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Melyik világhírü egyetemre juthatnál be?

A világ első 200 közgazdasági egyetemére ugyanazt a 2-3 

típus tesztet kérik, ami alapján elbírálják a jelentkezőket. 

Ez alapján kialakulnak ponthatárok egyes egyetemekre. Ha 

szeretnéd kipróbálni a teszteket vagy kíváncsi vagy hogyan 

teljesítenél akkor iratkozz fel és kipróbálhatod magad.

További információk és jelentkezés az alábbi linken:

http://mktib.hu/melyik-vilaghiru-egye-
temre-juthatnal-be/
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 Elérkezett november is. Túlvagyunk az ilyenkor szokásos óraátállításon, és az 

időjárás is kezd kicsit hűvösebbre fordulni, ezt célszerű az öltözködésnél is figyelembe 

vennünk.

 Az év utolsó előtti hónapja sem fog szűkölködni az eseményekben. A Móron 

megrendezett KÁMFOR konferenciáról a decemberi GazMag-ban fogunk részlete-

sebben beszámolni, illetve jelenleg is zajlik a Fiatal Vállalkozók Hetének idei, országos 

rendezvénysorozata.

 A novemberi lapszámhoz minden olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Minden mozgásban...
Panta Rhei - áru-, munkaerő- és tőkeáramlás Magyaror-
szág és az EU között. Ezzel a címmel szervezi meg soron 
következő konferenciáját 2013. november 21-én, csütör-
tökön 10 órától a Budapesti Corvinus Egyetem III. elő-
adójában (Budapest VIII. kerület, Fővám tér 8.) a Gáspár 
Pál Közgazdaságtudományi Emlékalapítvány. A konfe-
rencia előadói: Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki tudományos 
főmunkatársa, Oblath Gábor, az MTA KRTK KTI tudo-
mányos főmunkatársa és Jelasity Radovan, az Erste Bank 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az előadásokat követő kere-
kasztal-beszélgetés moderátora Bod Péter Ákos intézet-
igazgató egyetemi tanár, az MKT alelnöke lesz.

A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a letölthető 
(http://www.mkt.hu/esemenyek.php?w=808) jelentke-
zési lapot kitöltve juttassák el az info@gasparalapitvany.
eu e-mail-címre.
(Forrás: www.mkt.hu)

Könyvrecenzió
A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Közgazdasági 
Társaság még 2012-ben konferenciát szervezett A Mag-
yar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban – vál-
tozó történelmi korszakokban címmel. A konferencia 
előadásainak kibővített anyagát Halm Tamás szerkesz-
tette tanulmánykötetté, amely hét konferencia-előadást, 
egy előadásösszefoglalót és az 1920-as évekből származó 
két újraközölt tanulmányt tartalmaz. A kötetről Bod Pé-
ter Ákos írt könyvismertetőt a Vezetéstudomány című 
folyóiratba. A recenzió letölthető a honlaponkon.

A kötet maga megrendelhető vagy pdf-ként letölthető a 
Közgazdasági Szemle honlapján, a http://www.kszemle.
hu/kiadvany/ internetes címen.
(Forrás: www.mkt.hu)

III. Kárpád-medencei Fiatal Közgazdászok Találko-
zója
Idén is megrendezésre kerül a Kárpát-medencei Fiatal 
Magyar Közgazdászok Találkozója (KÁMFOR), immá-
ron harmadszor. Gyula és Nagyvárad után idén Móron 
találkoznak egymással az ifjú magyar közgazdászok, 
hogy előadóik segítségével megvitassák a Kárpát-me-
dence térsége előtt álló feladatokat és kihívásokat.
További részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is 
senki ne felejtse el beírni a naptárjába:
III. KÁMFOR
2013. november 15-17. Mór (Fejér megye)
(Forrás: www.mktib.hu)

Kultúra, gazdaság, kultúragazdaságtan
Magyari-Beck István, a BCE professor emeritusa ve-
zetésével a közelmúltban újjáalakult a Magyar Közgaz-
dasági Társaság Kultúra-gazdaságtani szakosztálya. A 
szakosztály elnökségének tagjai - Magyari-Beck István, 
Déry Attila, Ulicsák Béla, Rostás Zoltán és Monostoriné 
Bacsó Anna - 2013. október 11-én, pénteken 16 órától 
a FUGA Budapest Építészeti Központ előadótermében 
(Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) mutatkoznak be és tar-
tanak előadásokat a szakosztály érdeklődő tagjainak.
(Forrás: www.mkt.hu)

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:

Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk



Rövid hírek
Tulajdonosi és vezetői utódlás családon belül és kí-
vül
Tisztelt Vállalkozó, Érdeklődő!
A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara tisztelettel meghívja Önt a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Haszon Akadé-
mia által Tulajdonosi és vezetői utódlás családon belül és 
kívül címmel közösen szervezett, 2013.november 28-án 
(csütörtök) 9.00-15.00 óra között megrendezésre kerülő 
HR konferenciára.

A rendezvény helyszíne:
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra, 9021 Győr, Szent István u.10/a Baross I.-II. Terem
 
Program:
9.00-9.10 Dinnyés Előd, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara titkárának köszöntője
9.10-10.10 Prof. Dr. CSc Bencsik Andrea, a Széchenyi 
István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszék 
Tanszékvezetője
Ki - kinek, mit - miért vagy miért nem?avagyA tudásmeg-
osztás problémái a vezetőváltás időszakában 
10.10-11.20 Dr. Korpás Zoltán, Kienbaum Executive 
Consultants Kft.
Cégvezető utódkeresés a munkerőpiacon

11.20-11.35 Kávészünet
11.35-12.35 Dr. Németh Gabriella, ügyvéd
Buktatók a családi vállalkozások utódlásában, Tények és 
tévhitek az öröklési és házassági vagyonjogban
12.35-13.35 Virágh Rajmund ügyvezető, Hammel & 
Hochreiter IC Kft.
Átmeneti megoldás: Interim Menedzsment?

13.35-13.55 Szendvicsebéd
13.55-14.55 Kerekasztal beszélgetések (helyi KKV-k ese-
tei, helyi vállalkozók és családtagjaik)
Generációváltás családi példákon
14.55-15.00    Zárás

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de előze-
tes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát 
a mellékelt jelentkezési lapon legkésőbb 2013. november 
26-ig jelezni szíveskedjen a rendezvenyszervezes@gyms-
kik.hu címen vagy a 96/520-291-as Fax számon.
 
Helyszín: Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és 
Iparkamara Baross I-II terem
Időpont: 2013. 11. 28. 09:00 - 2013. 11. 28. 15:00
Jelentkezés határideje: 2013. 11. 26. 12:00 el.
(Forrás: www.gymskik.hu)

Tulajdonosi kontrollok köztulajdonnál
Az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társasá-
gok tulajdonosi irányítása és ellenőrzése számos olyan 
kérdést felvetnek, melyek túlmutatnak a jelenlegi hazai 
szabályozás keretein és felhívják a figyelmet a korsze-
rű vállalatirányítási gyakorlatok alkalmazásának szük-
ségességére. A Magyar Közgazdasági Társaság Felelős 
Vállalatirányítás Szakosztályának soron következő ren-
dezvénye 2013. november 21-én, csütörtökön 15 órától 
a BGF Közösségi terében (1055 Budapest Bihari János 
utca 5.) két vitaindító előadással kívánja a vállalatirányí-
tással foglalkozó szakembereket a tapasztalatok átadá-
sára és a közös gondolkodásra késztetni. A rendezvény 
előadói Kazár Péter (A hatékony tulajdonosi kontroll 
alapvető intézményi, személyi, döntéshozatali, finanszí-
rozási stb. feltételei és Ivanyos János (Az államháztartá-
si belső kontroll követelmények kiterjesztése a nemzeti 
társaságok tulajdonosi ellenőrzésére) lesznek.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes 
regisztráció szükséges. Regisztrálni a https://www.
eventbrite.com/event/9163780113 honlapon lehet.

A témáról további információk a http://www.trusted.
hu/ honlapon találhatók.
(Forrás: www.mkt.hu)



Szavazás

MKT GYISZ

Tóth Marcell

A legismertebb ilyen rendezvény a Fiatal Közgazdászok 
Országos Találkozója (FIKOT).
 Természetesen – mint minden diákszervezet – az 
MKT GYISZ sem csak szakmai oldaláról ismert. Tagjai 
az egyetem olyan közgazdász hallgatói (tagjaink között 
vannak egészségügyi- és mérnökhallgatók is), akik az elő-
adásokon megszerzett tudásnál egy kicsivel többre vágy-
nak, ugyanakkor nem vetik meg a bulizást sem. A szakmai 
programokon, és a tanárok részvételével megrendezett 
teadélutánokon kívül szalonnasütés, bográcsozás, forralt 
borozás, sörest, és farsangi bál is szélesíti rendezvényeink 
palettáját.
 Az MKT GYISZ egy nyitott szervezet, minden-
kit szívesen látunk a csapatban. Ha felkeltettük érdeklő-
désedet, vagy szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor ne 
habozz, így egy e-mailt az mktgyisz@citromail.hu címre.

 Az MKT a magyar közgazdászok legrégebbi, leg-
jelentősebb szakmai szervezete, 1894. május 27-én jött 
létre. Az országos szervezet elnökei mindig neves köz-
gazdászok voltak, többek között Kautz Gyula, a Gazda-
ságtudományi Kar névadója is az MKT elnöke volt.
 Az évek folyamán az ország azon egyetemein, 
ahol gazdasági képzés folyik, sorra alakultak meg az MKT 
Ifjúsági Bizottságai is. A Győri Ifjúsági Szervezet 1999-
ben alakult meg. A győri szervezet olyan szempontból is 
egyedi, hogy az országban egyedüliként itt található MKT 
Szakkönyvtár, ahol számos magyar és idegen nyelvű szak-
könyvet illetve folyóiratot találhat az érdeklődő.
A szervezet számos programlehetőséget  nyújt tagjainak. 
Az egyetemi hallgatók országos és nemzetközi rendezvé-
nyeken vehetnek részt, ahol a szakma legnagyobbjai tar-
tanak előadást, és lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre a 
többi egyetemen tanuló közgazdász hallgatókkal is. 

Az egyetemi élet szerves részét képezik a különféle hallgatói szervezetek, és az általuk kínált szakmai programok, 
kikapcsolódási lehetőségek. Egy ilyen szakmai szervezet a Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szerve-
zete (röviden MKT GYISZ) is.

37%

17%

20%

6%

20%

Ha lehetőség nyílna rá kiszámolná saját maga vagy 
otthona ökológiai lábnyomát?

Igen.

Csak akkor, ha létezik egyszerű, gyors
módszer.

Csak akkor, ha ingyenes.

Csak akkor, ha kötelező.

Nem.



Czinka Panna az élhetö jövöért

 A rendezvény eleje a projekt ismertetésével kez-
dődött. Ez az előadás Hummel Dóra projektmenedzser 
nevéhez fűződött, aki elmondta, hogy a fenntarthatóság 
és a környezettudatosság kevésbé elterjedt fogalmak, 
mint szükséges lenne. Ennek több oka is van: az informá-
cióhiány, a pozitív minta hiánya és a felelősségtudat hiá-
nya. A mostani projekt célja, hogy ezeken változtassanak. 
Az információátadást és a szemléletváltoztatást többféle 
módon kívánják elérni. A cél, hogy Győr-Moson-Sopron 
megye legtöbb településére eljussanak a fenntarthatósá-
gi tematikájú zöld standokkal, és itt különféle előadáso-
kon, játékos feladatokon keresztül érjék el a lakosságot. 
Mottójuk a projekt logójára utalva: „Gurul a zöld kerék”. 
Bővebb információ az akcióról a www.zelenorota.hu we-
boldalon található.
 A nap második előadását Dr. Horváth Balázs, a 
Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszéké-
nek egyetemi docense tartotta. Előadását a fenntartható 
fejlődés témakörében tartotta, amelyben az alábbi kérdé-
sekre kereste a választ: Mi a fenntartható fejlődés? Ez tör-
ténik napjainkban? Fejlődésnek lehet-e nevezni ezt? És 
mit tehetünk mi?

 Magát a definíciót kissé pontatlannak tartja, arra 
azonban felhívta a figyelmet, hogy ami napjainkban tör-
ténik, az egyáltalán nem nevezhető fejlődésnek, és nem az 
történik, aminek kellene. Kitért arra is, hogy a fenntart-
ható fejlődés legelterjedtebb mutatója az ökológiai láb-
nyom. Ez alapján egy főre 1,8 globális hektárnyi terület 
jutna, de a jelenlegi helyzetben ez az érték 2,7 globális 
hektár. Azaz nagyobb mértékben használjuk fel és ak-
názzuk ki a Föld erőforrásait, mint amilyen mértékben 
azok képesek lennének megújulni. A légkörben lévő szén-
dioxid mennyisége nő, és egyre kevesebb az olyan erdő, 
amely ezt képes lenne szabályozni. Szót ejtett a mortali-
tási lábnyomról is, amely azt mutatja meg, hogy az adott 
környezetterhelés hány ember halálát okozza. Az emberi 
élet kioltása ugyanis gyilkosságnak minősül, függetlenül 
attól, hogy fegyverrel vagy a környezet károsításával tör-
ténik.
 A környezetterhelés ellen azonban mi is tehe-
tünk, és kell is tennünk. Az ember a boldogságot keresi. 
A kutatások szerint ez 50%-ban öröklött tényezőknek kö-
szönhető, 10%-ban a körülményeknek, és 40%-ban saját 
döntéseinknek. A környezetterheléssel a körülményeket, 
azaz a 10%-ot akarjuk megszerezni, miközben a másik 
40%-ot, a saját döntéseinknek köszönhető boldogságot 
eldobjuk magunktól.
 A nap utolsó előadása Zámbó Zoltán nevéhez 
fűzőzött. A SZEnergy Team tagja (és versenyzője) a köz-
lekedésben alkalmazható napenergiáról beszélt, amelynek 
a SZEnergy is az élharcosa, ugyanis évek óta napelemes 
autókat készítenek, és ezekkel különféle hazai és nemzet-
közi versenyeken is elindulnak, és sikeres szereplésükkel 
hívják fel a figyelmet az alternatív hajtású járművek elő-
nyeire.

Tóth Marcell

A fenntartható fejlődés fontosságának megismertetése és a lakosság szemléletének megváltoztatása a fő célja a 
Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület közel egy éves projektjének. A nyitórendezvényre a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemen kerül sor október 8-án.



Vidékinnováció zárókonferencia

 A rendezvény elején Medgyasszay László, a Ma-
gyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, Horváth Gábor, a 
házigazda Győrzámoly polgármestere és Lados Mihály, 
az MTA KRTK osztályvezetője köszöntötte a népes hall-
gatóságot. A megnyitóbeszéden kívül az is közös pont 
bennük, hogy mindannyian évek óta foglalkoznak a vidék 
fellendítésével.
 A nap első előadása Szörényiné Kukorelli Irén ne-
véhez fűződött, az MTA KRTK tudományos tanácsadója 
és a Széchenyi István Egyetem tanára „A vidék innová-
ciója és a befogadási tér” címmel tartotta meg előadását. 
Előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak a 
napjainkban elterjedtebb urbánus (városi), hanem a ru-
rális (falusi) innovációról is kell beszélni, érdemes erre is 
figyelmet fordítani. Az innovációt több dimenzióra bon-
totta, van gazdasági, társadalmi, technikai és szervezeti. 
Általában ezek a szegmensek gerjesztik az innovációt, il-
letve elérheti ezt a politika is. Az innováció egy speciális 
fajtája a tradícióból merítő innováció (traditiovation). Ez 
az előadás kellő elméleti hátteret szolgáltatott a következő 
előadók mondanivalójának.
 Ónódi Gábor a gödöllői Szent István Egyetem-
ről érkezett, és a nemzetközi mezőnyben elért sikerek-
ről és ennek tényezőiről tartott előadást. Elmondta, hogy 
Európa területének 4/5-e vidéki terület, és a lakosság 
fele vidéken él. Többek között emiatt fontos a vidékkel 
is foglalkozni. Ezt sok európai ország – többek között 
Ausztria is – már felismerte, és szerencsére már nálunk 
is vannak erre irányuló kezdeményezések. Ebben a civil 
társadalomnak is fontos szerepe van, és lesz is a jövőben. 
Előadásában fontos részt szentelt a nemzetközi Falumeg-
újítási Díj pályázatnak, és a magyar résztvevőknek. Ezt 
a pályázatot kétévente írják ki, hazánkban – sok más or-
szággal ellentétben – egy előszűrést is tartanak a pályázó 
falvak között. A legutóbbi hazai fordulót Újszilvás nyerte 
meg, de Kunsziget is eljutott az nemzetközi megméret-
tetésre. Az említett települések mellett további indulók 
projektjei is bemutatásra kerültek.

 A délelőtti programot Bocsó Imre zárta, a Ma-
gyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke nem elő-
adást tartott, hanem a szervezete által a folyosóra beren-
dezett fotó-kiállításról mondott pár szót.

 A második előadásblokkot Horváth Eszter kezd-
te, a Széchenyi István Egyetem PhD-jelöltje doktori ér-
tékezéséről tartott előadást, ami az aprófalvak innováció-
ja. Kutatásai során számos helyszínt tanulmányozott, de 
a mostani előadásban csak négy aprófalvat mutatott be, 
kettőt Győr-Moson-Sopron megyéből (Lipót és Hövej), 
és kettőt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből (Rozsály és 
Zajta). Lipót és Hövej esetében egyaránt kiemelte, hogy 
a helyi innovátor nélkül nem értek volna el sikereket. Ezt 
a szerepet mindkét helyen a polgármester töltötte be. (A 
lipóti polgármester többek között a Lipóti Pékség alapí-
tó-tulajdonosa is.) Hövej pedig a höveji csipkére épülő 
fejlesztéseivel a traditiovation nagyszerű példája. Rozsály 
és Zajta pedig arra szolgáltat jó példát, hogy az egyik te-
lepülésen megvalósított jó ötleteket akár át is lehet venni, 
és a saját faluban is alkalmazni lehet, Zajta polgármestere 
ugyanis Rozsály példáját követte, ehhez kért és kapott se-
gítséget kollégájától.
 Uszkai Andrea az MTA KRTK munkatársaként 
tartotta meg előadását, melyben az oktatás és az inno-
váció vidéki kapcsolatáról beszélt. Mindkettőnek célja a 
munkanélküliség csökkentése, a népességmegtartás, és a 
gazdasági haszon elérése is. Kitért arra, hogy az innová-
ciók támogatásában Ausztria előrébb tart, mint mi, akár 
követendő példa is lehetne. Szlovénia példája szintén ér-
dekes, mert ott sokáig nem volt jó a helyzet, azonban egy 
struktúraváltás következett, ami jelentős javulást eredmé-
nyezett. Hazánkban a kistérségi Start munka program, és 
az „Újra tanulok” képzési projekt köti össze az innovációt 
és az oktatást. Természetesen ebből az előadásból sem 
maradtak ki az élő példák. A téti kistérségben elhelyezke-
dő Csikvánd célja az önfenntartó gazdálkodás.

Végéhez érkezett a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság - és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának 
vidékinnovációval foglalkozó kutatása. Ennek apropóján került sor a projekt zárókonferenciájára 2013. október 
29-én, Győrzámolyon.



 Ennek érdekében jött létre egy gazdálkodó kö-
zösség, és a hely termékeket árusító bolt. Bár a támoga-
tást biztosító projekt lezárulta után a bolt fennmaradása 
kérdéses, a projekt az értékteremtől projektek kiváló pél-
dájaként szolgál. Egy másik falu, Sopronhorpács célja a 
környezeti fenntarthatóság és a gazdasági haszon együt-
tes megvalósítása. A falu hatással van a környező telepü-
lésekre is, és a jövőbeli tervek között szerepel egy közös 
napelem-park is.
 A vidéki innováció jellemzőiről tartott előadás 
Tóth Péter nevéhez fűződött, a Széchenyi István Egye-
tem adjunktusa a helyi innovátorokkal készített telefonos 
interjúk eredményeit mutatta be. Országos szinten össze-
sen 72 innovátort kerestek meg, ebből 65 válaszolt a kér-
désekre. A felmérés nem reprezentatív, hiszen azokhoz az 
innovátorokhoz jutottak el, akiknek ténykedése nagyobb 
sajtóvisszhangot kapott. A helyi innovációk között – nem 
meglepő módon – a gazdasági innováció volt többség-
ben, valamivel kevesebb volt a társadalmi és a társadalmi-
gazdasági innováció, a traditiovation jóval alacsonyabb 
számban fordult elő. Az innováció általában saját ötlet 
megvalósítása volt, de a találtak másoktól teljesen átvett, 
vagy részben átvett, de átdolgozott ötleteket is.

Kevés volt a teljesen önerőből megvalósított innováció, 
az ilyenek főleg a gazdasági alapú innovációk voltak, ame-
lyeket vállalkozók vagy helyi cégek hajtottak végre. Sokan 
pályázatokból, támogatásokból nyertek forrást a megva-
lósításhoz, de a hitelfelvételre is volt példa. A felmérés 
kitért a megvalósult innováció utóéletére is. A projektek 
általában pozitív hatással voltak a helyi innovátorokra, 
akár gazdasági haszon, akár elismerés vagy népszerűség-
növekedés formájában is. A legtöbb helyen az innovációt 
később továbbfejlesztették, vagy össze is kapcsolták to-
vábbi innovatív ötletekkel.
 Az előadások és az ezt követő ebéd után a ren-
dezvény egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol az 
előadók és a hallgatóság tagjai (köztük helyi falvak pol-
gármesterei, innovátorai) megoszthatták egymással véle-
ményüket, tapasztalataikat, és akár további kérdéseket is 
lehetett feltenni egy-egy témával kapcsolatban. A záró-
konferencia (és a projekt is) elérte célját, az érdeklődők 
hasznos információkhoz jutottak, és megismertetve őket 
egymással akár jövőbeli együttműködések első magvait is 
sikerült elvetniük a szervezőknek.

Tóth Marcell

Zéró Emissziós Platform

Megtartotta őszi összejövetelét a Zéró Emissziós Platform. Az október 30-án megtartott rendezvénynek a meg-
szokott módon a Mobilis Győr – A felfedezések háza volt a házigazdája.

 A rendezvényen Angster Tamás, a Pannon No-
vum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 
innovációs menedzsere ismertette a Zéró Emissziós Plat-
form eddigi eredményeit, és a jövőre vonatkoztató céljait. 
Kiemelt figyelmet szentelt a városi közösségi közleke-
dés területén történt fejlesztés-tervezetekre (elektromos 
busz), a régi autók átalakításából és ezek versenyezteté-
séből álló Volt Timer projektre illetve a városon belüli 
kerékpáros közlekedés növekedésének elősegítésére.

 A rendezvény az eredmények és célok ismertetése 
után kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd egy elekt-
romos kerékpár-töltőállomás bemutatására került sor. A 
mobil (utánfutóból kialakított) töltőállomás egyszerre két 
kerékpár töltését képes ellátni.
 A Zéró Emissziós Platform következő összejö-
vetelére várhatóan január közepén kerül sor, a helyszín 
akkor is a győri Mobilis lesz.

Tóth Marcell



Tóth Marcell

 Azonban nagy eltérés van a különböző prioritási 
területek aktivitása között, aminek az oka az egyes résztve-
vő országok hozzáállásában keresendő. (Ausztria például 
egyértelműen a legtöbbet dolgozik a rábízott feladatokon, 
miközben vannak országok, akik minimális munkabefekte-
téssel viseltetnek a saját prioritási területük iránt.)
 Előadásában kitért arra is, hogy melyik egyezmé-
nyek szabályozzák a belvízi hajózást. A legjelentősebb 
nemzetközi egyezmények a Belgrádi Egyezmény (1948), az 
AGN Egyezmény (1996) a Luxemburgi Nyilatkozat (2012), 
a Fehér Könyv (2011) és a NAIADES II (2013).
 Zárásként szóba került a Gönyű kikötő, és annak 
néhány hiányossága, valamit az is, hogy a hajósképzés ha-
zánkban komoly fejlesztésre szorul. Azonban vannak sike-
res magyar vonatkozású projektek, Hörcher Dániel ezek 
közül is felsorolt néhányat.

KözleKlub – Hörcher Dániel elöadása
Folytatódik a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének méltán népszerű rendezvénysorozata, a Közle-
Klub. A legutóbbi alkalommal a belvízi hajózás volt a fő téma.

 2013. november 6-án Hörcher Dániel volt a 
KözleKlub vendége. A szakember előadása a „Belvízi 
hajózás a Duna Régió Stratégiában” címet viselte. Bár a 
fő téma a belvízi hajózás volt, maga a Duna Régió Straté-
gia (a többi makroregionális stratégiához hasonlóan) nem 
csak egy területtel foglalkozik.
 Elmondása szerint a belvízi hajózás napjainkban 
egy hanyatló közlekedési mód Magyarországon. Ennek 
okai a változó környezeti/természeti viszonyok, a konku-
rens közlekedési ágazatok hatékonyságának növekedése, 
a nem megfelelő infrastruktúra-árazás és a kicsi politikai 
súly.
 A Duna Régió Stratégia nem csak a belvízi hajó-
zásról szól, hanem sokkal összetettebb. A Duna vízgyűjtő 
területét érintő országok alkotják, és összesen 10 prioritá-
si területet határoztak meg a résztvevők. Minden prioritá-
si területért 2-2 koordinátor ország felel. 

Dömötör Edina

szabályok, családi-baráti kapcsolatok tarkítják az ott „élő” 
galeri tagjait? Fellelhetők-e normák a csoporton belül? 
Hogy működik a kapcsolathálózat? Van közöttük vezető, 
vezéregyéniség? A meglévő íratlan szabályok mennyire mű-
ködőképesek? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kereste a 
választ, és azok megismerése reményében vállalta, hogy két 
hónapra beépül a tér hajléktalanjainak világába. Láthattunk 
már riportot, amelyben újságírók 24 órára tesztelik, milyen 
lehet az utcán élni. Szakirodalmat is bőven találhatunk a té-
makörben, viszont egyedülálló Magyarországon, hogy va-
laki közöttük etnográfiai kutatás végezzen. Ezt most Pőcze 
Flóra megtette, és beépülésének megfigyeléseit, tapasz-
talatait, következtetéseit írja le nekünk nem tudományos 
értekezésként, ám ha kell, tárgyilagosan, sztorizgatással 
tarkítva, rendkívül empatikussá téve a könyvet kézbe vevő 
olvasót. Pár óra alatt végiglapozható a könyv, a humor és az 
írói adottságok több helyütt történő maximális megcsillog-
tatása nem engedi, hogy a „csak még egy oldalt elolvasok” 
érzés ne szűnhessen bennünk. Végül mintegy grátiszként 
képmellékletet és szlengszótárt is találhatunk.

Könyajánló: Pöcze Flóra – A Moszkva tér gyermekei
 Amikor értesültem róla, hogy megjelent ez a 
könyv, vagyis Pőcze Flóra műve, A Moszkva tér gyer-
mekei (Jószöveg Műhely Kiadó Budapest, 2013), rögtön 
tudtam, hogy mindenképp olvasnom kell. Egyetemi éle-
tem utolsó félévében (2013 tavaszán) ismerkedtem meg 
a társadalomtudós hölggyel, aki az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen hallgatott szociológiai tanulmányai 
után a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának mesterképzésén folytatta elméje kiművelését. 
Már négy éve, 2009-ben hozta a döntést a hazánkban 
ez idáig nem alkalmazott módszerről, hogy résztvevő 
megfigyelőként betekintést nyerjen a budapesti Moszkva 
tér (2011. óta Széll Kálmán tér) hajléktalanjainak mind-
ennapi életébe. Akkortájt születendő szakdolgozatának 
témája adta az ötletet, hogy gyakorlatban is megismer-
hesse a csoportnorma valamint – hierarchia jellegzetes-
ségeit.
 Hogy miért épp a Moszkva tér közössége adta a 
vizsgált szegmenst ehhez? Az erre adott választ az élet 
hozta.  Ahogy rendszeresen elsétált arra útban az előadá-
sokra, eltöprengett, kíváncsivá lett, vajon milyen
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Subby Snake: Tüzkígyó 3

Boldog élet volt,
Nézte, nézte őket a Hold,

Ő is boldog volt.

De nem tartott,
Sokáig, fellángolt

A fiú vére, átváltozott.

Gonosz szemmel nézte,
Nézte a lányt, csak nézte,

Szomjazott a vérére.

A lány csak fekve
Nézte őt, nem érezte
Magát veszélyben,

Majd álomba merült,
Közben szíve örült,
De a fiú megőrült.

Megölelte a lányt még utoljára,
Szeme felizzott lángolva

És a lányt egy késsel leszúrta.

Ekkor felébredt
És elszörnyedt

Azon, hogy mit tett.

Előtte feküdt holtan az élete
Értelme, nem tudta, miért tette,

Összetört a szíve.

Most valami megváltozott, érezte,
Belenézett a tükörbe;

Csak a kígyó lángoló szemeit nézte...

2009



Orosz Dávid Péter: Az öszi merengök

Éltél bús téglabörtönben

„Mint rothadásra ítélt angyalok”

Igaz világot nézted ablakodban.

Nyultál feléjük jobban

Vágytál ki,míg takartak függyönytakarók

De el nem kaptad,kicsúsztak az idők

S most magad-dalban

Kabátot vesznek a felhők

Lehajolnak lelket önteni a fába

Eső esik csak,,ottmaradnak a felhők

Mit súg neked a nagy szakállas?

Hófehér e ruhája?

S miért kételkedsz?

Hisz éjszakánként beszélsz vele.

Nem érted,vesztettél harcodban

Lelkedben ragadtak a kincskeresők

Ragadtak? De miben?

Kerestek volna de nem találtak, ők.

Csak kapaszkodtak reményben, erényben

Az őszi merengők



Viccek
Móricka megy haza és meséli, hogy ma a tanítónéni olyat 
kérdezett, amire egyedül csak ő tudta a helyes választ az 
egész osztályban.
- Nagyon ügyes vagy - mondja az anyja.
- Hát igen, nem hiába, az én fiam - mondja büszkén az 
apja.
- Na és mondd csak kisfiam, mit is kérdezett a tanítónéni? 
- kérdi az anyuka.
- Azt, hogy ki dobálta meg őt papírgalacsinnal...

Idősödő házaspár elhatározza, hogy felvilágosítják gy-
erekeiket. Először behívják a nagyobbat, és hosszasan ta-
glalják a méhek és a madarak szaporodását, majd rátérnek 
az emberi anatómiára.
Mikor minden szempontból alaposan körbejárták a témát, 
szólnak a fiúnak, hogy küldje be a kisöccsét.
A srác odamegy az öccshöz és mondja neki:
- Na, menj be apuékhoz, mondani akarnak valamit!
- Mit akarnak mondani? - kérdi a kicsi.
- Emlékszel mit csinált a bébiszitter meg a barátja a múlt 
héten a nappaliban?
- Igen.
- Na, csak annyit akarnak mondani, hogy a méhek meg a 
madarak is úgy csinálják!

Egy aggódó képű fickó találkozik egy barátjával. A barát 
rögtön látja, hogy a másikat valami probléma gyötri:
- Miért vágsz ilyen aggodalmas képet?
- Hát az van, hogy a feleségem három napja leszaladt az 
újságoshoz venni egy újságot, és azóta nem tért haza!
- Ugyan már, három nap újság nélkül, mit számít?

- Jean, mit adnak ma a színházban?
- A III. Richardot, uram.
- Akkor el sem megyünk, mert nem láttuk az első két 
részt!

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra téríteni 
a zárda mellett dolgozó építőmunkásokat, mivel igen za-
varja a fülét az állandó káromkodás. Úgy gondolja, hogy a 
legjobb módszer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal 
ebédel, így nem tartja fel őket. Becsomagolja az ebédjét 
egy zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz.
- Jó napot uraim! - kezdi a mondandóját mosolyogva. - Is-
merik Önök Jézus Krisztust?
A munkások egymásra néznek döbbenten, majd 
egyikük odakiált az építkezés másik végében üldögélő 
munkásoknak:
- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust?
- Mé’ kérded? - kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel!

Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval kellene próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésből éppen ötöt talált el.

- Honnan tudta, hogy mind a két skót teljesen részeg? - 
kérdezi a bíró a rendőrfelügyelőt.
- Egyszerű uram. Jack ötfontos bankjegyeket szórt szét, 
McPershon pedig felszedte őket, és visszaadta neki.

Ázsiai diplomata érkezik európai állomáshelyére, ahol a 
vendéglátók elviszik egy táncprodukcióra. A diplomata 
kigúvadt szemekkel figyeli a táncos párt, akik szorosan 
egymáshoz simulva táncolnak. A házigazda zavartan meg-
kérdi:
- Önöknél nem szokás az ilyesmi?
- De igen - feleli az ázsiai. - Csak nálunk ezt fekve cs-
inálják.
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