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 Elérkezett december, a tél első, és az év 
utolsó hónapja. Egy újabb esztendő telt el a GazMag 
életében is, immáron az ötödik. Az idei évben is 
igyekeztünk érdekes és aktuális témákkal megtölteni 
az újság hasábjait, nem lesz ez másként jövőre sem.
 A decemberi újság a megszokott 
módon számos érdekes témát rejt az olvasók 
számára. Beszámoltunk többek között az V. 
KÁMFOR-ról, és a Magyar Regionális Tudományi 
Társaság Vándorgyűléséről, de logisztika, 
hulladékgazdálkodás, földrajz és klímaváltozás is 
szerepelt az e havi írásaink között.
 A GazMag szerkesztőségének nevében 
kívánok minden olvasónknak jó olvasást, nem utolsó 
sorban pedig Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet!
Találkozunk 2016-ban!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!
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Rövid hírek

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:

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

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu

Star Wars konferencia a Corvinuson
A Star Wars közelgő hetedik része alkalmából rendez 
konferenciát az MKT Corvinus csapata december 16-án 
a Budapesti Corvinus Egyetem E épületében (Fővám tér 
8.).

Az MKT Corvinus szervezésében szeretnénk elhozni 
számotokra a félév méltó lezárását, hogy az ERŐvel 
feltöltekezve vághassatok neki a vizsgaidőszaknak, és 
felfrissítsétek Star Warsos tudásotokat a Premier előtt!
Az előadásokon való részvétel MINDENKI számára 
NYITOTT és INGYENES! Csupán regisztrációhoz kötött!
Itt tudtok regisztrálni: http://www.eventbrite.com/e/star-
wars-corvinus-con-tickets-19878411865?aff=FBevent

Program:
17.20-18.00
Simon Zoltán, Star Wars művész
*A Star Wars képi világa és a mögöttes jelentések*

18.00-18.30
Dr. Tóth Csaba, a Republikon Intézet egyik alapítója és 
stratégiai igazgatója, az ELTE ÁJK oktatója
* A Star Wars univerzum politikai rendszerei*

18.30-19.30
Csuka Gábor, az 501-es Légió Magyarországi 
Helyőrségének vezetője
*Star Wars trivia és gagek, Star Wars videók 
kommentárral*

Ezenkívül készülünk meglepetésekkel! (Annyit súgunk: 
Vigyázzatok majd a a rohamosztagosokkal! ;) )
OUR FORCE IS BETTER WITH YOU!

Az eseményt támogatja a Borháló Ferencváros!
(Forrás: MKT Corvinus)

Konferenciával jubilál a negyedszázados Almanach
Növekedőfélben – ezzel a címmel szervez szakmai 
konferenciát a Magyar Pénzügyi Almanach XXV. 
évfolyamának megjelenése alkalmából a könyvet kiadó 
TAS-11 Kft. 2015. december 17-én, csütörtökön 9 óra 
30 perctől a Budapesti Gazdasági Főiskola Markó utcai 
épületének aulájában (1055 Budapest, Markó u. 29-31.).

A tanácskozáson előadást tart Kovács Árpád, a 
Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági 
Társaság elnöke, Pankucsi Zoltán adóügyekért felelős 
helyettes államtitkár, Járai Zsigmond, a Magyar 
Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde korábbi 
elnöke, Oszkó Péter, az OXO-Csoport és a Power Angels 
alapítója, Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. 
vezérigazgatója, Mellár Tamás, közgazdász, egyetemi 
tanár, valamint Pulai Miklós, a Magyar Bankszövetség 
egykori főtanácsadója, korábbi főtitkára. A konferencia 
moderátora Madár István, a Portfólió vezető elemzője, 
az MKT elnökségi tagja lesz. A tanácskozáson Kerekes 
György, a Magyar Pénzügyi Almanach főszerkesztője 
mond bevezetőt.

A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy az 
érdeklődők a részvételi szándékukat december 16-
ig szíveskedjenek előzetesen jelezni a bema@tas.hu 
e-mail-címen.
(Forrás: www.mkt.hu)
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Rövid hírek

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2015. december 15. kedd, 14:00
A Zalai Osztály rendezvénye
Benedek Miklós: Klímaváltozásról Párizs kapcsán
Zrínyi – Bolyai Általános Iskola
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.

2015. december 17. csütörtök, 18:00
A Dél-dunántúli Osztály és a Pécsi Kulturális Központ 
közös rendezvénye
Gyenizse Péter: A „Betlehemi Csillag” csillagász szemmel
Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház)
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

2015. december 21. hétfő, 18:00
A Dél-dunántúli Osztály és a Zsolnay Kulturális Negyed 
Planetáriuma közös rendezvénye
Gyenizse Péter: A téli égbolt csillagképei
Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

2015. december 21. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub 
közös rendezvénye
Horvai Valér: Brazília
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2016. január 11. hétfő, 18:00
A Dél-dunántúli Osztály és a Zsolnay Kulturális Negyed 
Planetáriuma közös rendezvénye
Gyenizse Péter: Az iszlám csillagászat és Szivetvár
Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium, 24-es terem
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének következő 
műhelybeszélgetése
2016. január 7. csütörtök 10:00
Szanyi Miklós: A kormány változó FDI-vonzási politikája 
és a stratégiai partneri szerződések

A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 45. 
804-es előadóterem.
(Forrás: www.vki.hu)

Meghívó a MUT Győr-Moson-Sopron megyei területi 
csoportjának soron következő előadására
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Magyar 
Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei 
csoportjának és az MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi 
Tudományos Osztály soron következő Smart City 
rendezvénysorozatának beszélgetéssel egybekötött 
előadására.

Előadók:
Tóth Tamás, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal, és
Dr. Tóth Péter PhDSzéchenyi István Egyetem 
Környezetmérnöki Tanszék
Megújuló energiahasznosítás Magyarországon különös 
tekintettel a Smart City programokra

Helyszín:
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-
magyarországi Tudományos Osztály (9022 Győr, Liszt 
Ferenc utca 10.)

Dátum:
2016. január 12. 15:00 óra
(Forrás: www.rkk.hu)
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V. KÁMFOR

Szeged erre a kutatóközpontra alapozva fejlesztési zónát 
és tudásparkot is szeretne létrehozni a közeljövőben, 
amelyben természetesen a Szegedi Tudományegyetem 
is partner lesz.
 A plenáris ülés utolsó előadásaként Fábián 
Gergely, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer 
Elemzése Igazgatóságának igazgatója bemutatta az 
MNB eszköztárának szerepét és várható átalakulását. Az 
elmúlt időszak sikeres projektjének tekinti a növekedési 
hitelprogramot, amely azonban hamarosan kivezetésre 
kerül. Ehelyett a jegybank egy komplexebb megoldásban 
gondolkodik, ennek szerepét a növekedéstámogató 
program tölti majd be. Az NTP a növekedési hitelprogram és 
a piaci hitelprogram (PHP) elemeit ötvözi, ezzel szeretné 
elérni, hogy a vállalkozások ne csak növekedési hitelből 
tartsák fenn magukat, hanem saját lábra is tudjanak állni.
 A plenáris ülést követően a szekcióüléseké lett a 
főszerep, a résztvevők a vállalati- valamint a külgazdasági 
szekció közül választhatták ki az őket jobban érdeklő témát.
 A szakmai program lezárulta után 
következett a kötetlenebb, kapcsolatépítésre 
szolgáló élőzenés est, majd a rendezvény 
zárásaként vasárnap délelőtt Tanner Anett Life & 
Business Coach tartott tréninget a résztvevőknek.
 A következő, VI. KÁMFOR várhatóan 2016 
novemberében kerül megrendezésre, a tervek szerint 
a romániai Kolozsvár lesz a konferencia házigazdája.

 A korábbi években megszokott sormintát követve 
(páratlan évben Magyarországon, páros évben valamelyik 
szomszédos országban rendezik a konferenciát) 
ezúttal hazánkban került sor az eseményre, a Magyar 
Közgazdasági Társaság Szegedi Ifjúsági Szervezetének 
rendezésében.
 A szombati szakmai program nyitásaként 
Papp Gábor, Szeged Város Közgazdasági irodájának 
irodavezetője köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően 
Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság és 
a Költségvetési Tanács elnöke lépett a pulpitusra, 
és tartotta meg előadását hazánk költségvetésének 
közelmúltbeli és várható alakulásáról. A szakember a 
jóléti kiadások növekedését prognosztizálta. Elmondta, 
hogy az állami újraelosztás mértéke Magyarországon 
jelentősen meghaladja az OECD-átlagot, a visegrádi 
országokhoz viszonyítva pedig láthatóan jóval 
magasabb. Hazánk GDP-növekedését Európa 
élmezőnyében helyezte el. Azt azonban problémának 
tartja, hogy az átlag nyugdíj magasabb, mint az átlagbér. 
Az MKT elnöke szükségesnek tartja a növekedési 
képesség erősítését, mivel szerinte ez szükséges a GDP-
arányos államadósság csökkentéséhez.
 Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem 
rektora a város és közvetlen környezetének innovációs 
kilátásairól beszélt a hallgatóságnak. Mivel a Magyar 
Innovációs Szövetség elnöki posztját is betölti, így 
rálátása van a témára, ezért országos szintű kitekintésre 
is vállalkozott, melyből kiderült, hogy Magyarországon 
a KKV-szektor innovációs aktivitása igen rossz, az 
importált innovációk aránya viszont magas. Szeged 
helyzetét nem látja ilyen rossznak, ez első sorban a 
város mellé betelepülős ELI lézeres kutatóközpontnak 
köszönhető. Az ELI (teljes nevén Extreme Light 
Infrastucture) várhatóan 2016 első felében kezdi 
meg működését, és innovációs potenciája mellett 
munkahelyteremtő szerepe sem elhanyagolható.

Ötödik alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok Találkozója. Az V. 
KÁMFOR-nak november 20. és 22. között Szeged volt a házigazdája.
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Logisztika

Tóth Marcell

 Az esemény első előadója az MKT Logisztikai 
Szakosztályának társelnöke volt. Szegedi Zoltán a 
napjaink logisztikáját érintő legfontosabb kihívásokat 
mutatta be, a globális versenyt, az időalapú versenyt, a 
termékburjánzást és az informatika növekvő befolyását. 
A logisztika oktatásában is elévülhetetlen érdemeket 
szerzett szakember egy jól összeállított logisztikai 
országstratégia hiányára is felhívta a figyelmet.
 A szakosztály elnöke, Szabó Zoltán a Selyemút 
újraértelmezéséről beszélt. A Ghibli Kft. első embere 
cége kínai kapcsolatain belül mutatta be a világ 
legnépesebb országa és Európa közötti szállítási útvonal 
fontosságát és lehetőségeit, kitérve a közúti, vasúti és 
tengeri közlekedésre is. Elmondta, hogy az „Új Selyemút 
Gazdasági Csomag” szerepel Kína következő 35 évre 
vonatkozó fejlesztési stratégiájában.
 Szivi László, a Lapker Zrt. üzletfejlesztési 
igazgatója az e-kereskedelem logisztikájáról tartott 
előadást. Elmondta, hogy a hazánkban működő tíz 
legnagyobb webshop esetében több, mint 50% a külföldiek 
aránya, és ezek nagy része nem rendelkezik nálunk 
raktárral. A magyarországi telephely melletti döntést 
kiépített infrastruktúrával, megfelelő piacmérettel, 
kedvező gazdasági környezettel és szabályozással 
lehetne elérni.

 Velentinyi Zoltán a HAVI Logistics vállalattól 
érkezett, és a cég által alkalmazott, sikeres logisztikai 
stratégiát mutatta be a hallgatóságnak. A több 
hazánkban működő gyorsétterem-lánccal is együtt 
dolgozó szállítmányozó a regionális HUB-ok rendszerét 
alkalmazza, ami egy központilag ellenőrzött/támogatott 
helyi készletpolitika, mely átláthatóbbá teszi a 
folyamatokat, ráadásul alacsonyabb költséget, rövidebb 
rendelési ciklusokat és kevesebb adminisztrációt 
eredményez.
 A Közlekedéstudományi Intézet tudományos 
tanácsadója, Berényi János a határon átnyúló logisztikai 
kapcsolatok fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Előadásából kiderült, hogy ezek a kapcsolatok hazánk 
esetében gyakran nem elég szorosak a szomszédos 
országokkal, pedig az együttműködés mindkét fél 
számára gyümölcsöző lehetne. Több térség esetében 
is hasznos lenne az infrastruktúra-fejlesztések 
összehangolása szomszédjainkkal.
 A rendezvény végén Lukács András kapott 
szót. A Levegő Munkacsoport elnöke a közlekedés 
okozta károsanyag-kibocsátásra hívta fel a figyelmet, 
ugyanakkor rámutatott arra is, hogy ennek csökkentése 
megoldható és szükséges lenne.
 A rendezvény előadásait végighallgatva 
levonhatjuk azokat a következtetéseket, hogy a logisztika 
területén hazánk kedvező adottságokkal rendelkezik, 
amelyet tovább lehetne erősíteni, ha a régióban nem a 
versenyre, hanem az együttműködésre törekednénk. 
Fontos lenne az is, hogy a szakmai értelmiség 
kommunikálja az eredményeket és az ötleteket a 
közvélemény és a döntéshozók felé is.
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A Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya avatta fel az MKT új irodájának (Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 78.) konferenciatermét. Az „Együttműködések a logisztikában” nevű szakmai rendezvényre november 
5-én került sor.
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V. KÁMFOR - 2015. november 20-22. Szeged

Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora A szegedi Hotel Novotel****

Diagram Kovács Árpád előadásából Orbán Zsolt, szabadúszó tanácsadó és vállalkozó

Jouke van Dijk előadása az MRTT vándorgyűlésén Egerben
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Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

A szegedi Hotel Novotel****

Orbán Zsolt, szabadúszó tanácsadó és vállalkozó

Életképek

Jouke van Dijk előadása az MRTT vándorgyűlésén Egerben Rechnitzer János mutatja be a győri tanulmányköteteket

Smart City konferencia volt november 10-én, Győrben Főszerkesztőnk, Tóth Marcell az MRTT vándorgyűlésen

Hulladék-hegyek a kerepes-ökörvölgyi hulladékkezelőben A kőbányai Dreher Sörgyát épülete
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 A kettős vasfüggönytől az új kerítések építéséig 
tartó időszakot tárta elénk Hajdú Zoltán. Az MKTA 
KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos 
tanácsadója úgy gondolja, hogy a Hidegháború alatt 
(mely szerinte lényegében a III. Világháború volt) 
nemcsak egy vasfüggöny volt Európában, hanem kettő, 
mivel a Szovjetunió és a szocialista blokk között is volt 
egy határ, ugyanis ezeket az országokat a szovjetek az 
érdekszférájuknak tekintették ugyan, de nem a birodalom 
részének. A szovjet blokk vereségét gazdasági-, 
társadalmi-, politikai- és erkölcsi válság is követte, nem 
beszélve az államválságról. Nemcsak a blokk bomlott fel, 
hanem a szláv államok is (Jugoszlávia és Csehszlovákia). 
Ennek ellenére maradtak konfliktuszónák Európában, 
ennek legjobb példája Bosznia, amely egy életképtelen 
állam. Az EU-ban napjainkban ugyan nincsenek határok, 
de a jelenlegi migrációs hullám komoly kihívás elé állítja 
a schengeni övezetet.
 G. Fekete Éva előadásának a helyi fejlesztések 
és a társadalmi innováció álltak a középpontjában. 
A Miskolci Egyetem tanára elmondta, hogy a 
településfejlesztésnél nem mindig várhatunk a központi 
forrásokra (bár az EU-csatlakozás után ennek aránya 
jelentősen megnőtt), hanem szükség van a helyi 
erőforrások mozgósítására is. A társadalmi innovációk 
létrejöttéhez és megvalósulásához a kistérségi 
társulások és a leader-szervezetek is hozzá tudnak 
járulni.
 Tóth Géza a Központi Statisztikai Hivatal 
képviseletében érkezett, és Kelet-Közép-Európa 
térszerkezetének aktuális folyamatait mutatta be a 
hallgatóságnak. Különféle ábrákkal szemléltette a 
kontinenst átszövő térszerkezeteket, és jól látszott, 
hogy ezek a többségében banán alakú „képződmények” 
elkerülik ezt a térséget. A valamivel modernebb, „vörös 
polip” formájú térelmélet már érinti ezt a régiót is, de 
itt sem központi a szerepe. Továbbra is úgy tűnik, hogy 
Kelet-Közép-Európa egy félperiférikus gravitációs tér a 
földrész térszerkezetében.

 Az Eszterházy Károly Főiskolán lebonyolított 
rendezvény Liptai Kálmán rektor köszöntőjével 
kezdődött. Ezt egy kevésbé örömteli programpont 
követte, az MRTT vezetése rövid megemlékezést tartott a 
szervezet alapító elnökéről, Horváth Gyula professzorról, 
aki a közelmúltban távozott az élők sorából.
 A plenáris ülés Daniel L. Constantin előadásával 
vette kezdetét. A Román Regionális Tudományi Társaság 
elnöke a területi kohézió fontosságáról, és Európai 
Unióban betöltött szerepéről beszélt. Elmondta, hogy a 
jól működő területi kohézióhoz szükség van a területi 
hatékonyságra, a területi identitásra és a területi tőkére 
is.
 Tomasz Komornicki, a lublini Maria Curie-
Sklodowska Egyetem tanára a közlekedési 
megközelíthetőségről, és ennek új beruházásokra 
gyakorolt hatásairól tartotta meg előadását. Elmondta, 
hogy ez a két tényező szorosan összefügg egymással, 
így ezt a regionális fejlesztések alkalmával figyelembe 
kell venni.
 James W. Scott az Európai Unió geopolitikai 
helyzetéről beszélt a hallgatóságnak. Az Egyesült 
Államokból származó, de a Kelet-Finnországi 
Egyetem képviseletében érkező szakember az 
EU kapcsán felmerülő számos kérdésre kitért 
előadásában. Felvázolta a lehetséges identitásokat 
(fundamentalizmus, transznacionalizmus, realizmus, 
transzszuverén stratégia), majd kifejtette, hogy ezen 
identitások mindegyike megtalálható az Unióban, 
mindegyiket több ország is képviseli. Az Európai Unió 
és Oroszország kapcsolatában egy szakadékot vél 
felfedezni, ez a geopolitikai vita az ukrán válságra 
vezethető vissza. Elmondása szerint egy átgondoltabb, 
uniós szintű szomszédságpolitikára lenne szükség.

MRTT Vándorgyűlés
10 GazMag

November 19-én és 20-án rendezte meg XIII. Vándorgyűlését a Magyar Regionális Tudományi Társaság. A 
konferencia, melynek Eger volt a házigazdája, a „Kelet-Közép-Európa területi folyamatai 1990-2015” címet viselte.



 A plenáris előadások közül mindössze egy volt a 
konferencia második napján. Jouke van Dijk, a Groningeni 
Egyetem tanára és az Európai Regionális Tudományi 
Társaság elnöke a humán tőkét és a regionális növekedést 
helyezte középpontba. Elmondta, hogy a kelet-közép-
európai humántőke jelentős „agyelszívásnak” van kitéve, 
melynek köszönhetően az értelmiség egy része a nyugati 
országokba kerül. Ennek nyilvánvaló anyagi előnyök 
mellett az is az oka, hogy a fejlettebb országokban több 
lehetőség nyílik a kutatásokra és az önmegvalósításra. 
A holland szakember kihangsúlyozta az oktatás 
szerepét is. Nemzetközi felmérésekből megállapítható, 
hogy ahol magasabb a korai iskolaelhagyás aránya, 
ott a felnőttképzés nagyobb szerepet kap. Ennek 
ellenére hatékonyabban működik a rendszer, ha a korai 
iskolaelhagyók számát minimálisra csökkentjük. A 
regionális növekedéshez egy erős oktatási rendszer 
nagyban hozzá tud járulni.

 A nap hátralévő részében a szekcióüléseké 
volt a főszerep. A résztvevők tizenegy magyar- és egy 
angol nyelvű szekció közül választhattak. Ezek közül „A 
klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásai”–szekcióról 
részletesen is beszámolunk ebben a lapszámban.

 Csomós György a világvárosok kutatásával 
foglalkozik, így ezúttal is ebben a témában tartott 
előadást. A Debreceni Egyetem főiskolai tanára a 
világvárosok közül a közép-európai erőközpontokra 
fókuszált, így Budapest mellett Bécs, Prága és Varsó 
helyzetét vizsgálta. Mondandójából kiderült, hogy bár 
sokan ezt gondolják, Bécs egyértelműen domináns 
szerepe már nem annyira egyértelmű, Prága már több 
mutatóban is megelőzi. A régió fővárosai egyértelműen 
központi szerepet töltenek be, Budapest esetében 
azonban látható, hogy a növekedési üteme elmarad a 
többi városétól, ezáltal veszít pozíciójából.
 A nap utolsó előadása Józsa Viktória nevéhez 
köthető. A NORDK CONSULT Kft. ügyvezetője a tudomány 
és a szakma kapcsolatát vizsgálta, amely szerinte 
lineárisan alakul. A regionalizációt és szakaszait is 
bemutatta a saját szemszögéből, úgy gondolja, hogy ez 
a tudományterület jelenleg az útkeresés szakaszában 
van. A regionális tudomány szerinte Magyarországon 
inkább regionalizáció, mint regionalizmus.

Tóth Marcell

R
egionális gazdaság
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 A szekció Czirfusz Márton előadásával kezdődött. 
Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének 
tudományos munkatársa a szekció elnökeként tartotta 
meg bevezető előadását, amelyben röviden bemutatta 
a „Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági 
fejlődési pályájának előrejelzése” projektet, melynek 
eddig elért eredményei – más előadások mellett – 
elhangzottak a szekció előadásai során.
 A klímamodellezés nemzetközi és hazai 
eredményeit Hoyk Edittől hallhattuk, akinek Kovács 
András Donáttal közös szakirodalmi feltárása a kutatás 
gazdasági-társadalmi előrejelzésének fontos részét 
képezi. Az előadás során elhangzott, hogy milyen típusú 
globális és regionális modelleket dolgoztak ki a hazai és 
külföldi kutatók.
 Nemcsak klímamodellek kerültek feldolgozásra, 
hanem társadalmi-gazdasági modellek is. Ennek 
tapasztalatait Honvári Patrícia osztotta meg a 
hallgatósággal. Az előadás egyik legfontosabb tanulsága 
az volt, hogy az elöregedés és népességcsökkenés 
okozta társadalmi folyamatokat mindenképpen 
figyelembe kell venni a hosszú távú előrejelzések során.
 Szintén nemzetközi kitekintésre vállalkozott 
Sebestyénné Szép Tekla, aki az Európai Unió 
országainak energetikai összehasonlítását mutatta 
be a hallgatóságnak. Kutatása során három indikátort 
használt: az energiaintenzitást, a károsanyag-
kibocsátást és a megújuló energiaforrások arányát. 
A kapott eredmények alapján világossá vált, hogy az 
Európai Unió új (2004 után csatlakozó) országainak 
még nem sikerült teljesen felzárkózniuk a régi tagokhoz, 
ugyanis az országok közötti rangsor nem változott a 
vizsgált időszakban.
 Lennert József előadása a földhasználati 
modellezést mutatta be. Elmondta, hogy Farkas Jenővel 
közös kutatása során a globális éghajlatváltozás 
Magyarországra gyakorolt hatásait is vizsgálták, ez 
alapján alkották meg előrejelzésüket. Ebből kiderül, 
hogy hazánkban 2050-ig a jelenlegihez képest 1,5 
°C-os átlaghőmérséklet-növekedés várható, és a 
csapadék kismértékű csökkenésére, ugyanakkor 
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ugyanakkor kiszámíthatatlanabb eloszlására is fel kell 
készülnünk. Ez és a társadalmi-gazdasági változások 
pedig számításaik alapján az ország felszínborítás-
változásában homogenizálódáshoz fog vezetni.
 Tagai Gergely a népesség-előreszámítás és 
a klímaváltozás hatásainak dilemmáiról beszélt a 
hallgatóságnak. Elmondta, hogy Király Gáborral közös 
kutatásában a demográfiai előrejelzések esetében a 
születési és a túlélési folyamatok, valamint a vándorlási 
folyamatok alapján alkották meg előrejelzésüket. Ez 
alapján Magyarország népessége 2051-ben várhatóan 8 
és 9 millió között lesz (8,43 milliós középérték mellett). 
Felhívta a figyelmet a klímaváltozás egészségügyi 
hatásaira is, ezek közül az egyre gyakoribbá váló 
hőhullámok, valamint bizonyos betegségcsoportok 
okozhatnak komoly problémákat.
 Koós Bálint a magyarországi deprivációs 
folyamatok várható alakulásáról tartott előadást. Ehhez 
a korábban már tárgyalt demográfiai változásokat és 
a klímaváltozást vette figyelembe. A legsúlyosabb 
jövőbeli problémáknak az energiaszegénységet (fűtés-, 
klímaberendezés-, ivóvízhiány) és a fenntarthatatlan 
nyugdíjrendszert tartja. Ez utóbbinak orvoslására több 
lehetséges alternatívát is bemutatott: a korhatáremelést, 
a több pillérre épülő nyugdíjrendszert, a csökkenő 
nyugdíjellátást és a családon belüli ellátást.

„A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásai”–szekció



Tóth Marcell

 Kulcsár László egy kérdőíves felmérés 
eredményeit tárta a hallgatóság elé. A kutatás során 
Zala megyei, mezőgazdasággal foglalkozó családi 
vállalkozásokat kérdeztek meg a klímaváltozásról. 
A válaszok alapján a megkérdezetteket több nagy 
csoportra lehet bontani. Bár az agrárszektor érintettsége 
az éghajlatváltozásban közismerten jelentős, a 
megkérdezettek közül mégsem mindenki érzi reális 
veszélynek a klímaváltozást. A szakember kiemelte azt 
az érdekes tényt is, hogy az iskolai végzettség és az 
éghajlatváltozásra adott válaszok között megfigyelhető 
a kapcsolat.
 Szintén kérdőíves lekérdezés szolgáltatott 
témát Baranyai Nóra és Varjú Viktor közös előadásának. 
A szekció gerincét adó projekt keretein belül történt 
lakossági felmérés a klímaváltozással kapcsolatos 
attitűdöket vizsgálta. Ebből kiderült, hogy a lakosság 
jelentős része a kutatóktól és a döntéshozóktól 
várja a probléma megoldását, a saját felelősségét 
alacsonyabbnak gondolja. Az is kiderült a kutatásból, 
hogy a fenntarthatóság érdekében az egyének által is 
alkalmazható, többnyire a háztartásokra vonatkozó 
megoldások közül az emberek nagy része az olcsóbb 
megoldásokat részesíti előnyben, a költségesebb 
beruházásokat (valószínűsíthetően a nagyobb 
költségvonzata és a hosszabb megtérülése miatt) jóval 
kevesebben alkalmazzák.

 A szekció utolsó előadását Tóth Marcell tartotta, 
aki a Nagypáliban történt tanulmányút tapasztalatait 
osztotta meg a hallgatósággal. Elmondta, hogy a Zala 
megyében található települést joggal nevezhetjük 
ökofalunak, hiszen számos fontos lépést tett a 
fenntarthatóság felé. A megújuló energiaforrások 
alkalmazását és a szemléletformálást egyaránt 
alkalmazó „Zöld út” program letéteményese a település 
polgármestere, Köcse Tibor. Az ő példája is bizonyítja, 
hogy egy elkötelezett vezető jelentős változásokat tud 
elérni.

 „A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásai”–
szekció komplex képet adott hazánk éghajlatváltozásban 
való érintettségéről, az itt elhangzott eredmények, 
előrejelzések és jó példák egyaránt hozzájárulhatnak 
hazánk klímaváltozáshoz való alkalmazkodásához.
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Tóth Marcell

Nulla Hulladék Konferencia
Nulla Hulladék Konferencia címmel rendezett konferenciát november 2-4. között a Humusz Szövetség. A 
Közép-európai Egyetem budapesti épületében lebonyolított rendezvény célja az volt, hogy hazai és nemzetközi 
szakemberek megvitassák a globális és a lokális hulladékproblémákat.

 „A hulladékproblémák esetében a felelősség 
a fogyasztóé is” – mondta Graczka Sylvia, a Humusz 
Szövetség elnöke. A szakember szerint a cél a hulladék 
mennyiségének és veszélyességének csökkentése. 
Előadásában kifejtette, hogy a hulladék mennyiségének 
nullára történő redukálásának számos előnye van, 
hiszen költséget csökkent, tehát gazdasági érdek, 
ugyanakkor munkahelyeket teremt és a közösségépítő 
szerepe sem elhanyagolható. Graczka Sylvia a szelektív 
hulladékgyűjtés hazai helyzetére is kitért. Elmondása 
szerint sokat költöttünk rá, de mégsem működik 
hatékonyan. Bár az önbevallások szerint a lakosság nagy 
része szelektíven gyűjt, a tényadatok alapján azonban 
kiderül, hogy ennek aránya igen alacsony.
 Nemcsak szelektíven nem gyűjtenek, de sokan 
nem fizetnek szemétdíjat sem. Ennek arányát 15-20 %-ra 
becsülte Schmidt Jenő. A Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének elnöke szerint az sem lenne 
jó megoldás, ha átállnánk a korszerűbb módszerre, mely 
szerint nem egységes díj lenne, hanem a keletkezett 
szemétmennyiség után kellene fizetni a szemétdíjat. 
A szakember úgy véli, hogy erre nem érett meg a 
társadalom, a keletkezett hulladék mennyisége nem 
csökkenne, csak máshova kerülne.
 „Fontos, hogy ne gyártsunk hulladékot.” 
Erről már Joan Marc Simon, a Zero Waste Europe 
ügyvezető igazgatója beszélt. Elmondta, hogy az 
élelmiszer 40%-a kidobásra kerül, ami nagyon rossz 
arány, főleg annak ismeretében, hogy a világ számos 
országából még nem sikerült megszüntetni az 
éhezést. A hulladékkezelés kérdése nemcsak nálunk 
probléma, a spanyol szakember példának Koppenhágát 
hozta fel, amely Európa egyik legfejlettebb városa, a 
hulladékkezelés terén mégis a ’90-es évek szintjén 
rekedt. Jó példákat is hallhattak az érdeklődők, Marco 
Mattiello az olaszországi Catania példáját mutatta be,

ahol 50 önkormányzat együttműködése hozta meg az 
áttörést és vezetett a hulladéklerakók bezárásához. A 
projekt kulcsa a kommunikáció volt, a törekvéseket az 
oktatásban, a közösségi médiában és nyílt napokon is 
népszerűsítették.
 Szintén a szemléletformálás fontosságát 
hangsúlyozta Nemes Mariann, a Földművelésügyi 
Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztályának 
fejlesztéskoordinációs referense. Ugyanakkor a 
hulladékképződés megelőzésében a gyártói felelősséget 
is megemlítette, hiszen a termékek elkészítésekor 
szintén lehetne tenni az ellen. Elmondása szerint a 
zöld közbeszerzés rendszere szintén hozzájárulhat a 
környezettudatos vállalati működéshez.
 Ha már keletkezett hulladék, akkor törekednünk 
kell az újrahasznosításra. Piotr Barczak a European 
Environmental Bureau hulladékos szakreferense 
a körkörös gazdaság híve, így több hulladékkal 
kapcsolatos újdonságot is bemutatott, amelyek az EU-
ban már léteznek. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra 
is, hogy álláspontja szerint a biomassza égetése nem 
megújuló energia, és nem is tartozik a „nulla hulladék” 
kategóriába.
 A konferencia második napján a szekcióüléseké 
volt a főszerep. A záró napon gyárlátogatásokra került 
sor, melynek alkalmával az érdeklődők a helyszínen 
ismerhették meg a kerepes-ökörtelek-völgyi Zöld Híd 
Régió Nonprofit Kft. hulladékkezelő üzemét. Nemcsak a 
szemét lerakására, hanem mennyiségének keletkezéskor 
történő minimalizálására is láthattunk példát, hiszen a 
rendezvény a Dreher Sörgyár kőbányai gyárában zárult, 
ahol a gyártás ismertetése során hangsúlyos szerepet 
kapott a cég környezettudatossági és inverz logisztikai 
tevékenysége is.
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Fiatal Vállalkozók Hete

Ingyenes kóstolás a Corvinuson

A Budapesti Corvinus Egyetem E épületén áthaladó hallgatókat, oktatókat, illetve az intézmény vendégeit ingyen 
kínálták gyümölcs- és zöldségsalátával, banánturmixszal a Smart Wars projekt megálmodói november 25-én.

 Idén 8. alkalommal rendezték meg a FIVOSZ 
tagjai a vállalkozás iránt érdeklődő fiatalok számára a 
Fiatal Vállalkozók Hete győri előadását november 18-án, a 
Mobilisban. Az előadók két fiatal, sikeres győri vállalkozó, 
Zentay Petra (tulajdonos, tervező – ZERKA Design Store) 
és Pintér Dávid (tulajdonos – Burapin Papírpohár), 
továbbá egy tapasztaltabb, nagyobb vállalkozói múlttal 
rendelkező budapesti hölgy, András Tünde (ügyvezető 
– Vitéz Kürtős) voltak. A színes, érdekes előadásba 
próbálták bevonni a helyi hallgatóságot is.

 Az előadás nagyon nyitott hangvételben zajlott, 
az előadók készséggel válaszoltak a kérdésekre, és sok 
hasznos információt osztottak meg magukról, illetve 
vállalkozásaikról.
 A résztvevők örömmel hallgatták a javaslatokat 
és ötleteket a tapasztaltabb vállalkozóktól.
 A leghosszabb és legérdekesebb kérdez-felelek 
a Vitéz Kürtős ügyvezetőjével zajlott. Sok műhelytitkot 
osztott meg a jelenlévőkkel, és a magánjellegű 
kérdésekre is válaszolt az előadást követő ismerkedési 
esten.
 A rendezvény zárásaként a megjelentek 
kürtőskalács- és borkóstolón vehettek részt a Vitéz 
Kürtős és a Deé Pincészet jóvoltából.
 Az érdeklődők, a jövő vállalkozói hasznos 
ismeretekkel és tanácsokkal gazdagodhattak ezen az 
estén.

 A négyfős csapat (Szilovics Nikolett, Apáti 
Judit, Molnár Zoltán, Koleszár Zoltán) céljául tűzte ki, 
hogy az egészségtudatos táplálkozást megismertesse, 
népszerűsítse, és annak feltételeit megteremtse 
az Egyetemen. Első lépésként a népszerűségük 
növelésére törekednek, hiszen ezáltal széles körben 
terjedhet alapgondolatuk. A cél, amiért belevágtak a 
projektbe nem más, minthogy fél év alatt ezer ember 
életét megváltoztassák. Az ötlet viszonylag hamar 
kikristályosodott bennük, a megvalósításhoz viszont 
egy igényfelmérést is kellett végezniük, mely által 
felkészülve, saját tervvel álltak a büfé vezetője elé, aki 
nyitottan fogadta őket.

 November 25-én, szerdán, jelezve a hallgatóknak, 
hogy kaphatóak a legtöbbet x-szelt produktumok, már 
tálcával a kezükben járták a folyosót, banánturmixot 
és salátákat kínálva. December 2-ára egy workshopot 
szerveztek, amelynek keretében Perjes Kinga 
táplálkozási szakértő tartott tájékoztató előadást az 
érdeklődő hallgatók számára. A Smart Wars saját 
Facebook oldallal is rendelkezik, mely felületen keresztül 
rendszeresen osztanak meg a témával kapcsolatos 
tájékoztató, informáló, tanácsadó jellegű cikkeket.

Hanis Patrícia

Sebestyén Anett



Molnár Fanni

Titokzatos Magyarország – Lantos Gábor előadása
2015. november 9.-én a Magyar Földrajzi Társaság Dél-dunántúli Osztálya és a Vagabond Világjáró Klub közös 
rendezvénye volt megtekinthető Pécsett, a Vasutas Művelődési Házban. A főként külföldi tájakat és természeti 
kincseket bemutató előadássorozat rendhagyó módon hazánkat vette górcső alá, és szervezett előadást 
Titokzatos Magyarország címmel.

 A rendezvény előadója Lantos Gábor – 
szerkesztő, újságíró – volt, aki magánemberként 
járta be azokat a helyszíneket, melyekről egy igazán 
színvonalas és érdekfeszítő előadást tartott. Szavai 
hitelességét fotókkal támasztotta alá, melyek szerint 
Magyarországon épp annyi csodálni és felfedezni való 
dolog vár ránk, mint akármelyik egzotikus vagy felkapott 
országban.
 Ez a lista hiába végeláthatatlan, mi mégis vajmi 
keveset tudunk világhírű kolostorainkról, természeti 
kincseinkről és hőseinkről, akik életüket és vagyonukat 
áldozták egy-egy kastély vagy épület megmentése 
érdekében. Nekik köszönhetően szállhatunk meg 
Pusztaradványon a Pallavicini–kastélyban, vagy 
nyerhetünk betekintést a Mohorán található Tolnai Klári 
emlékházba is.
 Ha pedig mi is véghez akarunk vinni valamit, 
amivel büszkélkedhetünk, ne féljünk elindulni például a 
magyar El Caminón, azaz Szent Jakab útján. Az út során 
nemcsak testi-lelki felüdülésben lehet részünk, de még 
Franciaországban is érezhetjük magunkat az 1206-ban 
épült lébényi templomot körbejárva.
 Méltán híres magyar építészeink remekművei 
láttán kijelenthető, hogy Ken Folett regényéből vászonra 
vitt Katedrális című, 8 részes filmsorozatban a forgatási 

helyszín választásakor az Ócsán található premontrei 
kolostorra esett a választás.
 Ha viszont filmek helyett szívesebben hallgatnánk 
komolyzenét, ne habozzunk  felkeresni az 1100 éves 
feldeblői templomot, ahol évente pár alkalommal 
koncerttel várnak bennünket. Érdekességét az adja, hogy 
az altemplomban megszólaló hangok a kis ablakokon 
keresztül jutnak el hozzánk a felső templomba, ezzel egy 
új, zseniális hangzást hozva létre.
 Ezen elgondolkodva nem is olyan meglepő, hogy 
nem kell elhagynunk hazánkat ahhoz, hogy bejárhassuk 
a világot. Elég, ha a Bokodi-hűtőtóig megyünk, és a 
cölöpökre épült halászkalyibák láttán máris Indonéziában 
érezhetjük magunkat. Tésre érkezve a szélmalmok 
országába érünk, a Veszprém megyei Gannán pedig egy 
mini római pantheonnal találjuk szembe magunkat. Ha 
pedig tovább megyünk, Mátranovákon megszállhatunk 
a világ legromantikusabb juhakoljában, Szinpetrin pedig 
vár ránk a világ legnagyobb, kézzel fűzött könyve, Varga 
Béla bácsi magánmúzeumában.
 Lantos Gábor előadása hallatán kétség sem fér 
hozzá, hogy minden nemzetnek megvan a maga bája 
és különlegessége, de hogy nálunk, Magyarországon 
minden megtalálható, az fix.
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MFT – Jáky Katalin előadása
Az Amerikai Egyesült Államok nemzeti parkjainak világa került terítékre a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi 
Osztályának legutóbbi rendezvényén. A november 18-án, Győrben megrendezett előadáson Jáky Katalin mesélt 
amerikai turistaútjáról a hallgatóságnak.

 Jáky Katalin a győri földrajzoktatás ismert és 
elismert alakja. Ezúttal egy előadás keretében bemutatta 
a közelmúltban az Amerikai Egyesült Államokban tett 
utazását. A turistaút során első sorban a Grand Canyont 
és környékét sikerült megismernie.
 A kanyonról, a Colorado folyóról és a sivatagokról 
számos képet készített, a rendezvényen ezeket 
mutatta be. Az előadás egyik érdekessége az volt, 

hogy a pedagógus-szakember utazásai során nem a 
modern fényképészeti technikákat (digitális fényképező, 
okostelefon, stb.) használja, hanem régebbi gépeket, így 
az előadás is hagyományosabb módon, diavetítéssel 
zajlott. Ez azonban nem a jelentett rosszabb 
képminőséget, hiszen az így készült fotók minősége 
sokszor meghaladja a modern technikákkal készített 
képekét.
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Könyvajánló – Mathis Wackernagel és William E. Rees: Ökológiai 
lábnyomunk

Az “ökológiai lábnyom” kifejezéssel napjainkban egyre többet találkozni. A környezettudatosság, a fenntartható 
fejlődés legfontosabb, legelfogadottabb mérőszámaként tartják számon ezt a mutatót. Bár a Wackernagel-
Rees szerzőpáros könyve már 1996-ban megjelent (magyar fordításban 2001 óta elérhető), a téma egyre inkább 
aktuálissá válik.

  De mi is az ökológiai lábnyom? 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. Az ökológiai lábnyom mértékegysége 
a globális hektár, amely meghatározható a Föld összes 
biológiailag produktív hektárjának átlagos értékeként. 
A mutató mikro- és makroszintű mérőszámként is 
számolható, hiszen kiszámítható országokra, régiókra, 
városokra, egyes emberekre, vállalkozásokra, termékekre 
is. Sőt, az ökológiai lábnyomra szükség van egy másik 
mutatószám, a Happy Planet Index (Boldog Bolygó 
Index), azaz a HPI kiszámításához is.
 A városok ökológiai lábnyomával kapcsolatosan 
gyakran elhangzik az az érv – amelyet az ökolábnyom 
mellett érvelők is elismernek –, hogy egy város ökológiai 
lábnyoma nem redukálható le a biológiai kapacitása 
szintjére, tehát önmagában nem érheti el a fenntartható 
szintet. A könyv alapszinten a számítás módszertanáról 
is szót ejt, azonban nem ennek bemutatása az elsődleges 
célja.
 Minek lehet még kiszámítani az ökológiai 
lábnyomát? Erre is választ ad a könyv: lényegében 
bárminek. A szerzők erre számos példát is hoznak, 
a területi szint mellett termékekre, tevékenységekre, 
vállalatokra, vagy akár személyekre vetítve is 
megbecsülhető ez a mutató. (Ez utóbbihoz segítséget 
nyújt a „Számítsa ki a saját lábnyomát!” című fejezet.)

 Természetesen egy mutató akkor ér valamit, ha 
az eredményeket hasznosítják is. Ezt a szerzők is jól 
látják, egy-egy fejezetet szentelnek a fenntarthatósági 
stratégiák és a szemléletformálás témakörének 
is, amelyek globális és lokális szinten egyaránt 
értelmezhetőek. A könyvben leírt fontos gondolatok 
megértését számos ábra és táblázat segíti.
 A könyv a környezeti fenntarthatóság és az 
ökológiai lábnyom témakörében alapműnek számít. 
Részletesen bemutatja a fogalmat, körüljárja a témát. 
A módszertan bemutatása is világos, azonban a 
műnek nem ez a fő irányvonala, bárki számára érhető, 
olvasmányos alkotás, a párizsi klímacsúcs tükrében 
pedig aktualitása nem is lehet kérdés.
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The Sociaoeconomic Impacts os the 
Climate Change
Marcell Tóth

There was twelve parallel session is the Hungarian 
Regional Science Association 13th Annual Meeting. One 
of the most actual topics is the session about the clime 
change. This lectures presented the newest research 
result of the theme.

Zero Waste Conference
Marcell Tóth

Zero Waste Conference is the biggest event of the 
Humusz Association. This conference was between 2th 
and 4th November in Budapest. In this event, national 
and international experts called the attention for the 
most important local and global problems of the waste, 
and presented some good practice too. This conference 
contained factory visits: a waste management company 
and a beer factory.

Young Entrepreneursip Week in Győr
Anett Sebestyén

The Entrepreneurship Week Hungary is the biggest yearly 
event of Young Entrepreneurs Association Hungary 
(FIVOSZ). The local event in Győr was on 18th November, 
when the audience could met some successful local 
entrepreneurs.

V. KÁMFOR
Marcell Tóth

One of the biggest annual event of the Hungarian 
Economic Association’s Youth Committee is the 
Carpathian Meeting of Young Economists. In 2015, 
Szeged was the host of this conference. There were a 
plenary session and two parallel sessions in this event.

Cooperation in the logistics
Marcell Tóth

The logistics’s most recent challenges was the main 
topic of the Hungarian Economic Association Logistics 
Section’s event on 5th November in Budapest. It was the 
first event in the HEA’s new office.

Hungarian Regional Science Association 
13th Annual Meeting
Marcell Tóth

The HRSA held its 13th Annual Conference on 19-20 
November 2015 in Eger with the focus on the Regional 
Processes of Central and Eastern Europe. The keynote 
speaker was Professor Jouke van Dijk, President of 
the European Regional Science Association. In the 
conference were several plenary presentations and 
twelve parallel sessions about the regionalism’s current 
issues.

Abstracts of the articles
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Free tasting in Budapest
Patrícia Hanis

The Smart Wars project is a student team in the Corvinus 
University of Budapest. This four students would like to 
popularize the healthy nutrition, therefore they organize 
free tasting events in their university.

Gábor Lantos’s presentation about 
Hungary
Fanni Molnár

The Hungarian Geographic Association frequently 
organizes events in Pécs. On 9th November they invited 
Gábor Lantos, who is a journalist and presented a lot of 
interesting and beautiful places from Hungary, that are 
not well known, unworthily.

Abstracts of the articles
Katalin Jáky’s presentation about the 
Grand Canyon
Marcell Tóth

The Hungarian Geographic Association has a local group 
in Győr, and this team organizes some interesting events 
in every semester. In this november they invited Katalin 
Jáky, who is a well-known geography teacher in Győr. 
She presented a lot of photographs about her travel in 
the Grand Canyon National Park.

Book reviw - Wackernage & Rees: Our 
ecological footprint
Marcell Tóth

Because of the United Nations’s Climate Conference, 
the sustainable development is a very actual topic 
nowadays. If you are interested in this theme, the book 
of Mathis Wackernagel and William Rees is basic one.




