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 Véget ért a nyár. Bár sokan szívesen meghosszabbították volna, de erre – szokás szerint – nem nagyon van 

lehetőség. Az ősszel együtt megérkezett az eső, és a tanév is elkezdődött.

 A nyári uborkaszezon végeztével, és az egyetemi tanév kezdetével egyidejűleg újra különféle szakmai rendez-

vények sokasága várja az érdeklődőket. Az előadások és szakmai konferenciák mellett más programok is elmarad-

hatatlan kellékei az ősznek, szeptemberben kerül sor a kilencedik alkalommal megrendezendő Kutatók Éjszakájára, 

és a futás szerelmesei az idei évben is részt vehetnek a Spartathlon váltófutáson.

 Az ősz kezdetével a GazMag szerkesztősége is újult erővel veszi fel a ritmust, és az immáron három éves 

újság ezentúl is minden fontosabb eseményről beszámol az olvasóknak. A mostani lapszámunkhoz pedig az egész 

szerkesztőség nevében kívánok jó olvasást!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Geokulturális párhuzamok
Geokulturális párhuzamok – kulturális kiszolgáltatottság. 
Ezzel a címmel tart előadást Magyari-Beck István, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa, a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságtani Szak-
osztályának elnöke 2014. szeptember 12-én, pénteken 16 
órától a FUGA Budapesti Építészeti Központ (Budapest, 
Petőfi Sándor utca 5.) előadótermében.

Hovatovább köztudott, hogy nem egy, hanem két kultúrá-
val is rendelkezik az emberiség. Az egyik – a tradicionális 
– kultúra alapvetően konstruktív, míg a másik – ellenkul-
túra néven – alapjaiban destruktív, ami abban mutatko-
zik meg, hogy célja az emberiség létszámának radikális 
csökkentése. És itt válik fontossá a geokultúra fogalma. 
A geokultúrát két változatában ismerjük: az egyik terü-
leti. Ilyenek a nagy ázsiai és dél-amerikai kultúrák. Ezzel 
szemben az euró-atlanti kultúra részeinek a hasonlóságá-
ra épít. A földrajzi közelség hiányát kompenzálja a fejlett 
közlekedés, információszolgáltatás és az egyes országok 
hasonló múltja és jelene. Nem így volt ez a múltban, ami-
kor egyes birodalmak, például az egyiptomi, a római, a 
frank, az angolszász, az orosz (1990-ig) a magyar (1526-
ig) stb. földrajzi pozíciójuknak köszönhették politikai és 
gazdasági pozíciójukat. E nagy és kis birodalmak egy ré-
szét külső erők idézték elő. Másokét a belső – társadalmi – 
hatások kényszerítették ki. De többnyire mind a két irány 
egymással hasonló módon és eredménnyel működött. 
Mindez jellemező például az orosz nagybirodalomra és a 
magyar kisbirodalomra. A magyar éppúgy, mint az orosz 
kontinensek közepén helyezkednek el. Magyarország Eu-
rópa-, Oroszország Euro-Ázsia földrajzi közepe. A kettő 
abban, különbözik egymástól, hogy amíg az orosz föld és 
birodalom egyben maradt, addig Magyarországot – a töb-
bi közép-európai országgal – balkanizálták, fölosztották. 
Viszont egyik sem volt képes a misszióját teljesíteni. Mi 
lehet ennek az oka? Tán az, hogy Oroszországot belülről 
balkanizálták (Lenin, Trockij, Kerenszkij), addig Magyar-
országot belülről is (Károlyi Mihály), kívülről is (Trianon). 
Mert mi is a missziója egy geopolitikai központnak? A 
felelet: a kulturális szintézis. Így válik a geopolitika geo-
kulturává. Az előadás a fentieket fogja kifejteni.
(Forrás: www.mkt.hu)

IV. KÁMFOR
Véglegessé vált a a IV. Kárpát-medencei Magyar Fiatal 
Közgazdász Találkozó (KÁMFOR) helyszíne és időpont-
ja. A konferenciára 2014. november 14. és 16. között ke-
rül megrendezésre Szerbiában, a vajdasági Palicson.

Kis magyar banktörténet - Dr. Csányi Sándor elő-
adása
Dr. Csányi Sándor az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigaz-
gatója Kis magyar banktörténet - A bankszektor elmúlt 
10 éve az eredményesség tükrében címmel tart előadást 
2014. szeptember 16-án 17:20-tól, a Budapesti Corvinus 
Egyetem C nagy előadójában, az MKT Corvinus szerve-
zésében.

A szervezők felhívjuk minden kedves érdeklődő figyel-
mét, hogy az eddig regisztráltak száma alapján elérték az 
előadóterem befogadóképességét! Minden további jelent-
kező Várólistán kerül rögzítésre! 
A jelentkezés az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1YJkPzhiLR
46Y0OfS2XAIzaoBzYklLVA4V4jU8AXDkf4/
viewform?usp=send_form
(Forrás: MKT Corvinus)

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
Spartathlon váltófutás Komáromban
Az idei évben is megrendezésre kerül a Spartathlon-vál-
tófutás Komáromban. A helyi Komárom-Európa Futó 
Egyesület szokásos rendezvényére szeptember 26-27-én 
kerül sor. Az időpont nem véletlen, ugyanis ekkor kerül 
megrendezésre a Spárta és Athén közötti 246 km hosszú 
Spartathlon futás. Nagy múltú, ókori hagyományokra 
visszatekintő futáson az idei évben is nagy létszámú 
magyar “csapat”, 27 versenyző vág neki. A teljesítésre 
36 órájuk van, ahogyan a világ többi orzágából érkező 
futóknak is.
A helyi kezdeményezés célja, hogy ameddig a magyar 
résztvevők futnak, addig mindig fusson valaki Komárom-
ban is. A komáromi esemény szeptember 26-án, pénteken 
reggel 6-kor indul, a központ a megszokott helyen, azaz a 
Hajós emlékműnél lesz. A futás várhatóan szombat délu-
tán ér véget.
(Forrás: www.kefekomarom.hu)

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.

Még mindig pályán a Masat-1
Továbbra is kering Föld körüli pályáján az első magyar 
műhold. A 10x10x10 centiméteres, a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztett Masat-1 
immár több, mint 940 napja van a világűrben, és azóta is 
működik.
(Forrás: http://cubesat.bme.hu)

Kutatók Éjszakája
Az idei évben is sor kerül a Kutatók Éjszakájának im-
máron hagyományos, országos lefedettségű rendezvény-
sorozatára. A 2014-es, kilencedik alkalommal megrende-
zendő Kutatók Éjszakájára szeptember 26-án kerül sor.

Az esemény deklarált célja, hogy megváltoztassa a kuta-
tókról kialakult általános képet, és vonzóvá tegye a kuta-
tói életpályát.
A Kutatók Ljszakája továbbra is az ország egyik legjelen-
tősebb tudományos ismeretterjesztő eseménye.
Ezen az éjszakán a felsőoktatási intézmények és kutató 
intézetek nyitják ki kapuikat, hogy közelebb hozzák az ér-
deklődőkhöz az egyes tudományterületek érdekességeit, 
aktualitásait.
Minőségi ismeretterjesztés és szórakozás egyszerre, ezt 
jelenti tehát a Kutatók Éjszakája, mely évről évre egyre 
több látogatót vonz, ingyenes programokkal, érdekes lát-
nivalókkal és máskor nem látogatható különleges helyszí-
nekkel.
A szervezők az idén is várjuk azok látogatását, akik sze-
retik az izgalmas újdonságokat, szeretik a meglepetéseket 
és kíváncsiak.

Az eseményre számos település csatlakozott:
Budapest, Baja, Békéscsaba, Budakalász, Debrecen, Eger, 
Esztergom, Gödöllő, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, 
Herceghalom, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecske-
mét, Martonvásár, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nyír-
egyháza, Pápa, Pécs, Püspökladány, Salgótarján, Sopron, 
Szarvas, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szek-
szárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Túrkeve, Vác, 
Veszprém, Zalaegerszeg, Zenta

További információk az esemény hivatalos honlapőján 
találhatóak:
http://www.kutatokejszakaja.hu

Az egyes helyszínek részletes programja pedig itt:
http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/programok/
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Szavazás

MKT GYISZ

Tóth Marcell

A legismertebb ilyen rendezvények a Fiatal Közgazdá-
szok Országos Találkozója (FIKOT) és a Kárpát-meden-
cei Fiatal Közgazdász Találkozó (KÁMFOR).
 Természetesen – mint minden diákszervezet – az 
MKT GYISZ sem csak szakmai oldaláról ismert. Tagjai 
az egyetem olyan közgazdász hallgatói (tagjaink között 
vannak egészségügyi- és mérnökhallgatók is), akik az elő-
adásokon megszerzett tudásnál egy kicsivel többre vágy-
nak, ugyanakkor nem vetik meg a bulizást sem. A szakmai 
programokon, és a tanárok részvételével megrendezett 
teadélutánokon kívül szalonnasütés, bográcsozás, forralt 
borozás, sörest, és farsangi bál is szélesíti rendezvényeink 
palettáját.
 Az MKT GYISZ egy nyitott szervezet, minden-
kit szívesen látunk a csapatban, függetlenül attól, hogy 
melyik egyetemre, vagy milyen szakra jár. Ha felkeltettük 
érdeklődésedet, vagy szívesen csatlakoznál hozzánk, ak-
kor ne habozz, így egy e-mailt az mktgyisz@citromail.hu 
címre.

 Az MKT a magyar közgazdászok legrégebbi, leg-
jelentősebb szakmai szervezete, 1894. május 27-én jött 
létre. Az országos szervezet elnökei mindig neves köz-
gazdászok voltak, többek között Kautz Gyula, a Gazda-
ságtudományi Kar névadója is az MKT elnöke volt.
 Az évek folyamán az ország azon egyetemi váro-
saiban, ahol gazdasági képzés folyik, sorra alakultak meg 
az MKT Ifjúsági Bizottságai is. A Győri Ifjúsági Szervezet 
1999-ben alakult meg. A győri szervezet olyan szempont-
ból is egyedi, hogy az országban egyedüliként itt található 
MKT Szakkönyvtár, ahol számos magyar és idegen nyel-
vű szakkönyvet illetve folyóiratot találhat az érdeklődő.
 A szervezet számos programlehetőséget  nyújt 
tagjainak. Az egyetemi hallgatók országos és nemzet-
közi rendezvényeken vehetnek részt, ahol a szakma 
legnagyobbjai tartanak előadást, és lehetőség nyílik a 
kapcsolatépítésre a többi egyetemen tanuló közgazdász 
hallgatókkal is. 

Az MKT GYISZ, vagy teljes nevén a Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezete egy első sorban 
egyetemis, főiskolai közgazdász hallgatókból álló szakmai szervezet.

56%

31%

6%
6%

Szoktál sportolni?

Igen, rendszeresen.

Igen, alkalomszerűen.

Igen, tematikus számítógépes
játékokban.

Nem.



 A projekt lényegében egy szakpolitikát megalapo-
zó empirikus kutatás volt, erre kitért megnyitó beszédé-
ben Fazekas Károly, az MTA KRTK főigazgatója is. A 
megnyitó után következtek a köszöntők, előbb Farkasné 
Gasparics Emese, a Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkára, majd Pilz Tamás, a Miniszterel-
nökség Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztályának 
főosztályvezetője köszöntötte a több, mint száz fős hall-
gatóságot.
 A köszöntőket követően a projektvezető, név 
szerint Pálné Kovács Ilona, az MTA KRTK RKI munka-
társa tartotta meg a projekt átfogó bemutatását. Előadá-
sában – melyben a változásmenedzsment fontosságát is 
kihangsúlyozta – bemutatta a projekt honlapját, a https://
apor.rkk.hu weboldalt is, ahol a kutatással kapcsolatos in-
formációk (dokumentumok, tanulmányok) teljes körűen 
megtalálhatóak. A második előadás Finta István nevéhez 
fűződött, aki a helyi közszolgáltatások jogi szabályozásá-
ról beszélt a jelenlévőknek. Elmondta, hogy a jogi szabá-
lyozásban a keret a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló törvény (Mötv.), amely mellett számos ágazati 
jogszabály is létezek. Ezek több esetben ellentmondanak 
egymásnak. A fő problémaként az önkormányzatok által 
önként vállalt és kötelező feladatok szabályozását hozta 
fel, amelyeket nem mindig egyszerű besorolni az adott 
kategóriába, illetve számos önkormányzat önállóan nem 
is képes teljesíteni őket. A jogi szabályozás után követke-
zett a pénzügyi oldal. Mezei Cecília, az MTA KRTK RKI 
osztályvezetője a települési önkormányzati mozgástér fi-
nanszírozási hátteréről tartotta meg előadását. Bemutatta 
az önkormányzatok költségeit, amelyet két nagy csoport-
ra, személyi és dologi költségekre bontott (a személyi a 
nagyobb költség), illetve bemutatta a támogatási modelle-
ket, és ezek változását is.

 A második, délutáni előadásblokkot Dicső Lász-
ló nyitotta meg. A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének elnökségi tagja, és Alsómocsolád polgár-
mestere a kistelepülések helyzetéről és lehetőségeiről tá-
jékoztatta az érdeklődőket. Röviden bemutatta saját te-
lepülését, ahol számos pozitív kezdeményezést sikerült 
véghezvinni. Elmondta azt is, hogy a 300 fő alatti tele-
pülések hosszú távon nem túl életképesek, és a kistérségi 
hivatalok megszűnésével a szomszédos településeknek 
egyre inkább szükséges együttműködniük egymással. 
Saád Tamás, az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó 
Zrt. üzletágvezetője a „Helyi közszolgáltatások minősé-
gének javítása gyors fejlesztéssel” címmel tartotta meg 
előadását, amelyben az általuk kidolgozott módszertant 
mutatta meg. Ennek a módszertannak az alapja, hogy a 
közszolgáltatások önkormányzati és intézményközi eljá-
rások eredményeként jönnek létre, így ezeket az eljáráso-
kat kellene fejleszteni. Ezzel kapcsolatosan bemutatta a 
tesztprojektet, és a módszertan előnyeit is. A rendezvény 
utolsó előadójaként Zsombok Lászlót köszönthettük, aki 
a Humanswot Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatójaként 
egy elég összetett témát tárt elénk, melynek címe: „In-
tegrált Közszolgálati Információs Rendszer az ágazat-
irányítás és az önkormányzatok szolgálatában. Vezetői 
információs rendszer modelljavaslat”. Kutatása azon ala-
pult, hogy a vállalatti szférában már sikeresen alkalmazott 
vállalati információs rendszerekhez hasonló rendszert az 
önkormányzatoknál is lehetne alkalmazni, hiszen itt is sok 
esetben megkönnyítené, meggyorsítaná a munkavégzést. 
A rendszert modellezte is, és ezt röviden be is mutatta a 
hallgatóságnak.
 A konferencia az ilyenkor megszokott módon 
kérdésekkel, hozzászólásokkal, és a rendezvény rövid ösz-
szefoglalásával zárult.

Tóth Marcell
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Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló
modernizálása
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások 
Intézete 2013. áprilisa és 2014. júliusa között valósította meg az Államreform Operatív Program (ÁROP) kereté-
ben a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” címet viselő projektet. A projekt záró 
konferenciájára 2014. július 29-én, Pécsett került sor.



A „Büszke Hölgy” tükre - Európáról európai szemmel

Bevezetés

„Ha Európa egyszer eggyé válna közös örökségének birtoklásá-
ban, a területén élő három- vagy négyszázmillió ember olyan jólétet, 
boldogságot és dicsőséget ismerhetne meg, amelyet nem korlátozna 
semmiféle mezsgye, semmiféle határ.” 1

(Sir Winston Churchill)

 Vajon mára megvalósult-e az teljes egészében, 
amit Sir Winston Churchill a kezdetek kezdetén, a zürichi 
beszédében kifejtett? Vagy már tovább is lépett ezen az 
Európai Unió, azzal, hogy ma már a közép- és kelet-euró-
pai országok – többek között Magyarország - is tagállam-
má vált, valamint a Balkán egyes országai is potenciális 
jelöltnek számítanak? Valóban embermilliók tapasztalják 
az „európai jólétet”, boldogságban és dicsőségben élve?
 Ezekre a kérdésre akár mi, magyarok is válaszol-
hatnánk saját tapasztalataink alapján, hiszen immár tíz 
éve, 2004. május 1-jén mi is ennek a sajátos konglomerá-
tumnak a tagjaivá váltunk. Mi is az az Európai Unió? Meg-
foghatatlan massza, melyben különböző népek próbálnak 
összefogva még erősebbé válni. Mégis, e viszonylag kevés 
idő alatt részünkké vált, jobban mondva mi váltunk en-
nek részévé, és már kérdőjel nélkül az európaiság ott sze-
repel a múltunkban, jelenünkben, jövőnkben. Tegyünk is 
egy körsétát e három idősíkot vizsgálva, és idézzük fel, 
hogy milyen Európához csatlakoztunk, milyenben élünk, 
és milyen irányba haladunk.

I. Múlt

 Magyarország a szocializmus alkonyán került első 
ízben közelebbi kapcsolatba az egységesülő Európával, 
amikor is 1988 nyarán felvette a diplomáciai kapcsolatot 
az Európai Közösséggel. Ekkor azonban még csak a leg-
felsőbb politika szintjén működött a kapcsolat, és inkább 
csak egy szándéknyilatkozatot jelentett részünkről, hogy 
Európa felé szeretnénk továbbhaladni. Ezt a közép-ke-
let-európai országok közül Magyarország tette meg első-
ként. A rendszerváltás után egyre inkább felerősödtek a 
hangok, hogy a demokrácia, jogállamiság és az egységes 
piac kiépítése mellett, az Európai Közösségek tagjává is 
váljunk. Vajon volt-e arra reális esély, hogy a csaknem 
félévszázados pártállami fennhatóság után a szinte de-
mokratikus hagyományok nélkül felnőtt társadalommal 
rendelkező Magyarország csatlakozzon Európa fejlett pi-
acgazdaságait tömörítő szervezetbe, akik már évtizedek 
óta eredményesen dolgoztak együtt? Szerencsére igen, 
hiszen a Közösségek is belátták, hogy az általuk képviselt 
értékek továbbterjesztése csak úgy lehetséges, ha „felka-
rolják” az országokban az ébredező demokrata tudattal 
rendelkező értelmiséget, és segítik, tanítják ezeket a soká-
ig elnyomás alatt élt országokat. Ebben a szellemben jö-
hetett létre a reformokban leginkább élenjáró Magyaror-
szág és Lengyelország további reformokat segítő akciója, 
a PHARE-program.
 1993-ban Koppenhágában hivatalos módon is 
kinyilváníttatott, hogy azok a közép- és kelet-európai 
országok, melyek teljesítik a demokrácia és a szabadság 
alapelveit, tiszteletben tartják az emberi jogokat és a jogál-
lamiságot, és az Európai Unió tagjai kívánnak lenni, azok 
kérvényezhetik felvételüket. 2 3

 Ezután hosszú tárgyalások folyamata kezdődött, 
miközben az ország keményen munkálkodott saját újjá-
építésén, újjászületésén. Kezdetben két csoportra bontot-
ták az újonnan csatlakozni vágyókat, melyek közül mi az 
első csoportba kerültünk, tehát a nyugati országok elis-
merték a hazánkban zajló erőfeszítéseket, változásokat.
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(Milyen Európához csatlakoztunk, milyen ma az Unió, és milyen Európát 
szeretnénk a jövoben?)
(Milyen Európához csatlakoztunk, milyen ma az Unió, és milyen Európát 
szeretnénk a jöv˝ben?)

Magyarország Európai Uniós tagságának tizedik évfor-
dulója alkalmából a Külügyminisztérium és az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete esszépályázatot 
hirdetett meg az ország egyetemi és főiskolás hallgatói 
számára, amelyen Gömböcz Dóra a Széchenyi István 
Egyetem hallgatója A „büszke hölgy” tükre - Európáról 
európai szemmel (Milyen Európához csatlakoztunk, milyen ma 
az Unió és milyen Európát szeretnék a jövőben?) esszével má-
sodik helyezést ért el. (Konzulense Dr. Lukács Eszter 
egyetemi adjunktus volt.) A díj mellé gyakornoki lehe-
tőséget is kapott a Külügyminisztériumban.



 A tárgyalások a vártnál mégis lassabban folytatód-
tak, hiszen az akkor tizenöt tagú közösségnek fel kellett 
készülnie a bővítés váratlan hátulütőire. Végül 2002 vé-
gén Koppenhágában lezárták a csatlakozásokat mindkét 
csatlakozni kívánó országcsoporttal, így többéves küzdel-
münk érdemesnek bizonyult. 2003 áprilisában Magyar-
ország népszavazást indított a csatlakozásról, amelyen a 
résztvevők 83,76%-a igennel válaszolt. A választópolgá-
roknak azonban csak 45,62%-a adta le szavazatát refe-
rendumon, amellyel ugyan érvényessé vált az eredmény, 
viszont elgondolkodtató tényekre enged következtetni. 4 
Vajon a magyarok már a kezdetekkor nem bíztak az elő-
nyöket és hátrányokat egyaránt kecsegetető szervezetben? 
Nem bíztak a politikában? Vagy esetleg nem érezték úgy, 
hogy számít a véleményük? Azzal értek leginkább egyet, 
hogy a szocializmusban szocializálódott tömegek eseté-
ben a demokratikus társadalmi- és civil érzetnek még csak 
csekély hagyománya alakulhatott ki a rendszerváltás óta, 
így Magyarországon a véleménynyilvánítástól való tartóz-
kodás, a politikai közömbösség egy „társadalmi beidegző-
dés” 5.  Abban bízom, hogy Európai Uniós tagországként 
a jövő generációiból kitörlődik ez a megszokás, és sokkal 
inkább a demokrácia előnyeinek kihasználására töreked-
nek.
Magyarország történetében mindannyiunk által ismert 
dátum 2004. május 1.-je, mely egy másik kilenc országgal 
együtt hozott döntés dátuma. Egy döntésé, hogy Európá-
val együttesen a lépést felvéve szeretnénk meghatározni 
jövőbeli utunkat.

II. Jelen

 Mit hozott számunkra a tagság tíz éve? Milyen 
kézzelfogható változások történtek Magyarországon, me-
lyek az unió nélkül nem valósulhattak volna meg?
 Az integráció egyik legfontosabb vívmánya 
az egységes belső piac. Ezt a célt már az 1957-es Ró-
mai Szerződés is rögzítette, mely fokozatosan valósult 
meg egyre több terület egységes szabályozásával, a kor-
látok lebontásával. 1992-től mondhatjuk azt, hogy az 
Európai Unió államai egységes piacot alkotnak, azon-
ban működése még ma sem tökéletes, és bőven még

mit fejleszteni, hogy az előnyöket és lehetőségeket min-
den tagállam valamint állampolgár ki tudja használni.
 Az EU világgazdasági jelentősége vitathatatlan. 
Népessége mindössze a világ népességének 7%-át te-
szik ki, a más országokkal való kereskedelem viszont a 
világkereskedelem 20%-ára rúg, valamint az import és 
az export tekintetében is az Európai Unió a világelső.6  
Mennyire tud és tudott ebből hazánk profitálni? A szol-
gáltatási ágazat 1998 és 2008 között átlagosan évi 2,8%-
kal nőtt, tehát Magyarország - nettó szolgáltatásexportőr-
ként – haszonélvezője volt ennek a növekedésnek.7 Az 
uniós tagság tényének nyilvánvaló szerepe volt a külföldi 
tőkebeáramlás jelentős növekedésében. Összességében a 
közvetlentőke-befektetések állományának 78,6%-a szár-
mazik az EU-ból, mely a Magyarországon lezajlott sikeres 
szerkezeti átalakuláshoz is hozzájárult. A külföldi közvet-
lentőke-befektetések folyamatos beáramlása nagy szere-
pet játszik a termelékenység növekedésében, a technoló-
giai modernizációban, az új munkahelyek teremtésében. 
A befektetések döntő része a szolgáltató- és a verseny-
képes feldolgozóipari ágazatokba (járműgyártás, számító-
gép, elektronikai, optikai termékek gyártása) áramlik.8

 A gazdasági előnyökön túl az állampolgárok köz-
vetlenül, magánemberként is érzékelhetnek, tapasztalhat-
nak meg saját életükre kiható új lehetőségeket, az uniós 
tagságból származó könnyítéseket. Gondoljunk csak 
arra, hogy 2007 óta határellenőrzés nélkül kelhetünk át a 
megállapodásban részt vevő többi államba, rengeteg időt, 
papírmunkát, adminisztrációt spórolva ezzel. A schenge-
ni övezetnek köszönhetően mintegy 400 millió európai 
polgár mozoghat szabadon.9 Ezenkívül az ingyenesen 
kiváltható európai egészségbiztosítási kártyával külföl-
dön is igénybe vehetjük az egészségügyi szolgáltatást a 
helyiekkel azonos feltételek mellett. A többi tagállamban 
elismertethetjük itthon megszerzett képesítésünket, dip-
lománkat, valamint külföldi munkavállalást követően ott-
hon is érvényre juttathatjuk nyugdíjjogosultságunkat.10 A 
mobiltelefonos barangolási díjak az elmúlt években nagy 
arányban csökkentek, sőt, az Európai Bizottság felvetet-
te ezek teljes megszüntetését.11 A légiközlekedés árának 
csökkenésére, a szélessávú internet egyre nagyobb elter-
jedésére is stimulálóan hat az egységes belső piac.

E
urópai U

nió



A különböző árukra kötött fogyasztóvédelmi és környe-
zetvédelmi szabvány-megállapodásokkal fogyasztóként 
és vállalkozóként is sokkal nagyobb biztonságban érez-
hetik magukat az állampolgárok. Vállalkozóként immár 
könnyebben léphetünk piacra az EU-tagállamokban, és 
a nemzeti hatóságok közötti együttműködések eredmé-
nyeképp az adminisztrációs teendők is leegyszerűsödtek, 
lerövidültek.12

 Mára már megvalósulni látszik a „négy szabad-
ság elve”, tehát az áruk, a tőke, és a szolgáltatások sza-
bad mozgása mellett, a személyek áramlása is kiemelkedő 
jelentőséggel bír, nemcsak a közösség, hanem az egyes 
állampolgárok szempontjából is. A már említett Shenge-
ni egyezmény által fizikailag is megkönnyített mozgáson, 
utazáson túl az állampolgárok meg is telepedhetnek más 
országokban, és tanulhatnak vagy munkát is vállalhatnak. 
Értelemszerűen valamennyien jogosultságot is szerez-
nek ezen ország szociális rendszerének szolgáltatásaira, 
csakúgy mint azon bizonyos állam saját állampolgárai.13 
Napjainkban egyre nagyobb volumenűek az uniónak kö-
szönhető különböző mobilitási programok, kiemelendő 
a 2014-ben útjára induló Erasmus+ program, amely az 
eddiginél is nagyobb költségvetéssel igyekszik támogat-
ni a hallgatói, oktatói és munkavállalói mobilitást.14 Az 
oktatás, nevelés kérdése egyértelműen kulcsfontosságú 
jövőbe való befektetés, valamint ezek a programok már 
korán elkezdik az állampolgárok külföldi tanulásba, gya-
korlatba vetett bizalmát növelni, mely a jövőben esélyt te-
remt egy mobilabb és toleránsabb európai társadalomra. 
A mai egyetemek hallgatói válogathatnak a kedvezőbbnél 
kedvezőbb ösztöndíjprogramok között, melyet a legte-
hetségesebbek könnyen el is érhetnek. Ezeken kívül több 
tanulmányi utat, bizonyos témák köré épített hallgatói 
konferenciákat támogatnak uniós forrásokból, amelye-
ken egy kis kutatómunkával, nyitottsággal, és a világ dol-
gai iránt való érdeklődéssel szinte bármelyik egyetemista 
részt vehet. A külföldi tanulás, tapasztalatszerzés nem 
álom már!
 Hazánk 2007 és 2013 között összesen 8200 mil-
liárd forint uniós támogatásból részesült, melyből orszá-
gos társfinanszírozással különböző fejlesztések valósultak 
meg. A megvalósult fejlesztésekhez Magyarország 1394 
milliárd forinttal járult hozzá saját költségvetésből. 

Az uniós támogatásokat három EU-s alapból kapja or-
szágunk. Legnagyobb részben az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásának voltunk eddig haszonél-
vezője, mely 4161 milliárd forintnyi segítséget nyújtott 
különféle projektek finanszírozására, valamint a Kohé-
ziós Alap 2844 milliárd forinttal és az Európai Szociális 
Alap 1195 milliárd forinttal járult hozzá az országban az 
utóbbi időben zajlott fejlesztésekhez. A beruházásokat 
főként vállalkozások, a közlekedés, az egészségügy, az ok-
tatás fejlesztésére fordították. A székesfehérvári vasútvo-
nal fejlesztése, a Fertő-tó melletti kerékpárút, a gödöllői 
kastély, és a tiszanánai vízelvezető csatorna belvízvédelem 
érdekében történő megújítása csak néhány példa a több 
ezer finanszírozásra kerülő projekt közül, mely rengeteg 
magyar állampolgár életét könnyítette meg. Ez még nem 
minden, hiszen a fejlesztések tovább folytatódnak, és 
2013 első felében több pénz áramlott a gazdaságba, mint 
az uniós csatlakozás óta bármikor, pozitív változást hoz-
va a magyar állampolgárok hétköznapjaiba.15 16

 Tízéves tagságunk során szintén sor került arra, 
hogy Magyarország EU Tanácselnökként megmutassa 
magát és rátermettségét. Erre 2011 első félévében került 
sor, melynek jelmondata az „Erős Európa” lett. A nem-
zetközi porondon történt események kihívást jelentettek 
a magyar elnökség számára, például az eurózónán belül 
a Portugáliában és Görögországban bekövetkező válság, 
valamint az „arab tavasz” forrongásai és a délről érkező 
bevándorlási hullám is gyors cselekvést követeltek meg 
elnökségünk során. A magyar elnökség munkája alatt zá-
rult le a fogyasztói jogokról szóló új irányelvek tárgyalása, 
a Duna Régió Stratégiának jóváhagyása, a romák befoga-
dásáról szóló jelentés támogatásának elnyerése, valamint 
a horvát csatlakozási tárgyalások lezárása, melyet orszá-
gunk prioritásként kezelt.
 Véleményem szerint 2004-ben egy olyan Magyar-
ország lépett be az Európai Unióba, amely épp a saját 
belső reformjainak útját is járta, és ehhez véleményem 
szerint lendületet adott a csatlakozás, melynek több vív-
mányát nap mint nap tapasztalhatja meg a magyar állam-
polgár is. A társadalmon belüli szkeptikusok jóllehet a 
csatlakozástól lehetetlenül gyors ütemben megvalósuló 
fellendülést vártak, azonban az eredmények fokozatosan 
váltak és válnak érzékelhetővé. Ennek tudatosítása az ál-
lampolgárokban az unió megítélését tekintve is fontos.
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III. Jövo

 Milyen lesz Európa öt, tíz, húsz év múlva? Mi-
lyen Európában szeretnék élni? Melyek az Európai Unió 
gyengeségei, melyeken javítva a közösség megítélését te-
kintve is eredményt érhetünk el?
 Egy 2012-es hivatalos felmérésből kiderül, hogy 
az állampolgárok körében az EU-val való elégedettség 
csökkenő tendenciát mutat, és előzőleg soha nem látott 
mélyponton, 30%-nál állt meg. (1. ábra) Nyugtató tény 
azonban, hogy a döntő többség nem szeretné, ha országa 
kilépne az integrációból, tehát az emberek az unión belüli 
közös lépéseket képzelnek el a jobb jövő irányába.17 Bár 
úgy gondolom, hogy ez az eredmény leginkább a válság-
gal hozható összefüggésbe, a közösség jövőjének érdeké-
ben fontos lenne egy pozitívabb Európa-kép kialakítása, 
melynek kulcsa szerintem a kommunikáció fejlesztése.
 Az EU nagysága abból a szempontból mind-
enképp vitathatatlan, hogy létrejötte óta a konfliktusok 
békés megoldására törekszik, és ezt saját területén belül 
sikeresen teljesítette. Az egyenként is erős nemzetek 
összefogva akár még erősebbé válhatnak, és közösen 
fellépve könnyebben érhetik el céljukat a nemzetközi 
színtéren.

Azonban ehhez tehát az állampolgárokkal való megfelelő 
kommunikációt is fejleszteni kellene, hogy az EU állás-
pontját az állampolgárok ne csak az emberek feje fölött 
eldöntött politikusi véleményként értékeljék.
 Ez a probléma már régóta jelen van az unióban, 
amit demokratikus deficitnek nevezhetünk. Összetevő-
je, hogy a közvetlenül megválasztott Európai Parlament 
nem rendelkezik olyan széles körű jogosítványokkal az in-
tézményrendszer ellenőrzésére, mint a nemzeti parlamen-
tek a saját kormányuk fölött.18 Sokatmondó az is, hogy 
az Európai Parlamenti választásokon részt vevők aránya 
alacsony, 2009-ben 43%-ot tett ki. Az emberek talán nem 
bíznak abban, hogy szavazatuknak befolyása van? Ennek 
egyik főpróbája az idei, 2014-es EP választás lesz, hiszen 
a Lisszaboni szerződés további jogkörökkel ruházta fel az 
intézményt azért, hogy a közvetlenül megválasztott par-
lament szélesebb joggal rendelkezzen a döntésekbe való 
beleszólást, az Európai Bizottság elnökének kinevezését 
illetően, közelebb hozva ezzel a demokráciát, a képviselt-
ség érzését az európai polgárokhoz.19 A következő válasz-
tás tehát segít majd megmutatni, hogy sikerült-e ezzel el-
fogadtatni a polgárokkal, hogy számít a véleményük, vagy 
további lépésekre lesz szükség.
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1. ábra Általában véve az EU kapcsán az ön véleménye nagyon pozitív, inkább pozitív, semleges, inkább negatív 
vagy nagyon negatív? -%EU (Saját készítés, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_publ_
en.pdf  alapján (European Commission, Directorate-General for Communication, Standard Eurobarometer 78: 
Public opinion in the EU, p. 77. 2012) Letöltés ideje: 2014.02.23.)
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 Úgy gondolom, ha javul is a részvételi arány, 
azért még mindig akad majd bőven tennivaló az unió 
„polgárközelibbé” tételében. A jövő feladatának ezért is 
a még hitelesebb kommunikációt látom, hisz bár nehéz 
egy mesterségesen összeforrasztott szervezet identitá-
sát kialakítani, viszont nem gondolom, hogy lehetetlen 
lenne. A különbségek ellenére rengeteg közös vonásunk 
van európaiként, gondoljunk akár a történelemre, mely 
évszázadok óta összekapcsolt minket, megismertette az 
egyes nemzeteket egymással. Miért is ne definiálhatnánk 
magunkat egyszerre úgy, hogy magyarok és európaiak is 
vagyunk? Miért kell az európaiságnak oly elvontnak és tá-
volinak látszani?
 Az egyik fontos elv a szubszidiaritás elve, mely 
hozzájárul ahhoz, hogy a döntések meghozatala a pol-
gárokhoz legközelebbi szinten történjen. Így az egyes 
ügyek csak akkor kerülnek az Európai Unió elé, ha he-
lyi vagy nemzeti szinten nem lehet hatékonyan döntést 
hozni az adott témában, elkerülve ezzel a felesleges uniós 
adminisztrációt és a lassú döntéshozatalt.20 Az elv már az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megjelent,21 
viszont úgy gondolom, hogy ennek fejlesztése, és még 
eredményesebb és következetesebb alkalmazása máig 
prioritással bíró feladat, hogy egy olyan közösségben él-
hessünk, ahol azt érezzük, hogy az Európai Unió életünk 
szerves része, ami körülvesz – és nem befed – minket.
 Az ifjúság európaiságra való nevelése is egyre na-
gyobb hangsúlyt kap, a már példaként említett Erasmus+ 
program formájában is. Ezt mindenképp pozitívumnak 
tartom, hiszen az oktatásba fektetett pénz valójában a jö-
vőbe fektetett pénz. A vállalkozó szellemű fiatalok meg-
tapasztalhatják milyen egy másik országban élni, több 
európai ország fiataljaival találkoznak, kötnek barátságot, 
számos európai kultúrával érintkeznek, és ebből szüle-
tik a tudatos, nyitott, toleráns európai gondolkodás. Ez 
számomra nem azt jelenti, hogy az egyes kultúrák ösz-
szeolvadnak, hanem épp ellenkezőleg! Megismertethetjük 
európai kortársainkkal Magyarországot, a szokásainkat, a 
történelmünket, egyszóval azt, hogy milyenek vagyunk, 
hogy gondolkodunk, kik is vagyunk valójában, valamint 
mi is megismerhetjük a többieket, ezzel is gazdagítva a 
kultúránkat.

 A másik prioritás a belső kommunikáció mellett a 
külső kommunikáció fejlesztése, hiszen az Európai Unió 
a nemzetközi diplomáciában sajátos entitásként van je-
len, hiszen túlmutat minden eddigi integráción, a közös 
valutát használó csoportot tekintve már több a csupán 
gazdasági és monetáris uniónál is, az unió egésze inkább 
a politikai unió felé közelít, viszont mégsem az. Fontos 
lenne meghatározni önmagunkat, elkülöníteni, hogy mi 
is Nyugat-Európa, Európa, és az Európai Unió. Ha nem-
zetközi színtéren is meg tudjuk fogalmazni, hogy kik va-
gyunk, akkor tudjuk azt is, hogy mit akarunk, merre ha-
ladunk, és ez elengedhetetlen egy hatékony fellépéshez, 
főleg ezekben az időkben, amikor rengeteg nemzetközi 
kihívás éri az EU-t.
 Tehát milyen Európában szeretnék én élni? 
Olyanban, mely az alapértékeket – demokrácia, béke, 
jogállamiság, emberi jogok védelme - tartalommal töltve 
megtartja, és igyekszik az állampolgárokhoz minél kö-
zelebb kerülni. Ott szeretnék élni, ahol érték a tudás, az 
egyéni vélemény, ahol az egymás és a kultúrák tisztelete 
uralkodik, ahol a kulcs a megismerés, a felfedezés és az 
elfogadás, ahol büszke lehetek arra, hogy magyar vagyok, 
és ahol megvalósul az „Egység a sokféleségben”.
Bízom benne, hogy Magyarország tíz éve egy lehetőséget 
kapott arra, hogy az Európai Unióval karöltve ezt a saját 
területén is megvalósítsa.E
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 Nem így a Generation Day, ami szintén single-ként látott 
napvilágot nem olyan rég. Klasszikus Godsmack hangzás, 
engem a régebbi albumokra emlékeztet, kellemes, felsza-
badult, semmi erőltetettség, remek dal. Az ezt követő két 
szám sajnos eléggé visszafogottra sikerült, hiába van ben-
ne a dög, nem nyújt semmi maradandót. Pláne egy olyan 
címmel, hogy Livin’ in the Gray - mintha aláírnák a szám 
szürkeségét és fejet hajtanak időszakos unalmasságuk fö-
lött. Az I Don’t Belong című nóta kicsit a Love-Hate-Sex-
Pain című szerzeményre emlékeztet az előző korongról, 
elég jó a refrén hangzása ahhoz, hogy pár hallgatás után 
is szeretni lehessen. A Nothing Comes Easy-ben kelle-
mesen darálósak a versszakok, ám ezen kívül nem na-
gyon lehet megragadni a dal többi részét, ez pedig szinte 
tervszerűen eredményezi azt, hogy az utolsó, Turning to 
Stone című számmal az ember úgy érezze, hogy elült a 
por, a banda pedig visszatért a saját stílusjegyeik mögé, 
ahol biztonságban vannak és nem kell erőlködni a fenn-
maradásért, mert úgyis hívni fogják még őket fellépni a 
következő 5-10 évben.

 Összegezve, nem egy rossz album, hozzák a szo-
kásos formájukat, ám a legközelebbiben talán mégis le-
hetne újra egy ballada, hogy kevésbé tűnjön egysíkúnak 
ez a keménykedés, ami leginkább olyan, mintha valaki 
akkor rúgna be, amikor mindenki más már józanodik 
ki, és csak saját maga kezd el tombolni. Néhol döcögős, 
de néhol egész jól felveszi a fonalat, nem lehet utálni, de 
hisztériás rohamot sem fogunk kapni tőle ha felhangzik 
egy-egy szám.

 A bostoni illetőségű Godsmack együttes 1998 óta 
van a pályán és csapatják a hard rockot a népnek a ma-
guk egyszerű, de mostanra bőven felismerhető módján. 
A magam részéről pont olyan közepes rajongással hall-
gatom őket, ahogy arra rá is játszanak, a kemény ember 
Nickelback-je díjat simán vihetnék a srácok. Nem mintha 
rosszak lennének, de néha beleesnek a saját csapdájukba 
és így érik el a középszerűséget.
 Legutóbbi albumuk, a 2010-ben megjelent The 
Oracle némileg szakított ezzel a hagyománnyal és való-
ban egy kicsit erősebben rúgták oldalba az embert. (Maga 
az énekes Sully Erna is azt nyilatkozta, hogy nagyon ke-
mény, nagyon zúzós album, senki ne számítson Voodoo 
Too vagy Serenity típusú dalokra)
4 év után ismét kiadtak egy albumot, amire szintén ugyan-
ezt nyilatkozták, de akkor lássuk is az első benyomásaimat 
a 1000hp (Horsepower, nem pedig házi pálinka) nevű al-
bumról.

 Rögtön a címadó dallal nyit, ami az első single is 
volt. A magasabb gitárhang mint stílusjegy már kapásból 
megmutatkozik, ugyanakkor a hangzás biztonságos, né-
hol egyedi kikacsintásokkal, keményebb részekkel. Élő-
ben egyébként remek ugráló-szám lehet. A folytatás egy 
egyszerű FML rövidítést kapott, ami a fuck my life-ot kí-
vánja reprezentálni, benne pedig egy tökös, dühös, kiáb-
rándult, kemény számot. A Something Different valóban 
más egy kicsit, végre kimerészkednek a srácok a vízből 
és elengedik a saját világukat. Így hozták létre ebben a 
számban azt az utazós érzést, ami által látom magam a 
haverokkal egy kocsiban ülni, amint zúzunk le a pályán 
Balatonra, és közben ez a szám szól. Kicsit melankolikus, 
de elég középszerűen ahhoz, hogy többféleképpen lehes-
sen ezt értelmezni. Az itt-ott megszólaló hegedű pedig 
külön csemege. A What’s Next valóban egy kérdés lehet-
ne inkább, mivel hiába dögös, headbangelős a riff, sajnos 
Sully egysíkú énekhangja lesimítja az éleket benne és így 
egy idő után unalmassá válik.

Örülünk Vincent? Persze, hogy örülünk, úgy vártam már, hogy írhassak 
nektek egy új zenéről, hogy csak na! Na! Akkor alant a lant.
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Juhos Gábor

Lemezkritika - Godsmack - 1000hp



Tagfelvételt hirdet az MKT GYISZ!

- Szeretnéd hasznosan tölteni az egyetemi éveidet?

- Szeretnél egy jó csapat tagja lenni?

- Érdekel a gazdaság?

- Kipróbálnád magadat vezetőként?

- Szeretnél szakmai tapasztalatokkal gazdagodni?

- Szeretsz kikapcsolódni, bulizni?

Ha a fentiek közül legalább kettőre “Igen!” a válaszod, akkor a

Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezete

a te helyed!

Jelentkezz az MKT GYISZ-be!

Mit kell ehhez tenned?

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

2014. szeptember 30-ig

és az őszi félévtől már te is igazi MKT-s lehetsz! :)



Hosszú tél után a nyár lángokban áll,

A büszke madár már a felhők felett száll.

Lezuhant, kihűlt, s könnye porrá égett,

De a tél végével szíve újjáéledt.

Lágy-piros szád édes csókjaira várva

Tűzszívem többé nincs a jégbe zárva.

Lelkem csak lelkeddel összefonódva

Érzi azt, hogy többé nem marad árva.

Fehér bőröd selymes tapintása,

Szíveink halk, közös dobbanása,

Szerelmes szavaid lágy csengése,

Örökké megmaradnak, mélyen belém vésve.

Hosszú tél után a nyár lángokban áll,

A büszke madár már a felhők felett száll.

Feltámadt porából, felszáradt a vér,

Boldogan szárnyalva a főnix újra él.

Subby Snake: A fonix újra él
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