2017. április - 7. évfolyam IV. szám

Debrtecen fejlődésének
szolgálatában					
					8. oldal

Német érdekek és szerepvállalás
						6. oldal
Havonta megjelenő ingyenes online gazdasági magazin

NOIR YORK CITY
http://nycnovel.blogspot.hu		 www.facebook.com/nycbooks

www.gazmag.hu

3

Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Elérkezett az év negyedik hónapja, ami nem
szűkölködik az eseményekben, és szerencsére a jó
időben sem. Áprilisban van a Költészet Napja és a
Föld Napja is, így a versekben és a természetben
egyaránt gyönyörködhetünk. Nem utolsó sorban
pedig az idei év negyedik GazMag újságja is
megjelent.
A mostani lapban írtunk többek között a
győri egyetemisták gyárlátogatásáról, Debrecen
fejlődésének perspektíváiról, és Németország
Európában betöltött szerepéről is, de egy zeneajánló
is színesíti aktuális kiadványunk hasábjait.
Az áprilisi lapszámunkhoz minden kedves
olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!
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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

A magyar élelmiszeripar helyzete és kilátásai
A magyar élelmiszeripar helyzetéről és kilátásairól szervez
kerekasztal-beszélgetést a Magyar Agrárközgazdasági
Egyesület, a Magyar Közgazdasági Társaság
Fejlődésgazdaságtani szakosztálya és a Budapesti
Corvinus Egyetem Ipargazdasági Kutatócsoportja 2017.
április 26-án, szerdán 17 óra 15 perctől a Budapesti
Corvinus Egyetem E218-as termében.

Economic evaluation of informal care
Economic evaluation of informal care – ezzel a címmel
szervez szakmai rendezvényt a Budapesti Corvinus
Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszéke
és a Magyar Közgazdasági Társaság Egészégügy- és
Egészség-gazdaságtani Szakosztálya 2017. április 25én, kedden 14 óra 30 perctől a BCE főépületének 3005ös előadójában (Budapest, Fővám tér 8.). A rendezvény
lesz egyúttal a szakosztály tisztújító közgyűlése is.
Az informális ellátás (nem az egészségügyi
költségvetésből finanszírozott ellátás) fontossága
gyorsan nő az egész világon. Az egészségügy nem képes
a betegeket a gyógyulásukig teljes mértékben ellátni,
egyre több beteg fordul segítségért családtagjaihoz,
barátaihoz, ismerőseihez, a szomszédokhoz bárkihez aki
segíteni tud/képes. A krónikus betegségek/állapotok,
köztük például a ritka betegségek esetében különösen
nagy a jelentősége az informális ellátásnak.

Az esemény célja, hogy a terület iránt érdeklődő Az informális ellátást nyújtók kiesnek a munkából,
szakemberek számára felmérje, hogyan járulhatnának esetleg szabadidejük terhére végzik az ellátást, amely
hozzá a kutatások az ágazat fejlesztéséhez.
életminőségükre is negatív hatással lehet. Ezt mind mind
számszerűsíteni kell, enélkül nem alkotható pontos kép
Az esemény vitaindító előadását Jankuné Kürthy Gyöngyi, az adott betegség betegség-terhéről, ennek hiányában
az Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc- az egészségpolitika és a finanszírozás nem jut megfelelő
kutatási Osztály tudományos főmunkatársa tartja.
információkhoz. Az informális ellátás költsége az esetek
egy részében eléri a teljes egészségügyi költségek 30Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 50%-át. Ezen a területen nagyon sok érdekes és nyitott
kötött. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a részvételi kutatási kérdés van, általában elmondható, hogy kevés
szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2017. április 21- a jó minőségű és összehasonlítható adat, a téma
ig jelezni az info@agrarkozgazdasz.hu e-mail-címen.
fontosságát jól mutatja az ezen a területen folyó, igen
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
intenzív nemzetközi és hazai kutatómunka, amelynek
eredményeiről ad számot a keddi rendezvény.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
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Rövid hírek
Az okos városokról a Műegyetemen
Bristol volt 2015-ben Európa zöld fővárosa, amivel
a város kiemelkedő eredményeit ismerték el az
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságba való
átmenet terén. Milton Keynes pedig most ünnepelte
megalapításának 50. évfordulóját, és azon angol
mintavárosok legsikeresebbike, amelyeket 1946 és 1970
között létesítettek, egy világviszonylatban is elismert és
egyedülálló várostervezési program keretében. Mindkét
település mintaértékű okosváros-fejlesztéseket visz az
Egyesült Királyságban.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2017. április 11. kedd, 18:00
A Duna-völgyi Osztály és a PTE KPVK Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Intézet közös rendezvénye
Gruber László: Izlandi képeslapok
PTE KPVK A/52
7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1
2017. április 25. kedd, 18:00
A Debreceni Osztály és a MRTT Észak-alföldi Tagozata
közös rendezvénye
Lázár István: A megújuló energiaforrások hatékony
felhasználása a XXI. században
DE Matematikai-földtudományi épület, M 105

E két város SmartCity-programvezetője, Geoff Snelson
és Jessica Ellis lesz a vendége a Magyar Közgazdasági
Társaság Műegyetemi Ifjúsági Szervezete angol nyelvű
rendezvényének 2017. április 4-én, kedden 17 órától a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q
épületében (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.). 2017. április 26. szerda, 15:00
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
A Kisalföldi Osztály és a MTA KRTK RKI NYUTO közös
rendezvénye
Pap Norbert: Szulejmán szultán sírjának felfedezése
Szigetváron
A sharing economy kihívásai és lehetőségei
MTA KRTK RKI NYUTO Előadóterem
A sharing economy kihívásai és lehetőségei – két vállalat 9022 Győr, Liszt F. u. 10.
példáján keresztül. Ezzel a címmel szervez tisztújító
szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság 2017. január 23. hétfő, 18:30
Ipari és Vállalkozási Szakosztálya 2017. április 5-én, 2017. május 03. szerda, 16:00
szerdán 16 óra 30 perctől a Budapesti Corvinus Egyetem A Dél-dunántúli Osztály rendezvénye
Fővám téri épületének E118.2 termében.
Pirkhoffer Ervin: Eegy messzi-messzi földrajzórán
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
A rendezvény előadói: Töreky Bence ügyvezető, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tickething.com
(Biztonságos
jegycsere,
100%
visszafizetési garanciával); Csillik Timur ügyvezető, 2017. május 03. szerda, 17:00
Rendi (Az online takarító – Rendelj takarítást otthonodba) A Borsodi Osztály rendezvénye
és Havran Dániel egyetemi docens, Budapesti Corvinus Nagy Zoltán : Szardínia - Utazás a kék árnyalataiban
Egyetem (Sharing Economy – avagy közvetítők a Miskolci Akadémiai Székház
decentralizált piacokon).
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Gazdaság / Világ

6

Német érdekek és szerepvállalás

GazMag

Németország helyzete, érdekei és európai szerepvállalása került górcső alá a Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének márciusi műhelybeszélgetésén.
A szokásokhoz híven az MTA KRTK Világgazdasági
Intézetében (Budaörsi út 45.) megrendezett beszélgetés
ezúttal Naszádos Zsófia előadása köré épült.
A
Világgazdasági
Intézet
tudományos
segédmunkatársa rövid történeti áttekintéssel kezdte
„Német érdekek és szerepvállalás a görög válság
kezelésében” című előadását. Elmondta, hogy a
„német probléma” megoldása több évtizedes folyamat
volt, ugyanis 1945 és 1990 között két Németország
is volt Európában, melyek később újra egyesültek.
A „furcsa állam” vagy „nem normális állam” okozta
helyzet történelmi frusztrációit is le kellett küzdeniük a
németeknek. A 2000-es évektől a növekedési potenciál
helyreállítása volt a fő cél. Az EU-integrációban a
németek voltak a leginkább érdekeltek, azonban az
integráció egy idő után megtorpant. Angela Merkel 2005ös hatalomra kerülése után szemléletváltás történt
Németországban, a „rajnai föderalisták” helyett a „keleti
realisták” gondolkodása került középpontba.
Az utóbbi időben a médiában egyre gyakrabban
előtérbe kerülő centrum-periféria viszony, és az ebből
adódó “többsebességes EU” gondolata a német-görög
viszonyra vezethető vissza, amely a 2009-ben kirobbant
görög válság eredménye. Az Európai Uniónak, és főleg
Németországnak a helyzet megoldása igen komoly
fejtörést okozott. Hármas kihívásnak kellett ugyanis
megfelelni: a görög helyzet orvosolása, a belpolitikai
hitelesség megőrzése, valamint a további válságok
elkerülése egyaránt prioritást jelentett. A görögországi
adósságkezelést végül EU-s konszenzussal sikerült
megoldani, amelyben Németország vezető szerepet
vállalt. Ugyanakkor belföldön sem volt egységes ez
az álláspont, Merkel pénzügyminisztere, Wolfgang
Schäuble inkább Görögország EU-ból (vagy eurózonából)
való kiléptetését (azaz a GREXIT-et) favorizálta.

Az előadó azonban felhívta a figyelmet arra, hogy
még nem oldódott meg minden probléma. A görög válságba
a német bankok nagyfokú helyi érdekeltsége miatt
kellett mindenképpen beavatkozni. Bár a válságkezelés
gyors és szükséges tűzoltás volt, a strukturális
problémákkal is foglalkozni kellene. Többek között a
Deutsche Bank jelenlegi helyzete is egy időzített bomba.
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a
2017-es német választásokról sem. Bár a német
márka visszahozatalának tervével a köztudatba
berobbanó AfD (Alternatíva Németországért párt)
az elmúlt években jelentősen megerősödött, minden
bizonnyal Angela Merkel vagy Martin Schulz nyeri a
kancellárságért folyó versengést. Naszádos Zsófia
szerint a választások után a nagykoalíció folytatása
várható (azaz a két nagy párt, a jobboldali CDU és
a baloldali SPD együttesen alkotnak kormányt).

Tóth Marcell

www.gazmag.hu

Gyárlátogatás a Nemak Győr Kft-nél
2017. március 9-én került sor gyárlátogatásra a
Nemak Győr Kft-nél a Magyar Közgazdasági Társaság
Győri Ifjúsági Szervezetének szervezésében. A
látogatáson a Széchenyi István Egyetem gazdasági
szakos hallgatói vettek részt, akik betekintést nyerhettek
a Nemak mindennapjaiba.
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Először Mersich Gábor, gazdasági igazgató tartott
egy prezentációt a vállalat történetéről, sikertényezőiről,
illetve mesélt arról is, hogy a jövőben milyen kihívások
várnak majd a multinacionális cégeknél elhelyezkedő
fiatalokra, továbbá milyen előnyökkel és hátrányokkal
jár egy menedzseri pozíció. Ezt követően Süslecz Attila,
gazdasági osztályvezető és Barta Henrik, a kontrolling
részleg vezetője avatta be a hallgatókat a e terület
rejtelmeibe. A program második felében Csizmadia
Tamás, a gyakorlati oktatásért felelős öntészeti
szakember vezette körbe a látogatókat az üzemben,
ahol a hallgatók testközelből is megismerkedhettek a
hengerfejgyártás folyamatával.

Keczer Zsuzsa

2017. március 30-án az EMVFE (Első Magyar
Vállalati Felelősségvállalás Egyesület) Roadshow
keretében megrendezett CSR Délután új állomása a
Debreceni Egyetem volt, ennek a megvalósításában
az MKT IB Debrecen és az MKT Hajdú-Bihar megyei
szervezete is segédkezett. Az előadáson résztvevők
megismerkedhettek a CSR létfontosságáról, lokális,
helyi megoldások kivitelezéséről, valamint a CSR és a
vállalkozásfejlesztés kapcsolatáról.

Az első előadó Takács Júlia az EMVFE elnöke, a CSR
Hungary ügyvezető igazgatója volt. Bevezető előadásában
a hallgatóság megtudhatta mi is az a CSR illetve miért is
nagyon fontos a vállalati felelősségvállalás egy KKT vagy
éppen nagyvállalat életében. Őt követően Dr. Csapóné dr.
Riskó Tünde a Debreceni Egyetem Gazdaság Tudományi
Kar adjunktusa vette át a szót, és kalauzolta tovább a
hallgatóságot a CSR rejtelmeiben. Harmadik előadónk
Tóth Éva a Rossmann Magyarország szervezetfejlesztési
csoportvezetője volt. Általa betekintést kaptak a
hallgatók, hogy az előzőekben részletesen felvázolt
CSR, hogyan is jelenik meg a gyakorlatban egy vállalaton
belül. Megismertette a Rossmann Magyarország és
a dolgozóik közötti kapcsolatot, azt, hogy milyen
segítséget nyújt a cég a megváltozott munkaképességű
dolgozói részére, az adományprogramjukat, valamint az
ezen területeken elért sikereiket.

Végh Dominik

Gazdaság

CSR-délután Debrecenben

Gazdaság
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Debrecen fejlődésének szolgálatában
A város-, gazdaság-, és vállalkozásfejlesztés kulisszatitkaiba vezette be az érdeklődőket Zombori Dénes, az EDC
Debrecen Nonprofit Kft. fejlesztési szakértője a Debreceni Egyetemen tartott előadásán.
Debrecen az elmúlt években létrehozott és
sikeresen foglalkoztat egy olyan speciális csapatot,
melynek egyedüli feladata a város fejlesztése. Ezt
egyre professzionálisabb módon valósítja meg, és
kézzel fogható eredményei is vannak. Ezekbe engedett
bepillantást az ,,EDC Debrecen – Légy részese a
fejlődésnek!” című előadásában Zombori Dénes
március 23-án az egyetem Gazdaságtudományi Karán,
a Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági
Bizottságának eseményén.
- A nonprofit szervezet 2015-ben jött létre hat fővel,
mára többszörösére nőtt, és elérte, hogy a befektetők
a legjobb példaként emlegetik Debrecent, sőt arról
beszélnek, hogy városunk magasra tette a lécet. Ám
a pozitív imázs kialakulásáig rögös út vezetett, sok
előkészületet és háttérmunkát igényelt, míg az első
projektekre felkészültünk – fogalmazott a szakember.
Az EDC Debrecen négy nagy területtel
foglalkozik: a gazdaságfejlesztés, ahol elsődleges cél
a befektetésösztönzés, a betelepült cégek támogatása,
ovábbá a munkaerő-piac hatékonyságának javítása,

a város- és vállalkozásfejlesztés, illetve a Smart
City program. Ez utóbbi célkitűzése a város
,,intelligensebbé tétele”, ezért indult el többek között
a Safe-Cross, azaz az intelligens zebra projekt.
- A szervezet és a város nagy büszkesége, az
International School of Debrecen, vagyis a Debreceni
Nemzetközi Iskola, melynek megvalósítása különösen
nagy kihívást jelent, hiszen az első ilyen intézmény lesz
a cívisváros történetében. Az álom azonban hamarosan
valósággá válik, hiszen nemsokára megnyitja az
intézmény a kapuit Pallagon, ami új munkahelyeket
is teremt a városban – árulta el Zombori Dénes.
A résztvevők a városi fejlesztésekről szerzett háttéradatok
mellett gyakornoki ajánlatokkal is gazdagodtak az
EDC Debrecen minden területére vonatkozóan. Szóba
került továbbá a DOKK, azaz a Debreceni Okleveles
Közgazdász Klub, amely a DE GTK hivatalos és egyre
tekintélyesebb alumni szervezete. Tagjai minden hónap
első csütörtökén tartanak összejövetelt Debrecenben,
a DOKK Talk-ra a leendő közgazdászokat is várják.
Csiszár Dorottya

Lemezkritka: Metallica - Hardwired... to Self-Destruct
8 éve már, hogy az egyik legnagyobb
metálegyüttes nem hozott ki új, hivatalos anyagot,
legfeljebb csak feldolgozások, és kikacsintások által.
Aztán tavaly már elég konkrét infók kezdtek szállingózni
a nagyérdemű felé az új albumról és mindenki, akinek
volt legalább egy rövidke kis korszaka, amikor szerelmes
volt a Metallica-ba, izgatottan várta a fejleményeket.
Ennyi idő után csak jó lehet, amit kiadnak, ugye? A
kérdés jogos, ahogy a cáfolata is. De lássuk is inkább,
nekem mi az első benyomásom a Hardwired... to SelfDestruct nevet viselő korongról.
A Hardwired-del nyitunk, amit már egy ideje
ismerhet a közönség. Semmi finomkodás, egyből
belecsapunk a darálásba, ami kellemesen visszaidézi a

jó kis trash időket. Nem enged a szorításból egy pillanatra
sem, végig lehet headbangelni az egész számot. Ezt követi
az Atlas, Rise! ami egy kicsit más hangulatot kelt bennem.
Mintha kapásból egy albumnyi stílust ugrottunk volna,
ami nem baj, sőt, kifinomultabbnak tűnik ez a szám az
előzőnél, több mélységgel ami mindenképp szimpatikus.
Van egy epikus tónusa, ami kiemeli a dögösséget a
dalban. A Now That We’re Dead esetében elkerülhetetlen
a hasonlítás a Load/ReLoad érára, a hosszan rotyogós
intró mindenképp rásegít erre az érzetre, illetve első
hallásra, mintha csak csontváza lenne az előző
daloknak. Kicsit unalmasra is sikerült, inkább kocsmai
háttérzenének illene be, mint egy koncertre való anyagnak.

www.gazmag.hu

És akkor a 3. lemez, extraként: A Lords Of
Summer volt az első, ami egy talán-következő-album
tartalmaként ismerhettünk meg, és bevallom elsőre
nagyon furcsa volt, mert ugyan zenében egész jó, de hogy
a Metallica mit énekel a nyárról és annak eljöveteléről...?
Ugyanakkor amíg nem jöttek ki a valós számok az
új anyagról, egyre többet hallgattam ezt és végül
megtetszett. Úgyhogy jöhet. Méginkább a Ronnie Rising
Medley, ami DIO emlékére kiadott kollaborációs album
egyik tétele, ami több különböző dal feldolgozásából
áll össze, megjegyzem, mesteri módon. Az egyik
legkirályabb Metallica anyag, amit valaha hallottam,
tele élettel, döggel és vitaminnal. Headbang, metálvilla,
és sok agresszív életkedv. Ezt levezetve követi a When
A Blind Man Cries című Deep Purple feldolgozás, ami
abszolút kiváltja az albumról hiányzó egyértelműen
beazonosítható balladát. Valamiért nekem úgy él
a fejemben ez a dal, mintha ez lenne a betétdala a
magányos botanikus fickónak a Twin Peaks-ből, aki nem
meri elhagyni a házát. De lehet, hogy mivel ugyanabban
az időszakban ismertem meg a számot és a sorozatot,
így a párhuzam. A soron következő Remember Tomorrow
az Iron Maiden feldolgozás, amire hirtelen azt hittem,
hogy a Creeping Death újragondolt verziója inkább.
(Maiden körül nem vagyok járatos) Jól szól, nem baj,
hogy felkerült a Deluxe Edition-re, hiánypótlónak érzem
ezt is.
A többi élő felvétel, amikért sosem rajongtam,
kivéve az S&M albumot, mert azon a No Leaf Clover
másként nem érhető el. Viszont ezzel nem is rabolom az
időt, az élő performanszokat nem vettem számításba.
Mindent egybevetve, a jó öreg ‚tallica
hozta a papírformát, amit lehet negatívumként és
jócselekedetként is értékelni. Nem léptek ki önmagukból,
semmi formabontó ötlet vagy kísérletezgetés (és ha a
múltat nézzük, talán jobb is), ha az ember egy Death
Magnetic 2-t szeretne hallani, ahhoz remek, és én is
inkább úgy érzem, hogy kellemesen bővült a Metallica
számok repertoárja ahhoz, hogy elő tudjak venni valami
frisset, ha épp fémhiányos hangulatom van.
Juhos Gábor

Kultúra / Zene

Ezt ellensúlyozva váltja a Moth Into Flame ami visszaugrik
a jól összerakott stílushoz, varacskosan szóló gitárok,
feszítő tempó, James jellemzően gyors és ugráló
hangja. A refrén előtti melodikus rész a kedvencem,
remek színezetet ad az egészhez. Ebből váltunk a Dream
No More benzingőzös, füstös kocsma-nóta feelingjéhez
a 90-es évekből. Nem rossz, csak furcsa ez az ugrálás.
A Halo On Fire esetében az első gondolatom: Csak
nem egy ballada? Nehéz megmondani, bár tény, hogy
a lassú részek kellemes adalékot szolgáltatnak az
összhatáshoz, ám itt pont nem kellett volna visszhangot
adni James hangjának. A végefelé lévő szóló-szerűség
viszont nagyon kellemes, jó lecsengéssel szolgálja a
dalt.
A második CD-t (vagy a kazetta B oldalát) a
Confusion nyitja egy velős nótával a régi idők jegyében,
ugyanakkor a legutóbbi Death Magnetic koronggal is
teremt némi kapcsolatot. Az ezt követő ManUNkind
kezdő ritmusára látni lehet a sok magasba emelkedő
öklöt a koncerteken, erős egy matéria, annyi biztos. A
Here Comes Revenge esetében értem, mit akarna elérni,
de valahogy nem üti meg azt a tetőfokot a refrén, amit
megcéloz, ellenben a versszakok lassú és melankolikus
hangzása bejön. Majd jön egy kérdés: Am I Savage? akaratlanul az Am I Evil című dal ugrott be elsőre, na nem
a hangzásról, mert az elég ismerős újra a Load/ReLoad
korszakból. Úgy tűnik, nem tudnak ebből elszakadni. A
szóló és a bridge rész viszont igen kellemesen varacskos.
A szintén múltidéző Murder One klipje egyértelmű
tisztelgés Lemmy és munkássága előtt, a zene pedig
mintha egy One 2. lenne. Érdekes gondolatmenet és
kissé zavaros, de értitek... (én igen... asszem...) A
felhozatalt zárva, a Spit Out The Bone nyitánya hasonlít
a legelső számhoz, irdatlan döngöléssel indítva a metáldarálást. Pont jókor jött, már kezdtem kicsit elkalandozni
a háttérben. Sem a versszakok nem lassítanak, sem a
refrén. Ultrabrutális, gigagalaktikus buli lehet élőben erre
tombolni (persze a megfelelő hangosítás beállításokkal).
Kapásból megkapta nálam az 5 csillagot.
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