


 



KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Javában tombol a nyár. 

Az emberek többsége a 

strandon, vagy 

valamelyik fesztiválon 

tölti szabadidejét, esetleg 

otthon hűsöl a lakásban. 

Természetesen mi 

felkészültünk arra az 

esetre is, amikor épp esik az eső, vagy zárva van a 

strand, vagy éppen nincs koncert az adott 

fesztiválon. Ezek mind jó alkalmat nyújtanak a 

GazMag lapozgatására. 

Mostani számunkban beszámoltunk a nemrég 

lezajlott KÁMFOR-ról, illetve igyekeztünk egy-két 

érdekes információ is összegyűjteni olvasóinknak. 

Hamarosan kezdődnek Londonban az Olimpiai 

Játékok, ez idő alatt a honlapunkon 

(http://gazmag.tk/) tematikus bloggal jelentkezünk. 

A bloghoz és az újsághoz is jó olvasást kívánok. 
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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! 

 

 

 

Fenntarthatósági Füzet a nemzeti szintű ökológiai lábnyom 

számítás megbízhatóságáról 

A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. Fenntarthatósági 

Füzetek című ingyenes kiadványsorozatának 9. részét jelentette 

meg a június 5-i Környezetvédelmi Világnaphoz 

kapcsolódóan. A legújabb publikáció témája – illeszkedve a 

környezetvédelmi elvekhez – a környezeti terhelés egyik 

legfontosabb mérőeszközének kutatása, pontosabban az 

ökológiai lábnyom nemzeti szintű számítás adatbázisának 

összemérhetősége és megbízhatósága. Ennek oka, hogy a 

mutató egyik legfontosabb kritikája a területi alkalmazáshoz 

kapcsolódik, hiszen az országokra számított ökológiai lábnyom 

egy mesterséges természeti korlátok közé szorított területre 

vonatkozik, gyakran összekapcsolódó ökoszisztémákat 

elválasztva. A Global Footprint Network adatbázisát 

klaszteranalízisnek alávetve a kutatók megállapították, hogy az 

ökológiai lábnyom általános használata előtt egy statisztikai és 

egy szakmai szűrés még szükséges. 

A Fenntarthatósági Füzet ingyenesen letölthető a cég 

honlapjáról: http://cgpartners.hu/ 

(Forrás: CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft.) 

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) 

 

 

 

A téli és a nyári vizsgaidőszak összehasonlítása 

– a hallgatók önértékelése alapján 

A GazMag honlapján minden hónapban közzéteszünk egy 

tematikus szavazást. Ebben a hónapban a vizsgaidőszak 

értékelése volt soron. Összesen öt opció közül választhattak a 

voksolók. Ugyan ezt a kérdést az őszi vizsgaidőszak után is 

feltettük, így lehetőségünk nyílt összehasonlítani a két 

eredményt. A legjobbra (Nagyon jól sikerült, soha rosszabbat!) 

a hallgatók 31%-a értékelte saját teljesítményét, ez kissé 

elmaradt a februári 38%-tól. Szintén jónak értékelte magát (Jól 

sikerült, elégedett vagyok a teljesítményemmel.) a hallgatók 

18%-a. Ez az arány februárban 24% volt. Közepes 

teljesítményt (Elfogadható, de lehetett volna jobb is.) ért el az 

egyetemisták 44%-a. Korábban 31% vélekedett így. Nem tartja 

sikeresnek szereplését (Nem sikerült túl jó.) a hallgatók 5%-a, 

ez az érték magasabb a fél évvel ezelőtti 2%-nál. Szerencsére 

csak 3% gondolta katasztrofálisnak teljesítményét (Nagyon 

rosszul ment, ez nem az én vizsgaidőszakom volt.), ez javulás 

a korábbi 5%-hoz képest. Összességében 5,2%-al sikerült 

gyengébben ez a vizsgaidőszak, mint a téli. 

 

 

 

GazMag blog az Olimpia alatt is 

A labdarúgó Európa-bajnoksághoz hasonlóan a Londoni 

Olimpia alatt is egy erre az alkalomra létrehozott bloggal várja 

olvasóit a GazMag. A blog a http://gazmag.tk/olimpia/ oldalon 

lesz elérhető. 

 

http://mktkonyvtar.tk/
http://cgpartners.hu/hu/szoveg/aktualis/1
http://www.konferencia2012.iia.hu/
http://gazmag.tk/olimpia/


KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL KÖZGAZDÁSZOK TALÁLKOZÓJA 

Immár második alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója, azaz a KÁMFOR. A 

rendezvénynek 2012. július 13. és 15. között Nagyvárad adott otthont. 

A magyarországi és a határon túli magyar közgazdász 

hallgatók számára először 2011-ben, Gyulán szervezett közös 

konferenciát a Magyar közgazdasági Társaság Ifjúsági 

Bizottsága (MKT IB). Ekkor abban maradtak a szervezők, 

hogy felváltva lesz magyarországi, és határon túli helyszín. Az 

idei évben a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 

hasonló szervezete, a RIF vállalta a konferencia 

megszervezését. 

A három napos rendezvényre – a helyszínből adódóan – főleg 

romániai magyar közgazdász hallgatók érkeztek, de több 

magyarországi város egyetemeiről is érkeztek résztvevők, így 

Budapestről, Győrből és Miskolcról is voltak közgazdász 

hallgatók. 

A szakmai programra szombaton került sor. A délelőtt plenáris 

ülésekből, a délután pedig szekcióülésekből állt. Összesen 

három szekció volt (Start-upok, Fenntartható gazdaság, Karrier 

és család). 

A plenáris előadások alkalmával olyan előadókat hallhattak a 

résztvevők, mint Kánya Hajnalka, a Partiumi Keresztény 

Egyetem oktatója, Bilibók Botond, a Concord Alapkezelő Zrt. 

vezérigazgatója, Dr. Poór József egyetemi tanár és 

menedzsment tanácsadó, Radetzky Jenő, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke valamint Kolumbán 

Gábor tanár és politikus. A szekcióülések alkalmával mindenki 

a saját érdeklődése szerint választhatta ki, hogy melyik 

workshopon vesz részt. Ezeken az előadásokon Dr. Gyulai 

István ökológus, Mészáros Csaba projektmenedzser, Györbíró 

András, egyetemi oktató, Dr. Szabó Árpád sikeroktató, Kánya 

Hajnalka és Csatlós Pál reklámszakemberek, Bitai László 

pénzügyi elemző, Kecsmár Attila vállalkozó, Kádár Magor 

egyetemi oktató illetve Simon Zoltán befektető állt a hallgatók 

rendelkezésére. 

Természetesen a Sebes-Körös partján található Continental 

Hotelben nem csak szakmai programok voltak, a nagyjából 

150 fiatal közgazdász a kapcsolatépítés jegyében kötetlen 

programokon is részt vehetett. Az előadások után városnézésen 

és táncos-zenés esten is kikapcsolódhattak a résztvevők. 

Jövő évben minden bizonnyal Kassán kerül megrendezésre a 

KÁMFOR, hiszen 2013-ban a szlovákiai város lesz Európa 

Kulturális Fővárosa. 

 

Tóth Marcell

SZAVAZÁS 

 



ROCKMARATON 

 Már hónapokkal előtte megvolt a jegyünk. Nagyon 

vártuk, hogy milyen lesz. Már a Budapesttől Pécsig tartó 

„rocker-vonaton” is jó volt hangulat, amire Kelenföldön 

csatlakoztunk. Az út elég hosszú volt, de jó hangulatban telt. A 

fesztiváljárat kissé zsúfoltan vitt el minket a belvárosból a 

Malomvölgyi Arborétumba. Sokan megérkeztek már autóikkal, 

mire odaértünk a busszal. Hosszú sor végére álltunk be, ami 

kissé kellemetlen volt a sok csomaggal, majd miután 

bejutottunk, megtudtuk, hogy két táborhely közül 

választhatunk. Miután nehezen megtaláltuk a helyet a sok sátor 

között, lepakoltunk… 

A zenei felhozatal meglehetősen jó volt, minden nap volt több 

koncert is, amire érdemes volt elmenni, és elég sok „teltházas” 

koncert volt a színpadok sátraiban, sőt, egy-két esetben 

választani is nehéz volt, hogy melyikre kell menni, hiszen volt 

olyan is, mikor egy időben mind a 4 színpadon koncert volt. A 

pihenni vágyók számára az OffRock Tanya (könyvek, játékok, 

stb.), az enni vágyók számára Hot Dogos kocsik, Gyros-bár, és 

egyéb finomságok álltak rendelkezésre, valamint a közelben, a 

parkolók mellett volt egy kisebb patak sok árnyékkal, ahol a 

napos délelőttöket lehetett eltölteni. Erre elég nagy szükségünk 

is volt, hisz a táborhelyeken és színpadoknál sem akadt túl sok 

árnyék, ami a nagy hőségben nehezen volt elviselhető. Itt volt 

található az ún. Válságsátor is, ahol olcsón lehetett ételhez és 

italhoz jutni. A bejárat és a színpadok között félúton volt egy 

kisebb bolt kocsi, amit minden reggel használtunk is (kávé), 

valamint egy mentőautó és elsősegélysátor a biztonság 

kedvéért. A higiéniát mobil WC-k és zuhanykonténerek 

hivatottak ellátni, ami a jegy árához viszonyítva érdekes 

megoldás volt, de a fesztiválhangulatba belefért. A város elég 

messze volt, de néha megérte beutazni a fesztiváljáratos vagy a 

Kökény-Pécs helyközi busszal. Továbbá a falut is érdemes volt 

meglátogatni. 

Összefoglalva, a szervezésben volt néhány hiányosság, 

alapjaiban viszont elég jó volt. A koncertek és a hangulat 

viszont az összes hátrányt feledtette. A reklámmal ellentétben 

nagyon remélem, hogy nem ez volt az utolsó Rockmaratonom, 

hisz ez volt az első is, és szívesen megismételném. 

 

Surányi Szabolcs



ZENEAJÁNLÓ 

 Ismét finn 

zenekar. Ha valaki 

ismeri a Sonata 

Arctica nevet, tudja, 

miről beszélek, ha azt 

mondom: Wolf and 

Raven, Fullmoon, 

Kingdom for a Heart, 

Don’t Say a Word, Paid in Full, The Misery, Letter to Dana, 

Mary Lou vagy Tallulah. És még folytathatnám a felsorolást. A 

finn power metal zenekar hangulatos, dallamos zenéjével nem 

csak hazai vizeken hódít. A turnékon gyakran adnak teltházas 

koncerteket, nem véletlenül. A banda most is turnézik, éppen a 

nem régiben kiadott Stones Grow Her Name albummal. A 

lemez dalai visszaadják Tony Kakko – a zenekar frontembere, 

énekese, és fő dalszerzője – szöveg- és dallamvilágát. Egy 

esélyt mindenképpen megérdemel meghallgatásra. Ahogy a 

régebbi dalok is. 

 

Surányi Szabolcs

ERŐ’D PRÓBA 

Immár második alkalommal kerül megrendezésre Komáromban az Erő’d Próba futóverseny. A rendezvényre 2012. július 28-án 

kerül sor. 

A verseny rendezője a Komárom-Európa Futó Egyesület 

Információ: 

Czidlina Balázs tel: 20-203-1104 

Horváth György tel: 20-931-4833 

Érdeklődni lehet még: kefe.komarom@gmail.com 

A verseny fővédnöke: Szőnyi Ferenc ultratriatlon világbajnok. 

Helyszín és versenyközpont: Komárom, Táncsics M. u. 79. 

Pálya: 1978 m-es körpálya a lakótelep körül. A pálya 

hitelesített, IUA bronz minősítéssel rendelkezik. 

Chipes időmérés (kaució 1000 Ft) 

Rajt minden távon 2012. július 28. 9:00 óra 

Versenytávok: 

Egyéniben: 1 órás, félmarathon, marathon, 6 órás, 12 órás 

Csapatban: 12 órás 

Eredményhirdetés: 

Az 1 órás, félmaraton, maraton a versenyt követő 1 órán belül 

6 órás távon: 16:00 

12 órás távon: 21:30 

Frissítés: gyümölcsök, víz, izotónia, cola, szénhidrát, virsli, 

leves és tészta folyamatosan. 

 

Nevezési díjak: 

12 órás: június 30-ig 6000 Ft, július 20-ig 8000 Ft, a 

helyszínen 10000 Ft 

marathon és 6órás: június 30-ig 3000 Ft, július 20-ig 4000 Ft, a 

helyszínen 6000 Ft 

félmarathon: június 30-ig 2000 Ft, július 20-ig 3000 Ft, a 

helyszínen 5000 Ft 

1 órás: július 20-ig 2000 Ft, a helyszínen 3000 Ft 

Csapatnevezések: 10 000 Ft/csapat 

 

Díjazás: 

Érem, kupa 

 



 

 

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. 
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SUBBY SNAKE: FŐNIXKÉNT SZERETNI 

 

Árnyak gyűlnek mindig körénk, 

Újra és újra támadnak, 

Elvenni azt, ami a miénk, 

De lássanak csak boldognak. 

 

Ha a főnix lángja kialszik, 

Nem lobog tovább a tűz, 

Ha a főnix lángja kialszik, 

Nem lesz, ami tovább űz. 

 

Hát ne hagyjuk, hogy kialudjon, 

Hisz árnyak nélkül nincsen fény, 

Ne engedjük, hogy elpusztuljon 

E gyönyörű, lángoló lény. 

 

S ha haldoklunk is, a tűz feltámad, 

A főnix lángja tovább él, 

S szenvedélyes szerelmünktől az 

Éj összes árnya ekkor fél. 

 



 

 

VICCEK 

Két csiga megy a sivatagban. Már nagyon szomjasak, amikor 

találnak egy üveg vizet. Elhatározzák, hogy egyikük elmegy és 

hoz bontót. Eltelik egy hét, két hét, két hónap. Az ottmaradt 

csiga úgy gondolja, már hiába várja társát, mert az elpusztult. 

Nekiáll, hogy széttörje az üveget, erre egy hang a kő mögül: 

- Ha csalsz, el sem indulok! 

 

 

1. A legrosszabb dolog a cenzúrában a..........! 

2. Több repülőgép található az óceánban, mint tengeralattjáró 

az égen. 

3. Gondolkodom, tehát vagyok! - mondta a rendőr és eltűnt. 

4. A jópofák többnyire jó pofátlanok. 

5. Az "Utazás az időben” témájú szeminárium kezdete: tegnap 

18 óra. 

Egy szobafestőnek segédre van szüksége, így elmegy a 

munkaközvetítőbe. Ott kiderül, hogy nincsen szobafestő, 

viszont van egy állástalan nőgyógyász. 

A szobafestő jobb híján felveszi. Eltelik három hét, a 

szobafestő ismét megjelenik az irodában, ezúttal azonban 

kifejezetten nőgyógyászt keres segédnek. 

Megkérdezi az irodavezető: 

- Uram, most van két profi szobafestőnk, miért nem őket 

alkalmazza? 

- Tudja, a múltkor kimentünk a lakáshoz, amit elvállaltam. 

A tulajdonos nem volt otthon, nálam nem volt kulcs, szóval 

pórul jártam volna, de a nőgyógyász benyúlt a kulcslyukon és 

kifestette az egész lakást. 

 

 

Velencében egy angol kereskedő találkozik egykori skót 

iskolatársával. 

- Mi szél hozott erre? - kíváncsiskodik. 

- Nászúton vagyok. - mondja a skót. 

- És hol van a feleséged? 

- Ó hát ő Skóciában maradt, mert már látta Velencét. 

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. augusztus 10. 

 

A képen egy hiányosan kitöltött bűvös négyzet található. A bűvös négyzetben 1-től 6-ig minden szám minden 

sorban, minden oszlopban pontosan egyszer kell, hogy szerepeljen. A feladat kitalálni, hogy a sötétebb sárgával 

jelölt 3 mezőbe milyen számok kerülnek. 

 

 

mailto:mkt.gazmag@hotmail.hu


 

 

 

Egyetemista fiú 

Komáromban 

fűnyírási munkát vállal! 

Telefonszám: 70/524-3554 

 

www.facebook.com/hahagyor 

http://www.facebook.com/hahagyor


 

 

 


