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 Immár tíz hónap eltelt az évből. A korábbi 
hónapokhoz hasonlóan az október sem szűkölködött 
az érdekes eseményekben. Magyarország 
éghajlatvédelemben betöltött szerepéről rendeztek 
egy országos konferenciát Budapesten, elindult 
az ország legnagyobb startup versenye, és az 
újraegyesített Németország is megünnepelhette 25. 
születésnapját.
 És a november sem ígérkezik unalmasnak! 
A közelgő ENSZ klímacsúcs kapcsán további 
rendezvények várhatóak ebben a témában. 
Szegeden kerül megrendezésre a kárpát-medencei 
fiatal közgazdászok legnagyobb rendezvénye, 
a KÁMFOR, Egerben pedig a Magyar Regionális 
Tudományi Társaság vándorgyűlése. Győrben 
SmartCity konferenciát és Könyvszalont rendeznek 
ebben a hónapban. Ezekről az eseményekről mind 
beszámolunk majd olvasóinknak.
 A novemberi lapszámunkhoz mindenkinek jó 
olvasást kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

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

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:

Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu

MKT Unistar workshop
Az előadások után, most itt az alkalom, hogy még több 
élményt és gyakorlati tudást szerezz egy olyan hétvégén, 
ahol 4 profi Y generációs szakember vezet be téged a 
vállalkozás alapítás gyakorlati részleteibe!

November 14-15-én elérkezik hozzátok az MKT Unistar 
programsorozat 2. része, melynek keretein belül a 
következő témájú workshopokon vehetsz részt:
• Hogyan add el magad? - Nemes Orsolya, Y generációs 
szakértő, pitch tréner
• Üzleti modell(nem terv!)építés - Papp Gábor, Growth 
Hacker, szabadúszó online marketing specialista
• Online marketing - Biri Mátyás, Unibreeze társalapító, 
online marketing specialista
• Landing page - Vincz Dániel, Unibreeze társalapító, UX 
pro

A workshopon megszerzett tudást a tavasszal 
megrendezésre kerülő STARTUP VERSENYEN 
kamatoztathatjátok, ahol a győztes csapat 3 db 
repülőjegyet nyer San Francisco-ba, illetve a Traction 
Tribe startup akcelerátor fogja segíteni a szakmai 
felkészülésüket. A versenyre való készülés már a 
workshopok során elkezdődik. Nincs még csapatod? A 
workshop végén társaid megtalálásában Bankó Ádám 
segít, aki korábban prezi.com fejlesztője volt, Lab.Coop, 
Organizational and Software Developer.

A versenyen csak olyan csapat indulhat, melynek tagjai 
között legalább 1 olyan egyetemista van, aki részt vett a 
workshopon. Az ajánlott létszám 3 fő, több fő esetén (ha 
nyertek) a csapat dönti el, melyik 3 fő utazik az USA-ba.

A workshopon való részvétel díja 5000 Ft/fő (MKT 
tagoknak 2000 Ft/fő)
1) Töltsd ki az alábbi linken található regisztrációs 
formot: http://goo.gl/forms/OGp1Fa7D9o
2) A workshop árát utald át az alábbi számlaszámra: 
10300002-20388405-00003285
A közlemény legyen: UNISTAR_Saját Név.
(Forrás: www.mktunistar.com)

KRTK Vándorszeminárium
KÖZÖS PROBLÉMÁK – TÖBBFÉLE KÖZELÍTÉS
Az MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi 
Kutatóközpontja tisztelettel meghívja Önt soron 
következő vándorszemináriumára, amelynek témája:
TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK

Program:
10.30: Artner Annamária, MTA KRTK VGI:
A globális egyenlőtlenségek dimenziói és okai
11.00: Köllő János, MTA KRTK KTI:
Integrációs minták: Iskolázatlan emberek és 
munkahelyeik Norvégiában, Olaszországban és 
Magyarországon
11.30: Virág Tünde – Nagy Erika, MTA KRTK RKI:
Struktúrák – Cselekvők – Helyek. A terepmunkán 
alapuló kutatások lehetőségei a társadalmi-térbeli 
egyenlőtlenségeket (újra)termelő folyamatok 
megértésében
Az előadásokat szabad vita követi.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2015. november 
13-ig Horváth Zsófiának a horvath.zsofia@krtk.mta.hu 
e-mail címen.
(Forrás: www.krtk.mta.hu)
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Rövid hírek
A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2015. november 18. szerda, 15:00
Jáki Katalin: Az USA nemzeti parkjai
MTA KRTK RKI NYUTO Előadóterem
9022 Győr, Liszt F. u. 10.

2015. november 18. szerda, 16:00
Reményi Péter: Washingtontól New Yorkig
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

2015. november 18. szerda, 17:30
Herpai Imre: Múlt és jelen határán — Irán
EKF Földrajz Tanszék, D épület 231-es előadó
3300 Eger, Leányka u. 6.

2015. november 19. csütörtök, 17:00
Gruber László — Szőllősy László: Vulcanus isten földjén, 
Itáliai vulkántúra gimnazisták szemével
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Nagy-előadó 
(III. em. Krajkó Gyula-terem)
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

2015. november 23. hétfő, 18:30
Rőder Attila: Bosznia
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2015. november 25. szerda, 18:00
Lerner Balázs: Búvár filmes expedíció Szudán 
korallvilágában
Millenáris, Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37

2015. november 26. csütörtök, 18:00
Hajnal Klára: “A természet természete” — A fenntartható 
fejlődés rendezőelvei
Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház)
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Egerben lesz a Magyar Regionális Tudományi Társaság 
XIII. Vándorgyűlése
Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990–2015
Eger, 2015. november 19–20.
A vándorgyűlés ebben az évben Közép- és Kelet-
Európa területi folyamatait kívánja megvitatni 
a rendszerváltozástól napjainkig. A rendezvény 
házigazdája az Eszterházy Károly Főiskola lesz. A 
plenáris ülésen előadást tart Jouke van Dijk, az Európai 
Regionális Tudományi Társaság elnöke, Daniela L. 
Constantin, a Román Regionális Tudományi Társaság 
elnöke, Tomasz Komornicki a Maria Curie-Sklodowska 
Egyetem professzora és James W. Scott, a Kelet-
finnországi Egyetem professzora. Mellettük neves hazai 
kutatók és gyakorlati szakemberek Kelet-Közép-Európa 
területi fejlődésének különböző aspektusait, kapcsolódó 
területeit járják körül. A második napon tizenkét 
szekcióban folytatódik a tanácskozás.
A konferencia felhívása és részletes programja a
http://www.mrtt.hu/vandorgyules2015eger.html 
honlapon érhető el.
(Forrás: www.mrtt.hu)

Az MTA KTI következő szemináriuma
November 12. csütörtök 14:00
Luca David Opromolla: Productivity and Organization in 
Portuguese Firms

Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai 
szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt 
álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Kőrösi Gábor
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 
45.804-807-es előadóterem.
(Forrás: www.mtakti.hu)
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Magyarország feladatai az éghajlatvédelemben

 Szabó Marcel, a Jövő Nemzedékek Szószólója 
szerint egy olyan világban élünk, amelynek nem 
szabadna léteznie. Az ipari lobbi erős, ez pedig 
nem teremti meg a büntetővámok és a szén-dioxid 
vámok bevezetésének lehetőségét. Elmondta, 
hogy a cselekvés órája elérkezett, mert a mostani 
döntéseinkkel a jövő nemzedékek életét befolyásoljuk.
 Az időjárási szélsőségek megléte nem 
új keletű probléma, azonban ezek gyakorisága a 
klímaváltozás hatására növekedett. Erről Bencsik 
János országgyűlési képviselő beszélt. A Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács tagja szerint nagyobb 
figyelmet kell fordítani a megújuló iparágra és az ipari 
ökológiára, ágazati és területi megközelítésben egyaránt.
 Schmuck Erzsébet szintén országgyűlési 
képviselő, és szintén a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács tagja. Előadásában arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az olcsó energia nem ösztönöz 
takarékosságra, mivel nagyobb fogyasztást tesz 
lehetővé. Ő a szemléletformálás fontosságára hívta 
fel a figyelmet, ebben látja a megoldás kulcsát.
 A globális stratégiák mellett a lokális 
cselekvésre is szükség van. Ennek módszereiről beszélt 
Budapest Hegyvidék kerületének polgármestere, 
Pokorni Zoltán. Elmondása szerint az általa vezetett 
kerületben már több lépést tett ennek érdekében, 
ezek közül az avarégetés betiltását és az ingyenes 
komposztáló ládák bevezetését említette meg. 
Ő is beszélt a szemléletformálás fontosságáról, 
melynek fontos eleme a lakosság bevonása bizonyos 
döntésekbe, ahogy Normafa esetében ők is tették.
 Szerencsére nem csak Hegyvidéken, hanem vidéki 
városokban is tapasztalhatóak zöld törekvések. Erről 
Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének 
elnöke tartott előadást. Véleménye szerint a 
települések által adható klímabarát válaszok közül a 
megfelelően kialakított stratégiák, a szemléletformálás 
és az érdekérvényesítés a legfontosabbak.

 A konferenciát az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala, a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, az 
Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések 
Szövetsége, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 
a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács szervezte.
 A nyitó előadáson Kőrösi Csaba, a Köztársasági 
Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági 
Igazgatóságának vezetője beszélt a párizsi 
klímakonferencia fontosságáról. Kihangsúlyozta, 
hogy 2015 kulcsfontosságú év az éghajlatvédelem 
szempontjából, a nemzetközi megállapodást most kell 
nyélbe ütni, ugyanis további 5 évünk erre valószínűleg 
már nincs. (Általában 5 évente kerül sor ilyen méretű 
ENSZ klímaeseményre.) Elmondta azt is, hogy a 
klímaváltozás negatív hatásai az embereknek, az 
államoknak és a vállalatoknak is vagyonvesztést 
okoznak, tehát gazdasági érdek is fűződik ahhoz, hogy 
megfelelő válaszokat alkossunk meg ebben a kérdésben. 
A négy legfontosabb teendőnek a szemléletformálást, a 
technológiai fejlesztéseket, az intézményi támogatást 
és a megfelelő szabályozást nevezte meg.
 Szükség van a megállapodásra, de a fejletlenebb 
országokkal nem könnyű konszenzusra jutni – ezt 
már Mikola István mondta. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium államtitkára szerint a klímavédelmet 
nem lehet egy egyszeri nagy invesztícióval megoldani, 
mert annyi pénz a világon nincs, amennyiből ez 
megvalósítható lenne. Ezért fontos, hogy lépésről-
lépésre haladjunk, ezzel tudjuk kiküszöbölni a globális 
biztonsági veszélyhelyzetet és a vízügyi válságot 
is. Hangsúlyozta, hogy semmiképpen nem szabad 
elfelejtenünk, hogy generációs felelősség terhe alatt 
vagyunk.

A közelgő párizsi ENSZ klímacsúcsra készülve került sor a „Magyarország feladatai az éghajlatvédelemben” című 
konferenciára. Az október 15-én a Parlamentben megtartott rendezvény célja az volt, hogy rámutasson hazánk 
globális felelősségére, és számba vegye a teendőket a veszélyes mértékű éghajlatváltozás megelőzése és 
hatásainak csökkentése érdekében.
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Fenntartható fejlődés

Tóth Marcell

Számos jó példát is bemutatott a hallgatóságnak, 
többek között Hosszúhetény, Pázmánd, Alsómocsolád, 
Veszprém, Szekszárd és Tatabánya klímabarát 
kezdeményezéseit hozta fel követendő példaként.
 A megújuló energiaforrások alkalmazása 
üdvözölendő, azonban az energiabiztonság is nagyon 
fontos szempont – vélekedett Ifjabb Chikán Attila, az 
ALTEO Nyrt. vezérigazgatója. Elmondása szerint az 
energiabiztonsághoz több lábon álló portfólióra van 
szükség, amelyben az atomenergiának is van helye. 
Ugyanakkor az energia fogyasztását is racionalizálni 
kellene, így a smart koncepciót (energiahatékony és 
energiatakarékos „okos” városok) is szükségesnek 
tartja.
 A hazai szakemberek mellett külföldi vendég 
is előadást tartott a konferencián. Teresita Irene 
Antazu López az Esőerdei Őslakos Népek Regionális 
Szövetségének képviseletében érkezett Peruból. 
Elmondta, hogy az esőerdei őslakosok számára 
a klímaváltozás érzékelhető, a folyók viselkedése 
megváltozott, és a földtulajdon hiánya is problémát 
okoz számukra. Az általa képviselt szervezet azon a 
véleményen van, hogy nemzetközi összefogásra van 
szükség a beteg Anyaföld meggyógyításáért.
 Más-más helyen élünk, de sok minden összeköt 
minket, így az éghajlatváltozásban való érintettségünk is. 
Ezt már Lajtmann Csaba, az Éghajlatvédelmi Szövetség 
elnöke mondta. A már többek által fontosnak nyilvánított 
szemléletformálást ő is a legégetőbb feladatok közé 
sorolta, melynek érdekében az általa vezetett szervezet 
számos kezdeményezést indított. Ezek közül a világfák 
ültetését, a települések által elnyerhető KlímaSztár díjat 
és a Mozdulj a klímáért! rendezvényt emelte ki. Azonban 
úgy véli, hogy ezek a kezdeményezések önmagukban 
nem elegendőek, a helyi mintákból országos 
gyakorlatot kellene csinálni, és ehhez egy erre alkalmas 
szabályozásra van szükség. Szintén kívánatosnak 
tartaná az éghajlatvédelmi szakképzés minél szélesebb 
körű elterjesztését.
 Pálvölgyi Tamás, a Magyar Földtani és Geofizika 
Intézet igazgató-helyettese az éghajlatváltozást 
komplex biztonsági kérdésnek tartja. A klímaváltozás 
növeli a sérülékenységet – a hőhullámok több esetben is 

áldozatokat szednek –, és nagyobb fokú alkalmazkodást 
kívánnak. Úgy fogalmazott, hogy „az éghajlatváltozás 
mindenkinek a kertkapujában jelentkezni fog”, így a 
klímabiztos tervezés és a megfelelő tudás megszerzése 
mindannyiunk érdeke. Ehhez egy fontos lépés lenne egy 
szakmailag megalapozott Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégia elkészítése.
 Egyre többet beszélünk, egyre kevesebbet 
beszélgetünk – véli a Magyar Tudományos 
Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottságának 
elnöke. Németh Tamás szerint a talaj fontosságát 
gyakran lebecsüljük, pedig a mezőgazdaságnak ez 
nélkülözhetetlen eleme. Az ember a talajon nem csak 
áll, hanem él is. A lebetonozott talajon azonban csak 
állni tud, gazdálkodni nem. A talaj és a fény nemzetközi 
évében vagyunk, de sajnos a művelhető talaj mennyisége 
csökken, az ökológiai lábnyom pedig nő. Szavait 
azzal zárta, hogy az ember legnagyobb betegsége a 
tudatlanság.
 Laki György a lokális cselekvés és a 
szemléletformálás fontosságát hangsúlyozta, Kajárpéc 
polgármestereként mindkettőre nagy hangsúlyt fektet. 
A Győr-Moson-Sopron megyében található településen 
faültetéseket, Hatos-tölgy természetjáró túrát, 
falutakarító napot és a legszebb konyhakert versenyét is 
rendszeresen megrendezik. A falunak Kajárpéci Vízirevü 
néven saját önkéntes színtársulata van, amely ökológiai 
témájú előadásokkal is szórakoztatja az érdeklődőket, 
ezzel is hozzájárulna a szemléletformáláshoz.
 Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója 
a klímaalkalmazkodást jelölte meg fontos feladatként. 
Kitért arra is, hogy az éghajlatvédelemhez nemcsak 
az embereknek és az önkormányzatoknak, hanem a 
cégeknek is hozzá kell járulniuk. Elmondása szerint 
egyre több vállalat készít nem-pénzügyi jelentéseket, de 
még mindig nem annyian, mint az kívánatos lenne.
 A „Magyarország feladatai az éghajlatvédelem” 
című konferencián érdekes, előremutató előadásokat 
hallhattak a résztvevők. Szinte minden előadó arról 
beszélt, hogy minél előbb cselekedni kell a klímaváltozás 
megelőzése érdekében, erre remélhetőleg már az idei 
párizsi klímacsúcs után sor kerül.
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Tóth Marcell

A költségvetésről tanácskoztak az MKT és a Költségvetési Tanács 
közös konferenciáján

A költségvetés várható alakulása volt a fő téma a Költségvetési Tanács számára készített háttértanulmányokat 
bemutató konferencián. A Magyar Közgazdasági Társasággal közösen rendezett tanácskozáson a tanulmányokat 
készítő intézetek szakemberei mutatták be előrejelzéseiket.

 A konferenciának a Budapesti Gazdasági 
Főiskola (BGF) volt a házigazdája szeptember 13-
án. A nyitó előadást Vincze János tartotta, a Magyar 
Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi 
Intézetének tudományos tanácsadója a makro-
előrejelzések mikéntjéről tájékoztatta a hallgatóságot.
 A GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint Magyarország 
10-15 éve rossz úton jár. Erről a GKI elnöke, Vértes András 
beszélt. Azt azonban elismerte, hogy 2012 után valódi 
eredményeket is produkál a gazdaság, a túlzott deficit 
eljárásból történő kikerülést mindenképpen pozitívnak 
tartja, ahogyan azt is, hogy hazánk azóta is tartja a 3% 
alatti államháztartási hiányt. Azonban úgy véli, hogy az 
államigazgatás színvonala tovább csökkent. Kollégája, 
Karsai Gábor a növekedésellenes adórendszert, és az 
intézményrendszert a korábbinál bürokratikusabbá és 
hatékonytalansága miatt eladósodottá tevő centralizált 
átalakításokat jelölte meg a legfőbb gátló tényezőnek. 
Nem volt optimista az oktatás és az egészségügy 
tekintetében sem. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy 
a költségvetési hiányt tartani tudja az ország, a GKI 
prognózisa szerint 3,6% körül lesz ez a mutató a 
következő három évben.

 Virovácz Péter, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. 
kutatási csoportvezetője szerint a következő években a 
fogyasztás fog a legnagyobb mértékben hozzájárulni a 
gazdasági növekedéshez. Ugyanakkor azt is várja, hogy 
az export GDP-aránya enyhe csökkenést fog produkálni 
ebben az időszakban.
 Baksay Gergely, a Magyar nemzeti Bank elemzője 
a kamatkiadások csökkenését és a kamatbevételek 
növekedését vizionálta. Elmondta, hogy az áfa-bevételek 
a mögöttünk hagyott időszakban növekedtek, és ennek 
folytatása várható az előttünk álló években is. Ennek 
miértjét a gazdaság fehéredésében látja.
 A nap utolsó előadója Pulay Gyula volt, aki 
az Állami Számvevőszéktől érkezett, és az ÁSZ 
költségvetési kockázatelemzéseit prezentálta. 
Elmondta, hogy a kockázatelemzés nem előrejelzés, ők 
a korábbi évek adatait elemezik, és ez alapján mérték 
fel a költségvetésben felmerülő kockázatokat. Az 
általános forgalmi adó esetében például azt, hogy az 
év második felében mindig magasabb az áfa-bevétel, 
amit a tervezésnél célszerű figyelembe venni. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy bizonyos adónemek esetében az 
előirányzott célt gyakran sikerül alul- vagy túlteljesíteni. 
Ez tükrözheti a fogyasztói szokásokat is, de jelentheti 
azt is, hogy egy-egy adónem jól vagy rosszul sikerült. Ez 
jól megfigyelhető a vállalkozók/vállalkozások számára 
a közelmúltban bevezetett adónemek (EVA, KATA KIVA) 
esetében is. Előadását azzal zárta, hogy az implicit 
tartalék (a költségvetési törvényben kitűzött cél és a 
jogszabályban előírt kötelező mérték között különbség) 
a legjobb tartalék az államháztartás számára.
 A konferencia egy panelbeszélgetéssel zárult, 
ahol további szakemberek (többségében bankárok) 
fejthették ki véleményüket az elhangzott előadásokkal 
és saját várakozásaikkal kapcsolatosan.
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25 évvel az újraegyesítés után – Németország pozíciói az EU-ban 
és Közép-Európában

1990. október 3-án, azaz 25 évvel ezelőtt történt Németország újraegyesítése. Ez az évforduló szolgáltatta az 
apropóját a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági 
Intézetének októberi műhelybeszélgetésének.

 A szokásokhoz híven az MTA KRTK Világgazdasági 
Intézetében (Budaörsi út 45.) megrendezett beszélgetés 
központi eleme Kőrösi István előadása köré épült, amely 
„25 évvel az újraegyesítés után – Németország pozíciói 
az EU-ban és Közép-Európában?” címet viselte.
 Németország vezető szerepe az Európai 
Unióban megkérdőjelezhetetlen. Az országot azonban 
elöregedő társadalom jellemzi, amely a termelékenység 
növekedésével ellensúlyozható. A VGI tudományos 
főmunkatársa elmondta azt is, hogy bár az újraegyesítés 
25 évvel ezelőtt történt, az egykori nyugati és keleti 
országrészek fejlődési pályája nem egységes. Az egykori 
Kelet-Németország felzárkózása lassú, jelenleg minden 
területen körül-belül 80%-os fejlettségi szinten van az 
egykori nyugat-német területekhez képest.
 A monetáris politika tekintetében Németország 
nem áll rosszul, ami annak is köszönhető, hogy az euró 
az egykori márka szabályai szerint lett kibocsátva, és 
e szerint is működik, ami szerencsés volt az országra 
nézve.

A több, mint 80 millió lakosú államot fejlett gazdasági 
környezet, kedvező és jól kiépített infrastruktúra 
és kiszámítható gazdasági környezet jellemzi. A 
fenntartható fejlődés terén is rendkívül erős az ország, 
energetikailag és technológiailag is fejlettebb ebben a 
tekintetben, mint a legtöbb európai ország.
 Az Európai Unióban betöltött vezető szerep 
Kőrősi István szerint annak is köszönhető, hogy 
Németország az egyetlen „global player” az EU-ban. 
Azonban az országnak és az Uniónak is számos 
kihívással kell szembenézni a közeljövőben. A közös 
kül- és biztonságpolitika ugyanis nem hatékony, gyakran 
hiányos, „erő helyett erőtlenség, egyensúly helyett 
egyensúlytalanság” jellemzi. A migrációs válság szintén 
komoly próbatétel elé állítja majd a német államot. 
A kormány sok bevándorlót tervez befogadni, mivel 
munkaerőre van szüksége, a korábbi tapasztalatok 
alapján azonban kijelenthető, hogy nagy valószínűséggel 
nem fog tudni mindenki beilleszkedni. Hogy ténylegesen 
így lesz e, arra a következő évtized adja meg a választ.

V
ilággazdaság
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Ők már megcsinálták! Te mire vársz?

Az MKT Unistar és MKT Corvinus szervezésében tartott előadást a Budapesti Corvinus Egyetem E épületének egyik 
előadójában Dr. Kádas Péter és a Lévai testvérpár. Az „Ők már megcsinálták, te mire vársz?” címmel meghirdetett 
október 20-i eseményre előzetesen kellett regisztrálniuk az érdeklődőknek.

 Dr. Kádas Péter orvos, közgazdász és 
sorozatvállalkozó személyes tapasztalatait egy 
szellemes diasorral megspékelve osztotta meg a 
megjelent diákokkal. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
észrevételei szerint manapság sokkal inkább számít 
a tudás például egy startup indításakor, mint a pénz. 
Véleménye szerint a magyar vállalkozóknak nem a 
tőkére illetve az ötletekre, hanem az azt megteremtő 
és megvalósító, széleskörű tudással rendelkező, 
csapatmunkára képes közösség kialakítására kellene 
fókuszálniuk. Mesélt a kockázatokról, saját példáját 
tárva közönsége elé, miszerint 18 évesen indította első 
vállalkozását, egy évvel később megszerezte az első 
millióját, 24 évesen 50 millióig jutott, majd a következő 
évet 0 forinttal zárta. Tanulságként megjegyezte, hogy 
hiába akarja legyőzni az ember a matematikát és a 
számokat „én leszek az, aki meg tudja csinálni”–alapon, 
ez lehetetlen. Dr. Kádas Péter szerint a legfőbb probléma 
azonban az, hogy jelenleg hazánkban nem nyújtanak 
olyan ismereteket az egyetemek, melyeket diákjaik a 
gyakorlatban tudnak használni. Előadásában kitért 
arra, hogy az internet által ma már sokkal könnyebb 
vállalkozást indítani, hátrányként megemlítette, hogy 
ezáltal sajnos jóval nagyobb a konkurencia és a verseny 
is. A vállalkozó egy olyan metaforikus gondolattal zárta 
beszédét, mely azokat a személyeket célozza meg, 
akik félnek belevágni: „Nem az az igazi vereség, ha a 
ringben nagyon megvernek, hanem ha vágysz arra, hogy 
felemeljék a kezed, de nem mersz felmenni a ringbe.”

 Az esemény második feléhez érkezve Lévai 
Balázs és Lévai Bálint vette át a szót. Mindkettejük 
rendkívül fiatalon tett szert nagy sikerre, mára Bálint (27) 
a BioTech USA vezetője, Balázs (29) pedig a cég export 
igazgatója. A testvérpár egyik legfontosabb tényezőként 
a profi nyelvtudást jelölte meg, véleményük szerint 
életükben hatalmas szerepet játszottak ugyanis az 
amerikai és oroszországi tanulmányútjaik. Előadásukban 
nagy szerepet kapott a cég bemutatása, ezen keresztül 
példázták a vállalkozás indításának nehézségeit 
és a későbbi lépcsőfokokat. Egy hallgatói kérdésre 
válaszolva kiderült, maximálisan hisznek termékeik 
hatásában, illetve hogy ez talán nem is hit kérdése, 
mert tények igazolják, hogy készítményeik működnek 
a gyakorlatban is. Dr. Kádas Péter szerint hazánkban 
is bőven van kielégítendő igény, a fiatalok mégis 
inkább külföldben látják a lehetőséget. Tulajdonképpen 
Európát nagyrészt meghódították, jövőbeli céljuk pedig 
az egész világot behálózó vállalatot faragni a BioTech 
USA-ból egy megfelelő bizalmi rendszer kiépítése által. 
Kockázatként ők is a számokat jelölték meg, szerintük 
fontos a megfelelő terv, muszáj előre megbecsülni a 
következő havi bevételt, és a szembejövő problémákat 
a lehető leghiggadtabban kezelni. Hangsúlyozták, 
hogy egy vállalkozás indításához a megfelelő team 
mellett szükség van karizmatikus, türelmes és 
figyelmes vezetőkre, akik értékelik alkalmazottaik 
munkáit és ötleteit. Emellett olyan egyéniségnek kell 
betölteni a legfelső pozíciókat, aki jó kommunikációs 
képességekkel rendelkezik és ezáltal képes kibontani 
az alkalmazottaktól érkező burkolt üzeneteket, majd ezt 
megértve megoldani a problémáikat.
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Startup-lázban égő egyetemisták
 Magyarország eddigi legnagyobb startup 
programjának második állomását a Műegyetem falai 
között rendezték meg október 27-én. Az MKT Unistar 
program szervezői egy igazán sikeres szakmabelit hívtak 
előadni. Az iGO egyik alapítója, Balogh Péter látogatott 
el hozzánk, aki saját bevallása szerint vállalkozási 
kisokosból lett blogger (Baconsült), és aki az MKT Unistar 
célközönségének nevezett szentháromságból (Hustler, 
Hacker, Hipster) a „Hacker-réteget” képviseli. Annak 
ellenére, hogy ez már a sokadik vállalkozásindításról 
szóló előadás volt a felsőoktatási intézményekben, szép 
számú hallgatóság gyűlt össze.
 Azt hinnénk, 2015-re már végigsöpört a startup-
láz, és lejárt lemez órákat zengeni egy újabb nemzetközi 
szinten is sikeres magyar kisvállalkozás beindításának 
buktatóiról és gyönyöreiről. Azonban a startup divat még 
mindig tart, sőt előadásról-előadásra több fiatal emeli fel 
a kezét annál a kérdésnél, hogy ki szeretne a jövőben 
startupnál dolgozni. Olyan sikeréhes fiatalok is akadnak, 
akik már saját startupot vezetnek. Balogh Péter angyal 
befektetőként és sokszoros tech-vállalkozó géniuszként 
igazán bennfentes vállalatvezetési tanácsokkal 
szolgálhatott nekik, s előadásából mi is megtudhattuk, 
mik a kötelező összetevői a sikeres startupoknak.

Ötlet – Minél jobb élményt minél több embernek 
nyújtani.
 Balogh Péter biztatta a hallgatóságot, hogy az 
informatika világában keressék a startup lehetőségeket. 
Mivel hazánk szinte összes sikeres startupja a tech-
világhoz tartozik, ezért különösen fontosnak tartja a 
fiatalság informatikai taníttatását. Továbbá fontos, hogy 
amikor a termékünk vagy szolgáltatásunk célközönségét 
határozzuk meg, mindenképpen gondolkodjunk 
nemzetközi célpiacban. Magyarország túl kicsi ahhoz, 
hogy egy világszinten sikeres vállalkozás teljes 
felvevőpiacát kitegye.

Csapat – Mindenkinek legyen feladata.
 Az induló vállalkozások egyik fő mentora szerint 
minimum 4–10 fős csapattal rendelkező startupoknak 
tudnak hasznos segítséget nyújtani. Fontos, hogy 
mindenkinek olyan feladata legyen, amit szívesen 
csinál, és kellő felelősség legyen a vállán ahhoz, 
hogy magáénak érezhesse a céget. Mivel az alapítók 
általában barátokból verbuválódnak, egyrészt könnyebb 
az összhang megteremtése, másrészt akár barátságok 
mehetnek tönkre az esetleges egyet-nem-értések során.

Tőke – Önerőből, ha lehet.
 Az a legjobb, ha önerőből tudjuk megteremteni 
a startup indításhoz szükséges tőkét. Ha pedig mégis 
külső tőke bevonására szorulnánk, tegyük azt minél 
később! Egy nagyon kezdetleges vállalat ugyanis nagyot 
tud bukni, ha a befektetés túl korán történik. 
 Az előadás talán legfontosabb megállapítása az 
volt, hogy egy startup cég vezetője lehet úgy milliomos, 
hogy nem is tud róla. Pontosabban a saját bőrén nem 
érzi a változást, hiszen nyilván a bevétel visszaforgatása 
miatt a profit realizálása jóval később történhet meg 
annál, hogy a cég értéke eléri a csillagos eget. Az 
előadás után hosszú sorban várakoztak az egyetemista 
startupperek, hogy személyesen tehessék fel kérdéseiket 
a startup-gurunak.
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Japán csoda alapjai, avagy a minőség születése

 Az előadás első felében a japánok által létrehozott 
Kaizen módszerbe kaphatott betekintést a nagyérdemű, 
melyet a végén Dr. Rontó Attila egy gyakorlati példával 
igazolt is.
 Prezentációja elején olyan alapvető igazságokat 
fogalmazott meg, amelyek hiánya nélkül (emberség, 
igazságosság, szertartás, tudás, szavahihetőség) az 
ember csak félember, a siker pedig félsiker! Vagyis 
az együttes összhatásuk teremti meg a hőn vágyott 
elismertséget és eredményességet.
 Mint mondta, az országok társadalmi helyzetei 
is fontos szerepet töltenek be az üzleti életben. Ha a 
társadalomnak vannak elvei, akkor gazdaságilag is 
fejlődni fog. Ehhez viszont elengedhetetlen az identitás 
megőrzése. Majd ezt követően rátért a Kaizenre, amelyet 
különösen fejlesztésben, gyártásban, mérnöki és üzleti 
területeken alkalmaznak. Nevének jelentéséből adódóan 
(Kai = jobb, zen = irányba) a szervezet a folyamatok és 
dolgozók állandó fejlesztésével működik.

Az MKT (Magyar Közgazdasági Társaság) OE szervezésében került sor 2015. október 7-én Dr. Rontó Attila japán 
szakértő és üzleti tanácsadó előadására. Az esemény céljául az üzleti tanulmányokat folytató hallgatóknak, illetve 
az ezen területen végzett munkakeresőknek hasznos tanácsokkal való ellátása szolgált.
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 A módszer lényege, hogy a tökéletesség 
hiányából adódóan mindent újítani, jobbítani kell. A 
szervezet számára legfőbb értékül a dolgozók, illetve 
a vevők szolgálnak. A felső vezetés tartja mozgásban, 
ugyanakkor tartalmát az alkalmazottak ötletei alakítják. 
Majd a szóban forgó módszer előnyeiről tett említést, 
amelyek miatt a fejlett piacgazdaságokban, így érthetően 
a nyugati, illetve keleti demokráciákban (s köztük 
Japánban) előszeretettel alkalmazzák. Mivel az utóbbi 
évtizedekben ugrásszerűen felgyorsult a technikai, s 
általa a tudományos, gazdasági fejlődés, így különösen 
nagy szükség van olyan irányelvekre, amelyeket 
alkalmazva már eleve úgy indulnak neki üzletemberek, 
közgazdászok, politikusok az egymással, illetve 
egymás közötti versengésnek, hogy az ne sértő, hanem 
előbbre vivője legyen egy-egy ország gazdaságának, 
kereskedelmének.

Gyócsi Zsófia
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Szabó Péter előadása Kubáról

Kuba szolgáltatta a fő témát a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztályának legutóbbi rendezvényén. Szabó 
Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának dékánja tartott előadást október 14-én 
Győrben, az MTA KRTK RKI NYUTO épületében.

 Szabó Péter 2012-ben egy kutatói expedíció 
tagjaként jutott el Kubába, ezen a tanulmányúton szerzett 
tapasztalatairól beszélt a hallgatóságnak a „Tudós 
elődeink nyomában Kuba szigetén” című előadásán.
 A Magyar Földrajzi Társaság előadásán 
természetesen nem hiányozhatott a szigetország 
domborzati viszonyainak bemutatása. Kuba szigetének 
a két szélén és a közepén található 1-1 hegyvidék, az 
ország többi részét alföld borítja. Mivel az expedíció 
az őshonos növényfajokat vizsgálja, az egyik hegyvidék 
volt az elsődleges úti cél.
 Az Apáczai Csere János Kar (amely 2016-
tól a Széchenyi István Egyetemhez kerül) dékánja 
megemlékezett a Kuba felfedezésében elévülhetetlen 
érdemeket szerző felfedezőkről is. Alexander von 
Humboldt, Charles Wright, Erik Leonard Ekman és 
Johannes Bisse mellett egy magyar botanikus, Borhidi 
Attila munkássága is említésre méltó a karibi ország 
növényvilágának felfedezésében.

 Kuba nem tartozik a legfejlettebb országok 
közé. Az ország napjainkban is kommunista 
államberendezkedés szerint működik, és sok helyen 
megfigyelhető a szegénység és az elmaradottság. A 
munkanélküliség magas, a higiénia pedig sok helyen 
hiányzik. A közlekedés messze elmarad a nálunk 
megszokottól.
 Az ország a dohánytermesztésből és a 
szivargyártásból él, a legtöbb egyéb ipari szegmens 
nincs megfelelően kiépítve. Che Guevara kultusza 
a mai napig megfigyelhető, a forradalmár arcképe a 
falakról, a pólókról és az autók fényszórójáról is gyakran 
visszaköszön.
 Az ország növényvilága azonban rendkívül 
gazdag. Előadása zárásaként Szabó Péter számos 
érdekes növényt bemutatott, többek között a sokat 
emlegetett mangrove fát és a microcycas calacoma 
nevű fajt, amely csak Kubában lelhető fel, és alig 100 db 
él belőle a Földön. A növény érdekessége, hogy a kréta 
kor óta semmit nem változott.

Földrajz



12.30 - 13.30 Ebéd (Krúdy-terem)

Szakmai eredmények a projekt eredményeiből
Levezető elnök: Kovács András Donát, MTA KRTK RKI
13.30 - 13.45 Tagai Gergely: Demográfiai előreszámítások
13-45 - 14.00 Márkusné Zsibók Zsuzsanna: Gazdasági 
modellezés
14.00 - 14.15 Farkas Jenő, Lennert József: A 
földhasználat-változás modellezése
14.15 - 14.30 Baranyai Nóra, Varjú Viktor: Kérdőíves 
vizsgálat a lakosság klímaváltozással kapcsolatos 
ismereteiről és attitűdjeiről
14.30 - 14.45 Kérdések és válaszok

14.45 - 15.45 Kerekasztal-beszélgetés: A jövő társadalmi-
gazdasági területi folyamatai: a kutatási eredmények 
hasznosíthatósága a helyi és országos közpolitika-
formálásban
Résztvevők: Kőhegyi Gábor (Dipol Humánpolitikai 
Intézet), Fülöp Orsolya (Energiaklub), Kajner Péter 
(NATéR), Iványi Zsuzsanna (REC), Antal Z. László (MTA 
TK)
Moderátor: Suvák Andrea, MTA KRTK RKI

15.45 – 16.00 Zárszó

2015. december 7. hétfő
MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

9.45 - 10.00 Regisztráció
Levezető elnök: Lados Mihály, osztályvezető, MTA KRTK 
RKI
10.00 - 10.30 Megnyitó beszédek:
Pálné Kovács Ilona, igazgató, MTA KRTK Regionális 
Kutatások Intézete
Norvég Királyság Nagykövetsége képviselője

10.30 - 10.45 Bálint Judit: Az Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz program bemutatása
10.45 - 11.00 Szépszó Gabriella: Új regionális 
klímamodellek a Kárpát-medencére
11.00 - 11.15 Czirfusz Márton: A Magyarország hosszú 
távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának 
előrejelzése projekt bemutatása
11.15 - 11.30 Kérdések és válaszok

11.30 - 12.30 Kerekasztal-beszélgetés a NATéR 
kiterjesztése más szektorokra pályázati kiírás szakmai 
eredményeiről
Résztvevők: Czirfusz Márton (NATéR), Fodor Nándor 
(AgraTéR), Bihari Zita (KRITéR)
Moderátor: Hoyk Edit, MTA KRTK RKI
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UniStar, the startup competition
Patrícia Hanis

UniStar is the biggest startup competition in Hungary, 
organized by the Hungarian Economic Association’s 
Youth Comittee. The first introductory lecture of this 
project was on 20th October. The performers were Péter 
Kádas and the Lévai brothers, Balázs and Bálint.

UniStar, the startup competition
Ildikó Bencsik

UniStar is the biggest startup competition in Hungary, 
organized by the Hungarian Economic Association’s 
Youth Comittee. The second introductory lecture of this 
project was on 27th October. The performer was Péter 
Balogh.

The pillars of the Japanese wonder, the 
born of the quality
Zsófia Gyócsi

The Hungarian Economic Association’s Youth Comittee 
of University of Óbuda organized an event about Japan. 
Attila Rontó is the expert on this Asian country, and 
talked about the secret of the Japanese wonder: the 
Kaizen.

Péter Szabó’s presentation about Cuba
Marcell Tóth

The Hungarian Geographic Association has a local 
group in Győr, and this team organizes some interesting 
events in every semester. In this october they invited 
Péter Szabó, who is the dean of the West-Hungarian 
University. The main topic of his presentation was Cuba, 
when he worked in 2012 as a botanist explorer.

Hungary’s role in the climate protection
Marcell Tóth

The climate change is a very actual topic nowadays. 
In this year, the United Nations will organize a global 
climate summit. It was the cause of this conference, 
when the experts and the policy makers could explained 
our opinions about this theme.

Conference about the Hungarian national 
budget
Marcell Tóth

The Hungarian Economic Assosiation and the Fiscal 
Council of Hungary organized a conference about 
the newest background studies for the Fiscal Council 
of Hungary. In this event, the authors of this reports 
presented their forecasts.

25 years after the reunion of Germany
Marcell Tóth

25 years ago was the reunion of Germany. Nowadays, 
this country is a global player and the leader nation of 
the Europen Union. In the Institute of World Economics’s 
last workshop, István Kőrösi talked about Germany’s 
position in the EU and the World.
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