
Havonta megjelenő ingyenes online gazdasági magazin 2014. november - 4. évfolyam 11. szám



Magyarországi Web Konferencia 2014
Egy nap, ahol mindent megtudhattok az aktuális a webes trendekről, technológiákról, tippekről, 
trükkökről.

Az egész napos konferencia célja, hogy kezdőknek és profiknak egyaránt útmutatást nyújtson a leg-
újabb webes trendek és technológiák útvesztőjében, legyenek bár fejlesztők, grafikusok vagy azok, 
akik kettejüket összehozzák.

Időpont
2014. november 8., szombat
Helyszín
Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

A konferencia programja a rendezvény honlapján a Program menüpont alatt elérhető.

http://webconf.hu/2014
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 Beköszöntött november, az év utolsó előt-
ti hónapja. Túl vagyunk az óraátállításon, és már az 
időjárás sem mindig kegyes hozzánk. Az évnek ezen 
szakaszában egyre kevesebb szabadéri programra van 
lehetőség, így jobban beindul a konferencia-szezon.
 A GazMag természetesen az idén is számos 
konferenciáról beszámol olvasóinak. Előbb a Ma-
gyarországi Web Konferencián, majd a Kárpát-me-
dencei Fiatal Közgazdászok Találkozóján leszünk je-
len. A KÁMFOR az idei évben negyedik alkalommal 
kerül megrendezésre, és mivel 2011-ben indult útjára, 
ahogy a GazMag is, így eddig mindegyik eseményről 
beszámoltunk, most sem lesz ez másképp.
 Novemberi lapszámunkhoz minden olvasónk-
nak kellemes időtöltést kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek

A Templeton befektetéseiről
Franklin Templeton befektetések: Gondolkodj globálisan 
és cselekedj helyi szinten! Ezzel a címmel tart előadást - 
a Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság 
Szakosztálya és a Budapesti Gazdasági Főiskola meghí-
vására - Ercsey Szabolcs, a Franklin Templeton Magyar-
ország Kft. ügyvezető igazgatója 2014. november 6-án, 
csütörtökön 17 órától a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Markó utcai épületének Lotz termében (Budapest V. ke-
rület, Markó u. 29–31., II. emelet).

A rendezvény nem sajtónyilvános!

Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat no-
vember 5-ig szíveskedjenek előzetesen jelezni az office.
mkt@t-online.hu e-mail címen! 
(Forrás: www.mkt.hu)

Az EU belső piacáról Miskolcon
Belső piac, mint kiaknázatlan lehetőség - ezzel a címmel 
tart előadást az MKT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezetének meghívására Pelczné Gáll Ildikó, az Euró-
pai Parlament és az MKT megyei szervezetének alelnöke 
2014. november 7-én, pénteken 16 órától Miskolcon, a 
BOKIK-székházban (Miskolc, Szentpáli u. 1., 310. te-
rem). Az előadást követő konzultáció témáját az európai 
pályázati alapok felhasználásának lehetőségei adják. 

Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat szí-
veskedjenek előzetesen jelezni az anna.szitarcsik@free-
mail.hu e-mail-címen.
(Forrás: www.mkt.hu)

Szabó Katalint köszöntik
Szabó Katalin professzor asszony 70. születésnapja alkal-
mából szervez ünnepi konferenciát a Budapesti Corvi-
nus Egyetem és a Közgazdasági Szemle 2014. november 
5-én, szerdán 8 óra 30 perctől a BCE Főépületének III. 
előadótermében (Budapest IX., Fővám tér 8.). A konfe-
rencia előadói közt ott lesznek többek között Csaba Lász-
ló, Bélyácz Iván és Kornai János akadémikusok is.

A konferencián a részvétel regisztrációhoz kötött. A szer-
vezők kérik, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat 
szíveskedjenek előzetesen jelezni a  juliannatunde.hor-
vath@uni-corvinus.hu e-mail címen.
(Forrás: www.mkt.hu)

Balog Ádám előadása Szegeden
A Magyar Nemzeti Bank jövőképe a magyar bankszek-
torról - ezzel a címmel tart előadást a Magyar Közgazda-
sági Társaság Csongrád Megyei Szervezetének meghívá-
sára Balog Ádám, az MNB alelnöke, az MKT elnökségi 
tagja 2014. november 5-én, szerdán 18 órától a Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Aulájá-
ban (Szeged, Kálvária sgt. 1.).

Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat a 
szakacskornel@gmail.com címen szíveskedjenek előzete-
sen jelezni.
(Forrás: www.mkt.hu)

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:

Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk



Rövid hírek
Regionális tudomány és területi kohézió konferencia
Időpont: 2014. november 20.
Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem (Budapest)
 
Az európai kontinens számos nehézséggel küszködik. Je-
lentős problémát jelentenek a történelmi fejlődésben is 
gyökerező területi egyenlőtlenségek. Az egyes nemzetek, 
majd az Európai Unió kohéziós politikája a regionális 
egyenlőtlenségek mérséklésére, a kohézió erősítésére irá-
nyul a méltányosság, és a versenyképesség jegyében.
A fejlesztési stratégiák kidolgozásában a társadalomtu-
dományokra fontos szerep hárul. A területi folyamatok-
ra irányuló elméleti és empirikus kutatások önálló tudo-
mányágazattá – a regionális tudománnyá – teljesedtek ki. 
Magyarországon a regionális tudomány intenzív fejlődése 
három évtizeddel ezelőtt kezdődött, amikor 1984-ben 
megalapították az MTA Regionális Kutatások Központ-
ját. A regionális tudomány európai intézményeire a jövő-
ben is sok feladat hárul.
A magyar regionális tudomány feladata segíteni Magyar-
ország térszerkezetének fejlesztését, és aktívan részt ven-
ni az európai regionális tudomány művelésében.
A tudományos ülés, megemlékezve az RKK megalapításá-
ról, összegzést ad az európai regionális tudomány helyze-
téről, kutatási irányzatairól, bemutatja a magyar regionális 
tudomány eredményeit és pozícióját az európai tudomá-
nyos térben, kitérve a regionális tudomány felsőoktatási 
pozícióira, határon túli műhelyeinek eredményeire is.
A konferencia programja az alábbi linken érhető el:
http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/meghivo--regio-
nalis-tudomany-es-teruleti-kohezio.html
(Forrás: MTA KRTK RKI)

Megújult az MKT IB honlapja
Az új tanévben új honlappal jelentkezik a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága. Az MKT IB hon-
lapján a különféle országos kaliberű ifjúsági rendezvé-
nyek (FIKOT, KÁMFOR) mellett a helyi szervezetekről 
is olvashattok.
Az MKT IB honlapja a www.mktib.hu linken érhető el.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvé-
nyei az ország különböző városaiban
2014. november 10. hétfő, 18:30
Szilasi Ildikó Hermina: Szenegál és Ghána kincsei
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2014. november 11. kedd, 18:00
Molnár Ernő: Kisvárosi ipar a globalizáció korában
DE Matematika épület I. emelet (Földrajz Intézet) 105.
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

2014. november 12. szerda, 15:00
Jancsó Márton: Keserédes tapasztalások - 1 évem Zambiában 
és Kongóban
MTA KRTK RKI NYUTO Előadóterem 
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10.

2014. november 12. szerda, 16:00
Szabó Katinka–Nemes Viktória–Pálfi Andrea–Keczeli 
Lajos–Köbli Ádám: Pécs, Eszék, Zágráb, A tenger jóval drá-
gább, de a Zöldút rád vár!
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

2014. november 12. szerda, 18:00
Gőgös Norbert: Spitzbergák, a jégvilág - Utazás Földünk legé-
szakibb szegletében
Megemlékezéssel az Osztrák-Magyar Északi-sarki Expe-
díció 140 éves évfordulóján
Millenáris, Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37

2014. november 12. szerda, 18:00
Kiss Róbert: Természeti jelenségek a turizmusban, avagy a ter-
mészetföldrajzi képződmények vonzereje
Kodolányi János Főiskola FR. 206-os terem 
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

2014. november 19. szerda, 16:00
Mánfai György: A vörös sziklák földjén (Ausztrália)
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
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Üzemlátogatás a Lapkernél

 A prezentációs rész után Merucci Pascal körbe-
vezette az érdeklődőket a Lapker üzemén is. Itt egy igazi 
push rendszerrel szembesülhettünk. Bemutatásra került 
a beérkezés, az összeválogatás, a csomagolás folyamata 
és a kiszállítási módszer is. Mivel push rendszerről van 
szó, így előfordul, hogy a kiadványoknak egy részét nem 
sikerül eladni. Ebben az esetben szükség van remittenda-
feldolgozásra is. A Magyar Lapterjesztő Zrt. esetében ez 
is egy fontos folyamat. Egyrészt azért, mert a cég által 
kiszállított mennyiség, és a remittendaként visszaérkező 
mennyiség különbözete alapján történik a számlázás, így 
ez egy kulcsfontosságú pontja a rendszernek. Másrészt 
azért is fontos, mert bizonyos kiadók igényt tartanak a fel 
nem használt kiadványaikra, így nekik vissza kell juttatni 
a remittendákat. Azonban vannak olyan ügyfelek, aki erre 
nem tartanak igényt, így az ő kiadványaik bekerülnek egy 
újrahasznosító rendszerbe. A folyamat végén ezekből a 
remittendákból tojástartók lesznek, így nem hulladékként 
végzik.
 A Lapker üzemében történt látogatás érdekes, in-
formációban gazdag délután volt, ugyanis a legtöbb ol-
vasó csak annyit lát ebből a rendszerből, hogy az általa 
olvasott újságok megtalálhatóak a boltokban, vagy beke-
rülnek a postaládájába, a logisztikai folyamat többi részé-
re nincs rálátása, pedig e nélkül a több napos logisztikai 
munka nélkül nem tudná ennyire kényelmesen hozzájutni 
a napi vagy heti olvasnivalóhoz.

 A Magyar Lapterjesztő Zrt. (röviden: Lapker) 
Magyarország első számú sajtótermék-disztribútora. Fel-
adata a különféle napilapok, heti-, havi- és egyéb időszaki 
kiadványok terjesztése, elosztása. Országos hálózatuk se-
gítségével Magyarország teljes területét lefedik.
 Az üzemlátogatás előtt Szivi László, a cég straté-
giai üzletfejlesztési igazgatója köszöntötte a résztvevőket, 
majd Merucci Pascal, a vállalat logisztikai koordinátora 
vette át a szót, aki egy rövid prezentációban bemutatta a 
Magyar Lapterjesztő Zrt. történetét és tevékenységi kö-
rét. Bemutatta a Relay- és az Inmedio-pavilonhálózatot, 
illetve a Pick Pack Pont hálózatot, amelyek a Lapker saját 
hálózatai, és csak a cég által terjesztett kiadványokat lehet 
ott megvásárolni. A Pick Pick Pont körül belül 300, a Rel-
ay nagyjából 100, az Inmedio pedig hozzávetőlegesen 200 
üzletet működtet országszerte. A Lapker ezen boltjaival 
vasútállomásokon, bevásárlóközpontokban, plázákban is 
találkozhatunk. Elmondta azt is, hogy bár országos lefe-
dettségű vállalatról van szó, különös figyelmet kell fordí-
tani Budapest ellátására is, mert a piac 33%-át a főváros 
lakossága (és az itt napi szinten megforduló emberek so-
kasága) teszi ki.

A Magyar Lapterjesztő Zrt. budapesti központjába szervezett üzemlátogatást a Magyar Közgazdasági Társaság Lo-
gisztikai Szakosztálya. Az eseményre 2014. október 7-én került sor.

Tóth Marcell



Mi az a TIMES?
A TIMES (Tournament in Management and Engineering 
Skills) az ESTIEM (European Students of  Industrial 
Engineering and Management)  diákszervezet egyik ki-
emelt éves projektje. A TIMES verseny 23 éve kerül meg-
rendezésre Európa szerte. Közép-Európa legnagyobb 
esettanulmányi versenyén 250 mérnök és közgazdász 
szakos hallgatókból álló csapat versenyez, hogy elnyer-
je az év Műszaki Menedzsere címet. A 3-4 fős csapatok 
valós üzleti problémákon alapuló esetek megoldásait an-
gol nyelven prezentálják a szakmai zsűri előtt. A döntőbe 
való bejutáshoz, két körös válogatáson kell sikeresen tel-
jesítenie a csapatnak: a helyi selejtezők nyertesei kerülnek 
a középdöntőbe, ami idén Damstadt-ban kerül megren-
dezésre, az itt továbbjutó csapat pedig a döntőben, bizo-
nyíthatja tudását, melynek idén Ilmenau ad otthont.

Információk:
A versenyt megelőző héten biztosítunk egy prezentációs, 
esettanulmányi kurzust a versenyzők számára, előadónk 
idén a Magyar Projektmenedzsment Szövetség egyik kol-
légája lesz.
A középdöntő és a döntő utazási költségei, illetve a rész-
vételi díj fedezve van a nyertesek számára.
Továbbá a helyi selejtező nyertesei, a verseny fő támoga-
tója, a GE Power and Water által felajánlott gyakornoki 
pozícókkal gazdagodnak.
A verseny november 29-én - szombaton - a Műszaki 
Egyetemen fog zajlani, jelentkezni a linken lehet, novem-
ber 26-áig!

Facebook esemény:https://www.facebook.com/
events/732642153477463/?fref=ts
További információ:https://estiem.bme.hu/hu/

Referenciák a versenyről:
 „Mint volt zsűri tag biztosan állíthatom, hogy a 
TIMES esettanulmányi verseny egy kiváló lehetőség a 
műszaki menedzser hallgatók számára, hogy a gyakorlat-
ban alkalmazva az egyetemen megszerzett tudást, megta-
lálják a megoldást valós üzleti problémákra. A hallgatók, 
akik részt vesznek ezen a versenyen, törekednek arra, 
hogy továbbfejlesszék magukat és előnyökre tegyenek 
szert azáltal, hogy megtapasztalják, milyen nyomás alatt 
megoldani egy esettanulmányt, gyakorolják a hivatalos 
előadásmódot és értékelést kapnak egy tapasztalt zsűri-
től.”
Prof. Luís de Mira Amaral Portugália volt ipari és energetikai 
minisztere

 „Számomra a legnagyobb elismerés 2012-ben az 
volt, amikor felállhattunk a dobogó felső fokára a töb-
bi európai műszaki menedzser csapat előtt. Amikor fel-
szállt a gépünk Stockholmból és elindult Budapest felé, 
éreztem, hogy életem egyik legjobb döntése volt 4 évvel 
ezelőtt a csatlakozásom az ESTIEM-hez. Rendkívül so-
kat köszönhetek az ESTIEM-nek, amely segített az üzleti 
életben fontos készségeim - prezentációs technika, veze-
tési tapasztalatok, stratégiai gondolkodás, kreativitás és az 
angol nyelvű kommunikáció - fejlesztésében. Ezért is sze-
retném most megragadni az alkalmat és nagy köszönetet 
mondani a lehetőségnek.”
Hartmann Csaba, a 2012-es év Műszakimendzser hallgatója,az 
ESTIEM 2013-as elnöke
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TIMES - nemzetközi esettanulmányi verseny



 Az erőszak lehet eltervezett és spontán előtörő. 
Fontos, hogy egyik sem tolerálandó, így minden formája 
ellen fel lehet – és ha veszélyben érzi magát valaki -, fel 
kell lépni. Ha még az események elfajulása előtt felismeri 
az ember a veszélyt, sokkal kevesebb problémával meg-
úszható, a legtöbb esetben.
 Ez például így van, ha elmegy egy ember (nő vagy 
férfi) valahová bulizni, kikapcsolódni, de hangoskodókkal 
akad össze. Ott a kényelmetlen érzés, ami felkúszik a ge-
rincen, ahogy ránéz a kikapcsolódni vágyó egy csoportra 
vagy egy részegebb emberre, már óvatosságra int. Ilyen-
kor a lányok/nők gyorsabban kapcsolnak, még ittasan is. 
Egy férfi nem mindig észleli ennyire a veszélyeket, de te-
gyük hozzá, ők sokszor megfigyelik a környezetüket, ku-
tatva a veszélyforrás után, főleg ha barátnővel/feleséggel/
gyermekkel vannak. Ha valakit meg kell védeniük, sokkal 
körültekintőbbek. Egyedül azonban van, hogy már csak 
a konfliktus kitörése (az első beszólás, az első ütés) után 
reagálnak.
 Amint a veszély felismerése megtörtént, a reakció 
kétféle lehet: menekülés vagy harc. A nők legtöbbször a 
menekülést választják, hiszen ez ösztönösen a fajfenn-
tartást szolgálja. A férfiakban azonban a támadás, mint 
védekező mechanizmus van bekódolva. Ezért kell nekik 
jobban figyelniük a figyelmeztető jelekre. Az interneten 
sok testbeszéddel kapcsolatos információ megtalálható, 
ezek átnézése is hasznos, ám én inkább az alapos tanul-
mányozást ajánlom. Elkerülhetőek a vitás, verekedésig 
fajuló helyzetek többsége.

Ugyanez a helyzet családon belül már egészen más.
 Ha az egyik vagy mindkét szülő rendszeresen it-
tas, valószínűbb a családon belüli erőszak. Itt a felméré-
sek, kutatások szerint az áldozatok úgy érzik, megérdem-
lik azt a fájdalmat és bánásmódot, amit kapnak. Ez nem 
igaz. Azt is kimutatták, hogy úgy hiszik nincs segítség. Ez 
sem igaz. A rendőrség ugyan nem foglalkozik az üggyel, 
amíg vér nem folyik – gyakran még utána sem -, de van-
nak jogvédő szervezetek, családsegítők, ahol segítséget 
kaphat mindenki, aki felkeresi őket. Ilyen például a www.
nokjoga.hu , az www.eszeralapitvány.hu , a www.nane.hu. 
Itt komolyan veszik azokat, akik kapcsolatba lépnek ve-
lük.
 Családon belüli erőszak érheti a család minden 
tagját, a gyermekeket, a feleségeket/élettársakat és a fér-
jeket/élettársakat. Erőszak nem csak a heteroszexuális 
kapcsolatokban fordul elő, nemi, faji hovatartozástól füg-
getlen, sokszor azonban szélsőséges vallási értelmezők 
feljogosítva érzik magukat erőszak elkövetésére.
 Most pár példát kiemelnék a világból, amikor fi-
gyelnek az erőszakra, főképp a nemi erőszakra.
 Indiában alakult egy Gulabi Gang nevű csoport, 
ami a nők elleni nemi erőszak és más erőszakos cselek-
mények ellen lép fel, ha kell erőszakkal. A weboldaluk itt 
érhető el: www.gulabigang.in Ezt a csoportot Sampat Pal 
Devi alapította 2006-ban, India legszegényebb részén. A 
tagok rózsaszínbe öltöznek, botot ragadnak és járőröznek 
az utcán, hogy megóvják a nőket és a gyerekeket. Fontos, 
hogy végszükség esetén alkalmaznak erőszakot, de felké-
szülnek erre a lehetőségre, edzéseket tartanak a szerveze-
ten belül. Bárki beléphet, mégis a legutóbbi adatok szerint 
a rózsaszín ruhások között csak nők találhatóak.

 

Az erőszakról - mi is ez?
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Manapság sokan félreértik ezt a fogalmat.
Erőszak.
Ez lehet fizikai bántalmazás, nemi erőszak, ami családon belülről vagy kívülről jön. Vajon miért maradnak némák 
az áldozatok?
Véleményem szerint erőszak az, amikor egy vagy több személy egy vagy több személyt fizikailag bántalmaz, emberi 
jogait megsérti, a sérelmes fél nyugalmát megzavarja.



T
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 „Art of  healing”-nek hívják, a Gyógyulás művé-
szetének amit ők tesznek. Megmutatják, hogy az áldozat 
nem csak nő, gyerek, nem csak a kihívóan öltözött 16-25 
éves lehet, és mindegy, hogy hol van, hogy miben hisz. A 
molesztáló szavai beleégnek az áldozat elméjébe és a fi-
zikai sérelmek élethosszig tartó sérülést okoznak. Ezeket 
lehet enyhíteni pszichológus, pszichiáter segítségével, de 
a legjobb lehetőségük az lenne, ha nem kellene átélniük a 
teljes kiszolgáltatottság érzését, hogy nincs uralmuk ma-
guk felett, hogy valaki nem veszi emberszámba őket.
 A nemi erőszak itthon egy olyan probléma, ami-
vel senki sem akar foglalkozni. 2006-ban összesen 126 
feljelentés volt, de ennek sokszorosa történik meg, a leg-
jobb becslések azt mondják, hogy 4 feljelentés történik 
100 esetből. 4% jelenti fel a támadóját vagy épp csak 
kiderül a támadás, véletlen folytán. Ez durván 3200 
eset. Ez a szám 2006-ra vonatkozik, sajnos minden évben 
növekszik. A hosszadalmas jogi procedúra, a meghurcol-
tatás amiért „hagyta” magát a nő annyira elrettentő, hogy 
rengetegen nem vállalják ezt a lelki törést. A jogrendszer 
nincs tekintettel a nők érzéseire, a gyerekek éretlen elmé-
jére, arra a lelki sérülésre, amit a zaklatás vagy erőszak 
képének állandó élénken tartása okoz.
 Sokan próbálnak segíteni, néhányan tudnak is. De 
a legfontosabb az lenne, hogy figyeljünk egymásra, hogy 
mi történik a másikkal, hogy tudunk-e segíteni az adott 
helyzetben.

 Amerikában szinte megszámlálhatatlan erőszak 
ellen tüntető, harcoló szervezet alakult, ezek a Women 
Against Rape (http://www.womenagainstrape.net/ ), San 
Fransico Women Against Rape (http://www.sfwar.org/
about.html ), A WOAR még Philadelphia-ban is működik 
(http://www.woar.org/ ).
 A legszembetűnőbb mozgalom azonban a tár-
sadalom számára, a Project Unbreakable lehet (http://
projectunbreakable.tumblr.com/ ), mivel ők az áldoza-
tokat kérik meg, hogy a támadó utolsó mondatát írják 
fel egy táblára vagy papírra, ha emlékeznek a támadásra. 
Már megtalálhatóak az instagram-on, buzzfeed-en, face-
book-on és twitter-en és saját weboldalt is működtetnek, 
a http://project-unbreakable.org/ -ot.

Horváth Regina Anita

A képen Sampat Pal, a Gulabi Gang alapítója
(Forrás: http://asiasociety.org)

ANéhány tag a Gulabi Gang-ből
(Forrás: http://ibnlive.in.com)
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Hazai rendezésű nemzetközi sportesemények
► Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a 
FINA alelnöke
► Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde ko-
rábbi elnöke, a „BOM a Magyar Sportért” Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke
Moderátor: Fazekas Erzsébet, SportTV műsorvezetője

17:00-17:20 Kávészünet
17:20-18:00 Stadionépítések és a 2020-as labdarúgó EB:
► Vígh László, miniszteri biztos
18:00-18:40 Szakmai felkészülés a hazai rendezési úszó vi-
lágversenyekre:
► Dr. Hargitay András, a Magyar Úszó Szövetség után-
pótlás-kapitánya

18:40-18:50 Kávészünet
18:50-19:30 A magyar vízilabda gazdasági eredményessé-
ge:
►Gergely István, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi 
tagja, a magyar válogatott csapavezető-kapus edzője
19:30-19:40 Zárszó

 Az MKT Corvinus következő eseménye a „Hazai 
rendezésű nemzetközi sportesemények” elnevezést viselő 
sportgazdasági konferencia lesz. A szervezésben szakmai 
együttműködő partnerünk a Budapesti Corvinus Egye-
tem Sportgazdaságtani Kutató Központja. 

A rendezvényre 2014. november 12-én kerül sor az I. elő-
adóban.
Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban re-
gisztrációhoz kötött. A jelentkezés az alábbi linken ér-
hető el: https://docs.google.com/forms/d/194efq
pjCdehhiuB16tiVAYYYkmArBkMByDidsooqym4/
viewform?usp=send_form]

A sportkonferencia programtervét alább olvashatjátok:
15:40-16:00 Regisztráció
16:00-16:05 Megnyitó
16:05-17:00 Budapesti Nyári Olimpiai Játékok rendezé-
sének esélyei:
► Dr. Bienerth Gusztáv, a Roland Berger Zrt. elnöke, a 
FIFA Jogi Bizottságának volt tagja

A Tudás Útja Félmaraton
Versenyinformáció:
A verseny időpontja: 2014. november 9., vasárnap 11 óra
Helyszín/Rajtközpont: Nagyvárad tér 4., az egyetem par-
kolójában
Választható távok: 6 km (Akadémiai futás) és 21,1 km 
(félmaraton)
Jelentkezés és információk: http://www.tudasutja.hu/
 A verseny a magyar egyetemi-főiskolai bajnokság 
(MEFOB), hivatalos félmaratoni Budapest-bajnokság és 
nyílt egyetemi-főiskolai Európa-kupa is egyben! A ver-
senyt több csatorna is élőben közvetíti, és kiemelt média-
érdeklődés kíséri.
 A nevezők között nem csak egyéni indulókat, ha-
nem csapatokat is várunk. A legnagyobb csapat, valamint 
a futóversenyben győztes csapat is különdíjat kap, továb-
bá mindenki értékes ajándékokkal lehet gazdagabb.
Lépjünk együtt A Tudás Útjára, November 9-én!

 A Semmelweis Egyetem idén is megrendezi az 
egyre nagyobb hírnévvel bíró, egyre népszerűbb, több 
mint 3000 főre tervezett nemzetközi szintű félmaraton 
futóversenyét, a Tudás Útját.
 A Tudás Útja a hazai sportot kedvelő közössé-
gekben rangosnak tartott futóverseny, amelyen a sok 
futást kedvelő sportemberen túl az egyetemek vezetői, 
hallgatói, közepes- és nagyvállalatok, a követségek csapa-
tai, külföldi egyetemek csapatai, rangos politikusok, ne-
ves közéleti emberek, világ-európa és olimpiai bajnokok 
is részt vesznek. Rajthoz áll többek közt Gyenesei Leila 
olimpikon, világbajnok öttusázó, az újraindult Játék ha-
tárok nélkül tévésorozat magyar csapatának sztárjai, akik 
profi- ökölvívók, kaszkadőrök és légtornászok is egyben.  
 A versenyszervezésben a szakmaiságot a Buda-
pesti Atlétikai Szövetség, a Magyar Egyetemi Főiskolai 
Sportszövetség, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkor-
mányzata, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, a 
Hallgatói Közösségi és Sport Egyesület biztosítja.
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A soron következő Lech egy sötétebb irányba kalauzul el 
minket a lassan lüktető versszakaival és daráló refrénjé-
vel. Innen haladunk is lejjebb hangulatban a Goodbye-al, 
ami akaratlanul is eszünkbe juttatja ismét az együttest ért 
tragédiát és hogy nem véletlenül lett The Gray Chapter 
az album címe, ugyanakkor egy ötletes átvezetéssel vissza 
is ugrunk a dühös zúzásba a remek, ritmikusan zakatoló 
Nomadic számmal. Nálam instant mód kedvenc lett.
 A The One That Kills The Least ennyi tömény 
arcletépés után nem igazán mutat újat, de a szintet üzem-
biztosan tartja. Majd egy újabb klasszikus dallal gazdago-
dunk a Custer-nek hála. Engem egy kicsit a Get This-re 
emlékeztet, de mindenképpen visszahozza az első album 
hangzását és érzetét. (Válogatós nyavalygók: tessék kielé-
gülni végre!)
 A hátborzongató átvezető után (amit vehetünk 
egy turnéra való emlékeztetőnek - február 5. Budapest, 
Sportaréna!) kapjuk az első napvilágot látott számot az 
albumról (amihez klip is készült), ami sodró lendületével 
és in-your-face agresszivitásával már akkor belopta magát 
a szívembe. The Negative One.
 If  Rain Is What You Want - egy újabb sötét, ke-
serű ballada, ami talán egy kikacsintás is lehet az állandó 
elvárásokat támasztó egyének felé, akik tele trollkodták az 
internetet azzal, hogy csináljanak a srácok egy újabb első 
albumot, máskülönben rossz lesz az egész.
 A bónusz számok közül az Override kicsit az elő-
ző album stílusjegyeit hordozza magán, míg a The Bur-
den egy filmzenének is beillene az epikus hangzásával.

 Összességében? Én szótlan vagyok. És nyilván 
elfogult, de egy ilyen ütős anyagot összehozni azok után, 
hogy az előző album nem igazán ért fel a Slipknot nevé-
hez, mindenképpen tiszteletet érdemel (na meg jó pár dí-
jat is). Igazuk volt teljes mértékben azt nyilatkozva, hogy 
ez az új album kemény lesz és sötét, kielégítve minden 
igazi rajongó vágyát. Ez egy megújult, érett együttes, ami 
képes volt visszanyúlni a gyökerekhez, önmagát adni és 
úgy meríteni az őket ért megrázkódtatásokból, hogy meg-
őrizzék profizmusukat.
Tökéletes album!

 Az év (és általam is) legjobban várt metál albuma 
végre megjelent!
 6 év után a Slipknot gyakorlatilag egy hamvaiból 
újraéledt főnixként ordít a hangfalakból újult erővel és 
haraggal. Volt is miből meríteni, hiszen nem sokkal az 
All Hope Is Gone megjelenése után a basszusgitáros Paul 
Gray elhunyt, ami hatalmas törést idézett elő a banda szá-
mára. Sokáig azt lehetett hinni, hogy ezzel a fő zenei szál 
is abbamaradt, jöttek a mellékes dolgok, vendégszereplé-
sek, saját fesztivál szervezése, mellékprojektek, stb. Csak 
remélni tudtuk, hogy nem lesz a Slipknot az a fajta kiégett 
banda aki már csak a turnézásokból tartja fenn magát 
az eladhatóság miatt. És hiába kezdték el tavaly szórni 
a morzsákat az új album elkészüléséről, a dobos Joey ki-
lépése/kirúgása után eléggé kétkedve fogadtunk minden 
hírt. Ám szerencsére nem olyan együttessel van dolgunk, 
akik ne akarnának felállni a legnagyobb bukás után is (és 
ez szerencsére nem zeneileg értendő).
Hölgyeim és uraim: The Gray Chapter!

 A második leghosszabb bevezető a nyitás, ami 
félig-meddig már egy önálló szám. Remekül visszaadja a 
együttes elgyötörtségét a múlt miatt, ám most talpra áll-
nak és megcsinálták ezt az albumot, ami a Sarcastrophe-al 
indul be igazán. A kemény riff  és összhangzás adja a tud-
tunkra: a szörnyeteg felébredt és újra zúzásnak indult. Az 
AOV sem enged a szorításból még a lágy hangú refrén el-
lenére sem, igazi, hamisítatlan ‚knot hangzás. A Devil In I 
számot már rég megismerhette a közönség a videoklippel 
együtt, ami szintén hozza a jellegzetes kettősséget és ke-
ménységet ami például a Vol. 3 albumra volt jellemző. Az 
első könnyedebb lélegzetvételt a Killpop jelenti ami egy 
igen kapós, sötét ballada. Nem kell itt a Snuff-ra gondol-
ni, ez annál modernebb, keményebb de mégis hasonlít. 
Máris kedvenc.
 Aki esetleg sokat rinyálna a régi első albumos 
hangzás hiánya miatt, annak itt a Skeptic című szerze-
mény, ami egyúttal egy tisztelgés is az elhunyt basszeros 
előtt. 

Lemezkritika - Slipknot - 5.: The Gray Chapter

Juhos Gábor



Mai egünk haragos szürke

Folytonosságát megtöri 

Néhány felhő mely büszke

Világ üszkére

Rászáll egy bogár

Szájszervével a gennyét

Szipolyozza is már

Fájdalom bennünk rég

Elfogyott.

Csak a félelem romja

Maradt.

S szívünket rombolja

Én-szemetét a Világnak

Megtartja a Holnapnak

Jövőképünk tiszta,egyszerű

Saját mocskunkban tisztulunk

Mily gyönyörű.

Orosz Dávid Péter: Világkép
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