


 



KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Lassan vége a 

nyárnak… Mozgalmas 

volt. Nyaralások, 

pihenések, fesztiválok, 

mindenki saját szájíze 

szerint pihente ki az 

elmúlt három évszak 

fáradalmait. Nagy 

eseményekben sem volt hiány, hiszen a labdarúgó 

Európa-bajnokság és a magyar szempontból 

rendkívül sikeres Olimpiai játékok nem csak a sport 

szerelmeseit csalta képernyő elé. 

Természetesen a GazMag szerkesztősége is egy kis 

pihenőt tartott a nyáron, de néhány helyre nekünk is 

sikerült eljutni, a legtöbb eseményről be is 

számoltunk. Jövő hónaptól pedig újra a megszokott 

terjedelemben jelenik meg az újság. Ezen kívül 

szeptemberben egy kis meglepetéssel is készülünk 

olvasóinknak. Az idei utolsó nyári számunkhoz 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 a Magyar 

Közgazdasági Társaság honlapján találhatók, az alábbi linken: 

http://www.mkt.hu/hirek.php?w=368 

Akinek kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban, az 

forduljon bizalommal az MKT Győri Ifjúsági Szervezetéhez. 

 

 

 

Megjelent Fenntarthatósági Füzetek különszáma 

A fenntartható fejlődés gyakorlati, mindennapos 

megnyilvánulásaival - többek között a felesleges termékekkel, 

a felelős vásárlói magatartással, a vállalati felelősséggel, a 

társadalom- és környezettudatos felelősségvállaló (CSR) 

filozófiával, valamint az olyan új, alternatív közgazdaságtani 

fogalmakkal, mint például az ökológiai lábnyom - foglalkozik 

a CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. Fenntarthatósági 

Füzetek című ingyenes kiadványsorozatának különszáma. A 

napokban megjelenő legújabb publikáció az eddig megjelent 

Fenntarthatósági Füzetek összefoglalója, egyfajta summázata 

az eddig fenntarthatósági témáknak. 

A Fenntarthatósági Füzet ingyenesen letölthető a cég 

honlapjáról: http://cgpartners.hu/ 

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

Konferencia a korrupcióról 

„A gazdasági versenyképesség javítása és a korrupció 

visszaszorítása” - ezzel a címmel szervez konferenciát 2012. 

szeptember 21-én, pénteken 10 órától a szarvasi polgármesteri 

hivatal földszinti tanácskozótermében (Szarvas, Szabadság út 

25-27.) Szarvas Város Önkormányzata, valamint a Magyar 

Közgazdasági Társaság Békés megyei Szervezete. 

A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi 

szándékukat a konferencia@szarvas.eu e-mail-címen 

szíveskedjenek előre jelezni. 

(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) 

 

 

 

Felkészítő Napok Győrben 

Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül az egyetemi 

tanév első jelentős rendezvénye, a Felkészítő Napok. A 

program szeptember 1-3-ig kerül megrendezésre Győrben. A 

szervezők első sorban a gólyák számára hasznos programokat 

alkottak (szak-fejtágítás, Győr és az egyetem bemutatása, 

megismertetése, beiratkozás, csapatépítés), azonban sok 

felsőbb éves is kedvét leli az esti programokban (koncertek, 

Golyó-buli, humoristák előadásai, stb.). 

Az elsősöknek a leendő csoporttársak megismerése miatt 

érdemes részt venniük a programokon, a felsőbb évesek pedig 

egy jó adag nosztalgiával tekinthetnek vissza a saját 

gólyaidőszakukra. 

 

http://mktkonyvtar.tk/
http://www.mkt.hu/hirek.php?w=368
http://cgpartners.hu/hu/szoveg/aktualis/1
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ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM CSÖKKENTÉSE 

A júniusi lapszámban megjelent már egy cikkem a fenntartható fejlődés témakörében. Az „Ökológiai lábnyom” című cikkem 

folytatása ez az írás, amely az ökolábnyom csökkentéséről szól. 

 Röviden összefoglalva az előző cikket: 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. Mértékegysége, a globális hektár (gha). Ha minden 

ember 1,8 gha/fő méretű ökológiai lábnyommal rendelkezne, 

akkor az emberiség pont fenntarthatóan működne, de a 

világátlag 2,2 gha/fő. Ez azt jelenti, hogy a fenntartható 

életvitelhez csökkentenünk kell az ökológiai lábnyomunkat. 

Hogyan tehetjük ezt meg? 

 Az ökológiai lábnyom több részből tevődik össze: 

karbonlábnyom, szántóföldi lábnyom, legelőlábnyom, halászati 

lábnyom, erdőlábnyom és a beépített terület nagysága. Azt 

könnyen beláthatjuk, hogy nem mindegyiket tudjuk 

csökkenteni, és nem is mindegyiket lehet (nyilvánvalóan senki 

nem fog városokat lebontani, hogy a helyére erdőt 

telepítsen…). Érdemes azon a tényezőn csökkenteni, amelyik a 

legnagyobb kárt csinálja, és amin a „legkönnyebb” változtatni. 

Ez pedig nem más, mint a karbonlábnyom. Ennek az értéke 

teszi ki az ökológiai lábnyom legnagyobb részét. (Talán nem 

véletlen, hogy az ökolábnyom kalkulátorok mellet 

karbonlábnyom-kalkulátorokat készítenek, és nem 

legelőlábnyom-kalkulátorokat.) A karbonlábnyom nagyban 

függ a CO2 kibocsátástól. A szén-dioxid kibocsátását tehát 

érdemes csökkenteni. 

 Ezt megtehetjük úgy, hogy kevesebbet használjuk az 

autónkat. Ha a kisebb távokat gyalog vagy kerékpárral tesszük 

meg, azzal nem csak az a CO2-kobocsátásunkat (és ökológiai 

lábnyomunkat) csökkentjük, hanem az egészségünk megőrzése 

szempontjából is hasznos. 

 Szintén csökkenthetjük a CO2 kibocsátását, ha 

megosztjuk autónkat másokkal. Jó ötlet, ha kollégáinkkal 

együtt megyünk dolgozni, így nem 3-4 autó szennyezi a 

levegőt, hanem csak egy. Ha sok ember így tenne, akkor 

kevesebb dugó lenne reggelente. Nem utolsó sorban pedig 

ezzel a módszerrel a benzinnel is spórolhatunk. 

 Napjainkban – szerencsére – egyre nagyobb hangsúlyt 

kap a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladék újrahasznosítása 

környezettudatos dolog, és csökkenti az ökológiai lábnyomot. 

 Az itt felsorolt lehetőségek nem nagy dolgok, azonban 

„sok kicsi sokra megy” alapon ezek is számítanak életvitelünk 

fenntarthatóbbá tételében. 

 

Tóth Marcell

SZAVAZÁS 

 



SYSTEMA SZEMINÁRIUM KOMÁROMBAN 

A küzdősportok és a harcművészetek kedvelői számára ismerősen csenghet, de az átlagember számára eddig ismeretlen 

fogalom volt Magyarországon a Systema. A világszerte ismert orosz harcművészet azonban kis hazánkban is kezd elterjedni, és 

ennek ékes bizonyítéka az első magyarországi szeminárium.. 

 A „szeminárium” 

kifejezést a felsőoktatásban a 

gyakorlati órák 

megnevezéseként használják. 

Nincs ez másképp a 

harcművészetekben sem, 

hiszen egy szemináriumon itt 

is a gyakorlati ismeretek elsajátítása a cél. 

 Az első hazai rendezvényre 2012. július 21–22-én 

került sor, Komáromban. A szeminárium résztvevői a Systema 

nemzetközileg is elismert mesterétől, a Szerbiából érkező 

Miloš Malić Systema-instruktortól kapták az útmutatást. Az 

oktatás angol és magyar nyelven folyt. 

 A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy 

megismertesse a Systemát az érdeklődőkkel. Mivel 

Magyarországon korábban még nem volt ilyen, így a Systema 

Hungary csapata úttörőnek számít hazánkban. A rendezvényre 

szép számmal érkeztek érdeklődők, Magyarország különböző 

részeiről. Voltak köztük olyanok, akik korábban már űztek más 

küzdősportokat és harcművészeteket, de voltak teljesen kezdők 

is. A két napos szeminárium végén a résztvevők fáradtan, de 

elégedetten távoztak, és a többség hasznosnak találta a 

látottakat, hiszen az egyre nehezedő gyakorlatokon keresztül 

nem csak a Systemát ismeri meg egyre jobban az ember, 

hanem saját magát is. 

 Természetesen – minden máshoz hasonlóan – a 

Systemát sem lehet pár nap alatt elsajátítani. Szerencsére 

Magyarországon már vannak rendszeres edzések is, 

Komáromban és Tatabányán. Aki több információra kíváncsi a 

Systemával kapcsolatban, vagy esetleg az edzések iránt 

érdeklődik, az látogasson el a Systema Hungary csapat 

honlapjára, amely a http://www.systema.co.hu/ oldalon érhető 

el. 

 

Tóth Marcell

http://www.systema.co.hu/


50. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS 

Fontos és kerek évfordulóhoz érkezett 2012-ben a Magyar Közgazdasági Társaság:Átalakulás és konszolidáció a magyar 

gazdaságban és gazdaságirányításban címmel immár az 50. Közgazdász-vándorgyűlést rendezi meg a szervezet 2012. 

szeptember 27. és 29. között Egerben. A jubileumi közgazdász-vándorgyűlés programtervezete és jelentkezési lapja már 

letölthető az MKT honlapjáról, és már elindult az on-line regisztráció is. 

 A közgazdász-vándorgyűlések a hazai közgazdász 

szakma legrangosabb és legnagyobb éves összejövetelei: a 

háromnapos tanácskozások plenáris és szekcióülésein vezető 

gazdaságpolitikusok – jelenlegi és volt kormánytagok, 

szakpolitikusok –, a pénzügyi és üzleti élet kulcsszereplői, 

gazdaságkutatók, akadémikusok és egyetemi tanárok tartanak 

előadásokat a mintegy 400–700 fős, hazai és határainkon túli 

magyar közgazdászokból álló hallgatóság előtt. 

 A vándorgyűlés szeptember 27-én, csütörtökön 

délután – hagyományokhoz híven – egy plenáris üléssel veszi 

kezdetét. A rendezvény második napja a szekcióüléseké lesz: 

délelőtt öt szekcióban (tervezés és államháztartás; vállalati 

gazdálkodás; bankok és finanszírozás; külkereskedelem és 

tőkekapcsolatok; informatika) vitathatják meg az egyes 

területek kérdéseit a résztvevők. Pénteken délután 

gazdaságpolitikai plenáris üléssel folytatódik a program. A 

zárónapon, szombaton délelőtt pedig többek között a 

Költségvetési Tanács tart majd „rendkívüli nyílt ülést” a 

plenáris ülés hallgatósága előtt. 

 Meggyőződésük, hogy a jubileumi, 50. Közgazdász-

vándorgyűlés méltó helyszínen, az egri Park Hotelben, a 

Magyar Közgazdasági Társaság hagyományaihoz híven 

tartalmas vitákkal járul majd hozzá ahhoz, hogy minél 

szélesebb körű szakmai párbeszéd övezze a magyar 

gazdaságpolitika alakítását. 

Előadók lesznek: 

Pálinkás József akadémikus, elnök, MTA 

Patai Mihály elnök, Magyar Bankszövetség 

Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, BCE 

Varga Mihály tárca nélküli miniszter 

Szász Károly elnök, PSZÁF 

I. Államháztartás 

Elnök: Bod Péter Ákos egyetemi tanár, BCE, az MKT alelnöke 

Baráth Etele c. egyetemi tanár, az EGSZB tagja 

Botos József egyetemi docens, PPKE 

Botos Katalin professor emerita, PPKE 

Jankovics László, Európai Bizottság 

László Csaba partner, KPMG 

Mihályi Péter egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

Sándorné Kriszt Éva rektor, BGF 

II. Vállalati válaszok 

Elnök: Török Ádám akadémikus, egyetemi tanár 

Csuka Gyöngyi tudományos segédmunkatárs, MTA-PE 

Czakó Erzsébet intézetvezető egyetemi docens, BCE 

Dobák Miklós intézetvezető egyetemi tanár, BCE 

Mészáros Tamás egyetemi tanár, BCE 

Szlávik János egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola 

Csáfor Hajnalka főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola 

III. Pénzügyek 

Elnök: Asztalos László ügyvezető, Tolerancia Kft. 

Dobák László ügyvezető igazgató, AXA Bank 

Vigvári András egyetemi tanár, BGF PSZK 

Zöldréti Attila elnökhelyettes, Magyar Államkincstár 

IV. Gazdaságélénkítés és külgazdasági stratégia 

Elnök: Nyíri Iván, az MKT 

Hidvéghi Balázs helyettes államtitkár, NGM 

Balás Péter vezérigazgató-helyettes, Európai Bizottság 

Bödőcs Róbert üzletfejlesztési főosztályvezető, NKH 

Nátrán Roland vezérigazgató, EXIMBANK  

Hegedűs Éva alelnök-vezérigazgató, GRÁNIT Bank Zrt. 

Szakács Tibor elnök-vezérigazgató, Széchenyi Kereskedelmi 

Bank Zrt. 

V. Informatika 

Elnök: Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC 

Magyarország Kft. 

Friedler Ferenc rektor, Pannon Egyetem 

Nagy István központvezető, EDF-Démász 

Kövesdi Zoltán Endre igazgatósági tag, ELMŰ Nyrt. 

Vadász Pál ügyvezető, Montana Tudásmenedzsment Kft. 

Szűcs László projektvezető, Antenna Hungária 

Gábor András ügyvezető igazgató, Corvinno Kft. 

Fehér Péter egyetemi docens, BCE 

Bagó Péter egyetemi adjunktus és Pintér Éva egyetemi 

adjunktus, PTE 

Gazdaságpolitikai plenáris ülés 

Elnök: Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár 

Cséfalvay Zoltán egyetemi tanár, államtitkár, NGM 

Csermely Ágnes igazgató, MNB 

Fazekas Károly főigazgató, MTA KRTK 

Mellár Tamás egyetemi tanár, PTE 

Tóth István György vezérigazgató, TÁRKI Zrt. 

Vértes András elnök, GKI Gazdaságkutató Zrt. 

A Költségvetési Tanács „rendkívüli ülése” 

Simor András elnök, Magyar Nemzeti Bank 

Domokos László elnök, Állami Számvevőszék 

Kovács Árpád egyetemi tanár, elnök, Költségvetési Tanács 

 



 

 

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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OROSZ DÁVID PÉTER: GYULAFEHÉRVÁRI ESTE 

 

Hirtelen jött kormos képpel 

Nem kérdezett 

Csak átölelt hamvas-hideg szeretetével 

Fülembe súgta bársony hangján 

Múlt-korok dalát 

Dombtetőről a Hold fényén át 

Néztük a gyönyörű városi panorámát 

Súgta,búgta,belsőmbe karmolta 

Így fénylett az ókori Róma 

Mikor kéjédes,véréhes Nero ceazar 

Lángba borította 

 

Lényembe,létembe,inamba hatol a 

Lidérces,férces hangú historia 

Mégis szorít egésze beborít 

Repít, szédít,megtántorít 

Új káprázatra írányít 

Nézd te balga 

Nem inkább hallga' 

Hogy frissít e dal ma 

Neked játszik a trubadúr 

Csak ma 

Falcs mint a vonyító kóborkutya dala 

Ki nem talál haza 

De láss csodát 

Lélek-képzet fegyverével 

Ostrom alá vette a világ valóságát 

 

E titokzat, örök iszonyat 

Mely hűt,kábít pokrócba zárkoztat 

Vagy édes,kéjes mámorra 

Üde friss forrásra kárhoztat 

S változtat 

Ő az. Hideg hamvas kezét rám ereszti 

Búcsút int míg reszkető alakom 

Szem elől veszti 

Ő az. Az este. 

 



 

 

VICCEK 

Az iskolában a tanárnő a híres emberekről tart előadást. 

- A híres emberek azok voltak, akik valami nagyot tettek 

valamilyen téren. Ilyen volt Kolumbusz Kristóf a felfedezések 

terén, vagy Edison a találmányok terén. Tudna valaki hasonló 

példát mondani? 

Móricka jelentkezik: 

- Nekem a nagyapám perecárus volt a Hősök terén. 

 

 

Egy asszony egy kisbabával elmegy az orvoshoz. Az orvos 

megvizsgálja a babát, megméri a súlyát, és megállapítja, hogy 

egy kicsit soványka. Megkérdezi a nőtől: 

- Anyatejet vagy tápszert eszik a baba? 

- Anyatejet. 

- Akkor kérem legyen szíves derékig levetkőzni. 

Az orvos megtapintja, megnyomkodja a nő mellét, és 

megállapítja: 

- Érthető, hogy nem lakik jól a kisbaba, hisz Önnek nincs is 

teje. 

- Nem csoda, mert én a nagynénje vagyok, nem az anyja! 

A pap és a rabbi arról beszélgetnek, hogyan kell elosztani a 

perselyekbe bedobott pénzt. 

A pap: 

- A fele az Úr házáé, a fele a szegényeké. 

A rabbi: 

- Én felteszem az egészet egy jó nagy tálcára és feldobom jó 

magasra, amit az Úr elkap az az övé, ami meg visszaesik az az 

enyém. 

 

 

Két vasutas barchobázik: 

- Személy? 

- Nem. 

- Akkor gyors! 

 

 

Jancsi és Mariska legeltetik az állataikat. Jancsi egy tehenet, 

Mariska egy bikát. Egyszer csak a bika felkapaszkodik a tehén 

hátára. Jancsi nézi egy ideig, majd megkérdezi Mariskát: 

- Mit szólnál hozzá, ha én is azt csinálnám, amit a bika? 

Mariska elgondolkodik, majd válaszol: 

- Tőlem... a te tehened! 

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. szeptember 16. 

 

A nyár végének közeledtével a tűzoltóságon kiderült, hogy az utóbbi évekhez képest idén nyáron jelentősen 

megnőtt a vízfogyasztás. Mint kiderült a rejtélyes vízfogyasztás hátterében a vízágyúfürdőzés áll. Hány 

alkalommal tartottak fürdőzést a városban? 

A tűzoltók annyi fürdőzést tartottak, ahányféleképpen kiolvasható a vízágyúfürdőzés a képen. 
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Ez az Ön hirdetésének a helye! 

 

Hirdetésfelvétel: 

mkt.gazmag@hotmail.hu 

 

 

 

 

 

Ez az Ön hirdetésének a helye! 

 

Hirdetésfelvétel: 

mkt.gazmag@hotmail.hu 

 

mailto:mkt.gazmag@hotmail.hu
mailto:mkt.gazmag@hotmail.hu


 

 

 


