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 A nyár már javában zajlik, az érettségik és a 
vizsgaidőszakok is véget értek, így – akinek van – 
már tart a vakáció.
 A GazMag szerkesztősége azonban nem 
megy el nyári szünetre, júliusban is igyekszünk 
érdekes információkkal szolgálni olvasóinknak. 
Beszámoltunk többek között a Fiatal Regionalisták 
IX. Konferenciájáról, a Munkaerőpiaci Tükör idei 
kiadásáról és a győri Területi tőke-workshopról is. 
Szintén helyet szenteltünk a budapesti Olimpia-
rendezéssel kapcsolatos párbeszédnek is, amely 
mindig egy nagy léptékű esemény az adott város 
életében, de megosztó téma is egyben.
 Az elkövetkező hónapokra minden kedves 
olvasónknak kellemes nyaralást, a GazMag júliusi 
számához pedig kellemes időtöltést kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



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

A rendezvény plenáris ülésein előadást tart a többi 
között Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,  
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kovács 
Árpád, az MKT és a Költségvetési Tanács elnöke, Nagy 
Márton, az MNB ügyvezető igazgatója, leendő alelnöke, 
Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke, az MKT 
alelnöke, valamint Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. 
elnök-vezérigazgatója is, a szekciók előadói között pedig 
várhatóan ott lesz Simon Attila István, a Földművelésügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkára, Dányi Gábor, 
a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések 
koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, Windisch 
László, az MNB alelnöke, Barcza György, az Államadósság 
Kezelő Központ vezérigazgatója vagy éppen Pelczné Gáll 
Ildikó, az Európai Parlament alelnöke, az MKT Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének alelnöke.
 
Az 53. Közgazdász-vándorgyűlés folyamatosan 
frissített programtervezete, a konferencia helyszíneivel, 
a szálláslehetőségekkel és a regisztráció feltételeivel 
kapcsolatos információk, valamint az elmúlt évek 
közgazdász-vándorgyűléseinek előadásai megtalálhatók 
a http://kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu oldalon, 
és ugyaninnen már elérhető az on-line regisztrációs 
rendszer is!
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk az 53. Közgazdász-
vándorgyűlésen, 2015. szeptember 3. és 5. között a 
Miskolci Egyetemen!
(Forrás: www.mkt.hu)

Jublilált az RMKT
Csalóka dolog mindössze 25 évről beszélni – az 
erdélyi magyar közgazdász közösség szakmai 
szerveződése ugyanis gyakorlatilag egyidős a Magyar 
Közgazdasági Társaságéval. A gyökereink pedig nem 
csupán hasonlóak, de pontosan ugyanazok –  mondta 
köszöntőjében Kovács Árpád, az MKT elnöke július 4-én 
Kolozsvárott, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 
fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepi közgyűlésen. Testvérszervezetünk jubileumi 
közgyűlésén az MKT-t elnökünk mellett Halm Tamás, az 
MKT elnökségi tagja, korábbi főtitkára képviselte.
(Forrás: www.mkt.hu)

53. Közgazdász-vándorgyűlés - Már lehet jelentkezni
A fejlődés és a felzárkózás témakörére fókuszál a Magyar 
Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése, 
amelynek 2015. szeptember 3. és 5. között a Miskolci 
Egyetem ad otthont. Az idei konferencia a hagyományos 
témák – a nemzetgazdaság helyzete, a bankrendszer 
aktuális kérdései, a monetáris politika és a költségvetési 
folyamatok vizsgálata, az európai uniós források 
felhasználása – mellett foglalkozni kíván az Észak-
magyarországi régió speciális helyzetével, például 
az újraiparosítással, a foglalkoztatás és a szociális 
szféra problémáival, a határ menti együttműködés 
lehetőségeivel, a közlekedés fejlesztésével, valamint a 
turizmussal is. Részletes program és jelentkezés: http://
kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu



Rövid hírek
Megjelent a Perspectives of Renewable Energy in the 
Danube Region című kötet
A 2015. március 26-27-én Pécsett rendezett nemzetközi 
konferencia válogatott előadásait tartalmazó kötet teljes 
terjedelmében letölthető az alábbi linken:
h t t p : // w w w . r e g s c i e n c e . h u : 8 0 8 0 / j s p u i /
handle/11155/946

The energy production in the Danube region is 
predominantly based on fossil and nuclear energy 
sources contributing to climate change and endangering 
the ecosystem and lowering the quality of life. While in 
the last decade the share of renewable energy sources 
(RES) has grown steadily in final energy consumption, 
the national energy strategies in the Danube region are 
still mainly based on fossil and nuclear sources. The 
international financial crisis and the prolonged recession 
have pushed the issues of environmental protection and 
sustainable energy production in the region into the 
background. The existing RES technologies and plants 
are in some cases only pilot or small scale projects and 
they can not spread to their full extent due to political, 
legal, administrative, economic and technical barriers.
 
Although a lot of studies try to quantify the Renewable 
Energy Source (RES) potential in the EU and worldwide, 
the methodology of assessment varies from country to 
country, from author to author and from time to time. This 
makes impossible to compare the results because of the 
diverting assumptions, time horizons and methodology 
(NREL 2012). Moreover, any informed decision on 
energy policy should consider the interlinks of energy 
supply and consumption to ecological, economic and 
social dimensions. Thus, the goal of the book is to 
advance in the sound assessment of RES potentials 
in the Danube Region as weil as in understanding the 
ecological, economic and societal aspects related with 
the deployment of those potentials.
(Forrás: www.rkk.hu)

Az MTA Világazdasági Intézet következő csütörtöki 
műhelybeszélgetése
Július 2. csütörtök, 10:00
Meisel Sándor . Az EU nemzetközi kereskedelmi 
kapcsolatainak új fejleményei

Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 
45.804-807-es előadóterem.
(Forrás: www.vki.hu)

Prospects of the Visegrad cooperation: identifying 
convergign and diverging factors
The Hungarian Academy of Sciences and the 
International Visegrad Fund in cooperation with Warsaw 
School of Economics (PL), Institute for European Policy 
in Prague (CZ) and Institute of Economic Research, SAS 
(SK) are inviting you to the international conference and 
book launch „Prospects of the Visegrad cooperation: 
identifying converging and diverging factors” to be held 
on 21 July 2015, at 1014 Budapest, Országház utca 30.; 
“Jakobinus Hall”.

Registration and participation can be confirmed at vgi.
titkarsag@krtk.mta.hu 

The conference is part of the project „Prospects of the 
Visegrad cooperation in changing economic, political 
and social conditions“ financed by the Visegrad Strategic 
Program (Strategic Grant) project number: 31210045.

Részletek: http://vki.hu/news/news_860.html 
(Forrás: www.vki.hu)



Fiatal Regionalisták IX. Konferenciája

A két földrészen fekvő, nagy kiterjedésű országnak 
főleg az európai részen elhelyezkedő, és a nyersanyag-
kitermelésre specializálódott régiói fejlettebbek, miközben 
más területei rendkívül elmaradottak. Az ország K+F 
ráfordításai azonban a GDP arányában is jelentősek. Hat 
tudományvárossal és 1046 felsőoktatási intézménnyel 
rendelkezik, illetve tudományos-technológiai parkok is 
fontos részét képezik a rendszernek.
 Reisinger Adrienn a Széchenyi István Egyetem 
adjunktusaként lépett pulpitusra, és beszélt a társadalmi 
részvétel szerepéről. Ismertette az aktív demokrácia 
jellemzőit, például a felelősségvállalást, az oktatás 
szerepét, a civil-barát önkormányzatok ismérveit és az 
ún. “empowerment”-et. Elmondta, hogy a civileknek nincs 
vagyonuk és hatalmuk, azonban van szaktudásuk, amit 
a közösség szolgálatába állíthatnak. Ebben az oktatás 
szerepét meghatározónak nevezte meg.
 Rechnitzer János egyetemi tanár az elmúlt 
25 év területi folyamatainak változásairól számolt 
be a résztvevőknek. Elmondta, hogy bár vannak jó 
kezdeményezések és ötletek, a területi politika sokszor 
gyenge hatékonysággal működik. Úgy látja, hogy a 
decentralizáció erősödése helyett inkább új centralizációs 
folyamatok vannak kialakulóban.
 Az Európai Unió és Magyarország területi 
politikájának folyamatait Faragó Lászlótól hallhattuk. 
Az MTA KRTK RKI tudományos főmunkatársa főleg 
Közép-Kelet-Európa szemszögéből vizsgálta a dolgokat. 
Elmondta, hogy az Unión belül a centrum és a periféria-
térségek között eltérések figyelhetők meg. A kohézió 
csökkenése és a divergencia erősödése szintén 
szemmel látható tényezők. Bár szükség lenne egy 
előremutató, célratörő kohéziós politikára, ezt maga az 
Unió is alárendelte az EU2020 stratégiának. A szakember 
szerint egy “place-based” szemlélet irányába elmozduló 
paradigmaváltásra lenne szükség.

 A konferencia Rechnitzer János köszöntőjével 
kezdődött, aki mindhárom házigazda szervezetben 
vezető tisztséget tölt be. Köszöntője után Pálné Kovács 
Ilonának adta át a szót; az MTA KRI Regionális Kutatások 
Intézetének igazgatója tartotta a rendezvény első 
előadását, melynek középpontjában a “place-based” 
fejlesztéspolitika és a központosított kormányzás állt. 
Ismertette a regionalizmus és a decentralizáció hazai 
helyzetét, és ezek hiányosságait is. Az abszorpciós 
kapacitás és az úgynevezett „gyenge kormányzás” 
(decentralizáció) tekintetében a nemzetközi 
rangsorokban hátul szerepel az ország. Elmondta, 
hogy a kohéziós politikában számos kihívás áll hazánk 
előtt, mivel a fejlesztéspolitikai szükségletek és a 
kormányzati feltételrendszer közötti kapcsolatoknál a 
“fából vaskarika” esete áll fenn.
 Fábián Attila, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem docense a kulturális teljesítmény és a 
versenyképesség összefüggéseit tárta a hallgatóság 
elé. Bár megállapította, hogy a kulturális teljesítmény 
versenyképességet javító tényező, azonban felhívta 
a figyelmet arra, hogy egy nehezen definiálható és 
sok változót magába foglaló dologról van szó, éppen 
emiatt nem könnyű mérni. A kultúra iránti érdeklődés 
azonban alacsonyabb, mint az elvárható lenne. Ennek fő 
okaiként a felmérésben megkérdezettek az időhiányt, a 
költségvonzatot és az információhiányt nevezték meg.
 Horváth Gyula az MTA KRTK RKI tudományos 
tanácsadója Oroszország regionális egyenlőtlenségeiről 
tartott előadást. A témaválasztás nem volt véletlen, 
ugyanis Oroszország a harmadik legdifferenciáltabb 
ország a világon.

„Távol és közel, az elmúlt 25 év területi folyamatai, szerkezetei, intézményei, ahogy az új generáció látja.” Ezzel 
az alcímmel került megrendezésre 2015. június 19-20-án, Győrben a Fiatal Regionalisták IX. Konferenciája. A 
konferenciát kétévente szervezi meg a Magyar Regionális Tudományi Társaság, az Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének Nyugat-magyarországi 
Osztálya és a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.
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 A konferencia második napján a szekcióülések 
kerültek középpontba. A nyolc szekció (A városhálózat 
átalakulása, Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 
Vidéki terek átrendeződése, Domináns szektorok 
a térszerkezet alakításában, EU hatása a területi 
folyamatokra, A területi különbségek dimenziói, Új 
fejlesztő erők, Területi politika és tervezés) hűen a Fiatal 
Regionalisták Konferenciája névhez ezen a napon főleg 
fiatal szakemberek előadásaiból állt. A konferencia 
zárásaként a résztvevőknek lehetősége nyílt csoportos 
tárlatvezetés keretein belül megismerni a Batthyány 
Gyula kiállítást a győri Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeumban.

 A plenáris ülés utolsó előadása Pásztor Szabolcs 
nevéhez fűződött, aki a Magyar Nemzeti Bank által 
gondozott Hitelintézeti Szemle felelős szerkesztője. 
Ő a magyar én angol nyelven egyaránt megjelentetett 
folyóiratban történő publikáció lehetőségeit ismertette a 
hallgatósággal, egyúttal megosztotta azt az információt, 
hogy a korábbi lapszámok a www.hitelintezetiszemle.hu 
oldalon ingyenesen hozzáférhetőek.
 A plenáris ülést követően sikeres győri vállalkozók 
meséltek sikereikről és az elmúlt évek kihívásairól egy 
vállalkozói kerekasztal keretein belül. Megismerhettük 
Bogisich Ferencet és Qualitative Productions Zrt-t, így 
egy „one-man show” vállalat tárult a szemünk elé. A 
nyomdaiparba is betekintést nyerhetett a hallgatóság, 
köszönhetően Radek Józsefnek és a Palatia Nyomdának. 
A generációváltás előtt álló vállalatok mellett jelent 
voltak olyan cégek is, melyeknél már a második generáció 
kezében van a gyeplő. Horváth Ferenc testvérével 
együtt irányítja az Alcufer Kft-t, amely fő tevékenysége 
mellett a gyirmóti labdarúgócsapat életének is szerves 
része. Szintén egy testvérpár áll a Borsodi Műhely Kft. 
élén, Borsodi Mónika és Borsodi László. A jelenlévő 
cégvezetők szinte mindegyike folyamatosan fejlődő 
vállalatot képviselt, így nem véletlen, hogy az innovációt 
mindannyian fontos tényezőnek állították be. Bár győri 
cégekről van szó, egyikük sem csak Győrben működik, a 
többség más városokban is rendelkezik telephellyel. Az 
vezetői utódlás kérdését mindannyian kulcsfontosságú 
tényezőnek tartják, függetlenül attól, hogy már túlesett e 
rajta cégük, vagy még előtte áll a vállalat.

Tóth Marcell

A Fiatal Regionalisták IX. Konferenciájának “Területi 
politika és tervezés” szekciójában lapunk főszerkesztője 
is előadást tartott. Tóth Marcell előadása “A GazMag 
online havilap ökológiai lábnyoma” címet viselte.
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 Szalavetz Andrea kicsit gyakorlatiasabb 
vizekre evezett, a Világgazdasági Intézet tudományos 
főmunkatársa a feldolgozóipar jövőjéről beszélt. 
Elmondta, hogy a feldolgozóipar GDP-aránya csökken, 
ugyanakkor az ágazathoz tartozó kibocsátás és export 
növekszik. Ebben jelentős szerepe van az értékláncnak, 
amelyben megtalálható a szolgáltató szektor is. A fejlett 
országokban napjainkban zajló folyamatokat akár a 
negyedik ipari forradalomnak is nevezhetnénk, ugyanis 
„a gyártási eljárások műszaki fejlődése megváltoztatta 
(meghatározott) iparágak szerveződését”. Előadását 
azzal zárta, hogy a korábbiaknál aktívabb, de átgondolt 
iparpolitikára van szükség – nem csak nálunk, hanem a 
többi fejlett országban is.
 A nap utolsó előadását a házigazda RKI NYUTO 
képviseletében Dr. Rechnitzer Jánostól hallhattuk. 
A győri Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 
Iskola vezetőjeként is ismert professzor a győri 
modellt mutatta be. Győr sikereinek okát történelmi 
aspektusában is vizsgálta, kihangsúlyozva a területi 
tőke jelentőségét is. A város fejlődését hét nagyobb 
szakaszra osztotta, melyből az utolsót, a napjainkban is 
zajló, a várost járműipari körzetként bemutató szakaszt 
Győr második aranykorának vizionálta. Elmondta, hogy 
a területi tőke szakirodalmából jól ismert „triple helix”-
modell Győr esetében a megszokott három helyett négy 
pillérből áll, ezek a gazdasági szereplők (köztük az 
Audi és más vállalatok), a tudástér (élén a Széchenyi 
István Egyetemmel, de ide tartoznak az országos hírű 
középiskolák is), az önkormányzat és a közösség (erre 
jó példa a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi- 
és Iparkamara). Gondolatait azzal zárta, hogy a sok 
kutatás után sem lehet egyértelműen leírni a győri 
modell sikerének összetevőit, az elért eredményekhez 
a befektetett munka mellett minden bizonnyal a „hely 
szelleme” is hozzájárul.

 A vándorszeminárium, melynek az MTA KRTK 
Regionális Kutatások Intézetének Nyugat-magyarországi 
Tudományos Osztálya volt a házigazdája, fő témája 
az újraiparosítás volt, ebben a témában mindhárom 
intézet egy-egy szakemberétől hallhattak előadást az 
érdeklődők.
 Elsőként Lux Gábor, a Regionális Kutatások 
Intézetének tudományos munkatársa tartott előadást, 
melyben az iparosodás és az újraiparosodás szerepét 
mutatta be napjaink posztgraduális gazdaságában. 
Felhívta a figyelmet az iparosodás térbeli és időbeli 
differenciáira, melynek következtében vannak sikeresebb 
és kevésbé sikeres ipari térségek. Az iparosodottabb 
térségek sikerben sokszor döntő szerepe van egy-egy 
helyben működő nagyvállalatnak (erre jó példa Győr és az 
Audi együttműködése is). A sikeresebb ipari központok 
vonzereje gyakran a koncentrációs folyamatok 
erősödésében is megmutatkozik. Az újraiparosítás fő 
céljainak a stabilitás biztosítását tartja, kiemelve azt 
is, hogy el kell kerülni az ipari hálózatok felbomlását. 
A célok mellett a kockázatokat is ismertette a pécsi 
szakember, így a közepes jövedelmű fejlődés csapdáját 
és az eltűnő közép(osztály) csapdáját is nem kívánt 
mellékhatásnak mutatta be, de nem elhanyagolható 
tényező az erős ipari körzetek felé irányuló belső migráció 
sem. Elmondta, hogy a globális versenyre és a növekvő 
tényezőmobilitásra történő megfelelő reagálás fontossá 
válik a jövőben, ugyanis a „magasabb út vonzereje” és 
az „alacsony út csapdája” szétszakadáshoz, a térségek 
közötti különbségek még nagyobb növekedéséhez 
vezethet.
 A szakmai kitekintés után a fogalmak tisztázása 
és a használt elméletek történetének bemutatás 
került porondra. Ezt Madarász Aladár, a Közgazdaság-
tudományi Intézet tudományos főmunkatársa vállalta 
magára. A szakmai berkekben egyre inkább emlegetett 
„új merkantilizmus” elmélettörténetét a történelem 
nagyobb eseményein és a korábbi gazdasági válságokon 
keresztül tárta elénk.

Tóth Marcell

Vándorszeminárium az újraiparosításról
Folytatódott a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának 
vándorszeminárium-sorozata. A három intézet közös tanácskozására ezúttal Győrben került sor, június 15-én.



 A következő előadás során Tóth Balázs István 
fejtette ki véleményét a területi tőke koncepcióval 
kapcsolatosan. Bemutatta többek között az endogén 
jellegű növekedés elméletét és a pályafüggőség fogalmát 
is. A Nyugat-magyarországi Egyetem adjunktusa 
kihangsúlyozta, hogy a területi tőke koncepciójában 
a helyi erőforrások szerepe fontos tényező. Előadása 
végén kritikai észrevételekkel is illette a területi tőke 
fogalmát. Bár úgy gondolja, hogy ez egy valós fejlesztési 
esély lehet, ugyanakkor annak is fennáll a veszélye, 
hogy pusztán egy divatfogalommá válik a szakemberek 
körében. A területi tőke fő problémájának a túl tág (OECD 
által meghatározott) definíciót és az önálló, letisztult 
módszertan hiányát tartja.
 Napjaink multidiszciplináris világának egyik 
előnye, hogy sokszor több tudományterület szemüvegén 
keresztül tudunk vizsgálni dolgokat. Ez a területi tőkére 
is igaz, ennek ékes bizonyítéka Bodor Ákos és Grünhut 
Zoltán előadása, akik kutatásuk során szociológiai 
megközelítésből vizsgálták ezt a kérdéskört. A két 
szakember a területi tőkének két fontos elemét, a 
társadalmi tőkét és a kapcsolati tőkét helyezte előtérbe, 
ugyanis egy adott terület sikeréhez nagyban hozzá tud 
járulni az ott élő emberek által alkotott együttműködési 
hálózatok és partnerségek rendszere. Ezek a tényezők 
azonban nehezebben mérhetőek, és nehezebben 
is kutathatóak, hiszen többek között olyan nem 
kézzelfogható dolgokat kellene számszerűsíteni, mint az 
immateriális elemek, a bizalom, a társadalmi nyitottság, 
vagy a kulturális közeg.

 A rendezvényen elsőként Dr. Rechnitzer János 
egyetemi tanár, a Regionális- és Gazdaságtudományi 
Doktori Iskola vezetője ragadta magához a szót. „A 
területi tőke és a győri modell” című előadását a 
területi tőke sokoldalúságának bemutatásával kezdte, 
ugyanis elmondása szerint a területi tőke a kulturális-, 
a társadalmi- és a gazdasági tőke közös metszete, 
amely elősegíti az innovációt. Úgy gondolja, hogy ez 
a területi tőke Győrben mindig is jelentős volt, ezt 
történelmi aspektusában is vizsgálta, és be is mutatta 
a hallgatóságnak. A város fejlődését hét nagyobb 
szakaszra osztotta, melyből az utolsót, a napjainkban is 
zajló, a várost járműipari körzetként bemutató szakaszt 
Győr második aranykorának vizionálta. Elmondta, hogy 
a területi tőke szakirodalmából jól ismert „triple helix”-
modell Győr esetében a megszokott három helyett négy 
pillérből áll, ezek a gazdasági szereplők (köztük az 
Audi és más vállalatok), a tudástér (élén a Széchenyi 
István Egyetemmel, de ide tartoznak az országos hírű 
középiskolák is), az önkormányzat és a közösség (erre 
jó példa a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi- 
és Iparkamara). Gondolatait azzal zárta, hogy a sok 
kutatás után sem lehet egyértelműen leírni, a győri 
modell sikerének összetevőit, az elért eredményekhez 
a befektetett munka mellett minden bizonnyal a „hely 
szelleme” is hozzájárul.

Diskurzus a területi tőke koncepcióról
A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és az MTA KRTK Regionális 
Kutatások Intézete közösen szervezett workshopot a területi tőke koncepcióval kapcsolatos módszerek, 
észrevételek megvitatása céljából. A június 15-én lebonyolított szakmai programnak a győri Széchenyi István 
Egyetem volt a házigazdája.

Tóth Marcell

G
azdaság

MTA KRTK



G
az

da
sá

g A világgazdaság helyzete 2015-ben

 A válságból való kilábalás ugyan már 
megkezdődött, de ennek üteme országonként nagyon 
eltérő. A többek között a pénzmennyiség növelési 
ütemének változtatásával és a mennyiségi lazításokkal 
operáló Amerikai Egyesült Államok jobban oldotta meg 
a kilábalást, mint az Európai Unió és tagországai.
 Farkas Péter azt is elmondta, hogy továbbra 
is a kínai-amerikai tandem szerepe határozza majd 
meg a világgazdaságot. Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a 2008-as válság és az 1929-es válság a számos 
hasonlóság ellenére nagyon különbözik egymástól, így az 
akkori válságkezelési megoldások ma nem működnek. 
A jelenlegi gazdasági helyzetben benne van egy újabb 
dotcom-lufi esélye is.

 Az MTA KRTK Világgazdasági Intézete (Budaörsi 
út 45.) adott otthont a rendezvénynek, melyen Farkas 
Péter tartotta meg előadását „A világgazdaság helyzete 
2015-ben” címmel.
 A nemzetközi gazdasági helyzet elemzésekor 
nem lehet szó nélkül elmenni a gazdasági válság 
hatásai mellett. A korábbi válságok elemzése kapcsán 
megfigyelhető volt, hogy a körülbelül 22 hónapos 
recessziót és nagyjából 20 hónapos pangási periódus 
követi. Ez után a három és fél év után kezdődik 
meg a fellendülés, és a válság után hét évvel már 
megfigyelhetőek a stabilitás jelei. Ezen tapasztalatok 
alapján 2015-ben már érzékelhetőnek kellene lennie 
ennek a stabilitásnak. Az, hogy ezt nem érzékeljük, 
nem feltétlenül a mi hibánk, ugyanis a nemzetközileg is 
elismert szakíró, Nouriel Roubini is elhúzódó pangásról 
írt a közelmúltban.

A világgazdaság aktuális és várható helyzetének elemzése az egyik főbb profilja a Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének, így nem meglepő, hogy 
minden évben tanulmányokat és előadásokat szentelnek a témának, a júniusi műhelybeszélgetésük is e köré 
szerveződött.

Tóth Marcell

 A workshop összegzéseként elmondható, hogy 
az ország különböző részeiről érkezett szakemberek 
egyetértettek a területi tőke fontosságában és mérésének 
szükségességében, azonban szinte mindannyian úgy 
vélték, hogy a koncepcióban és a módszertanban a 
jövőben célszerű lenne kisebb-nagyobb javításokat 
eszközölni.

 Jóna György a Debreceni Egyetem oktatójaként 
érkezett a rendezvényre, és a területi tőke koncepció 
újragondolásával kapcsolatos elképzeléseit mutatta 
be a hallgatóságnak. Előadását a Camagni-féle területi 
tőke komponensfelosztás ábrájával nyitotta, ami olyan 
szempontból is érdekes, hogy ezt az ábrát a workshop 
minden előadója beletette prezentációjába. Jóna György 
az újragondolt koncepciója szerint a területi tőkét 
hét alindexre bontaná: gazdasági-, infrastrukturális-, 
intézményi-, társadalmi-, humán- és kulturális tőkére. 
Ezzel a felbontással úgy véli, hogy jobban kiderülhetnének 
az egyenlőtlenségek, és talán elkerülhető lenne az 
erőltetett területi tőke-növekedés is. Tóth Marcell
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Munkaerőpiaci Tükör 2014

eloszlásával és a rendszerbe történő beragadással 
is foglalkozó elemzéssel részletesebben a GazMag 
előző, 2015. júniusi lapszámában részletesebben is 
foglalkoztunk.
 Köllő János azt a kérdést válaszolta meg, 
hogy „Hol dolgoznak a közmunkások?”. Kutatásában 
a 2011-es év közmunkásainak előéletét (2003 és 
2010 közötti munkapiaci pályafutását), illetve a 2011-
et követő további pályáját vizsgálta. Ezek alapján 
megállapítható, hogy a közmunkások 75%-a dolgozott 
valamennyit 2003 és 2010 között, de egy emberre 
vetítve átlagosan 3 munkaperiódust dolgoztak végig, 
és egy átlagos munkaperiódus 5,6 hónap hosszúságú 
volt. A közmunkások jelentős része korábban, és később 
is alkalmi, szezonális, nem hosszú távú munkával 
kereste a kenyerét. Elmondta, hogy a közmunkások 
visszavezetése stabil állásokba illúzió. A közmunkások 
sokszor elszeparáltan dolgoznak, ami nem segíti elő a 
reintegrációt, illetve vannak hazánkban olyan térségek, 
ahol a közmunka jelenti az egyetlen munkalehetőséget.
 Czirfusz Márton a közmunkaprogram területi 
egyenlőtlenségeinek vizsgálatát készítette el a 
Munkaerőpiaci Tükörben, ennek fontosabb elemeire 
hívta fel a figyelmet. Kutatása rávilágított arra, hogy 
bár a cél az, hogy a közmunkával kapcsolatos források 
a munkanélküliséggel jobban sújtott területekre 
irányuljanak, ez a törekvés nem minden esetben valósul 
meg. A közfoglalkoztatási helyek 34,7%-a, azaz több, 
mint harmada nem olyan helyen jelentkezik, ahol az 
indokolt lenne, tehát nem feltétlenül az a térség kapja, 
ahol nagyobb igény lenne erre.

 A „Munkaerőpiaci Tükör 2014” ingyenesen 
letölthető az MTA KRTK Közgazdasági Intézetének 
honlapjáról, részletek a http://mtakti.hu/kiadvany/
mt.html oldalon.

 A kötet szerkesztésében az MTA KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézet munkatársai mellett a 
Központi Statisztikai Hivatal, a Belügyminisztérium, a 
Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet és az MTA KRTK 
Regionális Kutatások Intézetének szakértői is részt 
vettek.
 A könyv öt nagyobb részből áll. „A magyarországi 
munkapiac 2014-ben” című fejezet rövid áttekintést 
nyújt a piaci környezetről és a gazdasági helyzetről, a 
munkaerőpiaci keresletet és kínálatot is felvázolja. A 
„Közelkép” címet viselő fejezet rendszerint a domináns 
részét teszi ki az adott év Munkaerőpiaci Tükrének. Ez a 
fejezet ezúttal a közmunkaprogramot veszi górcső alá, 
a rendszer számos aspektusát vizsgálja, többek között 
a résztvevők összetételét, a program hatékonyságát 
és a területi eloszlásokat is elemzi. „A munkapiaci 
szakpolitika eszközei (2014. február – 2015. április)” 
fejezet a vizsgált időszakban megtörtént és a várható 
beavatkozásokat vizsgálja, a „Statisztikai adatok” 
című szakasz pedig a munkapiachoz kötődő, ezzel 
összefüggésben lévő statisztikai adatokat tartalmazza. 
A kötet utolsó, a „Munkapiaci kutatások. Válogatott 
bibliográfia” című fejezete a közelmúltban ebben a 
témában megjelent legfontosabb hazai és nemzetközi 
publikációkat gyűjti össze.

 Az MTA Nádor Irodaházában megrendezett 
könyvbemutatón a Munkaerőpiaci Tükör 2014 központi 
témájáról, a közfoglalkoztatásról esett a legtöbb szó. 
Elsőként Fazekas Károly, az MTA KRTK főigazgatója és 
a kötet egyik szerkesztője (a másik szerkesztő Varga 
Júlia) köszöntötte a megjelenteket, és röviden bemutatta 
a kiadványt.
 Őt követte Cseres-Gergely Zsombor, aki a 
munkaügyi rendszerben és a közmunkaprogramban 
megfigyelhető, gyakran nem túl bíztató trendekről 
beszélt. A többek között a közmunkában részt vevők 

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi 
Intézete minden évben elkészíti a Munkaerőpiaci Tükör névre hallgató kiadványt. Nem volt ez másként idén sem. 
A június 29-i budapesti bemutató alkalmával nyilvánosság elé tárt „Munkaerőpiaci Tükör 2014” első sorban a 
közmunkaprogram adatait mutatja be.

Tóth Marcell



Zöld energia

 Megismerhettük a Belga Nagykövetség 
Vallónia és Brüsszel-Főváros Régiójának Gazdasági és 
Kereskedelmi Képviseletét is Ránky Edit gazdasági és 
kereskedelmi attasé jóvoltából.
 A plenáris ülések után szekcióülések 
következtek, a két nap során összesen kilenc szekció 
került lebonyolításra, melyek hét energiafajtának: a 
szélenergia, a biomassza, a hulladék, a hidrogén, a 
geotermikus energia, a napenergia és atomenergia 
felhasználási lehetőségeiről és helyzetéről szóltak, egy-
egy szekció pedig a forrásteremtés fortélyaival, valamint 
a jó ipari gyakorlatokkal foglalkozott.

 A konferencia egyik legérdekesebb előadása 
Borbély Csaba nevéhez fűződött, aki a logisztika szerepét 
vizsgálta a megújuló energiaforrások feldolgozásában. 
Bár gondolatai a biomassza szekcióban hangzottak 
el, nyilvánvalóan a többi energiaforrás esetében 
sem irrelevánsak. Kutatásai során megvizsgálta a 
kaposvári cukorgyár működését, amely a biomassza-
használatnak köszönhetően energetikailag a saját lábán 
áll. Azonban megjegyezte, hogy ez azért lehetséges, 
mert Magyarország (immár) egyetlen cukorgyára az 
alapanyagot a közelből szerzi be, és az ebből kinyert 
energiát is helyben használják fel. Ugyanis kutatásai 
során kiderült, hogy a logisztikai költségeket és 
környezeti hatásokat figyelembe véve a biomassza 
hasznosítása a 100 kilométert megközelítő szállítási 
távolság esetén már nem annyira versenyképes.

 A rendezvény a Nemzetközi Lean Sigma 
Szövetség (ILSA) főtanácsadója, Fórián István 
köszöntőjével vette kezdetét. Őt követte Gyalai-
Korpos Miklós, a Climate-KIC innováció menedzsere, 
aki az Európai Unió klímainnovációs tevékenységét 
és kezdeményezéseit ismertette. Elmondta, hogy 
hazánkban ezért a Budapesten található Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (Europen Institute of 
Innovation and Techonology) felel.
 A geotermikus energia rejtelmeibe az SKC Holding 
képviseletében jelen lévő Szarvas Tibor adott rövid 
betekintést. Elmondta, hogy ebben az energiatípusban 
több potenciál van, mint amit jelenleg használunk, hiszen 
a rossz hazai szabályozás következtében 2500 méter 
alá nem lehet lefúrni, pedig az ilyen célú hasznosításra 
alkalmas víz nagy része pont abban a mélységben 
található.
 Nemcsak a felszín alatti, hanem a felszín felett 
található vizeink is nagy figyelmet érdemelnek. Árnyai 
Szilárd, a Külügyminisztérium Duna Régió Stratégiáért 
felelős kormánybiztos hivatalának főtanácsadója a Duna 
Régió köré szerveződött nemzetközi együttműködés 
Fenntartható energia prioritási területét (PA2) mutatta 
be. A különböző prioritási területek az országok között 
felosztásra kerültek, nem foglalkozik minden résztvevő 
mindegyik területtel. a PA2-ben Magyarország aktív 
szerepet vállal, többek között a Duna Régió Okos 
Hálózattal kapcsolatos kutatásokkal, és az ezekhez 
kapcsolódó tanulmányok elkészítésével.

Lezárult a „Zöld Energia” – Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika 
területén című projekt. Ennek apropóján rendezett szakmai konferenciát a Nemzetközi Lean Sigma Szövetség, az 
Edutus Nonprofit Zrt., a Kaposvári Egyetem, a Pannon Egyetem és a Széchenyi István Egyetem alkotta konzorcium. 
A zárókonferenciára Veszprémben került sor június 2-án és 3-án.

Tóth Marcell
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Társadalmi párbeszéd az Olimpiáért

Ehhez közvetlen EU-s forrásra nem számíthatunk, azonban 
átcsoportosításra (például infrastruktúrafejlesztés) lesz 
lehetőség.
 A második panelbeszélgetés során Földesi 
Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, Lőre Péter, 
az Audi Hungaria Motor Kft. kommunikációs igazgatója, 
Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója és 
Mihalicz Antal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara 
elnöke beszélgettek Győr lehetséges szerepéről. Szóba 
került a város kedvező földrajzi fekvése, a Budapest-
Bécs tengelyen való elhelyezkedése, és a város 
erős ipara is. Ebben nagy szerepe van az Audinak, a 
vállalat a kézilabda révén már szerepet játszik a város 
sportéletében, és az olimpiai szerepvállalás mellett is 
teljes vállszélességgel kiáll. A város infrastruktúrájának 
fejlesztését mindannyian kívánatosnak tartották. 
Felmerült a P+R parkolók számának további növelése, a 
vízi infrastruktúra javítása, és a győri villamosközlekedés 
újraélesztése is.
 A rendezvény a bajnokok kerekasztalával zárult, 
ahol olimpikonok és olimpiai bajnokok beszélgettek, egy 
asztalnál láthattuk Mocsai Lajos kézilabdaedzőt, Regőczy 
Krisztina műkorcsolyázót, Polgár Judit sakkozót, Kovács 
István ökölvívót, Vincze Ottó labdarúgót, Bóta Kinga és 
Dusev-Janics Natasa kajakozókat, Csay Renáta maratoni 
kajakozót és Jakabos Zsuzsanna úszót. A Fazekas 
Erzsébet sportriporter-műsorvezető által moderált 
beszélgetés során mindegyik sportoló támogatta a 
budapesti pályázatot, mivel egy sportoló számára jelentős 
célt és komoly motivációt jelentene egy ilyen kaliberű 
hazai sportesemény. Abban is egyetértettek, hogy egy 
magyarországi Olimpia fellendülést eredményezne a 
hazai sportsikerekben.

Lapzártánk előtt érkezett a hír, hogy Budapest 
Közgyűlése megszavazta, hogy támogatja a főváros 
2024-es Olimpia-rendezési pályázatát.

 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2014. 
december 8-án elfogadta az „Olympic Agenda 2020” 
elnevezésű reformprogramot, melynek célja, hogy 
megvalósuljon a gazdaságos olimpiák megrendezésének 
lehetősége. Ezen felbuzdulva – több más ország hasonló 
szervezeteihez hasonlóan – a Magyar Olimpiai Bizottság 
is megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy megpályázza 
a 2024-es Olimpia megrendezését. Mivel a MOB részéről 
megvan erre a szándék, így célszerűnek tartották erről 
megkérdezni a lakosságot is. A társadalmi konzultáció 
egyébként szerepel az Agenda 2020 alapelvei között is.
 A konzultáció június 9-én Győrbe is ellátogatott. 
A város fontos szerepet tölt be a magyar olimpiai 
törekvésekben, hiszen 2017-ben ez a város lesz a 
házigazdája az Európai Ifjúsági Olimpiai Játékoknak 
(EYOF). Borkai Zsolt kettős szerepben vett részt a győri 
konferencián, hiszen ő a város polgármestere és a 
MOB elnöke is egyben. Elmondta, hogy hisz az Agenda 
2020 gazdaságos olimpiai koncepciójában. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az Agenda 2020 lényege, hogy a 
játékok nemcsak egy városra koncentrálódnak, lehetőség 
van más helyszíneknek is bekapcsolódniuk, és ígéretet 
kaptak arra, hogy Győr is ezen helyszínek között lesz.

 A konferencia két panelbeszélgetéssel 
folytatódott. Az első kerekasztalnál Baráth Etele, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Rácz Marianne 
egykori klasszis kézilabdakapus, András Krisztina 
sportközgazdász és Bienerth Gusztáv gazdasági 
szakember vettek részt. A beszélgetés során elhangzott, 
hogy a pályázat kiírásától az Olimpia lezárásáig egy 
20 éves periódusról beszélhetünk, ami hosszú idő, 
nehéz előre tervezni. Egy Olimpia megrendezése 
azonban az országimázsra pozitív hatással van, 
sőt már maga a pályázat is imázsnövelő tényező. A 
rendezésnek azonban költségvonzatai is vannak, amit 
nagyjából 2 milliárd dollárra saccolnak a szakemberek.

Országos konzultációs körútba kezdett a Magyar Olimpiai Bizottság a 2024-es Olimpia esetleges budapesti 
megrendezésével kapcsolatban. Az ország nagyvárosait meglátogató konferenciasorozat célja, hogy a MOB 
felmérje, a lakosság mennyire támogatná azt, hogy hazánk megpályázza a világ legnagyobb sporteseményének 
megrendezését.

Tóth Marcell
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The situation of the World economy
Marcell Tóth

The World economy is an important topic for the Institute 
of World Economics. The latest research results was 
presented by Péter Farkas. He spoke about the slow 
recovery from the crisis too.

Labour Market Review 2014
Marcell Tóth

The Hungarian Labour Market Yearbook series was 
launched 14 years ago by the Institute of Economics 
of the Hungarian Academy of Science with support 
from the National Employment Foundation (OFA). The 
yearbook presents the main characteristics of Hungarian 
employment policy and each year features an in-depth 
analysis of a topical issue. The current volume examines 
the characteristics of public sector employment.

Green Energy Conference
Marcell Tóth

The consortium composed of the Edutus Non-profit Ltd. 
(Tatabánya), the University of Kaposvár, the International 
Lean Sigma Association, the Pannon University 
(Veszprém) and the Széchenyi István University (Győr) is 
organizing the international scientific closing conference 
of the TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017 project 
called„Green Energy” – Sectoral Cooperation in the 
Higher Education for the Development of Green Economy 
and Energy on 2-3 June 2015.

Olympic consultation
Marcell Tóth

Because of the new initiative of the International 
Olympic Comittee the Hungarian Olympic Comittee 
would like to wint the right to organize The 2014 Summer 
Olympics. According to the regulation of Agenda 2020 
the Hungarian Olympic Comittee organize a national 
consultation about the competition.

9th Young Regionalists Conference
Marcell Tóth

This conference is hosted in every two years. The 
organizers are the Hungarian Regional Science 
Assosiation, the Institute For Regional Studies Centre 
for Economic and Regional Studies Hungarian Academy 
of Sciences and the Doctoral School of Regional and 
Economic Studies. This year the Young Regionalists 
Conference was is Győr. The main topic of the plenary 
sessions was the history of the regional sciences in the 
last 25 yeras. In the second day of the conference the 
presentations took place in eight sections.

HAS CERS traveling seminars
Marcell Tóth

The reindustrialisation was the main topip in the 
Hungarian Academy of Sciences Centre for Economic 
and Regional Studies’s second traveling seminar. This 
time the host was the Istitute for Regional Studies in 
Győr. All of the three institutes could present his opinion 
about the reindustrialisation and János Rechnitzer spoke 
about the modell of Győr.

Territorial capital workshop
Marcell Tóth

The Doctoral School of Regional and Economic Studies 
organize a discourse about the territorial capital. In this 
event hungarian experts presented their point of views 
about the concept of territorial capital.
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