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 Javában tombol a nyár. A vizsgaidőszak végeztével kezdetét vette a várva várt 

vakáció. Az elkövetkező két hónapban az emberek többsége a strandon, vagy valame-

lyik fesztiválon tölti szabadidejét, esetleg otthon hűsöl a lakásban. Természetesen mi 

felkészültünk arra az esetre is, amikor épp esik az eső, vagy zárva van a strand, esetleg 

éppen nincs semmilyen jó koncert az adott fesztiválon. Ezek mind jó alkalmat nyújta-

nak a GazMag lapozgatására.

 Természetesen ahogy az olvasók, úgy a szerkesztőség tagjai is pihenéssel töltik 

a nyarat, de a szokásos olvasnivalókat így is elkészítjük, hogy a medencében lubickolva 

se maradjon le senki semmiről. Két szóval összefoglalva: kellemes nyarat!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!
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Rövid hírek

A Költségvetési Tanács (KT) 2011 végétől – a Magyar-
ország gazdasági stabilitásáról szóló törvény elfogadá-
sa óta – véleményt nyilvánít a központi költségvetésről 
szóló törvény tervezetéről és az Országgyűlés a költség-
vetést csak a KT jóváhagyásával fogadhatja el. Emellett 
a testület félévente véleményt mond a költségvetés vég-
rehajtásáról, a közpénzek felhasználásáról. Ezekkel az 
Országgyűlés nemzetközi szinten is egyedülálló módon 
erősítette meg a Költségvetés Tanács szerepét a magyar 
közpénzügyi rendszerben.

A Költségvetési Tanácsnak három tagja Kovács Árpád, 
elnök, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnö-
ke és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
ez biztosít lehetőséget arra, hogy a KT szakmai hátterét 
– saját apparátusa mellett – az ÁSZ és az MNB kuta-
tó-elemző kapacitása adja. A KT folyamatosan elemzi 
és értékeli a költségvetési folyamatokat, valamint széles 
körű szakmai egyezetéseket folytat a hazai közgazdasági 
szakma, valamint a gazdasági-üzleti szféra szereplőivel.

Az adott évi költségvetés első hat hónapjának értékelé-
séről, a gazdaság rövid távú kilátásairól a Költségvetési 
Tanács minden évben szakmai konferenciát rendez. A 
rotáció jegyében idén az Állami Számvevőszék ad ott-
hon a rendezvénynek (2012-ben az MNB-ben rendezték 
meg). A tanácskozással a KT folytatja azt a konzultáci-
ón alapuló szakmai műhelymunkát is, amely támogatja 
a felkészülését a következő időszak feladataira, különös 
tekintettel a jövő évi költségvetési törvénytervezet véle-
ményezésére.

Az Állami Számvbevőszék hírportálja (www.aszhir-
portal.hu) élőben, on-line közvetíti az elhangzó előadá-
sokat.

A konferencia az MKT tagjai számára nyilvános. Kér-
jük, hogy részvételi szándékát az office.mkt@t-online.
hu e-mail-címen július 12-én délig szíveskedjék jelezni.
(Forrás: www.mkt.hu)

Konferencia a Költségvetési Tanáccsal
Az Állami Számvevőszék székháza ad otthont a Költ-
ségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság 
a „Költségvetési politika – gazdasági növekedés” című 
konferenciájának 2013. július 16-án, kedden 10 órától. 
Az eseménnyel folytatódik azon szakmai rendezvények 
sora, amelyen a KT bemutatja az elmúlt időszak költ-
ségvetési folyamatainak elemzését és értékelését. A kon-
ferencián előadást tart: Kovács Árpád, a Költségvetési 
Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke; Do-
mokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, a KT 
tagja; Balogh Ádám, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; 
Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Kép-
viseletének vezetője; Dale A. Martin, a Német-Magyar 
Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke; Palócz Éva, a 
Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke; 
és Fazekas Károly, az MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, az MKT 
elnökségi tagja. A konferenciáról élőben, on-line közve-
tít az Állami Számvevőszék Hírportálja. (http://www.
aszhirportal.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

NYÁRI SZÜNET
A nyári szünet és az általános szabadágolások miatt
a Magyar Közgazdasági Társaság Szakkönyvtára a 
nyári hónapokban átmenetileg zárva tart.
Nyitás augusztus 7-én 18:00-kor.



Rövid hírek
Új rektor a győri Széchenyi István Egyetemen
2013. július 1-től új rektor irányitja a győri Szcéhenyi Ist-
ván Egyetemen. A távozó dr. Szekeres Tamás helyét dr. 
Földesi Péter veszi át. Az újdonsült vezető a Logisztikai 
és Szállítmányozási Tanszék vezetőjeként már korábban 
is az egyetemen tevékenykedett, és a tanszékvezetői pozí-
ciót a rektori feladatok mellett a továbbiakban is be fogja 
tölteni.
A távozó rektor, dr. Szekeres Tamás 2005-től töltötte be 
az egyetem első emberének pozícióját, 1970-vől dolgo-
zott a győri felsőoktatásban, és elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az intézmény egyetemmé válásában.

A rektori cím mellett más vezetői pozíciókban is váltás 
történt. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja 
a távozó dr. Józsa László helyett a továbbiakban dr. Papp 
Ilona lesz. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Mar-
keting és Menedzsment Tanszékének vezetője dr. Bencsik 
Andrea, a Műszaki Tudományi Kar Fizika és Kémia Tan-
székének vezetője dr. Giczi Ferenc, a Műszaki Tudományi 
Kar Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének vezetője dr. 
Lakatos István lesz.
A Gazdasági és Műszaki FRőigazgatóság gazdasági fő-
igazgatői feladatait Papatyi Csaba látja el.
Az új vezetőknek a GazMag szerkesztősége ezúton is si-
keres, eredményes munkát kíván!

Viselkedési közgazdaságtan
Viselkedési Közgazdaságtan Blog indult. Az oldal a 
http://www.viselkedesikozgazdasagtan.blog.hu/
illetve a https://www.facebook.com/ViselkedesiKozgaz-
dasagtan oldalakon érhető el.
(Forrás: www.mktib.hu)

Újjáalakult az MKT Kultúra-gazdaságtani szakosz-
tálya
Magyari-Beck István, a BCE professor emeritusa vezeté-
sével a közelmúltban újjáalakult a Magyar Közgazdasági 
Társaság Kultúra-gazdaságtani szakosztálya. Szeptember-
től már rendszeres szakosztályi rendezvényeket, konfe-
renciákat terveznek.
Az MKT keretein belül először 1999-ben jött létre Kul-
túra-gazdasági szakosztály, amely lobbant egyet, majd ha-
mar kihunyt. Holott az indulás impozáns volt. A Magyar 
Állami Operaház Székely Bertalan termében alakult, több 
száz jelenlévő óriási érdeklődése közepette. Még ma is 
van egy 226 főt számláló „alvó tagsága”.

„A rendszerváltás elején jártunk. Sejtettük, hogy az Eu-
rópai Uniónak nincs kulturális koncepciója. E hiányt 
nem helyettesíthetik az európai értékekre való sűrű uta-
lások. A kultúrák nyelvekhez kapcsolódnak. Az Európai 
Unió tehát vagy föltalálja a közös nyelv nélküli kultúrát, 
vagy megpróbál boldogulni közös kultúra nélkül. Ezzel a 
probléma kikerült a közgazdaságtan hatóköréből” - véli 
Magyari Beck István. A szakosztályi elnök szerint manap-
ság mind kevesebb a közgazdászok nélkül megoldható 
kérdés, ugyanakkor a csak piaci mechanizmusokra utalás 
merő pótcselekvés. A piac akkor támogatja a kultúrát, ha 
maga is kiművelt emberfőkből áll. A professzor úgy látja: 
sem a társadalmi rendszer, sem a pártpolitika nem kulcs-
kérdés. Királyt, államot, mecénást, papságot, szubvenciót, 
pályázati rendszert, piacot csak a nívója avat kultúraalko-
tó gazdasági eszközzé...

A szakosztály elnökségi tagjai: Magyari Beck István elnök 
(professor emeritus BCE, Alex Osborn Professor ICSC), 
Déry Attila alelnök (Ybl-díjas építészmérnök, adjunktus 
BME), Ulicsák Béla alelnök (egyetemi oktató, műszaki 
igazgató BRIT TECH) és Rostás Zoltán elnökségi tag 
(mestertanár BME, projektigazgató). A szakosztály titká-
ra: Bacsó Anna (építőipari mérnök és projektmenedzs-
ment-szakértő).
(Forrás: www.mkt.hu)
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Szeretnél a diploma megszerzése után 
külföldön dolgozni?

Külföldön képzelem el a 
jövőmet.

Néhány évet dolgoznék 
külföldön, de nem maradok 
kint örökre.
Lehet, még nem tudom 
pontosan.

Nem tervezem.

Biztosan nem fogok 
külföldön dolgozni.

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.
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Tóth Marcell

 Az elhasznált autógumik újrahasznosításának 
egy érdekes megvalósításáról beszélt Dr. Geiger András, 
a MOL Zrt. termékfejlesztő mérnöke. Az útburkolatok 
gumitartalmú betonnal való tartósabbá tétele az útháló-
zat javítása szempontjából és a hulladék-kibocsátás csök-
kentése szempontjából is jó ötletnek tűnik. Petis László 
neve nem ismeretlen az egyetem környékén. Az évek óta 
töretlenül fejlődő ALTrace (korábbi nevén Széchenyi Fu-
tam) alapítója és főszervezője természetesen az alternatív 
hajtású járművek számára megrendezett versengésről, és 
ennek eredményeiről tartott előadást. A házigazda Mobi-
lis képviseletében Szilasi Péter Tamás is részt vett a kon-
ferencián, és bemutatta a hallgatóságnak a VoltTimer pro-
jektet. Ennek lényege, hogy régi autótípusokat alakítanak 
át elektromos járművekké, és ezeket különféle Old Timer 
találkozókon is bemutatják.
 Kerekes Attilla, Sopron Megyei Jogú Város fő-
mérnökeként az integrált városfejlesztési stratégia zöld 
közlekedésre vonatkozó terveit mutatta be, Sopron vo-
natkozásában. Hollandi Gábor az E.on Hungária Cso-
port képviseletében volt jelen a konferencián, az elektro-
mos járművel történő városi közlekedés tapasztalatairól 
beszélt, hiszen a cég Smart metering programja erre hívja 
fel a figyelmet. Az utolsó előadás Czeglédi Dávid nevé-
hez fűződött, aki a Széchenyi István Egyetem Járműipari 
Kutató Központjának kutatójakén az elektromos autók 
terén végzett innovatív tevékenységről, és az egyetem 
csapatának nemzetközi sikereiről is beszámolt.
 A konferenciát egy kerekasztal-beszélgetés zárta. 
A Kabács Zoltán – a Magyar Járműfejlesztési Kalszter 
klasztermenedzsere – által moderált beszélgetésen a kon-
ferencia résztvevő megoszthatták egymással tapasztalata-
ikat, ötleteiket, amelyek akár későbbi együttműködések-
hez is vezethetnek.

Fenntartható városi közlekedés

„Fenntartható városi közlekedés” címmel rendezett konferenciát a Pannon Novum Nonprofit Kft. 2013. június 
28-án, pénteken a Széchenyi István Egyetem melletti Mobilis Központban.

 A bevezető előadást Angster Tamás, a Pannon 
Novum innovációs menedzsere tartotta, aki a Rezipe 
projekt céljairól és eddigi kutatási eredményeiről beszélt 
a hallgatóságnak. Őt követte Polgári István, aki Győr 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának straté-
giai csoportvezetőjeként a városban a közeljövőben 
megépítendő kerékpár-kölcsönző rendszerről tartot-
ta előadást. Bemutatta a tervezett rendszer előnyeit, a 
tervezett kerékpár-tároló helyszíneket, illetve magukat 
a kerékpárokat is. Őt Bognár László követte, aki a Kis-
alföld Volán Zrt. forgalmi és kereskedelmi igazgatóhely-
etteseként beszélt Győr (és Sopron) közösségi autóbusz-
közlekedéséről.
 Természetesen egy ilyen konferenciáról az egy-
etemi kutatók sem hiányozhatnak, így Dr. Élő Gábor 
a Széchenyi István Egyetem professzora is megtartotta 
előadását. Egy költséghatékony, innovatív buszközlekedés 
tervét mutatta be, amely szerint elektromosan tölthető, 
könnyű szerkezetű buszok közlekednének Győr utcáin. 
A koncepció szerinte akár 4 éven belül megvalósítható 
lenne.



Tour de Pelso
 Eljött a bringások által várva várt nap, június 
első hétvégéje. Ilyenkor rendezik ugyanis minden évben 
az ország legnagyobb érdeklődésre számot tartott ke-
rékpáros napját Siófokon, a Tour de Pelsot. Kerékpáros 
nap, mivel edzettségi szintjüknek megfelelően 3 távon is 
megmérettethették magukat az indulók. A versenyzők a 
204 km-es Pelso Kupán indulhattak, a Balaton maraton 
negyed órával a Kupa után indult, melynek távja szintén 
ugyanennyi és ugyanazon az útvonalon halad. A különb-
ség abban rejlik, hogy ezen azok indulhatnak, akik szintén 
meg szeretnék kerülni a magyar tengert, ám a cél náluk 
a teljesítés, nem pedig az időeredmény. Erre egy 10 órás 
szintidő áll rendelkezésükre, mely barátságos 20 km per 
órás átlagsebességet jelent. A túrázni vágyók a Tihany-
túrán indulhattak, mely 76 km-es hosszával egy kellemes 
délelőtti program, akár barátokkal, akár családdal, vagy 
mint láttam, cégeknek csapatépítő jelleggel.
 A Balaton legszebb tájain végighaladó Tihany-
túra, melyen én is indultam, Siófoktól az első 15 km-en 
közösen haladt a szántódi kikötőig, hogy aztán együtt 
kompra szállva Tihanyig meg se álljunk, és megcsodálhas-
suk a tenger gyönyörű kék színét és Tihany panorámáját. 
Miután visszaértünk az északi partra, más dolgunk nem is 
maradt, mint a célig meg se állni. Ezt frissítő záporok tet-
ték élvezetessé, egyben meg is nehezítették a biciklizést, 
mivel a csúszós utak miatt jobban kellett figyelni, hogy ki 
ne csússzon a kerekünk. 

Különösen figyelni kellett a bicikliutakon, ahol az egyik 
sáv a kerekeseké, a másik pedig a szintén aznap rendezett 
Ultrabalaton elnevezésű futóverseny indulóié volt, akik 
csapatban, vagy egyénileg is körbefuthatták a tavat.

 A célba beérve kezdetét vehette a tészta parti, 
hogy senki ne maradjon éhesen a teljesített távok után. 
Természetesen az indulók rajtszáma egyben tombola is 
volt, mely során rengeteg értékes ajándékot, úgy mint 
ruhát, kiegészítőket, de értékes kerékpárokat is sorsoltak.
 Érdekes hozzáfűznivaló, hogy a verseny 2 fő tá-
mogatója a MOL ZRt. és egy helyi autószalon. Hitval-
lásuk szerint mivel az autósok és biciklisek ugyanazokat 
az utakat használják, meg kell tanulniuk egymás mellett bi-
ztonságosan közlekedni, a kerékpárost nem alsóbbrendű 
közlekedőnek tartani, ami valljuk be, manapság sok konf-
liktus forrása.
 Közel 2.000 indulójával a Tour de Pelso hazánk 
legnagyobb volumenű kerékpáros rendezvénye, melyen 
kicsik-nagyok, túrázók, versenyzők, sokszor egész csalá-
dok elindulhatnak. Ha már az ember levezet a Balatonig, 
vegye a fáradságot és pakoljon fel bicikliket is, mivel a leg-
jobb nyaralás a környék bejárásával, megismerésével lehet 
csak teljes!

Kiss Csaba



Subby Snake: A Fekete Folyó

A kis cseppek összeállnak,
Hogy patakot alkossanak,
Ami csak folyik, közben

Formálja a tájat, melyben

Halad, szalad, erősödik,
Míg folyóvá gyűlik

És így folytatja útját,
Elhagyja hazáját,

Hogy újat találjon,
Folyammá váljon,

Erőssé, mi mindent elsodor,
Mindent magával sodor.

Így halad, erősen,
Legyőzhetetlen,

Végül a tengerbe ömlik,
Vele eggyé válik

A folyó, mi a
Fekete-erdőből a

Fekete-tengerbe ért,
És már sok kort megélt.

Itt ülök a Dunánál és azon
Gondolkodom,

Mennyire hasonlít az ember
A folyóra, egyszer

Ő is eggyé válik a világgal,
De addig erősödik és agyal,

Tanul, közben emlékek milliói
Gyűlnek, de mindnek el kell veszni...

2010



Haragos az ég

dul,ful,könnyes s

könnye végigrohan

piszkos  Világ ablakán

mint ezer s ezer

egyforma üveggolyójával 

játszana egy kisgyermek.

Koppannak az üvegfal

maszat-mázas arcán 

a pofonok

belésalyog de tovasompolyog

mintha mi se történt volna

Vagy csak a misebor

volt méreg.

Ó ember ,hiszed,hogy vadul élek?

Mint korhadó,rothadó

farönkről halott kérge

lemállott a díszes maskara

ráolvadt  a

sártengeres mámor s

fennragadt míg a

hajnal álmos madara

rekedt ,köszvényes

hangján megszólalt

Furcsa ,édes káröröm

Józan maradtam a többi között

Orosz Dávid Péter: Haragos az ég



Játék
Újabb játékra hívjuk olvasóinkat. A beküldők között ismét egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az 
mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: 2013. augusztus 4.
A feladat: Hogyan lehet egy lépésből mattot adni?

Viccek
A skót bemegy a kocsmába, kér egy pohár whiskyt, majd 
mikor elkészül, kikapja a csapos kezéből, fölhajtja, fizet 
és elsiet.
- De sürgős! - morogja egy vendég.
- Amióta az a szörnyű baleset érte, mindig ezt csinálja - 
magyarázza a csapos.
- Miféle baleset?
- Valaki meglökte a poharát, és egy csepp a padlóra locs-
csant.

A skót így szól a feleségéhez:
- Drágám, mosd meg gyorsan a hajad, és dugd ki az abla-
kon! Déli szél fúj.

A skót falu lelkésze a vasárnapi istentisztelet után felny-
itja a perselyt. Maroknyi gomb hullik ki belőle, és egy öt-
centes. A plébános megfogja a pénzdarabot és így szól:
- Nem is vettem észre, hogy idegen is volt a templomban!

A cég értékesítési igazgatója panaszkodik a titkárnőjének:
- Ez a George olyan feledékeny, hogy azt csodálom, hogy 
el tud adni az ügyfeleknek akármit is. Most is mondtam 
neki, hogy ha jön vissza az ebédből, akkor hozzon nekem 
néhány szendvicset, de szerintem nem számíthatok rá.
Ebben a pillanatban nyílik a liftajtó, és lihegve beesik George.
- Főnök, nem fogja elhinni, mi történt! - újságol-
ja. - Ahogy bementem az étterembe, megláttam egy 
régi ügyfelünket, aki már vagy 2 éve nem vásárolt 
tőlünk semmit. Leültem hozzá, és olyan jól elbes-
zélgettünk, hogy a végén rendelt vagy 2 millió dollárért.
A főnök odafordul a titkárnőhöz:
- Ugye mondtam, hogy ez a hülye elfelejti a szendvicseimet!

Két informatikus találkozik.
- Adj már kölcsön egy ezrest - mondja az egyik.
- Rendben, de legyen inkább 1024, hogy kerek legyen.



MKT Szakkönyvtár
(közgazdász könyvtár)

Nyitva tartása:

Kedd, Szerda:

18:00-20:00



M K T  S z a k k ö n y v t á r


