


 

 

 

 

Komárom központjában 2 szobás, bútorozott, 

távfűtéses lakás kiadó. 

Ár: 35.000,- Ft + rezsi. 

2 havi kaució szükséges. 

Érdeklődni: 70/776-2366 

 

www.facebook.com/hahagyor 

http://www.facebook.com/hahagyor


KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Június 22-ével már 

csillagászatilag is 

elkezdődött a nyár. Az 

egyetemisták számára 

lassan véget ér a 

vizsgaidőszak. Szintén a 

végéhez közeledik a 

labdarúgó Európa-

bajnokság is. Azonban a sportok szerelmesei 

számára nem kell sokat várni, hiszen július végétől 

egy hónapon keresztül London ad otthont az 

Olimpiai játékoknak. 

Akik nem csak a TV előtt szeretnének ülni, azoknak 

számos fesztiválon lesz lehetőségük a 

kikapcsolódásra (Sziget Fesztivál, Rockmaraton, 

Volt Fesztivál, EFOTT, Bánkitó Fesztivál, stb.). 

Illetve felfedezhetik Magyarország és más országok 

tájait, vagy fürödhetnek a Balatonban, esetleg egy 

tengerben. Röviden összefoglalva: kellemes nyarat 

mindenkinek! 

 

 

Tóth Marcell
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RÖVID HÍREK 

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása: 

 

Nyáron a könyvtár zárva tart! 

 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12. 

 

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk 

 

 

 

 

50. Közgazdász-vándorgyűlés 

2012. szeptember 27. és 29. között Egerben kerül 

megrendezésre a Magyar Közgazdasági Társaság legnagyobb 

éves rendezvénye, a Közgazdász-vándorgyűlés. Az idei évben 

50. alkalommal megtartott konferencia az Átalakulás és 

konszolidáció a magyar gazdaságban és gazdaságirányításban 

címmel kerül megrendezésre. 

Bővebb információk a Közgazdász-vándorgyűlésről 

hamarosan! 

 

 

 

Megtartotta éves közgyűlését az MKT 

A küldöttközgyűlésen a megyei szervezetek és a szakosztályok 

küldöttei a társaság elnökségébe választották Szász Károlyt, a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét. 

Az eseményen „Válságmenedzselés és útkeresés – dilemmák és 

viták” címmel megtartott előadását követően vehette át 

közelgő 70. születésnapja alkalmából az MKT második 

elnökének tiszteletére alapított Kautz Gyula-díjat Békesi 

László kandidátus, egyetemi tanár, volt pénzügyminiszter. A 

kitüntetéssel Békesi Lászlónak a köz szolgálatában sok 

évtizeden át kiemelkedő színvonalon végzett szakmai 

tevékenységét, Magyarország piacgazdasági átalakulásához, 

majd két súlyos makrogazdasági válság kezelésének 

megalapozásához való sikeres hozzájárulását ismerte el a 

társaság. A díjat a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, 

Kovács Árpád adta át a kitüntetettnek. 

A megyei szervezetek és a szakosztályok küldöttei 

egyhangúlag elfogadták az MKT 2011. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót és a kapcsolódó dokumentumokat, a társaság 

2011. évi közhasznúsági jelentését, valamint 2012. évi 

költségvetését is. 

(Forrás: www.mkt.hu) 

Újjáalakult az MKT Veszprém megyében 

A Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei 

Szervezete – több év szünet után, a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Karának jelentős szerepvállalásával – 

2012. május 21-én megtartotta újjáalakuló ülését. A megyei 

szervezet elnöke Halmai Péter egyetemi tanár, alelnöke Molnár 

Tamás egyetemi docens, titkára pedig Csuka Gyöngyi 

tudományos segédmunkatárs lett. Az ülésen Kovács Árpád, a 

Költségvetési Tanács és az Magyar Közgazdasági Társaság 

elnöke Válságkezelési választások az EU országaiban címmel 

tartott előadást. 

(Forrás: www.mkt.hu) 

 

 

 

Védelmi vonalak együttműködése a szervezetekben 

Védelmi vonalak együttműködése a szervezetekben - ezzel a 

címmel szervez nemzetközi ellenőrzési konferenciát 2012. 

szeptember 19. és 21. között Budapesten a Belső Ellenőrök 

Magyarországi Közhasznú Szervezete. A rendezvényen a 

szervezők a három ellenőrzési védelmi vonal 

együttműködésének módjait es legjobb gyakorlatait szeretnék 

bemutatni kiemelkedő hazai és külföldi előadók segítségével. 

A konferencia részvételi díjából az MKT tagjai 5 százalékos 

kedvezményt kapnak, ha feltüntetik az "MKT" megjelölést a 

jelentkezési lapon. A konferencia programja és jelentkezési 

lapja letölthető a honlapunkon. További információ: 

http://www.konferencia2012.iia.hu 

(Forrás: www.mkt.hu) 

 

 

 

Az IFRS szerinti beszámolók tapasztalatairól 

Az IFRS-ek szerinti beszámoló készítés általános tapasztalatai 

Magyarországon - ezzel a címmel szervez előadást 2012. 

június 26-án, kedden 15 órától az UniCredit Bank Hungary Zrt. 

földszinti konferenciatermében (1054 Budapest, Szabadság tér 

5-6.) a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési 

Szakosztálya. A rendezvény előadója Boros Judit, a KPMG 

partnere lesz. Az előadáson való részvételről az Ellenőrzési 

Szakosztály kérésre igazolást bocsát ki. 

(Forrás: www.mkt.hu) 

 

http://mktkonyvtar.tk/
http://www.konferencia2012.iia.hu/


KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL KÖZGAZDÁSZOK TALÁLKOZÓJA 

Az idei évben Nagyváradon kerül megrendezésre a Kárpát-Medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója. A július 13. és 15. 

között megrendezésre keülő konferenciát a Romániai Magyar Közgazdász Társaság szervezi. 

A Kárpát-Medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóját 2011-

ben rendezték meg először, Gyulán. A Magyar Közgazdasági 

Társaság és határon túli testvérszervezetei úgy döntöttek, hogy 

a konferenciát ezentúl minden évben megszervezik. A rendezés 

jogát mindig más és más szervezet kapja. Páratlan évben 

Magyarországon –azon belül is Gyulán –, páros évben pedig 

valamelyik szomszédos országban kerül megrendezésre a 

találkozó. Az idei évben Nagyvárad nyerte el a rendezés jogát, 

így a Románia területén található város látja vendégül a 

magyarországi, a szlovákiai, a vajdasági és természetesen a 

romániai fiatal magyar közgazdászokat. 

A Kárpát-Medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója a 

kapcsolatépítés jegyében telik, de a szakmai előadások sem 

hiányozhatnak a programból. A plenáris ülések mellett három 

szekcióban (Start-Up, Fenntartható gazdaság, Család és 

karrier) folyik majd a munka a három napos rendezvényen. 

Aki bővebb információt szeretne szerezni erről a 

rendezvényről, az a konferencia hivatalos honlapján 

(http://www.kamfor.eu/) tájékozódhat. 

 

Tóth Marcell

SZAVAZÁS 

 

Foci Eb-blog: http://www.gazmag.tk/euro12/ 

http://www.kamfor.eu/
http://www.gazmag.tk/euro12/


ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy fenntartható fejlődés. Azt, hogy ez mit is jelent, már 

kevesebben tudják. A ENSZ definíciója szerint egy olyan fejlődési folyamat, amely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 

csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”. De hogyan lehet mérni ezt a fejlődést? 

 Napjainkban a gazdasági fejlődés legfontosabb 

mutatószáma a bruttó hazai termék, azaz a GDP. A GDP 

összetevői a háztartások fogyasztása, a kormányzati 

fogyasztás, a beruházások, illetve az export (+) és az import (-) 

egyenlege. Annál fejlettebbnek számít egy ország, minél 

magasabb a bruttó hazai terméke, azaz minél többet fogyaszt 

egy évben. 

 A fejlettségünk méréséhez tehát fontos számon 

tartanunk a GDP-t, azaz számon kell tartanunk, hogy mennyit 

fogyasztottunk a rendelkezésre álló eszközökből. Azonban aki 

élete folyamán foglalkozott számvitellel, az megtanulta, hogy 

egy mérleg eszközoldalára csak akkor tudunk elkönyvelni 

valamit, ha ugyan ezt elkönyveljük a másik oldalon, a forrás 

oldalon. Tehát ahhoz, hogy számon tartsuk a fogyasztásunkat, 

fontos lenne számon tartani azokat a forrásokat, amelyekből 

fogyasztunk. Erre viszont a GDP már nem elég, szükségünk 

van egy másik mérőszámra is. Ez a mutató pedig nem más, 

mint az ökológiai lábnyom. 

 Mi is az ökológiai lábnyom? A definíció szerint az 

ökolábnyom egy olyan mutatószám, amely kifejezi azt, hogy 

adott technikai hatékonyság mellett mekkora igényt 

támasztunk bolygónk természeti erőforrásaival szemben annak 

érdekében, hogy megszokott fogyasztásunkat biztosítani 

tudjuk. Mint minden mutatónak, így az ökológiai lábnyomnak 

is van mértékegysége, a globális hektár (gha), amely 

meghatározható a Föld összes biológiailag produktív 

hektárjának átlagos értékeként. Hogy mire lehet ökolábnyomot 

számítani? Szinte mindenre! Az átlag ember saját maga, vagy 

családja lábnyomát is kiszámíthatja, a vállalatok az egyes 

termékek, telephelyek, vagy akár az egész cég ökológiai 

lábnyomát is kiszámíthatják. Léteznek városokra, régiókra és 

országokra vonatkozó ökológiai lábnyom számítások. Illetve 

egy adott eseményre vonatkozóan is ki lehet számolni, például 

az idei Londoni Olimpia ökológiai lábnyomát is kiszámítják a 

játékok után. 

 A mutató kiszámolásának célja, hogy megtudjuk, 

mennyire használtuk fel a rendelkezésre álló erőforrásainkat, 

mennyire vagyunk fenntarthatóak. Az ökológiai lábnyom tehát 

a fenntartható fejlődés legfontosabb mérőszáma. A GDP-vel 

ellentétben az ökológiai lábnyom annál jobb, minél 

alacsonyabb az értéke. Ha minden ember 1,8 gha/fő méretű 

ökológiai lábnyommal rendelkezne, akkor az emberiség pont 

fenntarthatóan működne. Azonban jelenlegi fogyasztásunk 

meghaladja ezt, a világátlag napjainkban 2,2 gha/fő. Ez azt 

jelenti, hogy a fenntartható életvitelhez másfél Földgolyóra 

lenne szükség. 

 Jöhetne a kérdés, hogy hogyan lehet többet 

fogyasztani, mint amennyink van? A válasz az, hogy lehet, de 

nem szabad. A Föld erőforrásai rendelkezésre állnak, de nem 

végtelen mennyiségben. Ez olyan, mint amikor hitelt veszünk 

fel, az elkövetkező évek pénzforrásait költjük el, viszont így a 

későbbi évekre kevesebb marad, mert folyamatosan fizetni kell 

a törlesztést. Ha folyamatosan magas az ökológiai 

lábnyomunk, akkor nem élünk fenntarthatóan. Olyan, mint ha 

minden évben hitelt vennénk fel, ami egy ideig működik, de 

egy idő után komoly gondjaink lesznek emiatt. 

 Mivel csak egy Földünk van, így vigyáznunk kell rá, 

meglévő erőforrásait nem szabad túlzottan igénybe vennünk, a 

természeti erőforrásokkal fenntarthatóan kell bánni, nem pedig 

pazarlóan. Az ökológiai lábnyom pedig megmutatja nekünk, 

hogy ezt mennyire sikerült megvalósítanunk. 

 

Tóth Marcell



ZENEAJÁNLÓ 

A most következő zeneajánló félig filmajánló is, hiszen az alábbi zenekar a tavaly megjelent albumához idén nyáron egy filmet 

is kiad azonos címmel, bár utóbbit éppen ezért még ajánlani sem tudom, hisz nem láttam. 

 Az albumot 

már a megjelenése után 

azonnal megszerettem, 

a hangulat, amit teremt, 

elképesztő. Többek 

között emiatt örülök, 

hogy április végén 

sikerült eljutnom 

budapesti koncertjükre, 

ahol a Nightwish hatalmasat alkotott, úgy éreztem, hogy Tarja 

Turunen énekesnő elbúcsúztatása és Anette Olzon felvétele óta 

most teljesedett ki a zenekar, végre sikerült összeszokniuk az 

új énekesnővel. Tuomas Holopainen, a csapat zeneszerzője és 

billentyűse pedig ismét bebizonyította, hogy tud még zenét 

írni. 

 Az előző albumhoz hasonlóan Marco Hietala, a 

zenekar basszusgitárosa és férfi énekese ismét sok szerepet 

kapott Anette mellett és be is bizonyította, hogy megérdemli. A 

finn metál egyik vezető zenekarának új albuma kissé ijesztő 

cirkuszi hangulatot teremt, bár a sok helyen megnyugtató, 

harmonikus dallamnak köszönhetően mégsem számíthatunk 

horror-filmbe illő zenére. Az előző albumhoz képest a 

változatosság megnőtt, így Anette még jobban meg tudta 

mutatni, hogy nem csak egy stílusban tud szépen énekelni. A 

klasszikus metálon kívül a lágy, lírai dalokat kedvelők is 

találnak maguknak kedvencet. Aki a szöveget is érti, amihez 

elegendő egy kisebb angol nyelvtudás is (leszámítva az 

intronak számító finn nyelvű kezdődalt), az előtt egy kisebb 

kerek történet is kialakulhat, ha elképzeli. 

 Összefoglalva, mindenkinek ajánlom a Nightwish új 

albumát, aki szereti az ilyen fajta zenéket, de egyszer 

mindenképp érdemes végighallgatni másnak is. 

 

Surányi Szabolcs

FILMAJÁNLÓ 

Aki ismeri az Underworld-filmeket, az bizonyára már várta a negyedik részt. Aki nem látta, az nézze meg őket a negyedik rész 

előtt. Vámpíros-vérfarkasos film, de nem a Twilight-os fajtából, hanem akciófilm a javából. 

 A sorozat harmadik része az első két 

rész előzményeit mutatta be, amolyan Star 

Wars-módra, a negyedik rész azonban 

visszatért az eredeti történethez. Újra a 

vámpírlány, Selene és hibrid férje, Michael 

körül forognak az események. 

 A film azzal kezdődik, hogy az 

emberek tudomást szereznek a vámpírok és a 

farkasemberek létezéséről, és nem kívánatos 

személyeknek, ellenségnek nyilvánítják őket. 

Főhőseink szeretnék elhagyni az országot, 

azonban ez nem sikerül nekik, elfogják és lefagyasztják őket. 

Majd valaki kiolvasztja Selene-t… 

 A filmen (és Len Wiseman forgatókönyvén) új 

rendezőpáros dolgozik, Måns Mårlind és Björn Stein nem is 

vallanak szégyent. Autós üldözést, lövöldözést és belső 

szervek között szétrobbanó gránátot is láthatunk, 

még vér is spriccel az arcunkba. A férfi nézők a 

Selene-t alakító Kate Beckinsale-ben sem fognak 

csalódni, ráadásul meglehetősen hiányos 

öltözetben olvad ki hibernált állapotából. 

 Bár filmbéli párja, Michael Corvin 

minimális szerepet kap ebben a filmben (csak a 

legelején láthatjuk), így sem maradunk hibrid 

lény nélkül. És még az eddig soha nem látott 

méretű, génkezelt farkasemberek is 

megjelennek. 

 Azt, hogy lesz e újabb, ötödik rész, még nem tudni. 

Az viszont biztos, hogy a film nem lett teljesen befejezve, a 

nézők várják a végét, és a cselekmény is kívánná a folytatást. 

 

Tóth Marcell



 

 

Tagfelvételt hirdet az MKT GYISZ! 

 

 

 Szeretnéd hasznosan tölteni az egyetemi éveidet? 

 Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? 

 Kipróbálnád magadat, mint vezető? 

 Szeretnél szakmai tapasztalatokkal gazdagodni? 

 Szeretsz kikapcsolódni, bulizni? 

 

Ha a fentiekre a válaszod ”Igen.”, akkor köztünk a helyed! 

Jelentkezz az MKT GYISZ-be! 

 

 Mit kell ehhez tenned? 

 

Küldj egy önéletrajzot az mktgyisz@citromail.hu e-mail címre 

2012. szeptember 16-ig, 

és az őszi félévtől már te is MKT-s lehetsz. 

 

 

 

mailto:mktgyisz@citromail.hu


 

 

OROSZ DÁVID PÉTER: MESE A PAKURÁROK BOLONDJÁRÓL 

 

Ó te szegény havasi legény 

Megvallod e bűnödet? 

Vallja meg biz' üket 

Édesapja fazeka 

Vagy a nanód térgye kalácsa. 

 

Mi jogod van hé' hallod 

Törvénnyel így beszélni? 

Huszonötöt derekára 

Ejsze ha másképp nem megy 

Minden porcikájára jut majd egy-egy. 

 

Mondod te pimasz pakurárja? 

Nem szólok én ,nem a kutyafája 

Húzzatok rá üsmét biz' megszolgálja 

Haza megy ünnét 

Édesanyja sem üsmer reája. 

 

Jaj mondom erőst gyorsan kendteknek 

Csak édesanyám elé imígy ne vessenek 

Nevessenek,megvessenek a zsandár urak 

Székely leányt szeretek 

S ha az ég is megtarja 

Tovább is ölelek 

 

Aki zsandár 

Mind földön maradt 

Az égről is lekacagták a madarat 

Maskarás Istókot a 

Pakurárok bolondját 

Szélbe eresztették 

S biz ' ő iszkolt 

Árkon s bokron át 

 

Azóta is kacagják 

Túl még a Retyezáton át 

 



 

 

VICCEK 

- Hogyan lehet zavarba hozni egy archeológust? 

- ??? 

- Adjunk neki egy véres tampont, és kérjük fel: Határozza meg, 

melyik ciklusból való! 

 

 

A reklám-ügynökségen dolgozó csinos titkárnő feszes ruhában, 

rövid szoknyában járkál, amiben mindene kilátszik. A főnöke 

behívja az irodába, bezárja az ajtót, majd félreérthetetlen 

mozdulattal közelebb húzódva a csajszihoz egyenesen 

rákérdez: 

- Mennyit akar a testéért? 

A titkárnő magából kikelve így felel: 

- Mit képzel, mi vagyok én??? A testen nem eladó! 

- Neeem?? Akkor meg minek reklámozza? 

Két nő beszélget: 

- Azt szeretnéd, hogy a férjed mindig emlékezzen a házassági 

évfordulótokra? Menj hozzá feleségül a születésnapján! 

 

 

Két nő beszélget: 

- Nem is értem, miért panaszkodnak a nők a koruk miatt! 

Képzeld el, az én férjem például azt mondta, hogy minél 

idősebb leszek, minden nap annál jobban tetszem neki. 

- Ez bizonyára csak azért van, mert a te férjed antikvárius. 

 

 

Focisták az edzésen: 

- Muszáj hinnünk a jó szerencsében. 

- Miért? 

- Különben mivel magyaráznánk az ellenfél sikereit? 

 

JÁTÉK 
 

Egy új játék, és a beküldők között ismét egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az 

mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre küldhetitek. A beküldési határidő: 2012. július 10. 

 

Egy állatkert gondozói jutalomból tengerparti kirándulásra vittek néhány állatkát, azokat akik jó 

magaviseletükkel kiérdemelték. A strandról hazafelé jövet összeszámolták a kiránduló vegyes csordát, és 

észrevették, hogy egyikük hiányzik. 

Feladat: Találd ki, hogy milyen állat csatangolt el! Melyik hiányzik a képről? 

Segítség: Olyan állat hiányzik, amilyen szerepel a képen és nem a zsiráf az. 
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