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Az előadásokról a Kar támogatásának köszönhetően 
videófelvételek készültek, az előadásokon vetített prezentációkkal 
együtt megtekinthetők a Gazdaságtudományi Kar honlapján.

A kurzus tematikája:
 

Farkas Zoltán / Főmunkatárs Heti Világgazdaság 
Elmélettörténeti kalandozások, avagy Kornai János a magyar 
nyilvánosságban

Prof. Dr. Katona Tamás / SZTE Gazdaságtudományi Kar
A makrogazdaság és a modern tudpmány viszonya

Dr. Simonovits András / MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpontja

A gazdaság vegetatív működési modelljei Kornai munkásságában
Dr. Chikán Attila  / Budapesti Corvinus Egyetem 

A hiány és szerepe a rendszerváltás szellemi előkészítésében
Dr. Csillag István  / Óbudai Egyetem 

Kornai János szerepe a rendszerváltásban
dr. Bojár Gábor / Igazgatóság Elnök Graphisoft SE 

Kornai János és az innováció
Dr.Szabó Katalin  / Budapesti Corvinus Egyetem 

Kornai János viszonya a kapitalizmushoz
Dr. Király Júlia  / Budapesti Corvinus Egyetem 

Kornai János a növekedésről - A Harmonikus vagy erőltetett 
növekedés-től a Gondolatok a kapitalizmusról-ig

dr. Győrffy Dóra  / Pázmány Péter Egyetem 
Költségvetési korlát elmélete

Dr. Mihályi Péter / Pannon Egyetem 
Kornai János Anti-Equilibrium című műve és aktualitása

Prof. Dr. Botos Katalin  / SZTE Gazdaságtudományi  Kar 
Kornai János puha költségvetési korlát elméletének kapcsolata a 
létező szocializmussal
Prof. Dr. Kornai János / Budapesti Corvinus Egyetem 

Q&A (Kérdések és válaszok)
Dr. Madarász Aladár / MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpontja

Kornai János és a nagy elmélet a közgazdaságtanban

Kornai kurzus: vezető közgazdászok előadásai a GTK-n
az alkotmÁnyozÁs dilemmÁi – bemutattÁk 

tróCsányi lászló Új könyvét
A SZAB-székházban ünnepélyes keretek közt mutatták be 

Trócsányi László párizsi nagykövet, az SZTE Állam- és Jogtudományi 
Kar professzorának könyvét, amely „Az alkotmányozás dilemmái 
– alkotmányos identitás és európai integráció” címet viseli. Az 
eseményen a szerző mellett beszédet mondott Martonyi János 
professzor, volt külügyminiszter is.

A könyvbemutatóval egybekötött előadáson Trócsányi László 
mellett meghívott vendég volt Martonyi János, az SZTE ÁJTK 
Nemzetközi Magánjogi Tanszék 70. születésnapját ünneplő 
egyetemi tanára, hazánk volt külügyminisztere is, aki rövid 
köszöntőt is tartott. 

Trócsányi László a könyve kapcsán a közjogi vitákról és az elmúlt 
idők alkotmányozását érintő dilemmáiról osztott meg néhány 
gondolatot. Elmondása szerint az utóbbi időszak közjogi vitáit 
dilemmák formájában élte meg, melyek közé az alaptörvényt 
érintő disputák is tartoznak. – Minden nagy dilemma mögött egy 
intellektuális vita áll, ahol érvek és ellenérvek csapnak össze – 
jelentette ki, utalva az olyan problémára, mint az abortusz és a 
keresztény gyökerek hangsúlyozása. Trócsányi László beszéde 
során több példát is hozott az olyan EU-beli gyakorlatokra, melyek 
azonos vonásokat mutatnak a hazai megoldásokkal, bár hozzátette, 
hogy a valódi dilemmákat a kontextusok sokszor elfedik.

A nagykövet a nemzeti sajátosságok (történelem, identitás) 
hangsúlyozása körüli vitákról is szólt. – Magyarország vitákat 
indított el az EU-ban azzal, hogy a nemzeti identitását ilyen szinten 
hangsúlyozta – jelentette ki. Előadását könyvének mottójával zárta: 
egy demokratikus társadalomban a problémákat intellektuális 
vitákkal oldják meg.

Az előadást követő kérdésfeltevések után az előadók ünnepélyes 
keretek között vehették át a részvételért járó emléklapot és az 
ezüst emlékérmet. 
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