


IV. Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója (KÁMFOR)
INFORMÁCIÓ:

Idén immáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre a 
Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója (KÁMFOR) 
2014. november 14-16. között, a Palicsi-tó partján fekvő Park Hotelben.
Ezúttal a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság (VMKT) lesz a házigazda, a Magyar Közgazdasági 
Társaság Ifjúsági Bizottsága (MKT IB) és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakci-
ója (RIF) pedig társszervezőként vesz részt az év egyik legnagyobb regionális szakmai találkozójá-
nak lebonyolításában. 
A IV. KÁMFOR megrendezését a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. 
A rendezvény fő témája: „A Kárpát-medence Gazdasági Térség üzleti és exportlehetőségei”. 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni a 
www.kamfor2014.eventbrite.com 
oldalon lehet. 
Érdemes sietni, mert csak az első 80 regisztrált vehet részt kedvezményes áron a KÁMFOR-on, 
illetve november 1-jén végleg lezárul a kedvezményes regisztráció időszaka.
Részvételi lehetőségek az MKT Ifjúsági szervezeteinek tagjai számára:
1. MKT tagok, akiknek az MKT megyei szervezet fizeti a részvételi díjat
- Kedvezményes részvételi díj: 10.000 Ft
- Ez a kedvezményes lehetőség november 1-jéig választható az Eventbrite-on, jelentkezni ott kell, 
nem az MKT-nál.
- Figyelem! Az Eventbrite-on leadott jelentkezések alapján kerül felkérésre az adott megyei szerve-
zettől a szükséges összeg 
- Ez a lehetőség csak akkor választható, ha az MKT tag az ezévi tagdíjat is már befizette. A tagsági 
viszony ellenőrzésre kerül.
- Lemondási határidő: 2014. november 7. éjfél, az Eventbrite-on keresztül. Amennyiben lemon-
dás nélkül nem jelenik meg a regisztrált résztvevő, a megyei szervezet részére a teljes részvételi díj 
(20.000 Ft) kerül kiszámlázásra, amely a résztvevőre továbbterhelhető.
2. Kedvezményes részvételi díj (egyéni fizetés)
- Kedvezményes részvételi díj: 10.000 Ft
- Csak az első 80 fizető regisztráltnak jár a kedvezményes díj, illetve legfeljebb november 1-jéig!
- Ez a lehetőség csak akkor választható, ha az MKT tag az ezévi tagdíjat is már befizette. A tagsági 
viszony ellenőrzésre kerül.
- Amennyiben lemondás nélkül nem jelenik meg a regisztrált résztvevő, utólagosan kiszámlázásra 
kerül a megyei szervezet részére a teljes részvételi díj és a már átutalt összeg különbözete. Lemon-
dási határidő: 2014. november 7. éjfél, az Eventbrite-on keresztül.
3. Normál részvételi díj
- 20.000 Ft
- Azok számára, akik nem rendelkeznek rendezett tagsági viszonnyal az MKT-ban.
- A 80 fős résztvevői létszám elérése után, illetve november 2-ától minden résztvevőnek.
A részvételi díj tartalmazza: 2 éj szállás a Park Hotelban, teljes ellátás péntek vacsorától vasárnap 
reggeliig, szakmai és szabadidős programok. A részvételi díj nem tartalmazza: utazás, vasárnapi 
ebéd.
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 Októberben immár három éves újságként 
köszöntjük olvasóinkat, ugyanis 2011. októberében 
jelentkeztünk a GazMag történetének első lapszámá-
val. Sok minden történt azóta, számos rendezvényről 
írtunk, sok különböző témával foglalkoztunk ebben 
a három évben.
 Kezdetben még csak kicsi, főként helyi lapként 
jelentkeztünk, azonban az évek során egyre bővült a 
csapat, és napjainkban már országosan több város-
ban működik GazMag szerkesztőség.
 Természetesen ezek a szerkesztőségek mind 
kiveszik részüket az újság elkészítésében, így a je-
lenlegi lapszámban is számos témával foglalkozunk. 
Többek között beszámolunk olvasóinknak a Köz-
gazdász-vándorgyűlésről, a Kutatók Éjszakájáról, a 
BÉKÖN-ről, és még jó néhány eseményről. A mos-
tani lapszámhoz pedig mindenkinek jó olvasást kívá-
nunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Márka menedzsment - Rexona
Időpont: 2014. október 16, 15:30
Helszín: BGF Külkereskedelmi Kar / Klubterem (1165 
Budapest, Diósy Lajos u. 22-24)

Nézz be a kulisszák mögé, és hallgasd meg Klaba Márkot, 
a Rexona Brand Managerét!

A dezodorok marketinges útvesztőjében nehéz kiigazod-
ni. Ki a piacvezető a szegmensben? Milyen fogásokkal le-
het növelni egy kisebb termékpaletta népszerűségét? Mi-
lyen egyedi marketing eszközöket használ egy piacvezető 
vállalat?

A Rexona esettanulmányán keresztül, ezekre a kérdésekre 
megkaphatod a választ!

Előadónk Klaba Márk, a Rexona és Dove dezodorok 
brand managere, jelenleg Magyarországon és az adriai 
országokban építi a márkákat. Az Unilever előtt pár má-
sik FMCG vállalatnál is szerzett tapasztalatot az egyetem 
után, most pedig azon dolgozik, hogy a Rexona legyen a 
piacvezető dezodor márka Magyarországon.

Sok szeretettel várunk mindenkit, aki gyakorlati marke-
ting ismeretekre vágyik! 
(Forrás: MKT Külker)

Megújult az MKT IB honlapja
Az új tanévben új honlappal jelentkezik a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága. Az MKT IB hon-
lapján a különféle országos kaliberű ifjúsági rendezvé-
nyek (FIKOT, KÁMFOR) mellett a helyi szervezetekről 
is olvashattok.
Az MKT IB honlapja a www.mktib.hu linken érhető el.

IV. KÁMFOR
Véglegessé vált a a IV. Kárpát-medencei Magyar Fiatal 
Közgazdász Találkozó (KÁMFOR) helyszíne és időpont-
ja. A konferenciára 2014. november 14. és 16. között ke-
rül megrendezésre Szerbiában, a vajdasági Palicson.

Fiatalok folgalkoztatása az EU-ban
Fiatalok foglalkoztatása az EU-ban - ez a címe annak a 
szakmai rendezvénynek, amelyet a Magyar Közgazdasá-
gi Társaság Munkaügyi, valamint Nemzetközi Gazdaság 
Szakosztálya szervez 2014. október 16-án, csütörtökön 17 
órától a Budapesti Gazdasági Főiskola Markó utcai épü-
letének Lotz termében (Budapest V., Markó u. 29-31.). 
A rendezvény címadó előadását Nagy Katalin, Magyaror-
szág Brüsszeli Állandó Képviseletének korábbi tanácsosa 
tartja. Ezt követően Zemplényi Adrienne, az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalának pojektvezetője mutatja be a 
„Méltó Kezdet - a fiatalok foglalkoztatási lehetőségei” 
című vizsgálatsorozat eredményeit. A fórum moderátora 
Bagó József, a Belügyminisztérium szakmai tanácsadója, 
az MKT Munkaügyi Szakosztályának elnöke.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban a terem 
befogadóképességére való tekintettel regisztrációhoz kö-
tött. Kérjük, hogy a részvételi szándékát 2014. október 
15-én 14 óráig szíveskedjen jelezni az office.mkt@t-onli-
ne.hu e-mail 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



Rövid hírek
Morgan Stanley - You have talents, We have options
Company prezentáció a Morgan Stanley menedzsereivel 
az MKT IB PSZF szervezésében.

A Morgan Stanley idén először rendez cégbemutató pre-
zentációval egybekötött beszélgetést a BGF diákjainak.
Az előadás első órájában angol nyelven bemutatkoznak 
a cég különböző osztályai, az adott terület menedzserein 
keresztül.

Az előadás második felében pedig magyar nyelven inte-
raktív beszélgetés kezdődik, tájékoztatva a hallgatókat az 
aktualitásokról, valamint a hallgatók feltehetik felmerülő 
kérdéseiket. 

A rendezvény helyszíne: Budapest, Buzogány utca 10-12. 
I-es előadó

A rendezvény időpontja: 2014.10.16 18:00-19:30

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Üdvözlettel: MKT IB PSZF
(Forrás: MKT IB PSZF)

Lehetőségek a logisztikában
Lépésről-lépésre: a Középtávú Logisztikai Stratégiától a 
pályázati források lehívásáig. Ezzel a címmel szerveznek 
szakmai konferenciát - a Magyar Közgazdasági Társaság 
Logisztikai Szakosztályának közreműködésével - a logisz-
tikai szektort érintő fejlesztési lehetőségekről és források-
ról 2014. október 16-án, csütörtökön 9 órától Budapes-
ten, az Ádám Villában (1071 Budapest, Városligeti fasor 
35/a).
(Forrás: www.mkt.hu)

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvé-
nyei az ország különböző városaiban
2014. október 13. hétfő, 18:30
Fenyvesi Csaba: HÁROM FÖLDRÉSZ IZGALMAS 
SZIGETEI
Azori-, Feröer-, Grönland, Seychelles-, Tajvan, Zöld-fo-
ki-szigetek
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2014. október 14. kedd, 18:00
Forman Balázs: CHILE, AHOGY MÉG NEM LÁT-
TAD
Kodolányi János Főiskola FR. 206-os terem 
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

2014. október 15. szerda, 16:00
Czigány Szabolcs: ÖRÖKZÖLD WASHINGTON ÉS 
NAPFÉNYES KALIFORNIA
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

014. október 20. hétfő, 17:00
Balogh Péter: A PERIFÉRIA A TUDOMÁNYOS 
DISKURZUSOKBAN, A KÖZBESZÉDBEN ÉS A 
MEGÉLT VALÓSÁGBAN
ELTE TTK, Déli tömb, D-1-405
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

2014. október 21. kedd, 18:00
Halász Levente: ALBÁNIA, Tradíció és modernizáció 
békés együttélése a Dél-Balkánon
Kodolányi János Főiskola FR. 206-os terem 
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

2014. október 28. kedd, 18:00
A Debreceni Osztály rendezvénye
Süli - Zakar István: SZEGÉNYSÉG FÖLDRAJZA
DE Matematika épület I. emelet (Földrajz Intézet) 105.
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
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52. Közgazdász-vándorgyűlés

 A nap utolsó előadása Török Ádám nevéhez fű-
ződött. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára „Ma-
gyarország pozíciói a nemzetközi innovációs versenyben 
(2004-2014)” című előadásában felhívta a figyelmet a 
kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) fontosságára, és 
elmondta, hogy hazánk az EU-ban a rangsor második 
felében található. Az EU-t is kettősség jellemzi, mert ösz-
szességében lemaradásban van az Egyesül Államokhoz és 
az élenjáró ázsiai országokhoz képest, azonban néhány 
tagállama a világ legjobb teljesítményű országai közé tar-
tozik. Az innovációk összefüggésben vannak a felsőok-
tatás versenyképességével, és az előadásban szereplő táb-
lázatokból kiderül, hogy a top 100 egyetem és a top 500 
egyetem összevetésében a környező országokkal (Auszt-
ria, Csehország, Horvátország) megközelítőleg hasonló 
szinten vagyunk, de az élvonalhoz képest a lemaradásunk 
jelentős. A tíz EU-ban töltött év alapján elmondhatjuk, 
hogy bár a K+F+I intézményrendszer egyes elemei kor-
szerűsödtek, lényegesen nem nőtt a GERD/GDP muta-
tó, összességében inkább a stagnálás a jellemző. A felső-
oktatásban pedig a nemzetközi K+F versenyképességnek 
és a gazdasági fejlettségnek megfelelő pozíciók a jellem-
zőek.
 A pénteki napon a szekcióüléseké volt a fő szerep. 
A szombati plenáris ülés a 9 pénteki szekcióelnök beszá-
molójával indult. Ez után következett Domokos László 
előadása. Az Állami Számvevőszék elnöke a költségvetési 
konszolidáció eredményeiről és kockázatairól beszélt a 
hallgatóságnak. Kitért arra is, hogy ebben milyen szerep 
jut a pénzügyi felügyeletnek.
 Előttünk a holnapután címmel tartott előadást 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh 
László. Előadása elején a nem is olyan távoli jövőt vá-
zolta fel elénk, ahol a 3D nyomtatás számos problémára 
megoldást nyújt és ahol a sofőr nélküli robotautó, amit a 
Google már tesztel, szériagyártásban készül (2016?). 

 A konferencia szeptember 4-én, csütörtökön ün-
nepélyes megnyitóval kezdődött, amelynek során Kovács 
Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, Kovács 
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Mádi Zoltán, az 
MKT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének el-
nöke köszöntötte a résztvevőket.
 A megnyitót plenáris ülés követte, amelynek első 
előadója Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt. 
Elmondta, hogy Magyarország a világgazdaságba integrá-
lódott országnak számít. Hozzátette, hogy a kormányzat 
célja az, hogy az ország gazdasága fenntartható növeke-
dési pályán maradjon, és a kormány továbbra is 3% alatt 
fogja tartani a költségvetési hiányt.
 Előadását Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium miniszterhelyettese tartotta. (Pozíciója 
azóta változott.) Ő arról beszélt, hogy a kormány bővíte-
ni készül stratégiai partnereinek sorát, az eddigi 49 mellet 
a közeljövőben új partnereket is bejelenthetnek. Előadá-
sában kitért arra is, hogy új világrend van kialakulóban, és 
ennek a győztesei közé szeretne tartozni Magyarország. A 
fő célkitűzéseknek azt tartja, hogy az EU-ban itt legyen a 
legmagasabb az ipar hozzájárulása a GDP-hez, az export 
aránya a GDP-hez mérten, és az egy főre jutó FDI.
 A következő előadó Balázs Péter volt, az MKT 
alelnöke az EU-tagság tíz évéről tartott előadást. Előadá-
sát azzal kezdte, hogy mindenkinek, aki az EU-val kap-
csolatban van, három forgatókönyvet kell készítenie: mit 
tesz akkor, ha az integráció fellendül, szinten marad, vagy 
hanyatlik. Elmondta, hogy a magyar kormányzat a har-
madik forgatókönyvre próbál válaszolni, pedig ez nem 
következett be, és nem is fenyeget, napjainkban a má-
sodik forgatókönyvnek van a legnagyobb realitása. Ma-
gyarországnak sok mutatója nem javult az elvárásoknak 
megfelelően a tíz éves tagság alatt, azonban megfigyelhe-
tő, hogy a legtöbb tagország nálunk jobban zárkózott fel. 
Versenyképesség tekintetében 28 országból 23 van előt-
tünk, 4 mögöttünk.

2014. szeptember 4. és 6. között immár 52. alkalommal került sor a Magyar Közgazdasági Társaság legnagyobb 
rendezvényére, a Közgazdász-vándorgyűlésre. A helyszín – nyolc év után ismét – Nyíregyháza volt. A rendezvény a 
„Tíz év az EU-ban: az elkötelezettség és a nyitottság szerepe a gazdasági növekedésben” címet viselte.



 Az Intelligens szakosodás szekció előadásaira a 
Közgazdász-vándorgyűlés második napján, szeptember 
5-én délelőtt került sor. A szekcióelnök, Lengyel Imre 
köszöntője után az első előadó lépet a pulpitusra, Peredy 
Zoltán a Nemzeti Innovációs Hivatal Stratégiai Főosz-
tályának főosztályvezető-helyettese az intelligens szako-
sodás (RIS3) folyamatáról tájékoztatta a résztvevőket, és 
bemutatta a RIS3 módszertanát. Elmondta azt is, hogy a 
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia kialakítása so-
rán milyen konzultálási, véleményezési lehetőségek lesz-
nek.
 A második előadás az intelligens szakosodás di-
lemmáiról szólt, ezt Borsi Balázs, az Eszterházy Károly 
Főiskola főiskolai docense tartotta. Előadásában elemez-
te a regionalizmus és a szubszidiaritás kapcsolatát is.
 Rechnitzer János, a győri Széchenyi István Egye-
tem tanszékvezető egyetemi tanára egy sikeres moderni-
zációs modell társ elénk: Győr példáját. Történelmi átte-
kintésen keresztül mutatta be a város a hallgatóságnak, az 
egykori egyházi várostól kiindulva a barokk katonaváro-
son, a kereskedővároson és az iparvároson át a jelenlegi, 
járműipari központig.

 A nyugati fellegvár után egy keleti nagyváros 
bemutatása következett, Kocziszky György, a Miskolci 
Egyetem egyetemi tanára és a Monetáris Tanács tagja 
Miskolcról, és térségének pozíciójáról tartotta meg elő-
adását. Bemutatta az Egyetem szerepét a város életében, 
és az ott folyó anyagtudományi kutatásokat (nanotechno-
lógia, alumínium), illetve bemutatta a városban megfigyel-
hető elitváltást is, amelyben a helyben üzemet létesítő, és 
a város életébe is bekapcsolódó Bosch vállalatnak nagy 
szerepe van.
 A szekció elnöke, Lengyel Imre a Szegedi Tu-
dományegyetem intézetvezető egyetemi tanáraként saját 
városa, Szeged fejlődésének lehetőségeiről beszélt a hall-
gatóságnak. Bemutatta a Szegeden megépülő lézeres ku-
tatóközpont, az Extreme Light Infrastructure projektjét, 
ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetemmel 
való együttműködést valamelyest megnehezíti, hogy a ku-
tatóközpont a városközponttól távolabb lett felépítve.
 A szekció utolsó előadása a házigazda város, Nyír-
egyháza városfejlesztéséről szólt. Az előadást a MEGA-
KOM Kft. két ügyvezetői igazgatója és vezető tanácsadó-
ja, Kézy Béle és Róka László tartották. Elmondták, hogy 
a városfejlesztésben nagy szerepe van az itt működő vál-
lalatoknak (Duplo, Michelin), és a helyi felsőoktatásnak 
is. E két tényezőnek köszönhetően az ipari infrastruktúra 
kiépítésének és a kutatás-fejlesztésnek a feltételei adottak, 
„a város olyan, mint a nyílt forráskódú szoftver”.

Tóth Marcell
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Intelligens szakosodás szekció
Tóth Marcell

Feltette a kérdést, miszerint a holnappal jól állunk, de mi 
lesz a holnaputánnal? A válasz az, hogy a holnapután a 
tudásról fog szólni, ehhez minőségi felsőoktatásra és fel-
nőttképzésre, K+F+I-re és hatékonyabb gazdaságszer-
vezésre lesz szükség. A hosszú távú siker feltételének a 
gazdaság, az oktatás, a K+F+I és az addicionális (EU-s) 
források összehangolását és együttműködését tartja.
 Baranyay László Luxemburgból érkezett, ő az 
Európai Beruházási Bank alelnöke. Előadásában ismer-
tette az EIB feladatait és működését. Kitért arra is, hogy 
a banknak az elkövetkező időszakban a finanszírozási le-
hetőségeinek anyagi korlátai nincsenek, így a megfelelően 
előkészített projektek finanszírozása megvalósítható lesz.

 Az 52. Közgazdász-vándorgyűlés utolsó előadója 
Balog Ádám volt. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke el-
mondta, hogy a jegybank akár már az idén is készen áll a 
devizahitelek átváltására. Előadásában hangsúly fektetett 
arra is, hogy a közgazdászképzésre fordítandó 100 milli-
árdos nagyságrendű vagyon a közösség vagyona marad.
 A konferencia zárásaként Kovács Árpád, az MKT 
elnöke megköszönte mindenkinek a részvételt és a három 
napos munkát, és elmondta, hogy jövőre Miskolc lesz a 
házigazdája az immár 53. Közgazdász-vándorgyűlésnek.



 A Logisztika szekció a Közgazdász-vándorgyűlés 
második napján, szeptember 5-én délután került megren-
dezésre. A szekció elnöke Szabó Zoltán volt, aki az MKT 
Logisztikai Szakosztályának elnöke. Az első előadás az ő 
nevéhez fűződött, melyben bemutatta a logisztika szere-
pét Magyarországon az Európai Unió előtti időszakban 
és napjainkban. Beszélt az átállás nehézségeiről, a szabá-
lyozásban történt változásokról és az egyre növekvő elvá-
rásokról is.
 Bárdos Krisztina, az Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Középtávú Lo-
gisztika Stratégiát, és ennek megvalósításának lehetősége-
it mutatta meg a hallgatóságnak. Felhívta a figyelmet a ha-
zai logisztika természetföldrajzi adottságaira és gazdasági 
jelentőségére is.
 A középtávú Logisztikai Stratégiában említés-
re kerül a zöld logisztika is, Lukács András előadásában 
azonban ez a téma szolgáltatta a fő gondolatmenetet. A 
Levegő Munkacsoport elnöke a logisztika és a környezet-
védelem kapcsolatát mutatta be az uniós csatlakozásunk-
tól napjainkig. Elmondta, hogy a logisztika környezet-
tudatosabbá tétele közös érdek, hiszen a káros anyagok 
kibocsátásának csökkentése nem csak a környezetnek, 
hanem az embereknek, és a vállalatoknak is érdeke. A ká-
ros anyagok kibocsátása miatt idő előtti megbetegedések 
és halálesetek is bekövetkezhetnek, és a cégeknek sem ér-
deke a betegségek miatti munkaerő-kiesés.

 Somogyi Attila, az SSI Schäfer ügyvezető igaz-
gatója a raktári logisztika fejlődéséről tartott előadásá-
ban teljes körűen elénk tárta a raktározás fejlesztésének 
jelentőségét. A raktári logisztika fejlesztése hatással van 
a költségekre, a helygazdaságosságra, az átfutási időre, a 
munkaerőre, a minőségre, az árubiztonságra és az adat-
kezelésre is. Szemléltetésképpen bemutatta egy polcos 
állványrendszer és a KDR (görgős állvány) közötti kü-
lönbséget, bár a KDR drágább, üzemeltetése kevesebb 
munkaerőt igényel, így hosszú távon máris olcsóbbá vá-
lik.
 Hoffman Árpád a Xylem Service Hungary Kft. 
beszerzési vezetője „Stratégiaváltás a szállítmányozásban: 
lokálisról regionálisra váltás” címmel tartotta meg előadá-
sát, amelyben egy komplett beszállító-értékelési modellt 
tárt a hallgatóság elé. A matematikai módszerrel és sú-
lyozott értékeléssel felépített modellt sikeresen alkalmaz-
ta cégénél egy szállítmányozó-választási stratégiai döntés 
során.
 A szekció utolsó előadása Egri Imre nevéhez fű-
ződött, a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezetője a logisz-
tikai hálózatokról, és ezek lehetőségeiről beszélt a hall-
gatóságnak. Elmondta, hogy a hálózatok jelen vannak a 
matematikában, az informatikában és a gazdaságban, és 
ugyan úgy jelen vannak a logisztikában is. Itt főként a tér-
ségi hálózatok és a gyártás folyamán kialakuló hálózatok-
ra kell gondolni. A logisztika hálózatosodásnak a jelenle-
gi, globális világban egyre nagyobb szerep jut.

Tóth Marcell

Logisztika szekció
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Az MKT és a Költségvetési Tanács közös konferenciája

 Az MTA-blokk után következett Chikán Attila 
egyetemi tanár, az MKT Gazdaságpolitikai Szakosztá-
lyának elnöke, aki Czakó Erzsébettel közösen készített, 
„Vállalati versenyképesség és állami költségvetés” című 
kutatását prezentálta. A felmérésben vállalatokat vizsgál-
tak, és megállapították, hogy a cégek szerint a legfonto-
sabb gazdaságpolitikai prioritások a kiszámíthatóság, a 
tudásgazdaság és a növekedés-orientáltság voltak. A fel-
tett kérdésekre a vállalatok adekvát válaszokat adtak. A 
kutatás eredménye szerint a vállalatok differenciált keze-
lése kulcskérdés a jövőre nézve.
 Nagy Katalin, a Kopint-Tárki Zrt. kutatási igaz-
gatója, és munkatársa, Vakhal Péter a növekedési pólu-
sokról tartott előadást. A világgazdaságiban három fő 
növekedési pólust neveztek meg: Kína, Japán+Korea, 
USA+EU15.
 Vértes András, a GKI elnöke „Na és most ho-
gyan tovább?” címmel tartotta meg előadását. A 2014-es 
évet egy kiugróan jó évnek tekintette, a gazdasági növeke-
dés szempontjából, amelyet rosszabb évek előztek meg, 
és valószínűleg szintén valamivel rosszabb évek fognak 
követni. Kitért arra is, hogy Roubini besorolása szerint a 
világban 6 sérülékeny ország van, ezek Argentína, Thai-
föld, Venezuela, Oroszország, Ukrajna és Magyarország. 
Szintén figyelmeztető jel lehet, hogy a legtöbb nemzetkö-
zi összevetésben a lista hátulján vagyunk. Megemlítette az 
Apollo beruházást, ami jó, de túl költséges az államnak. 
Előadását azzal zárta, hogy nem csak megszorítás létezik.
 A konferencia záró előadása csapatmunka volt, a 
Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Siba Ig-
nác és kutatási csoport-vezetője, Virovácz Péter a 2014-
2015-ös gazdasági és államháztartási folyamatokról tartot-
ta meg előadását. Elmondták, hogy ebben az időszakban 
a pozitív folyamatoknak köszönhetően GDP növekedés 
várható, és a költségvetési hiány 2,7 % lehet a jövő évben.

 A konferencia elején Kovács Árpád köszöntötte a 
résztvevőket. Kettős szerepben, hiszen mindkét rendező 
szervezetnek, a Magyar Közgazdasági Társaságnak és a 
Költségvetési Tanácsnak is ő az elnöke. Az első előadás-
blokk a házigazdához kötődött, hiszen a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont munkatársainak előadásai következtek. 
Először Fazekas Károly, az MTA KRTK főigazgatója kö-
szöntötte a részvevőket, majd felkonferálta munkatársait.
 Elsőként Molnár Györgyöt, aki a munkapiac pere-
mén lévő emberek és a költségvetés kapcsolatának prob-
lémakörét kutatta. Elmondta, hogy ma Magyarországon 
1 – 1,5 millió ember érintett, azaz a munkapiac peremén 
van, vagy vele szoros kapcsolatban állók sorolhatók oda. 
A költségvetésben leginkább a különféle támogatások és 
a közmunkaprogram azok a pontok, amelyek ezeknek az 
embereknek próbálnak segítséget nyújtani. Az vizsgált 
időszakban megfigyelhető volt, hogy amikor a közmun-
kások létszáma csökkent egy adott területen, akkor ugyan 
ott az életminőség is romlott.
 Vincze János szintén az MTA KRTK munkatár-
sa, aki a költségvetési projekcióról tartotta meg előadását. 
Elmondta, hogy ez a kutatás egy ad hoc feladat volt, hi-
szen korábban ilyet nem csináltak még. Lényegében egy 
makró előrejelzést készítettek, azonban mikró strukturá-
lis hatáselemzéssel is dolgozniuk kellett.

A Költségvetési Tanács számára készített háttértanulmányok bemutatására szervezett közös szakmai konferenciát a 
Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács. Az eseményre 2014. szeptember 30-án, kedden került sor 
a Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében.

Tóth Marcell
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Vezetői Hétvége

 A pénteki nap az ismerkedésről szólt, játékos fel-
adatokkal és csapatépítéssel telt az idő. A szombati nap 
a szakmai része szokott lenni a hétvégének, ezúttal sem 
volt másként. A szervezetek beszámoltak ténykedésükről, 
rendezvényeikről, terveikről. A délután során az MKT, 
mint brand volt a fő téma. Erről a témakörről beszélt a 
résztvevőknek az ország egyik legismertebb online mar-
ketingese, Lévai Balázs is. A délután során ellátogatott a 
rendezvényre Dr. Halm Tamás, az MKT korábbi főtitká-
ra, jelenlegi elnökségi tagja, aki több évtizede dolgozik az 
MKT-ban, és a szervezet történelméről tartott előadást a 
fiataloknak.
 A vasárnapi nap a hétvége összegzéséről és a tag-
szervezetek közötti további tapasztalatcseréről szólt.

  A félévente megrendezésre kerülő esemény cél-
ja, hogy az ország különböző városaiban, és különböző 
egyetemein működő MKT szervezetek vezetői jobban 
megismerhessék egymást, és tapasztalatot cserélhessenek. 
A mostani hétvégére a budapesti szervezetek (BGF Kül-
ker, BGF PSZF, BME, Corvinus, ELTE) mellett Deb-
recenből, Győrből, Nyíregyházáról, Pécsről, Szegedről, 
Veszprémből és Zalaegerszegről is érkeztek MKT-sok, 
illetve a határon túli testvérszervezetek (Erdély, Vajdaság) 
is képviseltették magukat.

Megtartotta szokásos Vezetői Hétvégéjét a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága. A rendezvényre 
2014. szeptember 26. és 28. között került sor Budapesten, a Csillebérci Ifjúsági Szabadidő Központban.

XII. BÉKÖN

 A Hungária Értékpapír Zrt. nemzetközi árutőzs-
dei üzletágvezetője, Oláh Flórián az arab tavasz olajpiacra 
gyakorolt hatásairól tartotta meg előadását.
 A nap utolsó előadója Marosi Antal újságíró, A 
szabadság ára című könyv szerzője volt, aki rendhagyó 
módon, képekkel és videókkal színesítve mutatta be a 
hallgatóságnak a líbiai forradalom és háború történéseit. 
Többször járt Líbiában, így személyes élményeivel, ta-
pasztalataival tette még érdekesebbé az előadást. Az általa 
bemutatott felvételek gyakran megrázóak, elgondolkod-
tatóak voltak, de hűen tükrözték az országban uralkodó 
állapotokat.

  Az MKT Corvinus csapatának egyik legnagyobb 
rendezvényére hagyományosan ősszel kerül sor. A két na-
pos konferencia első napján a GazMag is jelen volt.
 A rendezvény elején Hegedűs Éva, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság főtitkára köszöntötte a főként egye-
temistákból álló hallgatóságot. Megnyitó beszéde után 
Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora 
tartott előadást az arab tavasz kialakulásáról, és történe-
téről. Kitért a kialakulás társadalmi és politikai okaira, a 
fiatalok helyzetére, és az országokat sújtó modernizációs 
válságra is. Beszélt a jelentősebb térségbeli országok (Sza-
úd-Arábia, Irán) és az Iszlám Állam szerepéről is.
 Neszmélyi György a Budapesti Gazdasági Fő-
iskola oktatója az egyiptomi eseményeket mutatta be a 
résztvevőknek. Elénk tárta Mubarak elnök uralkodásának 
és bukásának körülményeit, és az őt követő, nem éppen 
stabil helyzetről is beszélt. Elmondta, hogy az egyiptomi 
pénzügyi év július 1-től június 30-ig tart.

Szeptember 30-án és október 1-jén tizenkettedik alkalommal került megrendezésre az MKT Corvinus szervezésé-
ben a Budapesti Közgazdasági Napok. Az idei konferenciai témái az arab tavasz és az ukrán válság voltak.

Tóth Marcell

Tóth Marcell
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a keresletet, és nem fordítva. Agykontroll. Vajon mire 
akarnak még rávenni bennünket? 
 Ha szeretné, hogy többen figyeljenek Önre, ve-
gyen piros nyakkendőt! Szemkamerás kutatásokkal arra 
az eredményre jutottak, hogy azoknak az arcára figyelnek 
jobban, akik valamilyen piros ruhadarabot hordanak a fe-
jük közelében.
 A közgazdasági kar szerves része az egyetemnek, 
így innen is akadt szép számmal előadó. Kiemelném a 
Közgazdasági mesék című előadást, amely ókori példá-
kon keresztül mutatta be a gyerekeknek az efféle számí-
tásokat, és anekdotikus hangulatban sarkallta őket e pálya 
megválasztására.
 Ha három szóval jellemezhető lenne, akkor el-
gondolkodtató, közérthető, és változatos volt ez a külön-
leges este. A tudomány megismerhető, a szorgalom pedig 
tanulható. Fedezzünk fel többet a világból.

 Úgy tűnik megállíthatatlan a vágy sokakban, hogy 
egy ilyen rendezvény hallatán felkeressék az adott kiál-
lítási helyet, ezt bizonyítja az előző évihez képest elért 
magasabb látogatószám. A programban kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt közös nyelvet alakítottak ki, így azok is 
megérthették az előadások lényegét, akik adott témában 
laikusok.
 Ha Önt érdekli a gerilla marketing, vagy szeretné 
tudni, mit kell tenni egy zombi támadás esetén, a legjobb 
helyen jár! Persze nincs élő bemutató, de így is izgalmas 
volt az erdélyi történet Drakuláról, és a táj sajátos kultúrá-
járól.
 Talán nem is gondolja, hogy mi minden történhet 
Önnel az utcán, kedves Olvasó. A gerilla marketing spe-
ciálisan e célra jött létre, váratlan helyetekben, váratlanul 
reklámozni valamit, újszerű formában. Látni kell azonban 
az érme másik oldalát is, a reklámokat nem szeretik az 
emberek, de a cégek mégis el akarják adni (akár erőszako-
san is) amit csinálnak, így a kínálathoz igyekeznek húzni

Egyre népszerűbb a tudomány, legalábbis a fiatalok körében. A Győri Kutatók Éjszakáján a Széchenyi István Egye-
temen, illetve a Mobilisben hallgathattak előadásokat a kicsik és nagyok szeptember 26-án, pénteken.

Horváth Péter
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Spartathlon-váltófutás Komáromban

Komárom városában, és a szervező egyesületben is szép 
számmal vannak gyakorlott futók, akiknek ez az egy kör 
nem jelentett kihívást, hanem ennek sokszorosát lefutot-
ták. A rendezvényen a város általános- és középiskolái is 
szép számmal mozgósították tanulóikat.
 A korábbi évekhez hasonlóan a GazMag szer-
kesztőségének tagjai is részt vettek a futáson, Tóth Mar-
cell 15,4, Tálosi Tibor 6,6, Horváth Regina Anita pedig 
4,4 km-t teljesített. A szerkesztőség által összesen lefutott 
táv 26,4 km volt.

  A futás szervezői, azaz a helyi Komárom-Európa 
Futó Egyesület egyben szolidaritást is vállalt a futással, 
ugyanis élversenyzőjük, Szőnyi Ferenc immár harmadik 
alkalommal részt vett a versenyen, és a futás addig tartott, 
ameddig a komáromi futó le nem győzi a távot. Ezút-
tal Szőnyi Ferenc mellett egy másik komáromi versenyző 
Dobi Zsigmond is megmérette magát. Bár elsőre nem si-
került leküzdenie a távot, hasznos tapasztalatokat szerzett 
a jövőre nézve.
 A futás egy valamivel több, mint 2 kilométeres 
körpályán történt, és mindenki annyit futhatott, amennyit 
akart/bírt. Mindenki, aki legalább egy kört teljesített, egy 
erre az alkalomra éremmel gazdagodott. 

A Spartathlon Európa legnehezebb ultrafutó versenye az Athén és Spárta közötti 246 km-es távolsággal és a hegyek-
kel, melyek közül a legmagasabb 1200 méter. Az idei versenyre szeptember 26-án került sor. A Spartathlon idején 
immár tradicionálisan váltófutást rendeztek Komáromban.

Tóth Marcell



Közgazdaságtan újfajta megközelítésben

 Az egyéni bűn és a közjó gondolata már Bernard 
Mandeville-t is foglalkoztatta, akinek legismertebb műve A 
méhek meséje. Mandeville műve mesés példázat formájá-
ban fogalmazza meg cinikus tételét, mely szerint az egyéni 
vétkek gazdasági szempontból a társadalom javára válnak, 
végső soron tehát hasznosak a közösség szempontjából.
 A mű az egyéni cselekvés értékét, s az állam funk-
cióját a gazdagságon méri le. Mandeville szerint a szerzés 
és a dicsvágy, magyarul az önzés tartja életben a gazdasá-
got. A szatíra alaptétele az a paradoxon, hogy a gazdago-
dáshoz a rossz erkölcsi tulajdonságok segítenek hozzá, te-
hát az etikai rossz össztársadalmi érték: „ha nagyság kell a 
népnek, az államban szükség a vétek, mint az éhség kell az 
evéshez”. Eszerint nem biztos, hogy csak a hasznos mun-
kát végző és nemes hivatást űző egyének viszik előbbre 
a gazdaságot. Előfordul, hogy az emberi gyengeség is a 
közjót szolgálja. Szigeti Cecília tanárnő a két Berki Krisz-
tiánunkról gyártott mémet hozta fel szemléltető példának, 
amivel a közelmúltban mindannyian találkozhattunk a leg-
népszerűbb közösségi portálon.
 A korai mesékben megjelenő vágyak és szimbó-
lumok egy része megállapítható, hogy valóra vált a mo-
dernkori keretek között. Vegyük csak a Hétmérföldet lépő 
csizma történetét és gondoljunk az óceánok felett repdeső, 
az embereket az egyik kontinensről a másikra könnyedén 
átszállító repülőkre, vagy az interneten villámsebességgel 
terjedő, legkülönfélébb tartalmakra. De az óriási élelmi-
szerláncokat látva, eszünkbe juthat Grimm Kásás fazék 
meséje. A hőn áhított, munka nélkül megkapott étel nap, 
mint nap a rendelkezésünkre állhat a fogyasztói társadalom 
mohó világában. A jelenkor Kínájában pedig megvalósulni 
látszik minden, amit a szegény, sokat dolgozó cipész kívánt 
A suszter és a manók című történetben.  Nem is vágyott 
jobban másra, minthogy apró szorgos kezek helyette vé-
gezzék el a munkát.

aki a közgazdaságtan tudományának egy egészen újfajta 
megközelítési módját választotta. Mondanivalóját közis-
mert mesék története köré fűzte fel, időben kronologiku-
san haladva az ókori fabuláktól kezdődően, a népmesé-
ken keresztül, egészen a modern rajzfilmekig.
 A gondolatmenet az ókori állatmesék tanulságá-
val indít, miszerint az akkor megjelenő egyenlőtlen társa-
dalmi munkamegosztás ma is pontosan ugyanúgy jellem-
ző. „Barátom mi húzzuk a terhet és te nyögsz?” –szól a 
jól ismert mondat, Ezópusz: Az ökrök és a tengely című 
meséjében. A mai társadalmi keretek között is jellemző 
mikro- és makrogazdasági szinten egyaránt, hogy vannak 
a sokat panaszkodó semmittevők, akik valójában mást 
sem tesznek, mint élősködnek a dolgozó réteg által meg-
termelt javakban. 
 „Ha bővében vagy is az ellenérveknek, azt hiszed, 
azért én nem eszlek meg?” – mondja a macska A macska 
és a kakas című Ezópusz tollából származó fabulában, 
igazolva, hogy a hitvány tetteket már abban az időben 
sem kellett leplezni. Ma is érvényes tanulsága a mesének, 
hogy a bűnre elszánt természet, ha tetszetős ürüggyel 
nem teheti, megteszi azt nyíltan. La Fontaine, ugyan pár 
száz évvel később, de szintén  állatmesékbe szőve igye-
kezett éles iróniával bírálni kora társadalmi erkölcseit, az 
emberi gyarlóságokat, a gazdaság hiányosságait. Gyakran 
bújtatta új köntösbe az ezópuszi történeteket.

Szeptember utolsó péntekén 2014-ben is megrendezésre került a Kutatók éjszakája. Az idén kilencedik alkalommal 
megrendezett esemény azt a célt hivatott szolgálni, hogy új képet fessen a kutatókról, és vonzóbbá tegye a fiatalok 
számára a kutatói életpályát. Az ország egyik legjelentősebb tudományos ismeretterjesztő eseményéhez természete-
sen egyetemünk is csatlakozott.

„Közgazdasági mesék Ezópusztól Hókuszpókig”
- Dr. habil Szigeti Cecília PhD előadása a Kutatók Éjszakáján
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 Ezen az éjszakán a Széchenyi 
István Egyetem is megnyitotta kapu-
it, hogy közelebb hozza az érdeklő-
dőkhöz az egyes tudományterületek 
érdekességeit, aktualitásait. Azt gon-
dolom, hogy az esemény idén is si-
kerrel zárult.
 A cél minőségi ismeretter-
jesztés és szórakozás volt egyszerre. 
Ennek jegyében egy kiváló előadást 
hallhattunk Dr. Szigeti Cecíliától, 
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Dorothy a maga tisztaságával az átlagember, a tradicioná-
lis amerikai értékrend idealizált képe. Lyman Frank Baum 
legfőbb üzenete a művel, hogy a hatalom csak illúzió, 
csalás, és csak az emberek tudatlansága és vaksága teszi 
lehetővé, hogy manipulálják őket. De vajon említésre ke-
rülne-e egyáltalán a bimetalizmus elmélete, ha nem lenne 
Óz meséje?
 Dr. Szigeti Cecília tanárnő gondolatmenetét egy 
napjainkból kiragadott, megmosolyogtató példával zárta: 
a Hupikék törpikék kalandjai közül ismertünk meg egyet 
közgazdaságtudományi szemszögből. Hókuszpók, az el-
nyomó uralmat jelképező csúf, kopasz, gonosz főszerep-
lő „csoki-pénz törpölő fa” megalkotásával próbálja a kék 
kis törpök csodálatos világát tönkretenni. Az egyik törp 
a fa által termett csokoládé segítségével ráveszi a barátait, 
hogy féltett kincsként kezelt személyes tárgyaikat az ő ke-
zére adják. Hamar rájön azonban, hogy ezek a materiális 
javak tulajdonosaik, azaz a törpbarátok társasága nélkül 
mit sem érnek. Ez tulajdonképpen nem más, mint a fenn-
álló hatalom centralizációs kísérlete, ami napjainkban is 
megvalósul, csak éppen csoki helyett a pénzt, mint esz-
közt segítségül hívva.
 Meséken innen, meséken túl, mi az, ami napjaink 
emberét boldoggá teszi? Még ma is gyakran használják 
az országban élők átlagos életszínvonalának mutatójaként 
az egy főre jutó GDP-t, ami azonban túlzott leegysze-
rűsítésnek tekinthető. Ahogy Robert Kennedy is fogal-
maz: „A bruttó nemzeti termék mindent mér, kivéve azt, 
ami az életet érdemlegessé teszi.” Ma már léteznek sokkal 
komplexebb mutatószámok, mint a HPI (Happy Planet 
Index) és a GNH (Gross National Happiness), de való-
jában egyik sem jó megoldás. Olyan neves kutatók, mint 
Nic Marks és Alex Steffen, igyekeznek rámutatni, hogy 
feltétlenül szükséges a nemzeti jólétet az erőforrás-fel-
használás függvényében ábrázolni, mert egy boldog élet-
hez nem kell a Földet tönkretenni! Fontos az összefogás, 
a szociális kapcsolatok, hogy legyünk aktívak, ne féljünk 
másokért (is) dolgozni és adjunk! Az előadás pedig azzal 
a nemes gondolattal zárult, hogy a boldogság nem más, 
mint egy egyenlet. Pozitív oldalán mindaz, amink van, a 
másik oldal, amire vágyunk. Személyes boldogságunk el-
érése érdekében élvezzük azt, amink van, és próbáljunk 
meg minél kevesebb olyan dologra vágyakozni, ami elér-
hetetlen számunkra.

 De valóban erre vágytunk?? Boldogságot hozott 
bárki számára is a középkori mesealakok kívánságainak 
modernkori beteljesülése? Meneküljünk inkább a realitás 
elől a csodák világába…
 Sokan nem is gondolnák, hogy az Óz, a csodák 
csodája (The Wizard of  Oz) (1939) valójában nem más, 
mint egy közgazdasági vonatkozású mese. Dorothy-t elso-
dorja az idők szele, mellé három jó barát szegődik. Eddig 
a történet mindenkinek ismerős lehet. Azt kevesen tudják 
azonban, hogy a három barát az amerikai farmereket (ma-
dárijesztő), ipari munkásokat (bádogember) és egy konk-
rét személyt: William Jennings Bryan-t (a gyáva oroszlán) 
jelképezi. Az eredeti Óz, a csodák csodája 1900-ban jelent 
meg, Frank L. Baum tollából. A történet az 1896-os ameri-
kai elnökválasztás idején íródott, amikor Bryan is jelöltként 
indult, azonban nem sikerült megnyernie a választásokat. 
Az általa képviselt bimetalizmus (arany + ezüst kettősérték 
rendszer) elbukott, helyette maradt a hivatalba lépő McKin-
ley által támogatott arany standard rendszer.
 A mesében megjelenő nagy varázsló nem más, mint 
McKinley, aki illúziókkal tartja fenn hatalmát, igazából 
nem tud semmit. Maga az Oz név egyébként a szabványos 
aranymérték az uncia (ounce) rövidítése. A sárgatéglás út 
pedig azok az aranyrudak (téglák), amiknek az erőltetése 
már nem vezet sehová, csak egy látszat világba. Óz földje a 
smaragdváros (Washington), ahol a zöld szín a $-t jelképezi. 
Ez egy olyan hely, ahol mindenki a pénz szemén keresztül 
szemléli a világot. Akik pedig a varázslóhoz fordultak, való-
jában mindennel rendelkeznek, amire szükségük van. A ka-
landok során bebizonyítják, hogy van szívük, bátorságuk és 
eszük is, ami nem más, minta az áru- és szolgáltatásfedezet, 
ami a gazdasági teljesítményből ered. A végső megoldás 
Dorothy ezüst cipellője (ami csak az akkori filmtechnika 
miatt lett végül piros, a könyvben még ezüstként szerepel), 
amiből nem nehéz kitalálni, hogy az író mit tartott megfele-
lő megoldásnak.

Zobák Babett



Aztán 19.-én Nagyvázsonyból, a Nemeslányfalui Lovas 
Klub lovával indulás Budapestre! Már aznap, pénteken 
minden versenyző és csapata megkapja a belépésre jogo-
sító karszalagokat, az egységes ruhát, a hátukra pedig az 
általuk képviselt település címerét. Ugyanezen a napon a 
nevezett állatok kötelező orvosi vizsgálaton esnek át, és 
itt ellenőrzik a lóútleveleket, hisz a lovaknak is épp oly 
szigorú előírásoknak kell megfelelniük, mint lovasaiknak. 
Épp ezért, ha gyanú merül fel, a rendezők a döntő futam 
eredményhirdetését követő egy órán belül akár dopping 
vizsgálatot is végezhetnek a lovakon.
 Másnap három és fél óra áll a versenyzők rendel-
kezésére, hogy szemügyre vegyék az alkalmilag kialakított 
homokos pályát. Futamonként rajthoz szólítják a lovaso-
kat, minden úgy történik, ahogy élesben fog. A nézők is 
gyülekeznek már a lelátókon, a nap is kisütött. Nem en-
gedik el nagyon a lovakat, mindenki tartogatja az energi-
áját arra a bizonyos két és fél körre, amikor majd élesben 
rajtoltatják el őket, amikor majd minden szem rájuk sze-
geződik.
 A megnyitóra felsorakoznak a huszárok, a foga-
tosok, a betyárok, a bemutatók szereplői és a Nemzeti 
Lovas Színház színészei is tesznek pár tiszteletkört, mi-
előtt eldörrenne az ágyú. Több száz lovas áll a Hősök 
terén Szeptember 20.-án délben, amikor a megnyitó ke-
retein belül megszólal a Himnusz. Valami összeköt min-
ket. Minket, akik itt vagyunk, akár a pályán, akár a nézők 
soraiban, és ez a valami a lovak szeretete. Kiszakadni a 
rohanásból, a hétköznapokból, és szurkolni az ismerő-
sünknek, rokonunknak, vagy szerelmünknek.
 A különböző versenyszámok között lovas bemu-
tatókat láthattunk. Pályára léptek többek között Kassai 
Lajos lovasíjászai egy rövid ízelítő erejéig, láthattunk csi-
kósokat, és puszta-ötös bemutatót, illetve mindannyi-
an lélegzet visszafojtva figyeltük a Rodeo Ranch Team 
trükklovas bemutatóját is.

 Nemzeti színű zászlókkal díszített pálya, középen 
történelmünk nagy alakjaival, hatalmas kivetítők, több 
ezer néző, fogatosok, huszárok, betyárok, kaszkadőrök, 
lovas színészek, és katonák körben, amerre csak a szem 
ellát. Ünnepélyes koszorúzás, a versenyzők fogadalomté-
tel, majd pedig mindezek után ágyúdörrenés jelzi, hogy 
idén is kezdetét veszi a lovas nemzet legkiemelkedőbb 
versenye. Ezt láthatja az a lovassportok iránt érdeklődő 
személy, aki kilátogat a Nemzeti Vágta szombati vagy va-
sárnapi programjaira.
 Szombaton kerültek lebonyolításra a Magyar 
Posta Kishuszár Vágtájának előfutamai, erre 10 és 16 év 
közötti gyerekek nevezhettek, akik pónijaikkal épp oly 
komolyan vették a versenyt, mint a felnőttek, és bizton 
állíthatjuk, hogy nagy tehetségeket ismerhettünk meg. Az 
előfutamokat követően másnap első helyen ért be Mó-
rocz Mercédesz, Morcos nevű lovával, teljesítve a nekik 
előírt másfél kört. Szombaton zajlott a OTP Bank Jóté-
konysági Sztárfutam, az Ötösbefutó Fogatvágta, és nem 
utolsó sorban a Nemzeti Vágta 12 előfutama is.
 Másfél kör. Ennyit látunk csupán a pálya szélén 
felállított lelátókról, pedig ez a versenyzők számára már 
szó szerint csak a célegyenes. Több hét, hónap, vagy év 
munkája van abban, hogy valaki rajthoz állhasson a Hő-
sök terén, de nem elég a kemény, és kitartó edzés, nagy 
szükség van a szerencsére is, hiszen azt, hogy az Elő vág-
tákról bejutott lovasok milyen mezőnybe, kikkel kerülnek 
össze, hányadik futamban, vagy hányas pályán, az mind 
nem rajtuk múlik. Így csak a jó szerencséjükben bízhat-
nak.
 De mi van akkor, ha valakit a 11. előfutamba sor-
solnak, méghozzá a hatodik rajthelyre? Pláne, ha lovas 
kénytelen másik lóval indulni a Budapesti Vágtán, mint 
amivel az indulási jogot nyerte az Előfutamon való kima-
gasló teljesítményével. Akkor bizony marad három hete, 
pontosabban három hétvégéje, hogy felkészítse a lovat a 
megmérettetésre, és hogy kihozza belőle a lehető legtöb-
bet. Hosszú, fárasztó edzések, versenyfutás az idővel. 

Piros-fehér-zöldbe öltözött a szeptember 20.-ai hétvégére Budapest legszebb, és legnagyobb tere. Idén hetedik 
alkalommal építették fel a Nemzeti Vágta homokos pályáját a Hősök terén, hogy Magyarország legjobb lovasai egy 
ilyen impozáns, történelmi korokat idéző helyen mérhessék össze tudásukat, lovaik képességeit, és rátermettségü-
ket.
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Nemzeti Vágta



Hetesi Júlia

Aztán elengedik a rajtgumit, és mint a fegyverből kilőtt 
golyók, hihetetlen sebességgel megindulnak a verseny-
zők, hogy 1100 métert levágtázva a legjobb helyen lo-
vagolhassanak át a célvonalon. Innentől minden csak a 
lovon, és a lovasán múlik.
 A Nagyvázsony színeiben versenyző Parrag Ákos 
nagyon jól kapta el a rajtot, így a hátrányos, hatodik 
rajthelyzetből feljött egészen a második helyre, sokáig fej-
fej mellett haladtak a később második helyen befutó Tisz-
abezdédi lovassal. A nézőtér felbolydult, mindenki torka 
szakadtából bíztatta a számára legszimpatikusabb párost. 
Ló és lovasa együtt küzdenek, hogy az előfutam első két 
befutója között legyenek, hisz ez egyértelmű tovább ju-
tást jelent a középfutamokba. Egészen az utolsó kanyarig 
az első két helyen Tiszabezdéd és Nagyvázsony lovasai 
álltak, míg nem a harmadik helyen galoppozó Zalakarosi 
lovas egy huszárvágással megelőzte mindkettőjüket, ezzel 
megnyerve a tizenegyedik előfutamot.

 De számoljunk utána! Délelőtt fél tizenkettőkor 
minden lovasnak el kellett hagynia a pályát, a tizenegyedik 
előfutam pedig délután háromnegyed hatkor került sorra. 
Így hát maradt a tétlen várakozás, a percek, az órák szá-
molgatása, sőt a ló leápolását sem kellett elsietni. Bőven 
futotta erre is abból a közel hét órás kis szünetből, ami a 
két pályára lépés között tátongott.
 Végül is csak elérkezett ez is, pályára szólítják a 
tizenegyedik előfutam versenyzőit, első pályán: Erdő-
szentgyörgy, mellette Sükösd, aztán Bábolna, negyedik 
pályáról indul Zalakaros, őt követi Tiszabezdéd, végül, 
de nem utolsó sorban pedig a hatos pályán, a már em-
lített Nagyvázsony. Itt még nem látszik a versenyzők ar-
cán semmi, belefér még egy integetés a rokonoknak, egy 
mosoly. Ákos azt mondta, nála azonnal elmúlt a verseny 
előtti izgalom, amint felült a lovára. A felvezető kör után 
lassan a rajthoz közeledve a felvezetők egy sorba állítják 
a lovakat, mindenki feszülten koncentrál, ugrásra készen 
állnak, minden ideg, és izom pattanásig feszül.
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Rebirth - Az első ballada az albumon. Igazi mély, szerelmes 
dal, nagyon jó dalszöveggel. Más egyebet nem is tudok le-
írni róla, el lehetne hallgatni a végtelenségig.
Hounds To Hamartia - Semmi kiemelkedő igazából, töké-
letesen illeszkedik az albumba, ugyanakkor kissé töltelék 
jellege van.
Clear Blue Sky - Követi az előző szám hagyományát az 
illeszkedést illetően, egy kicsit gyorsabb tempóval. Ideális 
lehet egy hosszú tél utáni első tavaszi nap üdvözlésére.
Choice Millionaire - Szerencsére a végén még brillíroznak 
egyet a srácok és nem hagyják ellaposodni az élményt. 
Modern hangzású dal, de a vokál a 90-es évek popzenéit 
idézi, elképesztő összhangba turmixolva. Pattogós, pozitív, 
remek szám!
Nothing Stays The Same - Érdekes, hogy most kevésbé 
szomorú a szokásos album végi ballada, inkább csak egy 
keserédes melankólia ül rajta. Ha Max Payne maradt volna 
New Yorkban, akkor ez lehetne a trilógia zárószáma egy 
hosszú átvezető mozi mellett.
 Az előző albumuk egyértelműen a szerelemről szólt 
és bár olvastam egy-két helyen, hogy a mostani albumnak 
is ez lesz a központi témája, szerencsére nem teszik olyan 
nyilvánvalóvá a dolgot, így nem ismétlik önmagukat, ami 
ebben az iparban közel 10 év után nem kis teljesítmény.
 Véleményem szerint sikerült ismét egy érdekes, új-
szerű, de önmagukhoz hű anyagot kiadni, semmi fölösle-
ges kikacsintás vagy túlzott kísérletezgetés, elleszünk ezzel 
a csokorral a következőig.

 A Poets Of  The Fall nevű finn formáció egyéb-
ként is egy szorgos társaság: üzembiztosan megjelentet 
egy albumot 2-3 évente. Kár, hogy kis hazánkban méltat-
lanul kevesen ismerik őket és alig van rájuk kereslet. A két 
évvel ezelőtti albumuk során elég magasra tették a lécet, 
lássuk, sikerült-e megugraniuk a tegnap megjelent Jealous 
Gods albummal.
Vegyük szépen sorjában a dalokat.

Daze - Nyitányként egyből belevágnak a közepébe, kel-
lemes tempójú és hangzású szám, napsütés, kék ég, ám a 
refrén főleg Marko hangja miatt kicsit furcsa, szokni kell. 
Egyébként e dalhoz már videoklip is készült. Reméljük, 
lesz még.
Jealous Gods - Érdekes, hogy a címadó dal nem ugrasztja 
ki önmagában a nyulat a bokorból, sem engem a gatyám-
ból. Újszerű hangzás, viszont a hangsúlyos zongora viszi 
a hátán az egész számot, magasztossá és emelkedetté téve 
a hangulatot.
Rumors - Kicsit talán Signs of  Life érzése van, de a re-
mek felvezetésből átívelve egy pompás számot sikerült 
összehozniuk. Kapós ritmus, habkönnyű zene. Melegen 
ajánlom. (De attól még maradok hetero...)
Brighter Than The Sun - Megmondom őszintén, vala-
miért arra tippeltem, hogy hasonló lesz a Tiamat azonos 
nevű dalához, de szerencsémre rosszul gondoltam. Olyan, 
mint a Psychosis akusztikus változata, de már nagyon hi-
ányzott egy ilyen szám, még akár táncolni is lehetne rá.
Love Will Come To You - Különleges hallású a dob ben-
ne, érdekes maga az egész szám, egy film soundtrackjébe 
lehetne elképzelni.
Rogue - Az együttes első instrumentális száma. Elsőre ki-
csit furcsa, hogy nem jön Marko énekhangja, de később 
ezt kiegyensúlyozza az, hogy végül a gitár kezd el énekel-
ni és szinte halljuk, ahogy a húrok szavakat formálnak. 
Ínyenc darab azoknak, akik nem csak a vokálra figyelnek 
a számokban, hanem figyelemmel követik a hangszerelést 
is.

Úgy tűnik, idén szeptemberben nemcsak a nebulók foglalták el 
helyüket az iskolapadokban, hanem az együttesek is végre visz-
szataláltak a zeneszerzési szokásaikhoz, így most egy újabb első 
hallású kritikát írhatok! Jogszerűen.
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Nádnak kónya ágán

kövér béka kuruttyol

Kopott lyukas koronáján

nyálkás hinár végighajol

Búsong veszett mesevilágán

vízitrónján nem trónol

Tévedt kislány szederajkán

Varangycsók nem lapul

Fehér gólya áll fél lábán

keleplőjébe békakirály bészorult

Vergődik madárcsőr közén

Gyenge ,kis elárvult

Az élet....

Reményt lop két karjával

egyre-másra igyekszik

Felbontja erős markával

s mocsár mélyén elúszik

De fel nem adja 

újra és újra próbálkozik

Míg erejének  lesz diadalja

És a világ rácsodálkozik

Orosz Dávid Péter: Békakirály

S
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