
Gazdaságmodellezési Társaság: rövid történeti áttekintés 

A Gazdaságmodellezési Társaság (GMT) a Magyar Közgazdasági Társaság Matematikai-Közgazdasági 

Szakosztályának megszűnésével, önmagát annak utódjaként létrejött tudományos szervezetként 

definiálva, az új egyesülési törvény adta lehetőségek kihasználásával önálló jogi személyként 1990-

ben alakult meg. Az előd szervezet főként a matematikai közgazdaságtan, az operációkutatás, a 

számítástudományok, a statisztika és az ökonometria művelőit tömörítette, elnökei Augusztinovics 

Mária, Bod Péter, Éltető Ödön, Martos Béla, Meszéna György, Szakolczay György, Szép Jenő, Tardos 

Márton, Ziermann Margit voltak.  

A többször módosított alapszabály a GMT alapvető céljait és szervezeti felállását lényegében nem 

változtatta meg. A célok: 

a) A kvantitatív közgazdasági kultúra támogatása, fejlesztése és terjesztése.  

b) A tudományos élettel és gyakorlati alkalmazásokkal kapcsolatos információk biztosítása a tagság 

számára szakmai rendezvények formájában. Kapcsolattartás bel- és külföldi hasonló jellegű 

társaságokkal.  

c) A „SZIGMA” matematikai-közgazdasági folyóirat és kapcsolódó kiadványok formájában hazai és 

külföldi publikálási lehetőségek biztosítása.  

d) Működését elősegítő rendezvények szervezése (előadások, szakértői konferenciák, országos 

konferenciák, stb.). 

e) A tagság szakmai érdekképviselete más szerveknél, intézményeknél.  

 

E célok elérése érdekében a GMT a Magyar Operációkutatási Társasággal és a Bolyai János 

Matematikai Társasággal közösen két évenként megrendezi a magyar operációkutatási konferenciát, 

és annak minden harmadik alkalommal főszervezője. A GMT által szervezett konferenciák voltak: 

2015 Cegléd, 2009 Balatonőszöd, 2001 Debrecen, 1996 Esztergom. 

A GMT önálló szakmai konferenciákat is rendez, általában az operációkutatási konferenciák közötti 

években. Eddig 16 egész napos gazdaságmodellezési konferenciára került sor, ezek 2020, 2018, 2016, 

2014, 2012, 2010, 2008 Budatétény (Vojnovich-Huszár villa), 2007 Pécs, 2006 Balatonőszöd, 2005 

Velence, 2002, 2000 Balatonfüred, 1998 Mátrafüred, 1996 Mátraháza, 1994 Dobogókő, 1992 Pécs, 

1990 Leányfalu.  

A Magyar Tudományos Akadémia által 1968-ban Martos Béla főszerkesztésével elindított Szigma 

közgazdasági-matematikai folyóirat 1990-től a GMT lapja, szerkesztő bizottságát és főszerkesztőjét a 

GMT jelöli ki. A főszerkesztő 1990 és 2009 között Vörös József, 2009-től Bessenyei István. Ettől az 

évtől kezdve a mindenkori elnökség alkotja a szerkesztőbizottságot. A Szigmának 2020-ban jelent 

meg az 51. évfolyama. 2020májusában a GMT tagjai  jubileumi számot kaptak kézbe a folyóirat 

történetének részletes leírásával. A Szigma minden cikke elérhető a GMT honlapjáról indulva. 

A GMT elnöksége 2000-ben alapította meg a Krekó Béla-díjat, ezzel állítva emléket a magyar 

operációkutatás egyik úttörő alakjának. A díjat 2020-ig 23-an nyerték el, az átadásra az 

operációkutatási konferenciák, vagy a szakértői konferenciák alkalmával került sor. A díjazottak 

névsora a GMT honlapján olvasható. 

 



Ez a honlap 2009-ben indult és törekszik arra, hogy a tagság számára minden releváns információt 

átadjon. Az alapszabályon és a tagság névsorán túl megtalálhatók egyes régebbi konferenciák 

előadásai, link mutat a Szigma letölthető számaira és természetesen aktuális hírek is olvashatók.  

A GMT létszáma megalakulása óta általában 60 és 100 fő között mozgott. A többes tagság 

lehetőségét kihasználva a tagok egy része a már említett társaságokon kívül két másik társszervezet, 

a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Magyar Statisztikai Társaság tagja, 

rendezvényeinek résztvevője. A Társaság 5-7 tagú vezetőséget választ, az elnökök az alapítás évétől 

kezdve: 

1990-1994 Forgó Ferenc  

1994-1996 Kovács Erzsébet  

1996-2004 Meszéna György  

2004-2008 Vörös József  

2008-2012 Ligeti Csák  

2012-2016 Temesi József  

2016-2020 Szép Katalin  

2020-       Kovács Erzsébet 

A közgyűlés 2004-ben Meszéna Györgyöt örökös tiszteletbeli elnöknek választotta meg. 


