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 Lassan a végéhez közeledik a 2013-as esztendő. Sok helyen már sülnek a bejg-

lik, hamarosan mindenki felállítja a karácsonyfát, és remélhetőleg mindenki tud pár 

nap szünetet tartani, és a mai, felgyorsult világban egy kicsit lassítani, és eltölteni pár 

kellemen napot szeretteivel.

 Mi is lezárjuk az évet, hiszen az idei évben ez az utolsó GazMag, legközelebb 

2014-ben kedveskedünk újsággal olvasóinknak. Az idei évben is számos rendezvény-

ről, konferenciáról, érdekességről számoltunk be Nektek. Annyit megígérünk, hogy 

nem lesz ez másként jövőre sem!

 A GazMag szerkesztőségének nevében mindenkinek sikeres vizsgaidőszakot, 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! Találkozunk 2014-

ben.

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Fejlesztéspolitikai szakosztály alakult az MKT-ban
Megalakult a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlesztés-
politikai Szakosztálya. Az alakuló ülésen Baráth Etele 
volt Európa-ügyi minisztert, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság tagját választották elnöknek az ala-
pítók. A szakosztály titkára Heil Péter, a ConsAlt Nem-
zetközi Tanácsadó Kft. igazgatója, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség korábbi elnökhelyettese lett. A szakosztály 
megalapításához az MKT elnöksége a hozzájárulását 
adta.
A fejlesztéspolitika és különösen az európai uniós fejlesz-
tések iránt érdeklődő MKT-tagok az on-line adategyez-
tető lapunk (http://mkt.hu/tarsasag.php?w=al&al=11) 
kitöltésével kérhetik felvételüket az új szakosztályba.
(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)

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

Az ünnepek alatt az MKT Szakkönyvtár zárva tart!

Nyitás 2014. január 7-én, kedden.

FIKOT Zalaegerszegen
2012. után másodszor is Zalaegerszeg lesz a Fiatal Köz-
gazdászok Országos Találkozójának (FIKOT) házigazdá-
ja. A Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizotsságá-
nak legnagyobb rendezvénye második alkalommal látogat 
el a zalai megyeszékhelyre.
Megvan a rendezvény időpontja is, így mindenki írja be a 
naptárba, hogy a FIKOT. 2014. április 25. és 27. között 
kerül megrendezésre.(Forrás: www.mktib.hu)

IV. KÁMFOR
Az idén harmadik alkalommal megrendezett Kárpát-
medencei Fiatal Magyar Közgazdászok Találkozóján 
(KÁMFOR) kiderül, hogy ki lesz a jövő évi, IV. KÁM-
FOR házigazdája. Az eredeti koncepció szerint páratlan 
években Magyaroszágon, páros években pedig határain-
kon túl kerül megrendezésre a konferencia. A sormintát 
folytatva 2014-ben a vajdasági (Szerbia) Szabadka lesz a 
házigazda.
Időpont egyelőre még nincs, amint kiderül a dátum, mi  
is beszámolunk róla.



Rövid hírek
Nyitott Kapuk
A Széchenyi István Egyetem minden évben kinyitja kapu-
it a felsőoktatás iránt érdeklődőknek. 2014. január 14-én 
kedden sem lesz ez másként. Az egyetemre ezen a na-
pon jöhetnek az érdeklődők, akik számára sok hasznos 
információt nyújtanak az egyetemen tanulható szakokról 
és a felvételihez szükséges követelményekről, teendőkről. 
A rendezvényre látogatók (főleg jelenleg végzős közép-
iskolás diákok) számára egész nap érdekes előadások és 
laborlátogatások lesznek, illetve bemutatkoznak az egye-
temen működő hallgatói szervezetek (Köztük a Magyar 
Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezete) is.
Időpont: 2014. január 14. 8:00 - 13:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Új Tudástér Aula (és  
a laborépületek), 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Uniós bankszanálás - letölthető előadás
A bankszanálás leendő EU-s keretrendszere - ezzel a 
címmel tartott előadást a közelmúltban a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Pénzügyi Szakosztályának szakmai 
rendezvényén Kómár András, a PSZÁF Nemzetközi és 
szabályozáspolitikai főosztályának munkatársa. Az elő-
adás anyaga letölthető az alábbi linken:
http://www.mkt.hu/docs/2013-10-02-21-09-30-bank-
szanalas.pdf
(Forrás: www.mkt.hu)

KözleKlub
2014-ben is folytatódik a Széchenyi István Egyetem Köz-
lekedési Tanszékének rendezvénysorozata. a következő 
KözleKlub február 12-án kerül medrendezésre.



Szavazás

Fiatal Vállalkozók Hete

Tóth Marcell

Végezetül hozzátette, hogy nem csak a vevőknek kell bíz-
ni bennünk, hanem az egyik legfontosabb dolog, hogy mi 
is bízzunk magunkban.
 Az este második vendége Szórádi Bence, a győri 
JCQ Hungary Kft. tulajdonos ügyvezetője volt. Ő is a 
saját tapasztalatairól mesélt a hallgatóságnak. Elmond-
ta, hogy vállalkozni nem is annyira bonyolult, viszont 
szükség van kellő motivációra ehhez. Azt azonban nem 
szabad elfelejteni, hogy „ahhoz, hogy valami működjön, 
nem kell az, hogy tökéletes legyen”. A vevőkkel való kap-
csolattartás szempontjából ő is kiemelte az internet adta 
előnyöket, és a világhálón való megjelenés fontosságát. 
Végezetül elmondta azt is, hogy a vállalkozóvá váláshoz 
hasznos volt számára, hogy sokat olvasott, és részt vett 
olyan rendezvényeken, előadásokon, ahonnan ötletet, in-
formációt lehetett meríteni.
 A FIVOSZ a Fiatal Vállalkozók Hete budapesti 
rendezvényén az idei évben is megválasztotta az Év Fiatal 
Vállalkozóját, a díjat pedig Szórádi Bence érdemelte ki.

 A győri rendezvénynek november 18-án a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ adott otthont. Az ese-
ményen Ollári Gergely, a FIVOSZ győri elnöke, majd 
Fekete Dávid, Győr alpolgármestere köszöntötte a szép 
számban megjelent érdeklődőket. Ezután következtek az 
előadások, ahol fiatal vállalkozók meséltek az indulásról 
és saját tapasztalataikról.
 Az első vendég Rajnai Richárd volt, a Kötéltech-
nika alapítója a 2012-es Év Fiatal Vállalkozója cím bir-
tokosa. Előadásában arról mesélt először, hogy a saját 
vállalkozás megalapításához először is meg kellett hozni 
egy döntést, és egy vállalkozónak mindig meg kell tud-
nia hozni a szükséges döntéseket. Emellett fontosnak 
tartja az életrevalóságot és a felelősségvállalást, amelyek 
fontos tulajdonságai a vállalkozónak. Véleménye szerint 
akkor lehet valakiből sikeres vállalkozó, ha nem a profitot 
tekinti elsődleges céljának, hanem az értékteremtést. El-
mondta, hogy nagy hangsúlyt fektet az arculatra, hiszen 
ez az érintkezési felület a vevőkkel. A pozitív megjelenés 
bizalmat, majd munkát eredményezhet.

Az idei évben is megrendezésre került a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) immár hagyomá-
nyossá vált eseménysorozata, a Fiatal Vállalkozók Hete. A több napon át tartó budapesti rendezvények mellett 
vidéki városok is bekapcsolódtak a programba, így többek között Győr is.

27%

27%

45%

Mennyit költ az idén karácsonyi ajándékokra?

Többet, mint tavaly.
Kevesebbet, mint tavaly.
Ugyan annyit, mint tavaly.



III. KÁMFOR

 Az rendezvény a pénteki megnyitóval egybekö-
tött díszvacsora utána szombaton a szakmai programok-
kal folytatódott. Először egy nyitó plenáris ülésnek lehet-
tek szem- és fültanúi az érdeklődők, majd két szekcióra 
bontva egy KKV kerekasztal és egy Európai Unió kere-
kasztal-beszélgetés következett. A program egy záró ple-
náris üléssel fejeződött be.
 A nyitó plenáris ülés elején Galambos Tamás, a 
Magyar Közgazdasági Társaság főtitkár-helyettese, majd 
Dr. Radetzky Jenő, a rendezvényt támogató Kárpát Ré-
gió Üzleti Hálózat vezérigazgatója köszöntötte a megje-
lenteket. Ezt követték az előadások. Elsőként Dr. Kovács 
Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költség-
vetési Tanács elnöke lépett a pulpitusra és tartotta meg 
„Vidékfejlesztés és pénzügypolitika” címmel előadását. 
Elmondta, hogy ma Magyarországon vidékfejlesztésnek 
számít minden, ami Budapesten kívüli terület fejleszté-
sére történik. A vidékfejlesztést napjainkban különösen 
fontosnak tartja, hiszen csak Pest megyében és Győr-Mo-
son-Sopron megyében nőtt a népesség az elmúlt időszak-
ban, a többi megyében csökkent. Szükségesnek tartja a 
vidékfejlesztésre szánt pénzek növelését és racionálisabb 
elosztását. A második előadás, Vagács István, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális és Kárpát-medencei 
Vállalkozás-fejlesztési Főosztályának főosztályvezetője 
elmondta, hogy a KKV szektor export-részesedése nőtt 
az elmúlt időszakban. Ez pozitív külkereskedelmi egyen-
leget eredményezett, ami a regionális együttműködések-
nek köszönhető. Kitért az EximBank szerepére is, amely 
exporthitelt nyújt a vállalkozásoknak, valamint kihang-
súlyozta az oktatás fontosságát is a KKV szektorban, 
amelynek elősegítésére jött létre a KVV Műhely program.
Dr. Mihalovics Péter a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium miniszteri kabinetfőnöke az ifjúságpolitikáról 
tartotta előadását. Bemutatta az Új Nemzedék Progra-
mot, melynek célja az ifjúság segítése, és a kommunikáció  
javítása.

Ennek érdekében kiépítették saját intézményrendszerü-
ket (Új Nemzedék Központ), ahol megyénként 4 fő kép-
viseli a szervezetet.
 A délelőtti program utolsó előadása Dr. Wolf  
László nevéhez fűződött. Az OTP vezérigazgató helyet-
tese a bank közép-kelet-európai szerepvállalásáról beszélt 
a hallgatóságnak. Elmondta, hogy az OTP 1400 fiókkal 
rendelkezik a régióban, és 26.000 ezer embert foglalkoz-
tat. Beszélt arról, hogy hány országban van jelen a bank, 
és hol mekkora a piaci részesedése. Összegzésképpen 
elmondta, hogy az a tapasztalat, hogy nem kell minden 
országban jelen lenni, mert ha csak kisszámú fiókkal jött 
létre az adott országban az OTP, akkor a várt siker elma-
radt.
 Az EU kerekasztal előadásainak sorát Dr. Zongor 
Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségének főtitkára kezdte. Először a hazai viszonyokról 
beszélt, és bemutatta a TÖOSZ által életre hívott Polgár-
mester Akadémiát, ami a polgármesterek képzése és ta-
pasztalatcseréje céljából jött létre. Azonban egyelőre a ki-
sebb települések polgármesterei aktívabban a projektben, 
a nagyobb városok első emberei kevésbé. Természetesen 
a magyarországi települések között is találni sikereket, az 
Európai Territoria Innovációs Díjat 2013-ben Hernád-
szentandrás is kiérdemelte (a másik díjazott Bécs volt). 
Elmondta, hogy nemzetközi színtéren is van lehetőség 
fejlődni, tapasztalatot cserélni egymással, az Európai 
Uniónak és a Visegrádi Négyeknek is van erre irányuló 
törekvése, a legismertebb települések közötti nemzetkö-
zi program a testvér-települési kapcsolatok kiépítése. Dr. 
Ferkelt Balázs, a BGF rektorhelyettese az EU előtt álló 
kihívások köré építette mondandóját. Elmondta, hogy az 
országon jelentős részében jelen van a patriotizmus, ami 
egyrészt jó, viszont bizonyos integrációs folyamatokat 
lassít. A leginkább különcködő országnak Nagy-Britanni-
át jelölte meg.

November 15. és 17. között a fejér megyei Móron került megrendezésre a III. Kárpát-medencei Fiatal Magyar Köz-
gazdászok Találkozója (KÁMFOR). A Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága és a Romániai Magyar 
Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciójának közös konferenciája az idei évben is számos érdekes előadással várta a 
magyarországi és a határon túli közgazdász-hallgatókat.



 Szintén kihívás az EU-nak, hogy sok országban 
jelentős az államadósság. És bár Olaszországban az ál-
lamadósság többségében belföldi kézben van (és ez igaz 
Japánra is), addig az országok többsége (például Görög-
ország) kifelé van eladósodva. Megemlítette azt is, hogy 
a Lisszaboni stratégiát felváltja az EU2020, ami több te-
rületen változásokat, és forrás-átcsoportosításokat jelent 
a közeljövőre nézve. A következő előadás a fiatalok és 
a nők munkaerőpiaci elhelyezkedéséről szólt. Vatamány 
Bella az Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizott-
ságának és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének 
elnökségi tagjaként régóta foglalkozik a témával. Beszélt 
a férfiak és a nők munkakereséskor eltérő helyzetéről és a 
fizetésbeli különbségekről (átlagosan 20%-al keresnek ke-
vesebbet a nők ugyan abban a pozícióban, mint a férfiak). 
Előadásában kitért arra, hogy a női vezetőkben, aki keve-
sebben vannak, mint a férfi vezetők, nagyobb az empátia 
az emberek iránt, és törekednek a kockázatkerülőbb dön-
tésekre. Vitaindító előadása végén a hallgatóság figyelmé-
be ajánlotta a „The Global Gender Gap Report” tanul-
mányt, ami egy nemzetközi áttekintést nyújt a témában. A 
kerekasztal utolsó előadása Káncz Csaba nevéhez fűző-
dött. Az MIFT elnöke több témát is érintett előadásában. 
Elmondta, hogy az ifjúsági foglalkoztatottság Magyaror-
szágon és Európában is számos kihívást jelent. A korlát-
lan erőforrások elmélete megdőlt, a vállalkozói készség 
viszont növekszik. Hazánkban az oktatási rendszer egy 
passzív oktatási rendszer, kevesebb hangsúlyt fektet a soft 
skillek fejlesztésére, mint kellene. Ezek mellett a soft skil-
lek mellett az idegen nyelvek ismerete is elengedhetetlen 
azok számára, akik boldogulni akarnak.
 A záró plenáris ülések sorát Dr. Pajzos Csaba, a 
Partiumi Keresztény Egyetem dékánja nyitotta meg klasz-
terekről szóló előadásával. A klaszterek lényege, hogy 
egyszerre együttműködnek és versenyeznek egymással. 
(Típusai a logisztikai, az FDI-alapú és a hazai bázisó 
klaszterek). A klaszteresedés sok esetben az ellátási lán-
cok kiépülésében is szerepet játszik. Főként az autóiparra 
jellemző, ahogy az ellátási láncok és a beszállítói hálóza-
tok szintjén is gyakoriak a klaszter-megállapodások, főleg 
az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban vannak 
jelen nagy számban.

 A magyarországi klaszteresedés akadályai között 
említette a bizalomhiányt, az erős centralizációt, a gyenge 
gazdasági bázist, az innovációs szakadékokat és az ipari 
bázisok hiányát. Egy jól működő klaszter kialakulásához 
szerinte 6-8 évre van szükség. Dr. Mikós László, a MOL 
Nyrt. elnöki tanácsadója a vállalat lokális és globális te-
vékenységéről beszélt. Elmondta, hogy egy magyar vál-
lalat, amelyik egy külföldi, például egy elmaradottabbnak 
gondolt országba megy, akkor ott nem a helyi, gyengébb 
cégekkel kell versenyeznie, hanem ugyan azokkal a kül-
földi versenytársakkal találja szemben magát, akikkel itt-
hon is konkurál. Végezetül hozzátette, hogy a különböző 
szuboptimumok összege nem egyenlő az egész rendszer 
optimumával, és ez az üzleti életben máshol is így van. 
A következő előadás kissé rendhagyó volt, a Kárpát Ré-
gió Üzleti Hálózat cégvezetője, Losonc Krisztina ugyanis 
előadása közben lehetőséget adott már megvalósult üzle-
ti tervek bemutatására. Először a KRÜH irodahálózatát 
mutatta be, amely fiatal vállalkozóknak nyújt segítséget 
vállalkozásuk elindítására a Kárpát-medencében. Megem-
lítette a Wekerle Vállalkozói Körök és a már más előadó 
által is említett KKV Műhely szerepét is. Ez után került 
sor a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program résztvevő-
inek bemutatására. Szőlősi Nóra ukrán-magyar kétnyel-
vű tankönyvet, Török Ákos informatikus céget, Kovács 
Sárkány Hajnalka pedig minőségbiztosítással foglalkozó 
vállalkozást indított el sikeresen a programnak és a há-
lózatnak köszönhetően. A konferencia utolsó előadását 
Dr. Becsey Zsolt, a Külügyminisztérium külgazdasági 
koordinátora tartotta. Előadásának címe ez volt: „Keleti 
nyitás súlya a magyar külgazdaságban”. Az előadást stílu-
sa „külgazdasági stand-up” kategóriájába sorolhatjuk. Az 
előadó beszélt arról, hogy a keleti nyitás valóban szük-
séges és hasznos, de a meglévő nyugati kapcsolatokat is 
meg kell tartani, és tovább is kell erősíteni. A nemzetközi 
viszonylatban nagyon fontos, hogy tudjuk a helyünket, és 
az arányokkal legyünk tisztában.
 Az előadások végeztével a III. Kárpát-medencei 
Fiatal Közgazdászok Találkozója szakmai része lezárult, 
este a borkóstolóé és a kikapcsolódásé volt a főszerep. 
Folytatás 2014-ben Szabadkán.

Tóth Marcell

III. KÁMFOR (folytatás)



III. KÁMFOR - KKV kerekasztal

 A kis- és középvállalkozások kerekasztal-be-
szélgetés meghívottjai Szőcs Barna, a Pál Aukciós Ház 
ügyvezetője, Turcsán Tamás Péter, startup tanácsadó, 
ügyvezető (SmartUp Communications) és Szél Ervin, 
külgazdasági szakdiplomata voltak. 
 Elsőként Szőcs Barna ragadta magához a szót, 
aki néhány sikertörténettel hívta fel a figyelmet egyrészt a 
kortárs művészet figyelemmel kísérésének fontosságára. 
Ugyanis azt nemcsak saját életünkben tudjuk hasznosí-
tani, ugyanúgy az üzleti világban is fontos szerepe lehet. 
Ezt a kezdeményezést „Play Me, I’m Yours” elnevezé-
sű kampány kapcsán támasztotta alá. A program lénye-
ge, hogy úgy próbálják felhívni az emberek figyelmét a 
művészetre, illetve becsempészni azt gondolatvilágukba, 
hogy az utcákon helyeznek el zongorákat, amikhez bárki 
leülhet, és játszhat rajtuk. Az akcióról további részleteket 
a publicpianos.com oldalon olvashatunk. Ezt követően a 
Mesh-vállalkozások előnyeiről hallhattunk. A Mesh-háló 
voltaképpen olyan információáramlást tesz lehetővé, ami-
nek megosztása által valami nagyobb értéket hozhatunk 
létre. Egy önmagát gerjesztő és fenntartó folyamat, amely 
egy adott társadalom gondolkodását, véleményét, érdek-
lődését tükrözi. Alapját az az egyszerű tény adja, miszerint 
az embernek igénye van a közösségre. Hogy ugyanazt az 
értékrendet, vagy hasonló gondolatokat valló emberekkel 
találkozzunk. A Mesh ideális esetben olyan termékek és 
szolgáltatások halmaza, amit ritkán használunk, és magas 
a beszerzési költsége. Ezeket a közösség egyre nagyobb 
szinten szeretné felhasználni, magasabb hozzáadott-érték 
létrehozása érdekében. A ZipCar példáján keresztül vált 
megfoghatóvá részünkre maga a koncepció. A vállalko-
zás Svájcban működik, lényege, hogy magántulajdonban 
lévő hibrid autókat hirdetnek meg közösségi használatra. 
Az emberek szeretnek kipróbálni új dolgokat, így ezáltal 
lehetőségük nyílik rá. Ha már nincs szüksége rá, ott hagy-
hatja, és egy újabb jelentkező továbbviheti. A hálózat fő 
előnyei: ismeret, tesztelés, megosztás, bizalom.

 Turcsán Tamástól egy nagyon lelkesítő beszédet 
hallhattunk a startup vállalkozások témakörében. Beve-
zető mondataiban azt ecsetelte, hogy napjainkban az em-
beri alkotó vágy egyfajta felgyorsult történetével állunk 
szemben. Mivel sokan vagyunk, sok problémánk is van 
egyidejűleg. Egy ilyen, adott probléma megoldásában se-
gítséget jelentő ötletek megalkotására, azontúl pedig meg-
mérettetésére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy 
nem kell feltétlen új legyen, elég, ha a nyilvánosság számá-
ra az nem ismert, a piacon még nem bevezetett terméket, 
szolgáltatást jelent. Legyünk innovatívak, ám törekedjünk 
az egyszerűségre. Az ötlet akkor a legkiválóbb, ha „olyan 
egyszerű, mint egy facsipesz”. Ilyen és ehhez hasonló 
szavakkal élénkítette a startupok világa iránt nyitott hall-
gatók figyelmét. Majd végül a következő szlogennel zár-
ta előadását: „just do it!”, ezzel is kifejezvén a vállalkozó 
szellem iránti kedv felébresztését. Mintegy jelezvén, hogy 
majd döntenek róla a fogyasztók, csak hozzuk el, mutas-
suk meg az ötletet. 
 Szél Ervin szakdiplomata előadása zárta a kkv-
kerekasztalt, akl a Nyugat-Balkán magyar külgazdaság 
szempontjából napjainkban fokozott figyelmet kapott 
szerepére hívta fel a figyelmet. Első Körben Monteneg-
ro és Magyarország közötti üzletember találkozók, kor-
mányközi gazdasági vegyes bizottsági ülések felsorolásá-
val indított, majd az ezek alapján kötött együttműködési 
megállapodásokat közölte. Kiemelte a kis- és középvállal-
kozások adott térségben való erősítésének szándékát, az 
ott rejlő üzleti lehetőségek kiaknázhatóságát. Ezt követő-
en Macedónia, majd Albánia térségében rejlő gazdasági 
lehetőségeket taglalta. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy 
ugyan nagy a verseny az adott régióban, ugyanakkor kellő 
versenyképességgel, tudással, kapcsolatok építésével bő-
ven rejteget a sikerre lehetőséget.

Dömötör Edina



Tóth Marcell

 Az előadó kitért az általa képviselt cégre is. A Rail 
Cargo Hungaria az osztrák tulajdonú Rail Cargo Group 
tagja, ami a német DP Schenker és a lengyel PKP Cargo 
után Európa harmadik legnagyobb magánvasút vállalata. 
A Rail Cargo Hungaria 10500 tehervagonnal és 20 Tau-
rus mozdonnyal rendelkezik, 127 mozdonyvezetőt fog-
lalkoztat, ebből 4 osztrák jogosítvánnyal is rendelkezik. A 
cég nagyhangsúlyt fektet a kulcsügyfél-menedzsmentre, 
hiszen legnagyobb partnerei között olyan Magyarorszá-
gon tevékenykedő cégek találhatóak, mint a MOL, a Du-
naferr, az Audi, a Suzuki, illetve az erdőgazdaságok nagy 
része.
 A Rail Cargo Hungaria (és az anyacég) közeljövő-
re vonatkozó céljai között szerepe az ügyfél-elégedettség 
növelése, a kommunikáció javítása, új célpiacok keresése 
és újrapozícionálás, további stratégiai partnerségek kiala-
kítása, és a kiszolgálási rend újramonitorozása. Szintén 
fontos a vállalat számára a vasúti árufuvarozási korrido-
rokból (a 6-os és a 7-es áthalad Magyarországon) adódó 
lehetőségek kiaknázása.

KözleKlub – Farkas Gyula elöadása
Novemberben került sor a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke által szervezett rendezvénysorozat, a 
KözleKlub utolsó idei rendezvényére. Ezúttal a vasúti árufuvarozás volt a fő téma.

 Dr. Farkas Gyula, a Rail Cargo Hungaria szakem-
bere tartott előadást 2013. november 27-án a KözleKlub 
keretein belül. Az előadása „A vasúti árufuvarozási piac 
kihívásai - Rail Cargo Hungaria válaszai” címet viselte.
 Az előadás elején röviden összehasonlította az ál-
lami vasút és a magánvasút működését. Az állami vasút 
szórt forgalommal üzemel, fentről lefelé építkezik, és a 
legtöbb esetben veszteséges. Ezzel szemben a magán-
vasút irányvonatokat használ, alulról építkezik, és a prof-
itszerzés a célja. Ugyanakkor a magánvasút-társaságokat 
jobban érintik a szabályozási környezet változásai, ame-
lyekhez alkalmazkodniuk kell, mind szervezeti szinten, 
mint a folyamatok szintjén.
 A magánvasút (és első sorban a Rail Cargo Hun-
garia) magyarországi erősödésében nagy szerepet játszik a 
MÁV átalakulása. A MÁV Cargo áruszállító üzletágának 
privatizációja (az osztrák Rail Cargo Austria vásárolta 
meg) következtében jött létre a cég. A MÁV átalakulása 
azonban nem fejeződött még be, hamarosan a MÁV Start 
és a MÁV Trakció (illetve a MÁV Gépészet) életében is 
változásokra számíthatunk.
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Orosz Dávid Péter: A Nap suta...

A nap suta sugarai
Tétován járták

Gyöngy arcon a fény táncát
Így látszanak arcocska barázdái

Ruhája piciny ráolvadó
Összeillik éggel

S telítve titkos-széppel
Szem te kerek kiváncsiskodó

De hunyom én hirtelen
Forró ajk érinti

Szívbeszökő izzel hinti
E lány e fél-idegen

Ki volt ő nem tudom
Szőke angyal

Erős, csalfa akarattal
Emlékétől búcsúzom

Gyenge ,naiv legényszívem
Hitt ,hogy újra piroslik

Újabb kacér kacorba ím belebotlik
Hószínmadár elrepült,csőrében szívem

Hozza majd az újat ,szépet
Porban fürdöző

Világperemén láblógató tollruhabillegető
Smaragdcsőrű madár,kit égtől kérek



Orosz Dávid Péter: Religion et historia

Vörösmárvány templomaljban
porcelán-nő rejtőzik

Arany bálvány opál gyolcsban
rózsafűzért seprűzik

Isten drága fa-láncaiban 
barna babona vergődik
Korall-piros áhítatban
álszent játék kezdődik

Sötét bűbáj barát arcon
s kaján vigyor cikázik

Marja embert tiszta gyomron
menten szentet imádkozik

Megannyi lakkos padon
inda s virág virágzik

Nem hervad el nappalon
este nem is látszik

Kökény könnyek zuhatagában
hívő szem nem ázik

Smaragd szírmok ruhájában
Bizony ,bizony ott mászik

Az unalom

Kell is már e népnek
aszott angyal ,mise?!

Mézédes himnusz ,ének
s bor,hogy torkát öblítse

Ím’ így vész el az a múlt
mely homályosan látszik
Így hull el a magyar Volt

mi ezer fokon izzik



Viccek
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a férfi kollégák közül 
néhányan még nem jelentkeztek az apaság megállapítá-
sához nélkülözhetetlen vérvizsgálatra. Jelenleg GYES-en 
lévő kolléganőnk, Nagy. K. Béláné ugyanis határozott 
összefüggést vél felfedezni a tavalyi céges karácsony és 
az idén szeptemberben született Klára lánya fogantatása 
között.
Ha valamennyien tartjuk magunkat fent említett viselke-
dési normákhoz, akkor az idei céges karácsony is nagyon 
jól fog telni.

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágja-
nak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat 
keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap le-
nyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít vala-
mi állat.
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivág-
juk, akár fel van díszítve, akár nincs!

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

Két macska ül a háztetőn.
Megszólal az egyik:
- Te mit kérsz karácsonyra?
Mire a másik:
- Jó sok kismacskát.
Megszólal a másik:
- És te?
- Én is sok kis macskát.
Megszólal hátul a kandúr:
- Hahó, megjött a Mikulás!

Két szőke nő beszélget:
- Képzeld, idén a karácsony éppen péntekre esik!
- De remélem, nem 13-ára...

Igen tisztelt Kollégák,
A megerőltető üzleti évet az előző évekhez hasonlóan 
idén is céges karácsonyi bulival szeretnénk befejezni.
Mivel tavaly néhány igen sajnálatos közjátékra került sor, 
szeretném felhívni mindenki figyelmét néhány “játéksza-
bályra”, hogy a meghitt ünnepet megfelelő keretek között 
tarthassuk meg.
1.) Amennyiben lehetséges, a dolgozók saját lábukon ér-
jék el a kijelölt szórakozóhelyet, azaz céges karácsonyunk 
színhelyét, ne pedig részegen hozzák be őket józanabb 
kollégáik. Kérem, tekintsenek el egy esetleges - kora 
reggeli óráktól kezdődő - előünnepléstől.
2.) Nem vesszük jó néven, ha a dolgozók a széküket köz-
vetlenül a hidegtálas büfé asztalok elé helyezik. Szedés 
után valamennyien fáradjunk tányérunkkal vissza a kijelölt 
helyünkre!
Sajnálattal kell megállapítsuk, hogy a “Különben a Kovács 
felzabálja előlem az összes libamájat” indoklást sem áll 
módunkban elfogadni.
3.) Pálinkat, bort, pezsgőt még késői időpontban se ig-
yunk közvetlenül az üvegből. Pláne akkor nem, ha az 
elfogyasztott finomságok darabkái még ott virítanak ar-
cunkon, esetleg még éppen szánkban morzsoljuk őket. Az 
“alkohol fertőtlenít” megjegyzés bizony nem csökkenti 
valamennyi dolgozó fenntartását azokkal a palackokkal 
szemben, amelyekbe más dolgozók beleittak és amelyek-
ben kedélyesen úszkálnak az ételmaradékok.
4.) Meg szeretnénk kérni azt az illetőt, aki tavaly a for-
ralt bort csipkebogyótea + ólommentes benzin keverékre 
cserélte, hogy az idén mellőzze ezt a tréfát. Bizonyára még 
emlékszünk mindannyian, hogy mi történt néhai Szilvásy 
kollégánkkal, amikor a harmadik pohár után felkereste a 
dohányzásra kijelölt helyet...
5.) Ha netalán valakit a számos ízletes étel és ital élvezete 
után rosszullét gyötörné, úgy nagyon kérjük, keresse fel 
az erre a célra kijelölt helyiséget. A főnök tavaly nem ig-
azán volt elragadtatva aktatáskája váratlanul előbuggyanó 
tartalmától.
6.) Amikor karácsonyi dalokat énekelünk, az eredeti 
szövegekre szorítkozzunk. Néhány friss tanoncunk még 
nem nagykorú, így feltehetően zavarba hozhatók bizo-
nyos szövegrészletekkel.



Partnereink voltak 2013-ban:
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