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A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának Befektetések és 
Vállalati Pénzügy Tanszéke által 2014-ben alapított Financial Research Centre 2015. 
november 19-én és 20-án nemzetközi konferenciát szervezett a Budapesti Corvinus 
Egyetemen, együttműködve a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regi-
onális Tudományi Kutatóközpontjának „Lendület” Játékelméleti Kutatócsoportjával.

A konferenciát immár hatodik alkalommal rendezték meg, a következő témákra 
fókuszálva: Piaci likviditás és finanszírozási likviditás; A rendszerkockázat likviditási 
szempontjai; A likviditási és pénzügyi kockázat játékelméleti szempontjai; Globális 
likviditás (állami és vállalkozói szektor) és szabályozás; Tőkeáttétel és meghatározó 
makrogazdasági tényezők; Piaci mikrostruktúra a likviditás középpontba helyezé-
sével; Eszközárazás és eszközgazdálkodás illikvid eszközökkel; Nem likvid alternatív 
befektetések és pénzügyi innovációk. 

A 2015. évi konferencián mintegy 150 regisztrált résztvevő jelent meg a nemzetközi 
és magyar tudományos és pénzügyi szektorból, és további 30 motivált hallgató is 
a meghívottak között szerepelt. A konferencia angol nyelven folyt.

A meghívottak között kiemelt előadóként Lasse H. Pedersen (Copenhagen Business 
School és NYU Stern School of Business) vett részt. További meghívott előadók vol-
tak: Jonathan A. Batten (Monash University), P. Jean-Jacques Herings (Maastricht 
University), Sviatoslav Rosov (CFA Institute), Michael Sternberg (Morgan Stanley), 
Száz Vera (MOL Csoport), Székely Balázs  (MSCI), Niklas Wagner (Passau University), 
Adam Zawadowski (Boston University and Central European University).

A fentieken túl további 35 előadó lépett fel, akik azt követően regisztráltak a kon-
ferenciára, hogy a konferencia tudományos bizottsága elfogadta a jelentkezésüket. 
Közülük tízen poszterelőadással készültek.

 *  Jelen cikk a szerző nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
álláspontját.
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A konferenciát Zoltayné Paprika Zita, a Gazdálkodástudományi Kar dékánja nyitotta 
meg. Kiemelte, hogy ez volt az első év, amikor a konferencián párhuzamos szekciók 
voltak, és a résztvevőknek alkalmuk nyílt arra, hogy kutatási munkájukat megje-
lentessék a Studies in Economics and Finance nemzetközi folyóirat (főszerkesztő: 
Niklas Wagner) különszámában. Johanathan A. Batten, a Finance Research Letters 
szerkesztője szintén érdeklődést mutatott a résztvevők kutatási tanulmányai iránt.

Büszkén kijelenthetjük, hogy a 2015. évi konferencia ismét elérte azt a célját, hogy 
összehozza az elméleti kutatókat a gyakorlati szakemberekkel, hogy egy barátságos 
és interaktív környezetben vitassák meg a piaci likviditás terén elért legfrissebb 
eredményeket. Hálásak vagyunk szponzoraink támogatásáért: a Befektetések és 
Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, 
CFA Society Magyarország, MSCI, Morgan Stanley, ISC Alapítvány, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia  ”Lendület” Programja, KELER KSZF, EFFAS és a Bankárképző. 
A konferencia a „Magyar Tudomány Ünnepe 2015” elnevezésű eseménysorozat 
keretében valósult meg.

A következő konferenciára 2016. november 17-én és 18-án kerül sor, Anthony Sa-
unders (NYU Stern School of Business) kiemelt előadóval. Az eseményt azoknak 
a gyakorlati szakembereknek és vezetőknek ajánljuk a figyelmébe, akik szeretnék 
megismerni és megérteni a kutatók eredményeit és válaszait a piaci szükségletek 
által generált legújabb problémák terén, és ezt a tudást gyakorlati és stratégiai 
szinten is versenyelőny megszerzésére kívánják felhasználni.

További hasznos információ a konferencia weboldalán található:  
http://liquidityconference.uni-corvinus.hu/
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