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 Elérkeztünk decemberhez, a tél első, és az év 
utolsó hónapjához. Az idei évben ez az utolsó Gaz-
Mag lapszám, amivel jelentkezünk olvasóinknak, de 
nem kell aggódni, jövőre ugyan ott folytatjuk, ahol 
idén abbahagytuk.
 A decemberi újságban is számos érdekes témá-
ról van szó. A közelmúltban volt a IV. KÁMFOR és 
a Magyarországi Web Konferencia, és természetesen 
mindkét eseményről beszámoltunk. De olvashattok 
földrajzról, vállalkozásokról, sportról, és az immár 
1000 napja a világűrben keringő Masat-1 műholdról 
is.
 A GazMag szerkesztőségének nevében kívá-
nok minden olvasónknak jó olvasást, és mivel addig 
már nem találkozunk, Kellemes Karácsonyi Ünnepe-
ket és Boldog Új Évet!
Olvassatok minket 2015-ben is!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
A bankszektorról Székesfehérváron
időpont: 2014. 12. 11.
helyszín: a Budapesti Gazdasági Főiskola Aulája (1055 
Budapest, Markó u. 29-31.)
 A Magyar Nemzeti Bank jövőképe a magyar bankszektor-
ról - ezzel a címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági 
Társaság Fejér Megyei Szervezetének meghívására Balog 
Ádám, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 2014. december 
10-én, szerdán 16 óra 30 perctől Székesfehérváron, az 
MKT megyei szervezetének klubhelyiségében (Székesfe-
hérvár, Dr. Koch László u. 4., bejárat a Villanyász bolt és 
a Sörpatika között).

Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat 
legkésőbb 2014. december 5-ig szíveskedjenek előzetesen 
jelezni az mktfmsz@koronazrt.hu e-mail-címen.
(Forrás: www.mkt.hu)

Humánerőforrás és vállalatirányítás
időpont: 2014. 12. 11.
helyszín: a Budapesti Gazdasági Főiskola Aulája (1055 
Budapest, Markó u. 29-31.)
 Emberi erőforrások fejlesztésének szerepe a felelős vál-
lalatirányításban. Ezzel a címmel szervez szakmai kon-
feernciát 2014. december 11-én, csütörtökön 9 órától a 
Budapesti Gazdasági Főiskola Aulájában (1055 Budapest, 
Markó u. 29-31.) a BGF Pénzügyi és Számviteli Karának 
Továbbképzési és Szakképzési Központja, valamint a 
Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítási 
Szakosztálya. A konferencia célja, hogy felhívja a figyelmet 
a magyarországi nagy- és középvállalati vezetők gazdasági 
vonatkozású továbbképzésének fontosságára, figyelembe 
véve az egyes kompetencia területeken felmerülő egyedi 
igényeket és fejlesztési lehetőségeket, különös tekintettel 
a vállalati kockázatkezelési stratégiák kialakítására és al-
kalmazására.

A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisz-
trációhoz kötött. Regisztrálni ide kattintva lehet.
(Forrás: www.mkt.hu)

Közgazdász - vándorgyűlés időpont, új MKT szak-
osztályok
Két új szakosztály megalakításához adta hozzájárulását 
november 17-i ülésén a Magyar Közgazdsági Társaság el-
nöksége. A döntés értelmében hamarosan megtarthatja 
alakuló ülését az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipa-
ri, valamint Sport-közgazdaságtani Szakosztálya.
Az elnökség tagjai emellett döntöttek a jövő évi, 53. Köz-
gazdász-vándorgyűlés időpontjáról is: a hazai közgazdász 
szakma legnagyobb éves összejövetelére 2015. szeptem-
ber 3. és 5. között kerül sor. A konferencia házigazdája 
ezúttal Miskolc lesz.
(Forrás: www.mkt.hu)

Tőke, munka és válság a globalizáció korában - 
Könyvbemutató beszélgetés
Artner Annamária „Tőke, munka és válság a globalizáció 
korában” című könyvét Bayer József  akadémikus, Róna 
Péter közgazdász és a szerző mutatják be december 10-én 
18 órától az Alexandra Irodalmi Kávéházban (VII. ker., 
Károly krt. 3/c., az Astoria metró-megállótól 280 méter).
(Forrás: MTA KRTK VKI)

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
FIKOT 2015 - Újra Gyöngyösön
Az utóbbi években megszokott tendencia, melyek sze-
rint páratlan években Gyöngyös rendezheti a FIKOT-ot, 
folytatódik. A 2015-ös Fiatal Közgazdászok Országos 
Találkozójának 2015-ben is a heves megyei város lesz a 
házigazdája. Az eseményre április 24. és 26. között kerül 
sor. Kihirdetésre kerül a jövő évi KÁMFOR házigazdája 
is, a konferencia november 20. és 22. között Szegeden 
kerül megrendezésre.

Junior Professzori Klub Győrben - Dr. Vastag Gyula 
Előadása
Kedves Régi- és Leendő Új „Junior Professzori” Klub-
tagok!
Ezennel sok szeretettel meghívunk soron következő Ju-
nior Professzori Klub rendezvényünkre, melyet 2014. 
december 10-én (szerdán) 17:00-tól tartunk az Irodalmi 
Kávézóban. Meghívott vendégünk Prof. Dr. Vastag Gyu-
la, a Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és 
Közpolitikai Tanszékének egyetemi docense, aki „Me, 
Myself  and Roger: Lessons of  Academic Acculturation 
for PhDs and Early Career Faculty” címmel tart magyar 
nyelven rövid gondolatébresztő előadást.
A Klubestek célja a közösségi élet fellendítése Egyete-
münkön. Így jobban megismerhetjük egymást, a kollégák 
kutatási területét, tapasztalatot cserélhetünk, segítve ezzel 
egymás szakmai fejlődését, szélesítve a tudományos látó-
szögünket kihasználva a tudományterületek határán elhe-
lyezkedő problémák megoldásában rejlő lehetőségeket. A 
rendezvények alkalmával egy-egy neves vendéget hívunk, 
aki az első 15-20 percben gondolatébresztő jelleggel elő-
adást tart egy adott témában, amit kötetlen beszélgetés 
követ. A jó hangulathoz egy kis harapnivalót és egy po-
hár italt biztosítunk. A rendezvényeken való részvétel in-
gyenes, és semmilyen további kötelezettséggel nem jár! 
A kötetlen összejövetelekre várunk szeretettel minden 
egyetemünkön dolgozó, magát az intézmény iránt elkö-
telezettnek érző fiatalt – adjunktusokat, tanársegédeket és 
PhD hallgatókat!
(Forrás: Széchenyi István Egyetem - www.uni.sze.hu)

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvé-
nyei az ország különböző városaiban

2014. december 08. hétfő, 18:00
A Turizmusföldrajzi Szakosztály rendezvénye
Tőzsér Anett: Disneyland  A szórakoztató parkok világa
Kodolányi János Főiskola FR. 206-os terem 
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

2014. december 08. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub 
közös rendezvénye
Juhász Balázs: Irán csador nélkül
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2014. december 09. kedd, 18:00
A Debreceni Osztály rendezvénye
Erőss Ágnes: EsszenciIndia
DE Matematika épület I. emelet (Földrajz Intézet) 105.
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

2014. december 10. szerda, 16:00
A Dél-dunántúli Osztály rendezvénye
Wilhelm Zoltán: Egység a változatosságban, India
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

2014. december 10. szerda, 18:00
Az Expedíciós Szakosztály rendezvénye
Lerner Balázs: Az alvilág folyói - barlangi búvárkalandok Ma-
gyarországon és Bosznia-Hercegovinában
Millenáris, Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37.

2015. január 12. hétfő, 18:15
Gyenizse Péter: A téli égbolt érdekességei
Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
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IV. KÁMFOR

 A délutáni előadásblokk Deák András György 
előadásával kezdődött. Az MTA KRTK VKI tudomá-
nyos főmunkatársa Oroszország-szakértőként Orosz-
országról tartott előadást. Elmondta, hogy az ország az 
elmúlt időszakban 7%-os gazdasági növekedést produ-
kált évente. Kitért arra is, hogy az orosz piac egy nagyon 
nagy piac, így a közelmúltban bevezetett szankciók jelen-
tős része nem csak Oroszországnak, hanem az azt be-
vezető országoknak is káros. Szót ejtett a magyar-orosz 
és az EU-orosz kapcsolatokról is, illetve nem mehetett el 
szó nélkül az orosz-ukrán konfliktus mellett sem. Mind 
Oroszország, mint Ukrajna esetében megfigyelhető az el-
öregedő társadalom, ami a jövőben még további problé-
mákat okozhat a térségben.
 A KÁMFOR további részében a KKV-fejlesztés-
ről és a vállalkozásokról volt szó. Elsőként Csíkos Igor, 
a Csíkos Kft. ügyvezetője kapott szót. Nyomdaipari vál-
lalkozásával kapcsolatban mondta el a hallgatóságnak a 
cégalapítás körülményeit és céljait. A legnagyobb kihívá-
soknak a megfelelő munkaerő megtalálását, a vezetők (ki)
képzését, a csapat összeállítását és a külföldi erők legyő-
zését nevezte meg. A legfontosabb feladatok a tervezés, 
a szervezés, a vezetés, a humán erőforrás kezelése és az 
ellenőrzés. Elmondta azt is, hogy a buktatók kezelésében 
és megelőzésében fontos szerepe van a kapcsolati tőké-
nek és a munkatársak megfelelő motiválásának.

 A korábbi években megszokott sormintát követve 
(páratlan évben Magyarországon, páros évben valamelyik 
szomszédos országban rendezik a konferenciát) ezúttal 
Szerbiában találkoztak a Kárpát-medence fiatal magyar 
közgazdászai. A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság 
szervezésében lebonyolított esemény szakmai programja-
ira a konferencia második napján, szombaton került sor.
Az első előadás Halm Tamás nevéhez fűződött. A Köz-
gazdasági Szemle főszerkesztője, és a Magyar Közgaz-
dasági Társaság volt főtitkára hazánk Európai Unióban 
eddig eltöltött tíz évének mérlegéről beszélt a hallgató-
ságnak. Nemzetközi kitekintése során kitért arra, hogy 
mit vártak a csatlakozástól a velünk együtt csatlakozó, 
többnyire egykori szocialista országok, és mit várt a csat-
lakozástól a nyugat, és arra is, hogy ezekből mi teljesült. 
Szintén az EU-val kapcsolatos ügyeket érintett Baráth 
Etele, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja. 
Előadásában fontos részt szentelt a makrorégióknak, és 
ezek jelentős szerepének is.
 A következő előadó Korhencz Tamás volt, a (vaj-
dasági) Magyar Nemzeti Tanács egykori elnöke a vajda-
sági magyarság körében egyre erősödő migrációs folya-
matokat ismertette a résztvevőkkel. Elmondta, hogy a 
migráció főként a fiatalokat érinti, ami az egyébként is 
elöregedő helyi közösséget érzékenyen érinti. Az anya-
ország nem célország, Magyarország csak ugródeszka. A 
migrációt erősíti az otthoni negatív közhangulat, ami a 
délszláv háború idején tapasztalt mértéket is felülmúlja, 
illetve az, hogy a külföldre kiköltöző emberek elhallgatják 
a negatív tapasztalataikat, mert szégyellik elmondani. A 
migráció nem csak a Vajdaságban, hanem Magyarorszá-
gon is megfigyelhető. Erről már a KSH Népességkutató 
Intézet képviseletében Gödri Irén tájékoztatta a hallgató-
ságot. Kifejtette, hogy a migráció (melyet nehéz mérni) 
a fiatalok nehéz munkapiaci elhelyezkedésének egyik fő 
következménye.

Negyedik alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok Találkozója. A IV. 
KÁMFOR-nak november 14. és 16. között a vajdasági Palics volt a házigazdája.



Vasas Gizella, az ActionCoach franchise partnere előadá-
sában azt emelte ki, hogy gondolkodásmód és a megfe-
lelő hozzáállás kulcsfontosságú tényezők a vállalkozások 
sikeressége szempontjából.
 A rendezvény eme pontján került sor a KÁM-
FOR-ok történetének első Skype-kapcsolaton alapuló 
programjára, mikor is Hegedűs Éva, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság főtitkára az internetes kommunikáció se-
gítségével köszöntötte a konferencia résztvevőit. Ezután 
következett Bunford Tivadar a (rendezvényt is szponzo-
ráló) Masterplast szerbiai leányvállalatának első embere 
a Magyarországon megalapított, és azóta a környező or-
szágokban is leányvállalatokat létesítő vállalat vajdasági 
terjeszkedéséről, és kiterjedt tevékenységéről tartott elő-
adást. Elmondta, hogy a vajdasági Masterplast számára 
plusz kihívást jelentett, hogy Szerbia és Magyarország 
között még működnek a vámhatárok, azonban ezt a hely-
zetet is sikerült orvosolni.

 A KÁMFOR utolsó, úgynevezett „nyakkendő 
nélkül” előadása, melyet Farkas Leventétől hallhattunk. A 
www.marketingiskola.ro tulajdonosa arról beszélt a hall-
gatóságnak, hogy életünk (és a cégvezetők élete) gyakran 
olyan, stabilnak gondolta adatokra épül, amelyek nem va-
lósak, vagy nem minden élethelyzetben igazak, és ezek-
nek elfogadása tévútra vihet minket, vagy hátráltathat 
sikereink elérésében. Kényelmetlenség esetén a megalko-
tott „hülye” stabil adat a legrosszabb, amit tehetünk.
 A szakmai program leárulta után következett a 
kötetlenebb, kapcsolatépítésre szolgáló élőzenés este, 
majd a vasárnapi szabad program. Az V. KÁMFOR vár-
hatóan 2015. novemberében kerül megrendezésre, ezút-
tal a sormintát követve Magyarországon.

G
azdaság

Tóth Marcell

 Az előadás végén bemutatta az első magyar mű-
hold pályájának torzulását, melynek következtében az leg-
később 2015 februárjában el fog égni a légkörben.

 A Magyar Tudomány Ünnepén „Ezer nap alatt 
a Föld körül” címmel tartott előadást Horváth Gyula, a 
BME munkatársa és a MASAT program vezetője.
 A Magyar Tudomány Ünnepét minden év No-
vember 3-án tartjuk, annak évfordulójaként, hogy 1825-
ben ezen a napon, Széchenyi István birtokainak egy évi 
jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság meg-
alapítására, mely nélkül nem jöhetett volna létre a mai 
Magyar Tudományos Akadémia sem. Az ez évi progra-
mok között a Budapesti TIT Planetáriumban tartott elő-
adássorozat megnyitó előadásán, a MASAT Projekt ve-
zetője, Horváth Gyula megemlékezett a program eddigi 
állomásairól, nehézségeiről, illetve felvázolta a jövőbeni 
lehetőségeket. Kitért Magyarország közelmúltbeli csat-
lakozására az Európai Űrügynökséghez (ESA), és az e 
mögött rejlő gazdasági lehetőségekre, ezen belül kiemelte 
a MASAT projekt fontosságát, mint oktatási projektét, 
melynek célja Magyarország űrkutatáshoz kötődő ipari 
szereplőit képzett munkaerővel ellátni. Ezután szó esett 
a MASAT lehetséges jövőbeni fejlesztéseiről, és a projekt 
kiterjesztése nagyobb, több adat mérésére és szolgáltatá-
sára képes eszközökre, kísérleti elemek tesztelésére.

MASAT a Magyar Tudomány Ünnepén

Lukács Péter Alex

Ű
rkutatás
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Regionális tudomány és területi kohézió

 A délutáni előadásblokk Csizmadia Zoltán tár-
sadalmi tőkéről és együttműködési hálózatokról szóló 
előadásával vette kezdetét. Gál Zoltán a területi pénz-
ügyekről és a pénzintézetek helyi és regionális fejlődésben 
játszott szerepéről beszélt. Lux Gábor az újraiparosítás-
ról és a koncentrált fejlesztéspolitikáról szóló kutatásait 
mutatta be a konferencia résztvevőinek. Czirfusz Márton 
a munka formáiról, és annak területi egyenlőtlenségekre 
gyakorolt hatásairól tartott előadást. Mezei Cecília a helyi 
erőforrások mobilizálásának eszközeit, és ennek a helyi 
gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásait mutatta be előadá-
sában. Hajdú Zoltán a Kárpát-medencei területi együtt-
működésekről, és ezek történelmi gyökereiről beszélt. El-
mondta azt is, hogy a Kárpát-medencében lévő országok 
más-más módon definiálják magát a Kárpát-medencét. 
Vincze Mária Erdélyből érkezett, és a magyar regionális 
tudomány ottani szerepéről beszélt a hallgatóságnak. El-
mesélte, hogy az erdélyi regionális oktatás meghonosítá-
sában és fejlesztésében az RKI (és elődje, az RKK), és 
munkatársai (néhányukat név szerint ki is emelte) milyen 
nagy segítséget nyújtottak az elmúlt évtizedekben. A kon-
ferencia utolsó előadását Perger Éva, az RKI igazgatója 
tartotta, aki a Regionális Kutatások Intézetének jövőbeli 
feladatait és kutatási irányait osztotta meg a résztvevők-
kel.
 A konferencia előadásainak anyaga letölthető az 
MTA KRTK RKI honlapjáról, a http://www.rkk.hu/hu/
vezeto_hirek/meghivo--regionalis-tudomany-es-teruleti-
kohezio.html linken.

 A rendezvénynek a Magyar Tudományos Aka-
démia Székháza adott otthont november 20-án. A kon-
ferencia elején Török Ádám, az MTA főtitkára mondott 
köszöntőt, majd Fazekas Károly, a KRTK főigazgatója is 
megtette ugyanezt.
 Az első előadás Horváth Gyula nevéhez fűződött, 
aki a regionális tudomány területi egyenlőtlenségek feltá-
rásában és mérséklésében játszott szerepét elemezte, kü-
lönös tekintettel Kelet-Európára, ahol szélsőséges területi 
különbségek figyelhetőek meg az új nemzetállamokban. 
Nemes Nagy József  a területi egyenlőtlenségek változó 
természetrajzáról, és a táguló térbeli keretekről beszélt a 
hallgatóságnak, megemlítve a területfejlesztés fontosságát 
is. Hasonló témát fejtegetett Szirmai Viktória is, azonban 
ő a társadalom szemszögéből vizsgálta az egyenlőtlen-
ségeket. Előadásában a társadalmi rétegek átalakulásáról 
végzett kutatásait mutatta be, és francia városok vizsgá-
latával prezentálta a belvárosok rehabilitációját. Tímár 
Judit az államszocializmus összeomlása utáni egyenlőtlen 
térbeli fejlődés hatásairól beszélt a hallgatóságnak. Fara-
gó László az európai területi politika kohézióerősítő esz-
közrendszerét tárta elénk, és bemutatta az Europanizáció 
pozitívumait. Pálné Kovács Ilona a területi kormányzás 
és a regionális fejlődés összefüggéseit elemezte. A Go-
vernance-mutató segítségével végzett nemzetközi össze-
hasonlítást, melyből kiderült, hogy Magyarországon túl 
erős a centralizáció, de más mutatókban is tapasztalható 
elmaradás. Rechnitzer János a városhálózatok térszer-
kezetét vizsgálta, különös tekintettel a nagyvárosokra. 
Megállapította, hogy a nagyvárosok „szigetek”, melyek-
nél megfigyelhető egy külső és egy belső gyűrű is, me-
lyek a belvárost és a vonzáskörzetet foglalják magukban. 
Kovács Katalin a társadalmi depriváció területi (urbánus 
és vidéki) vetületeiről tartott előadást. Kutatásának ered-
ményei hazánkra nézve nem túl pozitívak, ugyanis megfi-
gyelhető, hogy Magyarország leszakad az európai átlagtól, 
és a Balkán felé csúszik.

Az idei évben ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. Az RKI (vagy korábbi nevén RKK) ebből az 
alkalomból szervezte meg Regionális tudomány és területi kohézió című konferenciáját.

Tóth Marcell



Mi az a TIMES?
A TIMES (Tournament in Management and Engineering 
Skills) az ESTIEM (European Students of  Industrial 
Engineering and Management)  diákszervezet egyik ki-
emelt éves projektje. A TIMES verseny 23 éve kerül meg-
rendezésre Európa szerte. Közép-Európa legnagyobb 
esettanulmányi versenyén 250 mérnök és közgazdász 
szakos hallgatókból álló csapat versenyez, hogy elnyerje 
az év Műszaki Menedzsere címet. A 3-4 fős csapatok va-
lós üzleti problémákon alapuló esetek megoldásait angol 
nyelven prezentálják a szakmai zsűri előtt. A döntőbe való 
bejutáshoz, két körös válogatáson kell sikeresen teljesíte-
nie a csapatnak: a helyi selejtezők nyertesei kerülnek a kö-
zépdöntőbe, ami idén Damstadt-ban kerül megrendezésre, 
az itt továbbjutó csapat pedig a döntőben, bizonyíthatja 
tudását, melynek idén Ankara ad otthont.

Információk:
A versenyt megelőző héten biztosítunk egy prezentációs, 
esettanulmányi kurzust a versenyzők számára, előadónk 
idén a Magyar Projektmenedzsment Szövetség egyik kollégája 
lesz.
A középdöntő és a döntő utazási költségei, illetve a rész-
vételi díj fedezve van a nyertesek számára.
Továbbá a helyi selejtező nyertesei, a verseny fő támo-
gatója, a GE Power and Water által felajánlott gyakornoki 
pozícókkal gazdagodnak.

A verseny január 24-én - szombaton - a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen fog zajlani, jelentkezni a
ht tps ://docs.g oogle.com/for ms/d/1G3_T3s-
wvsIu lQAtS jd lLz1M0cd445JRl2DeTYlzPr58/
viewform?c=0&w=1
linken lehet, január 19-ig!

Facebook esemény: https://www.facebook.com/
events/732642153477463/?fref=ts
Facebook page: https://www.facebook.com/
timeslqbp?fref=ts
További információ:https://estiem.bme.hu/hu/

Referenciák a versenyről:
 „Mint volt zsűri tag biztosan állíthatom, hogy a 
TIMES esettanulmányi verseny egy kiváló lehetőség a 
műszaki menedzser hallgatók számára, hogy a gyakorlat-
ban alkalmazva az egyetemen megszerzett tudást, megta-
lálják a megoldást valós üzleti problémákra. A hallgatók, 
akik részt vesznek ezen a versenyen, törekednek arra, 
hogy továbbfejlesszék magukat és előnyökre tegyenek 
szert azáltal, hogy megtapasztalják, milyen nyomás alatt 
megoldani egy esettanulmányt, gyakorolják a hivatalos 
előadásmódot és értékelést kapnak egy tapasztalt zsűri-
től.”
Prof. Luís de Mira Amaral Portugália volt ipari és energetikai 
minisztere

 „Számomra a legnagyobb elismerés 2012-ben az 
volt, amikor felállhattunk a dobogó felső fokára a töb-
bi európai műszaki menedzser csapat előtt. Amikor fel-
szállt a gépünk Stockholmból és elindult Budapest felé, 
éreztem, hogy életem egyik legjobb döntése volt 4 évvel 
ezelőtt a csatlakozásom az ESTIEM-hez. Rendkívül so-
kat köszönhetek az ESTIEM-nek, amely segített az üzleti 
életben fontos készségeim - prezentációs technika, veze-
tési tapasztalatok, stratégiai gondolkodás, kreativitás és az 
angol nyelvű kommunikáció - fejlesztésében. Ezért is sze-
retném most megragadni az alkalmat és nagy köszönetet 
mondani a lehetőségnek.”
Hartmann Csaba, a 2012-es év Műszakimendzser hallgatója,az 
ESTIEM 2013-as elnöke
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TIMES - nemzetközi esettanulmányi verseny
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Balázs Péter a Budapesti Műszaki Egyetemen

 Kitért arra is, hogy hazánk nem készült fel megfe-
lelően az Európai Uniós tagságra. Az EU-csatlakozás szá-
munkra a cél volt, pedig ez önmagában nem cél, hanem 
egy eszköz. Mi, és a velünk együtt csatlakozó országok 
azonnali jólétet vártak a csatlakozástól, de ez egy hosz-
szabb folyamat, míg a már bent lévő nyugati országok 
gyors felzárkózást vártak az újaktól, de nekik is rá kellett 
jönniük, hogy ez nem megy ilyen gyorsan, és a közép-ke-
let európai országok nem lesznek teljesen olyanok, mint 
ők.
 Az előadás végi kérdések során szóba kerültek a 
magyar-orosz kapcsolatok, amelyek elmondása szerint az 
EU-ban gyanakvást keltenek, nem is annyira a milyensé-
gük, inkább a nem megfelelő kommunikáció miatt.
A rendezvény végén számos kérdést is feltehetett a publi-
kum az előadónak, aki készséggel válaszolt ezekre, akkor 
is, ha nem az előadás témájába vágtak, hanem az Unió 
jövőbeli bővülésére, vagy napjaink nemzetközi konfliktu-
saira irányultak.

 A Magyar Közgazdasági Társaság az ország egyik 
legjelentősebb szakmai szervezete, tagjai között számos 
neves közgazdászt találhatunk. Az MKT figyelmet for-
dít az fiatalok megszólítására is, így ifjúsági szervezetei 
minden olyan egyetemen és főiskolán jelen vannak, ahol 
van gazdasági képzés. Az idei évben immár a Budapes-
ti Műszaki Egyetemen is megalakult egy helyi szervezet, 
melynek első rendezvényére november 26-án került sor.
 Előbb Nagy Gábor Miklós, az MKT titkárság-
vezetője, majd Soproni Márk, az MKT BME elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, az esemény leginkább várt 
programja azonban Dr. Balázs Péter előadása volt. A 
korábbi EU biztos telt hát előtt mondhatta el előadását, 
amely a „Magyarország Európa szemében” címet viselte. 
Előadását azzal kezdte, hogy az emberekhez hasonlóan 
az országok önértékelése is a „Milyen vagyok? Milyennek 
látnak mások? Milyen akarok lenni?” kérdések mentén 
zajlik. A második kérdésre adott válaszok minél ponto-
sabb kiderítése a diplomaták egyik legfontosabb feladata. 
Az Európai Unióval kapcsolatban három féle nézőpont 
tapasztalható: csodáló, bennfenteskedő és euroszkepti-
kus. Magyarország esetében ebben az időrendi sorrend-
ben tapasztalhattuk meg mindegyiket. Elmondása szerint 
az EU-nak három lehetséges forgatókönyve van. Az első 
szerint fellendülés következik és beindul a fejlődés, a má-
sodik szerint stagnálás várható, a harmadik szerint pedig 
felbomlik. Jelenleg a második forgatókönyv a legreáli-
sabb, és a harmadik a legkevésbé valószínű. Magyarország 
szempontjából az első variáció, tehát a fellendülés lenne 
a legjobb forgatókönyv, mégis úgy viselkedünk, mint ha 
a harmadiknak lenne a legnagyobb realitása. Szerinte az 
Unióval kapcsolatos pozitív változásra jók az esélyek, a 
frissen felállt Európai Bizottság és az új vezetőség felké-
szültsége bizakodásra adhat okot.

Magyarország első Európai Uniós biztosa, és korábbi külügyminisztere, Dr. Balázs Péter tartott előadást a Budapesti 
Műszaki Egyetemen november 26-án. Az előadás a közelmúltban megalakult MKT BME szervezésében zajlott.

Tóth Marcell
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MFT – Jancsó Márton előadása

 Nem csak az oktatás elmaradott ezekben az or-
szágokban, hanem a közlekedés is. Különösebben nincs 
szabályozva, és gyakran láthatóak a járművek oldalán 
kapaszkodó utasok is. Az áram és az internetelérés nem 
mindennapos, sok háztartásban ezek csak időszakosan 
vannak jelen, vagy egyáltalán nincsenek is. Az emberek 
mentalitása is más, mint Európában. A mindennapi roha-
nás világa oda még nem jutott el, nem akarnak mindent 
azonnal megcsinálni. Egy internetkávézóban akár fél na-
pot is képesek várni, ha nincs internet. Mivel a hétköznapi 
emberek nincsenek tisztában azzal, hogy milyen technikai 
elmaradottságuk van a fejlettebb országokhoz képest, így 
nem is törekednek arra, hogy fejlesszék például a mező-
gazdaságukat, vagy a közlekedésüket.
 Jancsó Márton a keserédes tapasztalatok ellené-
re összességében pozitív emlékként tekint a kétszer fél 
éves afrikai önkéntes munkájára, és tervei között szerepel, 
hogy a közeljövőben újra kiutazzon önkénteskedni.

 Jancsó Márton természetvédelmi mérnökként 
végzett Sopronban. Előadásában azonban nem a szak-
területéről beszélt, hanem afrikai önkéntes munkájának 
tapasztalatairól. A „Keserédes tapasztalások – 1 évem 
Zambiában és Kongóban” című előadás során személyes 
élményeit tárta a hallgatóság elé.
 Kongó és Zambia egyaránt Közép-Afrikában ta-
lálható, és egymással szomszédos országok, azonban elté-
rő történelmük miatt (más gyarmatbirodalomhoz tartoz-
tak) sok eltérés is van közöttük. Az előadó önkéntesként 
dolgozott ezekben az országokban, tanította a gyerekeket 
az afrikai iskolákban. Elmondta, hogy ott már az általános 
iskolába járás is nagy szó, ugyanis nem minden városban 
van iskola, és tandíjat kell fizetni az oktatásért. Bár ez az 
összeg nem nagy, de alapvetően szegény országokról van 
szó, így nem mindenki tudja megfizetni.

Ősszel is folytatódik a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztályának előadássorozata. Az évszak első rendez-
vényén Jancsó Márton tartott élménybeszámolót november 12-én, az MTA KRTK RKI NYUTO épületében, 
Győrben.

Tóth Marcell
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 Ördög Rafael több előadást is tartott a konferen-
cián. A Lean Poker nevű projekt egy általa megalkotott 
hobbi projekt, amelynek első évét tárta a hallgatóság elé. 
Elmondta a buktatókat, és azt is, hogy a Lean Poker ne-
vet viselő robot póker verseny megalkotásakor nem csak 
programozásra, hanem projekt menedzsmentre és conti-
nous deploymentre is szüksége volt.
 Varjú Zoltán számítógépes nyelvész a magyar po-
litikai blogszférával kapcsolatos kutatásának módszerta-
nát, és a kapott részeredményeket mutatta meg az érdek-
lődőknek. Bár a kutatás még nem ért véget, azt már most 
meg tudta mutatni, hogy melyek a politikai blogszféra 
legaktívabb résztvevői, ki az, akit sokan meghivatkoznak, 
ki az, aki kevés önálló írással jelentkezik, inkább csak más 
hírforrásokra hivatkozik, és a különféle oldalakhoz tarto-
zó kapcsolati hálót is ábrázolta.
 Az Orchard egy nyílt forráskódú (és eredetileg a 
Microsoft által elindított) tartalomkezelő-keretrendszer. 
Erről tartott előadást Lehóczky Zoltán és Farkas Bene-
dek, akik mindketten az Orchard rendszermagjának fej-
lesztői. Előadásukban az Orchard felhasználóbarát és fej-
lesztőbarát tulajdonságait mutatták be példákon keresztül. 
Az általuk jól ismert rendszert nyugodt szívvel ajánlják 
azoknak a fejlesztőknek is, akik egyébként ódzkodnak a 
keretrendszerek használatától.

  A november 8-án megtartott konferencia célja 
évről évre az, hogy kezdőknek és haladóknak egyaránt 
segítséget nyújtson a legújabb webes technológiák meg-
ismerésében. A rendezvény informatikai témákra épület, 
ezért az elsődleges célközönség az informatikusok, a fej-
lesztők és a grafikusok voltak, de természetesen minden 
érdeklődőt szívesen láttak. A program öt, párhuzamosan 
folyó szekcióra lett bontva. Ezek a szekciók a Web I, a 
Web II, a Web III, a StartUp és a FirefoxOS voltak. Az 
alábbiakban a konferencia előadásai között szemezget-
tünk:

 Kromesch Sándor App Felhő című előadása a 
napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő felhő techno-
lógiákat érintette. Elmondta, hogy manapság egy webes 
szolgáltatás nem képzelhető el API nélkül. Előadása so-
rán egy konkrét REST szolgáltatás megvalósítását mutat-
ta meg az érdeklődőknek, többféle programnyelven.
 Fejes Anikó a Shadow DOM témakörében tartott 
előadásában a frontend fejlesztés legújabb vívmányaira 
hívta fel a figyelmet. A böngészős alkalmazásfejlesztés 
segítségével prezentált példákon keresztül mutatta be a 
custom elementek, a HTML5 template-ek és más shadow 
domok működését.
 A startup szekció egyik előadója Szabó Ádám 
volt, aki az általa létrehozott modern tehetségkutatót, a 
Superstarred-et mutatta meg. Ez a tehetségkutató az in-
ternethasználók azon igényeit próbálja kielégíteni, ame-
lyeket a TV műsorok nem tudnak. A nézők közeli kap-
csolatot alakíthatnak ki az előadókkal, akik a világ minden 
tájáról érkeznek. Az első előadókat hideg megkereséssel 
(azaz ismeretlenül) invitálták meg a tehetségkutatóra, je-
lentős részük a YouTube-on, vagy egyéb közösségi olda-
lon aktív énekes, zenész. A saját projektje mellett néhány 
hasznos tanácsot is adott a startup alapításra készülőknek 
az egyébként villamosmérnök végzettségű előadó.

Magyarországi Web Konferencia 2014

Tóth Marcell

Az idei évben is megrendezték a Magyarországi Web Konferenciát. Az egy napos eseménynek, ahol az aktuális 
webes trendekről, technológiákról, tippekről és trükkökről hallhattak előadásokat a résztvevők, az Óbudai Egyetem 
volt a házigazdája.
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A „Java SE 8” a nevéhez hűen a népszerű programozási 
nyelv idén megjelent 8-as verzió újításait taglalta, valamint 
megemlített néhányat a 9-es verzió lehetséges újításaiból 
is, ami akár már két éven belül is megjelenhet. A modern 
fejlesztői eszközökkel ellátott nyelv egyre könnyebbé te-
szi a fejlesztők hatékony munkáját, így várhatóan meg-
tartja a népszerűségét a programozási nyelvek listáján.
Mindezek után a „REST Nirvana”-t választó fejlesztők 
betekintést kaphattak a kliens-szerver kommunikációs 
eszközök szintjeibe. A REST API a legnépszerűbb infor-
mációközlési megoldás a böngésző, vagy mobileszközök 
szerverekkel való adatcseréjére. A legtöbben azonban 
mégis alig használják ki az API lehetőségeit és csupán 2 
funkciót használva is azt állítják, hogy az alkalmazásuk 
használja a REST-et. Az előadó erről a fejlesztői „csalás-
ról” mondta el a véleményét, és bíztatta a programozókat, 
hogy használják ki teljesen az eszközöket, hiszen érdemes.
A programot a Node JS előadása zárta a webes csoport 
számára. A mostanában terjedő Javascript alapokra épülő 
szerveroldali környezet könnyen elsajátítható bármilyen 
nyelven tanult fejlesztő számára az előadó szerint, viszont 
aki a Javascript nyelvet ismeri, biztosan eligazodik a Node 
JS rendszerében is. Maga az előadás izgalmas volt, több 
példával is fűszerezték. Láthattunk Node JS-re épülő we-
boldalt és távolról irányítható lézer pointert. Utóbbi érde-
kessége, hogy a lézer egy Node JS-t futtató Raspberry Pi 
kisgéppel volt összekötve a helyszínen, amire az előadó a 
laptopjáról csatlakozva az egerével tudta irányítani a lézer 
irányát.
Az szakmai nap színvonalát növelte, hogy az előadások 
alatt és a szünetekben versenyeken és egyéb programo-
kon lehetett részt venni, az előadások végezetével pedig a 
résztvevők kaphattak egy-egy szeletet a Firefox szülinapi 
tortájából, és emellett más nyereményeket és ajándékokat 
is osztottak a szervezők.

 Ahogy beléptünk az Óbudai Egyetem kapuján a Mozil-
la és egyéb informatikai közösségek standjai közé, máris 
éreztem, hogy egy jó, és szakmailag előnyös programnak 
nézek elébe.
A program több szekcióra volt bontva érdeklődési körök-
től függően. A webes csoport a titokzatos című „Super 
Mysterious Developer Tool Thing” előadással indította a 
napot. Az előadást egyenesen a Mozilla Firefox-os rész-
legéből Angelina Fabbro tartotta angolul, ahol lerántotta 
a leplet a címben említett titokzatos fejlsztői eszközről, 
ami a Firefox azóta már megjelent Developer Edition-
jét fedte. Az előadás során az új böngészőverzió számos 
hasznos tulajdonságára és eszközére hívta fel a figyelmet, 
valamint néhányat be is mutatott közülük.
A következő előadáson („Adatbázis és tiszta kód”) a 
webfejlesztők megtudhadták, hogyan érdemes elkerülni a 
bonyolult adatbázis-lekérdezéseket, gyorsítva ezzel a we-
boldalak és webalkalmazások működését. Valamint azt is 
megtudhadtuk, miért érdemes a szabványos SQL adat-
bázisok mellett az új no-SQL módszereket is kipróbálni, 
erre példának a legnépszerűbb MongoDB-t hozta fel az 
előadó, ahol tisztázta is az előnyeit és hátrányait, valamint 
megosztotta, hogy a két módszert ötvözve a leghaszno-
sabb használni.
A „HTML5 Games” című előadás az internetes játékok 
egy speciális szegmensébe kalauzolta el a hallgatóságot, 
mégpedig a legújabb HTML verzió alapjain nyugvó joy-
stick-használat rejtelmeit tárta fel. A módszerrel bármi-
lyen játékvezérlőt könnyedén beállíthat bárki, aki erre 
szánja az idejét; és így könnyedén készíthet konzolszerű 
játékokat akár a saját weblapjára is.

Surányi Szabolcs



 Az EKSZ-ben tanácsosok, diplomaták, fordítók 
és tisztségviselők dolgoznak. Itt fontos lenne a stabilitás, 
a kontinuitás, a piramis rendszer, hogy az előre haladás 
és a kieső emberek pótlása szakmailag magas szinten tör-
ténhessen. Az erőviszonyok hasonlóak, mint minden más 
munkahelyen, csak itt az alkalmazottak (pl diplomaták) 
mögött országok állnak. Azonban ebben a szervezetben 
nincs piramis rendszer, és sajnos 3-4 év alatt ez nem is tud 
kialakulni. A kiküldött diplomatáink sajnos nem kapják 
meg elődeik tudását, így gyerekcipőben botladozunk egy 
olyan szervezetben, ahol a többi tag fel tudta építeni azt 
a rendszert, ahol a tudás nem vész kárba és szisztemati-
kusan, minden várható lehetőségre felkészítik a küldötte-
iket. Azok a diplomatáink, akik ezzel a háttérrel rendel-
keznek, magabiztosabb és érettebb döntést tudnak hozni. 
A delegációk és nagykövetségeken dolgozók közül kevés 
küldött tud valóban diplomataként beszélni, tárgyalni és 
viselkedni, ami pedig igen fontos lenne az EU-n belüli or-
szágokkal való jó viszony kialakítása érdekében. Az uniós 
kül- és biztonságpolitikai ügyeiért jelenleg Catherine Ash-
ton főképviselő-asszony felel. Az EKSZ őt is támogatja, 
valamint küldöttségeket működtet a világ számos orszá-
gában.
 Az előadásból megtudtuk, hogy bár kevés nő van 
az EU képviselői között, a vezetők próbálnak egyfajta 
egyensúlyt fenntartani a férfi és a női vezetők arányában. 
Egy felelősségteljes poszt jelöltjeinek mérlegelésekor fon-
tos a nem, a származás, a jelölt identitása, kora, valamint 
politikai beállítottsága. Ha ezek kiadnak egy optimális 
egyént, akkor szinte biztosan megmondható még a meg-
választás előtt, hogy ki lesz végül a szerencsés. Erre egy 
példa, hogy Németország külügyminiszterét mindig az 
egyik kisebbségi pártból jelölik ki, így a demokrácia fenn-
tartását szolgálja a miniszteri szék elfoglalója.

 Kendernay János előadását önmaga bemutatásával 
kezdte, elmondta, hogy lassan 20 éve diplomata, 2-szer 
volt külszolgálatban valamint 1992 óta EK-EU ügyek-
kel is foglalkozik. Hangsúlyozta, hogy a diplomata, mint 
foglalkozás nehéz dió, mégis, akinek van hozzá affini-
tása, az használja ki a különböző ösztöndíjakat, pályázati 
lehetőségeket, hiszen az EU igazán jó ajánlólevél.
 Röviden elmondta, hogy az Európai Külügyi Szol-
gálat (EKSZ) főképp a világ országai és az EU közötti 
kapcsolattartásért felelős, székhelye Brüsszelben található. 
Fontos, hogy az EKSZ az összes Európai Unióban lévő 
országot egyszerre képviseli, így egy-egy Külügyi Szolgá-
lati döntés hosszadalmas lehet az EU-n belüli érdekellen-
tétek következtében. Ezen ellentétek megvitatása és állás-
foglalás egy adott ügyben a kiküldött diplomaták feladata. 
A közös döntés és a másik országgal szembeni közös fellé-
pés ereje jellemzően nagyobb erővel bír, mint külön-kül-
ön az országok befolyása. Megemlítendő, hogy az EKSZ 
nem egy intézmény, hanem inkább egy tanácsadó, kapc-
solattartó, de semmiképp sem szankcionáló szervezet. Fi-
gyelmeztethet, ha valamelyik tagország nem egy közösen 
aláírt szerződésnek megfelelően folytatja a bel- vagy kül-
politikáját, de nem szankcionálhatja a kihágást. Kendernay 
úr elmondása szerint körülbelül 3900 magyar diplomata 
dolgozik jelenleg ebben a környezetben.
 Az EKSZ létrejövetelekor sokan azt javasolták, 
hogy a Bizottsághoz kötődjön a szervezet, ám voltak, 
akik inkább a Tanácsot javasolták, mint egyfajta „anyasz-
ervezet”, végül az ET lett a felsőbb szerv, de maga a sze-
rvezet költségvetésileg az EU-hoz tartozik, ám a szervezet 
épületen belül a Tanács és a Bizottság között költözik 
rendszeresen. Így egyensúlyba tartva a különböző érde-
kek érvényesülését. EKSZ külpolitikája egyfajta közösségi 
politika is, a Lisszaboni szerződést kiemelten fontosnak 
tartják, ezt a szerződést Kendernay úr is többször megem-
lítette az előadás alatt.

Kendernay János előadása az Európai Külügyi Szolgálatról
November 11-én a Széchenyi István Egyetem Jogi épületének Deák Termében Kendernay János tartott előadást 
a Külügyi Szolgálatról, diplomata tapasztalatairól és egyéb gondolatairól. Az előadás ingyenes volt, és aki bement, 
biztosan nem bánta meg, hiszen egy intelligens, értelmes és érdekes ember ismerhetett meg bő 2 órában. Most ezen 
előadás rövid tartalma következik. Mindenkinek ajánlott elolvasni, hiszen kicsit ezzel is több lesz a világképe, vala-
mint sose késő átgondolni a szakmát, amit választottál!
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Ugyanígy az Ukrán válság hatása és a Közel-Keleti ellen-
tétek, prioritások kihozták a túlélőösztönt az országokból, 
mindenkinek van vesztenivalója, ám senki sem szeretne az 
lenni, aki valóban búcsút int érdekeinek.
 Magyarország az uniós csatlakozása után sajnos 
nem tudta úgy kiépíteni, kialakítani a külpolitikai kapcso-
latainkat, ahogy az kedvező lett volna az ország számára. 
Sajnos a külpolitikai fejlődésünk is hasonlóan járt. Ma-
napság ezeket próbálják fejleszteni, vannak ilyen irányú 
szervezkedések, ami jó, főleg, ha valóban megvalósul a 
fejlődés, nem csak szóbeszéd marad. Az EU-n belüli fej-
lődés és kapcsolatkialakítás fontos pontja, hogy ha nem 
adsz, nem kapsz, és nem szólhatsz. Sorozatos ellentétek 
esetén, – mint egyszer egy ügyben Magyarországnak és 
Franciaországnak volt – az ellentéteket a szemben álló fe-
lek diplomatikus módon, kulturált környezetben megvi-
tatják, konzultálnak egymással. Ezzel elkerülik az elkövet-
kezendő ellentétek elmérgesedését, valamint a két ország 
közötti diplomáciai kapcsolat is javul, mivel megegyezésre 
tudnak jutni. Erre mondta az előadó, hogy „Az ember 
legyen partiképes”.
 Ezután a rész után egy szituációs feladat követke-
zett, amelyhez kért két önként jelentkezőt, ám a feladatot 
nem mondta el előre. Végül egy jogász hallgató és köz-
gazdász hallgató került szembe egymással, mint kiderült. 
Kendernay János végig hangoztatta az előadás alatt, hogy 
a verbális közlés és a testbeszéd kulcsszerepet játszik a 
diplomaták életében. Ezt bizonyítandó az egyik hallgató 
egy erőszakosabb integráció kialakítását sürgető, régebbi 
tagországbeli diplomata szerepét kapta, míg a másik egy 
újonnan csatlakozott, még a nemzetközi diplomácia te-
rületén nem annyira jártas diplomatát alakított. A rövid 
beszélgetésük során a két fél végül nem egyezett meg ha-
tározottan, de az első, az erőszakos integrációt követelő 
„diplomata” finomított a követeléseken, míg a másik el-
odázta a kérdésre a választ, de ugyanakkor nem zárkózott 
el az integráció sürgetésének gondolatától.
 Ebből megláttuk, hogy a problémás témákat lehet 
úgy kezelni, hogy egyik fél érdeke se sérüljön, ugyanak-
kor mégis egyfajta véleménynyilvánítási folyamat kerüljön 
sorra. Itt fontos szerepet játszik ismételten a kultúra, a tra-
díciók, a szokások. (Itt jegyezte meg az előadó, hogy nov. 
11-én ünneplik Németországban a Bolondok Napját.)

 Szó volt még az Európai Parlamentről, amely az 
EU-ban is a jogalkotó intézmény szerepét tölti be. Jellem-
ző rá, hogy szabad eszmecserék folynak a tagok között, 
legtöbbször kulturált kereteken belül. A küldöttek figyel-
nek arra, hogy az esetleges ellentétek ne ismétlődjenek 
meg sokszor, és ne akadályozzák a törvényhozás menetét. 
Jelen van még egy emberjogi bizottság is, amely – nevéből 
adódóan – az alapvető emberi jogok érvényesítésével fog-
lalkozik. Az ország-jelentések a külkapcsolati politikához 
kapcsolódnak és kiemelt jelentőséggel bírnak.
 Ezután a bizottsági tagokkal ismertetett meg min-
ket egy kicsit, elmondta, hogy ott a klaszterek biztosok 
egy csoportját jelentik, melyben új struktúra érvényesül 
így a több alelnöknek több koordináló szerep jut. A tag-
államok meghatározó szerepet játszanak, mivel ők azok, 
akiknek meg kell egyezniük az összes tagállamot érintő 
ügyekben, nem lehet az, hogy ahány ország, annyi fele 
húzzon a döntés, mivel így határozatképtelen lenne a szer-
vezet. Kendernay kiemelte, hogy a közös EU külpolitika 
aknamező, az egyéni fejlettség, az állami berendezkedés, 
a tradíciók, az ország múltja fontos szerepet játszanak a 
döntéshozatal folyamatában. De meg kell jegyeznünk, 
hogy az Európai Unió érték és érdekközösség, nem egy 
„One Man Show”.
 Egy érdekes példa bemutatja, hogy rövid idő alatt 
a politikai és gazdasági érdekek megváltozása hogyan hat 
az EU-s országok külpolitikájára:
 A vízum-megállapodások témájában a magyar de-
legáció vezetője könnyítéseket indítványozott. Ezt azon-
ban több ország, közöttük Franciaország, Németország 
és Olaszország ellenezte. Véleményük szerint nem lett 
volna kedvező a közösségi vízumrendszer kialakítása. 
Schengeni csatlakozásunkkor első lépésként felkészül-
tünk a csatlakozásra és az az által bekövetkező átmenő 
forgalomnövekedésre. Előtte azonban már bevezettünk 
könnyítéseket, amelyeket szelektíven alkalmaztak a ha-
tárátkelőknél. 2005 után érdekes módon Németország, 
Franciaország és Olaszország szintén alkalmazta ezeket 
a vízumkönnyítéseket, melyeket előtte nem sokkal még 
elleneztek. Így az vonható le a döntésükből, hogy a politi-
ka változása és a politikai erők változása felülírhatja azon 
jogi kereteket, amelyek korábban sziklaszilárdnak látszód-
tak.
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 Nem szabad elfelejteni, hogy a 28-ak egy olvasz-
tótégely, amelynek 28 ország kulturális különbségeit, tra-
dícióit, szokásait, politikai berendezkedését kell egysége-
sítenie, hogy létrejöhessen egy erős kohézió, amely segít, 
hogy a 28-ak egységes és erős legyen.
 Itt hangzott el, hogy az EU fontos globális ténye-
ző, ha a tagok döntés és kompromisszumképesek egymás 
között. Azonban amint ez a harmónia, egyetértés dön-
tésképtelenségbe csap át, az EU ereje elillan, és nem lesz 
helye a világban.
 A világhatalmi erők változóban vannak és ebben 
az illékony politikai és gazdasági környezetben kell az 
EU-nak megtartania a helyét, vagy javítania azon, hogy 
befolyásosabb lehessen, főként a világpiacon. Mivel az 
EU nem csak gazdasági erőt képvisel, figyelnie kell a tag-
országok fegyver és katonai állományát is, azok érdekér-
vényesítési képességeit – nehogy egy-egy ország túlzott 
erőfölénybe kerüljön, mivel ekkor az egyenlőség elve fel-
borulna.
 Emlékezetes példa volt az érdekegyesítésre, hogy 
Magyarország Szlovákiával és Azerbajdzsánnal szállt ver-
senybe az ENSZ BT ideiglenes tagságáér. Ezt mind Szlo-
vákia, mind Magyarország megkaphatta volna – ha össze-
fogunk. Azonban a versenyszellem túl erősnek bizonyult 
és így a többséget megszerezve Azerbajdzsán nyerte el a 
posztot.
 Az EU befolyása Kendernay János szerint gyen-
gülni fog, már most vannak figyelmeztető jelek, amikor 
korlátokba ütközik az unió működése, terjeszkedése. 
Ezen a nemzeti külpolitika javításával és az integráció 
fejlesztésével lehetne segíteni valamennyit. Fontos lenne, 
hogy a 28-ak megmaradjanak erős, tárgyalóképes félnek, 
mivel egy külső országgal szemben a már említett mó-
don, erőben, gazdaságban jobb feltételekkel rendelkez-
nek, feltéve, hogy KÖZÖSEN lépnek fel. Ha ez nincs 
meg, gyengének látszanak. Gyengének látszunk.
 Szóba kerültek a BRIC országok, a transzatlanti 
közösség, melynek integrációja kérdéses.

 Az előadás végéhez közeledve a partneri tisztele-
tet emelte ki az előadó, hogy ha egy szerződés létrejön, 
azt mindkét félnek Be Kell Tartania, különben az ország 
szavahihetősége elúszik. S ezután valószínűleg nem fog-
nak más országok hasonló vagy nagyobb horderejű meg-
állapodásokat kötni, mivel a száj erősebb, mint a kéz, így 
a kivitelezés sosem valósulna meg.
 A külpolitikai nézőpontokat is megemlítette Ken-
dernay úr, hogy esetleg egy megbeszélés 3 ország között, 
a 3 ország sajátjai felé szinte teljesen másképp van közve-
títve, mint ahogy az a valóságban lefolyt. Ezt ismételten 
az országok közötti tradícióbeli eltérések magyarázzák.
 Pár mondat erejéig megosztotta velünk azt is, 
hogy ha van lehetőségünk, mindenképp menjünk ki 
Brüsszelbe, mert ha az EU-ban el tudja magát adni az 
ember, akkor bárhol megteszi.
 Végül, de nem utolsó sorban Magyarország EU-s 
helyzetéhez annyit tett hozzá, hogy sokkal többet kapunk, 
mint amennyit adunk vagy adni tudnánk. Mégis, mesz-
sze nem használjuk ki a lehetőségeinket, amely a magyar 
diplomaták tudását illeti, mivel a tudásátadás nem bevett 
folyamat, sőt, ritkán látni ilyet a frissen kimenni készülő 
diplomatáknál. A hazajött és itthon elhelyezkedett diplo-
maták pedig már nem érdekeltek ezen tudás átadásában. 
Ezzel a hozzáállással a magyar küldöttségek önmagukat 
csonkítják, ez pedig nem segíti sem az integrációt, sem a 
nemzeti külpolitika fejlesztését.
 Az előadást szinte végig feszült figyelemmel kö-
vették a jelenlévők, látszott, hogy a nagy többség az egyé-
ni érdeklődés miatt látogatott el az ilyen késői időpontban 
tartott előadásra. Az előadó kedvesen és határozottan be-
szélt, végig kellemes, mégis hivatalos hangulat volt a te-
remben. Az előadás végén lehetett kérdezni is, ezt többen 
ki is használták és a jelenlegi külpolitikai helyzetről fag-
gatták Kendernay urat. Ő ezekre szívesen válaszolt, per-
sze amire tudott.

Horváth Regina Anita
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Némán állni: Furcsa egy szám. Eleinte eléggé káoszos a 
hangzás, nem igazán lehet erősen kihallani egyik sávot 
sem, populáris, de kemény, igazi metál-turmix, iskolapél-
dája a pop-metál műfajnak.
Vakon tartva: Elég szürreális egy dal. Szövegben nem egy 
megerőltető szerzemény, inkább a hangzásban lehet el-
merülni és újabb és újabb mélységeit felfedezni, megis-
merni.
Öngyötrő: A címadó szám. Nem mindig lehet eldönte-
ni, hogy hülyére torzított gitár szól, vagy szintetizátor, de 
szerencsére a keverés még így is jobbra sikerült, mint az 
angol videoklippben. Bár az elektronikus kikacsintások 
itt sem túl nyerők, de cserébe kapunk egy kis varacskos 
szóló/bridge részt.
Take me: Angol szám, női énekkel! Wow! Mit keres ez egy 
Leander albumon? Ja, hogy Leander zongorázik! Ja, hogy 
végül bekapcsolódik a zenekar is! Egész pofás darab, a 
végére igazán szerethető.
Félőlény: Jó kis zúzás a Suzuki szponzorálásában. Vörös 
Attila igencsak brillírozik a szólóval ebben a számban.
Kés a szívben: Semmi különös, szimpla Leander szám. 
Bár a vége elég kellemesen megőrülős.
Hóvirág: Régebbi dal albumosítva, semmi kiemelkedő itt 
sem, de nem is rossz.
Nem akarok: Keresztes Ildikónak írt nóta ismét csak al-
bumosítva. Kellemes lezárása a korongnak.

 Összességében nem zavarnak sok vizet a fiúk, 
egy-két hangzásbeli újítás van, de címlapra aligha fognak 
ezzel kerülni. Lehet csak én vesztettem el az érdeklődése-
met, vagy változott az ízlésem, vagy túl erősek a megbé-
lyegzéseim, de nem teszem le a hajam ettől az albumtól. 
Rendesen, szépen beáll a hazai előadók tornasorába bevá-
gós rövidgatyába tűrt atlétával, de azért kíváncsi lennék, 
mit alakítanának, ha nem kapta volna fel őket egy nagy 
kiadó...

 Csak hogy valami hazait is nézzünk már a sok ing-
lis meg nem is albumon túl.
 A Leander Rising 2012-ben robbant be a hazai 
zenei életbe a sajátos pop-metál stílusával, miután a Sony 
volt oly kegyes és kiemelte őket az underground színből 
a mainstream-be. Számomra a mai napig kérdéses, hogy 
jó döntés volt-e (nem beszélve a metálosok körében is-
meretes „nem adom el a lelkem” felfogásról). Bár miután 
megláttam a szólógitárosukat, Vörös Attilát Dávid néven 
bohóckodni az Éjjel-nappal Butapest című népbutító 
szennyes cirkuszban, az érdeklődésem a banda és annak 
szellemisége(?) iránt úgy nagyjából 16%-ra csökkent.
Ámbátor már csak ezért is kíváncsi voltam, hogy a médi-
ás celebkedésük mennyiben befolyásolja a zenéjüket, így 
az október 17-én megjelent Öngyötrő című albumukkal 
gyötörtem meg magam egy kicsit.

 Jó szokásomhoz híven vegyük akkor sorra egy-
más után a dalokat első hallásra.

Szerelmes dal: Kellemes, varacskos gitár, a már jól meg-
ismert stílusjegyek megvannak, elég hatásos nyitás az al-
bumon.
Lőjetek fel: A riff  kicsit populárisabb hangzást hordoz, és 
a technikásság ellensúlyozza a szám alapvető megfejthe-
tetlenségét. Tényleg nem tudtam még hova tenni.
Véget ér a tél: Érdekes a western bevezető, egész jó a 
refrén és a versszakok is kellően zakatolnak, de valahogy 
mégsem múlja felül önmagát. De legalább a lábdobok jók.
Győzelem nélkül: A kamionos szám. A gitár egész jól ha-
sonlít a felpörgő motorok hangjához, de sajnos ezen kívül 
semmi különös vagy érdekes, a faék egyszerű szöveg sem 
segít semmit.
27 év: Jó szöveg, kellemes, üzembiztos ballada. Az ilyes-
mit nem nagyon lehet elrontani annak, aki ért hozzá, már-
pedig Leander ugyebár jó a zongorán. Meg hangban. Jó a 
szóló is, és extra csemegének a hegedű hangja.
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Kik vehettek részt rajta? Meg volt hirdetve egy bizo-
nyos korosztály, vagy kortól függetlenül bárki futha-
tott?
- Nem volt korhoz kötve, így szabadon jelentkezhetett 
bárki.

Milyen értékes nyereményekben részesülhettek a 
versenyzők?
- Egyedülálló, hogy itt mindenki – érkezési sorrendtől 
függetlenül – kapott érmet, valamint a Snickers cég jóvol-
tából egy 5000 forintos ajándékkupont is hazavihettek a 
résztvevők.
Ezen kívül kiemelt díjként a helyezettek 50.000 forintos 
utalványt vehettek kézhez a 6*6 Taxi felajánlásából.
Végül, de nem utolsó sorban a Kyän vitaminokat forgal-
mazó cég is figyelemre méltó összegű ajándékkal méltá-
nyolta a versenyzők igyekezetét.

- A futók között feltűntek neves közéleti személyiségek, 
mint például Dr. Szél Ágoston a SOTE rektora, valamint 
Dr. Simicskó István a sportért felelős ügyek államtitkára. 
Továbbá képviselte magát a MOB (Magyar Olimpiai Bi-
zottság) marketing és kommunikációs igazgatója, Siklós 
Erik is. Ezen kívül a magyar női öttusa sport kiválósága, 
Gyenesei Leila is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. 
A félmaratont a nőknél Kiss Zsanett, míg a férfiaknál Far-
kas Dáriusz nyerte. Az ,,Akadémiai futás” 2. helyezettje-
ként Molnár Ákost ,a BME (Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem) mérnök-informatikus szak 
hallgatóját láthattuk, aki először vett részt a versenyen, de 
nagyon jól érezte magát.

 2014. november 9-én, vasárnap rendezték meg a 
,,Tudás útja” futóversenyt, amelyet két részre osztottak. 
Ebből az egyik az úgynevezett ,,Akadémiai” futás 6 km-
es, míg a félmaraton 21 km-es távot foglalt magába. Az 
esemény fő helyszínéül Budapest VIII. kerületében ta-
lálható SOTE (Semmelweis Orvostudományi Egyetem) 
Nagyvárad téri Elméleti Tömbje szolgált. Innen startol-
tak a versenyzők, akik közül az ,,Akadémiai” futók érin-
tették a különböző egyetemeket, illetve az MTA-t (Ma-
gyar Tudományos Akadémia) is. A félmaratont teljesítők 
két hídon áthaladva, a pesti alsó rakparton keresztül fu-
tottak végig, majd mindkét táv versenyzői a Nagyvárad 
téri Elméleti Tömbhöz értek vissza. Az esemény lebo-
nyolításáról Sörös Attilát, a Hallgatói és Közösségi Sport 
Egyesület alelnökét kérdeztem.

Mi a konkrét célja az eseménynek?
- Mint ahogy az tudjuk, az egyetemeken van egy úgyneve-
zett szorgalmi időszak. Nos, ez idő alatt a hallgatók több-
sége elég nagy stresszt él meg belül, a vizsgákra készülve, 
amely a fizikai fáradtsággal is együtt jár. Mi pedig ezzel a 
futással is szeretnénk népszerűsíteni a hallgatók, fiatalok 
körében a rendszeres sportolást.

Más sportágakban is indítottak már ilyen jellegű ver-
senyt?
- Természetesen igen!

Hányadik alkalommal rendezték meg a ,,Tudás 
útja” futóversenyt?
- Immáron tizennegyedszerre került megrendezésre. Ré-
gen főszervezőként a Budapesti Atlétikai Szövetség szol-
gált, s most ebben az évben mi kaphattuk meg ezt a ne-
mes feladatot.

Gyócsi Zsófia

Tudás útja futóverseny






