Válogatás az MKE 2012. évi
konferenciájának előadásaiból
A vendégszerkesztő előszava
A tisztelt olvasó a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület 2012. évi konferenciáján elhangzott előadásokból válogatott cikkeket tartalmazó számot tart a kezében.
A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE) a magyar közgazdaság-tudományi közélet megújulásán munkálkodik – célja, hogy segítse az ilyen irányú kutatásokat, fórumot adjon a kutatási eredmények megvitatásának, külön is segítve a fiatal tehetségek bemutatkozását. Az egyesület legfőbb rendezvénye az éves, decemberi
konferencia, amelynek programját az elnökség külső bírálók bevonásával állítja össze.
A dolgozatok kiválasztásánál a tudományos megalapozottság, a szakmai kiválóság a
kizárólagos szempont, tématerületi megkötés – a közgazdaság-tudomány berkein belül – nincs. A hagyományok közé tartozik a nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar
kutatók meghívása, tavaly Eső Péter, az Oxfordi Egyetem tanára tartott előadást.
Egy ideje érlelődik az igény, hogy a konferencián elhangzó, majd többnyire angol nyelvű lapokban közölt eredmények a hazai közönség számára könnyebben elérhető és közérthető formában, magyarul is megjelenjenek. Mint az egyesület leköszönő elnökének,
nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy az első, ilyen igényeket is figyelembe vevő számot
– bírálók bevonásával – összeállítsam. Ezúton is köszönjük a Szemle szerkesztőségének,
hogy erre a lap hasábjain lehetőséget biztosított, illetve köszönet illeti a leköszönő és az
új elnökség tagjait, az új elnököt, Kőrösi Gábort és természetesen a bírálókat, akik értékes
észrevételeikkel nagyban segítették a cikkek végső formájának kialakítását.
A kiválasztott cikkek sora tükrözi a konferencia sokszínűségét, hiszen Eső Péter
játékelméleti cikkétől egy ágensalapú piaci modellen és monetáris politikai kérdések
elemzésén át olyan gyakorlati problémákat taglalnak, mint a foglalkoztatás vagy a
lakóépületek energetikai felújítása és piaci értékük közötti kapcsolat vizsgálata.
A sorozat idén is folytatódik, az MKE2013 konferenciára december 19–20-án kerül sor, a jelentkezések határideje szeptember 29. További információ az egyesület
weboldalán található a www.mktudegy.hu címen.
Bízom benne, hogy a kötet elnyeri az olvasóközönség tetszését, és az első konferenciaválogatás hagyományteremtő lesz, sikere megalapozza a hasonló számok kiadását a következő években.
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