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 A nyár véget ért, hamarosan beköszönt az 
ősz. Újra beindul a körforgás, elkezdődik az iskola, 
és számos érdekes rendezvényre is ellátogathatunk. 
Szeptemberben kerül lebonyolításra a Közgazdász-
vándorgyűlés, melynek idén Miskolc lesz a 
házigazdája, és a maratoni kajak-kenu világbajnokság 
is egy magyar városban, Győrben lesz megrendezve. 
Ez utóbbiról napi szintű tudósítással is jelentkezünk 
majd honlapunkon.
 A mostani lapszámban írunk többek között 
a mostanában nagyon sokat emlegetett görög 
válságról, de nem hagyjuk figyelmen kívül az elmúlt 
időszak kulturális- és sporteseményeit sem.
 A szeptemberi 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

Könyvbemutató: A Genocídium és destabilizáció az 
afrikai Nagy Tavak régióban - A konfliktusok gazdasági 
vetülete
Biedermann Zsuzsánna, az MTA KRTK Világgazdasági 
Intézetének tudományos munkatársának könyve 
megjelent a Publikon Kiadónál!
A Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak 
régióban - A konfliktusok gazdasági vetülete c. kötet 
bemutatójára a Budapesti Corvinus Egyetemen kerül sor.

Időpont: 2015. szeptember 14. 18:00
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Közraktár utca 
4-6. C 510 tárgyaló (5. emelet)

Program:
18.00 -18.10: Dr. Tarrósy István felelős szerkesztő beszél 
a Publikon Kiadóról és a könyv megjelenéséről
18.10-18.20: Prof. Kiss Judit értékeli a monográfiát és a 
szerző munkásságát
18.20- 18.40: A szerző, Dr. Biedermann Zsuzsánna 
röviden bemutatja a kötetet
18.40 - 19.00: kérdések, kötetlen beszélgetés a könyv 
témája kapcsán
(Forrás: MTA KRTK Világgazdasági Intézet - www.vki.hu)

KTI szemináriumok
Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 
gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai 
szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt 
álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Kónya István

Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 
45.804-807-es előadóterem.

2015. szeptember 17.  csütörtök du. 2 óra
Zawadowszki Ádám
Tanulás túlzsúfolt piacokon

2015. szeptember 24. csütörtök du. 2 óra
Havran Dániel
Árhatás és az ajánlati könyv visszatöltődése: Miért kell 
törődnünk az információval rendelkező limitajánlatokat 
adó kereskedőkkel?

KRTK nemzetközi szeminárium
2015. október 1. csütörtök du. 2 óra
Rikard Eriksson /Umea University/
How do regions respond to crises?
Relatedness, resilience and the spatial evolution of 
employment.
(Forrás: MTA KRTK KTI - www.mtakti.hu)



Rövid hírek
A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2015. szeptember 16. szerda, 14:00
A Földtudományi Civil Szervezetek Közössége és a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete közös rendezvénye
FÖLDTUDOMÁNYI HATÁRTERÜLETEK 2015
Nyersanyagkutatás: múlt, jelen, jövő
- Horváth Zsolt: Elnöki megnyitó, az előadássorozat 
ismertetése
- Baksa Csaba: Köszöntő, a FöCIK bemutatása
- Tóth Álmos: Töredék gondolatok a magyar 
bauxitgeofizika-történetről
- Mindszenty Andrea: A hazai bauxitkutatás némely 
tanulságai – egy ALUTERV-esből lett bauxitkutató 
visszaemlékezései
- Kakas Kristóf: Bauxitkutatás geofizikával — modellek, 
paradigmák, elszalasztott és
kihasznált lehetőségek
- Somos László: Új utak szénvagyonunk hasznosításában
- Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László, Mázik Jenő: A 
geológia és a mélyfúrás-geofizika kapcsolata a földtani 
kutatásban
MBFH
1145 Budapest, Kolumbusz u. 17.

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 12. hétfő, 15:00
Az Oktatás-módszertani Szakosztály rendezvénye
Arday István - Makádi Mariann: Az újgenerációs földrajz 
tankönyvek módszertani bemutatása
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium, 3/305. terem
1082 Budapest, Horváth M. tér 8.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Pénz? Papír? Érték? Háború?
Ezzel a címmel szervez szakmai rendezvényt a Magyar 
Közgazdasági Társaság Társadalomgazdaságtani 
Szakosztálya 2015. szeptember 25-én, pénteken 17 óra 
30 perctől a Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri 
épületének (Budapest, 1093 Fővám tér 8.) földszinti III. 
előadójában. A rendezvény előadói - Boros Imre, Huszti 
Ernő, Pesuth Tamás, Szathmáry Géza, Szegő Szilvia 
és Vasas Éva - olyan kérdésekre keresik a válast, mint 
hogy mi ad egy papírnak erőt, értéket; hogy milyen 
formaváltozásokon keresztül született meg a mai pénz; 
hogy mit jelent az árnyékbank-rendszer; hogy milyen 
eszközökkel folyik a pénzháború (leértékelési háború, 
hitelezők és adósok viszonyának globálissá válása); 
hogy hová tűnt a váltó és milyen feltételek esetén lehetne 
ismét életre kelteni; valamint hogy honnan és hová tart a 
globális pénzügyi rendszer.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

A társadalmak és a migráció: a XXI. század kihívása
A Közgáz Alma Mater, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Világgazdasági Tanszéke, a Magyar ENSZ Társaság és a 
MTA KRTK Világgazdasági Intézete tisztelettel meghívja 
Önt „A társadalmak és a migráció: a XXI. század kihívása 
- Kik? Honnan? Hova? Miért?” című konferenciára.

Előadók:
Dr. Herczog Mária - szociológus
Simon Ernő - az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 
(UNHCR) magyarországi szóvivője
Lehel Balázs - a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 
Budapest programkoordinátora
Bevezető és moderátor: Simai Mihály, akadémikus

Időpont: 2015. október 1. (csütörtök) 16:30
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest 
Fővám tér 8.), 2001-es Rektori Tanácsterem

Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2015. szeptember 
28-án 12.00-ig az alumni@uni-corvinus.hu e-mail címen!
(Forrás: MTA KRTK Világgazdasági Intézet - www.vki.hu)



A görög válság

 A mostani válság a többi országnál is 
súlyosabban érintette Görögországot. Artner Annamária 
elmondta, hogy ehhez hozzájárultak az eurózónához 
történő csatlakozás utáni olcsó hitelek, a pénzügyi 
liberalizáció trükkös termékei, valamint a 2004-es athéni 
Olimpia okozta gazdasági- és jóléti buborék. 2008-ban 
már szükség volt egy bankmentésre, ami 28 milliárd euró 
értékben megtörtént. 2009-ben kiderült a költségvetési 
hiány, amely magas, 13,6%-os volt. 2010-ben és 2011-ben 
újabb mentőcsomagokra volt szüksége az országnak. 
Ezek azok a hírekben is szereplő adósságok, melyeket 
az ország nem tud visszafizetni.
 A Világgazdasági Intézet szakértője szerint 
Görögország egy megszorítási csapdába került, „a 
recesszióból depresszió lett”. Az ország GDP-je 25%-os 
csökkenést produkált, a lakosság 48%-a él a 2008-as 
szegénységi küszöb (665 euró/hó) alatt.
 A válság kezelésére az optimális megoldást 
még mindig nem találták meg. A belső leértékelés 
nem segít, mivel az export versenyképességét nem 
javítja, a belső gazdaságot pedig megfojtja. A „mentés” 
megszorításokkal jár és növekedés-ellenes, az újabb 
mentőcsomag pedig további megszorításokkal és 50 
milliárd értékes állami tulajdon privatizálásával járna, és 
az áfa emelését valamint a termékpiacok helyzetének 
változását eredményezné.
 A szakember a jövőre vonatkozó perspektívákat 
is igyekezett felvázolni. Elmondta, hogy az eurózóna 
reformja és az esetleges újraelosztás ellentétesek 
lennének a tőkelogikával, így az eurózóna felbomlása 
sem elképzelhetetlen. Ez utóbbiba nemcsak a Grexit 
(Görögország kilépése) tartozna bele, hanem további 
országok kilépése is.

 Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében 
(Budaörsi út 45.) lezajlott rendezvénynek vitaindító 
előadását Artner Annamária tartotta.
 Előadásának elején röviden bemutatta az 1830 
óta független állam politikai, gazdasági és pénzügyi 
fejlődését, és helyzetének alakulását. Ebből kiderült, hogy 
Görögország gazdaságilag és pénzügyileg hosszú ideje 
másoktól függő ország, amelyet a félperifériás fejlődés 
jellemez. A gyenge város-falu kapcsolat és a hiányzó 
társadalmi elit szintén nem a fejlődést előmozdító 
tényezők. Az Európai Unióba történő integrálódás sem 
hozta meg az ország számára a várt fellendülést. Az EU-
ba történő belépéshez (mely 1981. január 1-én történt) 
ugyan teljesítenie kellett ennek feltételeit, de ezeket nem 
volt képes hosszú távon megtartani.
 Az államszerkezet gyenge lábakon állt, a kiadások 
jelentős része jóléti fejlesztésekre irányult, a bevételekre 
pedig a feketegazdaság nyomta rá a bélyegét. Az 
ország területének sok sziget is a részét képezi, ami az 
energiaipar szempontjából nem annyira előnyös, mivel 
ezen területek energiaellátása többletköltségekkel jár.
 Görögország kedvezőtlen pénzügyi helyzete 
szintén nem új keletű dolog. Az ország túl sokáig 
maradt az aranystandardban, aminek számos negatív 
következménye volt. A stabilitást az EU közös 
valutarendszeréhez való csatlakozás sem hozta meg az 
országnak. (Az euróövezethez 2001-ben csatlakoztak a 
görögök.)

Napjainkban az egyik leginkább figyelemmel kísért téma Görögország gazdasági helyzete. Az ország súlyos 
gazdasági válságban van, így a megszorítások, a mentőcsomagok, az államcsőd, valamint az eurózónából és 
az Európai Unióból való kilépés is szóba került már a görögök kapcsán. Ezzel az aktuális témával foglalkozott 
a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági 
Intézetének augusztusi műhelybeszélgetése.
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Tóth Marcell
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Konferencia a térökonometria gyakorlati alkalmazásáról 
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara a Központi Statisztikai Hivatallal és 

a Területi Statisztika folyóirattal közösen konferenciát szervez 

Térökonometria a gyakorlatban címmel, 

amelyre tisztelettel meghívjuk lapunk érdeklődő olvasóit. 

A konferencia időpontja: 2015. október 7. 10.00. 
Helyszíne: Miskolci Egyetem 

Tervezett előadások: 

Bálint Lajos: Kistérségi vándorlások modellezése: a demográfiai és egy lehetséges térbeli 
megközelítés 

Dusek Tamás: A gravitációs modell kalibrálása 
Kocziszky György: Monetáris impulzusok területi hatásai 

Kotosz Balázs: A konvergencia lokális szintű mérése 
Major Klára: A fejlesztési támogatások területi dimenziói a turizmus példáján – egy 

térökonometriai elemzés tanulságai 
Síposné Nádori Eszter: Munkaerő-piaci hátrányok területi vonatkozásai az Észak-

Magyarországon 
Szilágyi Roland-Varga Beatrix: A saját jogú nyugdíjak alakulásának területi sajátosságai 

Varga Attila-Sebestyén Tamás: Az EU Keretprogramokban való részvétel és a regionális 
innovációs teljesítmény Kelet-Közép Európában 

A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát! 

A konferencia részvétel ingyenes.  

A rendezvényen adjuk át a Területi Statisztika  
2014. évi „legnívósabb tanulmányainak” díjait. 

Jelentkezni lehet a geza.toth@ksh.hu 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők! 

 



Életképek

Ördögkatlan Fesztivál



Én magam is kipróbáltam ezt a lehetőséget, és végül 
nekem is sikerült bejutni az adott előadásra. A hosszú 
sorok látványa nem volt meglepő, ugyanis többek között 
az Örkény Színház, a Nézőművészeti Kft., a kaposvári 
Csiky Gergely Színház és a Szabadkai Népszínház is 
képviseltette magát legalább egy előadással.
 A könnyűzenei koncerteken is neves hazai 
előadókat hallhatott a nagyharsányi focipályán 
összegyűlt tömeg, fellépett többek között a Quimby, a 
Budapest Bár, a 30Y, a Kiscsillag és Bangó Margit is. 
Emellett irodalmi estek, kiállítások és filmvetítések is 
hozzájárultak az Ördögkatlan Fesztivál sikeréhez, hiszen 
minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő 
programot.
 A jó borok kedvelői nemcsak szórakozás iránti 
vágyaikat, hanem szomjúságukat is csillapíthatták, 
az említett falvak ugyanis a Villányi Borvidék részét 
képezik, így a kisebb helyi pincészetek és a fesztiválra 
kitelepülő nagy borászatok is finom villányi borokkal 
várták a Katlan látogatóit.
 A borvidék varázsának és a rendező falvak 
hangulatának köszönhetően az Ördögkatlan Fesztivál 
egy üde színfoltja a hazai fesztiválok palettájának, 
aki szereti a kikapcsolódásnak ezt a formáját, annak 
legalább egyszer érdemes ellátogatnia az ország 
legdélebbi fesztiváljára.

 Az Ördögkatlan Fesztivál jelentősen eltér a 
legismertebb fesztiváloktól, azonban épp az eltérő 
hangulata teszi egyre népszerűbbé. Az úgynevezett 
mezítlábas fesztivál nem feltétlenül a könnyűzenét 
helyezi középpontba, hanem szinte minden művészeti 
ág képviselteti magát rajta.
 Az Ördögkatlan Fesztivál története 2008-ban 
kezdődött, Kiss Mónikának és Bérczes Lászlónak 
köszönhetően. A rendezvény védnökei is a művészvilág 
jeles képviselői, hiszen a Nemzet Színésze, Törőcsik Mari 
és az azóta elhunyt Cseh Tamás álltak a kezdeményezés 
mellé.
 A helyszín is elég egyedi hangulatot kölcsönöz 
az eseménynek. A baranya megyei fesztivált ugyanis 
nem egy nagy, körülkerített helyen bonyolítják le, 
hanem egymás melletti kis falvak várják a látogatókat. 
Nagyharsány, Kisharsány, Palkonya és Beremend 
együttesen alkotják a Katlant. A nagyobb koncertek 
(mert azért ilyenek is vannak) Nagyharsányban voltak, 
Palkonyán pedig kisebb borospincék rendezett utcái 
várták a borozni vágyó fesztiválozókat. Mindegyik faluban 
számos kisebb koncertet, zenés műsort lehetett hallani, 
de színházi előadások, verses estek, képzőművészeti 
kiállítások is színesítették a programot. A sportkedvelők 
sem unatkozhattak, hiszen futóversenyen is volt 
lehetőség részt venni.
 A színházi előadások nagy népszerűségnek 
örvendenek az Ördögkatlan látogatói körében. A legtöbb 
előadásra hamar elfogytak a sorszámok. (A sorszámok 
ingyenesek, viszont csak az adott napon lehet limitált 
számban beszerezni őket.) Azonban a türelmesebbek 
és szerencsésebbek sorszám nélkül is bejuthattak az 
előadásokra, hiszen a fennmaradó helyeket feltöltik 
sorszámmal nem rendelkező érdeklődőkkel.

A fesztiválozás évek óta az egyik legkedveltebb nyári időtöltés. A nagy könnyűzenei fesztiválok népszerűsége 
töretlen, évről évre nagy érdeklődés mutatkozik irántuk. Azonban nem csak ilyen típusú fesztiválok vannak 
hazánkban, hiszen 2015. augusztus 4. és 8. között immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre az 
Ördögkatlan.
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Tóth Marcell

Ördögkatlan Fesztivál
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Barta Márton a 400 m vegyes úszásban remekelt, 
így elnyerte a csillogó aranyat. Aranyi Ferenc 
diszkoszvetésben mutatta meg, hogy nem lehetetlen 
megszerezni az első helyet.
 A dobogó második fokára büszkén léphetett 
fel Késely Ajna Evelin a 100 m gyorsúszás után, míg 
Barócsai Petra 800 m gyors után tehette ezt meg. A fiúk 
közül Márton Richárdot illette meg ez a hely, aki a 200 
m-es pillangó után érdemelte ki.
 Harmadikként ért célba Pavuk Tira 2000 m-es 
akadályfutás során. Dobogósok lehettek a cselgáncsozók 
közül: Szigetvári Mercédesz a +70 kilogrammosok 
között, Tamási Szandra +44 kilogrammosok közt, 
és a +81 kilogrammosok közül Tóth Apor Imre. 
Talajtornában Boncser Krisztián kellő elszántsággal 
szerezte meg a bronzot. Az úszók tovább bővítették 
az éremgyűjteményüket. Bronzérmet szerzett Végh 
István 50 m gyorsnál, Márton Richárd 400 és 200 m-es 
gyorsnál, míg Huszti Dávid 1 500 m-es gyorsúszásnál. 
A 4 fős ifjú csapat tagjai: Holló Balázs, Márton Richárd, 
Végh István, Barta Márton a 4 x 100 m gyorsúszásnál 
nyerték el a nekik járó jutalmat, a harmadik helyezést. 
A női kosárlabdacsapat sem keseredhet el, hiszen az 
oroszok 61-59-es legyőzésével nyertek bronzot.

 A rendezvény célja a kölcsönös megértés 
elősegítése, ezért a vezérelvük a barátság, a szolidaritás, 
a szabályok betartása és a diszkrimináció elutasítása. 
Ehhez igazodik a mottójuk is: „Lépés a jövőbe”.
 A vasárnap esti nyitóünnepségen Irakli 
Garibasvili grúz miniszterelnök köszöntőjét hallhatták 
az odaérkezők és mintegy 100 perces látványos 
ünnepséget is láthattak a Miheil Meszhi Stadionban, 
ahol a judós Tóth Apor vitte a magyar zászlót. Ezek után 
ünnepélyes keretek között fellobbant az olimpiai láng, 
mely pompás színével jelezte, hogy a XIII. nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál hivatalosan is kezdetét veszi.
 Lehetőséget kaptak a küzdeni vágyó atléták, 
hogy a sportversenyeken megmutassák, mire is képesek 
a következő kilenc olimpiai sportág valamelyikében: 
atlétika, kosárlabda, kerékpár, torna, kézilabda, 
judo, úszás, tenisz és röplabda. Ez utóbbin kívül a 
szombaton megérkezett 110 fős magyar küldöttségből 
81 versenyzőnk igyekezett a magyar hagyományokhoz 
méltóan szerepelni: 1991 óta 157 érmet, közte 57 
aranyat nyertek az elődök.
 Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok 
programján a 14-18 éves atléták közötti versenyben nem 
csupán a győzelem a fontos, hanem az, hogy miként 
tud együttműködni egy-egy csapat és a fiatalok hogyan 
tudnak egymással, egymásért versenyezni, miként 
képesek kihozni saját magukból és versenytársaikból a 
legjobbat.
 A magyar fiatalok az úszásban remekeltek 
elsősorban. Aranyérem illette meg Késely Ajna Evelint, 
aki 200 m-es pillangó után még a 200, a 400 és a 800 
m-es gyorsúszás után is felállhatott a dobogó legfelső 
fokára. Gyurinovics Fanni sem akart kimaradni az 
elsőknek járó éremosztásból: 200 m vegyes, majd 50 m 
gyors után bebizonyította, hogy ő a legjobb ezekben a 
versenyszámokban. Barócsai Petra 100 m pillangó után 
nyerte el a jutalmat.

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - Tbiliszi 2015
A hagyományt követve két év után ismét megrendezésre került a XIII. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. 
Grúzia Köztársaság fővárosa, Tbiliszi 2015. július 26. és 2015. augusztus 1. között 2336 fiatal versenyzőnek adott 
otthont, akik 50 különböző országból érkeztek, hogy összemérjék tudásukat.



Az eredmények is bizonyítják, hogy az 
idei EYOF szép magyar sikereket hozott. 
Válogatottunk 9 arannyal, 3 ezüsttel és 
11 bronzzal gazdagodott. A 23 éremmel a 
negyedik helyen zártuk a küzdelmeket.
 Hazánk nemcsak a fiatalok 
teljesítménye miatt kapott kiemelt 
figyelmet, hanem azért is, mert a 
következő rendező 2017-ben Győr lesz. A 
záró rendezvényen ezért a magyar zászlót 
is felvonták. Fekete Dávid az Európai 
Olimpiai Bizottság zászlóját Tbiliszi 
polgármesterétől, Davit Narmaniától vette 
át a nagyszabású ünnepségen.

Sebestyén Vivien

A magyar érmesek:





A
bstracts of the articles

The greek crisis
Marcell Tóth

In the Institute of World Economics’s workshop in 
August, Annamária Artner spoke about the greek crisis. 
The senior research fellow presented the historical and 
the political reasons of the greek crisis, and tried to 
demonstrate the possible way outs.

Ördögkatlan Festival
Marcell Tóth

The Ördögkatlan is a minor cultural festival in Baranya 
county, Hungary. The hosts are four little village 
(Beremend, Kisharsány, Nagyharsány and Palkonya) in 
the middle of the Villány wine region. In 2015 it was the 
9th event. There was several theatre plays, concerts and 
exhibitions in the program.

EYOF 2015, Tbilisi
Vivien Sebestyén

The 2015 European Youth Summer Olympic Festival was 
held in Tbilisi, Georgia, between 26 July and 1 August 
2015. The EYOF is a biennial multi-sport event for youth 
athletes from the 48 member countries of the association 
of European Olympic Committees. The Hungarian team 
won 23 medals (9 gold, 3 silver, 11 bronze) in this event. 
Győr will be the next EYOF-host in 2017.
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