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 Az idei január is gyorsan eltelt. Az 
évkezdet nehézségein átlendülve szépen lassan 
minden visszatér a megszokott kerékvágásba. 
És természetesen mi sem tétlenkedtünk ebben 
a hónapban, ennek köszönhetően immár az év 
második GazMag újságját forgathatja az olvasó.
 A februári lapban írtunk többek között az év 
végi párizsi klímacsúcs tanulságairól, a megújuló 
energiák és a smart city kapcsolatáról, Magyarország 
FDI-vonzási képességéről, valamint Szirmai Gergő 
videoblogger előadásáról is. De természetesen nem 
maradt ki a már megszokott könyvajánló sem.
 Februári lapszámunkhoz minden kedves 
olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

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

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:

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

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

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

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének 
szemináriumai
2016. február 25. csütörtök du. 2 óra
Michael Krause /University of Cologne/: International 
capital flows, external assets, and output volatility

Az 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.
(Forrás: www.mtakti.hu)

I. KZE & Zenekari Marketing Blog előadás
Időpont: 2016. február 20. 18:00-20:00
Helyszín: Mag-ház, 2903 Komárom, Csendes utca 8.

Az este folyamán szóba kerül, hogy
- hogyan alkalmazhatjuk a klasszikus Marketing 
technikákat a zenekarozásban
- valakiknek miért fut a szekér, valakiknek miért nem
- ha azt akarjuk, hogy menjen, mennyibe fog az kerülni 
nekünk
- milyen praktikák léteznek, hogy a zenekarvezetők 
megkönnyítsék saját munkájukat

Az első 60 percben (közben 2 cigiszünet) a fenti témák 
kifejtése történik, a második 60 percben Kérdések-
Válaszok következnek (ha nagyon ügyesek vagyunk, pár 
konkrét megoldást is kidolgozhatunk)

Előadó: Makovics Ákos - Zenekari Marketing blog
Szervező: Monostori „Monesz” Ádám - Komáromi Zenész 
Egylet | KZE |, Vesztegzár

A részvétel INGYENES, de hidegélelmet, hidegilalmat 
mindenki magának hoz.
(Forrás: Komáromi Zenész Egylet)

Prezi titok 2.0
Érdekel Európa legmenőbb startupjának titka? Hogyan 
lehet egy világméretű céget kézben tartani? 
Árvai Péter most elárulja Neked! 

Kivételes alkalom, hogy a prezi.com társalapító-
vezérigazgatója Magyarországon tartózkodik és előadást 
tart, így egészen más perspektívából ismerheted meg 
egy globális vállalkozás fejlődését és sikereit. 

Ha szívesen látnád egy vezérigazgató szemszögéből a 
sikersztorit, akkor itt a helyed! 
Március 2-án, Prezi 2.0 - Born Global előadás 17.20-
tól a Budapesti Corvinus Egyetem „C” Épületének 
Nagyelőadójában!

Az előadás ingyenes, és mindenki számára nyitott, de 
ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
https://www.eventbrite.com/e/prezi-titok-20-born-
global-tickets-21485113553
(Forrás: MKT Corvinus)

KözleKlub Győrben
2016. február 17. szerda 16:00-17:30
Bozsányi Lajos: Fuvarpiac a fuvarszervező szemével - Mi 
az, amit lehet és mi az, amit lehetne...
Széchenyi István Egyetem, VIP terem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
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Rövid hírek

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2016. február 16. kedd, 18:00
A Debreceni Osztály rendezvénye
Buday Tamás: A konferencia-turizmus viszontagságai 
Pisában
DE Matematikai-földtudományi épület, M 105-ös terem
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

2016. február 17. szerda, 18:00
Az Expedíciós Szakosztály rendezvénye
Horváth Gergely: Új-Zéland a fjordok, gejzírek és 
gleccserek földje
FŐMTERV Zrt. Tanácsterme (Millenáris)
1024 Budapest, Lövőház u. 37.

2016. február 25. csütörtök, 18:00
A Dél-dunántúli Osztály és a Pécsi Kulturális Központ 
közös rendezvénye
Kovács János: Földrengések - vulkánkitörések - cunamik
Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház)
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

2016. február 29. hétfő, 18:00
A Zalai Osztály rendezvénye
Mosonyi Szabolcs: Vad Kunság - A Puszta rejtett élete
Filmvetítéssel egybekötött előadás
Balaton Színház – Simándy terem
8360 Keszthely, Fő tér 3.

2016. március 02. szerda, 16:00
A Dél-dunántúli Osztály rendezvénye
Csilip Andrea: Brüsszelben jártam, híres mesterségem...
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének következő 
műhelybeszélgetése
2016. február 4. csütörtök 10:00
Somai Miklós: Az állam szerepe a szlovén gazdaságban

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

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

Előadó:
Kulcsár Sándor
vezérigazgatói tanácsadó, smart city vezető
Lechner Nonprofit Kft.
Okos Települések a gyakorlatban. Hogyan induljunk el? A 
állam szerepe a megvalósulásban.

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

Dátum:
2016. február 16. 15:00 óra
(Forrás: www.rkk.hu)
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A párizsi klímaegyezség és az átalakuló politikai-gazdasági 
világrend

A változó világrend kérdésköre is az együttműködést 
hátráltató tényezőként szerepel, hiszen más-más érdekei 
vannak a fejlett országoknak, az átmeneti gazdaságoknak, 
a feltörekvő államoknak és a legkevésbé fejletteknek, a 
leszakadóknak. A klímaszerződést a kompromisszumok 
jellemezték, hiszen az együttműködés kényszere volt 
a résztvevő országokon, elvárás volt a megállapodás. 
A francia koordináció is megfigyelhető, diplomáciai 
szempontból ugyanis fontos volt a házigazdának, hogy 
sikeres megállapodás szülessen a francia fővárosban, 
különösen a közelmúltbeli párizsi események után.
 A környezetkutató a klímacsúcs összegzéseként 
elmondta, hogy a megállapodás egyetemes, de csak a 
keretek vannak felállítva benne. A megállapodásnak van 
célja, tartalmaz terveket, de az út nincs lefektetve ezek 
megvalósításához, a részletek hiányoznak belőle. Egyelőre 
csak egy megállapodás született, határozat nem, így nem 
kötelező érvényű. Kérdés, hogy a párizsi szerződés a 
megoldás kezdetét vagy a probléma elodázását jelenti-e, 
ahogy az is, hogy hatályba lép-e, és ha igen, mikor?

 Felkért hozzászólóként Simai Mihály, az MTA 
tagja és az ENSZ-ben is évtizedeken át aktívan dolgozó 
közgazdász is kifejtette véleményét a témában. Elmondta, 
hogy a klímaváltozás a múltban is megfigyelhető volt, 
napjainkban azonban ez drasztikusabban nyilvánul 
meg. A tudomány szerepe ebben a folyamatban az 
adaptációra, alkalmazkodásra való felkészülés. A jövőre 
vonatkozó feladatok közül az akadémikus azt jelölte 
meg az egyik legfontosabbnak, hogy az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az alkalmazkodáshoz való 
hozzájárulás mikéntjét kell kidolgozni. Simai Mihály 
úgy véli, hogy ez nemcsak a környezet szempontjából 
előnyös, hanem üzleti lehetőségek is vannak benne.

 A Vendégváró előadássorozat – mely az 
MTA KRTK Világgazdasági Intézetében (Budaörsi ú 
45.) kerül megrendezésre – célja, hogy meghívott 
előadók fejthessék ki véleményüket egy-egy aktuális 
világgazdasági témában. Ezúttal Faragó Tibor egyetemi 
tanár, „A párizsi klímaegyezség és az átalakuló politikai-
gazdasági világrend” címet viselő előadása volt a 
központi elem.
 Az ELTE oktatója előadása elején elmondta, hogy 
a klíma-megállapodás aláírásával még nem oldódtak meg 
a problémák, a sérülékenység fennáll – erre példaként 
hozta fel hazánk mellett a Száhel-övezetet, a Fülöp-
szigeteket, Észak-Kínát és az arab-térséget is. Felsorolta 
azokat a kihívásokat, amelyekkel a világnak szembe kell 
néznie. Ezek közül kiemelte az erőforrások (megléte és/
vagy hiánya) okozta problémákat, a környezet valamint 
az éghajlat változásait, és az ezeknél várható kockázatos 
következményeket is. A humánökológus-közgazdász 
úgy véli, hogy az emberiségnek elővigyázatosabbnak 
kellene lennie, az adaptáció és a mitigáció lehetőségeit 
egyaránt meg kell vizsgálni.
 A szakember számba vette a párizsi 
eseményeket is. Úgy véli, hogy a problémák felismerése 
megtörtént, és a megállapodás aláírása is, azonban ez a 
megállapodás egy keretegyezmény (ami Kyoto és Doha 
esetében is megvolt). Ugyanakkor hátráltató tényezőket 
is megemlített, például a megállapodás túlzott 
egyetemességét, amit az érdekellentétekre vezet vissza, 
valamint azt, hogy az eddigi önkéntes vállalásokkal a 
valóban szükséges kibocsátás-csökkentést nem érjük 
el.
 Faragó Tibor szerint a megállapodás nem lett 
annyira sikeres, mint lehetett volna, mert az ellentétek 
gyakran felszínre törtek. A globális probléma fokozódását 
elősegíti az a tény is, hogy az országok nem akarnak 
konkrét, számszerű célokat meghatározni, mert annak 
lehetnek számukra kellemetlen következményei is.

A 2015. év végi párizsi klíma-megállapodás szolgáltatta a témát a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- 
és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének idei első „Vendégváró” előadásán.

K
ör

ny
ez

et
i 

fe
nn

ta
rt

ha
tó

sá
g

6 GazMag www.gazmag.hu

Tóth Marcell



G
azdaság

Tóth Marcell

 A már megszokott módon az MTA KRTK 
Világgazdasági Intézetében (Budaörsi út 45.) 
megrendezett beszélgetés – a tavalyi év első VGI-s 
rendezvényéhez hasonlóan – Szanyi Miklós előadása 
köré épült.
 A Világgazdasági Intézet igazgatója a közvetlen 
külföldi beruházások (KKB) Magyarországra érkezésének, 
azaz hazánk tőkevonzásának négy szakaszát 
vázolta fel, 1972-től napjainkig bezárólag. Elmondta, 
hogy ezen időszak alatt a tőkevonzási politikáknak 
voltak pozitív és negatív hatásai egyaránt. Fontos 
megjegyezni, hogy a legnagyobb nettó adóbefizetők 
mindig a multinacionális cégek voltak. A szakember 
a tőkevonzási politikák kritikájára is vállalkozott, 
ezek közül kiemelte a dualitást (a térszerkezet és 
a tulajdonosi szerkezet szempontjából egyaránt),

a közvetlen külföldi beruházások stigmatikus kezelését, 
az eszközök nem feltétlenül jó megválasztását, valamint 
a tőkevonzásra irányuló lépések politikai üzenetét.
 Az előadásnak szintén fontos elemét képezte a 
stratégiai partneri program témaköre. A 2012 óta működő 
program során több, mint 50 multinacionális vállalattal 
írt alá megállapodást a magyar kormány, főként olyan 
cégekkel, melyek jelentős súllyal bírnak a gazdaságban 
és a munkaerőpiacon egyaránt. Azonban ez a stratégiai 
partnerség inkább PR- és kommunikációs szempontból 
előnyös, hiszen azokat a célokat (munkahelyteremtés, 
oktatás, K+F, beszállítói hálózat) jelöli meg, melyekre 
ezek a cégek egyébként is figyelmet fordítanának.

www.gazmag.hu 7
A kormány változó FDI-vonzási politikája

A kormány változó FDI-vonzási politikája, valamint a stratégiai partneri szerződések szolgáltattak témát a Magyar 
Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének 
januári műhelybeszélgetéséhez.
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Nyitott Kapuk a Széchenyi István Egyetemen Január 13-án került sor a győri nyílt napra

Szurkolói ankétot tartott az ETO FC Győr Rektori fórumot tartott Földesi Péter Győrben

Csizmadia István képeiből nyílt kiállítás Térlélmény néven Rechnitzer János a Térélmény megnyitóján
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Január 13-án került sor a győri nyílt napra

Rektori fórumot tartott Földesi Péter Győrben

Rechnitzer János a Térélmény megnyitóján

Business and Technology Konferencia

Az MKT BME ismét gondoskodik arról, hogy kellő 
motivációval és tudással induljon ez a szemeszter is. 
Három nap erejéig ugyanis az üzleti és technológiai 
innováció központja lesz a BME Q épülete. A 
tavalyi nagyszabású konferenciánk után egy még 
nagyobbat hozunk Nektek - természetesen ahogyan 
tőlünk megszokhatátok - a legnagyobb nevekkel. 
Itt lesz többek között Bencsik László az OTP Bank 
vezérigazgató helyettese, Rákossy Balázs európai uniós 
források felhasználásáért felelős államtitkár, illetve 
az MNB monetáris politikáért és hitelösztönzésért 
felelős ügyvezető igzgatója, Virág Barnabás is.
„Budapestről a wall streetre” című előadásával érkezik 
hozzánk Bohák András, aki a tőzsdeindexek és 
kockázatmenedzsmentről fog előadást tartani Nektek.
A technológiai iránt érdeklődőknek sem kell aggódniuk 
- többek között az IBM és a GE előadói és elismert 
szakemberek fogják bemutatni a legújabb trendeket. 
Szó lesz ezen kívül olyan aktuális és hasznos 
témákról, mint a Hazai felsőoktatás jövője és trendjei.

A Magyar Villanyautó Klub Egyesület főtitkára pedig 
a Tesláról készül Nektek előadással “Minden, amit a 
Tesláról hallani szeretnél, de nem lehet” címmel. Emellett 
a MAVAK jóvoltából kihelyezésre kerül egy S osztályú 
Tesla a Q épület előtt, melyet az első nap folyamán 
egész délután megcsodálhatnak az érdeklődők.

Újdonság, hogy a konferencia során minden nap lesznek 
plenáris előadások, ezeket pedig szekcióelőadások kísérik 
mind a Business, mind a Technology témakörökben. Így 
mindenki megtalálhatja a számára leginkább érdekes 
előadásokat . A részletes programleírás az esemény 
végén olvasható. A programváltozás jogát fenntartjuk.

A konferencián való részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. A kitöltendő regisztrációs form: 
https://docs.google.com/forms/d/13MUfPkUYLLXwzW
AK6Wv8fEYD2fV5bUqqrgVUpRl5JvQ/viewform

Gyere el, gyűjts motivációt és tanulj a legjobbaktól! Kezd 
jól a szemesztert az MKT BME-vel!

2016. február 23-25. Budapest, BME Q-épület

További információk:

https://www.facebook.com/events/130673310642858/
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 Tóth Tamás kiemelte, hogy nemcsak okos 
megoldásokra, hanem okos mérésre is szükség van, ez 
ugyanis elengedhetetlen a rendszer monitorozásához, 
működtetéséhez. A szakember azonban úgy véli, hogy 
nem lehet csak és kizárólag megújuló energiákra építeni 
egy ország energia-portfólióját. Mivel a megújulók 
nagy része (napenergia, szélenergia) rajtunk kívülálló 
(például: időjárási) okok miatt nem számítható ki teljes 
bizonyossággal, így egy alaperőműre mindenképpen 
szükség van, hogy minden esetben ki tudjuk szolgálni az 
alapvető energiaigényeket.
 A megújuló energiák városi szintű 
hasznosításához érdemes megnézni más országok erre 
vonatkozó törekvéseit, tapasztalatait. Szintén hasznos 
lehet egy-egy település számára a Covenant of Mayors 
(Polgármesterek Szövetsége) által is alkalmazott 
Fenntartható Energia Akcióterv (Sustainable Energy 
Action Plan – SEAP) elkészítése is.

 A két meghívott vendég ezúttal Tóth Tamás, 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
főosztályvezetője, valamint édesapja, Tóth Péter, a 
győri Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki 
Tanszékének egyetemi docense volt. A „Megújuló 
energiahasznosítás Magyarországon, különös tekintettel 
a Smart City programokra” című előadást a MEKH 
főosztályvezetője tartotta meg.
 A szakember elmondta, hogy a települések 
esetében csak akkor beszélhetünk a megújuló energiák 
okos felhasználásáról, ha azok rendszerszinten 
kerülnek hasznosításra. Úgy véli, hogy egy-egy épület 
vagy közintézmény megújuló energiával történő 
működtetése még nem nevezhető annak, egy nagyobb 
városrész együttes ellátása már igen. Azt is elmondta, 
hogy a hazai célok között kiemelt fontosságú a 
megújuló energiaforrások részarányának növelése. 
Magyarországnak 2020-ra 13%-os megújuló energia 
hasznosítási kötelezettsége van az EU felé, ami 
megvalósítható, ugyanis 2013-ban ez az érték már 9,59% 
volt.

Smart City előadás Győrben
10 GazMag

Idén is folytatódik a Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportjának Smart City 
rendezvénysorozata Győrben. A január 12-én megrendezett előadáson a megújuló energiák magyarországi 
hasznosítása volt a fő téma.

Tóth Marcell
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Szirmai Gergely, a videoblogger
A MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) Junior szakosztályának szervezésében került sor Szirmai 
Gergely előadására 2016. január 8-án. A videoblogger beszélgetőpartnere Kilyén Tamás, a Fókusz riportere volt. A 
többnyire fiatalokból álló, szépszámú közönség betekintést kaphatott a filmkritikus munkásságába.

Videobloggerkedés
Első számú célközönségéül a mai tízen-huszonéves 
korosztály szolgál.
Az előadás további részében az ezen szakterületen 
elhelyezkedni kívánó fiatalságnak adott gyakorlati 
útmutatót. Tapasztalataiból kiindulva megállapítja, hogy 
ehhez a szakmához elengedhetetlen az önbizalom, 
kreativitás (figyelemfelkeltő tartalmak), valamint a 
kritikák megfelelő kezelése, hiszen minden egyes 
embernek más-más a véleménye az éppen felmerülő 
témákról. Mindezeket összegezve a média ezen 
„iparágába” berendezkedőknek hobbi szinten túl kell 
teljesíteniük.

Szirmai, a kritikus
Kilyén Tamás kérdésére, miszerint: „Mennyire tartja 
magát kritikusnak?”, a következő választ adta: nem tartja 
magát annak. Szerinte a kritikusok karakteréhez olyan 
sztereotípiák tartoznak, mint például: öreg, szakállas, 
klasszikus értelmiségi, karosszékben ülő emberek. 
Valamint hozzátette még, hogy a kritika átfogó elemzést 
jelent, ő pedig csupán csak a véleményét mondja el.

 Az előadás során szó esett még a Hollywood 
Hírügynökség mellett üzemeltetett két csatornájáról is, 
a GameDay irodáról, melyeben játékokat mutatnak be, 
valamint a nemrég elindított utazós videoblogjáról, az 
AFK légióról is.

 Szirmai Gergely a youtube videómegosztó 
portálon működtetett Hollywood Hírügynökség című 
műsorával vált híressé. Adásaiban a különböző műfajú 
filmekről készít kritikai beszámolókat. Csatornáján 
ezen kívül megtalálhatók a nézői által feltett kérdésekre 
adott válaszai is, melyeket az ezen célra létrehozott 
műsorában, a „Komment Kedd”-ben szokott kifejteni.
A 27 éves blogger felsőfokú tanulmányait az ELTE 
bölcsészettudományi karán kezdte, majd az egyesült 
államokbeli Chicagóban tanult filmművészetet. Ezt 
követően a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt 
televíziós műsorkészítői szakra.

Televízió kontra internet
Előadásának egyik tematikus részében a youtuber a két 
médiumot, a televíziót, valamint az internetet állította 
szembe egymással. Az általa képviselt műfaj alapköve 
a szabad véleményalkotás, szemben a televízióval, 
ahol szinte mindennaposak a megkötések. Véleménye 
szerint a televíziós műfajból kezdenek eltűnni az értékek, 
figyelemfelkeltő tartalmak, s helyükbe értéktelen 
műsorok lépnek, mint például: valóságshowk.

Gyócsi Zsófia
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 A „Noir York City” elnevezés nem véletlenül 
mutat hasonlóságot az Amerikai Egyesült Államok 
egyik legismertebb városának nevével, a regénysorozat 
cselekménye nagyrészt New Yorkban játszódik. A 
„noir” azt engedi sejtetni, hogy borúsabb témákkal is 
megismerkedhetünk, akár a történet, akár a szereplők 
lelki világának tekintetében.
 A Road to Redemption főszereplője Clay Bigelow, 
a történetet az ő szemszögéből elmesélve élhetjük át. 
Az illetőről annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, 
hogy frissen szabadult a börtönből, és legfőbb célja az, 
hogy megalapítsa saját motoros klubját. Az ötlet nem 
rossz, csak hát pénz nélkül egy már bejáratott piacra 
beszállni nem ígérkezik zökkenőmentes dolognak…

 A régi motoros filmek, illetve a Sons of Anarchy 
című sorozat hangulatát idéző könyv lényegében egy 
akcióregény, egy-két verekedéssel, lövöldözéssel és 
amerikai típusú problémamegoldással fűszerezve. A 
cselekmény előrehaladtával a karakterek egyre inkább 
kibontakoznak, megismerhetjük őket, valamint belső 
vívódásaikat is (ami egyébként az egész Noir York 
City univerzum egyik fontos jellemzője). A belső harc 
leginkább Clay esetében szembetűnő (naná, hiszen 
az ő szemszögéből olvassuk a regényt), melynek 
megvívása a csapatért való küzdelem szempontjából 
sem lényegtelen.

 A borító jól megszerkesztett, remekül passzol 
a szavak által is megformált világhoz. A fekete háttér 
az éjszakai élet és a sötét ügyletek szimbólumaként 
értelmezhető, de látszik a fény is „az alagút végén”. 
Hogy végül eléri-e ezt a főhős és csapata, az kiderül a 
könyvből.
 A Noir York City – Road to Redemption című 
regény nem túl hosszú (közel 200 oldal), viszont eléggé 
olvasmányos, szórakoztató. Aki szereti az amerikai 
életérzést és rajong a motorokért (valamint még olvasni 
is szeret), az garantáltan nem fog csalódni ebben a 
könyvben.
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Tóth Marcell

Könyvajánló: Juhos Gábor: Noir York City – Road to Redemption

A Juhos Gábor által életre hívott „Noir York City”–sorozat harmadik kötete a Road to Redemption (Út a megváltás 
felé) című regény. A könyvsorozat korábbi műveinek folytatásaként, valamint önálló kötetként egyaránt megállja 
a helyét.

Jól látja a kedves olvasó a névegyezést. A könyv 
szerzője, Juhos Gábor szerkesztőségünk tagja. 
Külön öröm a GazMag számára, hogy kollégánk írói 
pályafutása töretlenül halad előre. Természetesen 
további könyveinek megjelenéséről is örömmel 
beszámolunk majd.
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Gergő Szirmai’s presentation
Zsófia Gyócsi

The Association of Hungarian Journalists (MÚOSZ) 
organized this presentation. The special guest was Gergő 
Szirmai, who is one of the most famous videobloggers 
in Hungary. His YouTube channel „Hollywood News 
Agency” is very popular because of his movie reviews. 
On this event he spoke about the background of his 
„work”, and his motivations.

Book review: Noir York City – Road to 
Redemption
Marcell Tóth

The Road to Redemption is the third book of the Noir 
York City universe of the famous Hungarian writer, Gábor 
Juhos. This book is an action novel about the founding 
of a motorcycle club. The character’s internal struggle is 
an important part of the storyline.

Paris Agreement and the changing 
political-economic world order
Marcell Tóth

The Institute of World Economics last event was about 
the new Paris Agreement. The climatics and economics 
expert Tibor Faragó presented his thoughts about Paris 
event. He found both positive and negative things in the 
Agreement.

FDI-led development model in Hungary
Marcell Tóth

What are the Hungarian government’s FDI-attract 
politics? What are the most important things about the 
strategic partnerships? These were the main questions 
on the Institute of World Economics’s last workshop. 
The presentator was Miklós Szanyi, who is the director 
of the Institute.

Smart City presentation in Győr
Marcell Tóth

Tamás Tóth and Péter Tóth were the guests on the 
fourth occasion of the Smart City event series in Győr. 
Tamás Tóth presented the renewable energies’s role in 
the Hungarian energy sector, and some national best 
practices.IS).

Abstracts of the articles
A

bstracts of the articles




