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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Elérkezett a december, így az év utolsó
hónapját és 2016 utolsó GazMag lapszámát egyaránt
köszönthetjük. Az idei esztendő is eseménydúsan
alakult a világban, számos nagy horderejű esemény
történt, elég csak az amerikai elnökválasztásra
vagy a nyári nagy sporteseményekre gondolni. Mi
pedig igyekeztünk érdekes és aktuális témákkal
megtölteni az újság hasábjait, és ugyanez lesz a
célunk jövőre is.
A decemberi újság a megszokott módon
számos érdekes témát nyújt az olvasóknak. Írtunk a
budapesti területfejlesztési konferenciáról, valamint
megtalálható témáink között a feltétel nélküli
alapjövedelem, a Japán Nemzetiségi Napok és a DIY
is.
A GazMag szerkesztőségének nevében
kívánok mindenkinek jó olvasást, nem utolsó sorban
pedig kellemes karácsonyi ünnepeket!
Találkozunk 2017-ben!
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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.
December 21. és január 10. között a könyvtár zárva
tart!
Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu

Új világ? Elnökválasztás az USA-ban
Új világ? Elnökválasztás az Egyesült Államokban – ezzel
a címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság
Nemzetközi Gazdaság Szakosztálya és a BGE Műhely
szervezésében Novák Tamás, a Budapesti Gazdasági
Egyetem nemzetközi igazgatója, tanszékvezető egyetemi
docens 2016. december 19-én, hétfőn 18 órától a BGE
Markó utcai épületének Lotz termében (Budapest V.
kerület, Markó u. 29–31., II. emelet).

A Kovács Árpád MKT-elnök vezette szakmai ülésen
Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank vezető
közgazdásza, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért
felelős ügyvezető igazgatója, az MKT Versenyképességi
Szakosztályának elnöke tartott előadást Alacsony
kamatoktól a versenyképességi reformokig címmel – az
előadás diái ide kattintva letölthetőek.
Az előadást követően az MKT Országos Elnökségének
jelenlévő tagjai egyhangú szavazással formálisan is
a hozzájárulásukat adták a társaság Tolna Megyei
Szervezete megalakulásához, és egyetértettek azzal is,
hogy a társaság az 55. Közgazdász-vándorgyűlést 2017.
szeptember 7. és 9. között Egerben rendezze meg.

Az évzáró szakmai rendezvény végén Hegedüs Éva
főtitkár köszöntötte a résztvevőket és értékelte az
MKT 2016-os évét. Kiemelte, hogy a Tolna Megyei
Szervezet megalakulásával egy olyan megyében lelt
otthonra a társaság, ahol nagyon régóta nem működött
szervezetünk. Emellett sok év szünet után alakult újjá az
MKT Somogy Megyei Szervezete, és két új szakosztállyal:
a versenyképességivel és a startup-szakosztállyal
A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a részvételi gazdagodott a társaság, ráadásul már mindkét
szándékukat 2016. december 16-ig szíveskedjenek szakosztály sikeres szekcióval mutatkozhatott be a
előzetesen jelezni az office.mkt@t-online.hu e-mail- szeptemberi, kecskeméti közgazdász-vándorgyűlésen.
címen.
Az MKT főtitkára hangsúlyozta: külön öröm, hogy az MKT
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
ifjúsági szervezetei ma már az ország szinte minden
gazdasági felsőoktatási intézményében ott vannak és
szerveznek színvonalas rendezvényeket, előadásokat,
konferenciákat.
Évet értékel a Magyar Közgazdasági Társaság
Összességében körülbelül száz kisebb-nagyobb Végezetül Hegedüs Éva köszönetet mondott az MKT
konferenciát szervezett 2016-ban a Magyar Közgazdasági támogatóinak – különösen a Magyar Nemzeti Banknak
Társaság, köztük régi tervünknek megfelelően idén néhány -, valamint a szakosztályok és a megyei szervezetek
rangos nemzetközi fórumot is a Budapesti Értéktőzsdével elnökeinek, titkárainak és a társaság valamnennyi
és a Magyar Nemzeti Bankkal közös szervezésben tisztségviselőjének, amiért munkájukkal 2016-ban is
– fogalmazott köszöntőjében Hegedüs Éva, az MKT hozzájárultak az MKT szakmai tevékenységéhez.
főtitkára a társaság év végi szakmai rendezvényén, (Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
kedden délután a budapesti Gerbeaud-házban.

www.gazmag.hu
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Rövid hírek
Bűnös dolog-e a reklám?
A manipuláció és meggyőzés eszközeinek evolúciója,
avagy bűnös dolog-e a reklám? Ezzel a címmel tart
szakmai előadást a Magyar Közgazdasági Társaság
Nyíregyházi Ifjúsági Szervezetének meghívására Parrag
Krisztina marketingszakember, a Possible CEE stratégiai
igazgatója 2016. december 8-án, csütörtökön 11 órától
a Nyíregyházi Egyetem (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.)
D épületének 6. körelőadójában.
A reklámot, mint gazdasági fogalmat rengeteg kritika éri.
Manipulál, félrevezet, sérti a közízlést. Vagy legalábbis
erősen befolyásolja. Dacára a kritikáknak, a reklám
márpedig létezik, aktív gazdasági szerepet betöltve.
Az érem másik oldalán egy zajos világ, amelyben
márkaüzenetek harcolnak már nem csak egymással,
hanem a közösségi média oldalakon megosztott több
millió személyes üzenettel.
De mi is igazából az, amit reklámnak hívunk manapság,
van-e értelme egyáltalán ennek a fogalomnak 2016-ban?
Az előadás példákon keresztül demonstrálja a fogalmi
határok összemosódását és átrendeződését. Képet ad
azokról a trendekről, változásokról, amelyek alakítják
a fogyasztó meggyőzésének, manipulációjának
eszköztárát. Felvázolja, hogyan befolyásolják ezek a
trendek, a megváltozott tartalom és médiafogyasztási
szokások a reklámmal szembeni kritikusok álláspontját.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2016. december 12. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
közös rendezvénye
Nagy Péter: A transzibériai vasútvonal
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
2016. december 13. kedd, 18:00
A Debreceni Osztály rendezvénye
Süli-Zakar István: Nem Grúzia - Georgia
Negyven év után a Kaukázusban
DE Matematikai-földtudományi épület, M 105-ös terem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2016. december 13. kedd, 18:00
A Zalai Osztály rendezvénye
Klein Dávid: Annapurna - palack nélkül
Diavetítéssel egybekötött élménybeszámoló
Balaton Színház – Simándy terem
8360 Keszthely, Fő tér 3.

2016. december 14. szerda, 18:00
A Duna-völgyi Osztály és a PTE KPVK Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Intézet közös rendezvénye
Valcsicsák Zoltán: Álmomban Bhutánban ébredtem:
Utazás a mennydörgő sárkány és a bruttó nemzeti
Az előadásról bővebb információ a rendezvény boldogság földjén
Facebook-oldalán olvasható.
PTE KPVK A/52
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.
2016. december 15. csütörtök, 17:00
A Szegedi Osztály rendezvénye
Nagy Gyula: Malmö-Koppenhága, egy határon átnyúló
városrégió
SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék,
Krajkó Gyula tanterem
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. III. emelet
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Gazdaság
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MKT IB Vezetői Hétvége

GazMag

2016. november 4. és 6. között tartotta meg szokásos Vezetői Hétvégéjét a Magyar Közgazdasági Társaság
Ifjúsági Bizottsága. A rendezvényre Budapesten, a Csillebérci Ifjúsági Szabadidő Központban került sor.
A félévente megrendezésre kerülő esemény
célja, hogy az ország különböző városaiban és
különböző egyetemein működő MKT szervezetek vezetői
jobban megismerhessék egymást, és tapasztalatot
cserélhessenek. A mostani hétvégére a budapesti
szervezetek (BGE Külker, BGE PSZK, BME, ELTE) mellett
Debrecenből, Egerből, Győrből, Pécsről, Szegedről és
Zalaegerszegről is érkeztek MKT-sok, illetve vendégként
a határon túli testvérszervezetek közül a Vajdasági
Magyar Közgazdász Társaság is képviseltette magát a
rendezvényen.

A pénteki nap az ismerkedésről szólt, játékos
feladatokkal és csapatépítéssel telt az idő. Szombaton
a szakmai programoké volt a főszerep. A tagszervezetek
beszámoltak
ténykedésükről,
rendezvényeikről,
terveikről és az esetlegesen felmerülő problémáikról
is. Az egyik fő programpontként megvitatásra került
az MKT IB elnökségére vonatkozó új Szervezeti
és Működési Szabályzat, illetve a tagszervezetek
pénzügyeinek megfelelő kezelése. A résztvevők
hasznos tanácsokat hallhattak többek között a
tagtoborzás, valamint a külső- és belső marketing
témakörében, melyet saját szervezetük mindennapi
működtetése során is tudnak majd kamatoztatni.
Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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Érdekes és egyre inkább előtérbe kerülő témában rendezett szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság
Győri Ifjúsági Szervezete november 29-én Győrben. A feltétel nélküli alapjövedelem aktualitását bizonyítja, hogy
Svájcban népszavazást tartottak erről a közelmúltban.
A hallgatói kérdések során felmerült a kiskorú
gyerekek, illetve a börtönbüntetésüket töltők feltétel
nélküli alapjövedelme is. A válasz az, hogy mivel nem
feltételhez kötött, így természetesen ők is részesülnének
benne, de ennek kivitelezésére még nem született meg a
végeleges megoldás.
Fontos kérdés, hogy a feltétel nélküli
alapjövedelmet ki fogja finanszírozni. Bánfalvi István
szerint ez összesen a költségvetés 2%-át érintő
probléma, ráadásul a forrásigény döntő hányada már
most is a rendszerben van, így csak töredékét kellene
máshonnan átcsoportosítani.
Arra a felvetésre, hogy a rendszer esetleges
hazai bevezetése nem okozna-e nagyfokú lustaságot
és a munkától való jelentős mértékű távolmaradást, az
előadó egy Európai Uniós közvélemény-kutatást mutatott
be, mely szerint az emberek 95%-a akkor is dolgozna
valamit, ha erre nem lenne rászorulva, mert a feltétel
nélküli alapjövedelemnek köszönhetően munkavállalás
nélkül is lenne pénze.

Tóth Marcell

Gazdaság

Bár az alpesi országban végül leszavazták a
feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését, egyre több
országban vannak követői ennek az elképzelésnek. A
Széchenyi István Egyetemen a téma hazai szaktekintélye,
Bánfalvi István tartott előadást az FNA alapelveiről,
megvalósíthatóságáról.
Az általa vezetett LÉT munkacsoport készítette
Magyarországon az első teljes körű feltétel nélküli
alapjövedelem-koncepciót. A szakember úgy véli, hogy
az FNA nemcsak egy fontos gazdasági és szociális
innováció, hanem a szabadság eszköze is egyben.
Egy védőhálót képez, amely biztonságot nyújt, és
létminimumot biztosít mindenkinek.
A feltétel nélküli alapjövedelem teljes körű, és
nincs feltételhez kötve, ezáltal anyagi helyzethez sem.
Azaz ugyanúgy megkapná a leszakadó térségben élő
tartós munkanélküli, mint az ország leggazdagabb
embere, Csányi Sándor OTP-vezető is. Egyetlen kivételt
nevezett meg az előadó: ha valaki külföldön adózik, az
nem részesülne benne. Illetve a kiskapuk ellen is lenne
egy védelem, aki külföldiként érkezik az országba, annak
8 évet itt kell élnie, hogy jogosult legyen erre.

Gazdaság / Sport
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DIY, avagy innováció minden mennyiségben
November 15-én rendezte meg az MKT BME a Do Innovation Yourself (DIY) konferenciát a Műegyetemen, melyen
hat kiváló előadást hallgathattunk meg délután fél három és fél hat között. Mindenbe belekóstolhattunk: a hightech, fin-tech világtól kezdve a mesterséges intelligencián át a startupokig. Lássunk is neki, bon appétit!
Elsőként Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnökvezérigazgatója, az MKT főtitkára mesélt nekünk a
digitális bankolásról és az egyedülálló Gránit Pay-ről. A
digitalizáció nem csupán az elektronikai eszközök terén
hozott változásokat, a bankszektorba is begyűrűzött.
Így kerül képbe a Gránit bank: a 2010-ben alakult
vállalat ma a leggyorsabban fejlődő bank a régióban.
Sikerességének kulcsa a digitalizált működés. Az
általános és közismert módszereken kívül, mint az
online bankolás és az érintéses fizetés, a Gránit Pay a
legnagyobb újításuk, melyet először ők dobtak piacra.
Ez egy banki mobilfizetési alkalmazás a Mastercardtól,
aminek segítségével már a telefonunkkal is fizethetünk,
mindössze egy app letöltése után. Good deal!
A bankszektornál maradva, Hetényi Márk
vezérigazgató-helyettes a Fintech forradalomról tartott
előadást az MKB szemszögéből. (A fintech a financial
technology rövidítése, ami a pénzügyi technológiai
újításokat, innovációkat foglalja magába, mint például a
közösségi finanszírozás, a mobilbank vagy a bitcoin. – A
szerk.) A mai bankszektor hosszú múltra tekint vissza.
Ennek következtében ma már rendelkezik egy kialakult
bizalmi rendszerrel, és rengeteg kötelezettséggel a
jogszabályok miatt, ami pedig nem csak komplexszé
tette működését, háttérbe szorította az ügyfélélmény
fontosságát is. Ebben a helyzetben robbant be a Fintech
forradalom. Ezek a cégek az ügyfélélményt teszik meg
elsődleges céljuknak, nem akarnak nagybankká válni. A
bankok fenyegetettsége óriási, így kénytelenek stratégiát
kidolgozni a fintech vállalatokkal szemben: ignorálni,
felvásárolni vagy partnerré válni. Az MKB a harmadik
utat választotta. Így tanulhatnak egymástól, kölcsönös
előnyökre tehetnek szert.
Kiterjesztett valóság? Virtuális valóság?
Rendes Péter az Innoteq ügyvezető igazgatója egy
igazi 3D-s élményt nyújtott a jelenlévők számára.
Érdekesebbnél érdekesebb eszközöket mutatott
meg nekünk, és mesélt a pécsi cég eredményeiről,
valamint a legújabb külföldi találmányokról is.

Leegyszerűsítve: egy „speciális szemüveg felvételével”
(legyen az egy tényleges szemüveg vagy egy tablet) egy
másik valóságot látunk. Megjelenhet benne egy képzelt
világ, mint a videojátékokban (ez a virtuális valóság),
vagy a valós világ kiegészítve (ez pedig a kiterjesztett
valóság). Az Innoteq a kiterjesztett valóságot használja
fel modern megoldásokra, mint például egy felhasználási
kézikönyv videós változata vagy a kiállítási információk
megjelenítése a látogatott tárgyakon. A technológia még
nem érte utol az ötleteket, azonban szélsebesen fejlődik.
A jövő pedig a szemüvegen keresztül falra vetített
tévé, bárhova megyünk, magunk előtt látjuk a skype
beszélgetést, még a környezetünket is ¬– legalábbis a
Microsoft „Hololens” fejlesztése ezt ígéri. Alig várom!
A rövid szünet után Katona András, a Magyar
Turisztikai Ügynökség marketingigazgatója várt minket
egy high-tech utazásélménnyel. Manapság már az
emberek mindenhova magukkal viszik a telefonjukat.
Ennek azonban nemcsak az elérhetőség az oka,
hanem a tájékozódás, informálódás is. Egyre több
alkalmazás készül utazásszervező, útvonaltervező,
kulturális programokat választó célzattal. Emellett az
egyik legjobb reklám a közösségi oldalakon terjedő
élménybeszámolók. Az emberek szeretik megosztani
barátaikkal, hogy hol vannak, mit csinálnak, főleg ha ez
egy nyaralás kapcsán történik. Abban biztos vagyok,
hogy a legközelebbi alkalommal be fogok csekkolni egy
#HELLO HUNGARY ponton.
„Az értelem igazi, az intelligencia mesterséges”
címmel nyitotta előadását Kuthy Antal, az E-Group
vezérigazgatója. Mesterséges intelligencia még nincsen.
A gép nem intelligens, csak azt tudja, amit megtanult,
így tévedhet is. Az előadó mutatott nekünk egy
programot, ami mint a Sirí, kommunikál velünk, válaszol
a kérdéseinkre. Sört kérve a programtól feltérképezte
a közelben lévő kocsmákat, és a menüből választva
rendelhettünk is tőle, majd a végén online fizettünk.
Humoros és nagyon újszerű volt a „beszélgetés” Kuthy
Antal és telefonja között.

www.gazmag.hu
Végezetül Pongrácz Ferencz, az IBM Délkeleteurópai üzletfejlesztési igazgatójának előadását
hallgathattuk meg, aki arról beszélt, hogy mára az
informatika vált a legnagyobb húzóágazattá, a világ
vezetőinek nagy része mind IT vállalat. A kialakult nagy
verseny miatt a tömeggyártás elé lépett az egyedi,
vevőspecifikus termék-előállítás. Már nem a vevők
kreált igényeire keresnek megoldást, hanem a létező
problémára, ez a „design thinking”. Az IBM ebben élen
jár, nem véletlen, hogy az egyik vezető pozíciót tölti be
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a kialakult versenyben. Az innovatív gondolkodásával
pedig ezt vélhetően meg is fogja tudni tartani.
A délután folyamán egy nagyon színes
és jövőre reflektáló előadássorozaton vehettünk
részt. Most már tudni fogom, mi is az a fintech,
a Hololens, ha innovatív ötletem van, mit kezdjek
vele, vagy hogyan kérjek sört a telefonomtól.

Necz Kinga

Térszerkezeti kihívások és területfejlesztési válaszlehetőségek

Az MTA Regionális Tudományi Bizottságának
elnöke, Rechnitzer János nyitotta meg a három
előadásblokkból álló konferenciát. Az első, „Területi
folyamatok és területfejlesztés” című szekcióban
Kiss János Péter, az ELTE adjunktusa adott átfogó
képet a 21. századi hazai területi folyamatokról.
Őt követte Tipold Ferenc, a Nemzetgazdasági
Minisztérium főosztályvezetője, akinek előadása
okozta a nap legintenzívebb szakmai vitáját, hiszen
Budapest leválasztását Pest megyéről a NUTS2-es
régiófelosztásban nem minden érintett tartja szakmailag
megalapozott döntésnek.
A második szekció „A régióknak van
problémája” nevet viselte. Kovács Katalin, a Baranya
Megyei Önkormányzat szakmai vezetője előadásában
a megyék újradefiniálásának várható kihívásairól
beszélt. Úgy véli, hogy ez egy kockázatos folyamat,
melynek nincs egyértelmű kimenetele, és egyelőre a
szakmai is csak a sötétben tapogatózik. Szintén nem
vádolható optimizmussal Tosics Iván, a Városkutatás
Kft. szociológusa sem. Előadása során azonban
bemutatott a hallgatóságnak számos jó nemzetközi
példát is a területfejlesztés kapcsán, amelyekből
a hazai szakma és a döntéshozók is tanulhatnak.
A vidékfejlesztés fontosságát hangsúlyozta G.
Fekete Éva. A Miskolci Egyetem tanára úgy véli,
hogy a vidékfejlesztés hazánkban még nem egy
összehangolt, gördülékenyen működő folyamat,
ugyanis sokszor csak egyedi sikerekről beszélhetünk,

amelyek első sorban a helyi hősök munkájának
köszönhető, nem pedig az intézményesített rendszernek.
Az utolsó szekció valamivel pozitívabb
hangvételben zajlott, de „A problémáknak van régiója”
cím arra is utalt, hogy lehet és kell is még fejlődni.
Fekete Károly a Balatoni Turisztikai Régióról adott egy
körképet a hallgatóságnak. Elmondta, hogy a Balaton egy
térségként való kezelése indított be pozitív folyamatokat,
ugyanakkor vannak még gyerekbetegségek, amelyeket le
kell küzdeni, például a helyi közlekedés összehangolása,
ami eddig még nem történt meg. A szakember úgy
véli, hogy több együttműködésre van szükség a
jövőben ahhoz, hogy a térség valóban úgy fejlődjön,
ahogy szeretnék. Az előadásblokkot Jaschitz Mátyás
előadása zárta. A CESCI tervezési igazgatója a határ
menti együttműködésekről, és ezek hatékonyságáról
(vagy épp hatástalanságáról) beszélt. Kiemelt figyelmet
fordított az Európai Területi Társulások (korábban
EGTC-k) tevékenységére. Ezekben a nemzetközi
területi együttműködési csoportosulásokban a magyar
részvételek száma európai szinten is kiemelkedő,
azonban eltérő aktivitással és hatékonysággal
működtetik őket.
A rendezvény hasznos tapasztalatcserét és
számos szakmai diskurzust eredményezett. A kissé
pesszimista hangvétel elsősorban a területfejlesztés
jelenlegi hazai helyzetének szólt.
Tóth Marcell

G a z d a s á g / Te r ü l e t f e j l e s z t é s

A fenti címmel rendezett konferenciát november 29-én Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Regionális
Tudományi Bizottságának Területpolitikai Albizottsága és az ELTE Regionális Tudományi Tanszéke.
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Hogy működik a Gazdasággép?
Tóth Gergely „Gazdasággép – A fenntartható fejlődés közgazdaságtanának kettős történet” című könyvének
bemutatójára november 15-én Győrben, a Széchenyi István Egyetemen került sor. Az előadást maga a szerző
tartotta.
A Gazdasággép egy készülő trilógia első
köteteként jelent meg 2016-ban. A könyv célja, hogy egy
olyan gazdasági elméletet dolgozzon ki és mutasson be,
amely megfelel a fenntartható fejlődés követelményeinek
ökológiai és társadalmi szempontból is.
Tóth Gergely előadása is eme gondolatmenet köré
épült. Első körben bemutatta a népes hallgatóságnak
a közgazdaságtan hazugságait: nagy szerzők híres
műveit, melyeket kissé félreértelmezett az utókor, illetve
nem pont úgy maradt fenn a gondolatuk, ahogyan azt ők
leírták. Többek között Adam Smith, David Ricardo vagy
Thomas Malthus munkásságának legismertebb műveit
vizsgálva is találhatunk ilyen anomáliákat.
A szerző-előadó egy érdekes hasonlattal
élve
a
hét
főbűnnel
párhuzamba
hozva
összegyűjtötte az ökonomizmus hét fő bűnét:

kevélység–elszemélytelenedés, fösvénység–fizetőképes
keresletre fixálódás, bujaság–reklámok és más
befolyásolási technikák, irigység–munkahatékonyság,
torkosság–felesleges- és luxustermékek piacképessége,
harag–időnyomor, restség–érzéketlenség a nyomorban
élők szükségleteire.
Tóth Gergely úgy véli, hogy az ökonomizmusnak
nem csak bűnei vannak, hanem szentháromsága is. A
hatékonyság, a versenyképesség és a növekedés olyan
alapelvek, melyeket folyamatosan hajszolni akarunk,
pedig nem feltétlenül ez a helyes út. A gazdaság két
fő vonulata a haszonökonómia és a morálökonómia,
azonban nem ezekre lenne szükség, hanem a
humánökonómiára, amely a pénz és a termelés helyett
az embert teszi központi, hangsúlyos szereplővé.
Tóth Marcell

Japán Nemzetiségi Napok
Immáron 7. éve került sor a Magyar–Japán Baráti Társaság szervezésében a Japán Nemzetiségi Napokra. Az
esemény helyszínéül, ahogy eddig, így most is a Fővámtéri Vásárcsarnok szolgált. A 2016. november 8-10-e között
megrendezett eseményen minden korosztály megtalálhatta úgymond a maga kis Japánját.
A rendezvény nyitónapján az idelátogatók
betekintést nyerhettek a Japán Iaido, valamint a
Bujutsu-kai harcművészet rejtelmeibe. Ezenkívül zenés
produkciókkal, mint például a „japán–magyar minikoncert”
szórakoztatták a nagyérdeműt. Az esemény második
napján, 9-én Kisfaludy Anna „japán teaceremónia”
bemutatóját, valamint Vajda József, az Első Szorobán
Alapítvány tagjának előadását hallgathatták meg a
japán szorobánról. Ezen a napon sem maradhatott el a
dalos szórakoztatás, melyet Bakos Tünde „Kotó zenei
előadása” révén élvezhettek az érdeklődők. Ezt követően
a délutáni órákban Karsai János vezetésével egy újabb
harcművészeti ággal, a Nitojutsuval ismerkedhettünk
meg „A két kard iskolája” című előadás keretében.

A zárónapon sem maradtak el a zenés műsorok.
Ezúttal Bakos Tünde előadása, valamint Czifra Adrienn
„Japán Bon fesztivál hagyományos táncai” produkcióján
kívül egy „Shakuhachi japán bambuszfuvola” előadásba
is belehallgathattunk.
Az állandó programok, mint például a Reiki vagy
a „Japán utak Specialistája” bemutató videók mellett
gasztronómiai, turisztikai és ajándékos standok is
várták a látogatókat.

Gyócsi Zsófia

www.gazmag.hu
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Abstracts of the articles
Basic income

Economy-machine

Marcell Tóth

Marcell Tóth

The Hungarian Economic Association’s Youth Gergely Tóth presented his new book on 15th November
Committee in Győr organized an event in 29th November in Győr. He spoke about the main lies and the deadly sins
about the basic income. István Bánfalvi presented the of the economic system.
opportinities of the basic income in Hungary. Pro and
con. His conclusion that it is possible.

Japanese National Days

Kinga Necz

The Hungarian-Japenese Friendship Society organized
the Japanese Nation Days for the seventh time. This
The Hungarian Economic Association’s Youth Committee days were about the Japenese culture, music and other
in Budapest University of Technology and Economics interesting things.
organized an event about Do Innovation Yourself. On
this conference were six presentations about innovation,
hing-tech, startups and artifacial intelligence.

Hungarian Web Conference
Szabolcs Surányi and Tibor Tálosi

Challenges and possible answers in the This conference was on 26th November in Budapest. The
main topics were internet alias the web, the applications
regional development
Marcell Tóth
In the end of november the profession held a meeting
about the current challenges of the regional development
in Budapest. There were three sections in this conference,
where the professors and experts presented the main
problems of this topic, and seeked the answers for these.

and the frontend.
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DIY, or innovation galore

Zsófia Gyócsi

