink, 
szakmai programjaink meghívóit, a társaság életével kapcsolatos híreket, valamint információkat kap a 
tagjaink által igénybe vehető kedvezményekről is. 
 
Konferenciáink, kerekasztal-beszélgetéseink, előadásaink többsége visszanézhető a Magyar Közgazdasági 
Társaság YouTube-csatornáján, illetve utólag is meghallgatható podcastunkban, többek között az 
Anchoron és a Spotify-on. 

 

 

KÖZELGŐ RENDEZVÉNYEK 

Pabooks & MNB: könyvünnep és kortárs művészeti kiállítás 
 

 

 

 

A május 14-15-i hétvégére ismét megnyitja kapuit az MNB Budai Központja a 

Krisztina körút 55. szám alatt, ahol a Nagy Könyvünnep És Kortárs Művészeti 

Kiállítás címet viselő rendezvénysorozat részeként, a Pallas Athéné 

Könyvkiadó számos kiadványának bemutatója mellett először lesz 

megtekinthető meg a Magyar Nemzeti Bank képzőművészeti gyűjteménye is. 

A rendezvény ingyenes, de szigorúan előzetes regisztrációhoz kötött. A 

részletes program ezen a linken, a regisztrációs felület pedig ide kattintva 

elérhető. 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA/videos
https://anchor.fm/mktpodcast
https://open.spotify.com/show/16DRjq10Nn5XmZhtKATWm1
https://www.mnb.hu/web/konyvunnep-kortarskiallitas
https://konyvunnepeskiallitas.mnbrendezveny.hu/
https://konyvunnepeskiallitas.mnbrendezveny.hu/


Az EU-források dilemmái a fővárosi régiókban 

 

 

 

Az EU-források allokációs dilemmái a fővárosi régiók speciális helyzetének 

tükrében – ezzel a címmel szervez online szakmai rendezvényt a Magyar 

Közgazdasági Társaság Fejlesztéspolitikai Szakosztálya 2022. május 17-én, 

kedden 15 órától a Webexen és az MKT YouTube csatornáján. A rendezvény 

bevezető előadását Kiss Gábor Ferenc, az Enrawell Consulting ügyvezetője 

tartja. Az ezt követő panelbeszélgetés résztvevői Heil Péter fejlesztéspolitikai 

szakértő; Szaló Péter, a Belügyminisztérium szakmai főtanácsadója és Szebeni 

Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. A résztvevőket Baráth Etele, a 

szakosztályának elnöke köszönti. További információk ezen a linken elérhetők. 

Naptáramhoz adom: Outlook ● Google Calendar 

 

  

 

 

Gyulay Zsolt Pekingről és a MOB-ról  

 

 

 

A 2022-es Pekingi Téli Olimpia eredményeit értékeli és a terveiről mesél a 

Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Sportközgazdasági Szakosztályának 

meghívására Gyulay Zsolt olimpiai és világbajnok kajakozó, a Magyar Olimpiai 

Bizottság (MOB) nemrégiben megválasztott elnöke 2022. május 17-én, kedden 

délelőtt 10 órától a Webexen és az MKT YouTube-csatornáján. A MOB 

elnökét Borbély Attila egyetemi tanár, az MKT Sportközgazdasági 

Szakosztályának elnöke kérdezi. További részletek, Webex- és YouTube-link az 

MKT honlapján, ezen a linken elérhető. 

Naptáramhoz adom: Outlook ● Google Calendar 

 

 

 

 

 

A nemek egyenlőségének jegybanki útjai  

 

 

 

Pathways to gender equality in central banks - ezzel a címmel szervez 

kétnapos online webináriumot a spanyol és a kolumbiai jegybankokkal 

együttműködésben a Nemzetközi Közgazdasági Társaság 2022. május 18-19-én 

a Zoom alkalmazásban. A webinárium részben a központi bankok kutatói által 

végzett, egyenlőtlenségeket és egyenlőtlenségeket vizsgáló kutatásokra 

összpontosít, az előadók között pedig ott lesz Temesváry Judit, a Fed vezető 

közgazdásza, az MKT Monetáris Politikai Szakosztályának elnökségi tagja is. 

Az online webinárium részletes programja ezen a linken letölthető. Regisztrálni 

ezen a linken lehet. A részvétel ingyenes. 

 

 

 

 

 

A pandémia közpénzügyi hatásairól  

 

 

 

A koronavírus-járvány közpénzügyi, államháztartási hatásairól szervezi meg a 

hagyományos a Budapest Public Finance Seminar konferenciát 2022. május 19-

én, csütörtökön 9 óra 30 perctől a Magyar Közgazdasági Társaság 

Államháztartási Szakosztálya, a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem. Az idén online formában, a Microsoft Teams alkalmazásban 

megrendezendő tanácskozáson többek között amerikai, osztrák, francia, lengyel, 

horvát és bosnyák előadók osztják meg gondolataikat a hallgatósággal. 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A 

konferencia részletes programja és a regisztrációs link ide kattintva elérhető. 

 

 

https://magyarkozgazdasagitarsasag.my.webex.com/magyarkozgazdasagitarsasag.my/j.php?MTID=mdaf64e3ec9b4f2869d8b4243e08b5a6c
https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA
https://www.mkt.hu/hu/2022/05/06/az-eu-forrasok-dilemmai-a-fovarosi-regiokban/
https://ical.yc.sg/383wPta
https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Az+EU-forr%C3%A1sok+dilemm%C3%A1i+a+f%C5%91v%C3%A1rosi+r%C3%A9gi%C3%B3kban&details=Az+EU-forr%C3%A1sok+allok%C3%A1ci%C3%B3s+dilemm%C3%A1i+a+f%C5%91v%C3%A1rosi+r%C3%A9gi%C3%B3k+speci%C3%A1lis+helyzet%C3%A9nek+t%C3%BCkr%C3%A9ben+%E2%80%93+ezzel+a+c%C3%ADmmel+szervez+online+szakmai+rendezv%C3%A9nyt+a+Magyar+K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+T%C3%A1rsas%C3%A1g+Fejleszt%C3%A9spolitikai+Szakoszt%C3%A1lya+2022.+m%C3%A1jus+17-%C3%A9n%2C+kedden+15+%C3%B3r%C3%A1t%C3%B3l+a+Webexen+%C3%A9s+az+MKT+YouTube+csatorn%C3%A1j%C3%A1n.&location=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA&dates=20220517T130000Z%2F20220517T150000Z
https://magyarkozgazdasagitarsasag.my.webex.com/magyarkozgazdasagitarsasag.my/j.php?MTID=macab51149ffe610b0b612cfc44ddf1c1
https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA
https://www.mkt.hu/hu/2022/04/27/gyulay-zsolt-pekingrol-es-a-mob-rol/
http://icalgen.yc.sg/?sub=Gyulay+Zsolt+Pekingr%C5%91l+%C3%A9s+a+MOB-r%C3%B3l&det=A+2022-es+Pekingi+T%C3%A9li+Olimpia+eredm%C3%A9nyeit+%C3%A9rt%C3%A9keli+%C3%A9s+a+terveir%C5%91l+mes%C3%A9l+a+Magyar+K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+T%C3%A1rsas%C3%A1g+%28MKT%29+Sportk%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1nak+megh%C3%ADv%C3%A1s%C3%A1ra+Gyulay+Zsolt+olimpiai+%C3%A9s+vil%C3%A1gbajnok+kajakoz%C3%B3%2C+a+Magyar+Olimpiai+Bizotts%C3%A1g+%28MOB%29+nemr%C3%A9giben+megv%C3%A1lasztott+eln%C3%B6ke+2022.+m%C3%A1jus+17-%C3%A9n%2C+kedden+d%C3%A9lel%C5%91tt+10+%C3%B3r%C3%A1t%C3%B3l+a+Webexen+%C3%A9s+az+MKT+YouTube-csatorn%C3%A1j%C3%A1n.+A+MOB+eln%C3%B6k%C3%A9t+Borb%C3%A9ly+Attila+egyetemi+tan%C3%A1r%2C+az+MKT+Sportk%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1nak+eln%C3%B6ke+k%C3%A9rdezi.&tz=CET&allday=false&sd=May+17%2C+2022&st=10%3A00+AM&ed=May+17%2C+2022&et=11%3A30+AM&venue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA&isub=true&idt=true&iv=true&dl=1
https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Gyulay+Zsolt+Pekingr%C5%91l+%C3%A9s+a+MOB-r%C3%B3l&details=A+2022-es+Pekingi+T%C3%A9li+Olimpia+eredm%C3%A9nyeit+%C3%A9rt%C3%A9keli+%C3%A9s+a+terveir%C5%91l+mes%C3%A9l+a+Magyar+K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+T%C3%A1rsas%C3%A1g+%28MKT%29+Sportk%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1nak+megh%C3%ADv%C3%A1s%C3%A1ra+Gyulay+Zsolt+olimpiai+%C3%A9s+vil%C3%A1gbajnok+kajakoz%C3%B3%2C+a+Magyar+Olimpiai+Bizotts%C3%A1g+%28MOB%29+nemr%C3%A9giben+megv%C3%A1lasztott+eln%C3%B6ke+2022.+m%C3%A1jus+17-%C3%A9n%2C+kedden+d%C3%A9lel%C5%91tt+10+%C3%B3r%C3%A1t%C3%B3l+a+Webexen+%C3%A9s+az+MKT+YouTube-csatorn%C3%A1j%C3%A1n.+A+MOB+eln%C3%B6k%C3%A9t+Borb%C3%A9ly+Attila+egyetemi+tan%C3%A1r%2C+az+MKT+Sportk%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1nak+eln%C3%B6ke+k%C3%A9rdezi.&location=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA&dates=20220517T080000Z%2F20220517T093000Z
http://www.iea-world.org/wp-content/uploads/2022/04/Webinar-Pathways-to-Gender-Equality-in-Central-Banks-Programme-final.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k9q12sCBQGKdT_k0Q_Eutw
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1930/


KÉSŐBBI RENDEZVÉNYEINK 

A cseh EU-elnökség prioritásairól 
 

 

 

 

Fél évre Csehország veszi át az Európai Unió soros elnöki tisztét 2022. július 

elsején. A cseh uniós elnökség célkitűzéseiről és prioritásairól tart online 

előadást - a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztályának 

meghívására - Bial Tibor, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövete 2022. 

június elsején, szerdán 17 órától a Webexen és az MKT YouTube-csatornáján. 

Naptáramhoz adom: Outlook ● Google Calendar 

 

 

 

 

 

Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről 
 

 

 

 

Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről - ezzel a címmel szervez 

online szakmai konferenciát - a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) 

Pályaorientációs Szakosztályával együttműködve - a Magyar Közgazdasági 

Társaság Munkaügyi Szakosztálya az eredetileg tervezetthez képest egy héttel 

korábban, 2022. június 2-án, csütörtökön 14 órától a Webexen és az MKT 

YouTube-csatornáján. A rendezvény előadója: Borbély-Pecze Tibor Bors 

egyetemi docens, az MPT alelnöke, a Pályaorientációs Szakosztály elnöke. 

További részletek, Webex- és YouTube-link az MKT honlapján. 

Naptárba mentem: Outlook ● Google Calendar 

 

 

 

 

 

A pandémia kedvezőtlen oktatási hatásairól 
 

 

 

 

A koronavírus-járvány okozta iskolabezárások oktatási hatásairól, a tanulási 

veszteségek enyhítéséről szervez nemzetközi online konferenciát a Világbankkal 

együttműködésben a cseh Demokrácia és Gazdasági Elemzések Intézete 2022. 

június 21-én, kedden 13 órától, neves világbanki és nemzetközi előadókkal. 

Az angol nyelvű konferencia részletes programja ide kattintva elérhető. 

Regisztrálni ezen a linken lehet. A részvétel ingyenes. 

 

 

 

HÍREK 

Közgazdász-vándorgyűlés: idén Szegeden, jövőre Egerben 
 

 

 

 

A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége május 6-i ülésén tárgyalt az idei, 

60. Közgazdász-vándorgyűlés előkészületeiről. A konferencia szeptember 22-

én csütörtökön délelőtt a nyitó plenáris üléssel veszi kezdetét Szegeden, 

csütörtökön délután és péntek délelőtt 4 tematikus szekció előadásait, illetve 

kerekasztal-beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők, pénteken délután 

pedig plenáris üléssel tárul a konferencia. A szakmai programok 

előkészületeiről hamarosan tájékoztatjuk tagjainkat.  

Az MKT elnöksége döntött arról is, hogy a 2023. évi 61. Közgazdász-

vándorgyűlésnek Eger városa ad otthont. 

 

 

 

https://magyarkozgazdasagitarsasag.my.webex.com/magyarkozgazdasagitarsasag.my/j.php?MTID=mf9ddafc4c2acf7d9516c797a3a71912a
https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA
http://icalgen.yc.sg/?sub=A+cseh+EU-eln%C3%B6ks%C3%A9g+priorit%C3%A1sair%C3%B3l&det=F%C3%A9l+%C3%A9vre+Csehorsz%C3%A1g+veszi+%C3%A1t+az+Eur%C3%B3pai+Uni%C3%B3+soros+eln%C3%B6ki+tiszt%C3%A9t+2022.+j%C3%BAlius+elsej%C3%A9n.+A+cseh+uni%C3%B3s+eln%C3%B6ks%C3%A9g+c%C3%A9lkit%C5%B1z%C3%A9seir%C5%91l+%C3%A9s+priorit%C3%A1sair%C3%B3l+tart+online+el%C5%91ad%C3%A1st+-+a+Magyar+K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+T%C3%A1rsas%C3%A1g+Eur%C3%B3pai+Uni%C3%B3s+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1nak+megh%C3%ADv%C3%A1s%C3%A1ra+-+Bial+Tibor%2C+a+Cseh+K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g+budapesti+nagyk%C3%B6vete+2022.+j%C3%BAnius+elsej%C3%A9n%2C+szerd%C3%A1n+17+%C3%B3r%C3%A1t%C3%B3l+a+Webexen+%C3%A9s+az+MKT+YouTube-csatorn%C3%A1j%C3%A1n.&tz=CET&allday=false&sd=Jun+1%2C+2022&st=5%3A00+PM&ed=Jun+1%2C+2022&et=6%3A30+PM&venue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA&isub=true&idt=true&iv=true&dl=1
https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=A+cseh+EU-eln%C3%B6ks%C3%A9g+priorit%C3%A1sair%C3%B3l&details=F%C3%A9l+%C3%A9vre+Csehorsz%C3%A1g+veszi+%C3%A1t+az+Eur%C3%B3pai+Uni%C3%B3+soros+eln%C3%B6ki+tiszt%C3%A9t+2022.+j%C3%BAlius+elsej%C3%A9n.+A+cseh+uni%C3%B3s+eln%C3%B6ks%C3%A9g+c%C3%A9lkit%C5%B1z%C3%A9seir%C5%91l+%C3%A9s+priorit%C3%A1sair%C3%B3l+tart+online+el%C5%91ad%C3%A1st+-+a+Magyar+K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+T%C3%A1rsas%C3%A1g+Eur%C3%B3pai+Uni%C3%B3s+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1nak+megh%C3%ADv%C3%A1s%C3%A1ra+-+Bial+Tibor%2C+a+Cseh+K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g+budapesti+nagyk%C3%B6vete+2022.+j%C3%BAnius+elsej%C3%A9n%2C+szerd%C3%A1n+17+%C3%B3r%C3%A1t%C3%B3l+a+Webexen+%C3%A9s+az+MKT+YouTube-csatorn%C3%A1j%C3%A1n.&location=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA&dates=20220601T150000Z%2F20220601T163000Z
https://magyarkozgazdasagitarsasag.my.webex.com/magyarkozgazdasagitarsasag.my/j.php?MTID=m0aed22993979492e85e8f31e4fa0c3d1
https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA
https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA
https://www.mkt.hu/hu/2022/04/13/attekintes-a-palyaorientacios-rendszerekrol/
http://icalgen.yc.sg/?sub=Glob%C3%A1lis+%C3%A1ttekint%C3%A9s+a+p%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s+rendszerekr%C5%91l&det=Glob%C3%A1lis+%C3%A1ttekint%C3%A9s+a+p%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s+rendszerekr%C5%91l+-+ezzel+a+c%C3%ADmmel+szervez+online+szakmai+konferenci%C3%A1t+-+a+Magyar+Pedag%C3%B3giai+T%C3%A1rsas%C3%A1g+P%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1val+egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6dve+-+a+Magyar+K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+T%C3%A1rsas%C3%A1g+Munka%C3%BCgyi+Szakoszt%C3%A1lya+az+eredetileg+tervezetthez+k%C3%A9pest+egy+h%C3%A9ttel+kor%C3%A1bban%2C+2022.+j%C3%BAnius+2-%C3%A1n%2C+cs%C3%BCt%C3%B6rt%C3%B6k%C3%B6n+14+%C3%B3r%C3%A1t%C3%B3l+a+Webexen+%C3%A9s+az+MKT+YouTube-csatorn%C3%A1j%C3%A1n.&tz=CET&allday=false&sd=Jun+2%2C+2022&st=2%3A00+PM&ed=Jun+2%2C+2022&et=4%3A00+PM&venue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA&isub=true&idt=true&iv=true&dl=1
https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Glob%C3%A1lis+%C3%A1ttekint%C3%A9s+a+p%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s+rendszerekr%C5%91l&details=Glob%C3%A1lis+%C3%A1ttekint%C3%A9s+a+p%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s+rendszerekr%C5%91l+-+ezzel+a+c%C3%ADmmel+szervez+online+szakmai+konferenci%C3%A1t+-+a+Magyar+Pedag%C3%B3giai+T%C3%A1rsas%C3%A1g+P%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s+Szakoszt%C3%A1ly%C3%A1val+egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6dve+-+a+Magyar+K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi+T%C3%A1rsas%C3%A1g+Munka%C3%BCgyi+Szakoszt%C3%A1lya+az+eredetileg+tervezetthez+k%C3%A9pest+egy+h%C3%A9ttel+kor%C3%A1bban%2C+2022.+j%C3%BAnius+2-%C3%A1n%2C+cs%C3%BCt%C3%B6rt%C3%B6k%C3%B6n+14+%C3%B3r%C3%A1t%C3%B3l+a+Webexen+%C3%A9s+az+MKT+YouTube-csatorn%C3%A1j%C3%A1n.&location=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA&dates=20220602T120000Z%2F20220602T140000Z
https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/education-impacts-of-the-covid-19-school-closures
https://bit.ly/LearningLosses2022


 
Új akadémikusokat választottak 

 
 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották május 3-án a 

Széchenyi-díjas Halmai Péter professzort, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi 

tanárát, a tavalyi közgazdász-vándorgyűlésünk egyik plenáris előadóját, az 

MKT Veszprém Megyei Szervezetének alapítóját és első elnökét, társaságunk 

Közgazdász Nagydíjjal kitüntetett tagját. Az MTA IX. osztályának levelező tagja 

lett Mihályi Péter egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, 

a Közép-európai Egyetem vendégprofesszora – több mint két évtizede az MKT 

tagja. Mindkét professzornak – tagtársainknak – ezúton gratulálunk, további 

kutató és oktató munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánunk! 

 

  

 
Munkatudományi üzenetek a karanténból 

 
 

 

 

Munkatudományi üzenetek a karanténból - ezzel a címmel gyűjtötte össze az 

elmúlt két (pandémiás) év munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai témájú szakmai 

előadásainak, konferenciáinak írásos beszámolóit az Magyar Közgazdasági 

Társaság (MKT) Munkaügyi Szakosztálya és a Munkaügyi Szemle folyóirat. A 

csaknem 120 oldalas, elektronikus kiadványban mintegy 30 olyan online 

szakmai rendezvény összefoglalója kapott helyet, amelyet a szakosztály 

szervezett, vagy a szakosztály szakértőinek közreműködésével valósult meg. 

A Munkácsy Ferenc és Bagó József szerkesztői munkájával összeállított kiadvány 

a Magyar Közgazdasági Társaság honlapján, ezen a linken, pdf formátumban 

szabadon letölthető. 

  

 

KEDVEZMÉNYEK MKT-TAGOKNAK 

Kedvezményes jegyek a Városmajorba! 
 

 

 

 

A Magyar Közgazdasági Társaság tagjai most 30 százalékos kedvezménnyel 

válthatnak jegyet a Városmajori Szabadtéri Színpad júniusi előadásaira! Az 

MKT-kedvezménnyel megtekinthető produkciók között - a színházi előadások 

mellett - ott van a Győri Balett Anna Karenina-előadása, valamint Horgas 

Eszter, illetve a Benkő Dixieland Band koncertje is.  

A kedvezményes jeggyel megtekinthető előadások listája, valamint a 

kedvezmény igénybe vételéhez szükséges kuponkód ezen a linken letölthető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2022/05/Munkatudomanyi_uzenetek_final.pdf
https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2022/05/Munkatudomanyi_uzenetek_final.pdf
https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2022/05/Munkatudomanyi_uzenetek_final.pdf
https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2022/05/VM_Programajanlo_2022_junius.pdf


MKT-INFORMÁCIÓK 

 

 

Tagdíjfizetés 

Az MKT tagdíjai nem emelkedtek! 

További információk  
 

 

Egyszázalék 

Előre is köszönjük a felajánlásokat! 

További információk  
  

 

Elérhetőségeink: 

Név: Magyar Közgazdasági Társaság 

Cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet 

Telefon: +36 (1) 331 6906 

E-mail cím: office.mk@t-online.hu 

Honlap: www.mkt.hu 

http://kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu/ 

Az MKT a közösségi médiában: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

https://www.mkt.hu/hu/2022/01/02/tagdijfizetes-2021/
https://www.mkt.hu/hu/2022/02/23/egyszazalek-elore-is-koszonjuk-a-felajanlasokat/
tel:+3613316906
mailto:office.mk@t-online.hu
https://www.mkt.hu/
http://kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu/
https://www.facebook.com/groups/mktinfo
https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA/
https://open.spotify.com/show/16DRjq10Nn5XmZhtKATWm1
https://www.linkedin.com/groups/13540246/
https://www.mkt.hu/

