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A Modern Monetáris Elmélet követői szerint a megszorítások szükségtelenek, mert a költség-

vetés korlátlanul képes új források bevonására, hiszen a pénzteremtés állami monopólium. Az 

egyetlen korlát az inflációs nyomás. Meglátásuk szerint recesszió idején, a költségvetési kiadá-

sok bővítése nem teremt inflációt, hiszen a kínálati oldal rugalmasan képes követni a kereslet-

bővítést. Infláció csak akkor következne be, ha a teremtett pénz mennyisége, így a pénzállo-

mány gyorsabban nőne, mint a kibocsátás. Valóban rugalmas a kínálati oldal? Valóban a kor-

látlan pénzteremtés jelenti a felelős és modern monetarizmust? Mi lehet a hosszútávú hatása 

ennek a szemléletnek? Meghívott előadóink pro és kontra érvelnek majd a rendkívül izgalmas-

nak ígérkező április végi napon, melyet Lámfalussy Sándor professzor úr munkásságának tisz-

teletére és emlékére rendezünk. Várjuk a kollégákat, a PhD hallgatókat előadásaikkal a délu-

táni szekciómunkába is és tanulmányaikat a konferencia témájában.  

A konferencia helyszíne:  Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar - 

Sopron, Erzsébet u. 9. 

A konferencia tervezett programja:  

10.00 – 12.00 Megnyitó, plenáris előadások 

Levezető elnök: Dr. Pogátsa Zoltán, az SOE LKK Közgazdasági és Módszertani Intézetének igaz-

gatója 

Plenáris előadók: 

 Simor Máté (BCE TEK): Rövid bevezető a Modern Monetáris Elméletbe 

 Dr. Lehmann Kristóf (MNB, BCE): A Modern Monetáris Elmélet helye a mai 
világ gazdaságpolitikájában 

 Dr. Szalai Zoltán (MNB): Pro MMT 

 Dr. Király Júlia (BCE): Az MMT kritikája a hagyományos monetáris politika 
irányából 

 Dr. habil Joób Márk (SOE LKK): Az MMT kritikája az állami pénzrendszer/ 
CBDC elméletek irányából  



12.00 – 13.00 Büféebéd 

13.00 – 17.00 Szekcióülések 

 Tervezett témák: 

 Ortodox és unortodox gazdaságpolitika  

 Modern monetáris elméletek pro és kontra 

 Modern közpénzügyek, megújuló állam, megújuló tőkepiacok  

 Magyar versus EU monetáris politika (kamat, árfolyam, stb) 

 A jegybanki hitelösztönző programok piaci hatásai 

 Innovatív monetáris politika és gazdasági versenyképesség 

 Innovatív pénzpiac, megújuló pénzügyi kultúra (kriptopénzek, „Revolut”-ok)  
 

17.00 – 18.00 Összefoglaló és zárszó 

18.00 – Fakultatív borkóstoló a Vincellér Borházban (önköltséges, jelentkezés a honlapon ke-

resztül, fizetés a regisztrációkor) – 7000 Ft/fő (hidegtálas vacsora, hét tételes borkóstoló) 

Az érdeklődők jelentkezését legkésőbb 2020. április 14-ig várjuk az alábbi regisztrációs olda-
lon:  

https://www.lamfalussy-sopron.com/ 

Kérjük, akik előadással szeretnének megjelenni a konferencián, az előadás tervezett címét és 

a rövid absztraktját a regisztrációs felületen a jelentkezési határidőig töltsék fel.  

A konferenciát követően Lámfalussy Sándor emlékkötetet jelentetünk meg az előadók kiemel-

kedő munkáiból. A tanulmányok feltöltési ideje a konferencia honlapján: 2020. május 15. (a 

formai követelmények ugyanitt elérhetők). 

 

A konferencián való részvétel az MNB támogatásának köszönhetően ingyenes. 
 

A résztvevők számára szponzoraink támogatásával büféebédet, délutáni kávészünetet, vala-

mint igény esetén (limitált) szálláslehetőséget biztosítunk (Szállásigényüket kérjük, a regisz-

trációs felületen jelezzék, melyet visszaigazolunk). 

 
KAPCSOLAT: denes.hargita@uni-sopron.hu 

https://www.lamfalussy-sopron.com/

