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 A május minden évben mozgalmas hónapnak 
számít. Az egyetemistáknak a vizsgaidőszak 
kezdete, a középiskolásoknak az érettségi jelenti az 
aktuális fő kihívást. Azonban számos más esemény 
is színesíti ezeket a napokat, amelyeket igyekeztünk 
mi is közelebb hozni az olvasókhoz.
 Az idei évben harmincötödik alkalommal 
került lebonyolításra a FIKOT, a fiatal közgazdász-
generáció legfontosabb eseményéről mi is fontosnak 
tartottuk, hogy beszámoljunk. Ezen kívül írtunk 
logisztikáról, világgazdaságról és pszichológiáról 
is, de a könyvajánló sem maradt el.
 A májusi újsághoz minden olvasónknak 
kellemes időtöltést kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



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

Az MTA KTI következő szemináriumai
Május 21. csütörtök, 14:00
Cseres-Gergely Zsombor - Molnár György
Közfoglalkoztatás: be- és kilépés adminisztratív adatok 
alapján

Május 28. csütörtök, 14:00
Kondor Péter - Kőszegi Botond (CEU) 
A pénzügyi innováció átka

Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai 
szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt 
álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Kőrösi Gábor

Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 
45.804-807-es előadóterem.
(Forrás: www.mtakti.hu)

Oroszország új világpolitikai szerepben
„Kis ukrán kaland vagy nagyhatalmi fordulat? - 
Oroszország új világpolitikai szerepben” – ezzel a 
címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság 
Nemzetközi Gazdaság Szakosztálya és a Budapesti 
Gazdasági Főiskola meghívására Deák András György, 
az MTA KRTK Világgazdasági Intézet tudományos 
főmunkatársa 2015. május 13-án, szerdán 18 órától a 
BGF Markó utcai épületének Lotz termében (Budapest V. 
kerület, Markó u. 29–31., II. emelet).

Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat 
2015. május 12-ig szíveskedjenek előzetesen jelezni az 
office.mkt@t-online.hu e-mail-címen.
(Forrás: www.mkt.hu)



Rövid hírek
Nemzetközi konferencia: Serbia and Montenegro: A 
Step Closer to Reaching EU Accession
The CEU Centre for EU Enlargement Studies (CENS) and 
the Institute of World Economics, Center for Economic 
and Regional Studies of the Hungarian Academy 
of Science cordially invite you to the international 
conference: “Serbia and Montenegro: A Step Closer to 
Reaching EU Accession?”

Venue: Central European University, Budapest, Nádor 
utca 9, Monument Building, Popper Room
Date: 18 May (Monday) 2015, 9:00 am - 16:30 pm

About the event: While Croatia joined the EU in 2013, 
progress toward the accession of the other non-EU 
states in the Western Balkans has varied from country 
to country. The accession negotiations with Montenegro 
and Serbia are ongoing. The two countries are the only 
non-EU Western Balkan countries which have effectively 
made progress on their journey towards EU membership. 
Nevertheless, the progress of Montenegro and Serbia 
to a point where they are now tangible candidates for 
membership shows that the grip of anti-enlargement 
attitudes amongst EU Member States is perhaps 
waning. The benefits for the EU to enlarge to the Western 
Balkans, particularly in solidifying stability in the region 
and extending a zone of peace and prosperity to South 
East Europe, arguably outweigh the purported costs of 
accession.

The one-day international conference will explore the 
following: political challenges (democracy, rule of law 
and corruption, visa-free travel); economic challenges 
(competitiveness of Serbia and Montenegro and the rest 
of the region, challenges and risks of joining the single 
market); social challenges (unemployment, migration, 
civil society).

For further information visit: http://cens.ceu.edu/
events/2015-05-18/“serbia-and-montenegro-a-step-
closer-to-reaching-eu-accession”, for the agenda and list 
of speakers of the event click the icons below.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban
2015. máj. 11. hétfő, 18:00
Kubassek János: A Magas-Tátra magyar kutatói, emlékei
Balaton Színház – Simándy terem
8360 Keszthely, Fő tér 3.

2015. máj. 11. hétfő, 18:00
Gyenizse Péter: A Föld, mint égitest
Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium, 24-es terem
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

2015. máj. 11. hétfő, 18:30
Baumann Mihály: Izland
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2015. máj. 28. csütörtök, 14:00
Karácsonyi Dávid: Katasztrófák társadalomföldrajzi 
tanulságai - Fukusima és Csernobil
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet I. emeleti 
Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.

2015. máj. 28. csütörtök, 18:00
Kovács János: Milyen információt rejtenek az őslények 
csontjai?
Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház)
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

2015. június 01. hétfő, 18:30
Bánkúti Péter: Sri Lanka
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2015. június 04. csütörtök, 13:00
Krishnendra Meena: Everydayness at the border - 
Narratives from the Indo-Pak Border
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet I. emeleti 
Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45..
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)



XXXV. FIKOT

A mezőgazdaság tehát mindenképpen fejlesztésre 
szorul, és a szakember szerint ennek egyik kulcstényezője 
a jelenleg nem megfelelő színvonalú agrároktatás 
fejlesztése lenne.
 Kiss Gábor a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. külkapcsolati vezetőjeként érkezett 
a konferenciára, és előadásának fókuszában 
természetesen a Mercedes magyarországi tevékenysége 
és Kecskeméten működő gyára állt. Röviden bemutatta 
a prémium kompakt gépjárművek gyártásával foglalkozó 
vállalat magyarországi történetét, valamint a jövőbeli 
terveket is ismertette. Az előadásból kiderült, hogy a 
Mercedes az országban működő tíz legnagyobb cég 
között szerepel (az első helyen évek óta a MOL található, 
a második helyet a másik nagy német autóipari vállalat, 
az Audi birtokolja), és az országos szinten előkelő 
helyezés miatt már nem csak regionálisan, hanem 
országosan is igyekeznek minél inkább a köztudatba 
kerülni. Immár két olyan Mercedes-típus van, amelyet 
csak hazánkban gyártanak, és a német cég további 
fejlesztéseket, innovációkat tervez Magyarországon.
 A következő előadásblokk során a pályázatoké 
volt a főszerep. Madarász András, a Goodwill Consulting 
értékesítési igazgatója első sorban a fiatal vállalkozók 
innovatív fejlesztési lehetőségeit próbálta összegyűjteni, 
hazai és uniós forrásokból egyaránt. Mivel sok pályázat 
kiírása még csúszik, így a konkrét példák helyett inkább 
a pályázat-típusokra helyezte a hangsúlyt és arra, 
hogy melyiket-kinek érdemes megcéloznia. Hasonló 
témában hallhattuk Fukker Gabriella előadását, aki a 
Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságtervezési 
főosztályvezetője. Ő első sorban a gazdaságfejlesztésre 
és a fejlesztéspolitikára helyezte a hangsúlyt, illetve a 
2014-2020-as időszak Európai Uniós forrásairól is szót 
ejtett.

 Az április 24. és 26. között lebonyolított 
konferencián a heves megyei város hetedik alkalommal 
látta vendégül az ország (és a határon túli magyarság) 
ifjú közgazdászait. A FIKOT a Magyar Közgazdasági 
Társaság Ifjúsági Bizottságának legnagyobb és 
legismertebb eseménye, a korábbi évekhez hasonlóan 
most is számos szakmai és kulturális programmal 
csillapította a rendezvényre érkező több, mint 150 fiatal 
közgazdász tudásszomját.
 A hagyományokhoz híven az első nap – a 
megérkezésen kívül – az állófogadásról szólt. A 
szervezők az ünnepélyes köszöntők mellett színdarabbal 
is kedveskedtek a rendezvényre látogatóknak, melyet a 
helyi KÁRÓ Színkör előadásában láthattunk.
 A második nap alkotta a FIKOT szakmai 
programját. A program elején Szegedi László, a Károly 
Róbert Főiskola oktatási rektor helyettese, majd 
Géczi György, az MKT Ifjúsági Bizottságának elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket.
 Az idei FIKOT „A fejlődés útján” címet viselte, 
így az előadások többsége is ehhez a témakörhöz 
kapcsolódott. Elsőként Hegedűs Éva lépett a pulpitusra, 
a Gránit Bank alelnök-vezérigazgatója – aki az 
MKT főtitkára is egyben –, a magyar bankrendszer 
fejlődéséről beszélt a hallgatóságnak. A bankszektor 
történeti áttekintése és a válság hatásainak értékelése 
mellett kifejtette a jövőre vonatkozó várakozásait is. 
A bankrendszer átalakulásával kapcsolatban többek 
között a portfólió tisztulását, a Növekedési Hitelprogram 
élénkítő hatását és a folyamatos innovációt emelte 
ki. Elmondása szerint a bankszektorban a verseny a 
költséghatékony, ügyfélélményt nyújtó szolgáltatások 
terén fog erősödni. Benedek Fülöp szintén a 
bankszektorból érkezett, azonban az OTP Agrárágazati 
Igazgatóságának ügyvezető igazgatójaként előadásában 
a mezőgazdaságra fektette a nagyobb hangsúly. 
Bemutatta azt a lehangoló statisztikai adatot, miszerint 
Magyarországon az agrártermelés az 1990-es érték 
90%-án áll, míg a világátlag a 1990-es érték 150%-a.

Az idei évben harmincötödik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója. Az 
idei FIKOT házigazdája az eseményt korábban már többször is vendégül látó Gyöngyös volt.
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 Ha már fejlődés a téma, akkor az energiaipar 
sem maradhat ki. Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. 
igazgatóságának elnöke ebben a témában osztotta 
meg gondolatait a hallgatósággal. Nem meglepő 
módon bemutatta a Mátrai Erőműt is, amely a második 
legnagyobb erőmű Magyarországon (a paksi atomerőmű 
az első). Bár elsősorban lignitalapú energiatermelő-
blokkokkal rendelkeznek, van már gázüzemű blokk is, 
valamint biomassza-feldolgozás is folyik az erőműben. 
A szakember kitért arra is, hogy az energiatermelés a 
jövőben valószínűleg a megújuló erőforrások irányába 
fog elmozdulni, így a hazai energiaszektor szereplőinek 
– köztük a Mátra Erőműnek is – fel kell készülniük erre a 
változásra. A német példát követendőnek és gazdasági 
szempontból is kedvezőnek tartja, ők ugyanis szinte 0-ra 
csökkentik az atomenergia-felhasználást, és helyette a 
hasonló technikai követelményeket igénylő napenergiára 
térnek majd át rövid időn belül.
 Rontó Attila Japán-szakértő előadásában 
első sorban a japán fejlődést, kultúrát és mentalitást 
mutatta be a résztvevőknek. Japánban az üzleti életben 
elterjedt a Kaizen-módszer használata, azonban ezt ők 
a mindennapi életben is előszeretettel alkalmazzák. Bár 
sokak szerint a japán emberek mentalitása a sikerük fő 
oka, azonban az előadó rávilágított arra, hogy ez nem így 
van, hiszen a Toyota autógyára az Egyesült Államokban is 
hasonlóan jól teljesített, így nem annyira a munkamorál, 
hanem inkább a jó munkaszervezés a siker titka. A 
másik kulcstényezőnek azt jelölte meg, hogy a gyakorlati 
tapasztalatot fontosabbnak tartják az elméletnél. A 
vezetők nem az irodában ülve hozzák meg a döntéseket, 
hanem megismerik a munkafolyamat részleteit, 
megismerik az embereket, a körülményeket, és ezen 
gyakorlati tapasztalatok ismeretében jobb döntéseket 
tudnak hozni. Szintén fontos tényező a veszteségek 
lehetőleg nullára redukálása. A veszteségek között 
azonban nem csak a selejtképződést, a túltermelést, 
valamint a túl nagy raktárkészlet és a szállítás miatti 
többletköltségeket tartják számon, hanem többek 
között a fölösleges várakozást és a tehetség ki nem 
használását is.

 Ha már fejlődés a téma, akkor az energiaipar 
sem maradhat ki. Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. 
igazgatóságának elnöke ebben a témában osztotta 
meg gondolatait a hallgatósággal. Nem meglepő 
módon bemutatta a Mátrai Erőműt is, amely a második 
legnagyobb erőmű Magyarországon (a paksi atomerőmű 
az első). Bár elsősorban lignitalapú energiatermelő-
blokkokkal rendelkeznek, van már gázüzemű blokk is, 
valamint biomassza-feldolgozás is folyik az erőműben. 
A szakember kitért arra is, hogy az energiatermelés a 
jövőben valószínűleg a megújuló erőforrások irányába 
fog elmozdulni, így a hazai energiaszektor szereplőinek 
– köztük a Mátra Erőműnek is – fel kell készülniük erre a 
változásra. A német példát követendőnek és gazdasági 
szempontból is kedvezőnek tartja, ők ugyanis szinte 0-ra 
csökkentik az atomenergia-felhasználást, és helyette a 
hasonló technikai követelményeket igénylő napenergiára 
térnek majd át rövid időn belül.
 Rontó Attila Japán-szakértő előadásában 
első sorban a japán fejlődést, kultúrát és mentalitást 
mutatta be a résztvevőknek. Japánban az üzleti életben 
elterjedt a Kaizen-módszer használata, azonban ezt ők 
a mindennapi életben is előszeretettel alkalmazzák. Bár 
sokak szerint a japán emberek mentalitása a sikerük fő 
oka, azonban az előadó rávilágított arra, hogy ez nem így 
van, hiszen a Toyota autógyára az Egyesült Államokban is 
hasonlóan jól teljesített, így nem annyira a munkamorál, 
hanem inkább a jó munkaszervezés a siker titka. A 
másik kulcstényezőnek azt jelölte meg, hogy a gyakorlati 
tapasztalatot fontosabbnak tartják az elméletnél. A 
vezetők nem az irodában ülve hozzák meg a döntéseket, 
hanem megismerik a munkafolyamat részleteit, 
megismerik az embereket, a körülményeket, és ezen 
gyakorlati tapasztalatok ismeretében jobb döntéseket 
tudnak hozni. Szintén fontos tényező a veszteségek 
lehetőleg nullára redukálása. A veszteségek között 
azonban nem csak a selejtképződést, a túltermelést, 
valamint a túl nagy raktárkészlet és a szállítás miatti 
többletköltségeket tartják számon, hanem többek 
között a fölösleges várakozást és a tehetség ki nem 
használását is.

Tóth Marcell



Tetszett, ahogy a tudás áramlott a közgazdászoktól 
hemzsegő teremben. Tetszett, hogy sikerült élvezhető 
hosszúságú és tartalmú szakmai előadásokat 
összeállítani. Tetszett, hogy majdnem teleírtam a 
noteszem, pedig nem vagyok az a jegyzetelős fajta. 
Tetszett az érzés, hogy nem üres fejjel megyek haza, mert 
egy-egy előadás gondolatokat ébresztett bennem, és úgy 
éreztem, igen, most tanultam valamit. Tetszett, hogy este 
nem az egyes egyetemek és főiskolák szervezeteiként 
buliztunk, hanem az MKT fiatal közgazdászaiként.
 A vasárnap már fáradtabban indult, de a kiadós 
reggeli és persze a kávé felébresztette bennünk a 
startup világ iránti érdeklődésünket. Ez a délelőtti 
beszélgetés még inkább megerősített abban, hogy itt a 
FIKOT-on bizony nagyon magas az egy négyzetméterre 
eső értelmes emberek száma. Úgy érzem, szakmai és 
szociális többlettel távoztam Gyöngyösről. Alig várom a 
folytatást…

 Úgy érkeztem Gyöngyösre, hogy nem tudtam, 
mire számíthatok a háromnapos konferencián. Persze 
a programtervet és a korábbi évek fényképeit nézegetve 
azért sejtettem, hogy bármi is lesz, ebből csak 
profitálhatok. Ezért is neveztem be. 
 A helyszínre érkezve tárt karokkal fogadtak 
minket a szervezők, akik már ekkor elnyerték bizalmunkat 
segítőkészségükkel és közvetlenségükkel. A szállás és 
az ellátás minősége mérföldekkel jobb volt, mint amilyet 
a korábbi táborozásaimról mélyen az emlékeimben 
őriztem. A péntek esti díszvacsorán aztán lehetőség 
nyílt megismerkedni a résztvevőkkel és egy-egy másnapi 
előadóval is.
 Ami a legjobban tetszett a találkozón: a szombat. 
A teljes szombati nap. Tetszett, hogy a szervezők 
gondoskodtak arról, hogy a másnap ne legyen „másnap”, 
biztosítva ezzel a kellő figyelmet a konferencia szakmai 
részére.
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FIKOT újonc szemmel

Bencsik Ildikó



Logisztikaa nem kívánt átmenő forgalom csökkentését és a 
vasúti szállítmányozás ösztönzését eddig nem sikerült 
elérni vele. Negatívumnak tartja az autópályák és a 
főutak közötti tarifaszint miatt a településeken átmenő 
forgalom növekedését. Az útdíj alapvetően egy plusz 
állami adóbevételként funkcionál.
 Ferincz Judit, a Magyar Nemzeti Bank 
Készpénzlogisztikai Igazgatóságának csoportvezetője 
a jegybank készpénzlogisztikájáról tartott előadást. 
Elmondta, hogy Magyarország egy készpénz-intenzív 
gazdaság, a forgalomban lévő készpénz mennyisége 
a GDP arányában folyamatosan növekszik, s ehhez 
az MNB-nek alkalmazkodnia kell. Véleménye szerint 
ezt sikerült megvalósítaniuk, hiszen a ’90-es évek eleji 
kontrolláló jegybankból a fiókhálózat felszámolásának, 
a modellváltásnak és a szabályozási környezet 
módosításának köszönhetően egy igényeket sokkal 
jobban kielégítő jegybankká váltak.
 

 A megnyitót és az első előadást Szegedi Zoltán 
tartotta, aki a Széchenyi István Egyetem professzora 
és a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai 
Szakosztályának elnökségi tagja. Előadása során 
bemutatta az MKT Logisztikai Szakosztályának 
tevékenységét, céljait, valamint azt, hogyan teremthetnek 
kapcsolatot a logisztika iránt érdeklődő hallgatóság és 
az e területen dolgozó szakemberek között.
 Szabó Péter a Ghibli Kft.-től érkezett, és az 
év elején bevezetett Elektronikus Közúti Áruforgalom 
Ellenőrző Rendszer (EKÁER) hatásait mutatta be. Mivel 
szállítmányozó céget képviselt, így eléggé közelről 
ismeri ezt a rendszert. Elmondta, hogy bevezetésének 
célja az áfahiány csökkentése (ez nem csak nálunk 
probléma, Európai Uniós szinten 180 milliárd euróra 
becsülték 2014-ben az áfahiányt). A szabályozás szerint 
minden 3,5 tonnát meghaladó tömegű járműre minden 
fuvar esetében igényelni kell EKÁER-számot, ami 15 
napig érvényes. Az adminisztrációt nehezíti, hogy 18 
adat kell hozzá, ami akár 5000 karaktert is jelenthet, és 
bármilyen apró elgépelés súlyos hiba lehet, ugyanis ha 
nem megfelelőek a papírok, akkor a hatóság büntetést 
szabhat ki. Mivel a türelmi idő március 1-ig tartott, 
innentől kezdve hatályos a büntetés a hiányzó vagy nem 
pontos EKÁER-számokért.
 Berényi János a Közlekedéstudományi Intézet 
képviseletében érkezett és az útdíj rendszerről tartott 
előadást. Bemutatta az útdíj céljait, melyek közül kiemelte 
a környezet védelmét, az új technológiák bevezetésének 
árát, a fenntartási költségek részbeni fedezését is. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy az útdíj szedésével kapcsolatosan 
alapvető elvárás, hogy a forgalom akadályozása nélkül 
megvalósítható legyen. A magyar útdíj rendszerrel 
kapcsolatban úgy látja, hogy a közlekedés externális 
hatásainak csökkentése nagyon közvetetten jelentkezik,

Az állami szabályozások hatása a logisztikára:
ami a tankönyvekből kimaradt

A fenti címmel szervezett szakmai konferenciát április 13-án, Győrben a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai 
Szakosztálya. A Széchenyi István Egyetemen lebonyolított rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a közlemúlt 
logisztikát is érintő szabályozásai kapcsán a többnyire egyetemistákból álló hallgatóság aktuális információkat 
kapjon a főként a vállalati szférából érkező előadóktól.



 Az előadások után egy panelbeszélgetésre került 
sor, ahol az előadók – kiegészülve Földesi Péterrel, 
a Széchenyi István Egyetem rektorával, aki maga is 
logisztikus szakember – kifejthették álláspontjukat a 
logisztikai szakma jövőjével kapcsolatban, és elmondták, 
hogy a piac mit vár az erre a pályára készülő hallgatóktól. 
Ez utóbbi témakörben a nyelvtudás fontosságát többen 
is kiemelték.

 Az utolsó előadás Viszkei György nevéhez 
fűződik. A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 
elnöke az inverz logisztika és a csomagolási 
hulladékgazdálkodás témakörét járta körül. A logisztika 
zöldítését, a hulladék újrahasznosítását nem csak a 
környezetgazdaság szempontjából tartja fontosnak, 
hanem munkahelyteremtő hatásai miatt is. A szakember 
bemutatta, hogy ezekre a problémákra létezik megoldás, 
az EU legtöbb országában már bevezetésre kerültek 
erre irányuló szabályozások (például kiterjesztett 
gyártói felelősségi rendszer). A magyar szabályozással 
kapcsolatban azonban megfigyelhetőek hiányosságok, 
mint a közbeszerzések kiírása, a lassú szerződéskötés 
a szolgáltatókkal vagy a direkt lakossági kommunikáció 
hiánya. Tóth Marcell
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 A legfontosabb kihívások a szerkezeti 
aránytalanságok (a mezőgazdaság elmaradása, a város 
és a falu közötti eltérések, jövedelemkülönbségek), a 
túlkapacitások, az elöregedő társadalom, a migráció, az 
állami tulajdon magas száma, a jüan alulértékelése, a 
pénzügyi rendszer fejletlensége, és a korrupció is.
 Szintén nem lényegtelen adalék, hogy bár az 
ország területe hatalmas, mégis a terület 48%-ára 
koncentrálódik a lakosság, a termelés és a GDP 90%-a, 
ami azt is jelenti, hogy Kína területének fele elmaradott, 
ritkábban lakott vidék.
 A növekedés lassulása ellenére Kína gazdasági 
és politikai befolyása a világgazdaságra továbbra is 
jelentős, sőt tovább növekszik. A nyugati hatalmak 
ázsiai befolyásának csökkentésére Kína vezetésével 
megalakult az Ázsiai Fejlesztési Bank, melynek célja, 
hogy többségében kínai tőkéből valósítson meg nagyobb 
beruházásokat a térségben. (Az Ázsiai Fejlesztési 
Banknak Magyarország is tagja lett.)

 Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében 
(Budaörsi ú 45.) lezajlott rendezvénynek a „Lassuló kínai 
gazdasági növekedés” címet adta az előadó, Szunomár 
Ágnes.
 Az előadás elején egy 2007-es OECD-tanulmány 
adatsora került bemutatásra, amely Kína részesedését 
mutatja be a világ összes GDP-jéből. Ezek alapján 1820-
ban a világ GDP-jének 32,9%-át Kína adta. Az 1950-es 
években 5,2% volt ez az érték, 2001-ben már 7,9% volt, 
2014-re pedig 16,5%-ot jósoltak akkor. Az előrejelzés 
szerint ez az érték 2030-ra meghaladja a 20%-ot is.
 A fenti adatsorokból is kiderült, hogy 
Kína világgazdasági szerepe megkerülhetetlen, 
mindenképpen érdemes odafigyelni az országra. 
Szunomár Ágnes arra is felhívta a figyelmet, hogy a kínai 
gazdaság a válság éveiben is nőtt. Napjainkban azonban 
ez a növekedés lassul. A kitűzött 7%-os GDP-növekedés 
teljesülése is kérdéses. A lassuló tendencia egyik oka 
az, hogy az országnak számos gazdasági kihívással kell 
megküzdenie, amelyeket az előadó elénk is tárt. Tóth Marcell

Lassuló kínai gazdasági növekedés

A világ legnépesebb országának gazdasági helyzete nem elhanyagolható tényező a világgazdaság iránt érdeklődők 
számára. Emiatt szentelte áprilisi műhelybeszélgetését Kína elemzésére a Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézete.
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jövőbeli lehetőségeiről is tájékoztatja az olvasót. 
Érdekes adalék az a fejezet, amelyben az Afrikában több 
alkalommal és több országban is missziós orvosként 
megforduló Dr. Jakkel Anna Mária meséli el saját 
tapasztalatait a térségben megfigyelhető, nem túl fejlett 
egészségügyi rendszerről.
Az Eboláról szóló könyv végén Steier József gondolatait 
olvashatjuk a Guineai Köztársaság Ebola utáni 
jövőjéről, és a főváros mellett található Loos-szigetek 
fejlesztésének terveiről.
 A könyv stílusa könnyed, a komoly témák ellenére 
is könnyen olvasható, bárki számára érdekes olvasmány. 
Az alig 200 oldalas mű nem csak az Ebola kiindulásának 
és a ránk leselkedő (valós és nem valós) veszélyeknek 
a bemutatását célozza, hanem Nyugat-Afrika világát is 
ismerteti az olvasóval. A borító egyszerű, de esztétikus, 
nem vonja el a figyelmet a mondanivalóról. Aki nem 
csak a hírekben szereplő szenzációhajhász címekből 
szeretne tájékozódni napjaink legnagyobb járványáról, 
hanem a dolgok mögé nézve szeretne egy teljesebb 
képet kapni az Eboláról, annak a könyv rendkívül érdekes 
és informatív olvasmány.

 Bár a cím eléggé figyelemfelkeltő, a könyv 
mellőzi a hatásvadász mondatokat és kifejezéseket, 
inkább a tényszerű megközelítést preferálja. Mindez 
nem véletlen, hiszen a szerző, Dr. Steier József nem író 
és nem is újságíró, viszont rendkívül jól ismeri az afrikai 
kontinenst. Már általános iskolás korában volt alkalma 
hosszabb időt eltölteni Guineában, és később is több 
alkalommal járt Afrikában, számos országot bejárva.
 Helyismeretét a könyv megírásakor is 
kamatoztatva elénk tárja Guinea (és a szomszédos 
országok, mint Sierra Leone és Libéria) történelmét, 
társadalmi-, gazdasági- és politikai viszonyait, hogy 
jobban megérthessük a járvány kitörésének okait. 
Nemcsak az érintett országok történelmét ismerteti, 
hanem az Eboláét is. Az első dokumentált járvány 
ugyanis 1976-ban zajlott le, és azóta is több alkalommal 
azonosítottak Ebola-járványt.
 Dr. Steier József 2014 óta a Guineai Köztársaság 
tiszteletbeli konzulja, így fontosnak tartotta, hogy 
személyesen is meggyőződjön az ottani helyzetről. 
Szándéka ellenére azonban nemcsak a guineai, 
hanem a magyarországi körülményeket is saját bőrén 
tapasztalhatta meg, ugyanis egy Afrikában összeszedett 
betegség miatt a magyar járványügy munkásságával is 
kénytelen volt szembesülni. A könyv elején található 
alcím, a „21 nap rettegés” erre az időszakra utal, mivel 
a fertőzésveszély minimalizálása miatt önkéntes 
karanténba vonult. (Az Ebola lappangási ideje három 
hét, emiatt volt 21 napos a karantén.) Szerencsére a 
vizsgálatok során kiderült, hogy nem kapta el az Ebolát, de 
kálváriája a hazai egészségügy hiányosságaira, a trópusi 
járványokkal szembeni jelentős felkészületlenségére is 
felhívta a figyelmet.
 A könyv írója a személyes történet mellett 
nem feledkezett meg a járvány közösségre gyakorolt 
hatásairól sem, így az Ebola nemzetbiztonsági 
kockázatáról, valamint gyógyításának jelenlegi és 

Könyvajánló – Dr. Steier József: Az Ebola poklában jártam
Napjainkban minden idők legnagyobb, de legalábbis legnagyobb figyelmet kapó Ebola-járványa tombol Afrikában. 
A járvány kezdetét 2013. decemberére datálják, de ez a magas halálozással járó betegség igazán csak 2014. 
nyarára került be a hazai köztudatba. Ennek kapcsán készült ez a könyv, melynek szerzője annak a Guineának a 
tiszteletbeli konzulja, ahonnan a járvány kiindult.

Tóth Marcell
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XIX. Pszinapszis - Közös magány

Előadásában a köz- illetve felsőoktatásokban tanuló 
diákok az internet korában megfigyelhető tanulási 
nehézségeire, azok megoldásaira keresett választ. 
Mindeközben különböző gyakorlatok folytak az azokra 
kijelölt műhelyekben. Dr. Morótz Kenéz pszichoterapeuta 
„Asszertivitás tréning” elnevezéssel tartott csoportos 
foglalkozást, melynek során a résztvevők a különböző 
szociális helyzetek bemutatása után szerepjátékok 
segítségével keresték azokat a technikákat, amelyekkel 
ezeket a szituációkat eredményesen kezelhetik.
 Ezt követően Dr. Reinhardt Melinda egyetemi 
adjunktus, klinikai szakpszichológus „Kapcsolataink 
képekben és alkotásokban” címmel tartott előadást. 
Elmondta, hogy a rajzolás mint belső kényszer, motiváció 
is sok mindent elárul az egyén lelki, érzelmi állapotáról. 
Mondhatni az önkifejezésnek ez egy mélyebb, nyelven 
túli formája, amely a személyiség szimbolikáját adja, s 
az egyén viselkedése már önmagában is tartalommal 
telített. ,,A sajátélmény lehetőséggel összekötött műhely 
az alkotás segítségével járja körbe az egyén kapcsolati 
rendszerét”.
 Szombaton 34 elméleti és 12 gyakorlati hely 
közül „szemezgethettek” a vendégek.
 Prof. Dr. Bagdy Emőke „Egyedüllét, magány, 
szeretetkapcsolatok” címmel vezette előadását, 
amelyben kifejtette, hogy a párkapcsolatok ”varázsában” 
fontos az adni akarás, a másik fél személye. Ezután 
Pál Ferenc mentálhigiénés szakember, pap gondolatai 
következtek „Közös magány” címmel. „Különbség van 
aközött, ha az egyén magányos, vagy ha magányosnak 
érzi magát. Mivel magányosnak érezheti az ember 
magát akkor is, ha párkapcsolatban él” – előadásában 
ezeket az eltéréseket ismertette.
 Ezalatt a műhelyek egyikében „Életünk 
sója” címen tartott gyakorlatot Csóka Judit Klinikai 
szakpszichológus, hipnoterapeuta, meseterapeuta, 
aki saját élményein keresztül betekintést nyújtott 
a metamorphoses meseterápia működésébe, majd 
közösen fel is idézte hallgatóságával a mese üzenetét.

 Az esemény főszervezője, Horváth Boglárka 
nyitóbeszédében ismertette a rendezvény célját, illetve 
a 3 napos előadássorozat programjait. Mint mondta, 
idén a közös magány témakörét igyekeztek körüljárni, 
mely magába foglalta a következő kérdést: „Lehetünk 
közösen magányosak?”
 Az idelátogatók több, mint 75 előadás, valamint 
30 műhelyfoglalkozás közül választhattak. Mindemellett 
változatos kulturális programokkal is várták őket, mint 
például kiállítás, koncert, kerekasztal-beszélgetés, élő 
könyvtár, életmese, slam poetry verseny, táncbemutató.
Ezt követően Dr. habil Pataky Ilona egyetemi docens, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai 
Intézetének intézetvezetője vette át a szót. 
Elmondása szerint különösen fontosnak tartja, hogy 
a jövő generációjának fejlődésében (alkalmazkodás, 
új rendszerek elsajátítása) részt vegyenek a 
pszichológusok.
 Ezt követően Karsai Szilvia a Pszichodeák 
Alapítvány kuratóriumi elnöke osztotta meg gondolatait 
a hallgatósággal. Beszédében megemlítette, hogy 
különböző elnevezésekkel illették az eseményt, s hogy 
szerinte az ehhez hasonló alkalmaknak a pszichológia 
ünnepének kell lenniük. Végül köszönetet mondott az 
esemény megvalósításáért tanáraiknak, előadóiknak, 
szponzoraiknak.
 Pénteken, a nyitónapon 15 elméleti előadás, 
valamint 5 gyakorlati hely közül választhattak a 
résztvevők. Dr. Berkics Mihály adjunktus „Huszonöt 
év – alulnézetből: a rendszerváltás utáni magyar 
társadalom és közélet szociálpszichológiája” címmel 
tartott előadást. A rendszerváltás óta eltelt időszakot 
a társadalom szemszögéből vizsgálta, melyet 
reprezentatív módon készített felmérések eredményeivel 
igazolt, majd a már korábban is említett Dr. habil Pataky 
Ilona prezentációja következett „Mentális fejlesztés az 
internet korában” címmel.

A napokban, 2015.április 17-19-e között immáron 19. alkalommal került sor a kizárólag diákok által szervezett 
tudományos-kulturális rendezvényre, a Pszinapszis –Budapesti Pszichológiai Napokra az Angyalföldi József 
Attila Művelődési Központban.
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 Ezután Bányai Sándor vezetőtréner került sorra, 
aki „Magányosan... egyedül... önállóan... közösen?
– A csoport és az egyén viszonyának feszegetése az 
élménypedagógia eszközeivel” címen tartott előadást. 
Az élménypedagógia segítségével az egyén, a közösség, 
a csoport viszonyainak megélésére és elemzésére volt 
lehetőség.

 A nap zárásaként Kolonits Tamás, a Mensa 
HungarIQa elnökségi tagjának vezetése alatt 
intelligenciateszt-írás következett, ahol mindenki 
próbára tehette saját képességeit.

 Karsai Szilvia pszichológus, tréner vezetésével 
„Karriermenedzsment tréning” elnevezés alatt folyt 
előadás. A vendégek az ELTE Karrierközpont tanrendi 
karriermenedzsment kurzusaiból kaphattak ízelítőt.
 Az esemény zárónapján, vasárnap 30 előadás 
mellett 13 gyakorlati hely várta a vendégeket.
 Vekerdy Tamás klinikai gyermek-
szakpszichológus az óvodás, a kisiskolás és a kiskamasz 
magányáról tartott előadást „Érted, amit mond/akar? 
Zökkenők a szülő-gyerek kapcsolatban – társas magány 
állapotai” címmel.
 Őt követte Dr. Lénárt Ágota egyetemi docens 
„Élsport és a magány, sportolók magánya” című 
előadásával. Az egyetemi docens a következő 
kérdésköröket fejtette ki prezentációjában, amelyekre 
megoldási lehetőségeket is kínált: „Magányosabbak-e 
a sportolók? Igaz-e, hogy a magas színvonalú sportolás 
a sok lemondás mellett megváltoztatja a társas 
kapcsolatokat? Igaz-e, hogy a magas szintű eredmények 
mögött elsivárosodás és elmagányosodás áll? ” Gyócsi Zsófia
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Köcsky Boglárka: Különlegesek - Kicsi Pán

 Egyszer kicsi Pán nagyon elszégyellte magát, 
mert sehogy sem tudott lejönni a levegőből. Napsütéses 
idő volt, egy nagyon szép történetet olvasott fel nekik 
egy nagyon csinos tanítónő. Nem tudta uralni jókedvét 
és képességét sem. Végül annyira kellemetlen lett 
a szituáció, hogy ő szépen lassan földet ért. Aztán 
pityeregni is kezdett. A nagyon csinos tanárnő elengedte 
a többieket szünetre és megfogta Pán kezét.
- Mi a baj? – kérdezte.
- Hát… Nem tudom kezelni, és mindig olyan rosszkor 
jön. Amikor az iskolából repülnék haza, sosem megy, 
bezzeg az óra közepén! Nem is hallottam a mese végét… 
és amúgy is. Anya szerint a tanító néniknek sem sok 
segítség, ha én folyton csak röpködök és engem kell 
kergetni.
- A mese vége az volt, hogy Wendy végül boldog lett, és 
Péter elvitte a lányát Sohaországba. 
Pán talpa enyhén eltávolodott a földtől.
- Ne szomorkodj, amiért repülni tudsz. Olyan csodálatos 
képességed van! Engem személy szerint a gyerekkoromra 
emlékeztet. Mikor még minden csodálatos volt, és én 
másra sem vágytam, mint, hogy repülni tudjak, mint 
Pán Péter… és ezzel sok más tanár is így van. Tehát 
légy boldog a képességed miatt, mert nemcsak, hogy 
idővel nagyszerű szolgálatot tudsz tenni a világnak vele, 
hanem most is segítesz vele. Reményt adsz nekünk 
felnőtteknek, hogy bennünk is megvan a még a gyermek, 
és meg is őrizhetjük azt, az emlékeinkben. Rendben, 
kicsi Pán?
- Rendben Iza néni!

 Sok évvel később Iza néni éppen lepihent 
otthon. A gyerekei élénkek voltak egész nap, mire az 
egyik megette az ebédet, mert hosszasan farkasszemet 
nézett egy adag brokkolival, addigra a másik uzsonnát 
követelt, a harmadik pedig ártatlan tekintettel kissé 
pöszén közölte, hogy bekakilt. Ehhez hasonló szépségek 
töltötték ki a napját Iza néninek. Még csak a férje sem 
segíthette ki, mert valahol a messzi keleten szolgált hős 
katonaként. 

 Ez a történet hétköznapi módon kezdődik. Egy 
állami iskola, mindenféle gyerekkel, kicsivel, naggyal. A 
osztály, b osztály, c osztály…és k.
 K, mint „különleges”. Mindegyik évfolyamban 
volt egy k osztály. Ide azok jártak, akiknek különleges 
képességei voltak. Persze bármilyen tárgyat felvehettek, 
akárcsak a többi gyerek, de ettől függetlenül mások voltak, 
mint a többi. Volt, aki képes volt eltűnni. Főleg olyankor, 
amikor az osztály előtt kiállva, a táblánál kellett felelnie. 
Izgulós típus volt. Megint egy másik tanuló tüzet tudott 
okádni. Dühös üvöltéseivel párosult ez legtöbbször. 
A tűzálló ikrek ezért gyakran táncoltak lobbanékony 
társuk idegein. Ilyenkor természetesen az igazgatónál 
kötöttek ki, ahonnan barátjuk telekinézis segítségével 
szabadította meg őket kellő rendszerességgel. Vagy, 
ha ő nem, a társaság negyedik tagja, aki az elektronikus 
eszközökkel bánt nagyszerűen, tekintve, hogy elméjével 
tudta irányítani őket. Beindult a tűzriasztó, minden 
telefon csörögni kezdett, a számítógépből kitörlődött 
a bejegyzés, ami a fiúk rovására ment volna. Ilyen 
csodák segítségével úszták meg ezek a tűzbiztos fiúk a 
büntetést.
 Volt azonban egy olyan fiú, aki kisebb is volt, 
mint társai, csendesebb és valahogy… egyszerűen csak 
másabb. A Pán becenevet kapta, és nem is véletlenül. 
Akárhányszor boldog volt, felrepült a magasba. Nem 
tudta irányítani még a képességét, hiszen alig volt nyolc 
éves. Örült, ha megdicsérték, mert meg tudta szorozni 
az ötöt néggyel. Örült, ha a tanárnő megjegyezte, milyen 
szép a „p” betűje, örült, ha ebédre spagetti volt. Egy 
szó, mint száz, sok időt töltöttek a tanárai kicsi Pán 
levegőből való levadászásával.  Annak ellenére a szótlan 
fiú sok gondot okozott, mindenki szerette őt. Ha néhány 
más osztályból érkező gyerek piszkálni kezdte, rögtön a 
védelmére keltek a többiek. A tűzálló ikrek, láthatatlan 
Erik és mindenki más is. Sosem kiabáltak vele, ha épp a 
plafonra simulva kacarászott.



S
zépirodalom

 Ekkor kopogtattak az ajtón. Egy magas 
fiatalember állt ott. Kék szemei ismerősen csillogtak, 
a szeplők egy osztálytermet idéztek fel, és a mosoly a 
szája sarkában megmelengette Izabella szívét.
- Jó estét kívánok! Kovács Izabellát tisztelhetem 
kegyedben?
- Leánykori nevén, igen! 
- A nevem…
- Tudom ki vagy! Te vagy kicsi Pán! – ébredt végre rá, ki 
is áll vele szemben.
- Nos… kevésbé kicsi már, de igen. Én vagyok Pán.
- Szent Ég! Hogy vagy, kerülj beljebb! 
- Köszönöm… De, ami azt illeti… Ma igen érdekes nap 
van. Ma van 12 éve, hogy mondott nekem valamit, amit 
azóta nem feledtem el…
- Légy boldog a képességed miatt. – fejezte be Iza kicsi 
Pán helyett.
- Így van. Gondoltam… itt az ideje megháláljam.
- Ugyan kérlek…
- Ez nem tesz semmit. Hadd vigyem el repülni! – izgatott 
csillogás tűnt fel Pán tekintetében.
- Nem hagyhatom itt a gyerekeket…- mosolyodott el Iza.
- Csak egy villámgyors út a ház körül? – nyújtotta ki kezét 
a fiú.
Iza felnevetett. Pán már az iskolában sem adta könnyen 
magát, ha valamire meg kellett győzni valakit. Kezét a 
fiúéba helyezte, és már repültek is. Mielőtt felocsúdhatott 
volna elképedésében, már vissza is érkeztek a bejárathoz. 
Szóhoz sem jutott.
Egy szemét dörzsölő, nyolc év körüli fiú sétált az 
előszobába. 
- Anya, ki van az ajtónál? 
Iza fia felé nézett, majd Pánra. Mindketten tudták, mit 
akar mondani az asszony.

Reggel a legidősebb fiú jött ki legelőször szobájából.
- Anya, a legjobb dolgot álmodtam az éjjel!




