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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Magyar Nemzeti Bank alapító részvételével megalakult Magyar Nemzeti Bank Oktatási és 

Tudományos Kör Egyesület (a továbbiakban rövidített nevén: MNB Oktatási Klub) az MNB és a Pallas 

Athéné Alapítványok által támogatott oktatási programok résztvevőinek, ösztöndíjas hallgatóinak és 

a programokban közreműködőknek kínál egyedülálló szakmai támogatást és közösséget.  

 

Az Egyesület 2017. év végi jogerős bírósági bejegyzése után a 2018-as évben kezdte meg szakmai 

működését, melynek keretében az első félévben megteremtette Alapszabálya szerinti céljainak 

szabályszerű megvalósításához szükséges működési és szabályozási feltételeit, az év második felében 

pedig aktív tagtoborzó kampány keretében igyekezett elérni a potenciális tagsági kört és 

megismertetni tevékenységét az MNB és a Pallas Athéné Alapítványok által támogatott oktatási 

programok résztvevőivel, valamint a Magyar Nemzeti Bank munkavállalóival. 

 

Az Egyesület a szakmai működésének megkezdéséhez, a működés anyagi hátterének 

megteremtéséhez Támogatási Kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank Ismeretterjesztési és 

Támogatási Bizottságához (a továbbiakban: ITB), mely Bizottság a benyújtást követően az MNB 

Igazgatósága elé terjesztette a kérelmet. Az Igazgatóság 18.326.500 forint támogatást ítélt meg az 

Egyesület számára. Az összeg felhasználási kerete az Egyesület és a Magyar Nemzeti Bank között 

megkötött Támogatási Szerződésben került véglegesítésre 2018. június 4-én. Az ITB eljárásával 

párhuzamosan az Egyesület megalapozta szabályos működésének és későbbi tagfelvételeinek 

feltételeit, melynek keretében az alábbi lépéseket tette: 

- Megbízási szerződést kötött a Békési Consulting Kft.-vel a könyvelési feladatok ellátására; 

- Bankszámlát nyitott; 

- Elfogadta a 2017. évi számviteli és szakmai beszámolóit; 

- Elkészítette Számviteli Politikáját; 

- Elkészítette Adatkezelési Szabályzatát; 

- Elkészítette Tagsági Szabályzatát; 

- Módosította Alapszabályát. 

 

Az Egyesület tevékenységének második féléve a potenciális tagság felméréséről és eléréséről szólt. 

Főként 2018 őszétől kezdve az MNB Oktatási Klub 14 különböző rendezvényt szervezett támogatói 
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vagy társszervezői minőségben, melyek keretében 7 városban több száz hallgatónak mutatta be 

szakmai tevékenységét és a Magyar Nemzeti Bank oktatási programjait. 

 

Az Egyesület második féléves tevékenysége során programjain keresztül az alábbi városokba 

látogatott el: 

- Budapest 

- Nyíregyháza 

- Dunaújváros 

- Győr 

- Kecskemét 

- Komárom (Szlovákia) 

- Szolnok (Tiszaroff) 

 

Az Egyesület tagtoborzó tevékenysége sikeres volt, 22 egyetem hallgatóiból álló, több, mint 260 fős 

tagsággal vághat neki a 2019. évnek.  

 

 

 

 

 

Dr. Dubéczi Zoltán 

Az MNB Oktatási Klub alelnöke 
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AZ ALAPÍTÁS 

 

A Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület a Magyar Nemzeti Bank alapító 

részvételével létrehozott Egyesület, melyet a Fővárosi Törvényszék 2017. november 9-én jegyzett be 

jogerősen. Az Egyesület 33 alapító taggal alakult meg.  

 

Az Egyesület elnöke: Palotai Dániel 

Az Egyesület alelnöke: Dr. Dubéczi Zoltán 

Az Egyesület elnökségének további tagjai: 

- Balogh Lilla Sarolta  

- Horváth Levente 

- Kővári Zsombor 

- Csizmadia Norbert 

- Bendarzsevszkij Anton 

 

Az Egyesület szabályos és hatékony működését háromtagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melynek 

tagjai az alábbi személyek: 

- Dr. Bábosik Mária Ilona (elnök) 

- Dr. Czene Gréta 

- Dr. Zéman Zoltán 

 

Az Egyesület célja, hogy összefogja és platformot teremtsen a Magyar Nemzeti Bank és a Pallas 

Athéné Alapítványok által támogatott oktatási programok résztvevői, valamint ösztöndíjas hallgatói 

számára, hogy ily módon gyorsan és közvetlenül tájékozódhassanak - többek között - szakmai 

eseményekről, ösztöndíj lehetőségekről, megjelent publikációkról és tudományos tevékenységekről, 

ezzel is erősítve a hazai közgazdasági, pénzügyi, valamint társadalomtudományi területen 

tevékenykedő kutatók és oktatók szakmai aktivitását és a tudományos párbeszéd előmozdítását. 
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A SZABÁLYOS MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA 

 

Az Egyesület a 2018-as évben elkezdte megalapozni működésének anyagi feltételeit, valamint 

létrehozta a szabályos és átlátható működése szempontjából elengedhetetlen szabályzatokat. 

 

Az Egyesület szakmai tevékenységének megkezdésére és az ahhoz kapcsolódó működési költségek 

fedezetére 2018. március 7-én Támogatási Kérelmet nyújtott be az ITB-hez. Az ITB a Támogatási 

Kérelmet a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága elé terjesztette, aki 18.326.500 forint támogatást 

ítélt meg az Egyesület számára. A támogatás felhasználási kereteit a felek a Támogatási 

Szerződésben szabályozták, melyhez – tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank az Egyesület 

jogi személy tagja – az Egyesület közgyűlésének hozzájárulása kellett. Az Egyesület közgyűlése 2018. 

május 30-án jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bankkal történő szerződéskötést, így a Támogatási 

Szerződés 2018. június 4-én aláírásra került, ezt követően a támogatási összeg megérkezett az 

Egyesület bankszámlájára. 

 

A Támogatási Kérelem benyújtását követően az Egyesület Elnöksége 2018. május 30-án megbízási 

szerződést kötött a Békési Consulting Kft.-vel az Egyesület könyvelési feladatainak ellátására, mely 

többek között az Egyesület leendő munkavállalóinak bérszámfejtésére, az Egyesület gazdasági 

eseményeinek kettős könyvelésére, az éves pénzügyi beszámoló elkészítésére, valamint a számviteli 

politika kialakítására és esetleges további bővítésére terjed ki.  

 

Az Egyesület elkészítette 2017. évi Szakmai Beszámolóját, illetve a 2017. évre vonatkozó – a 

Számviteli Törvény szerinti - egyszerűsített beszámolóját, melyeket az Egyesület közgyűlése 2018. 

május 14-én fogadott el és jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve 2018. május 31-én 

benyújtotta. Ezt követően eleget tett a Központi Statisztikai Hivatal számára a 2017. évre vonatkozó 

kötelező adatszolgáltatási kötelezettségének is. 
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Szabályzatok 
 

Az Egyesület jogszabályi kötelezettségei nyomán megalkotta a szabályos működéséhez és a 

nagyszámú tagfelvétel biztosításához szükséges szabályzatokat, melyeket a döntéshozó szervek az 

alábbiakban részletezettek szerint fogadtak el: 

 

 Az Egyesület Elnöksége - az Egyesület megbízott könyvelőjének segítségével - elkészítette az 

Egyesület Számviteli Politikáját.  

 

 Az MNB Jogi Igazgatóságának és Oktatási Igazgatóságának munkatársaival egyeztetve az 

Egyesület elkészítette és elfogadta Tagsági Szabályzatát, amely az Egyesület szakmai és 

működési céljai szerinti jelentős számú tag felvételére átlátható és jogszerű eljárásokat 

határoz meg, továbbá az Alapszabály ide vonatkozó általánosabb rendelkezéseit fejti ki 

részletesen.  

A Tagsági Szabályzat – az Alapszabály felhatalmazása nyomán – részletesen szabályozza:  

a) A tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének általános feltételeit, az Elnökség 

ezzel kapcsolatos feladatait, ideértve többek között a határidőket, a kapcsolattartás 

módszerét, a hiánypótlást, a felvételi és megszűnési szabályokat;  

b) Az egyes tagsági formákra vonatkozó egyedi szabályokat;  

c) Az egyes tagsági formákra vonatkozó (online és papír alapú) belépési nyilatkozatok 

tartalmi követelményeit. 

 

 Az Egyesület jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően - az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotörvény), valamint 

az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) való megfelelés biztosítása 

érdekében - a Magyar Nemzeti Bank Jogi Igazgatóságával történő egyeztetést követően – 

elfogadta az Adatvédelmi Szabályzatát. 

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy az Egyesület tisztségviselői és munkatársai részére 

egyszerű, közérthető, áttekinthető és követhető formában összefoglalja a személyes adatok 

védelmére vonatkozó szabályokat. Az Adatvédelmi Szabályzat mellékletét képezi az 

Egyesület Adatkezelési Tájékoztatója, mely a tagságra jelentkező személyeket tájékoztatja a 

kezelt adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, továbbá a jelentkező személyek 

jogairól. 
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A Támogatási Szerződés módosítása  

 

Az Egyesület a működése során szerzett tapasztalatok által a támogatási célok megvalósítása, 

valamint a szakmai működés ésszerű és hatékony biztosítása érdekében a 2018. őszi rendezvények 

indulása és az Egyesület nagy számú nyilvános szereplése előtt módosítási kérelmet nyújtott be az 

ITB részére, hogy az eredeti költségkereten belül az egyes tételek között átcsoportosításokat 

hajthasson végre és az egyes tételekre más összegben használhassa fel a Magyar Nemzeti Bank által 

nyújtott támogatást. 

 

Az ITB a Módosítási Kérelmet több alkalommal hiánypótlásra visszaküldte, a módosítani kért tételek 

újabb módosítását, vagy a már elfogadott tételek módosítását, további alátámasztását kérte. 

 

A Módosítási Kérelem változtatásainak főbb pontjai: 

 

 2018. szeptember 30. – A Módosítási Kérelem benyújtása, miután annak tartalma 

előzetesen egyeztetésre került az ITB titkárával. 

 2018. október 9. – Az ITB elnöke által elrendelt írásbeli szavazás felfüggesztésre került, mivel 

a Bizottság a kérelemben szereplő módosított felhasználási tervben a támogatás 

arculatépítési célú felhasználásával nem értett egyet. A Bizottság a kérelem kapcsán a 

döntéshozatalt elhalasztotta, egyúttal a kérelemben szereplő felhasználási terv átdolgozását 

javasolta. 

 2018. október 18. – Az ITB kérése alapján az MNB Jogi Igazgatósága állásfoglalást adott ki, 

mely szerint az Egyesület által benyújtott Módosított Kérelem megfelel az ITB ügyrend és az 

annak mellékletét képező támogatási kézikönyv által előírt formai és tartalmi 

követelményeknek, így a Kérelmet a Bizottság elé terjeszthetőnek ítélte.  

 2018. október 29. – Az ITB javaslatai szerint átdolgozott újabb Módosítási Kérelem 

benyújtása az ITB-nek. 

 2018. november 5. – Az ITB a megismételt írásbeli szavazásán nem hozott döntést, egyúttal 

a támogatás felhasználási tervének további módosítását javasolta. Az ITB titkára 

megerősítette, hogy az Egyesület módosított Kérelmével kapcsolatban jogi észrevétel nem 

merült fel. 

 2018. november 16. – Az ITB javaslatai szerint átdolgozott újabb Módosítási Kérelem 

benyújtása az ITB-nek.  
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 2018. november 23. – Az ITB 2018. november 21-i ülésén továbbra sem hozott döntést, 

mivel a kérelemben szereplő felhasználási terv további felülvizsgálatát, illetve módosítását 

tartotta szükségesnek. Az Egyesület honlapjának kialakításához kapcsolódó költségtételek 

megalapozottságát illetően a Bizottság a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Biztonsági 

Főosztályának állásfoglalását kérte.  

 2018. december 4.  – Az MNB Informatikai Biztonsági Főosztálya az ITB által kért állásfoglalás 

kialakításához kiegészítő információkat kért az Egyesülettől 2018 december 11-i határidő 

tűzésével. 

 2018. december 11. – Az Egyesület határidőre elküldte a kiegészítő információkat, az ITB 

visszajelzést ígért a további fejleményekről.  
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TAGTOBORZÁS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  

Rendezvények 

 

Az Egyesület szabályos működéséhez szükséges feltételek kialakítása után 2018. júniusában 

megkezdte szakmai működését és tagságának toborzását, melynek során az alábbi rendezvényeken 

vett részt, illetve az alábbi rendezvényeket szervezte:  

 

1. Tagtoborzás a Pécsi Tudományegyetem Geopolitikai Doktori Iskola oktatási napján 

(Budapest, 2018. május 04.) 

 

Az Egyesület első nyilvános tagtoborzásként május hónap során ellátogatott a Pécsi 

Tudományegyetem Geopolitikai Doktori Iskolájának budapesti képzési napjára, ahol az Egyesület 

nevében Pencz Helga elnökségi tag mutatta be az MNB Oktatási Klub tevékenységét és ismertette a 

hallgatókkal az Egyesületi tagság előnyeit.  

 

 

2. Tagtoborzás a Tiszaroffi Ösztöndíj Félévzáró Konferenciáján 

(Szolnoki Főiskola, 2018. július 7.) 

 

Júliusban került megrendezésre a Magyar Nemzeti Bank által támogatott Tiszarofi Ösztöndíjprogram 

Félévzáró Konferenciája, a Tiszaroffi Konferencia, melyre tagtoborzás céljából az Egyesület is 

ellátogatott. Az Egyesület alelnöke, Dr. Dubéczi Zoltán előadásában tájékoztatta a közel száz 

megjelent ösztöndíjast az Egyesület tevékenységéről, céljairól és a csatlakozás módjáról. 

 

 

3. Egyesületi Könyvklub a Pallas Athéné Könyvkiadóval 

(Bölcs Vár, Budapest, 2018. szeptember – december) 

 

A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABOOKS) és az MNB Oktatási Klub szeptembertől együttműködést 

alakított ki a PABOOKS által szervezett könyvbemutató események külön hirdetésére a Klub tagjai 

részére, melynek keretében az ősz során összesen 8 könyvbemutatón vettek részt az Egyesület 

tagjai.  
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A PABOOKS azzal a céllal jött létre, hogy olvasói széleskörű és alkalmazható közgazdaságtani, 

pénzügyi és menedzsment ismeretekre tegyenek szert, mindemellett a világban zajló, aktuális 

geopolitikai kérdésekre is választ kapjanak. A kiadó e célt szem előtt tartva, a három 

tudományterületen – közgazdaságtan/pénzügy, geopolitika, menedzsment – született legfrissebb 

nemzetközi bestseller könyvek magyar nyelven történő kiadását végzi, így a bemutatott könyvek 

témáját tekintve különösen nagy érdeklődésre tettek szert a Tagság körében, akik túlnyomó 

többségben szakterület szerint ilyen irányú tudományos specializációval rendelkeznek. 

 

Az őszi szemeszter utolsó szakmai 

könyvbemutatóján külön, az 

Egyesület által szervezett és 

támogatott hallgatói és oktatói 

tagokból álló csoport is részt vett a 

Nyíregyházi Egyetemről. 

 

 

 

 

 

4. IV. Magyarok Brazíliában Konferencia – MNB Oktatási Klub prezentáció 

(Universidade de Sao Paulo, 2018. október 31.) 

 

Dr. Dubéczi Zoltán, az Egyesület alelnöke a Pallas Athéné Domus Educationis (a továbbiakban: PADE) 

Alapítvány képviseletében Brazíliában, a Sao Paulo-i Egyetemen megrendezésre kerülő IV. Magyarok 

Brazíliában Konferencián előadást tartott magyar és külföldi egyetemi oktatók, diplomaták és egyéb 

szaktekintélyek előtt az MNB Oktatási Klub tevékenységéről, valamint a Klub kifejezetten a 

célközönségnek is nyitva álló oktatói és tudományos tagsági lehetőségeiről. A Konferencián 

résztvevők jelentős része a PADE Alapítvány által támogatott magyar nyelv és kultúra képzés 

hallgatóinak a soraiból kerültek ki. 
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5. MNB Speciális Ösztöndíjátadó Konferencia a Nyíregyházi Egyetemen 

(Nyíregyházi Egyetem, 2018. november 8.) 

 

A novemberi rendezvények a Nyíregyházi 

Egyetemen kezdődtek, ahol a Magyar 

Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 

keretében tartották meg a Határtalan 

tudomány – a Magyar Nemzeti Bank szerepe 

a közgazdászképzés fejlesztésében című 

Konferenciát. 

 

 Vassné dr. Figula Erika, az egyetem rektorának köszöntő beszédét követően az eseményen előadást 

tartott Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és főközgazdásza, az MNB 

Oktatási Klub elnöke „Erős gazdasági fundamentumokról a versenyképes gazdaságig” címmel. Ezt 

követően Dr. Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, az MNB Oktatási Klub 

alelnöke a Magyar Nemzeti Bank oktatási programjairól, illetve az MNB Oktatási Klubról tartott 

előadást.  

Az esemény végén ünnepélyes keretek között adták át az MNB speciális ösztöndíjait a Nyíregyházi 

Egyetem harminc közgazdász szakos hallgatójának. 

 

Ezen eseményen az MNB Oktatási Klub első alkalommal került bemutatásra teljes arculatával és új 

marketingeszközeivel (az egyetem aulájában felállításra került az újonnan elkészült stand és a roll-
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up-ok), melynek eredményeképpen kiemelkedő érdeklődést tanúsítottak a Konferencián résztvevők 

az Egyesület működése, valamint a tagsági jelentkezés iránt. 

 

 

 

6. Előadás és kitelepülés a Dunaújvárosi Egyetem – PADE Konferencián 

(Dunaújvárosi Egyetem, 2018. november 14.) 

 

A soron következő Egyesületi kitelepülésre a 

Dunaújvárosi Egyetemen megrendezésre kerülő 

PADE Konferencia alkalmával került sor, ahol a 

résztvevő száz fős potenciális tagsági kör számára 

bemutatásra kerültek a főbb tevékenységek.  

 

Az egyetem oktatási és általános 

rektorhelyettesének, Dr. habil. Rajcsányi-Molnár 

Mónikának, az egyetem mb. intézetigazgatójának, 

Dr. Balázs Lászlónak, továbbá az egyetem által 

meghívott előadóknak az előadását követően Dr. 

Pongrácz Anita ismertette az MNB Oktatási Klub 

tevékenységét és a tagsági lehetőségeket, melyet 

követően az érdeklődő hallgatók az Egyesület 

standjánál tudhattak meg többet az Oktatási Klub 

programjairól, valamint jelentkezhettek az Egyesületbe.  
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7. Részvétel a 2018. évi MNB Kiválósági Ösztöndíjátadó Konferencián 

(Kongresszusi Központ, Budapest, 2018. november 15.) 

 

Az MNB Oktatási Klub képviseltette magát az őszi MNB Kiválósági 

Ösztöndíjátadó Konferencián is. Az esemény – mint az év 

legnagyobb olyan szakmai rendezvénye, ahol nagy számú 

potenciális egyesületi tagok vesznek részt – kiváló lehetőséget 

biztosított az MNB Oktatási Klub bemutatkozására.  

 

A Konferencián megjelent hallgatóságnak Palotai Dániel, az 

Oktatási KLub elnöke előadása keretében nyújtott betekintést a 

Klub tevékenységébe, hívta fel a figyelmet a csatlakozás 

lehetőségére, melyet követően az érdeklődőknek az Egyesület 

standjánál volt lehetőségük további információt kérni a tagságról 

és a jelentkezésről. 

 

 

8. Előadás a Selye János Egyetem – Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj átadó ünnepségen 

(Selye János Egyetem, Komárom, 2018. november 19.) 

 

November 19-én került sor a Selye János Egyetem Konferencia-központjának dísztermében a Pallas 

Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram oklevélátadó ünnepségére. A rendezvényen ünnepi beszédet 

mondott Dr. habil. Juhász György, az egyetem rektora, majd Dr. Csiba Péter dékán is tartott egy rövid 

előadást a megjelenteknek. Az Egyesület alelnöke, Dr. Dubéczi Zoltán egy hosszabb előadás 

keretében mutatta be a Magyar Nemzeti Bank Oktatási programjait és az MNB Oktatási Klub 

tevékenységét, bíztatva a 48 ösztöndíjast, valamint az oktatókat a tagsági jelentkezésre.  
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9. ELSA Pénzügyi Esetverseny támogatása 

(Ybl Palace, Budapest, 2018. november 23.) 

 

A European Law Students’ Association 

(ELSA) idén második alkalommal rendezte 

meg nagysikerű Pénzügyi Esetversenyét az 

egyetemek által kínált pénzügyi jogi 

képzések szakma- és gyakorlatorientált 

kiegészítése céljából, jogász és közgazdász 

hallgatók számára.  

 

Az esemény - mely oktatási programként első megrendezése óta a Magyar Nemzeti Bank mellett 

működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) támogatását élvezte - olyan versenyzőkkel rendelkezik, 

akik részvételükön keresztül jogosulttá válnak jelentkezni az MNB Oktatási Klub hallgatói tagságára. 

Így ebben az évben a verseny támogatóihoz csatlakozott az MNB Oktatási Klub is, melynek 

ismertetése érdekében Dr. Dubéczi Zoltán alelnök bemutatóbeszédet tartott a fogadáson az 

Egyesület tevékenységéről és a tagsággal járó előnyökről. 
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10. OBIC Dialogues with the Orient rendezvénysorozat - MNB Oktatási Klub bemutatkozás 

(Budapesti Gazdasági Egyetem, 2018. November 27.) 

 

2018. november 27-én az Budapesti 

Gazdasági Egyetemen működő Oriental 

Business and Innovation Center (OBIC) az 

MNB Oktatási Klubbal közösen szervezte 

meg a „Dialogues with the Orient” című 

eseményét a Központ hallgatói számára. A 

szakmai rendezvényen köszöntőt mondott 

Dr. Válóczi Marianna, a Keleti Üzleti 

Akadémiai Központ igazgatója, valamint 

Dr. Cs. Tóth Gabriella, az MNB mb. oktatási igazgatója, az Egyesület alapító tagja, beleszőve 

előadásába a Magyar Nemzeti Bank Közgondolkodási és oktatási együttműködési programjait. Dr. 

Pongrácz Anita, az Egyesület munkavállalói tagja pedig bemutatta az MNB Oktatási Klubot a 

hallgatóságnak. 

 

A rendezvényen tartott kerekasztal beszélgetésen részt vett még Horváth Levente, az Egyesület 

elnökségi tagja, korábbi Sanghaji főkonzul is. Az MNB Oktatási Klub a standjával jelen volt a 

potenciális hallgatói kör tájékoztatása és az érdeklődés felkeltése céljából.  
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11. Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszék - MNB Oktatási Klub félévzáró rendezvény 

(Bölcs Vár, Budapest, 2018. december 4.) 

 

Az MNB Oktatási Klub és a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszéke közötti együttműködés 

keretében került megrendezésre decemberben az MNB Tanszék őszi szemeszterének félévzáró 

szakmai rendezvénye. A program keretében köszöntőbeszédet tartott Dr. Dubéczi Zoltán, az 

Egyesület alelnöke, majd pedig előadásában bemutatta a Magyar Nemzeti Bank oktatási programjait 

és az MNB Oktatási Klub tevékenységét. A rendezvényen előadást tartott továbbá Lehmann Kristóf, 

az MNB Tanszék vezetője, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris stratégiai főosztályának 

főosztályvezetője, melyet személyes konzultáció és állófogadás követett. 

 

 

12. MNB Oktatási Klub félévzáró rendezvénye a Neumann János Egyetemen 

(Neumann János Egyetem, Kecskemét, 2018. december 6.) 

 

Első kecskeméti rendezvényére várta az 

érdeklődőket az MNB Oktatási Klub 

december elején. Az összegyűlt 

hallgatókat Szemerey Szabolcs, a 

Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. 

vezérigazgatója és Finta Zita, a 

Neumann János Egyetem kancellárja 

köszöntötte. 
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 Dr. Dubéczi Zoltán, az MNB Oktatási Klub 

alelnöke előadásában bemutatta az 

oktatási programokat, valamint az 

Egyesület tevékenységét, működését és a 

csatlakozási lehetőségeket, felhívva a 

figyelmet az Egyetem aulájában felállításra 

került standra, ahol az érdeklődők további 

információkat tudhattak meg a belépés 

menetéről. A rendezvény zárásaként pedig 

Dr. Szilágyi András, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szenior adatvédelmi tanácsadója a GDPR-

ról, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletéről tartott előadást a közgazdász hallgatók 

érdeklődésére szabva.  

 

13. Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola – MNB 

Oktatási Klub félévzáró rendezvény 

(Széchenyi István Egyetem, Győr, 2018. december 7.) 

 

Az MNB Oktatási Klub és a Széchenyi István Egyetem közötti együttműködés keretében került 

megrendezésre decemberben a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi 

Doktori Iskola őszi szemeszterének félévzáró szakmai rendezvénye. 

 

Prof. Dr. Földesi Péter, az egyetem rektora, valamint Prof. Dr. Vastag Gyula, a Doktori Iskola 

igazgatója köszöntötte a megjelent hallgatókat, résztvevőket. Őket követően Dr. Dubéczi Zoltán, az 

Egyesület alelnöke tartott előadást a Magyar Nemzeti Bank oktatási programjairól, valamint az MNB 

Oktatási Klub által nyújtott széleskörű lehetőségekről. Az előadásokat követően az MNB Oktatási 

Klub zártkörű állófogadással zárta az eseményt, valamint az egyetem aulájában felállított stand 

további információkat nyújtott az Egyesület iránt érdeklődőknek. 
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14. Budapesti Corvinus Egyetem GEO Intézet - MNB Oktatási Klub félévzáró rendezvénye 

(MNB Székház, Budapest, 2018. december 10.) 

 

Az MNB Oktatási Klub és a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi 

Kapcsolatok Karának GEO Intézete közötti együttműködés keretében került megrendezésre szintén 

decemberben az Intézet hallgatóinak és oktatóinak félévzáró szakmai rendezvénye. 

 

Marjainé Dr. habil. Szerényi Zsuzsanna, a GEO Intézet intézetigazgató-helyettesének, valamint Dr. 

Péti Márton, a GEO Intézet intézetigazgatójának köszöntőjét követően Dr. Dubéczi Zoltán, az 

Egyesület alelnöke előadást tartott a Magyar Nemzeti Bank oktatási programjairól, valamint 

bemutatta az MNB Oktatási Klub működését, céljait, a jelentkezés folyamatát. Dr. Salamin Géza, a 

Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, továbbá a GEO Intézet intézetigazgató-helyettese 

„Demográfia – Geopolitika – Európa” címmel tartotta meg szakmai előadását a hallgatóknak. A 

szakmai programot és konzultációt követően az MNB Oktatási Klub zártkörű állófogadással zárta az 

eseményt. 
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BESZÁMOLÓ AZ MNB OKTATÁSI KLUB 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

 21 

 

Online jelenlét 

 

Az Egyesület – főként egyetemi hallgatói – célközönségének hatékony elérése érdekében - követve 

az aktuális kommunikációs trendeket - nagy hangsúlyt fektetett az online megjelenésre. Ennek 

keretében létrehozta online regisztrációs felületét, melyen keresztül az érdeklődő hallgatók 

könnyen, akár otthonról is benyújthatják jelentkezési kérelmüket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyesület a jövőben szeretné kibővíteni online regisztrációs felületét és egy dinamikus honlappá 

fejleszteni azt, melyen rendszeresen szeretne megjelentetni cikkeket, híreket a Magyar Nemzeti 

Bank és a Pallas Athéné Alapítványok által nyújtott szakmai és tanulmányi lehetőségekről, valamint 

az Egyesület programjairól. A regisztrációs felület honlappá történő kibővítéséhez szakmailag 

alátámasztott, többszöri ezirányú kérelmünk ellenére az ITB nem látja indokoltnak a kellő 

mennyiségű forrás átcsoportosításának jóváhagyását, így sajnos anyagi szempontból ez messze 

meghaladja az Egyesület jelenlegi kereteit.  
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A TAGSÁG 

 

Az Egyesület jelenleg 268 tagot számlál, mely létszámot a közeljövőben tervezett rendezvények által 

még tovább kíván növelni az MNB Oktatási Klub. 
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