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 Bár az idei nyárnak már több, mint felén túl 
vagyunk, szerencsére a jó idő még nem hagyott 
cserben minket. Az évnek ezen időszaka ugyan 
uborkaszezonnak számít, mi szokásunkhoz híven 
most is találtunk érdekes témákat.
 Augusztusi témáink között megtalálható a 
Visegrádi Együttműködéssel foglalkozó konferencia 
vagy az új helyszínen megrendezett Rockmaraton 
fesztivál is. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
az új szövetségi kapitányt, az Arrabona Racing 
Team pedig idei versenyautóját mutatta meg a 
nagyközönségnek.
 Az utolsó nyári hónapban ugyan mi is 
elmegyünk nyaralni, de ez nem veszélyezteti 
szeptemberi lapszámunk megjelenését. Az 
augusztusi újsághoz 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 53. Közgazdász-vándorgyűlés folyamatosan 
frissített programtervezete, a konferencia helyszíneivel, 
a szálláslehetőségekkel és a regisztráció feltételeivel 
kapcsolatos információk, valamint az elmúlt évek 
közgazdász-vándorgyűléseinek előadásai megtalálhatók 
a http://kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu oldalon, 
és ugyaninnen már elérhető az on-line regisztrációs 
rendszer is!
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk az 53. Közgazdász-
vándorgyűlésen, 2015. szeptember 3. és 5. között a 
Miskolci Egyetemen!
(Forrás: www.mkt.hu)

Bankvezérek kerekasztala a Közgazdász-
vándorgyűlésen
Hat magyarországi pénzintézet - köztük a legnagyobbak 
- első számú vezetőit is hallhatja az 53. Közgazdász-
vándorgyűlés közönsége.

Nagy várakozás előzi meg a szeptember 3-i nyitó plenáris 
ülésen az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatójának, 
Csányi Sándornak az előadását, és érdekes 
információkkal szolgálhat a magyar bankrendszer 
egészének állapotáról a záró plenáris ülésen az 
UniCredit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar 
Bankszövetség elnöke, az MKT alelnöke, Patai Mihály is.

Igazán izgalmasnak ígérkezik szeptember 4-én, 
pénteken a pénzügyi szekció délutáni kerekasztal-
beszélgetése a magyar bankrendszer jelenéről és 
jövőjéről. A beszélgetés aktív résztvevői között ott lesz 
Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, 
Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-
vezérigazgatója, Simák Pál, a CIB Bank Zrt. első számú 
vezetője és persze főtitkárunk, a Gránit Bank Zrt. alelnök-
vezérigazgatója, Hegedüs Éva is.
(Forrás: www. http://kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu)

53. Közgazdász-vándorgyűlés - Már lehet jelentkezni
A fejlődés és a felzárkózás témakörére fókuszál a Magyar 
Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése, 
amelynek 2015. szeptember 3. és 5. között a Miskolci 
Egyetem ad otthont. Az idei konferencia a hagyományos 
témák – a nemzetgazdaság helyzete, a bankrendszer 
aktuális kérdései, a monetáris politika és a költségvetési 
folyamatok vizsgálata, az európai uniós források 
felhasználása – mellett foglalkozni kíván az Észak-
magyarországi régió speciális helyzetével, például 
az újraiparosítással, a foglalkoztatás és a szociális 
szféra problémáival, a határ menti együttműködés 
lehetőségeivel, a közlekedés fejlesztésével, valamint a 
turizmussal is. Részletes program és jelentkezés: http://
kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu

A rendezvény plenáris ülésein előadást tart a többi 
között Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,  
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kovács 
Árpád, az MKT és a Költségvetési Tanács elnöke, Nagy 
Márton, az MNB ügyvezető igazgatója, leendő alelnöke, 
Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke, az MKT 
alelnöke, valamint Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. 
elnök-vezérigazgatója is, a szekciók előadói között pedig 
várhatóan ott lesz Simon Attila István, a Földművelésügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkára, Dányi Gábor, 
a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések 
koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, Windisch 
László, az MNB alelnöke, Barcza György, az Államadósság 
Kezelő Központ vezérigazgatója vagy éppen Pelczné Gáll 
Ildikó, az Európai Parlament alelnöke, az MKT Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének alelnöke.
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A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2015. szeptember 23. szerda, 18:00
Az Expedíciós Szakosztály rendezvénye
Tátrai Bernadett: Peru, inkák és más prekolumbián 
kultúrák
Millenáris, Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37.

2015. október 21. szerda, 18:00
Az Expedíciós Szakosztály rendezvénye
Gőgös Norbert: Albán körkép
1 nép 2 országa - Albánia és Koszovó
Millenáris, Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37.

2015. november 25. szerda, 18:00
Az Expedíciós Szakosztály rendezvénye
Lerner Balázs: Búvár filmes expedíció Szudán 
korallvilágában
Millenáris, Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Koppány és kora. Egy legenda nyomában Somogyváron
,,Koppány és kora. Egy legenda nyomában Somogyváron” 
címmel Gyócsi László író-újságíró, a MÚOSZ Turisztikai 
és Gasztronómiai Szakosztályának tagja tart előadást a 
Sajtóházban. Időpont: 2015. augusztus 26. (szerda) 15 
óra.
A könyvbemutatón lehetőség nyílik az előadás után 
az íróval kötetlenül beszélgetni, és az érdeklődők 
megvásárolhatják Gyócsi László könyvét, melyet a 
helyszínen dedikál.
(Forrás: www.muosz.hu)

Fontos téma lesz a klímagazdaság a Közgazdász-
vándorgyűlésen
 Az előadások témáját idén nagyban meghatározza az 
év végi, párizsi ENSZ-klímacsúcs, a téma megközelítése 
pedig nem elsősorban környezetvédelmi szempontú, 
hanem az előadók sokkal inkább azt vizsgálják majd, 
hogy a klímaváltozás elleni küzdelemnek milyen hatása 
van, illetve lehet a gazdasági növekedésre.

A szekcióban előadást tart Tóth L. Ferenc nemzetközi 
klímaszakértő, Pogátsa Zoltán, a Nyugat Magyarországi 
Egyetem  egyetemi docense, Gyalai-Korpos Miklós, 
a Climate-KIC Közép-Magyarország Régiójának 
innovációs menedzsere, és Lados Mihály, a Széchenyi 
István Egyetem egyetemi docense, az MKT Győr-Moson-
Sopron Megyei Szervezetének titkára, a felkért előadók 
között pedig ott van Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-
vezérigazgatója, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara elnöke is. A szekció elnöke Kerekes Sándor, a 
Kaposvári Egyetem és a BCE egyetemi tanára, az MKT 
Környezet-gazdaságtani Szakosztályának elnöke lesz.

Különösen érdekes lehet a témában a nemzetközi New 
Climate Economy projekt nemrégiben kiadott, második 
jelentése, amely azt veszi górcsú alá, hogy hogyan lehet 
finanszírozni a klímagazdaságra való átmenetet. A 
témában az MKT még az év elején egy rangos nemzetközi 
konferenciát szervezett a brit, a francia és a német 
nagykövetséggel közösen. Annak a konferenciának az 
előadásai - amolyan háttéranyagként a vándorgyűlési 
szekcióhoz - letölthetők, illetve megnézhetők-
meghallgathatók a http://newclimateeconomy.blog.hu 
honlapon.
(Forrás: www. http://kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu)



Az Európai Unió kereskedelempolitikája

 Mivel az EU a világ szinte minden jelentős 
országával valamilyen módon kereskedelmi 
kapcsolatban áll, így fontos törekvés, hogy ezeket 
az együttműködéseket megállapodások formájában 
is rögzítsék. Bár folynak tárgyalások multilaterális 
színtéren (például Dohai találkozó), és születtek kisebb 
megállapodások is (ITC, TiSA), az igazán nagy hangsúly 
a bilaterális (két fél közötti) kapcsolatokon van, annak 
ellenére is, hogy az elmúlt tíz év csekély eredményeket 
hozott ezen a téren. Ennek okai általában a heterogén és 
összetett erőviszonyok, a „gyenge” partnerek, a partner 
számára „gyenge” uniós ajánlat, valamint a gyengülő 
„soft power”.
 Az Európai Unió jelenleg is számos országgal 
folytat bilaterális tárgyalásokat. Ezek fő színterei a 
posztszovjet országok, valamint a fejlődő ázsiai és latin-
amerikai államok. Korábban sikeresen megköttetett az 
EU és Kanada közötti megállapodás, a CETA. Hasonlóra 
készülnek az Amerikai Egyesül Államokkal is, de a 
TTIP egyeztetései nem haladnak túl gyorsan. Ennek 
oka az, hogy a két fél nem egyformán gondolkodik 
bizonyos kérdésekben, így a piacra jutás feltételeiről, 
a szabályozási kérdésekről és a szabályozási 
együttműködésről valószínűleg még több alkalommal 
tárgyalni fognak, mielőtt a kétoldalú megállapodás 
aláírásra kerülne.

 A szokásokhoz híven az MTA KRTK Világgazdasági 
Intézetében (Budaörsi út 45.) megrendezett beszélgetést 
ezúttal Meisel Sándor előadása vezette fel, amely „Az 
Európai Unió kereskedelempolitikája” címet viselte.
Az EU kereskedelempolitikáját számos dilemma övezi 
(stabilitás vagy változás, diszkriminációmentesség 
és preferenciák, hegemón vagy közvetítő szerep, a 
kereskedelempolitika legitimációja, stb.), ugyanakkor 
az évek során a célok nem egyszer változtak. 1996-
ban az aktív, offenzív piacra jutás volt a célt, 2004-ben 
félfordulat és erősödő óvatosság volt megfigyelhető, 
2010-ben azonban ismét megnövelt ambíciókról volt 
szó.
 Az Európai Unió kereskedelempolitikájára 
azonban jelentős hatással van a világgazdasági 
helyzet, ami az egyik indikátora a célok változásának 
is. A világgazdasági átrendeződés, az erőviszonyok 
és a versenyképesség ingadozása erőteljesen kihat a 
kereskedelempolitikára. A nemzetközi kereskedelemre 
emellett jellemző a „kimaradási pánik” is, mindenki részt 
akar venni benne. A globalizálódó világban a nemzetközi 
kereskedelem résztvevői ma már nemcsak az országok, 
hanem a nemzetközi vállalatok és vállalatláncok is.

Az előző hónapban a világgazdaság volt a fókuszban a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének műhelybeszélgetésén, a júliusi rendezvényen 
pedig a kereskedelempolitikáé volt a fő szerep, méghozzá az Európai Unió szemszögéből.
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Tóth Marcell
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 A Varsói Egyetem közgazdász professzora, 
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska hazája, Lengyelország 
helyzetét tárta elénk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
nyugdíjrendszernek hasonló problémái vannak, mint 
Magyarországon, így nem véletlen, hogy náluk már 67 
évre emelték fel a korhatárt. A Visegrádi együttműködés 
fenntartását és további erősítését ő is kívánatosnak 
tartja. Kiemelte azt is, hogy Lengyelország számára az 
euró bevezetése az egyik fő prioritás.
 A Szlovák Tudományos Akadémia Gazdasági 
Kutatások Intézetének tudományos munkatársa, Boris 
Hošoff Szlovákia szemszögéből vizsgálta a Visegrádi 
Együttműködést. Beszámolt arról, hogy nálunk az 
energiabiztonság egy fontos szempont, mivel ennek 
hiánya geopolitikai és energetikai kockázatokat is rejt 
magában. Épp ezért tartja támogatni valónak azt, hogy 
a V4 országok ilyen téren is együttműködjenek, hiszen 
ezen a területen felkészült szakembereink vannak.
 Egy V4-ről szóló nemzetközi konferencián 
természetesen szóba kerül a migráció kérdése is. Ez a 
téma Kiss Judit előadásában merült fel. A Világgazdasági 
Intézet kutató professzora elmondta, hogy a visegrádi 
országok elsősorban nem célországok, hanem 
tranzitállomások a bevándorlók számára. A társadalmi 
témákat érintő előadásában az oktatás is szóba került, 
amely a V4 országok esetében versenyképesség-javító 
tényező lehet. Azonban ez a rendszer sem hibátlan, 
nálunk például az iskolaelhagyók arányának csökkenését 
is célba kellene venni.
 A konferencia utolsó előadása Túry Gábor 
nevéhez köthető, a Világgazdasági Intézet munkatársa 
egyben a rendezvény apropóját szolgáló, a kutatás során 
elkészített és általa szerkesztett könyvet is bemutatta 
a hallgatóságnak. A kiadvány a Világgazdasági Intézet 
honlapján, a www.vki.hu oldalon is megtalálható.

 A július 21-én Budapesten megrendezett angol 
nyelvű konferencián a Világgazdasági Intézet V4 
országokat lefedő (lengyel, cseh, szlovák) partnerei is 
képviseltették magukat.
 Elsőként Inotai András, a Világgazdasági 
Intézet kutatóprofesszora kapott szót, aki a globális 
és az európai fejlődéssel kapcsolatban is kifejtette 
véleményét. Elmondta, hogy az Európai Unió előtt 
számos kihívás áll a jövőben, azonban a V4 országoknak 
és a V4 együttműködésnek is fontos egy stabil Európai 
Unió.
 Vida Krisztina, a Világgazdasági Intézet 
tudományos főmunkatársa szintén a Visegrádi 
Együttműködés előtt álló kilátásokról beszélt, kitérve 
arra is, hogy az euro bevezetése szükséges lehet a V4 
azon országainak is, akik ezt még nem tették meg. 
Szintén a V4-ről, pontosabban az együttműködés 
szorosabbá tételéről beszélt Bartha Dániel. A Centre 
for Euro-Atlantic Integration and Democracy ügyvezető 
igazgatója a közös munka lehetséges irányait fejtegette 
előadásában.
 Az őt megelőző előadásoktól eltérően nem a 
visegrádi négyekről beszélt Rácz András, aki a Finnish 
Institue of Internation Affairs tudományos főmunkatársa. 
Mindezek ellenére Oroszországról szóló előadását 
nagy érdeklődés övezte, ugyanis az oroszországi és 
ukrajnai események nagy befolyással bírnak a térségre. 
Elmondta, hogy az ukrajnai helyzet merőben eltér a 
2008-as grúziai eseményektől, többek között abban is, 
hogy ez az EU közvetlen szomszédságában történik. 
(És a V4 szomszédságában is, hiszen a 4 országból 3 
határos Ukrajnával.) A grúz helyzet egy kisebb, és inkább 
lokális sokkhatás volt, a Krím elcsatolása azonban egy 
jelentősebb sokk volt az egész régiónak. Egy esetleges 
újabb sokk akár át is írhatná a jelenlegi nemzetközi 
politikai helyzetet.

Tóth Marcell

A Visegrádi együttműködés kilátásai
Nemzetközi konferenciát szervezett a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Világgazdasági Intézete, mely egyben a konferenciával megegyező című „Prospects of Visegrad 
cooperation in changing economic, political and social conditions” (A Visegrádi együttműködés kilátásai a változó 
gazdasági, politikai és társadalmi helyzetben) könyv bemutatója is volt.
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Játssz csapatban az értékes tudásért és nyereményekért!
A fődíj fejenként 100 000 Ft és egy-egy okostelefon!

www.penzsztar.hu
Jelentkezési határidő:

2015. október 5.



 Ez a feladat Kajner Péterre hárult, aki a Magyar 
Földtani és Geofizikai Intézet és a Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ munkatársa. A szakember kifejtette, hogy 
a NATéR célja, hogy elősegítse a klímaváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, 
stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges 
intézkedések megalapozását Magyarországon. A 
komplex rendszert egy fiókos szekrényhez hasonlította, 
amelynek váza a jelen program végén egy később 
tetszőlegesen bővíthető keretrendszer lesz, melyet 
a későbbiekben akár további modulokkal lehet majd 
bővíteni. A NATéR teljes rendszere regisztrációhoz kötött, 
azonban lesznek regisztrációmentesen elérhető részei 
is. A projekt alakulását, és később magát a rendszert a 
www.nater.mfgi.hu és a www.nagis.hu oldalakon lehet 
majd elérni.
 A konferencia utolsó előadása Czirfusz Márton 
nevéhez fűződött, aki az MTA KRTK RKI tudományos 
munkatársa és a részprojekt egyik vezetője is egyben. 
Elmondta, hogy a NATéR-t a program során más 
szektorokra is kiterjesztik, így került sor a Magyarország 
hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési 
pályájának előrejelzése projektre. A kutatások során az 
adatokat járási szintű bontásban fogják feldolgozni és 
a rendszerbe integrálni. Bár a projekt nevében ez nem 
szerepel, illeszkedvén a fő irányvonalhoz itt is várhatóak 
klímaváltozással összefüggő kutatások, többek között 
az ezzel kapcsolatos attitűdök felmérése is.
 Az rendezvény az érdeklődők kérdéseivel és 
észrevételeivel zárult, melynek kapcsán a szervezők 
tájékoztatták a hallgatóságot, hogy a projekt során, és a 
téma fontosságát hangsúlyozandó, további eseményekre 
lehet számítani a közeljövőben ebben a témában.

 A projekt az Európai Gazdasági Térség 
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 program 
keretein belül finanszírozandó „Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz Magyarországon” program 
részeként kerül megvalósításra. A számos ágazati 
stratégiai integrációs projekt közül az MTA KRTK RKI 
a társadalmi-gazdasági kutatásokért felel. Ennek 
apropóján került sor a nyitórendezvényre.
A konferencia elején Lados Mihály, az MTA KRTK RKI 
osztályvezetője, majd Pálné Kovács Ilona, az MTA KRTK 
RKI igazgatója köszöntötte a hallgatóságot. Ezt megtette 
Arild Modberg Sande, a budapesti Norvég Királyi 
Nagykövetség képviseletvezető-helyettese is, aki egyben 
bemutatta a projektet támogató EGT alapokat és annak 
célkitűzéseit. Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, 
hogy hazája kiemelt figyelmet fordít a klímaváltozásra 
és a probléma kezelésére, így örömteli számára, hogy 
ebben Magyarországgal is együttműködhetnek.
Bonifertné Szigeti Márta a Közép- és Kelet-Európai 
Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional 
Environmental Center) ügyvezető igazgatója az általa 
képviselt nemzetközi szervezetet bemutatását is 
beépítette köszöntőjébe. Őt követte munkatársa, Bálint 
Judit, aki az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz 
Program felépítését prezentálta az érdeklődőknek. 
Elmondta, hogy a programnak három nagyobb eleme 
van, ezek közül csak az egyik a Nemzeti Adaptációs 
Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása, amely a 
jelen rendezvény szempontjából leginkább lényeges. A 
NATéR-t (amit a nemzetközi szervezetben ők NAGIS-nak 
hívnak) azonban már nem ő részletezte.

Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési 
pályájának előrejelzése

2015. június 23-án, Budapesten került sor a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési 
pályájának előrejelzése projekt nyitórendezvényére. A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- 
és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete fogja elvégezni.

G
azdaság

MTA KRTK

Tóth Marcell
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Játssz csapatban az értékes tudásért és nyereményekért!
A fődíj fejenként 100 000 Ft és egy-egy okostelefon!

www.penzsztar.hu
Jelentkezési határidő:
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A hagyománnyá vált Off-Rock tanyában a vállalkozó 
szelleműek részt vehettek különböző szociális 
programokon. A fesztivál környéke is szép volt, a 
természet kedvelői kikapcsolódhattak a fák árnyékában, 
amik a sátrak körül is adtak némi védelmet a tűző nap 
elől.
 A fesztivál zenei téren is hasonló minőséget 
produkált, mint a körülmények megteremtésében. 
A négy színpadon rengeteg hazai és külföldi előadó 
változatos koncertjei közül válogathattak a résztvevők. 
A hangosítást elsőrangúan oldották meg a technikusok, 
egy-két kivételtől eltekintve minden rendben zajlott. A 
zenei paletta változatosságát bizonyítja, hogy a hazai 
kedvencek mellett olyan külföldi nevek léptek fel, mint 
az Arkona, a Korpiklaani, a Powerwolf, a Mayhem, vagy 
éppen a legendás Helloween.
 Már a megérkezés pillanatában éreztem, hogy 
ez valami egészen más lesz. Minthogy harmadik ízben 
vettem részt a fesztiválon, szokatlan és ismeretlen volt 
a Malomvölgy helyett az új hely, eleinte nem volt könnyű 
kiigazodni, de ez rövid csak ideig okozott problémát. 
A sok pozitív élménynek köszönhetően remélem, hogy 
a következő években is a Szalki-sziget ad otthont a 
rendezvénynek. Ám bárhol is lesz, az idei után biztosan 
ott a helyem a következő Rockmaratonon is.

 Idén először Pécs helyett a Dunaújvárosban 
található Szalki-szigeten várta a rockzene sokszínű 
rajongói csoportjait az immár 25 éves Rockmaraton. 
Az ország leghosszabb rockzenei fesztiválja a 
megszokottnál is magasabb színvonalat biztosított a 
látogatóknak. A nagyobb terület több sátor kényelmes 
befogadására volt képes, a mobilmosdók és -zuhanyzók 
mellett angol WC és épített zuhanyzó is ellátta a 
fesztiválozók igényeit. A fesztivál területén többféle étel- 
és italsátor is rendelkezésre állt, változatos ételeket és 
italokat kínálva. Az elsősegélysátor sokkal közelebb volt 
a kempinghez, így szükség esetén hamarabb érkezett a 
segítség. Az értékmegőrző a korábbi rendezvényekhez 
képest előnyösebb helyet kapott, az előző évekhez 
hasonlóan itt lehetőség volt mobiltelefonok töltésére is. 
A fesztivál közvetlen szomszédja egy szabad strand volt, 
ami a nyári hőségben hasznosnak bizonyult. A hőség és 
az éhség ellen a fesztivál közelében, a Duna-parti büfé 
is segített, ahol viszonylag alacsony áron lehetett meleg 
ételhez és hideg italhoz jutni. A városközpont nagyjából 
fél óra sétára volt a fesztiváltól, ezt rengetegen ki 
is használták. A kényelmesebb bejutásra vágyók 
megvárhatták a fesztiválbuszt is, vagy hívhattak taxit. A 
városban több étterem, fagyizó, és egy bevásárlóközpont 
is segített a hőség legyőzésében.

Surányi Szabolcs

Rockmaraton



 Berzi Sándort Dr. Vági Márton a Magyar 
Labdarúgó Szövetség főtitkára követte. Ahogy azt már 
előtte említették, az MLSZ próbálta meggyőzni a külföldi 
klubot, hogy Dárdai magyar kapitány maradhasson, 
de német csapatnak mindenképpen szüksége volt rá. 
Ettől függetlenül a főtitkár optimistán próbálja nézni a 
jelent, ezért úgy gondolja, hogy pozitív tapasztalatként 
hathat majd a későbbiekben a kialakult helyzet a magyar 
labdarúgásra.
 Ezt követően Bernd Storck, az új szövetségi 
kapitány kapott szót. Előnyére szolgál az MLSZ-hez 
fűződő korábbi kapcsolata, amellyel testközelből 
figyelhette a csapat fejlődését. Mint mondta, Dárdaihoz 
képest persze más a stílusa, de a futballhoz való 
hozzáállásuk hasonló. Továbbá hozzátette, hogy nem 
fog változtatni a szakmai vezetésen, ugyanakkor 
előfordulhat, hogy segítőket vesz maga mellé. Ezenkívül 
elárulta, hogy már egyeztetett Dzsudzsák Balázzsal, a 
Dinamo Moszkva szélsőjével, s hogy a közel jövőben 
Dárdai Pállal is tárgyalni fog az EB selejtezők előtt.
 A sajtótájékoztatón szó esett továbbá a 
szeptember 4-i magyar-román mérkőzésről is, amelyhez 
az MLSZ saját lehetőségein kívül bízik a szurkolók 
tisztes támogatásában.

 Az MLSZ július 20-án hétfőn bejelentette: a 
Hertha BSC a jövőben nem járul hozzá Dárdai Pál 
megosztottságához, így kizárólag csak a berlini klubot 
vezetheti. A hír nem volt rögtönzött, ugyanis Bernd 
Storck márciusban történő sportigazgatóvá nevezése 
révén már felvetődött a kérdés a szövetségen belül, hogy 
Dárdai visszahívása esetén átvenné-e a helyét a német 
specialista.
 A sajtótájékoztatót Berzi Sándor az MLSZ 
alelnöke nyitotta meg. Mint mondta, bíztak abban, hogy 
sikerülni fog a kettős terhelés, de számítottak a kialakult 
helyzetre is. Ezt követően megköszönte a volt szövetségi 
kapitány velük való együttműködését, a munkája során 
elért eredményeket. Továbbá hozzátette, hogy a Hertha 
nem tett meg mindent a kooperáció eléréséhez, de 
köszönik a támogatásukat.

Bernd Storck a magyar válogatott új szövetségi kapitánya

Gyócsi Zsófia
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Bemutatták az Arrabona Racing Team új autóját

 Az ART első éve sikeresnek mondható a 
csapatvezető Vér Tamás szerint. Annak ellenére, hogy ez 
még csak tanulóév volt, a Formula Student magyarországi 
fordulójában a csapat a 14. helyet szerezte meg, 
az Oroszországban megrendezett versenyről pedig 
győztesként tért haza. Az idei évben is több versenyen 
szeretnék kipróbálni magukat.
 Az autók szerelmesei a fontosabb műszaki 
paramétereket is megtudhatták, a KTM 500 EXC 
erőforrással felszerelt, 180 kg össztömegű jármű 
fejlesztéséről és megépítéséről Gyenis Máté számolt be 
az érdeklődőknek.
 Akik ennél is többet szeretnének tudni a 
fejlesztésről, azoknak érdemes megnézniük a Németh 
Bence által bemutatott Behind The Scenes videókat, 
melyek sok más információval együtt megtalálhatóak 
az Arrabona Racing Team újdonsült honlapján, a www.
arrabonaracing.hu oldalon.

 Az Arrabona Racing Team (ART) egy győri 
illetőségű csapat, amely a Formula Student bajnokságban 
méri össze erejét számos külföldi egyetem hasonló 
csapataival. Mivel a gárdát főként a Széchenyi István 
Egyetem hallgatói alkotják, így az egyetem a csapat 
egyik fő támogatója. A másik főszponzor a győri 
mérnökök tehetséggondozásában szintén érdekelt Audi. 
Mindezek ismeretében nem véletlen, hogy az ART_02 
bemutatójának a Széchenyi István Egyetem aulája 
szolgáltatott helyszínt.

Július 30-án Győrben mutatták be a nyilvánosságnak az Arrabona Racing Team 2015-ös versenyautóját. Az ART_02 
a csapat második versenygépe, amelyet azzal a céllal építettek meg, hogy a tavalyi év sikereit megismételjék, 
túlszárnyalják.

Tóth Marcell
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Rockmaraton
Szabolcs Surányi

The Rockmaraton is the bigest rock festival in Hungary. 
In this one-week-long event, several Hungarian and 
foreign rock-, metal- and punk bands play music for the 
fans. Dunaújváros was the host for the first time.

Bernd Storck is the new manager of the 
Hungarian football team
Zsófia Gyócsi

The Hungarian Football Association presents the 
new national manager. The german manager Bernd 
Storck will prepare the netional team for the Europena 
Championship qualifier matches. The previous manager 
was the Hertha BSC’s manager Pál Dárdai. Dárdai had to 
resign because of his german club doesn’t allowed the 
continuation of the parallel work.

Arrabona Racing Team rollout
Marcell Tóth

Széchenyi István University’s formula student team 
unveiled their new race car. The Arrabona Racin Team’s 
main goals at the design of their race cars are to be 
simple, reliable and maintainable, and try to keep the 
weight as low as possible. Functionality and clear 
outlook are also important. The first race of the new car 
will be a Formula Student Hungary in the end of August.

The European Union’s trade policy
Marcell Tóth

In the Institute of World Economics’s last workshop, 
Sándor Meisel presented the Europen Unions’ trade 
policy. The research fellow spoke, inter alia, about the 
EU’s agreement with the other countries for example 
USA and Canada.

Prospect of the Visegrad cooperation
Marcell Tóth

The Institute of World Economics’s project entitled 
„Prospects of the Visegrad cooperation in changing 
economic, political and social conditions” approved 
within the Strategic Grants Program of the International 
Visegrad Fund has been successfully implemented. The 
main findings of the research were presented at the 
closing conference and book launch in Budapest, on 21 
July 2015, with the participation of representatives from 
the scientific community as well as of decision-makers.

Long-term socio-economic forecasting for 
Hungary
Marcell Tóth

Institute for Regional Studies launched a new research, 
supported by the EEA Grants, within the frame of 
‘Adaptation to climate change’ programme. The aim is 
to forecast the long-term socio-economic development 
path of Hungary until 2050, and to foster the adaptation 
to climate change. The results will be integrated into the 
National Adaptation Geo-Information System (NAGIS).

Abstracts of the articles




