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 Itt van az ősz, itt van újra… És itt az új GazMag 
lapszám is, az idei évben sorozatban a harmadik. 
Ahogy a nyarat fesztiválszezonnak, az őszt 
konferenciaszezonnak tartják, ez pedig remekül 
tükröződik magazinunk tematikájában is.
 Őszi újságunkban a nyár eseményeiről 
is írtunk, így arról is, hogy az egyre népszerűbb 
Műanyagmentes Július kezdeményezésnek is 
alávetettük magunkat, és visszatérő vendégként 
az Ördögkatlan Fesztivál sem maradhatott ki 
a GazMag hasábjairól. Ugyanakkor gazdasági 
magazinként nem hagyhattuk ki a Közgazdász-
vándorgyűlést sem, melynek szokásunkhoz híven 
több oldalt szenteltünk. Helyet kapott még az első 
alkalommal megrendezett Civitas Sapiens okos 
város konferencia, ugyanakkor lemezkritikát is 
találhat az újságban, aki erre szomjazik.
 Harmadik idei lapszámunkhoz a GazMag 
szerkesztőségének nevében kívánok kellemes 
időtöltést!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!
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56. Közgazdász-vándorgyűlés

A világgazdaság súlypontja Ázsia felé tolódik. Ez a 
versengés technológiai harcot is jelent: az „új arany” az 
adat lett. A változások a pénzek  és a pénzrendszerek 
átalakulásához is vezetnek. Szintén hatással vannak 
ránk és a régióra a Nagy-Britanniában, Olaszországban 
és Németországban zajló folyamatok. A térség német 
iparnak való kitettsége és gazdasági nyitottsága egyaránt 
kockázati tényező is lehet. Matolcsy szerint komoly 
kihívást jelent, hogy egyre kevésbé értjük a világot. Még 
mindig a GDP-vel mérünk, de az már nem egy teljeskörű 
mutató, figyelmen kívül hagy olyan tényezőket, mint 
a jólét vagy a fenntarthatóság – új mérési rendszerre 
lenne szükségünk. A jegybank elnöke szerint a 
felzárkózás fenntartása és egy jövőbeni esetleges válság 
elkerülése érdekében van négy kiemelt terület, amelyen 
folyamatosan előre kell lépnünk: versenyképességi 
fordulat, általános konjunktúra-élénkítő program, célzott 
iparágerősítő lépések, kedvező munkaerőpiaci feltételek 
fenntartása. Ezek lesznek a négy alappillére a Magyar 
Modell 2.0-nak.

 A következő előadás megtartására Nagy István 
agrárminiszter kapott felkérést. Prezentációja elején 
súlyos számadatokkal kezdett: 2050-re 10 milliárdan 
leszünk a földön, 70%-kal több élelmiszerre lesz 
szükségünk, miközben a klímaváltozás miatt 30%-kal 
kevesebb termőterületünk lesz ennek előállítására. Emiatt 
a modernizációt, a technikai fejlődést a mezőgazdaság, 
és azon belül a magyar agrárium sem kerülheti el. A 
mezőgazdasági termelékenység növekszik. Beruházási 
kedv és szándék is van a hazai szereplők részéről, a 
forrásból azonban még gyakran van hiány. Nagy István 
negatívumként hangsúlyozta ki, hogy az elmúlt 50-
100 évben termőtalajaink termőképessége 90%-kal 
csökkent, azaz a mezőgazdasági termelésre leginkább 
alkalmas területek mennyisége és minősége romlott. 

 A konferencia elején Pleschinger Gyula, a 
Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, Kovács Ferenc, 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, valamint 
Mádi Zoltán, az MKT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket.

 A Közgazdász-vándorgyűlés immár harmadik 
alkalommal Matolcsy György előadásával kezdődött. A 
Magyar Nemzeti Bank elnöke Magyar Modell 2.0 címet 
viselő előadását azzal kezdte, hogy jelenlegi globális 
kihívások során – utalt itt többek között a klímaváltozásra, 
melynek tényét megkérdőjelezhetetlennek nevezte – a 
legfontosabb célunk az kell, hogy legyen, hogy veszélyes 
vizeken is versenyben tudjunk maradni. Úgy véli, hogy 
ha jön a vihar, annak energiáit hasznosítani kell, a 
nehézségekben is meg kell találni a lehetőségeket. 
Világviszonylatban igen ritkának számít az, ha egy ország 
hét egymást követő évben sikeres felzárkózást produkál, 
és egy 2019-es pozitív mérleggel ezt Magyarország 
megvalósítaná. Az esetleges válságra való felkészülés 
fontosságát Lengyelország jó példájával mutatta meg, 
akinek gazdasága az előző válság viszontagságait 
ennek köszönhetően kevésbé érezte meg. Bár azokban 
az években a legsebezhetőbb országok közé tartoztunk, 
mostanra már kikerültünk a veszélyzónából és a kevésbé 
sebezhető országok között tartanak minket számon. 
Azaz bár sokat javult a helyzet és sikeres felzárkózást 
folytatunk, még van hova fejlődnünk. Ugyanakkor fél 
szemmel már az előrejelzésekre is kell figyelnünk, 
melyek a közeljövőben bekövetkező lassulást, 
megtorpanást, esetleg válságot prognosztizálnak. Ez,  
a 2008-as válsággal ellentétben, nem a lakáspiacról, 
hanem a reálgazdaságból indulhat ki. Hazánk gazdasági 
helyzetére hatással vannak a világgazdasági folyamatok 
is. Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi 
háború kicsit több is annál, mint kereskedelmi háború.

Szeptember 5. és 7. között az idei évben már 57. alkalommal került megrendezésre a Magyar Közgazdasági 
Társaság Közgazdász-vándorgyűlése. Az MKT legnagyobb szakmai rendezvényének ezúttal, 2014 után újra 
Nyíregyháza volt a házigazdája.
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 A pénteki napon a szokásokhoz híven a 
szekcióelőadásoké volt a főszerep. Az Életmód szekció 
sportgazdaságról szóló részét Szabó Tünde előadása 
nyitotta meg. A sportért felelős államtitkár a magyar 
sport jelenlegi helyzetéről beszélt. Elmondta, hogy 
a sport mint kiemelt ágazat számos fejlesztésben 
részesült és részesül. Ilyen például a látvány-
csapatsportágak TAO-támogatása, valamint a szinte 
minden sportágat érintő létesítmény-fejlesztések. 
Emellett szükséges a megfelelő képzés is, hiszen 
a szakemberekre, edzőkre a korábbiaknál nagyobb 
számban lesz szükség. Az olimpiai ezüstérmes úszó 
fontosnak jelölte meg a kiemelt hazai rendezésű 
események támogatását is. Rendezésben, szervezésben 
ráadásul kifejezetten jók vagyunk, a Magyarországon 
lebonyolított kontinens- és világversenyekről (legyen 
az felnőtt vagy ifjúsági) folyamatosan nagyon pozitív 
visszajelzések érkeznek a helyszínek felszereltségével 
és a szervezés színvonalával kapcsolatosan egyaránt. 
Szabó Tünde nagy jelentőségűnek tartja azt is, hogy 
2019-ben Budapest lett Európa Sportfővárosa. A hazai 
események kapcsán kiemelte, hogy azoknak gazdasági, 
sportpolitikai, társadalmi, környezeti, sportszakmai 
és technológiai  hatásai is vannak. A környezeti 
hatások ugyan gyakran negatívak (zajszennyezés, 
hulladékképződés stb.), de a fenntarthatósági 
szempontok egyre inkább előtérbe kerülnek a 
szervezésnél. Az előadás a Nemzeti Sportinformációs 
Rendszer bemutatásával zárult. Ennek a tesztüzeme már 
zajlik, a közeljövőben mindenki számára elérhetővé válik.

Nagy kihívás a generációváltás megoldása is, 
hiszen a magyar gazdák 50%-a 65 év feletti. A 
mezőgazdaság digitalizációjával, modernizációjával 
együtt ezt a fajta megújulást is sikeresen kellene 
abszolválni. A lehetőségekre, nehézségekre választ 
kell adnia a magyar agráriumnak is. Ennek érdekében 
a hazai Agrárminisztérium az Európai Unióban elsőként 
alakította ki digitális agrárstratégiáját. Ugyanakkor a 
mezőgazdasági szektor nehézségeihez a lakosság 
is hozzájárul. Évente átlagosan 68 kilogramm 
élelmiszerhulladékot termelünk, aminek legalább fele 
elkerülhető lenne. Az agrárminiszter szavait azzal 
zárta, hogy a klímaváltozás már itt van, azonban nem 
búslakodnunk kell emiatt, hanem cselekedni, hiszen 
– bár az agrárium az éghajlatváltozásnak  leginkább 
kitett szektor – ez mindannyiunk érdeke. Nagy István 
egy pozitív mutatószámmal búcsúzott: a magyar 
külkereskedelmi mérleghez az agrárium 50%-kal járul 
hozzá.

 Domonkos László úgy véli, hogy a gazdaság 
zöldítése nem mehet végbe a fehérítése nélkül, sőt, 
a gazdaság fehérítése elősegíti annak zöldítését is. 
Az Állami Számvevőszék elnöke hozzátette, hogy a 
nemzetgazdaság akkor lehet igazán versenyképes, ha a 
rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan használja 
fel a lehető legmagasabb, de ugyanakkor fenntartható 
jólét elérése érdekében – bár ő jobban szereti a „jóllét” 
kifejezést.

 A nyitó plenáris ülés záró előadója a 
versenyszférából érkezett. Bertrand Bonhomme a 
Michelin Csoport fenntartható fejlődésért felelős 
igazgatójaként egy 27 különböző iparágból érkező 
francia cég együttműködéséből létrejött tanulmányt 
mutatott be, mely a karbonsemlegesség elérését célozza 
meg és ennek potenciális eredményeit vizsgálja. A 
lehetséges eredmények között a gazdaság élénkülését, 
a környezetre és az egészségre gyakorolt pozitív 
hatásokat és az életminőség növekedését vizionálta.
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 A sportszekciót egy kerekasztal beszélgetés 
zárta, melyen Petrov Iván az utánpótlás úszóválogatott 
edzője, Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó és Knoch 
Viktor, olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó vett 
részt.

 A logisztika szekció az idei évben a logisztika 
fenntarthatósági aspektusait és annak lehetőségeit 
járta körbe. Az első előadást a győri Széchenyi István 
Egyetem professzorától, Szegedi Zoltántól hallgattuk. 
Tőle megtudhattuk, hogy a logisztika környezetkárosító 
hatásai között legtöbben a közlekedési oldalát tartják 
a legjelentősebbnek. Ez azonban gyakran összefügg 
a logisztikát érintő többi folyamattal, például a túlzott 
centralizáció irányába történő elmozdulással.

 Egri Imre és Hollik Csaba párosa a Budapest–
Belgrád vasútvonal fenntartható környezeti tényezőiről 
tájékoztatta a megjelenteket. A vasútvonal ugyan megvan, 
azonban felújítása egyre inkább előtérbe kerül, a magyar 
szakasza kínai beruházással, jelentős hitelfelvétel árán 
valósulna meg (még sem a kínai, sem a magyar fél 
által nincs aláírva). Fenntarthatósági szempontból több 
probléma is van, hiszen a személyszállító eszközök 
átlagéletkora 35 év fölött van. A magyarországi több, 
mint 7000 kilométeres vasúthálózatnak mindössze 40%-
a van elektromosítva.

 A szombati napon a záró plenáris ülésekre került 
sor. Ennek elején Hegedűs Éva, a Magyar Közgazdasági 
Társaság főtitkára és Seszták Oszkár, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a 
megjelenteket.

 Gazdaság-Egyetem-Sport címmel Bácsné Bába 
Éva és Bács Zoltán előadása következett. A Debreceni 
Egyetem oktatói a sport jelentőségéről beszéltek. 
Érdekes adalék volt, hogy bár a bevételek szempontjából 
a labdarúgás a legnépszerűbb, ebben a mutatóban 
nagyon jelentős az e-sport térnyerése is. Bár az erre 
költött összegek legnagyobb része még mindig Ázsiában 
jelenik meg, a növekvő tendencia a világ többi részén 
is megfigyelhető. A képzési rendszer átalakításának 
szükségességét az előadók is alátámasztották, 
felhívva a figyelmet arra, hogy a sportban jelenleg sok 
pozícióban végzettség nélkül is lehet dolgozni. Bács 
Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy az egyetemi 
hallgatók képviselik azt a korosztályt, mellyel a sport 
szempontjából is kiemelten érdemes foglalkozni. Az 
egyetemi  szerepvállalásban a Debreceni Egyetem is 
élen jár. A korábban nem kötelező testnevelésórák és 
elszórtan jelen lévő egyetemi sportegyesületek helyett 
manapság már komoly stratégiája és központi egyetemi 
versenysport-egyesülete van az intézménynek. Az 
egyetem kancellárja arra is kitért, hogy a sport az a 
terület, ami nem létszükségleti alapon szerveződik. 
(A mezőgazdaság és az élelmiszeripar a táplálkozási 
szükséglet, az ipari és szolgáltatói szektor pedig az 
életkörülmények biztosítása és az életminőség javítása 
miatt tekinthető létszükségleti területnek.) A DE-n 
2005-ben történt a rendszerszemléletű sportstratégia 
felállítása, azóta a sporttudományi képzések 
meghonosítása (2010-ben indult az első szak) és a 
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club mint versenysport-
egyesület fejlesztése is sikeresen lezajlott. A DEAC 2018 
óta kiemelt vidéki sportklub, ráadásul idén ünnepeli 
fennállásának 100. évfordulóját. A Sporttudományi 
Oktatóközpont 2015 óta működik. Készül az E-sport 
Központ is, melynek a Nagyerdei Stadion ad majd otthont, 
és várhatóan 2020-ban kerül átadásra. Reflektálva a 
Szabó Tünde nemzetközi eseményekről szóló diáira 
Bács Zoltán elmondta, hogy 2022-ben Debrecen és 
Miskolc közösen lesz házigazdája 6. Európai Egyetemi 
Játékoknak.
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A Párizsi Klímacélok (vállalt kötelezettségek) betartása 
esetén az összes EU-tagállamban GDP-növekmény 
várható 2030-ra. Ebben a rangsorban Lettország „vezet”, 
a kötelezettségek betartása majdnem 6%-os GDP-
növekedést okozna, Magyarország az ötödik helyen áll 
majdnem 2%-os várható növekménnyel. Áder János szerint 
a napelemek számának évenkénti duplázásával és Paks 
II elkészülésével Magyarország energiafelhasználása 
2030-ra 90%-ban széndioxid mentes lesz. Cél az is, hogy 
Magyarország erdősítettsége 21%-ról 27%-ra emelkedjen. 
Több más lépés mellett ezek is hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy hazánk 2050-re karbonsemlegessé váljon.

 Következő előadóként Bártfai-Mager Andrea 
kapott szót. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter szerint az erős állami vállalatok 
léte jó irányba tereli a versenyt. Ugyanis az Európai 
Unió tagországainak élmezőnyébe-kerüléshez sikeres 
állami cégekre van szükség. Az állami szerepvállalás 
erősítésére szerinte leginkább az energiatermelő és 
-elosztó ágazatokban lenne még inkább szükség.

 A Vándorgyűlés záróelőadását az előző évekhez 
hasonlóan ezúttal is Magyarország pénzügyminisztere, 
Varga Mihály tartotta. A prezentáció fő üzenete az volt, 
hogy a gazdasági életben lassulás várható, de nem 
recesszió. Az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt 
90 évben 16 lassulás volt, ebből csak négy (1929, 1938, 
1946, 2008) hozott nagy visszaesést, a többi esetben 
csak mérséklődött a növekedés, de nem volt csökkenés. 
A magyar gazdaság kevésbé kitett egy recessziónak, 
mint 2008-ban, hiszen a vállalatok és a lakosság 
hitelellátottsága is kisebb, a megtakarítások nagyobbak.
A konferencia zárásaként a korábbi évekkel ellentétben 
a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke nem 
jelentette be a 2020-as, 58. Közgazdász-vándorgyűlés 
helyszínét. Csak egy hónappal később, októberben 
lett kihirdetve, hogy Szeged lesz a házigazda.

 Az első előadást Magyarország köztársasági 
elnöke, Áder János tartotta. (A Magyar Közgazdasági 
Társaság 125 éves történelme során először vett 
részt köztársasági elnök az éves konferencián/
vándorgyűlésen.) A prezentáció elején két online kérdést 
tett fel az előadó (a menti.com oldal segítségével 
szavazhatott a hallgatóság), melynek eredménye szerint 
– kb. 170 válaszadó alapján – a részvevők többsége a 
korábbinál jelentősebbnek gondolja a klímaváltozást, és 
ennek okozójaként többségében az emberi tevékenységet 
nevezi meg. Áder János elmondta, hogy tény a 
klímaváltozás, az urbanizáció és a népesség növekedése 
is. Fontos adat, hogy az ivóvízfelhasználás kétszer, az 
energiafelhasználás háromszor olyan gyors ütemben 
növekszik, mint a népesség. A klímaváltozás tempója is 
bizonyított, a jelenlegi hőmérséklet-növekedés legalább 
tizenötször, legfeljebb harmincötször gyorsabb, mint a 
korábbi felmelegedéseké. A köztársasági elnök felhívta 
a figyelmet arra, hogy a klímaváltozáshoz az iparosítás, a 
fosszilis energiák túlzott felhasználása, a talajerózió és 
a műanyagszennyezés is nagyban hozzájárul. Érdekes 
része volt az előadásnak a méhek értékéről szóló, 
hiszen nemcsak a méz elkészüléséhez, hanem sok más 
növény (köztük alapvető élelmiszerek) beporzásához is 
nélkülözhetetlenek a beporzó rovarok. A változásoknak 
közegészségügyi hatásai is vannak: évente világszerte 4 
millióan halnak meg légszennyezettség miatt, miközben 
fegyveres konfliktusban 2000 óta 1 millió ember halt 
meg. Az előadás vége felé, a gyorsuló klímaváltozás 
és a társadalmi, gazdasági következmények után a 
köztársasági elnök Magyarországra is kitért. A hazai 
helyzet  összességében nem annyira rossz. 1990 és 
2017 között a szén-dioxid kibocsátásunk 31,9%-kal 
csökkent, ez tizedre pontosan ugyanakkora érték, mint 
Dániáé. Magyarországon az egy főre eső éves szén-
dioxid kibocsátás 5,4 tonna, miközben az Európai Unió 
átlaga majdnem 8, Kína átlaga 9, az Egyesült Államoké 
pedig évek óta 10 és 20 között van.

Tóth Marcell
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 A konferencia elején Koltay András, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektora, majd Gál András Levente, 
a Digitális Jólét Program szakmai vezetője köszöntötte 
a résztvevőket, és sor került a két intézmény közötti 
együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására.
Az első előadást Tuzson Bence, a Miniszterelnökség 
közszolgáltatásért felelős államtitkára tartotta, melyben 
a digitalizációra való nyitottság fontosságára hívta 
fel a figyelmet. Elmondta, hogy a cél, hogy 2030-ra 
Magyarország Európa élmezőnyébe kerüljön a digitális 
világ és az okos megoldások terén. Ezen társadalmi célok 
eléréséhez a közigazgatás digitálissá és adatalapúvá 
tétele szükséges.

 „Digitalizációs folyamatok Magyarországon” 
címmel tartott előadást Solymár Károly Balázs. 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
infokommunikációért felelős helyettes államtitkára 
elmondta, hogy a digitális gazdaság és -társadalom–
mutatóban, azaz a DESI-indexben a mezőny hátsó 
felében helyezkedünk el. Bár sok tényezőben, például 
sávszélességben világszinten is versenyképesek 
vagyunk, a humántőke és kompetenciák terén (amely 
jelentős súllyal szerepel a DESI-indexben) még sokat 
kell fejlődnünk ahhoz, hogy elérjük céljainkat. A digitális 
gazdasággal azért is érdemes foglalkozni, mert a 
magyar GDP több, mint ötödét közvetve ez a szektor 
állítja elő, amiben élen járunk Európában. A KKV-k közül 
is azok lehetnek versenyképesek, amelyek felismerik a 
digitalizáció jelentőségét, ilyen irányú fejlesztéseiket 
számos állami pályázat is támogatja.

 A Belügyminisztérium által koordinált 
okosváros-fejlesztési projektet Dukai Miklós mutatta 
be. Az önkormányzati helyettes államtitkár a Monoron 
zajló technológiai és településfejlesztési pilot 
projektről beszélt. A cél egy olyan okosváros-fejlesztés, 
amelynek elemei a lakosságot, az önkormányzatot és 
az államot szolgálják, és mintaként felhasználhatók 
más települések számára is. A projekt, mely a tervek 
szerint 2020 végére készül el, közel 1 milliárd forint 
értékű okos fejlesztést fog megvalósítani a városban. A 
központi platformszolgáltatás részeként többek között 
települési térinformatikai platform, városkártya vagy 
mobilapplikáció is várható. A célzott beavatkozások 
között közvilágítás-fejlesztésre, intelligens 
épületüzemeltetésre, okos utcára (okos zebrákkal és 
internetelérési pontokkal), okos iskolára, várostárcára, a 
térfigyelő rendszer korszerűsítésére, valamint intelligens 
kisvárosi közlekedés megvalósítására kerül majd sor.

 A Civitas Spaiens konferencia idei 
vendégországa Lengyelország volt. Előadóként a lengyel 
URBACT kontaktpont szakértője, Aldo Vargas Tetmajer 
képviselete az országot a plenáris ülésen. Vargas 
Lengyelország okosváros-fejlesztéseit osztotta meg 
a hallgatósággal. Ebből megtudtuk, hogy a különféle 
szakpolitikai stratégiákban már 2015 óta megjelent az 
okos város fogalma. Az országban jelenleg 25 kiemelt 
projekt zajlik ebben a témában, melyből 2 nagyvárosra, 
23 pedig kisvárosra vonatkozik. Fontos szempont a 
projektekben, hogy a smart city fejlesztések során 
a társadalmi részvétel is jelen legyen. Ezek mellett 
az URBACT keretein belül is számos kisebb vagy 
nagyobb projekt megvalósítása is folyamatban van. 
Vargas előadása végén felhívta a figyelmet arra, hogy 
a településfejlesztők világkonferenciája, a World Urban 
Forum 2022-ben Katowicében lesz megtartva, melyre 
ezúton is meginvitálta a hallgatóságot.

Civitas Sapiens ’19 – Okos város szakmai konferencia
Hagyományteremtő jelleggel került megrendezésre a Miniszterelnökség fővédnökségével a Digitális Jólét Program, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Lechner Tudásközpont által szervezett Civitas Sapiens ’19 – Okos város 
szakmai konferencia. A szeptember 19-i esemény házigazdája az NKE Ludovika Campusa volt.
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 A plenáris ülés zárásaként egy 10 okos 
megoldást bemutató Smart Pitching versenyre került sor, 
ahol az előadóknak fejenként 3 percben volt lehetőségük 
bemutatni okos megoldásaikat. A közönségszavazás 
alapján a PearlEnterprises által fejlesztett okos zebra 
végzett az első helyen.

 A „Digitalizáció a településfejlesztésben”-
kerekasztal Tózsa István (a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem egyetemi tanára) vezetésével zajlott, résztvevők 
voltak Sík András (Lechner Tudásközpont), Rupp Zoltán 
(Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) és Rostás 
Zoltán (ZalaZone). Sík Andrástól megtudtuk, hogy a 
településfejlesztés egy körkörös folyamat. Tózsa István 
szerint a fejlesztés tervezésekor a „mit?” és a „miért?” 
kérdéseket kell megválaszolnunk, ez után térhetünk 
rá, hogy „hol? és „hogyan?”. A legnagyobb kihívások 
és veszélyek közül Rupp Zoltán a fenntarthatóságot 
nevezte meg, Rostás Zoltán azt, hogy tudjuk-e tartani a 
lépést a technológiai fejlesztésekkel, Sík András pedig a 
deperszonalizációt.

 A „Városmenedzsment”-kerekasztal Kaiser 
Tamás (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 
dékánhelyettese) vezetésével zajlott, résztvevők voltak 
Sain Mátyás (Lechner Tudásközpont), Borbola István 
György (Békéscsaba polgármesteri tanácsadója), Jakab 
András (Székelyudvarhely városmenedzsere) és Széles 
András (Tamási alpolgármestere). A mini workshopból 
kiderült, hogy az eltérő városméretből adódóan eltérő 
méretű okos megoldásokra van szükség, ráadásul mivel 
minden település más, városspecifikus beavatkozásokra, 
fejlesztésekre kell fókuszálni.

 A konferencia végén Jobbágy László, a Digitális 
Jólét Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, valamint 
Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai 
helyettes államtitkára osztotta meg a hallgatósággal a 
záró gondolatokat.

Tóth Marcell
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 Ahogy a nevében is szerepel, célja, hogy július 
hónapban a kezdeményezéshez csatlakozók (vagy más 
szóval élve a kihívásban résztvevők) minimalizálják vagy 
akár nullára csökkentség műanyag-kibocsátásukat, azaz 
ügyeljenek rá, hogy tevékenységük során ne hozzanak 
létre műanyag-hulladékot. A kezdeményezéshez az 
idei évben a GazMag szerkesztősége is csatlakozott. 
(Magazinunk majdnem egyidős a Műanyagmentes 
Júliussal, ugyanis 2011 szeptembere óta működünk.) 
Ennek az egy hónapnak a tapasztalatait igyekszünk 
megosztani olvasóinkkal ebben a cikkben.

Július 1.
A hónap első napja, tehát innentől kezdve kellett műanyag-
hulladék nélkül végezni a magazin munkájához köthető 
tevékenységeket, munkavégzést, megbeszéléseket, 
csapatépítéseket.
Ezen a napon mindössze egy helyszínbejáráson vettünk 
részt, amely során nem is keletkezett semmilyen tiltott 
hulladék.

Július 10.
Ezen a napon már erősebb volt a kísértés. A GazMag 
képviseletében egy fél napos digitális workshopon 
vettem részt Győrben. Bár az oktatás, előadás része 
hasznosnak bizonyult, aki vett már részt hasonló 
fejtágításon, az tapasztalhatta, hogy a rövid szünetben 
jól esik a teremből kimozdulni, esetleg valami frissítővel 
újabb adag energiát a szervezetbe juttatni. Itt gördült 
akadály a műanyagmentesség-projektünk elé, ugyanis 
a szünetben csak automatából volt lehetőség kávét 
beszerezni, az meg ugye műanyag poharat adna 
(ráadásul még műanyag keverő pálcikát is, pedig cukor 
nélkül iszom), így letettem eme igényemről, maradt a 
saját edényben otthonról hozott csapvíz, és már tértem 
is vissza az előadóterembe a második félidőre.

Július 17.
A Pallas Athéné Könyvkiadó aktuális eseményén 
vettem részt. A Bölcs Várban rendezett könyvbemutató 
(Mintzberg: Esti mesék menedzsereknek) érdekes és 
élvezetes volt, ezt követően pedig a hagyományokhoz 
híven állófogadással vendégelték meg a hallgatóságot. 
Bár tartottam tőle, hogy nem így lesz, de szerencsére 
teljesen műanyagmentes volt a fogadás: üvegpoharak, 
porcelántányérok, fa nyársak és fogpiszkálók vártak 
minket. És persze ízletes ételek.

Július 24.
Kiállítás-megnyitón voltunk a Komáromi Klapka György 
Múzeumban. A Vitányvár feltárásáról szóló időszaki 
kiállítást a tatai Kuny Domokos Múzeum igazgatója, 
Schmidtmayer Richárd előadása vezette fel. Mivel a 
múzeumnak aznap másik programja is volt (ahol az ELTE 
régészei is nagy létszámban képviseltették magukat), és 
egyben az utolsó nyári rendezvény, így a sokéves tradíciók 
alapján ezúttal is tortával várták az érdeklődőket. 
Itt azonban a fenntarthatósági szempontok nem 
érvényesültek, hiszen műanyagpohár, műanyagtányér és 
műanyag villa alkotta az egyszerhasználatos értkészletet. 
A rendezvény informatív és jó hangulatú volt, azonban 
jelentős mennyiségű felesleges műanyaghulladék 
kibocsátásával járt együtt.

Műanyagmentes Július
Az internetet böngészve gyakran akadhatunk különféle aktuális kihívásokra, amelyek részvételére vagy teljesítésére 
buzdítják az ember. Van köztük jópofa dolog, de akad közöttük kifejezetten primitív vagy akár veszélyes is. A 2011-
ben Ausztráliában életre hívott „Műanyagmentes Július” egyértelműen a hasznos, értelmes kezdeményezések 
közé sorolható, ugyanis a fenntarthatóságra, környezetvédelemre, hulladék-kibocsátásunk csökkentésére hívja 
fel a figyelmet.
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Július 30-31.
Szerkesztőségünk évek óta visszajáró vendége az 
Ördögkatlan Fesztiválnak. Bár a több napos zenei- és 
művészeti fesztivál nagy része augusztusra tehető, az 
első két nap még az év hetedik hónapjába esett, így 
érdemes legalább ezt az időszakot a „Műanyagmentes 
Július” szemüvegén keresztül is nézni. A fesztiválok 
esetén a hulladékképződés mindig sarkalatos pont, 
ugyanis a különböző helyszínekre kitelepülő étkező- 
és/vagy italos bódék szolgáltatását általában rövid 
időre veszik igénybe az emberek, ugyanakkor a leutazó 
árusok költséghatékonysági szempontból nem a tartós 
üveg, porcelán, fém edényeket, hanem a jóval olcsóbban 
beszerezhető papír vagy műanyag eszközöket viszik 
magukkal. Ugyanakkor az el múlt években egyre 
több nagyobb rendezvényen jelentek meg a tartós 
műanyag ivóedények, az úgynevezett repoharak is. Ezek 
keményebb és strapabíróbb anyagúak, és könnyebben 
tisztíthatók. Egy bizonyos összegért lehet beszerezni 
őket, azonban később ugyanazért az árért vissza is lehet 
adni őket, ha már nincs rájuk többé szükségünk. Ez a 
rendszer az idei évben már az Ördögkatlanon is elég jól 
működött, azaz a környezettudatosabb fesztiválozóknak 
nem kellett minden egyes pohár bort egy-egy újabb, 
egyszer használatos pohárból meginnia. Ezen kívül a 
fesztiválon több helyen is szelektív módon gyűjtötték a 
hulladékot (bár volt, ahol pont műanyag kukászsákokba).
 

Az általunk látogatott rendezvények összegzése:
 Elég vegyes a kép. Bár július során nem vettünk 
részt túlságosan sok eseményen (a szakmai programok, 
konferenciák esetében a július-augusztus egyértelműen 
uborkaszezonnak számít), azt tapasztaltuk, hogy 
kifejezetten a „Műanyagmentes Július” kezdeményezésre 
egyik helyen sem hívták fel a figyelmet. Ennek ellenére 
több helyen is észrevehetők voltak a környezettudatos, 
műanyagmentes megoldások, noha az is előfordult, 
hogy teljes egészében figyelmen kívül hagyták azokat..

Saját tevékenységünk összegzése:
 Itt már jóval egyértelműbb volt a kép. A 
szerkesztőség működése során sikerült minimalizálni a 
műanyaghulladék-termelést. (Igaz, nálunk ez egyébként 
sem egy magas mutató.) Munkavégzésünk, utazásaink 
során kerültük a műanyag flakonok és poharak 
használatát, szívószálat például sosem szoktunk kérni. 
(Bár vannak olyan vendéglátóipari egységek, akik sajnos 
automatikusan beleteszik a pohárba. Ebben az esetben 
sajnos nincs mit tenni, mert ha nem is használjuk, 
ugyanúgy a szemétbe kerül.) Home office-módon 
működő „irodáink” alapból műanyagmentesek. Ugyan 
vásárláskor igyekszem elkerülni a műanyag zacskók 
használatát (elvégre ott a hátizsák vagy a vászontáska), 
ha mégis szert teszek egy-egy ilyen darabra, azt hosszú 
időn keresztül használom.
 Ettől függetlenül nálunk is bőven van min javítani 
a műanyagmentesség és a környezettudatosság terén. 
Habár a GazMag-ot működése során nemcsak júliusban, 
hanem az év másik tizenegy hónapjában is ez a 
mentalitás jellemezi, sajnos nem minden munkatársunk 
törekszik ugyanerre az élete többi területén, például 
otthoni tevékenységei során vagy más munkahelyein. 
Szóval lesz lehetőség újabb célokat kitűzni a következő 
„Műanyagmentes Július” során is.
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 Ha egy rendezvényre valaki egymást követő 
ötödik évben is visszatér, az mindenképpen pozitív 
visszajelzés az adott esemény számára. Bár újságíróként 
némiképp más a helyzet, hiszen nemcsak kikapcsolódni, 
hanem kicsit dolgozni is érkezünk az Ördögkatlanra, 
valamiért mégis évről-évre az ország legdélebbi 
fesztiválját választjuk az egyébként egyre nagyobb 
számú kínálatból.

 A Katlan története 2008 óta íródik, és így, túl a 
tízen már érezhető, hogy a népszerűsége egyre csak 
növekszik, ami a fesztiválozók igen magas számában is 
megmutatkozik. Ennek egyetlen kellemetlen hozadéka, 
hogy a színházi előadásokra egyre nehezebb bejutni. A 
koncertekkel, kiállításokkal ellentétben a színdarabok 
fedett, ebből kifolyólag véges befogadóképességű 
helyszíneken (mint például tornaterem, pajta, Mokos 
Pincészet) kerülnek lebonyolításra, ahova az érdeklődők 
csak sorszámokkal tudnak belépni. Ezeket személyesen 
a reggeli nyitáskor, vagy a sorsolással dolgozó 
mobilapplikáció segítségével lehet megszerezni. A 
második lehetőséghez szerencse is szükséges, az 
elsőhöz pedig kitartás, hiszen a sátorral, hálózsákkal 
érkező lelkes katlanozók sokszor már éjjel, a koncertek 
után elkezdik a sorban állást (vagy épp -ülést vagy 
-alvást).

 Megtehetik, hiszen a rendezvény mezítlábas 
jellege miatt nincs egy központi sátortábor, mindenki 
úgy szerez magának szállást, ahogy tud. Van ugyan 
egy-két kisebb elkerített terület a sátorozók számára, 
de a házigazda falvak (Nagyharsány, Kisharsány, 
Beremend, Villánykövesd, Palkonya) lakosságának is jó 
bevételszerzési lehetőség egy-egy szabad szoba, vagy 
az udvaron 1-2 sátorhely kiadása.

 Ez a többnapos mezítlábas életmód ugyanakkor 
jobban ki van téve az időjárás viszontagságainak, ami 
az idei Ördögkatlant nem is kímélte. Bár a GazMag-os 
csapat egyéb elfoglaltságok miatt idén nem tudott végig 
maradni és a pénteki viharos eső csak a hazaúton ért el 
minket, a hétvégét is a Katlanon töltők számára extrém 
nehézséget jelentett. A hatalmas és nagyon intenzív 
csapadék megtépázta a sátoros szállásokat, ráadásul 
a programok jelentős részét átírta. A könnyűzenei 
koncertek nagyrésze mellett többek között a beremendi 
domboldalra meghirdetett Háry János opera is elmaradt. 
Ez utóbbinak a délelőttre meghirdetett opera-beavatója 
a helyi templomban hatalmas sikert hozott, hiszen 
teljesen megtelt a helyszín. A beavató egy-két elhangzó 
ária mellett informatív és érdekes módon mutatta be a 
Háry-operát és Kodály Zoltán munkásságát egyaránt. 
Olyan figyelemfelkeltő stílusú előadás volt, amilyennek 
az iskolai ének-zene óráknak is lenniük kellene.

 Az Ördögkatlan Fesztivál egyedi légkörét és 
a Baranyai-dombság természeti szépségeit a Villányi 
borvidék jobbnál-jobb borai teszik még kellemesebbé. Bár 
a legtöbb helyszínen vannak kitelepülések a különböző 
pincészetekből, a felfedező kedvű fesztiválozók akár a 
helyi pincesorokat is meglátogathatják Villánykövesden 
és Palkonyán, vagy akár a házigazda települések között 
található Villányban.

XII. Ördögkatlan Fesztivál
A GazMag szerkesztősége ötödik éve visszajáró látogatója az Ördögkatlan Fesztiválnak. A július 30. és augusztus 
3. között immár tizenkettedik alkalommal megrendezett esemény üde színfoltja a hazai fesztiválok egyre szélesedő 
palettájának.



 Úgy hiszem, arra már nincs szükség, hogy 
ezen a platformon bárkinek is bemutassam a finn 
srácok munkásságát. Inkább csak annyit írok, hogy az 
előző albumon talált megannyi altatódal után nagyon 
reméltem, hogy egy kicsit élettel telibb anyagot kapunk 
az Ultraviolet sávjain.
Nos, minden további nélkül, akkor lássuk is, hogy sikerült.

 Az album a Dancing on Broken Glass című 
modern, rádióbarát dallal nyit. Kellemes, habkönnyű 
hangulata van, egy új, derűs nap ígéretével, amit erősít 
az ehhez tartozó klip is. 
 Ennek ellentéteként követi a My Dark Disquiet, 
ami már inkább egy epikus háttérhangzással megtoldott 
futam a neonfényes sugárúton. Az egész szám már 
önmagában egy komplett sztorinak érződik. És ha már 
sztorik, akkor ezt lelkesen követi a következő klipszám, 
a False Kings. Sokan a videója miatt egy James Bond-
soundtrackbe szeretnék sorolni, ami persze, popularitást 
nézve jót tenne neki, ám enélkül is egy kellemes darab. 
A refrén napokig benne tud maradni az ember fejében. 
Kevésbé a Fool’s Paradise, ami bár hangulatban 
visszarepít 10 évet a Revolution Roulette albumukhoz, 
mégsem sikerül az ingerküszöbömet tovább tolnia a 
“kellemes töltelék” mutatón túl.
 A Standstill című tételben erősen trilláznak a 
nosztalgia húrjaimon, kapásból két dal hangulatát is 
visszaidézi számomra az első albumról. Az egyszerűsége 
az erőssége, csak egy gitár és ének, és máris kész egy 
ízig-vérig klasszikus POTF szám! Ezt követi egy újabb 
váltás, mivel a The Sweet Escape úgy kezdődik mint egy 
Massive Attack vagy Madonna dal az andalító szinti-
nyitással. Ám szépen összeáll a kép, amint Marko hangja 
csatlakozik ehhez a sötétítők mögötti félhomályos 
világhoz. Ezt a dalt hallgatva, sosem hittem volna, hogy 
a srácok valaha olyan zenét fognak írni, amire szívesen 
szeretkezne az ember, de ez most sikerült. Pipa.
 Ezek után a Moments Before the Storm ráz 
vissza minket a valóság talajára, ahogy hangorkánként 
robban be a refrénje, amiben kész felüdülés végre egy 
gitárszólót hallani.

 Hamar lecsendesülnek a kedélyek az In a Perfect World 
melankolikus vágyakozásában, ami egy jobb, tökéletes 
világ után való sóvárgást idéz, a változás ígéretével. A 
Biblia ezt úgy azonosítja, hogy Újvilág. A Poets esetében 
pedig egy újabb klasszikussal azonosíthatjuk ezt a dalt.
 Elkerülve az álmosság leheletét és a 
sztereotípiákat, az Angel című számban újra kigyúlnak 
a neonfények és sebességet váltunk, ami ismét távolabb 
nyúl a hagyományos rock határain. Szerencsére, nem lóg 
bilibe a kezünk, sőt, egy igen szimpatikus és energikus 
számot kapunk cserébe, amit a Choir of Cicadas zár, 
mint utolsó dal. Kissé karakteridegen itt számomra a 
templomi orgona hangja; az egész így egy karácsonyi 
imádságnak hangzik 1922-ből. Úgy tűnik, a régebben 
jellemző albumzáró balladát a következő korongra 
tartogatják, illetve megízlelhettük a The Sweet Escape 
esetében.

 Összegezve, sokkal szimpatikusabb anyag, 
mint a Clearview, és bár nem nevezném egy kifejezett 
rock albumnak, az tény, hogy úgy sikerült stilisztikai 
felfedezőútra indulnia az együttesnek, hogy közben nem 
felejtették el a saját védjegyeik lenyomatát otthagyni 
minden egyes tételen.

Lemezkritika: Poets of the Fall - Ultraviolet
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