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• 2021. június 24-én Dr. Takáts Elődöt nevezték ki a Budapesti Corvinus Egyetem 
rektorává 

• Dr. Takáts Előd megbízatása 2021. augusztus 1-től lép életbe, Dr. Lánczi Andrást 
váltja a rektori székben, aki az elmúlt hat évben vezette az Egyetemet 

• Az új rektor tervei között szerepel többek között a Corvinus nemzetközi 
elitegyetemmé fejlesztése, a maradandó tudást eredményező élményszerű 
oktatás megteremtése  

 
 
A Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 
pályázatot írt ki az Egyetem rektori feladatainak ellátására, mivel Dr. Lánczi András 
rektori megbízatása 2021. június 30-án lejár.  
 
Dr. Lánczi András rektorként hat éven keresztül irányította a Corvinust, mind 
gazdaságilag, mind szakmailag stabilizálta az Egyetemet. Olyan akadémiai fejlesztési 
ügyeket támogatott, amelyek szélesebbre tárták az ablakot a nagyvilágra, például a 
doktori képzés szervezeti és tartalmi kereteinek megújításával vagy a Corvinus 
Institute for Advanced Studies megalapításával. Felismerte a versenyképesség 
hiányát a hazai felsőoktatásban, és sikeresen előkészítette a Corvinust az új működési 
formára történő átállásra. Köszönet illeti Dr. Lánczi Andrást elvitathatatlan érdemeiért, 
további munkájához az Egyetem sok sikert kíván.  
 
A Corvinus Egyetem Szenátusának támogatása után a fenntartó Maecenas 
Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriuma kezdeményezte Dr. Takáts Előd 
kinevezését. Áder János köztársasági elnök 2021. június 24-én személyesen adta át 
megbízatását.  Az új rektor 2021. augusztus 1-től kezdi meg tevékenységét.  
 
„Stratégiai célunk, hogy 2030-ra a Corvinus legyen Közép-Európa legjobb gazdaság- 
és társadalomtudományi egyeteme. Dr. Takáts Előd személyében egy jelentős 
nemzetközi tapasztalattal rendelkező, elismert közgazdász kerül a rektori székbe. Dr. 
Takáts Előd megismerte, elfogadta az Egyetem stratégiáját, fejlesztési tervét, és 
elhivatottan kívánja azt sikerre vinni.” – emelte ki Hernádi Zsolt, a Corvinust 
fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriumának elnöke. 
 
Dr. Takáts Előd rektori tervei között szerepel a maradandó tudást eredményező 
élményszerű oktatás megteremtése, és olyan tudás átadása, amely versenyképes 
ismeretekkel ruházza fel a hallgatókat.  

„A cél regionális elitegyetemmé válni, az itt végzett hallgatók Közép-Európa 
gazdaságának és társadalmának meghatározó szereplői lesznek. Középtávon olyan 
képzést, olyan kutatási teljesítményt akarunk felmutatni, amely kiállja az 
összehasonlítást nemcsak a Közép-európai versenytársainkkal, hanem a világ 
bármely gazdasági képzést nyújtó egyetemével. Olyan teljesítményt felmutatni, amivel 
az Egyetem továbbra is a legjobb, legelkötelezettebb magyar hallgatók első számú 



 

 

választása marad. Ez a feladat személyesen motivál. A jó képességű fiatalok 
elvándorlása egy csendes nemzeti katasztrófa. A gazdaság- és társadalomtudományi 
elitképzést nem lehet külföldre kiszervezni. Különösen, ha ki akarunk törni a 
közepesen fejlett országok csapdájából. Egy metaforával élve: úgy gondolok 
magunkra, mint egy hegymászóra. Egy meredek, de kiszámítható ösvény vezet a 
csúcshoz. Ezen azonban nem lehet egyik napról a másikra felmenni. Lépésről lépésre 
haladunk majd.” – mondta Dr. Takáts Előd, a Budapesti Corvinus Egyetem új 
rektora. 
  
Az új rektor maga is Corvinus alumnus, 1999-ben szerzett egyetemi diplomát a 
Corvinus jogelődjén, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, pénzügy-
gazdaságpolitika szakirányon. 2000-ben tőzsdei szakvizsgát tett, 2002-ben a Közép-
európai Egyetemen szerzett közgazdaságtudományi mesterfokozatot. A Princeton 
University-n 2004-ben MA, majd 2006-ban PhD fokozatot szerzett 
közgazdaságtudományból.  
 
Dolgozott az Európai Központi Bank, a Magyar Nemzeti Bank és a Federal Reserve 
Bank of New York kutatójaként, majd a Nemzetközi Valutaalapnál. 2009 óta a bázeli 
székhelyű Bank for International Settlements közgazdásza, majd vezető közgazdásza. 
2018-tól a London School of Economics and Political Science Visiting Fellow-ja. 2019-
től a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2021-ben a Corvinus 
Szenátusa támogatta egyetemi tanári pályázatát, majd a köztársasági elnök egyetemi 
tanárrá nevezte ki. Dr. Takáts Előd a pénzügyek, a makroökonómia és a monetáris 
politika közös területein folytat kutatásokat, legújabb kutatási területei a demográfia és 
a klímaváltozás közgazdaságtana. Dr. Takáts Előd publikációi ezen a linken érhetőek 
el. 
 
 
A Budapesti Corvinus Egyetemről 

 
A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető egyeteme a gazdasági és társadalomtudományi 

képzések területén. A 2019. július 1-től alapítványi fenntartásba került, megújuló Corvinus középtávú 

célkitűzése, hogy az említett területeken ne csak országosan, de Közép-Európában is a legjobb 

felsőoktatási intézménnyé váljon. A Corvinus Egyetem budapesti és székesfehérvári kampuszán 

jelenleg csaknem 13 000 hallgató tanul, köztük 3500-an külföldi diákok. Az intézmény világszerte 300 

partneregyetemmel ápol szoros kapcsolatot. A Corvinus rendszeresen ér el előkelő helyezést a 

nemzetközi felsőoktatási rangsorban, Gazdálkodási és menedzsment képzésével a régió első 

helyezettje lett az Eduniversal 2019-es rangsorában, Vezetés és szervezés mesterképzésével pedig 

2020-ban bekerült a Financial Times Masters in Management rangsorába, Európa 100 legjobb üzleti 

iskolája közé. A Budapesti Corvinus Egyetem az egyetlen olyan magyarországi egyetem a 

gazdaságtudományok területén, amely nemzetközi akkreditációval rendelkezik (AMBA, EQUIS).   

 
 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013265

