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 Elérkeztünk a 2016-os év hetedik hónapjához. 
A jó idő már mindennapossá vált, és immár a 
fesztiválszezon és javában tart. Bár sok helyen nyári 
szünet van, a szerkesztőségben természetesen idén 
sincs, így a GazMag a forró nyári hónapokban is az 
olvasók rendelkezésére áll.
 Ebben a számban írtunk többek között a 
foglalkoztatás helyzetéről, a nemzetközi gazdasági 
helyzetről, és a Munkaerőpiaci Tükör 2015-ös 
kötetének megjelenéséről is. Nem maradhatott ki 
témáink közül a franciaországi labdarúgó Európa-
bajnokság sem, bár a mérkőzésekről honlapunkon 
beszámoltuk, egy torna utáni összegfoglalót az 
újság is tartalmaz.
 A júliusi lapszámunkhoz minden kedves 
olvasónknak kellemes időtöltést 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

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének augusztusi 
rendezvénye
2016. augusztus 4. csütörtök 13:00
Szijártó Norbert: Az árfolyamrendszer válaztásának 
hatása három periférikus régió (ibériai, balti és viságrádi 
országok) makrogazdasági folyamataira

A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 45. 
804-es előadóterem.
(Forrás: www.vki.hu)

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV: 
Vángorgyűlése
Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben
Nagyvárad, 2016. szeptember 15–16.

A társaság idei vándorgyűlése a kis- és középvárosok 
területi fejlődésben játszott szerepét kívánja megvitatni. 
A rendezvény házigazdája a Partiumi Keresztény Egyetem 
lesz. A neves kutatók és szakemberek a városi fejlődés és 
fejlesztés különböző aspektusait, kapcsolódó területeit 
fogják bemutatni. A második napon tizenkét szekcióban 
folytatódik a tanácskozás. Szekcióelőadással 2016. 
augusztus 1-ig lehet jelentkezni a konferenciára.
(Forrás: Magyar Regionális Tudományi Társaság - www.
mrtt.hu)
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Közgazdász Vándorgyűlés
Negyvenkét év után tér vissza Kecskemétre a Közgazdász-
vándorgyűlés: a magyar közgazdászok legrangosabb 
és legnagyobb éves összejövetelének 1974 nyara után 
2016. szeptember 15. és 17. között ad otthont ismét 
Bács-Kiskun megye székhelye. A konferencia központi 
témáját idén a versenyképesség, és ahhoz kapcsolódóan 
a foglalkoztatás, a szakképzés, a duális képzés, a 
felsőoktatás és az innováció adják. A vándorgyűlés két 
plenáris és 13 szekcióülésén várhatóan több mint 130 
előadó osztja meg gondolatait a hallgatósággal.

Az 54. Közgazdász-vándorgyűlés plenáris és 
szekcióülésein idén is vezető gazdaságpolitikusok, 
kormányzati szakemberek, banki vezetők, gyakorló 
vállalatvezetők, gazdaságkutatók, egyetemi oktatók 
tartanak előadásokat. A három nap alatt a hagyományos 
témák - a nemzetgazdaság helyzete, a bankrendszer 
aktuális kérdései, a monetáris politika és a költségvetési 
folyamatok vizsgálata, az európai uniós források 
felhasználása - mellett kiemelten szó esik majd a 
versenyképességről, a felsőoktatás, a szakképzés és a 
foglalkoztatás aktuális kérdéseiről egyaránt.
A nyitó plenáris ülésre – amely 2016. szeptember 15-én, 
csütörtökön 14 órakor veszi kezdetét a kecskeméti Agóra 
Központ színháztermében – elfogadta meghívásunkat és 
előadást tart többek között Matolcsy György, a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke, Szabó László, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti 
államtitkára, Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség 
elnöke, az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-
vezérigazgatója, az MKT alelnöke és Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A szombati záró plenáris ülésen – a szekcióelnökök 
hagyományos beszámolóit követően – előadást tart 
többek között Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 
és Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a 
Budapesti Értéktőzsde Zrt. igazgatóságának elnöke, az 
MKT Pénzügyi Szakosztályának elnöke.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság -
www.kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu/)
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Versenyképesség és Növekedési Fórum 2016
Ezzel a címmel szervez szakmai konferenciát a Magyar 
Közgazdasági Társaság nemrégiben megalakult 
Versenyképességi Szakosztálya és a Magyar Nemzeti 
Bank 2016. június 24-én, pénteken 9 órától Budapesten, 
a Bálnában (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.).

A fórumon Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank 
vezető közgazdásza, gazdaságtudományi és kiemelt 
ügyekért felelős ügyvezető igazgatója, az MKT 
Versenyképességi Szakosztályának elnöke, Virág 
Barnabás, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi 
stabilitásért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető 
igazgatója, a szakosztály elnökségi tagja, Nika 
Gilauri, Grúzia volt miniszterelnöke, a Reformatics 
tanácsadó vállalat alapítója, Turóczy László, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságtervezésért 
és versenyképességért felelős helyettes államtitkára, 
valamint Szepesi Balázs, a Hétfa Kutatóintézet 
alapítója és stratégiai igazgatója osztja meg nézeteit a 
versenyképességről, a fenntartható növekedésről, ezek 
lehetőségeiről és peremterületeiről Magyarországon. A 
konferencia résztvevőit Hegedüs Éva, az MKT főtitkára, 
a Gránit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója köszönti.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

Perger Éva az NGTT soros elnöke
A tudomány oldal képviselőjeként a Magyar 
Közgazdasági Társaság alelnöke, Palócz Éva, a Kopint-
Tárki Zrt. vezérigazgatója tölti be a Nemzeti Gazdasági 
és Társadalmi Tanács (NGTT) soros elnöki tisztét 2016. 
december 16-dikáig.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

Az MTA KRTK Közgazdasági-tudományi Intézetének 
Nyári Műhelye:
Dátum:
2016. augusztus 11-12.
Helyszín:
MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45., 807-es terem
Szervező: Kőrösi Gábor (KTI)

Előzetes program:
Czinkán Norbert (Alicante): Firm-Level Fluctuations and 
the Density of Economic Activity: Evidence from Hungary
Danis András (Georgia Institute of Technology) - S. 
Chava - A. Hsu: Labor Constraints and the Impact on 
Firm Investment: Evidence from Right-to-Work Laws
Horváth Hedvig (U College London): Teacher Peers at 
School: How Do Colleagues Affect Value-Added and 
Student Assignments?
Lindner Attila (U College London): Who Pays for the 
Minimum Wage?
Molnár Tímea Laura (U of British Columbia): Work, 
Play, or Both and Buy? - Parents’ Differential Time and 
Resource Investments in their Children
Niedermayer András (Mannheim) - A. Shneyerov - P. Xu: 
Foreclosure Auctions
Novotny-Farkas Zoltán (Lancester) - G. Gebhardt: 
Comparability and predictive ability of loan loss 
provisions - The role of accounting regulation versus 
bank supervision
Simon Zorka (Mannheim): Much ado about nothing: A 
study of differential pricing and liquidity of short and 
long term bonds
Telek Ádám (Alicante): Power Networks - A network 
approach of voting
Uhrin Gábor (Göttingen) - H. Herwartz: Monetary Policy 
Shocks, Sign Restrictions, and Asset Prices: A Novel 
Approach for Analyzing Sign Restricted Models
Zseleva Anna (Maastricht University) - J. Flesch - D. 
Vermeulen: The impact of modeling decisions
(Forrás: MTA KRT Közgazdaság-tudományi Intézet - www.
mktkti.hu)
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A foglalkoztatás helyzete és jövőbeni kilátásai

a matematikai tudás és a kezdeményezőkészség. 
Az előtte szólóhoz hasonlóan ő is megerősítette, 
hogy a munkaerő migrációjának elsődleges célja a 
főváros, de sokan döntenek külföldi munkavállalás 
mellett is. Biermann Margit a munkaerőhiány kapcsán 
megemlítette, hogy szinte minden szakmában hiány van, 
amely több okra vezethető vissza. Egyrészt sokan még 
az iskolapadban ülnek, másrészt a hamarabb nyugdíjba 
vonuló nők is hiányoznak a munkaerőpiacról, ahogyan 
a külföldön munkavállalók is. Ugyanakkor vannak, akik 
a szükséges kompetenciák hiánya, vagy a mobilitás 
emocionális korlátai miatt nem tudnak munkát vállalni.
 Az MKT elnökségi tagja, Fazekas Károly úgy 
véli, hogy a munkaerőpiac tartalékai nem a munkaerő 
létszámában találhatóak, sokkal inkább a kompetenciák 
és a puha tényezők szerepét kellene erősíteni, ezzel 
növelve az emberek alkalmasságát a különféle munkák 
elvégzésére. Ebben a tekintetben viszont lehet előre 
tervezni azzal, hogy várhatóan milyen készségekre 
lesz majd szükség, azonban az oktatáspolitika 
ezt nem veszi figyelembe. A Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpontjának főigazgatója a közfoglalkoztatás 
kiszorító erejéről is beszélt. Úgy véli, hogy a közmunka 
az elmaradottabb térségekben munkapiaci feladatokat  
is kiszorít, sok ember pedig évekre beragad a 
közfoglalkoztatásba. A szakember úgy véli, hogy a jó 
foglalkoztatási szinthez jó intézményrendszerre és 
képzett munkaerőre van szükség, ezeket pedig jó oktatási 
rendszerrel és jó kormányzással lehet biztosítani.
 A pódiumbeszélgetés átfogó képet adott a 
magyarországi munkaerőpiacról, bemutatva annak 
pozitív és negatív vonatkozásait is – sajnos utóbbiból 
talált többet. A foglalkoztatás egy olyan téma, amivel 
lehet és kell is foglalkozni, így a pódiumbeszélgetést azzal 
zárták a szervezők, hogy az eszmecserét nem fejezik 
be, csak szüneteltetik a következő rendezvényükig.

 A Munkaügyi Szemle főszerkesztője, Munkácsy 
Ferenc által moderált pódiumbeszélgetésen elsőként 
Bod Péter Ákos kapott szót. Az MKT alelnöke rövid 
gazdasági bevezetőjében elmondta, hogy bár az elmúlt 
15 éves időszak elején a gazdaság növekedésnek 
indult, a gazdasági válság kedvezőtlen hatást gyakorolt 
a folyamatokra, 2008 óta nem figyelhetők meg erre 
vonatkozó trendek, és Magyarország termelékenysége 
nem növekszik. A korábbi miniszter elmondta azt is, 
hogy a nálunk dolgozó nagy, külföldi vállalatok vezetői 
elégedettek ugyan a hazai munkaerővel, azonban mind 
minőségi, mind mennyiségi szinten enyhe romlást 
érzékelnek, amit a gazdaságpolitika kritikájának is 
tartanak. Bod Péter Ákos kihangsúlyozta azt is, hogy 
a foglalkoztatási rangsorokban a mezőny második 
felében vagyunk, és veszélynek tartja azt, hogy az 
úgynevezett negyedik ipari forradalomra (industrie 4.0) 
nem megfelelően reagál az oktatási rendszerünk.
 G. Fekete Éva a területiség és a lokális tényezők 
oldaláról közelítette meg a témát. A Miskolci Egyetem 
tanára elmondta, hogy az országon belül a területi 
különbségek lényegében teljesen megmaradtak, a 
foglalkoztatásban a lokalizáció és a mobilizáció a 
legfontosabb tényezők. Az elmaradottabb térségekben 
sok helyen a közfoglalkoztatás a fő munkalehetőség, 
emiatt sokan a lokális munkavállalás helyett a mobilitás 
mellett teszik le a voksukat. Ők elsősorban a fővárosban, 
vagy az ország nyugati részében próbálnak szerencsét, 
de sokan vállalnak külföldön is munkát. A szakember 
úgy látja, hogy a közfoglalkoztatásban nem valósul meg 
az érintettek munkapiacra történő visszavezetése, de 
úgy véli, hogy van, ahol ez igazából nem is cél.
 Biermann Margit az Európai Unió 
peremfeltételeinek ismertetésével kezdte előadását. 
Ebből megtudtuk, hogy az EU célja 2020-ra az, hogy a 
20 és 64 év közöttiek 70%-a foglalkoztatva legyen.  A 
Pannon Egyetem mestertanára szerint a legfontosabb 
kompetenciák a jövő munkavállalói számára az 
idegen nyelvek ismerete, a digitális készségek, 

A fenti címmel rendezett pódiumbeszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2016. 
június 2-án Budapesten, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának dísztermében. A neves szakértők részvételével 
megtartott eseményen többek között a hazai foglalkoztatás bővülési kilátásai és a közmunkaprogram tapasztalatai 
is terítékre kerültek.
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 A kötet szerkesztésében az MTA KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézet munkatársai mellett 
a Központi Statisztikai Hivatal, a Belügyminisztérium, 
a Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet és a Hétfa 
Kutatóintézet szakértői is részt vettek.
 A könyv öt nagyobb részből áll. Az első fejezet 
egy nemzetközi összehasonlítás, amely a magyarországi 
bevándorlás és elvándorlás rendszerváltás utáni 
folyamatait veti össze külföldi példákkal. A második 
fejezet a hazánkból külföldre történő elvándorlást 
vizsgálja, ennek fő motivációit, társadalmi-, 
demográfiai- és területi tényezőit mutatja be, valamint 
az egyes célországok szerint is elemzi az adatokat. 
Nem elhanyagolható szempont a külföldre ingázó 
munkavállalók vizsgálata sem. A könyv harmadik fejezete 
a fent említett tényezőket prezentálja a Magyarországra 
érkező bevándorlókra vonatkoztatva. A negyedik 
fejezet a migrációval kapcsolatos fogalomtár. A kötet 
további rézében a témával kapcsolatos szakpolitikai és 
szabályozási kérdéseket, változásokat találhatjuk, majd 
„Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia” címmel a 
közelmúltban ebben a témában megjelent legfontosabb 
hazai és nemzetközi publikációkat gyűjti össze könyv.

 Az MTA Székházában megrendezett 
könyvbemutatón a Munkaerőpiaci Tükör 2015 központi 
témáiról, a bevándorlásról és az elvándorlásról esett 
a legtöbb szó. Elsőként Fazekas Károly, az MTA KRTK 
főigazgatója és a kötet egyik szerkesztője (a másik 
szerkesztő Blaskó Zsuzsa) köszöntötte a megjelenteket, 
és röviden bemutatta a kiadványt, amely immár a 
tizenhetedik Munkaerőpiaci Tükör.

 Őt követte Csillag Márton, aki arra kereste 
a választ, hogy nemzetközi szinten a bevándorlás 
mennyire van negatív hatással a fogadó ország 
munkaerőpiacában. Kutatásai során megállapította, 
hogy a legtöbb helyen a munkapiaci kiszorító hatás igen 
kicsi – kivételt képez Törökország, ahol magasabb ez 
a hatás, elsősorban a nagy létszámú szír bevándorlók 
miatt. A bérre gyakorolt hatás a legtöbb országban nulla, 
vagy pozitív.
 Hárs Ágnes a Magyarországra jellemző 
elvándorlási adatokról beszélt. Elmondta, hogy a 
hazánkból történő kivándorlás növekvő tendenciát 
mutat, de ennek mértéke messze nem olyan drasztikus, 
mint Románia és Bulgária esetében.
 Fontos vizsgálat tárgyát képezi, hogy milyen 
demográfiai tényezők befolyásolják a kivándorlást. 
Simon Dávid előadásában a munkavállalási célú 
elvándorlás került terítékre. Ez alapján megállapítható, 
hogy a nemek tekintetében inkább a férfiakra 
jellemző, hogy munkavállalás céljából elhagyják az 
országot. Végzettség tekintetében főként a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők és a szakmunkások 
mutatnak hajlandóságot erre. (A szakmunkások fő célja 
Németország.) Összességében megállapítható, hogy a 
kivándorlási hajlandóságra a legjelentősebb hatása a 
demográfiai tényezőknek, a regionális szelekciónak (a 
külföldre ingázás esetében ez nagyon jelentős), valamint 
a végzettségnek, foglalkozásnak van.

 A „Munkaerőpiaci Tükör 2015” ingyenesen 
letölthető az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi 
Intézetének honlapjáról, részletek a http://mtakti.hu/
kiadvany/mt.html oldalon.

Munkaerőpiaci Tükör 2015
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 2015” elsősorban a be- 
és kiáramló migráció munkapiacra gyakorolt hatásait mutatja be.

Tóth Marcell
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 „A gazdasági világválság hatása egyes 
jogintézményekre Magyarországon és az Európai 
Unióban” címmel jelent meg az az interdiszciplináris 
és jogösszehasonlító elemző kötet, amelyet a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem adott ki, s amelynek 2016. 
június 24-én az NKE Orczy úton található impozáns 
kollégiumában volt a bemutatása. A kollégium 
multimédiás termében a kiadvány ismertetésében neves 
hazai szaktekintélyek vettek részt.
 A meghívott vendégeket Dr. Koller Boglárka 
a Nemzeti és Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és 
Európai Tanulmányi Karának nemzeti és tudományos 
dékánhelyettese köszöntötte, s megjegyezte, hogy 
az előző napon történt meg a britek szavazása az 
európai unióban való bennmaradást illetően, és amely 
népszavazáson a kilépést támogatók voltak, ha kis 
mértékben is, de többségben. Ezzel mintegy utalt arra, 
hogy a briteknek ez a döntése kihathat a nemzetközi, s 
ezen belül is az uniós gazdasági és pénzügyi életre.

 A könyv recenzálásában neves közgazdász 
és jogászprofesszorok, köztük Dr. Harmathy Attila, 
az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály 
Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke, Dr. 
Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke és Dr. 
Bodzási Balázs, az Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára fejtették ki a véleményüket, különös 
tekintettel a hazai, nemzetközi, s ezen belül is az uniós 
tagországokban tapasztalható negatív hatásainak a 
2008-ban kezdődő pénzügyi és hitelpiaci válságról. Ez 
a krízis 2010-ben olyannyira kicsúcsosodott, hogy már a 
közös európai valuta, az euró létét is veszélybe sodorta. 
Korábban megkötött államok közötti szerződések és 
megállapodások kerültek veszélybe.
 A könyvbemutató során valamennyi előadó 
részéről egyetértően elhangzott, hogy az elmúlt 
100 évben adódtak már a gazdasági és pénzügyi 
szektorokra „mért”, kontinenseket megrengető válságok 
(köztük is az 1929-33-as), de aztán az államközi 
egyezmények, mamutcégek, kis és közepes vállalatok 
által elszenvedett veszteségek után új pénzügyi és 
közgazdasági jogrendelkezésekkel sikerült kilábalni 
ezekből a megpróbáltatásokból, hullámvölgyekből.
 A legutóbbi, 2008-ban kezdődő és aztán 2010-
ben a „tetőfokára hágó” világválság utóhatásai várhatóan 
még évekig igénylik a kibillent egyensúlyok (gazdasági 
és pénzügyi) helyreállítását.
 A jövő közgazdászait és jogászait képző 
tagintézményeknek, köztük egyetemeknek, főiskoláknak 
tekintettel kell lenniük a világban zajló olyan történésekre, 
amelyeket majd a magas színvonalú oktatási képzésen 
átesett hallgatóknak kell végzettségüknek megfelelően 
szabályozniuk. Így könnyebben lehet majd kezelni az 
esetleges jövőbeli kríziseket.

Gyócsi Zsófia

Könyvbemutató és recenzió
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 Majd Csákvári Géza, a Népszabadság kultúrrovat-
vezetője ismertette gondolatait a közönséggel. Minden 
lapnak megvan a maga írói stílusa, amely tükrözi annak 
olvasói célközönségét. A sajtó nyelve megváltozott, 
a hagyományos újságírói stílust kezdi felváltani az 
interneten zajló bloggerkedés, vloggerkedés, (írott, 
mozgóképes) kritika, amely ugyanakkor integrálható 
a sajtóba. Példaként Dancsó Péter, valamint Szirmai 
Gergely munkásságát emelte ki. A Népszabadság 
egyébként az Index stílusához áll közelebb. Mint mondta, 
náluk összetettebb a „munkastratégia”, interjúk, riportok 
mellett kell kritikákat írniuk. Varga Ferenchez hasonlóan 
ő sem nevez valakit kritikusnak attól, hogy olykor elvétve 
ír egy-egy kritikát. Szerinte a valódi kritikusok helye 
kikopott már, a mai sajtó nehezen fogadja be mély 
gondolataikat.
 A rendezvény következő előadója Schubert 
Gusztáv, a Filmvilág újságírója volt. Véleménye szerint 
egy kultúraellenes lobbi következményeként csökkent 
a művelődés iránt érdeklődő emberek száma. Egy 
kulturális trendváltásnál változások jönnek-mennek. Az 
újságíró néhány mondat erejéig kitért a fizetés nélküli 
írásra is. Nem tartja helyesnek, hogy egy szakmában 
ingyen dolgozzanak. Ez a jelenség már a régi Rómában is 
jelen volt, mikor a politikusok nem kaptak pénzt. Ott még 
nem tartunk, hogy a színészek is ingyen dolgozzanak. 
Szerinte a filmvilág minden külső segítség nélkül 
megélhetne a piacon, ha lenne egy erős fogyasztóbázisa 
a kultúrának. Más kulturális menedzsment kell, mint 
a magyar. Pozitív példaként említette Amerikát, ahol, 
Hollywoodnak is köszönhetően, a bevétel tekintetében, 
kultúraiparban második helyen áll, a hadi ipar mellett.
 Ezután Báron György, a MÚOSZ Filmkritikusok 
Szakosztályának elnöke következett. Véleménye szerint 
a kritika a nyomdai sajtóval jött létre, ezért a blogokon 
való filmkritikák nem nevezhetők annak, csak amikkel a 
főszerkesztők bízzák meg a zsurnalisztákat.
 Mindent összegezve nem mindenki filmkritikus, 
aki annak mondja magát. Ehhez is, mint más szakmákhoz, 
kellő tudásanyag, érzék szükségeltetik.

 A filmkritikával kapcsolatban az elmúlt időkben 
több formális, illetve magánjellegű tanácskozás is 
zajlott, amely a filmes világot egy beszélgetéssorozatra 
buzdította fel. Ebből kifolyólag a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége Film- és Tévékritikus Szakosztálya 
és a „Magyar Filmkritikusok, filmes újságírók” Facebook-
csoportja szervezésében került sor 2016. június 20-án az 
első kerekasztal beszélgetésre a MÚOSZ Sajtóházában. Az 
esemény érintette a filmkritika helyzetét, érdekvédelmet, 
online és nyomtatott filmkritikát, a filmlapokat, valamint 
a filmes szaksajtót. Moderátorként Kárpáti György, 
a FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) 
főtitkár-helyettese szolgált. Az előadást néhány 
mondatban Komlósi Gábor, a MÚOSZ elnöke nyitotta meg.
 Ezt követően megkezdődött a kerekasztal-
beszélgetés. Elsőként Libor Anita, az Index 
kultúrrovat-vezetője szólalt fel. Az index alapvetően 
hírportál, ebből kifolyólag újságírói igyekeznek minél 
hitelesebb, értéket közlő információkkal ellátni 
a társadalmat. Ennek megvalósulásához pedig 
nélkülözhetetlen a publicista multifunkcionalitása, 
vagyis más témák iránt való nyitottsága.
 Ezt követően Varga Ferenc, az Origo munkatársa 
vette át a szót. Állítása szerint náluk is előfordul, hogy 
olykor-olykor rovatuktól eltérő témákról kell írniuk, 
amelybe egy adott film kritizálása is beletartozik. Ez 
viszont nem jelenti azt, hogy ők ettől filmkritikusok 
lennének. Továbbá megemlítette, hogy ahogy egyre 
több lapnál, úgy náluk is megfordulnak külsősök, akik 
főállásuk mellett, ha idejük engedi, hobbi szinten 
megosztják gondolataikat másokkal, akár egy adott 
filmről. Az ő hatáskörébe egyébként elsősorban a 
fesztiválok tartoznak.

Gyócsi Zsófia

A magyar filmkritika helyzete
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 Az Antall József Tudásközpont (AJTK) 
alapítványként működő szervezet, melynek létrehozását 
2009-ben jelentette be dr. Antall Józsefné, az egykori 
magyar miniszterelnök özvegye. Az intézményt jelenleg 
a névadó fia, Antall Péter vezeti.
 Az Antall József Tudásközpont politikai 
pártoktól és ideológiáktól független szervezetnek tartja 
magát, melynek fő célja a tehetséggondozás, kutatás, 
könyvkiadás, és a fiatal értelmiségiek támogatása.
 A szervezet terjeszkedik, Budapest, Brüsszel és 
Pécs után Győrben is irodát fog nyitni, ezt még június 
16-án jelentették be a helyi Széchenyi István Egyetemen,

ahol Földesi Péter, az egyetem rektora, és Antall 
Péter, az Antall József Tudásközpont igazgatója írták 
alá a megállapodási szerződést. Az eseményt egy 
könyvbemutatóval tették teljessé, amelynek során 
Henry Kissinger Világrend című művét elemezte Baranyi 
Tamás, a Tudásközpont biztonságpolitikai szakértője, 
és Grúber Károly nagykövet. A választás azért erre a 
könyvre esett, mert a korábbi amerikai külügyminiszter 
és világhírű diplomata könyveinek magyar fordítását az 
Antall József Tudásközpont végzi.
 Bár a győri irodanyitásról a megállapodás már 
megszületett, az előkészítő munkálatok után az érdemi 
munka várhatóan csak idén ősszel veszi kezdetét.

Tóth Marcell

Antall József Tudásközpont Győrben

2016. őszén irodát nyit az Antall József Tudásközpont Győrben. A szervezetnek Budapesten, Brüsszelben és 
Pécsen is van már képviselete.
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Movie reviews in Hungary
Zsófia Gyócsi

The Assosiacion of Hungarian Journalists organized 
this event about the characteristics of the movie reviews 
in Hungary. The experts talked about how to write a good 
review, and the differences between critics and bloggers.

Antall József Knowledge Centre in Győr
Marcell Tóth

The Antall József Knowledge Centre will open an office 
in Győr in this autumn. (In Budapest, Brussels and Pécs 
they already have offices.) The opening ceremony was 
on 16th June 2016 in Győr.

Employment in Hungary
Marcell Tóth

The Hungarian Economic Association organized a 
conference about the Hungarian labour market. The 
experts presented the main problems of the Hungarian 
employment system.

The Hungarian Labour Market 2015
Marcell Tóth

The Hungarian Labour Market Yearbook series was 
launched 15 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 migration effects.

Book review in the National University of 
Public Service
Zsófia Gyócsi

There was a book review in the National University 
of Public Service in July. The title of the book is „The 
global economic crisis’s effect of the legal institutions 
in Hungary and in the European Union.

Abstracts of the articles
A

bstracts of the articles




