
 Magyar Közgazdasági Társaság 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 

A közgazdasági/pénzügyi kultúra színvonalának emelése – kiemelten a fiatalok körében – napjaink fontos 

feladata. A Magyar Közgazdasági Társaság (www.mkt.hu) elkötelezett a magyar fiatalok közgazdasági és 

pénzügyi ismereteinek bővítésében. Éppen ezért kiemelt feladatának tekinti a tudományos ismeretterjesz-

tést többek között olyan rendezvények megszervezésével, amelyek hozzájárulnak e célok megvalósításá-

hoz. 

A Magyar Közgazdasági Társaság - a V4-es országok Közgazdasági Társaságaival kötött együttműködési 

megállapodása alapján - a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékével (www.mnbtanszek.uni-corvi-

nus.hu), a Pénziránytű Alapítvánnyal (www.penziranytu.hu), a Pénzmúzeummal (www.penzmuzeum.hu) és a 

BIB-bel (Budapest Institute of Banking, www.bib-edu.hu) együttműködve a 2019-20-as tanévben biztosítani 

kívánja a magyar középiskolás tanulók számára is a V4-es Közgazdasági Olimpián való részvételt. A Közgaz-

dasági Olimpia cseh kezdeményezésre indult Csehországban 2016-ban, egy évvel később csatlakoztak a 

szlovák középiskolások, és a 2019. szeptemberi nemzetközi döntőn tapasztalatszerzés céljából egy, a Pénz-

múzeum által szervezett Bank/Code tanulmányi verseny győzteseiből kiválogatott ötfős magyar diákcsapat 

is részt vett. A lengyel Közgazdasági Társaságtól kapott jelzés szerint a 2019-20-as megmérettetésbe már 

lengyel diákok is bekapcsolódnak.  

A versenyre Magyarország középfokú oktatási intézményeiben tanuló diákok jelentkezhetnek egyénileg. A 

verseny kérdései a közgazdaságtanhoz szorosan kapcsolódó területekről kerülnek ki, mint például: 

 közgazdaságtan alapfogalmai és módszertana 

 közgazdasági gondolkodás története 

 mikroökonómia 

 makroökonómia 

 nemzetközi gazdaságtan 

 világgazdaság aktualitásai, gazdaságpolitika és az Európai Unió 

A 2019-20-as tanévben induló Közgazdasági Olimpia 2020 szeptemberében megrendezésre kerülő nem-

zetközi döntőjén résztvevő diákok kiválasztása 2020 januárjában egy online iskolai fordulóval veszi kezde-

tét, amit február végén-március elején egy régiós, majd áprilisban egy országos döntő követ. A régiós for-

dulókra a Kecskeméti Neumann János, a Győri Széchenyi István, a Kaposvári, a Debreceni, a Miskolci és a 

Budapesti Corvinus Egyetemeken, illetve a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus-án, az országos 

döntőre Budapesten a Budai Várban, a Bölcs Várban kerül sor. 

A verseny három magyarországi fordulója magyar nyelven zajlik. A fordulókban (az országspecifikus kérdé-

sek kivételével) ugyanabból a nemzetközi adatbázisból kapnak kérdéseket a diákok, így mindenki azonos 

eséllyel indul a versenyen. A nemzetközi döntő nyelve angol. A döntősök angol nyelvi felkészüléséhez 

igény esetén támogatást biztosítunk. 

A hazai fordulók bírálóbizottságai a Magyar Közgazdasági Társaság, a Budapesti Corvinus Egyetem MNB 

Tanszéke, a Pénziránytű Alapítvány és a BIB által delegált szakemberekből, a nemzetközi döntő zsűrije a 

résztvevő országok Közgazdasági Társaságai által delegált szakemberekből állnak. 

http://www.mkt.hu/
http://www.mnbtanszek.uni-corvinus.hu/
http://www.mnbtanszek.uni-corvinus.hu/
http://www.penziranytu.hu/
http://www.penzmuzeum.hu/
http://www.bib-edu.hu/
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A Közgazdasági Olimpiára 2019. november 1-től lehet jelentkezni az Olimpia honlapján (www.koz-

gazdasagiolimpia.hu) ahol a versennyel kapcsolatos tudnivalók mellett a felkészülést segítő mintakérdések, 

illetve a felkészüléshez ajánlott szakirodalom is megtekinthető. 

Bátorítjuk a nem közgazdasági képzésben tanuló diákokat is a részvételre, hiszen a verseny folyamán szá-

mos olyan gazdasági és pénzügyi ismeretre tehetnek szert, amelyek a mindennapi életben hasznos kiegé-

szítő ismeretet jelentenek számukra. 

Az országos és a nemzetközi döntő helyezettjei a szervezők által biztosított értékes jutalmakban részesül-

nek. 

Az előzőek alapján tisztelettel kérem, szíveskedjen a diákolimpiáról szóló tájékoztatást megismertetni in-

tézménye diákjaival. 

 

A szervezők nevében köszönettel: 

 

Pleschinger Gyula 

A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöke, 

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja 
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