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 Lassan véget ér a tavasz, lezajlottak az évszak legjelentősebb szakmai rendezvé-
nyei. Immár 34. alkalommal került sor a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójára, 
amely a szakma fiataljainak legnagyobb rendezvénye. A fenntarthatóság kedvelői is 
találhattak maguknak programot, ugyanis idén is volt Föld Napja, és Föld órája.
 Azonban az erről szóló cikkek mellett most kicsit másban is jeleskedtünk. A 
GazMag ökológiai lábnyomáról szóló tanulmány az előkelő második helyet szerezte 
meg a Széchenyi István Egyetemen megrendezett Tudományos és Művészeti Diákkö-
ri Konferencián. A zsűri döntése alapján a dolgozat megmérettetésre kerül 2015-be az 
Országok Tudományos Diákköri Konferencián is.
 A felkészülés mellett azonban olvasóinkat sem hanyagoljuk, június-júliusi dupla 
számunkban számos érdekes rendezvényről beszámolunk, illetve sport blogunkon a 
labdarúgó VB alatt is várhatóak írások.
 Az április-májusi dupla számunkhoz mindenkinek jó olvasást kívánok!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek

Új elnök az MKT GYISZ élén!
Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság 
Győri Ifjúsági Szervezete (MKT GYISZ).
A szervezet éléről három sikeres év után távozik Tóth 
Marcell, aki 2011. februárjától 2014. április végéig vezette 
a szervezetet. Lemondásának oka az, hogy beválasztották 
az MKT Ifjúsági Bizottságának országos elnökségébe.
Az MKT Győri Ifjúsági Szervezeténe új elnöke a tagok 
egyhangú döntése alapján Horváth Regina Anita lett. 
A szervezet új elnöke a Széchenyi István Egyetem hall-
gatója, jelenleg másodéves gazdálkodási és menedzsment 
szakos hallgató.
Munkájához ezúton is sok sikert és kitartást kívánunk!

Konferencia az első félév gazdasági folyamatairól
Immár harmadik alkalommal rendezi meg nyár köze-
pi konferenciáját a Magyar Közgazdasági Társaság és 
a Költségvetési Tanács. A konferencia előadói - Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, Matolcsy György, az 
MNB elnöke, Domokos László, az ÁSZ elnöke, Kovács 
Árpád, a Költségvetési Tanács és az MKT elnöke, vala-
mint a szakértői panelbeszélgetés résztvevői: Balatoni 
András (ING), Madár István (Portfolio.hu) és Tardos 
Gergely (OTP Bank Nyrt.) - 2014. július 17-én, csütör-
tökön 9 óra 30 perctől a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Markó utcai épületének Aulájában (Budapest V., Markó 
utca 29–31.) áttekintik az első félév gazdasági folyamatait 
és a költségvetés helyzetét. A konferencia levezető elnöke 
Nagy Márton, az MNB pénzügyi stabilitásért és hitelösz-
tönzésért felelős ügyvezető igazgatója, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság Pénzügyi Szakosztályának elnöke lesz.

Kérjük, hogy részvételi szándékát szíveskedjék július 15-
én délig előzetesen jelezni az office.mkt@t-online.hu e-
mail-címen.
(Forrás: www.mkt.hu)

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

Az EU keleti partnersége
Az Európai Tanulmányok (Európa 2002) Alapítvány az 
UniCredit Bank együttműködésével 2000 november-
ében indította el az európai uniós tagságra való magyar 
felkészülés, majd az Európai Unió és az európai integ-
ráció aktuális kérdéseivel foglalkozó havi rendezvényso-
rozatát, az Európa Klubot. A sorozat soron következő 
rendezvényén, 2014. március 18-án, kedden 17 órától Az 
EU Keleti Partnersége - gazdasági érdekek és lehetősé-
gek címmel Szigetvári Tamás, az MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpontja Világgazdasági 
Intézetének tudományos főmunkatársa tart előadást Bu-
dapesten, az UniCredit Bank székházában (Budapest V. 
kerület, Szabadság tér 5-6.).
A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a részvételi szán-
dékukat 2014. március 17-ig jelezzék a budai.kristof@
zskf.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
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Tisztújítás a Magyar Közgazdasági Társaságnál
Újabb három évre Kovács Árpád egyetemi tanárt, a Költ-
ségvetési Tanács elnökét választotta elnökévé május 22-
én a Magyar Közgazdasági Társaság küldöttközgyűlése. 
Az idén 120 éves tudományos civil szervezet főtitkári 
posztját Hegedüs Éva, a Gránit Bank alelnök-vezérigaz-
gatója vette át Halm Tamástól, aki 1999 óta töltötte be ezt 
a tisztséget a társaságnál.

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Magyarország 
egyik legnagyobb hagyományú szakmai-tudományos 
egyesülete, sőt az egész kontinensen az elsők között jött 
létre. Az mintegy ötezer tagot számláló közhasznú egye-
sület nagy súlyt fektet arra, hogy az elmélet és a gyakorlat, 
a kutatás és az oktatás, a közszolgálat és a vállalati szfé-
ra, a pénzintézetek és a média területén dolgozók közül 
egyaránt toborozzon tagokat. Az MKT országosan 16 
szakosztályt működtet, 15 megyében működik helyi szer-
vezete, és a legtöbb hazai gazdasági felsőoktatási intéz-
ményben tevékenykedik ifjúsági szervezete.

A fennállásának 120. évfordulóját május 27-én ünneplő 
társaság tisztújító küldöttközgyűlésén a szervezet alelnö-
kévé választották Patai Mihályt, a Magyar Bankszövetség 
elnökét, az UniCredit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatóját. 
Rajta kívül továbbra is Balázs Péter egyetemi tanár, volt 
uniós biztos és külügyminiszter, Bod Péter Ákos egye-
temi tanár, korábbi miniszter és jegybankelnök, Palócz 
Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója és Török Ádám 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
tölthetik be az alelnöki tiszteket. A küldöttek az elnökség 
soraiba választották Balog Ádámot, a Magyar Nemzeti 
Bank alelnökét is. Az MKT Felügyelőbizottságának elnö-
ki tisztét a következő három évben Sándorné Kriszt Éva, 
a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora töltheti be.

A Magyar Közgazdasági Társaság tisztújító küldöttköz-
gyűlésén kitüntetéseket is osztott a leköszönő elnökség. 
A szervezet legmagasabb kitüntetését, a Közgazdász 
Nagydíjat vehette át Farkas István, a Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyeletének korábbi elnöke, az MKT 
Pénzügyi Szakosztályának nemrégiben leköszönt elnöke. 
Ugyancsak Közgazdász Nagydíjat adományozott az el-
nökség Halm Tamásnak, a Budapesti Gazdasági Főisko-
la felnőttképzési igazgatójának, az MKT most leköszönt 
főtitkárának. A szervezet első elnökéről elnevezett Láng 
Lajos-díjjal tüntette ki az elnökség Nyíri Ivánt, az MKT 
Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának tiszteletbeli elnö-
két, valamint Madarász Lászlót, a Fejér Megyei Szervezet 
elnökét. Az MKT Heves Megyei Szervezetének most le-
köszönt titkára, Wenczel Katalin Közgazdász Díjat vehe-
tett át a társaság éves küldöttközgyűlésén.

A Magyar Közgazdasági Társaság tisztújító küldöttköz-
gyűlésén szó esett a hazai közgazdász szakma legnagyobb 
éves rendezvényéről, az 52. Közgazdász-vándorgyűlésről 
is, amelynek 2014. szeptember 4. és 6. között Nyíregy-
háza ad otthont. Az idei vándorgyűlés témája: „Tíz év 
az EU-ban: az elkötelezettség és a nyitottság szerepe a 
gazdasági növekedésben.”ért Szálloda igazgatója, több 
periódusban a Magyar Szállodaszövetség, valamint a 
Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöke. 
Előadásában a turizmus gazdasági, kulturális, társadal-
mi, egészségügyi és politikai hatásait vizsgálja nemzeti 
reprezentatív országos, regionális, kistérségi példák be-
mutatásával, nemzetközi kitekintéssel. Kiemeli a gaszt-
ronómia „ízeinek” kulturális jelentőségét. Rámutat a 
turizmus negatív hatásainak következményeire, mint a 
helyi kultúra lakáj funkcióba kerülésére, keresi a megol-
dást a turizmus jelenlegi problémáira.
(Forrás: www.mkt.hu)
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Előadásában főként a bankrendszer szerepét és helyzetét 
elemezte. Ismertette az MNB 10 pontját a bankrendszer-
rel kapcsolatban, ami egy jövőképet vázol a bankoknak.
 Ebéd után folytatódott a FIKOT szakmai prog-
ramja. Hizó Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Ki-
emelt Közszolgáltatásokért Felelős helyettes államtitkára 
a „Zöldgazdaság: az energiahatékonyság és a megúju-
ló energiák hazai helyzete és várható fejlődése” címmel 
tartott előadást. Beszélt a minisztérium zöld gazdasággal 
kapcsolatos terveiről, és az energiahatékonyság szabályo-
zásáról is. Dr. Lenner Áron Márk, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Belgazdaságért Felelős helyettes államtitkára a 
zöldenergia hasznosítás hazai támogatói környezetéről 
tartotta előadását. Mondandójában kitért arra, hogy a zöl-
denergia hasznosításában a K+F+I szektornak van nagy 
szerepe. Ezen a téren a járműipar a leginnovatívabb, ahol 
az ilyen irányú fejlesztéseket a Jedlik Ányos Terv keretein 
belül is szeretnék élénkíteni.
 A „Virtualizáció a hatékony energiafelhasználá-
sért” címet viselő előadást két szakember előadásában 
hallhatták az érdeklődők. A Magyar Villamos Művek kép-
viseletében Vajna Zoltán, az Informatikai Fejlesztési Igaz-
gatóság fejlesztési osztályvezetője, és Ittzés Zsigmond, az 
Informatika IT tanácsadója avatta be jövő közgazdászait 
a virtualizáció világába. Az MVM példáján keresztül bete-
kintést nyerhettek az informatikai szolgáltatások világába, 
én ennek aktuális problémáira is. Szóba kerültek olyan, 
napjainkban népszerű fogalmak, mint a felhő alapú szol-
gáltatás és a green zone. Ezen kívül egy ötlet is elhangzott 
a magoldásra: high-end szervezek megbízhatósága, nor-
mál asztali PC áron, független operációs rendszerrel. A 
nap utolsó előadója Lambertné Katona Mónika, a BGF 
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg stratégiai és kutatási dé-
kánhelyettese volt. „Első lépések a zöld úton” című elő-
adásában röviden bemutatta a zöld campus koncepcióját, 
majd egy tanösvényen keresztül körbevezette a hallgató-
ságot a campus területén.

 Az április 25. és 27. között lebonyolított konferen-
cián a zalai megyeszékhely 2012. után második alkalom-
mal látta vendégül az ország (és a határon túli magyarság) 
ifjú közgazdászait. A FIKOT az idei évben fennállásának 
120. évfordulóját ünneplő Magyar Közgazdasági Társa-
ság egyik legnagyobb, legismertebb eseménye, a korábbi 
évekhez hasonlóan most is számos szakmai és kulturá-
lis programmal csillapította a rendezvényre érkező több, 
mint 100 fiatal közgazdász tudásszomját.
 A hagyományokhoz híven az első nap a megérke-
zésen kívül az állófogadásról szólt. A szervezők az ünne-
pélyes köszöntők mellett helyi néptáncosok előadásával is 
kedveskedtek a rendezvényre látogatóknak.
 A második nap alkotta a FIKOT szakmai prog-
ramját. A program elején Géczi György, az MKT Ifjú-
sági Bizottságának (azóta újraválasztott) elnöke, majd 
Dr. Halm Tamás, az MKT főtitkára köszöntötte az egy-
begyűlteket. Megette ugyan ezt Dr. Halász Imre, a BGF 
zalaegerszegi karának dékánja, és Gyutai Csaba, a város 
polgármestere is. Tőlük rövid tájékoztatót kaptak a részt-
vevők a főiskola zöld campusáról, és Zalaegerszeg öko-
város programjáról is.
 A FIKOT programjának idei koncepciója az volt, 
hogy a gazdaság sokszínűségét (zöld-, kék-, szürke- és fe-
ketegazdaság) mutassa be a fiatal közgazdászoknak. Az 
első előadó, Dr. Kiss Tibor arra kereste a választ, hogy 
A kék gazdaság mitől más? A Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense el-
mondta, hogy a kék gazdaság alapelve a 10 év – 100 in-
nováció – 100 millió munkahely. Elmondása alapján a kék 
gazdaság abban különbözik a zöld gazdaságtól, hogy nem 
szükséglet-vezérelt, hanem adottság-vezérelt, nem meg-
újuló, hanem fenntartható, nem támogatásra szoruló, 
hanem önmagában is versenyképes, és nem a túlélés ve-
zérli, hanem a kreatív újjáépítés. Nagy Márton, a Magyar 
Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitásért és Hitelösztönzésért 
felelős ügyvezető igazgatója a Pénzügyi rendszer gazda-
ságban betöltött szerepéről beszélt.

Az idei évben harmincnegyedik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója. Az 
idei FIKOT házigazdája Zalaegerszeg volt.
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 Olyan fejlesztések kerültek bemutatásra, mint a 
napelem park, a hőszigetelés, az esővíz-öblítésű WC és az 
egyetem területén belül kölcsönözhető kerékpárok.
A szombat este a kikapcsolódásé volt a főszerep, a részt-
vevők egy zártkörű buli keretein belül csillapíthatták szó-
rakozás iránti vágyaikat. Vasárnap azonban folytatódott a 
program, igaz, kicsit lazább keretek között: a kerekasztal 
beszélgetéseké volt a főszerep. Az első kerekasztal ven-
dégei Farkas Zsolt, az Entepreneurship Clup of  Pécs el-
nöke, és Fröhlich Balázs, az Ideation szekció feltalálója 
voltak. Az interaktív beszélgetés során a szervezők és a 
hallgatók egyaránt feltehették kérdéseiket. A legtöbben az 
indulásról, a sikeres start up „modelljéről” érdeklődtek, 
de számos hasznos könyvet és oldalt is ajánlottak a meg-
hívott vendégek az érdeklődő hallgatóknak. 

A második kerekasztal beszélgetésnek a Nemzeti Ifjúsági 
Tanács alelnöke Kaszás András, és elnökségi tagja, An-
tal Ágnes voltak a vendégei. Az érdeklődők itt a szerve-
zet megalakulásáról, céljairól hallhattak információkat. A 
NIT vezetőségének tagjai bemutatták céljaikat, és jövőbe-
li terveiket is.
 A kerekasztal beszélgetések vége egyben az idei 
FIKOT utolsó mozzanata is volt. Az ország fiatal közgaz-
dászai az idei évben is számos érdekes előadást hallhattak 
a szakmai neves előadóitól, és tovább bővíthették már 
meglévő ismereteiket, esetleg újakra is szert tehettek.

Tóth Marcell

Föld Napja 2014

 A Föld Napját 1990. óta rendezik meg Magyar-
országon. Évről évre egyre több eseményt szerveznek a 
Föld Napja alkalmából hazánkban, 2012 óta Győrben is 
minden évben van rendezvény eme napon. Ennek meg-
valósítását a Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjú-
sági Szervezete vállalta magára, és az idei rendezvény is 
ők szervezték. Az április 22-én (kedden) megtartott ren-
dezvény helyszíne a Magyar Közgazdasági Társaság Szak-
könyvtára volt.

 Az első évben a fő téma a közlekedés volt, tavaly 
főleg a téma gazdasági vonatkozásait feszegették a ren-
dezvényen. Az idei évben a sporté volt a főszerep. Az első 
előadást Tóth Marcell tartotta, a Magyar Közgazdasági 
Társaság azóta leköszönő elnöke a Föld Napja mozga-
lomról és a környezettudatosságról tartott előadást.
 A rendezvény leginkább várt előadása Molnár Pé-
ter hosszútávfutó, parasportoló nevéhez fűződött. Az ő 
élménybeszámolóra épülő előadásának fő témája a 2013-
ban általa teljesített Európai Kék Szalag Futás volt. Ezen 
a futáson a Duna-deltától indulva a folyó teljes szakaszán 
végigfutva jutott el a Fekete-erdőig. A körül-belől 2800 
kilométeres futás egyik célja volt (az egyedülálló sporttel-
jesítmény mellett) a magyar EU elnökség alatt elfogadott 
Duna Stratégia népszerűsítése is. A számos életképpel szí-
nesített prezentáció során az út fő kihívásait és szépségeit 
egyaránt megismerhette a hallgatóság.
 Molnár Péter az idei évtől rövidebb távokat fut, 
ugyanis következő célja az, hogy kvalifikálja magát a 
2016-os, Rio de Janeiró-i Paralimpiára.

Tóth Marcell

Április 22-e a Föld Napja. Ezt a mozgalmat egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi hallgató indította el 1970. 
április 22-én. Jelmondata ez volt: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

G
azdaság



Életképek -  Hogyan lesz sikeres egy StartUp?
Németh Hanna fotográfus képei:
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Hogyan lesz sikeres egy StartUp?
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 A konferencia első előadása az M27Absolvo ta-
nácsadó cég képviseletében érkező Dalnoki Nóra nevé-
hez fűződött. Ő főleg a vállalkozások indításának pénz-
ügyi háttérét elemezte, bemutatta a lehetséges támogatási, 
pályázati lehetőségeket. Kitért arra is, hogy a szükséges 
erőforrások beszerzésekor nem csak a pénzbeli erőfor-
rásokra kell gondolni. Az is elmondta a hallgatóságnak, 
hogy a támogatók megnyeréséhez szükséges szempont, 
hogy legyünk egyediek, hiszen reménybeli befektetőink, 
pályázatunk elbírálói számára ettől lesz igazán érdekes az 
ötlet.
 A nap második előadója Ollári Gergely volt. a 
FIVOSZ Győr-Moson-Sopron megyei elnöke elmondta, 
hogy ma Magyarországon a 17 és 35 év közötti fiatalok na-
gyon alacsony hányada gondolkozik abban, hogy vállalkoz-
zon, még kisebb részük az, aki ténylegesen meg is valósítja 
ötletét. Az elindulás nehézségeit azonban át lehet hidalni,

ebben tud segíteni FIVOSZ. A szervezet célja a generáció 
tudatosabbá tétele, a vállalkozási kedv élénkítése, amelye-
ket jó közösséggel, szakmai programokkal szeretnének 
megvalósítani, illetve más módon is tudnak segíteni, erre 
szolgál a mentorprogram. A mentorprogramban részt 
vevő, már sikeres vállalkozók az indulás és a kezdeti ne-
hézségek leküzdésében segítenek, amiért semmilyen jut-
tatást nem kérnek cserébe.
 A mentorprogram egyik mentora a 2013-as Év 
Fiatal Vállalkozója, Szórádi Bence tartotta a nap utolsó 
előadását. A győri székhelyi Lednagyker Kft. vezetője sa-
ját vállalkozói élményeit mesélte el, gyermekkora zsong-
lőrködési „vállalkozásától” egészen jelenlegi cége aktuá-
lis helyzetéig. Mondandójának fő üzenete az volt, hogy 
higgyünk magunkban, legyünk egyediek, és cselekedjünk, 
mert a cselekvés megöli a félelmet.

Hogyan lesz sikeres egy StartUp? Erre kérdésre keresték a választ a Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági 
Szervezetének és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének közös rendezvényén március 19-én Győrben, a 
Széchenyi István Egyetemen.

MFT - Dr. Dövényi Zoltán előadása

 Dr. Dövényi Zoltán egyetemi tanár, a Pécsi Tu-
dományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának 
vezetője. Előadásának címe Munkaerőpiac és migráció az 
Európai Unióban, különös tekintettel a Visegrádi Együtt-
működés országaira.
 Előadása elején elmondta, hogy migránsnak az 
számít, aki átlépi az országhatárt, és legalább egy éven 
keresztül ott is marad. A migránsok a világ lakosságának 
3%-át teszik ki, ennek harmada Európában él. Az előadás 
fő témája a Visegrádi Együttműködés országai, azaz a V4 
(Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) 
migrációs helyzete. Az ilyen irányú kutatásokat nehezíti 
az, hogy a migrációs statisztikák nehezen beszerezhetőek.
Lengyelország esetében megfigyelhető, hogy kevés kül-
földi migráns érkezik az országba, a lengyelek viszont 
sokfelé mennek. A fő célpontjuk Anglia, ahol a lengyel a 
második leggyakoribb nyelv. A külföldre emigráló lengye-
lek jelentős része később visszatér. Csehország esetében 
Szlovákia irányába figyelhető meg kétirányú kapcsolat,

azaz sok migráns érkezik onnan, és sokan mennek oda. A 
szlovákok számára Csehországon kívül Magyarország is 
vonzó célpont) főleg a felvidéki magyarok miatt, azonban 
visszafelé is van mozgás. 
 Magyarországra a legtöbb migráns Romániából 
érkezik (nagy részük erdélyi magyar), Magyarországról 
pedig Ausztria és Németország a fő célpont. Nagyjá-
ból 350 ezer magyar él külföldön, a magyar GDP 2%-a 
a hazautalásból érkezik. A migráns magyarok hiánya az 
országban nem csak munkaerőhiányt, hanem adókiesést 
(Tb, áfa) is okoz.
 Elmondta, hogy az előrejelzések szerint 2100-ban 
Magyarország lakosság 8 millió lesz, Szlovákiáé 4 millió, 
Csehországé 12 millió, Lengyelországé pedig 25 millió. 
A migráció azonban nem csak a Visegrádi országokban 
probléma, hanem egész Európában is, ami várhatóan afri-
kai migrációt eredményez majd, azaz „Afrika lesz Európa 
sorsa”.

Folytatódott a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztályának előadássorozata. Dr. Dövényi Zoltán előadására 
március 25-én került sor, az MTA KRTK RKI NYUTO épületében, Győrben.

Tóth Marcell

Tóth Marcell
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Prezi

 2014. március 19-én, a Kautz Gyula Közgaz-
dász Szakkollégium szervezésében került sor a K.I.C.K. 
(Kautz Innovation, Creativity and Knowledge) rendez-
vénysorozat második előadására. A program célja, hogy 
olyan személyeket, előadókat invitáljanak meg, akik mun-
kásságukat, pályafutásukat, életútjukat tekintve nagy ha-
tással bírnak, példaképek lehetnek az egyetem hallgatói 
számára.
 A választás ezúttal Czapovics József  személyére, 
a Prezi fejlesztő-mérnök munkatársára esett, aki a vállalat 
történetéről, társadalmi felelősségvállalásáról, jövőképé-
ről mesélt a megjelent érdeklődőknek.
 A 2009-ben, 3 személy – Somlai-Fischer Ádám, 
Halácsi Péter, Árvai Péter - által alapított prezentációs 
szoftver fejlesztő vállalkozás napjainkra globálissá nőtte 
ki magát. Budapesten, San Fransiscoban és Szöulban ta-
lálható irodájukban összesen 190 fő dolgozik, és munkál-
kodik a közös cél elérésén, vagyis hogy jelenleg 38 millió 
aktív felhasználójuk számát 200 millióra növeljék. A csa-
patuk multikulturális, budapesti munkatársaik 25-26 or-
szágból vannak jelen. Szerintük ez jó közeget jelent, ami 
széleskörű látásmódot teremt.
 A célok megvalósításán túlmenően a Prezi a tár-
sadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektet. Erre 
példa a Bridge Budapest Ösztöndíj, amely tehetséges fi-
atalokat támogat, azzal a céllal, hogy megismerhessék a 
Prezi világát, mindennapjait, munkafolyamatait.

Megtapasztalhassák, milyen egy sikeres vállalat a minden-
napokban, ezáltal inspirációt és reményt adva a hozzá-
juk látogatóknak, hogy a lehetőség számukra is megvan, 
higgyenek az álmaikban, mert megvalósulhat. Szintén a 
felelős hozzáállást támasztja alá a Stretch vezető és me-
nedzser konferencia, ami abban segít, hogy valaki veze-
tőként fejlődhessen. A legjobbaktól tanulhatnak, hogy 
olyan modern szervezeteket hozzanak létre, ami a benne 
dolgozó y generációt motiválja.
 Aki szeretné a Prezi munkatársaként kipróbál-
ni magát, nem reménytelen. Az alábbi tulajdonságokkal 
azonban feltétlenül rendelkeznie kell: fontos, hogy akar-
ja megváltoztatni a világot…legyen okos, de nem lexi-
kális tudást tekintve…felelősséget tudjon vállalni azért, 
amit csinál…akarjon tanulni…legyen színes egyéniség és 
agilis...tudjon szembenézni gyengeségeivel, ugyanakkor 
dolgozik is rajta, hogy jobb legyen. Nem menedzselnek, 
lehetőséget adnak, hogy az illető sikeres legyen. Jelszó: 
„Vedd fel a megfelelő embert, aztán ne zavard!” 
 Ha valaki még többet akar tudni a Preziről, a vál-
lalatnál látogatást is tehet. Bővebb információt tud adni 
Czapovics József, aki elérhető Twitteren.

Mennyi felhasználója van a Prezinek? Havonta hány új regisztrációjuk van? Mennyi prezentációt tárolnak? Hogy 
kerül egy kutya az irodába? Mire jó a csendes szoba? Ilyen és még további érdekességeket tudhatott meg az, aki 
ellátogatott a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium előadássorozatának következő rendezvényére.

Dömötör Edina
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Sustainable Economy: Threats and Actions
 Pollution, air problems, shortage of  fuel, supply problems, narrow diameters… you might have heard some 
of  these, because of  the media, or newspapers, e-news. And I have to confess, I think there are right. We’ve gone too 
far. But do not think of  this as a simple meditation object, because it is not. Affects your later life, and your children’s, 
grandchildren’s too.

Actually, what is it I am speaking about so much? Let me show you a graph first.
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 You see? Mankind’s total production from the ancient times till today has grown spectacularly great. And very 
inequal as well. Twentieth century has produced about 90 per cent of  it all. And what do you think, where are we now, 
only viewing the past 14 years?
 About 20% of  the previous 2000. And this is beyond my depth. Large numbers law. Population increases. It 
mustn’t any more, but still does. No legislative and worldwide organisation can take control over this, or does not run 
the risk of  saying a word to direct, in my opinion.
 But will it mean, that we have to prepare for this disease pattern? No sharp opinion describes reality, because 
in model thinking, it’s always reduced to 5 to 7 parameters usually. Human brain hardly drives well a scheme more 
complex in general.

 And it’s not what happens. If  you could think more objective and compound, fortune games like lottery wo-
uld be extinct. Thanks to mother nature, evolution was smart enough to prevent you from losing yourself  in the ocean 
of  information.
 Why can’t we protect ouselves from our own stupidity then?



 „Capitalism is the best contraceptive method”. – anonymous quote, not true in all ways, but right to the point. 
Kepping the attention to something else than family and children helps keeping fertility rate at its best. A non-discri-
minate genius could understand this too, that if  you grow infinitely in a finite system, you earn the fence once. No 
excuses, sooner or later.
 And every blindfolded thinks, that later never comes. At least not in their lives
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 As it can be seen, the exponentiality is the master of  leading nowhere, and so far, output-based governments 
were the rulemakers. This has to be changed. We dont want to lose our comfort, that is normal, and a leading logical 
thought. Profit-orientation kills the innovation, for making money of  their own companies, and they say that we have 
to think in renewable energies, and so on. And good ideas are always caught by moneybags, for staying gainful.

 I close my lines with Aristotle: he says in his writing Nichomachean Etics, that acervation of  assets is prepos-
terous.  It is rife with give-and-takes, friends help a lot on the journey, never neglect relationships. Try to be more 
friendly to the world which gives you the meal, the drink, the life. Find and calculate your own way to make your loved 
ones a place of  quality dwelling.
 Good luck!
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Bencés Szabadegyetem
 A Bencés Diákszövetség Győri Egyetemi Ta-
gozat (továbbiakban: Tagozat) 2013. február 28-án lett 
újjászervezve, abból a célból, hogy a Széchenyi István 
Egyetemen hallgató bencés öregdiákokat összefogja, és 
a közösségépítést elősegítse. Ekkor mindösszesen 10-15 
főből állt a Tagozat, mára azonban közel 50 fősre duzzadt 
ez a létszám, melynek majdnem a fele oktató az Egyete-
men. A rohamos fejlődést és kapcsolati tőkét kihasználva 
szerettünk volna minél több Hallgatót bevonni a tevé-
kenységükbe, munkánkba függetlenül attól, hogy bencés 
volt-e, vagy sem. A lényeg az érdeklődés és a közösségépí-
tés. Alapvetően ez lett a Tagozat fő feladata: minél több 
emberhez eljuttatni a szakmai-tudományos ismereteket, 
ezáltal valamilyen szinten részt venni a jövő értelmiségi 
rétegének kialakításában. 
 Alapszabályunk lehetővé teszi a külsős tagok fel-
vételét is, akik csak néhány jogot nem élvezhetnek, példá-
ul nem szavazhatnak a Közgyűlésen, azonban tanácsko-
zási joggal jelen lehetnek rajta. A Tagozat meghatározó 
ideológiája a bencés szellemiség, amit szeretnénk minden 
rendezvényünkön és megnyilvánulásunkon közvetíteni a 
Hallgatók felé. Jelenlegi elnökségünk a következő bencés 
öregdiákokból áll: Módos Máté alelnök Gy11 (villamos-
mérnök), Kropf  Gábor Gy12 titkár (jogász), Horváth 
Bertold Gy13 kapcsolattartó a győri bencés gimnázium 
és a Tagozat között (jogász), Hancz Patrik Gy11 elnök 
(jogász). A nevek mellett a rövidítés az érettségi helyét – 
jelen esetben Győr – és az érettségi évét jelenti.
 A Bencés Diákok Győri Egyesülete meghatározó 
közreműködésével a Tagozat a tavaszi félév során ismétel-
ten (az őszi félévhez hasonlóan, amikor kettőt tartottunk) 
bencés szabadegyetemeket szervezett a Deák Ferenc Ál-
lam- és Jogtudományi Karon a Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi 
Tanszékével karöltve.

 Tudatosan olyan előadókat hívtunk meg, akik ku-
tatási témája, foglalkozása az Egyetemen lévő többi kar-
ról és szakról is vonzó lehet a Hallgatók számára. Az egy-
re növekvő oktatói és hallgatói érdeklődésen felbuzdulva 
szeretnénk folytatni az előadássorozatot, mely idővel ha-
gyománnyá válhat. A szabadegyetem segít betekintést 
nyerni egy-egy szakterületre neves és tekintélyes szemé-
lyek segítségével, akik egy, másfél órás előadás keretében 
számolnak be szakmai, gyakorlati, elméleti tudásukról. 
 A III. Bencés Szabadegyetemen 2014. február 20-
án (csütörtökön) 18.00-kor Varga István (Ph/87), marke-
tingszakember, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi 
tagja, jövőkutató tartott előadást „Marketingcsapdák” 
címmel.
 A IV. Bencés Szabadegyetemen 2014. március 
19-én (szerdán) 18.00-kor Prof. dr. Vizi E. Szilveszter 
(Bp/55) agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
igazgatója tartott előadást „Értékalapú választás a tudo-
mányban - Az emberi gondolkodás” címmel.
 Az V. Bencés Szabadegyetemen 2014. április 9-én 
(szerdán) 18.00-kor Dr. Pakucs János (Gy/58) a Magyar 
Innovációs Szövetség alapító elnöke volt szabadegyete-
münk vendége, aki „Versenyképesség-Kreativitás-Inno-
váció” címmel tartott előadást.
 Egy-egy előadásra közel 120 vendég érkezett, 
akik kíváncsiak voltak az előadókra. A későbbiekben is 
szeretnénk minél több emberhez eljuttatni a Bencés Sza-
badegyetemet, a tudást, a lehetőséget és az élményt. Az 
előadásokra a belépés díjtalan. Az őszi félévre is tervben 
van 2-3 szabadegyetem, melyekről időben értesítjük a 
Hallgatókat. A 3 főszervező mellett megjelent az ELSA 
GYŐR Egyesület is szervezőként - az Európai Joghallga-
tók Szövetségének Győri Egyesülete -, amely egyértelmű-
en jelzi, hogy munkánkat komoly érdeklődéssel követik. 
Várunk Titeket sok szeretettel a következő Bencés Sza-
badegyetemre!

Hancz Patrik
Bencés Diákszövetség Győri Egyetemi Tagozat, 

elnök
hanczpatrik@gmail.com



- egy tízsoros szerelmes -

Nyárias október délután, bár a szél már hűsen fúj.

Éreztem, a magány után kell nekem is némi új.

Volt egy lány akkor, kivel barátságunk szoros lett,

Akkor került végleg közel - mit aznap este szívünk tett.

Fellángolt az egész lelkem, éreztem, hogy meghalok,

Ha ez egyszer véget ér - s én még mindig itt vagyok.

Itt vagyok, hisz itt vagy velem, akár az első esténken -

Emlékszel még, körülöttünk ahogy tűzzé vált minden?

Azóta is te vagy minden kincsem, vágyam, életem,

S te maradsz a világon a legfontosabb énnekem.

Subby Snake: Az első este
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