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 „Itt van az ősz, itt van újra”, ahogy a jól ismert 
vers is mondja. A fesztiválokban, melegrekordokban 
és sportsikerekben gazdag nyár véget ért. Az 
év kilencedik hónapjával nemcsak a jó időtől 
búcsúzunk, hanem egyúttal visszazökkenünk a 
megszokott kerékvágásba, újra belecsöppenünk a 
munkába és/vagy a tanulásba.
 A nyári szezon a GazMagnál is mindig 
könnyedebb, hiszen ilyenkor több kulturális 
eseményről vagy sportrendezvényről is beszámolunk, 
ősszel pedig újra előkerülhetnek a szakmai témák. 
Ennek szellemében a mostani számban írtunk többek 
között az idén jubiláló Ördögkatlan Fesztiválról, 
és szerkesztőségi tagunk, Juhos Gábor legújabb 
könyvéről is, de már előre vetítettük az októberi 
újság fő témáját, a Közgazdász-vándorgyűlést is.
 A GazMag szerkesztőségének nevében az 
érintetteknek sikeres szemeszter- és tanévkezdést 
kívánunk, a szeptemberi lapszámunkhoz pedig 
minden olvasónknak kellemes időtöltést!

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

A 2016. évi mikrocenzus és eredményei
A 2016. évi mikrocenzus és eredményei – ezzel a címmel 
tart szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági 
Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Központi 
Statisztikai Hivatal 2017. október 5-én, csütörtökön 14 
órától a KSH Keleti Károly termében (1024 Budapest, 
Keleti Károly u. 5–7., 1. emelet).

A rendezvényen Lakatos Miklós, a KSH ny. szakmai 
főtanácsadója A hazai mikrocenzusok története 
címmel tart áttekintést, majd Kovács Marcell, a KSH 
főosztályvezetője tart előadást A 2016. évi mikrocenzus 
programja és tájékoztatási terve, az adatokhoz való 
hozzáférés lehetőségei címmel. A 2016. évi mikrocenzus 
adatfelvételének és adatfeldolgozásának főbb jellemzői, 
különös tekintettel a munkaüggyel kapcsolatos 
témákra címmel Eszenyi Orsolya, a statisztikai hivatal 
szakértője ad betekintést, végül pedig Kovács Benedek, 
a KSH szakmai tanácsadója és Vörös Csabáné, a KSH 
osztályvezetője tart előadást A 2016. évi mikrocenzus 
eredményei, foglalkoztatottsági és munkanélküliségi 
adatai címmel. A fórum moderátora Munkácsy Ferenc, a 
Munkaügyi Szemle főszerkesztője.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban 
a terem befogadóképességére való tekintettel 
regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy az érdeklődők a 
részvételi szándékukat szíveskedjenek 2017. október 
2-ig előzetesen jelezni az office.mkt@t-online.hu e-mail-
címen.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

Közgazdász Életműdíj Kovács Árpádnak
A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége a 
társaság legmagasabb kitüntetését, a Közgazdász 
Életműdíjat adományozta Kovács Árpád egyetemi 
tanárnak, a Költségvetési Tanács elnökének, a Magyar 
Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnökének az 
államháztartás és a költségvetési folyamatok vizsgálata 
terén végzett, sok évtizedes elméleti kutatói és gyakorlati 
munkásságáért, valamint a Magyar Közgazdasági 
Társaság elnökeként végzett tevékenységéért.

Örökös tiszteletbeli elnökünk az 55. Közgazdász-
vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén vehette át a kitüntetés 
Pleschinger Gyulától, az MKT elnökétől és Hegedüs 
Évától, a társaság főtitkárától.

Méltatásában Pleschinger Gyula elmondta, hogy a 
Magyar Közgazdasági Társaság fennállásának 123 éves 
története során nem sok elnök volt, aki Kovács Árpádnál 
hosszabb ideig tölthette be az MKT elnöki tisztét. Talán 
csak Éber Antal, Heller Farkas és Csikós-Nagy Béla volt 
ennél tovább vezetője a társaságnak. Kovács Árpád 
kompromisszumkészsége és integráló személyisége az 
elnökségének a 9 éve alatt nagyon sokat adott ennek a 
társaságnak, örökös tiszteletbeli elnökként, elnökségi 
tagként pedig a jövőben is számítunk a bölcsességére 
és a tapasztalatára.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
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Rövid hírek

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2017. szeptember 12. kedd, 18:00
A Duna-völgyi Osztály rendezvénye
Mari László: Tájak és városok a Mekong mentén
PTE KPVK A/52
7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.

2017. szeptember 26. kedd, 18:00
A Turizmusföldrajzi Szakosztály és a Kodolányi János 
Főiskola Turizmus Tanszéke közös rendezvénye
Kundi Viktória: Az ágostok hatása napjaink turizmusára 
a Szász-Svájc térségben
Kodolányi János Főiskola FR. 401-es előadó
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

2017. szeptember 27. szerda, 18:00
A Természetföldrajzi Szakosztály rendezvénye
“Minek az embertelenül hosszú túra?”
Terepgyakorlati körkép, 2017, ELTE Természetföldrajzi 
Tanszék
ELTE TTK, Déli tömb, Lóczy-terem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

2017. október 03. kedd, 16:00
A Nyírségi Osztály rendezvénye
Komáromi István: Európa zöld kincsestára, Szlovénia
Nyíregyházi Egyetem D épület 3. körelőadó
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

2017. október 04. szerda, 16:00
A Körös-vidéki Osztály rendezvénye
Hoyk Edit: A klímaváltozás várható természeti és 
társadalmi-gazdasági hatásai a Dél-Alföldön
MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Csoport Könyvtárterme
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
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56. Közgazdász-vándorgyűlés
A közgazdász-vándorgyűlés a magyar közgazdász 
szakma legnagyobb éves konferenciája. 2017. 
szeptember 7. és 9. között - immár 55. alkalommal - Eger 
városa ad otthont a háromnapos rendezvénynek.

Az idei konferencia plenáris ülésein – ahogyan az elmúlt 
években mindig – a gazda ságpoli tika és monetáris 
politika irányítói, a gazdasági élet meghatározó szereplői 
– Thomas J. Sargent és Matolcsy György mellett például 
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója 
és Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke – 
tartanak előadá sokat. A konferencia 16 tematikus 
szekcióülésének előadói között pedig a hazai gazdasági 
és pénz ügyi élet felsővezetői, gazdaságkutatók és 
gyakorló vállalatvezetők, valamint kormánytagok is 
jelezték előzetesen a részvételüket. A szekciók idén a 
hagyományos témák – pénzügyek, gazdaságpolitika, EU-
források – mellett olyan speciális témákat vesznek sorra, 
mint példá ul a borágazat helyzete, a műemlékvédelem 
és a műemlék-hasznosítás kérdései, a fintech-ipar 
újdonságai vagy éppen a sportfinanszírozás aktualitásai.
A szakmai programok sokszínűségét jelzi, hogy 
a szekcióüléseken a résztvevők hallhatják hat 
magyarországi bank első számú vezetője mellett Liu 
Shaolin Sándor világbajnok gyors korcsolyázót és 
M. Tóth Géza Oscar-díjra jelölt és Balázs Béla-díjas 
filmrendezőt is, a szekciók levezető elnökei között pedig 
ott lesz többek között Nagy Márton, az MNB alelnöke 
vagy éppen Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde 
elnök-vezérigazgatója is.

A konferencia szervezője az idén 123 éves Magyar 
Közgazdasági Társaság. Az MKT közhasznú szakmai 
egyesület, tagjainak száma több mint ötezer fő, az 
ország csaknem valamennyi egyéjében működik helyi 
szervezete, országosan pedig mintegy húsz szakosz-
tályt működtet. Az MKT elnöke Pleschinger Gyula, az 
MNB Monetáris Tanácsának tagja. A társaság főtitkára 
Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója.
(Forrás: www.kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu)



Kautz Konferencia: Sport – Gazdaság – Turizmus

 A délelőtti szakmai program utolsó 
előadójaként Fiák Krisztina lépett pulpitusra. A 
Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatója a 2017-
es nemzetközi sportesemények várható turisztikai 
hatásait mutatta be. A szakember úgy véli, hogy 
mind a budapesti vizes világbajnokság, mind a győri 
EYOF pozitív hatást jelent a nyári idegenforgalmi 
adatokra, anyagi- és országimázs szempontból 
egyaránt pozitív hozama lesz Magyarországra nézve.

 A plenáris ülés lezárása után ebédszünet 
következett, majd 12 szekcióban folytatódott a 
szakmai program, többek között a gazdaság, a sport, 
a menedzsment, a turizmus, a logisztika és a kultúra 
témaköreiben. A szekcióülések után a konferencia 
résztvevői egy záró fogadáson vehettek részt.

 A szakmai program két részből állt: délelőtt 
a plenáris ülés volt terítéken, délután pedig a 
szekcióüléseké volt a főszerep. A rendezvény Papp Ilona 
dékánasszony megnyitójával vette kezdetét.

 Elsőként Fekete Dávid kapott szót. Győr Megyei 
Jogú Város alpolgármestere „Győr jövőképe a sport-
gazdaság-turizmus dimenzióban” címmel tartott 
előadásában a város kedvező helyzetét, erős gazdaságát 
és Győr növekvő lélekszámát hangsúlyozta, amely a 
gazdaságfejlesztés, a sport és a turizmus szempontjából 
is kiváló alap az előttünk álló évekre nézve. Az 
alpolgármester bemutatta a gazdaságfejlesztés és az 
infrastruktúra-fejlesztés terén 2030-ra kitűzött célokat, de 
hangsúlyosnak ítélte meg a turizmus erősítésére irányuló 
törekvéseket is. Elmondta, hogy a vendégéjszakák 
száma folyamatosan nő, a KSH adatai alapján Győr 
ebben az összevetésben már a tizenegyedik helyen áll 
Magyarországon, és az idegenforgalom szempontjából 
jelentős lökést adna az is, ha a város 2023-as Európa 
Kulturális Fővárosa-pályázata sikeres lenne.

 Nemcsak a város, hanem a vállalati szektor is 
fontos szereplő, ha egy erős gazdaságról beszélünk. 
„Egy járműipari vállalat tovagyűrűző gazdasági 
hatásainak elemzése a SZEconomy modellben” címmel 
Koppány Krisztián, a Széchenyi István Egyetem docense, 
és Steszli Ádám, a Rába Járműipari Holdig Nyrt. 
humán erőforrás és kontrolling igazgatója tartott közös 
előadást. Az általuk prezentált kutatási eredmények egy 
folyamatban lévő egyetemi-vállalati közös projektnek 
köszönhetők, melyek tudományos szempontok 
alapján végzett hatáselemzés kapcsán mutatják be a 
szóban forgó vállalat beágyazottságát, és jelenlétének 
fontosságát a városra és a szektorra vonatkozóan.

A hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre került a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Karának tudományos konferenciája, a Kautz Konferencia. A „Sport – Gazdaság – Turizmus” 
címet viselő tanácskozásra szeptember 8-án került sor Győrben, a Széchenyi István Egyetemen.
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 A GazMag szerkesztősége által immár 
harmadik éve látogatott Ördögkatlan jelentősen eltér a 
legismertebb hazai fesztiváloktól, azonban épp az eltérő 
hangulata teszi egyre népszerűbbé. Az úgynevezett 
mezítlábas fesztivál nem feltétlenül a könnyűzenét 
helyezi középpontba, hanem törekszik arra, hogy minden 
művészeti ág képviseltesse magát rajta.
 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.
 Már maga a helyszín is hozzájárul az egyedi 
hangulathoz, ugyanis nem egy nagy, jól körülhatárolt 
egybefüggő területen bonyolítják le, hanem egymás 
melletti kis falvak várják a látogatókat. Baranya 
megye déli részén ezúttal Nagyharsány, Kisharsány, 
Beremend, Villánykövesd és Palkonya töltötte be a 
házigazda szerepét. A nagyobb koncertek általában 
Nagyharsányban vagy Kisharsányban kerültek 
megrendezésre a helyi focipályán, Villánykövesden és 
Palkonyán pedig kisebb borospincék rendezett utcái 
várták a borozni vágyó fesztiválozókat. Mindegyik 
faluban sok kisebb koncertbe és zenés műsorba is 
könnyű belebotlani, de színházi előadások, verses estek, 
képzőművészeti kiállítások is színesítették a programot. 
A sportkedvelők sem unatkozhattak, hiszen Katlan-
futás néven ezúttal is volt lehetőség futóversenyen részt 
venni.

 A színházi előadások nagy népszerűségnek 
örvendenek az Ördögkatlan látogatói körében. Mivel 
ezekre az előadásokra csak korlátozott számban 
vannak ülőhelyek, így évről-évre hosszú sorban állásra 
és várakozásra kell számítania annak, aki be szeretne 
jutni. Ha viszont ez sikerül, akkor minőségi produkciókat 
láthat az ember. Többek között a Thália Színház, a 
Katona József Színház, a Nézőművészeti Kft., és a 
kaposvári Csiky Gergely Színház is képviseltette magát 
legalább egy előadással. Olyan neves művészek léptek 
színpadra, mint Jordán Tamás, Udvaros Dorottya, vagy 
éppen a Scherer Péter–Mucsi Zoltán páros.
 A könnyűzenei koncerteken is neves hazai 
előadókat hallhatott a közönség, fellépett többek 
között a Quimby, Péterfy Bori és a Kiscsillag is. A jó 
borok kedvelői nemcsak szórakozás iránti vágyukat, 
hanem szomjúságukat is csillapíthatták, a fesztiválnak 
otthont adó falvak ugyanis a Villányi borvidék részét 
képezik, így aki leleményes és kíváncsi volt, a fesztiválra 
kitelepülő nagy borászatok mellett  sok kisebb helyi 
pincészettel és boraikkal is megismerkedhetett. Erősítve 
a Katlan gasztronómiai kínálatát, a Mokos és a Vylyan 
pincészetek állandó helyszínként is hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez.
 A Baranyai-dombság természeti szépségeinek, 
a Villányi borvidék varázsának, az esemény 
„mezítlábasságának”, valamint a rendező falvak 
hangulatának köszönhetően az Ördögkatlan Fesztivál 
immár tíz éve üde színfoltja a hazai fesztiválok 
egyre szélesebb palettájának. Aki egyaránt szereti 
a könnyűzenei koncerteket, a színházi előadásokat 
és a képzőművészetet, annak érdemes ellátogatnia 
Magyarország legdélebbi fesztiváljára.

X. Ördögkatlan Fesztivál

Tóth Marcell

Mint minden évben, így idén is számos fesztivál várta a szórakozni vágyókat szerte az országban. Stílus és 
célközönség szempontjából széles a paletta, szinte mindenki megtalálhatta a számára szimpatikus rendezvényt. 
Ebben a cikkben az augusztus 1. és 5. között immár tizedik alkalommal megrendezett Ördögkatlan Fesztiválról 
írunk.
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A repülőtér is szóba került, mely az utóbbi 
években szintén nagymértékű fejlődésen esett 
át, a 2017-es évre 320 000 utasra számítanak, 
ám itt a cél a 600-700 000 utasszám elérése. 
 Oktatás tekintetében kiemelkedő eredmény, 
hogy Debrecenben jön létre az ország első, nemzetközi 
oktatási tanrendhez, de a magyar oktatási programhoz 
is igazodó intézménye. Ez a külföldi befektetők 
megnyeréséhez szintén nagymértékben hozzájárul, 
hiszen az idetelepülő szakemberek szempontjából 
fontos kérdés egy ilyen intézmény léte. Az egyetem 
oktatási programja is igazodik a befektetői igényekhez, 
ezáltal a diákok biztos álláslehetőséghez, a vállalatok 
szakképzett munkaerőhöz jutnak. A szakközépiskolákban 
tanuló diákok számát is növelni kívánják. 

 - A város a kultúra területén is sok új előnyhöz 
jut. Nagy büszkeség, hogy 2023-ban Debrecen lesz 
Európa kulturális fővárosa, ám a cél itt is olyan 
hosszútávú projektek kivitelezése, melyek a ’23-
as éven túlmutatnak. Ilyen például a Csokonai 
Színház felújítása, a Latinovits Színház befejezése, 
komolyzenei koncertterem építése, vagy kultúrnegyed 
létrehozása a városban – árulta el a polgármester.
 Az élhető város program keretében több teret 
felújítanak, a Dósa Nádor tér alatt 200 férőhelyes 
mélygarázst, a Nagyerdő fejlesztési program 
keretében vizes élményparkot alakítanak ki, a zöld 
város program a lakótömbök parkosítására szolgál 
(Vénkert, Újkert, Sestakert, Tócóskert), de sor kerül 
orvosi rendelők, szociális intézmények felújítására is.

 Az előadás végén egy kötetlen beszélgetés 
keretében a résztvevők kérdésekkel, javaslatokkal 
fordultak Dr. Papp Lászlóhoz, aki az esemény zárásaként 
örömét fejezte ki a Debreceni Egyetem hallgatóinak élénk és 
széleskörű érdeklődése kapcsán Debrecen ügyeit illetően.

 Nagyszámú érdeklődő vett részt május 11-
én a Magyar Közdasági Társaság Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete és Ifjúsági Bizottsága által megrendezett 
eseményen, ahol átfogó képet kaphattak a közelgő 
fejlesztésekről, melyek a város minden területét és 
szintjét érinteni fogják őket. Már most készülhetünk 
lélekben – egy éven belül startol a Főnix terv!

 A város célja az lenne, hogy egy regionális, 
hosszabb távon is integráló erővel bíró központtá váljon, 
amelyre minden esélye meg is van. A jó elhelyezkedés 
adott, a közeli határon túli nagyvárosokkal (Beregszász, 
Nagyvárad, Ungvár) egyre dinamikusabb kapcsolatra 
törekszik. Célja eléréséhez, a központtá váláshoz 
a gazdaság fejlesztése szükséges, így az Új Főnix 
Terv mind a hat fejezete ezt szolgálja. Ezek a direkt 
gazdaságfejlesztés, kultúra, oktatás, élhető város, 
közlekedésfejlesztés és gondoskodó Debrecen. 
 A gazdaság fejlesztése terén a város néhány éve 
szembesült azzal, hogy a befektetők megnyeréséhez létre 
kell hoznia egy olyan profi szervezetet, mely kifejezetten a 
város gazdaságának fejlesztésével foglalkozik. Így 2015-
ben létrejött a három divíziós – befektetésösztönzés, 
vállalkozásfejlesztés, városfejlesztés – EDC Debrecen. 
 - Debrecen az egyik legjobb befektetési 
terület minden szegmenst figyelembe véve. A város 
a beruházások elősegítésére a kitűnő intézményi 
háttér mellett egyéb ösztönzőket is alkalmaz. Ilyen 
például a kutatás-fejlesztési tevékenység elismerése 
az iparűzési adóban, vagy a beruházási támogatás 
nyújtása meghatározott beruházási érték vagy 
foglalkoztatottszám esetén. Ez nagy versenyelőny 
a város kezében. - fogalmazott Dr. Papp László.
 Közlekedésfejlesztés keretében tovább építik a 
kerékpárutat, a bekötőutak városon belüli szakaszának 
megépítésére is sor kerül, illetve a Nagyállomást teljesen 
átépítik, ami révén egy sokkal kényelmesebb, logikusabb 
és esztétikusabb közlekedési csomópont jön létre.

Dr. Papp László, Debrecen polgármestere tartott előadást a Gazdaságtudományi Karon az Új Főnix tervről, mely a 
város életét a következő hét-nyolc évben biztosan meghatározza majd. 

Csiszár Dorottya
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Könyvajánló: Juhos Gábor: Noir York City – Old Wounds

 A borító ezúttal is remekül illeszkedik a 
könyv hangulatához és témájához. Ezúttal kicsit 
rejtélyesebbre sikerült, mint az előző mű esetében, 
de aki jártas a témában (vagy olvasta a korábbi 
könyvet), annak az lehet az érzése, hogy tényleg egy 
motoros klub kellékeivel találta magát szemben.
 A Noir York City – Old Wounds című regény nem 
nevezhető túlzottan hosszúnak (230 oldal), viszont 
eléggé olvasmányos, szórakoztató. Aki olvasta a Road 
to Redemptiont, az nem fog csalódni a folytatásában 
sem. Aki viszont nem olvasta az első kötetet, de 
szereti az amerikai életérzést és rajong a motorokér, 
annak érdemes a trilógia első darabjával kezdenie.

 Az előző könyvről írt ajánló kapcsán már 
említésre került, hogy a “Noir York City” elnevezés nem 
véletlenül mutat hasonlóságot az Amerikai Egyesült 
Államok egyik legismertebb városának nevével, hiszen 
a regénysorozat cselekménye nagyrészt New Yorkban 
játszódik. Az új könyv azonban ebben egy kis újítást is 
tartalmaz.
 A legnagyobb újítás azonban nem ez, hanem 
az író személye. Az Old Wounds ugyanis már nem csak 
Juhos Gábor regénye, szerzőtársként bekapcsolódott a 
munkába Dankó Balázs is, akit sokan a Vesztegzár nevű 
thrash metal zenekar gitárosaként ismerhetnek, ezúttal 
azonban a riffeket bekezdésekre cserélte.

 A Road to Redemption főszereplője Clay Bigelow 
volt, és az Old Wounds története is vele kezdődik. 
Ezúttal azonban újabb megpróbáltatásai okán el kell 
hagynia New Yorkot, és Iowa államba szólítja az élet. A 
cselekmény innentől párhuzamosan két szálon fut, így a 
két szerző külön-külön szövögeti a saját cselekményét, 
mire a végén újra összeér a történet.
 A korábbi regényhez hasonlóan a régi motoros 
filmek, illetve a Sons of Anarchy című sorozat hangulatát 
idéző könyv lényegében egy akcióregény, szokás szerint 
némi bunyóval, lövöldözéssel és egyéb nem feltétlenül 
diplomatikus módszerrel színesítve. 
 A Juhos Gábor fémjelezte könyvsorozat 
szokásos belső vívódásai és a karakterek változásai 
ezúttal is megfigyelhetők, bár a legtöbb szereplőt a 
trilógia első regényéből már ismerősként köszönthettük.

A Juhos Gábor által életre hívott „Noir York City”–sorozat legújabb köteteként került a könyvesboltok polcaira az 
Old Wounds (Régi sebek) című regény. A könyv a Road to Redemption folytatása, a szerző motoros trilógiájának 
második része.

Tóth Marcell
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