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 Beköszöntött a jó idő, megkezdődött a várva 
várt nyár. Az iskolák és egyetemek lassan bezárják, a 
strandok pedig megnyitják kapuikat. Ebben a meleg 
időben különösen hasznos, hogy a GazMagot bárki 
otthon is tudja olvasgatni, és nem szükséges a 
kánikulában elsétálni a legközelebbi újságoshoz.
 A júniusi lapszám is bővelkedik az 
eseményekben. Beszámoltunk többek között a 
Budapesten megrendezett „közösségi energia”-
konferenciáról és a Magyar Közgazdasági Társaság 
éves közgyűléséről, valamint megemlékeztünk az 
első magyar űrhajós 35 évvel ezelőtti űrutazásáról is.
 Az elkövetkező hónapokra minden kedves 
olvasónknak kellemes nyaralást, a GazMag júniusi 
számához pedig jó olvasást 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
Június 11. csütörtök du. 2 óra
David DeRemer 
Suspiciously Timed Trade Disputes

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)

Az MTA Világazdasági Intézet következő csütörtöki 
műhelybeszélgetése
Július 2. csütörtök, 10:00
Meisel Sándor . Az EU nemzetközi kereskedelmi 
kapcsolatainak új fejleményei

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

World Investment Report 2015
A Közgáz Alma Mater, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Világgazdasági Tanszéke, a MTA KRTK Világgazdasági 
Intézete és a Magyar ENSZ Társaság szervezésében 
kerül sor a „World Investment Report 2015, Reforming 
International Investment Governance” című UNCTAD 
jelentés hivatalos bemutatójára.
Előadó: Simai Mihály akadémikus, az UNCTAD 
tanácsadója
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, 2001-es Rektori 
Tanácsterem
Időpont: 2015. június 24. 16:30
Részletek: http://vki.hu/news/news_849.html 
Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2015. június 22-én 
12.00-ig az alumni@uni-corvinus.hu e-mail címen.
(Forrás: www.vki.hu)

A nemzetközi szankciókról
Az EU és az USA szankciós szabályai Oroszországgal 
kapcsolatban - értelmezés és alkalmazási területek. Ezzel 
a címmel szervez szakmai délutánt az MKT Ellenőrzési 
Szakosztálya és a Belső Ellenőrök Magyarországi 
Szervezete 2015. június 25-én, csütörtökön 15 órától a 
UniCredit Bank Szabadság téri székházában (Budapest 
V., Szabadság tér 5-6.). A rendezvény előadója és 
vitavezetője Naszódi István. 

Az előadás összehasonlító módon kívánja bemutatni az 
EU és az USA szankcióit, azok hasonlóságait és eltéréseit, 
a szankciók által érintett gazdasági területeket, különös 
tekintettel a pénzügyi és energiaszektorra. A meghozott 
szankciós programok lényegének értelmezésével, 
illetve magyarországi alkalmazandóságának 
magyarázatával segítséget kíván nyújtani az érintett 
területek szakembereinek, illetve szankciós szabályok 
betartásának ellenőrzésével foglalkozó auditoroknak. 
 
A rendezvényen a részvétel az MKT tagdíjhátralék-
mentes tagjai számára ingyenes. Az előadáson való 
részvételről kérésre a szakosztály igazolást bocsát ki. 

A szervezők kérik, hogy az érdeklődők arészvételi 
szándékukat június 23-án 16 óráig szíveskedjenek 
előzetesen jelezni a titkarsag@iia.hu e-mail-címen.
(Forrás: www.mkt.hu)



Rövid hírek
A jövő záloga az innováció
A jövő záloga az innováció. Ezzel a címmel szervezi 
meg - immár 13. alkalommal - 2015. június 17-én, 
szerdán 15 órától a BOKIK-székház (Miskolc, Szentpáli 
u 1.) IV. emeleti tanácstermében a megyei közgazdász 
napot a Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete. A rendezvényen 
Bihall Tamás megyei elnök köszöntőjét követően 
Tudománydiplomáciai perspektívák a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban címmel Nikodémus Antal, a 
minisztérum főosztályvezetője, Innováció az űriparban 
címmel Bárczy Pál, a Magyar Űripari Klaszter elnöke, 
Pénzügyi innováció a bankszektorban címmel Sándorné 
Dombai Margit, a K&H Bank kelet-magyarországi 
lakossági régiójának igazgatója, Kisvállalkozói innováció 
címmel pedig Kovács Attila háromszoros európa-bajnok 
cipészmester tart előadást az érdeklődőknek.

A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a résztételi 
szándékukat szíveskedjenek előzetesen jelezni az anna.
szitarcsik@freemail.hu címen.

A nemzetközi szankciókról
Az EU és az USA szankciós szabályai Oroszországgal 
kapcsolatban - értelmezés és alkalmazási területek. Ezzel 
a címmel szervez szakmai délutánt az MKT Ellenőrzési 
Szakosztálya és a Belső Ellenőrök Magyarországi 
Szervezete 2015. június 25-én, csütörtökön 15 órától a 
UniCredit Bank Szabadság téri székházában (Budapest 
V., Szabadság tér 5-6.). A rendezvény előadója és 
vitavezetője Naszódi István.
(Forrás: www.mkt.hu)

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2015. június 11. csütörtök, 18:00
Konrád Gyula: Ötezres csúcsok Baranyában
Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház)
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. 

2015. június 21. vasárnap - 2015. június 23. kedd
A Zalai Osztály rendezvénye
15 éves a Zalai Osztály!
Jubileumi túra a Júliai-Alpokban és az isonzói csaták 
helyszínein
A Zalai Osztály tanév végi külföldi tanulmányútja 
Szlovéniában

2015. június 22. hétfő, 18:00
A Dél-dunántúli Osztály és a Zsolnay Kulturális Negyed 
Planetáriuma közös rendezvénye
Gyenizse Péter: Az égitestek távolságának mérése
Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium, 24-es terem
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

2015. június 25. csütörtök, 13:00
A Társadalom-földrajzi Szakosztály rendezvénye
Karácsonyi Dávid: Katasztrófák társadalomföldrajzi 
tanulságai
Fukusima és Csernobil
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet I. emeleti 
Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.

2015. június 29. hétfő, 18:00
A Dél-dunántúli Osztály és a Zsolnay Kulturális Negyed 
Planetáriuma közös rendezvénye
Gyenizse Péter: A nyári égbolt legendái és látnivalói
Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)



Közösségi energia műhelykonferencia

A szakember azonban kihangsúlyozta, hogy a pozitív 
változásokhoz politikai akarat is szükséges, de az 
adminisztrációs procedúra egyszerűsítése is javítja 
a pozitív irányba történő elmozdulást. Jó példák 
szerencsére máshol is vannak, Lorena Palacio Álvarez 
Spanyolországból érkezett, pontosabban Cálvia 
önkormányzatától. A település Mallorcán található, 
ahol a napsütéses órák száma rendkívül magas, 
így a megújuló energiák hasznosítása kézenfekvő. 
Bár megjegyezte, hogy a bürokrácia náluk gyakran 
problémát jelent, a közösségi kezdeményezéseket 
támogató helyi szakpolitikák elősegítik a település 
fejlődését. Saját példájukból kiindulva elmondta, 
hogy ezek megvalósulásához jogi-, gazdasági- és 
adótámogatásra egyaránt szükség van. A szabályozás 
mellet a szemléletformálás szerepe is fontos.

 Örömteli, hogy pozitív példák nem csak külföldön, 
hanem hazánkban is találhatóak. Oláh András Tatabánya 
energiahatékonysági törekvéseiről tájékoztatta a 
hallgatóságot. Beszámolt a megyei jogú városban 
megvalósult fűtéskorszerűsítésről, vízvédelemről és 
az energiatakarékosabb közvilágításról is. A város 
nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, erre jó 
példa a helyi Edutus Főiskolával közösen megalkotott 
program. Szintén egy közelmúltbeli fejlesztés, hogy a 
tatabányai erőműben immár biomassza alapú üzem is 
működik. Miskolc városa a fűtési rendszer hatékonnyá 
tétele során alkalmazott megújuló energiákat, erről 
Kókai Péter beszélt a résztvevőknek. A fűtési hálózatra 
számos intézményt sikeresen rákötöttek. Az alkalmazott 
megújuló energiaforrások között a szakember a 
biomasszát és a geotermális energiát említette. 
Tervben van a hálózat további bővítése, többek között 
a közeljövőben megépítendő diósgyőri stadiont is 
szeretnék bekapcsolni a hálózatba.

 A konferencia arra kereste a választ, hogy egy 
önkormányzat hogyan tud közösségi energiába fektetni? 
Ez miért jó neki? Milyen kihívások adódhatnak közben? 
Hogy tudja finanszírozni ezeket a fejlesztéseket? A 
rendezvény nemzetközi jellegét az is bizonyítja, hogy 
a hazai előadók mellett külföldi szakembereket is 
hallhattak az érdeklődők.
 Az első előadó Tafferner Bálint volt, aki a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési 
Tervezési főosztályának támogatáspolitikai 
referenseként a megújuló energiaforrások fejlesztése 
kapcsán igénybe vehető támogatásokról beszélt a 
hallgatóságnak. Az előadás központi eleme a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) volt. A TOP 
fő célja a decentralizált gazdaságfejlesztés elősegítése 
és a foglalkoztatás növelése. Ezek mellet a 18 megyére 
és 23 megyei jogú városra kiírt operatív program 
prioritástengelyén található többek között a mobilitás 
javításának támogatása, a közösségi szolgáltatások 
fejlesztése és az alacsony szén-dioxid kibocsátásra 
történő áttérés is. Az előadás végén röviden felsorolásra 
kerültek a GINOP és a KEHOP energetikával foglalkozó 
programpontjai is.

 A műhelykonferencia fontos részét képezte a jól 
működő nemzetközi példák bemutatása is. Tom Jones 
farmerként dolgozik Walesben, így testközelből ismeri az 
ottani viszonyokat. Tőle megtudhattuk, hogy Walesben 
igen nagy az elkötelezettség a megújuló energiaforrások 
mellett, ez a parlament és a miniszterek részéről is tetten 
érhető. (A helyi walesi parlamentről van szó, nem az 
egész Egyesült Királyság országgyűléséről, a Houses of 
Parliamentről.) A legfontosabb prioritások Walesben a 
klímavédelem és a regionális fejlesztések, amivel együtt 
jár a munkahelyteremtés is.

Az önkormányzatok és közösségeik helyi fenntartható energia hasznosításra irányuló kezdeményezései elősegítése 
céljából tartott műhelykonferenciát az ICLEI – Local Governments for Susainability nemzetközi szervezet május 
5-én, Budapesten.
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 A közösségi energiaprojektek 
továbbfejlesztésének lehetséges irányairól Munkácsy 
Béla, az ELTE „Erre van előre” Fenntartható Energiatervező 
Munkacsoport vezetője tartott előadást. A szakember 
úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi közeg nem igazán 
támogatja ezeket a fejlesztéseket, a centralizálási 
törekvések és Paks2 ugyanis pont az ellenkező irány. 
Emellett a szakmai támogatás hiányát is problémaként 
jelölte meg, hiszen gyakori a kifogáskeresésre alapozott 
szemléletmód, gyakran csőlátás tapasztalható a 
tervezésnél, és hiány van a megfelelő szakemberekből. 
Ennek ellenére lát kiutat a jelenlegi helyzetből, az 
adatszolgáltatás és az energiatárolás hiányosságainak 
megoldása és a települések közötti együttműködések 
kiépítése elősegítheti azt, hogy a megfelelő irányba 
induljunk el.

 Az előadásokat forgószínpad-szerű kerekasztal-
beszélgetések követték, melyeken a résztvevők a 
közösségi energia alkalmazhatóságáról, a projektek 
jogi és adminisztratív kihívásairól, valamint a projektek 
finanszírozásáról beszélgethettek, cserélhettek 
tapasztalatot. A rendezvényt az ICLEI több országban 
is megszervezi, és az így összegyűjtött ötleteket, 
javaslatokat eljuttatja az Európai Unió megfelelő 
szerveihez.

 Nemcsak nagyvárosok, hanem kistelepülések 
is nyerhetnek a megújuló energiák használatával. A 
két megyei jogú város után egy Csongrád megyében 
található falu, Derekegyház is bemutatásra került. A 
település képviseletében Poncsián Péter számolt be 
a már megvalósult fejlesztésekről. Elmondta, hogy a 
beruházásokat az adottságok felmérése előzte meg, 
csak ezek után vágtak bele a szenny- és belvíz problémák 
kezelésébe, a napelemes világítás kiépítésébe és az 
aprítékfűtésen alapuló rendszer létrehozásába. A kis és 
közepes településeken megvalósuló komplex közösségi 
megújuló energia-hasznosításon alapuló fejlesztések 
esetében megfigyelhető, hogy a kezdeményezéseknek 
van egy helyi motorja (Derekegyháza esetében ez a 
személy a polgármester), aki szorgalmazza ezeket 
a fejlesztéseket. Pozitív dolog, hogy az ebben a 
szerepkörben ténykedő vezetőknek nem kell magányos 
farkasként működniük, vannak olyan szervezetek, akik 
nyitottak az együttműködésre. Lajtmann Csaba szerint 
az általa képviselt Magyarországi Éghajlatvédelmi 
Szövetség is ezek közé tartozik. A partnerséget ők nem 
csak a helyi településekkel gondolják komolyan, hanem 
nemzetközi kitekintésben is, többek között az Amazonas 
esőerdőiben élő törzsekkel is jó kapcsolatot ápolnak. 
Hazai kezdeményezéseik közül kiemelendő a klímasztár 
program, ahol a klímavédelem területén élen járó 
települések tevékenységét ismerik el. A kistelepülések 
kategóriájában többek között Derekegyháza is volt már 
díjazva. Tóth Marcell



 A nyugalmazott dandártábornoki rangban lévő 
egykori űrhajós arról is beszélt, hogy űrrepülése nem 
volt kockázatmentes, ugyanis benne volt a pakliban, 
hogy nem érnek haza élve, az Interkozmosz programban 
sajnos erre is volt példa. A magyar űrhajós és szovjet 
kollégája azonban szerencsésen földet ért a Szojuz-36 
űrhajóval az űrben eltöltött 7 nap 20 óra 45 perc után. 
A legnagyobb élmény számára az volt, hogy láthatta 
odafentről a bolygót, és Magyarországot is. Ezen kívül a 
napi 16 napfelkelte és 16 naplemente is szép és érdekes 
látnivaló, amit csak egy űrhajós tapasztalhat meg.
 Űrrepülése meghozta számára az országos 
ismertséget, amely 35 év után is töretlen. A Magyar 
Népköztársaság Hőse és a Magyar Népköztársaság 
Űrhajósa kitüntetések mellett a Szovjetunió Hőse 
díjat is átvehette. A Magyar Honvédségnél 1995-ben 
dandártábornokká nevezték ki.
 Előadása végén az űrkutatás jelenlegi helyzetét is 
bemutatta a hallgatóságnak. Elmondta, hogy az Egyesült 
Államok és Oroszország továbbra is a két nagyhatalom 
az űrkutatás terén, de Kína is igyekszik egyre jobban 
aktivizálni magát. Az első magyar űrhajós szót ejtett a 
Marsra jutási misszióról is, amelyről elmondta, hogy több 
megoldatlan probléma is van még küldetés kapcsán. 
A két éves időtartam élelmezési problémája egyelőre 
megoldatlan feladat, valamint a hat fős nemzetközi 
személyzet összetétele, és a csapatban lévő férfi-nő 
arány is további egyeztetések tárgyát képezi majd.
 Farkas Bertalan a saját további pályafutásával 
kapcsolatban azt mondta, nem tartja valószínűnek, 
hogy másodszor is eljut a világűrbe. Azonban szívesen 
segítené tanácsadóként a következő magyar űrhajóst.

 Az évforduló kapcsán minden évben 
megemlékeznek erről a nem mindennapi eseményről, 
emiatt látogatott el Győrbe is, ahova a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának 
meghívására érkezett, és elevenítette fel az eseményeket 
a többnyire fiatalokból álló hallgatóságnak.
 Az első magyar űrhajós gyermekkorával 
kezdődően mesélte el életét, és így megtudhattuk, hogy 
mérnöknek és labdarúgónak készült, az űrhajózásra 
akkoriban még nem is gondolt. Az űrhajósokat a világ 
minden táján a vadászpilóták közül választják ki, és 
Farkas Bertalan csak szerencsés véletlen folytán 
keveredett a vadászrepülős a pályára, de ha már ott 
volt, akkor a legjobbak közé került. Szolnokon és a 
Szovjetunióban tanult, majd a pápai repülős ezredben 
szolgált.
 A Szovjetunió vezette Interkozmosz nemzetközi 
űrkutatási együttműködés tette lehetővé, hogy a 
szocialista több tagországainak egy-egy képviselője 
is eljuthasson a világűrbe. A magyar jelölteket 1977-
ben kezdték kiválogatni. Az első körben még 100 fős 
listát alakítottak ki, melyet több szűrű segítségével 
folyamatosan szűkítettek. A végére négy űrhajós-jelölt 
marad, melyek közül ketten jutottak el a Moszkvától 
nem messze található Csillagvárosba, ahol az űrhajósok 
kiképzése folyt. Farkas Bertalan és Magyari Béla 1978 és 
1980 között két éven keresztül készült a nagy feladatra. 
Az együttműködés keretében az űrhajón egy szovjet és 
egy magyar űrhajós alkotta a legénységet. A kiképzés 
végén a Valerij Kubaszov – Farkas Bertalan párosra 
esett a választás, a Vladimir Dzsanibekov – Magyari 
Béla duó pedig a helyettes lett. (Ha az első páros 
tagjai közül bárkivel valami történik, akkor alapból a 
tartalékszemélyzet utazik helyettük, az összeszokottság 
miatt a csapattagokat nem cserélgették.)
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35 éve járt az űrben Farkas Bertalan

Tóth Marcell

Már 35 év telt el azóta, hogy Farkas Bertalan első magyarként űrutazást vitt véghez. A sikeres űrrepülését 
1980. május 26-án magyar idő szerint 20 óra 20 perckor Valerij Kubaszovval megkezdő egykori vadászpilótának 
köszönhetően Magyarország a hetedik olyan ország lett, amely kiléphetett a világűrbe.
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ás  A megemlékezés részeként az Apáczai Csere 
János Karon a természettudományi tantermet Göcsei 
Imréről nevezték el. A terem felavatása után Göcsei 
Irén mesélt édesapjáról. Visszaemlékezéseinek 
köszönhetően teljesebb képet kaphattunk a korábbi 
kiváló fölrajztanár személyiségéről, de beleszőtte azt is, 
hogy bizonyos eseményeket a család hogyan élt meg. 
Nem csak a család emlékezik rá, hanem az egykori 
diákok is. Ebből a szemszögből hallattuk Jáki Katalin 
előadását.

 A megemlékezés zárásaként a család átadta 
Göcsei Imre hagyatékát a Magyar Földrajzi Múzeumnak. 
Az Érden található intézményt képviselő Kubassek János 
igazgató megígérte, hogy ezek a relikviák hamarosan 
kiállításra kerülnek.

 Az emlékkonferenciára május 26-án Győrben 
került sor, ahol Göcsei Imre hosszú éveken át élt és 
dolgozott. A helyszínválasztás sem volt véletlen, 
hiszen a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai 
Csere János Karának II. számú épülete adott helyet a 
megemlékezésnek. Ez az épület korábban gimnáziumként 
működött, és ennek falai között tanított Göcsei Imre is.
Az emlékünnepség Dr. Szabó Péter köszöntőjével 
kezdődött. Az NYME AK dékánja ráadásul pont ebben 
az épületben folytatta gimnáziumi tanulmányait. Cseh 
Sándor, az NYME rektorhelyettese személyesen is 
ismerte Göcsei Imrét, így személyes élményei, emlékei 
segítségével mutatta be a hallgatóságnak, hogy milyen 
ember és milyen tanár volt ő.
 Gábris Gyula, a Magyar Földrajzi Társaság 
elnöke a szervezetben betöltött szerepéről, hosszú évek 
során végzett áldozatos munkájáról beszélt. Göcsei 
Imre szakmai példaképének Kőrösi-Csoma Sándort 
tekintette. Ennek apropóján prezentálta a legismertebb 
magyar Ázsia-kutató életrajzát Kubassek János, a 
Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. A szakembernek 
saját expedíciói során volt alkalma eljutni néhány, 
Kőrösi Csoma Sándor által is meglátogatott helyre, így 
mondandóját élménybeszámolóval és fényképekkel is 
színesítette. Göcsei Imre a Magyar Földrajzi Társaság 
Kisalföldi Osztályának elnöke volt, így a tisztséget 
napjainkban betöltő Szörényiné Kukorelli Irén is előadást 
tartott az eseményen. Ő a Győr térkapcsolataival 
foglalkozó korábbi közös kutatásukat mutatta be. (A 
témában bizonyos időközönként azóta is zajlanak 
vizsgálatok.)

Tóth Marcell

100 éve született Göcsei Imre

Kerek egy évszázaddal ezelőtt, 1915. április 6-án látta meg a napvilágot Göcsei Imre. A neves évforduló alkalmából 
emlékkonferenciát rendeztek az egykori földrajztanár és –tudós tiszteletére. A Magyar Földrajzi Társaság 
tevékenységében is évtizedeken át aktív kutató 2009-ben, 94 éves korában hunyt el.



 A munkaügyi rendszer által szervezett oktatások 
hatékonyságát nehéz mérni. Az is kimutatható, hogy 
aki részt vett ilyen képzésen, az utána könnyebben 
elhelyezkedik, mint azok a sorstársaik, akik ezt nem 
tették meg. Azonban gyakori közöttük az olyan ember, 
aki egyből a képzés után közmunkán helyezkedik el, és 
ebben az esetben valószínűsíthető, hogy a képzés az adott 
munkakörre kiválasztott emberek munkavégzéséhez 
szükséges betanító képzés volt.
 Az előadók rávilágítottak arra is, hogy a 
munkaügyi rendszerben trendek figyelhetők meg a 
létszámban, amelyek az idénymunkákra vezethetők 
vissza. Ebben az esetben a munkaügyi rendszerből 
kikerülő emberek nagy többsége később újra bekerül a 
körforgásba.

 Az előadás témáját szolgáltató kutatás Cseres-
Gergely Zsombor és Molnár György munkája, melynek 
címe: Közfoglalkoztatás: be- és kilépés adminisztratív 
adatok alapján. A kutatás során az elmúlt három év 
adatait vizsgálták.
 Az előadáson elhangzott, hogy az említett 
hároméves időszakban összesen 1,8 millió ember került 
kapcsolatba a munkaügyi rendszerrel, és közülük 1,2 
millió fő semmilyen kezelést nem kapott. Éves szinten 
1,2 millió ember mozog a munkaügyi rendszerben, és 
sokaknál megfigyelhető a beszorulás, azaz hosszú ideig 
nem tud a munkapiacra lépni.
 Az embereket a kutatás során négy kategóriába 
sorolták: a rendszerben lévők, képzésen lévők, közmunkán 
lévők, és elhelyezkedettek. A tendencia az, hogy sok 
olyan személy van az országban, aki nem először kerül 
be a munkaügyi rendszerbe. Van, aki a munkakeresés 
és a közmunka között „ingázik”. Megállapítható az 
is, hogy aki a munkapiacon elhelyezkedett, az kisebb 
valószínűséggel, vagy legalábbis hosszabb idő elteltével 
tér vissza a regisztrált munkakeresők közé.

Közfoglalkoztatás: be- és kilépés

A közfoglalkoztatási rendszer adatainak elemzése alapján készített tanulmány került a középpontba a Magyar 
Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi 
Intézetének szemináriumán. Az eseményre az MTA budapesti kutatóházában került sor, május 21-én.

Tóth Marcell

G
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„Munkaerőpiaci Tükör – 2014”
című kötet szakmai bemutatója
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Bizottsága 

Időpont: 2015. június 29. 10.00-12.00

Helyszín: MTA Nádor Irodaház
(1051 Budapest, Nádor u. 7. fszt. 29-es 
tárgyaló)
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Kerékpáros esemény Komáromban

de rövid emelkedőt megmászniuk az erejüknek egyre 
jobban híján lévő bringásoknak. Akadtak is érdekes 
szituációk: voltak, akik itt a legvégén jutottak előnyhöz, 
más dobogóra esélyes versenyzőket itt előztek meg. A 
pályát fák ágaira és egyéb jól látható helyekre rögzített 
színes szalagok jelölték.
 A szervezők a gyerekekre is gondoltak: nekik 
a rendezvényközpontban kellett párszáz méteres 
körpályán tekerniük, míg a szülők a hosszabb távok 
valamelyikén indulhattak.
 Az esemény hagyományteremtő jelleggel, első 
alkalommal került lebonyolításra, melynek apropóját a 
Komáromi Napok elnevezésű rendezvénysorozat adta, 
melyre sokan érkeznek a városba. A célcsoportba 
mindenki beletartozott, aki nemcsak versenyezni 
szeretett volna, hanem egy jót biciklizni is. Volt, aki 
egészen Pozsonyból érkezett kis városunkba, csak azért, 
hogy egy jót tekerjen a környéken. Az indulók mindegyike 
oklevélben részesült, mely névre szólóan igazolja, 
hogy a kerekes teljesítette az I. Brigetio Kerékpáros 
Teljesítménytúra és MTB verseny valamelyik távját.
 A nevezők létszámára nem lehetett panasz, hisz 
már első alkalommal 60 feletti nevezővel számolhattak 
az egyesület tagjai, akiknek frissítési lehetőségeiről, 
a versenyzéshez/túrázáshoz szükséges ellátásáról 
gondoskodni kellett. Minden távon több frissítőállomás 
szolgálta ezt a célt, ahol izotóniás italt és müzlit vehettek 
magukhoz, a célban pedig tea és zsíros kenyér pótolta a 
kalóriákat.
 A pozitív visszajelzések mind arra buzdítják 
a szervező kerékpáros egyesület tagjait, hogy jövőre 
is megrendezzék az eseményt azzal a céllal, hogy az 
indulók még jobb kiszolgálásban részesülhessenek és 
egy magasabb színvonalú rendezvényen vehessenek 
részt, ahol ismerőseiket, barátaikat is rávehetik, hogy 
együtt tekerjenek egyet. Hiszen a bringázás nemcsak a 
kilométerek gyűjtéséről szól, hanem egy igazi közösségi 
élmény.

 A léceket a komáromi illetőségű Brigetio 
Kerékpáros Sportegyesület tagjai szúrták le, mely csupán 
két éve alakult azzal a céllal, hogy a környékbelieket 
mozgásra buzdítsa. Így született meg ez az egész 
napos rendezvény, melyen nemcsak profi versenyzők 
indulhattak, hanem bárki, aki érzett magában annyi 
motivációt, hogy a távok egyikét teljesítse.
 Hogy mik is voltak a távok? Az országúton 
tekerőknek 115 km-t kellett legyőzniük, nagyrészt sík 
terepen, de néhol igen komoly emelkedők és az állandó 
szél is nehezítette az útjukat. Az út Tatán át Kisbér 
felé vezetett, ahonnan Bőny felé vették az irányt a 
kerekesek, majd Nagyigmándon keresztül Komáromig 
kellett tekerniük. Ez a táv azért is volt különleges, 
mivel teljesítménytúra jelleggel volt meghirdetve, de a 
leggyorsabbak természetesen díjazva lettek. Így aztán 
bárki indulhatott, aki érzett magában annyi kitartást, hogy 
ezt az elsőre teljesíthetetlennek tűnő távot legyőzze. Egy 
körülbelül 10 fős élboly már rögtön az elején ki is alakult, 
melynek körülbelül a fele a féltávig ki is tartott, majd 3 fő 
érkezett be együtt a célba elsőnek. De a túrázók, köztük 
néhány család, baráti társaság tagjai is megtalálták az 
összhangot és együtt, vigyázva egymásra értek be a 
célba.
 A hegyikerékpár szerelmesei is megtalálhatták 
számításaikat, mivel a környék adottságai lehetőséget 
adtak egy rövidebb, de néhol kifejezetten technikás 
pálya kijelölésére. Nekik 33 km-t kellett megtenni, a 
koppánymonostori és az ácsi erdőn keresztül, néhol 
kemény emelkedőket megmászva az Ács közelében 
lévő motocross pályán, vagy a sűrű erdőn átkelve a 
faágakat kerülgetve, vigyázva arra, hogy a kijelölt úton 
maradjanak. Az ő útjukat egy rövid, de annál hevesebb 
zápor nehezítette, mely jól feláztatta a talajt, így a 
kevésbé rutinosaknak vagy a helyet nem ismerőknek 
kifejezetten figyelnie kellett, hogy a bringát irányban 
tartsák. A pálya végén számukra volt kifeszítve a 
szalaggal két oldalról létrehozott kordon, ahol a 
Monostori Erőd dombjain kellett még néhány meredek,

2015. május 3-án egy egészen különleges sportesemény került megrendezésre Komáromban. Aki pár nappal 
azelőtt a Monostori Erőd környékén járt, mindenfelé földbe vájt lécekkel találkozhatott, melyeket két oldalról 
szalag vont körbe, így hozva létre egy egészen hosszan kanyargózó útvonalhálózatot.

Kiss Csaba
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Imre Göcsei was born 100 years ago
Marcell Tóth

Imre Göcsei (1915-2009) was a well-known geographer, 
researcher and teacher. Because of the 100th anniversary 
of his birth, there was a commemoration in Győr about 
him. In this event his friends, former colleagues and his 
daughter showed Imre Göcsei’s life and workpeople.

Public employment: enter and exit
Marcell Tóth

In Hungary, the public employment program was 
restarted in 2011. The researchers in the Hungarian 
Academy of Sciences Institute of Economics continually 
review the labour market along with the public 
employment program. This was the theme of the Intitute 
of Economics’s last seminar. In this event they presented 
the program’s period between 2011 and 2014.

Cycling event in Komárom
Csaba Kiss

The local club, Brigetio Cycling Team first time organiezed 
their own cycling event. This event was a race for 
amateur racers. The participants could take part in two 
categories: road cycling and mountain biking. The road 
cycling race was 110 km, the mountain bike race was 
33 km. The goal of this event was to demonstrate that 
biking is not just a race, it is a community program too. 
Due to the positive feedback, the event will be probably 
organized next year.

Community Energy Workshop
Marcell Tóth

Budapest was hosted a workshop called Community-
energy – Empowering local authoritiesc and their 
communities to guide local sustainable energy roll-out. 
The target audience of this conference was the local 
governments. In the first part of the workshop some 
experts from other Europen countries presented their best 
practisec. In the second part we could learn domestic 
initiatives. The third part there was roundtables, when 
participants divided into smaller groups, and explored 
the key factors and best practices in three topics.

Bertalan Farkas launched into space 35 
years ago
Marcell Tóth

35 years ago when the first Hungarian cosmonaut, 
Bertalan Farkas flew into the space. On the occasion of 
the anniversary, the former first-calass military pilot was 
invited to Győr to give a presentation about his life and 
his space travel. Bertalan Farkas unfold his childhood, 
the daily life in the hungarian air force, and the candidate 
process became a cosmonaut. Ot course, he spoke 
about the journey, when the first Hungarian cosmonaut, 
along with the experienced Soviet cosmonaut Valery 
Kubasov, he was launched into space ot Soyuz 36 on 
May 26, 1980. He spent 7 days, 20 hours and 45 minutes 
int he space.
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