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PLENÁRIS ELŐADÁSOK
DR. KOVÁCS LEVENTE
A magyar bankszektor helyzete régiós vetületben
A 2008-ban kezdődő pénzügyi eredetű gazdasági válság legmélyebben és leghosszabban Európát
sújtotta. Legfőképpen a pénzügyi eredet miatt az európai bankok a közvélemény és a politikai sárdobálás tartós
céltáblájává váltak. A hitelességi, felelősségi, morális és bizalmi kérdések mellett a hitelintézeti szektor
újra(túl)szabályozása megtörtént, mely önmagában is visszavetette a hatékonyságot és a kreativitást, valamint új
pénzügyi terhek (bankadó, tranzakciós adó, devizahitelek rendezése, stb.) jelentek meg számos európai országban.
A gazdaság és a bankszektor kölcsönös egymásrautaltsága alapján az egyik pontos helyzete a másikét is
valóságosan mutatja meg. A magyar gazdaság helyzetértékelését, kilátásait és lehetőségeit felvázolandó az
előadás során bemutatásra kerül, hogy a magyar bankszektor aktivitása, lényeges tevékenységeinek változása,
eredményessége és tendenciái hogyan viszonyulnak a nyugat-balkáni (román, bolgár, horvát), a többi visegrádi
(szlovák, cseh, lengyel) és az európai centrum-országok adataihoz.

DR. RECHNITZER JÁNOS
A tér jövője, a jövő terei
Az előadás azt kísérli meg bemutatni, hogy a térszemléletben, a térbeli gondolkodásban milyen
változások következtek be az elmúlt években. Megváltozott az ország pozicionálása, hiszen az európai dimenziók
mellett egyre nagyobb szereppel bírnak a kelet-közép-európai összehasonlítások. Ebben a nagyrégióban helyezzük
el Magyarországot, s bemutatjuk a helyzetét, annak alakulását, kitérve arra, hogy a több ország erősen feljött, sőt
megelőzte hazánkat a gazdasági, de más társadalmi mutatókban egyaránt. A nagytérség regionális szerkezetében
szintén különbségek figyelhetők meg, így az EU-csatlakozás óta látványosan kiemelkednek a fővárosok és a
nyugati régiók, így a területi különbségek kettősségét tapasztaljuk (nyugat-kelet, főváros és más régiók), ami
vélhetően egy fejlődési stádium. Kitérünk a magyar térszerkezet átalakulására, jelezzük a tartós területi
különbségeket, utalva annak jellemzőire és keresve az okok egyre bonyolultabb rendszerét az útfüggéstől az
támogatási rendszer átalakulásán át egészen az intézményi rendszer megváltozásáig. Az előadás
összefoglalójában hangsúlyozzuk a térbeli szemlélet és gondolkodás szükségességét, egyben felelős térszemléletű
fejlesztés kérdéseit vetjük fel, aminek alapjai, sőt több jó gyakorlata már megfigyelhetők hazánkban.

DR. STURCZ ZOLTÁN
Szakmatörténet és szaknyelvtörténet Brassai Bankismeret című művében
A legnagyobb magyarnak, Széchenyi Istvánnak a reformkori nagy művei – Hitel, Világ, Stádium –
rendkívüli hatással voltak kortársaira. Gondolataiból kiindulva a hitel, a bank, apénzügyek kérdésköre sokakat
inspirált hasonló tematikájú munkák, tervezetek írására. Az erdélyi polihisztor, Brassai Sámuel (1797–1897) is
ezen alkotók sorába tartozott.
Brassai nyelvalkotó és főleg szaknyelvalkotó tevékenysége kevésbé feltárt, pedig ez irányú
munkássága igen sokoldalú, mivel polihisztorként számos, egymástól távol álló tudományágat, egyben
szaknyelvet művelt. A tudományágak között az egyik – a szakmatörténeti, gazdaságtörténeti szempontból jól
feltárt gazdaságtudomány –, amivel évtizedeken át foglalkozott. Ennek szaknyelvi világát bátran formálta,
alakította, és egyben a témakörben alkotó szerzőtársait is hasonló művek írására sarkallta. Legismertebb és
egyben legnagyobb terjedelmű gazdaságtudományi munkáján: a Bankismeret-en (1842) túl mintegy negyven
tágabb értelemben vett gazdasági tárgyú művet, tanulmánysorozatot, cikket írt: részben tudományos, részben
ismeretterjesztő jelleggel. Brassai a maga gazdasági szaknyelvét ugyanúgy, mint az általa művelt egyéb más
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tudományágak szaknyelvét, nyelvészeti alapelveinek – mondatközpontúságának –, sajátos stílusának, egyéni
szóalkotási, mondhatni nyelvtechnológiai módszereinek megfelelően alakította. Különböző műfajokra, szerepekre
is bontható nyelvalkotó, szövegalkotó tevékenysége az erdélyi, de egyben a tágabb magyar gazdasági
szaknyelvtörténet szerves részét képezi. Munkássága párhuzamba állítható a korabeli, más, hasonló témájú
magyar művekkel is, és megállapítható, hogy művei – mind szakmatörténeti, mind szaknyelvtörténeti, mind
pedig szakmai nyelvművelési szempontból – az egyetemes magyar kultúrtörténet és tudománytörténet
kiemelkedő alkotásaiként tarthatók számon.

DR. NAGY MAYA
(tanszékvezető professzor, Velencei Képzőművészeti Akadémia)
30 év oktatási tapasztalata az Olaszországi Képzőművészeti Akadémiákon–
honnan jöttünk és hová megyünk?
Művészeti gyakorlatot édesanyámtól, Kovács Mária szobrászművésztől tanultam, művészeti teóriát
pedig édesapámtól, Dr. Nagy Zoltán művészettörténésztől, az ikonológiai iskola képviselőjétől. A művészeti
technikumot és a Képzőművészeti Akadémiát Itáliában végeztem. Mesterem a híres Remo Brindizìsi, az „Új
figuráció” művészeti tendencia képviselője volt.
Az Akadémia elvégzése után 1985-ben kapcsolódtam be a felsőoktatási rendszerbe. Előadásomban
felvázolom az itáliai képzőművészeti felsőoktatás múlt- és jelenbeli helyzetét, beszámolok több mint 30 éves
oktatási tapasztalataimról.

1.

SZEKCIÓ: MŰVÉSZETTÖRTÉNET

DR. NAGYMIHÁLYI GÉZA
(görög katolikus lelkész, művészettörténész, professzor emeritus)
A Kárpát-medence bizánci kultúrájának latinizálási kísérletei
Nagy Szent Konstantin császár 330-ban áthelyezte a Birodalom központját Rómából Bizáncba, a későbbi
Konstantinápolyba. Ezzel kezdetét vette egy több mint ezer éven át tartó sajátságos, a mai napig hatást gyakorló
kulturális, művészeti és vallásos rendszer kialakulása. Ezek főbb jellegzetességeinek méltatása után rátérünk a
bizánci kultúra és a magyarság kapcsolatának kérdésére, amely a honfoglalás előtti kortól napjainkig nyomon
követhető. Speciális – és a magyar történetírásban szinte ismeretlen – az Ungvári Unió, illetve a magyar görög
katolikusság létrejötte 1646-ban. Ez együtt járt a bizánci hagyományok lassú elfelejtésével és a nyugati
hagyományok erősödésével. Ennek a folyamatnak a II. Vatikáni Zsinat vetett véget az ősi hagyományokhoz való
visszatérésről szóló határozatával (1964) amely hatalmas szellemi vitákat, és elismerésre méltó eredményeket
hozott. A témát az alábbiak szerint rendszerezzük:
A bizánci kultúra eredete, és főbb jellegzetességei.
A bizánci kultúra és a magyarság az Ungvári Unióig. (1646)
A magyar görög katolikusság és a hagyományvesztés évszázadai. Templomépítészet,
ikonográfia, liturgia, és mentalitás.
A II. Vatikáni Zsinat határozata és annak hatása (1964).
A bizánci hagyomány újjáéledése és a jelen helyzet.
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DR. LAKATOS ANDOR
(főiskolai docens,Tomori Pál Főiskola– levéltárvezető, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Mária-enciklopédia 1950-51, 2015-16. –Szűz Mária tiszteletének forrásai az újkori Kalocsai
Főegyházmegyében
1950-ben, nemzetközi kezdeményezésre a Kalocsai Főegyházmegyében is jelentéseket kértek a papságtól,
Szűz Mária tiszteletének múltjáról és jelenéről. Hónapokon át szorgalmasan gyűjtötték és szerkesztették a
kérdőívekre adott válaszokat, s a vizsgálat eredményét természetesen publikálni szerették volna, de a politikai
változások (Grősz József érsek koncepciós pere s a kapcsolódó börtönbüntetések) miatt ez az anyag végül a
„fiókban maradt”.65 év múltán, az egykori adatgyűjtésből forráskiadvány készült, s így lehetővé vált a jelentések
szövegének sokoldalú használata, kutatása. Az előadás bemutatja a 2016-ban megjelent kalocsai Máriaenciklopédiát, mely történeti, néprajzi, művészettörténeti stb. szempontból is sok tanulságot, gazdag információs
anyagot tartalmaz.

KISSNÉ DR. BUDAI RITA
(főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola)
Rippl-Rónai József (1861-1927) Grácia-képeinek értelmezése és előzményei
Rippl-Rónai József kerti aktos festményeit nevezem összefoglalóan Grácia-képeknek, melyekből egész
sorozatot festett vidéki alkotóhelyén, a Kaposvár melletti Róma-villában az 1910-es évek elején. E művek
érdekessége nem csupán az, hogy a művész a hétköznapi valóság jeleneteire vetítette rá az idealizált női alakokat,
melyek az esztétikum világát jelenítették meg számára, hanem hogy e téma már egészen korai, párizsi művein is
megtalálható, tehát véleményem szerint festészete egyik főmotívumának tekinthető. Rippl-Rónai aktábrázolására
erősen hatottak a francia szimbolisták művei, valamit itáliai útjainak friss élménye, talán ez utóbbi inspirálta a
képcímekben megjelenő mitológiai utalást is. E képeket a festő nagy méretű pannók tervének tekintette, melyek
azonban soha nem készültek el, így is vallanak viszont arról a szerepről, amelyben a művész önmagát látta.

REICHERT ESZTER
(MA-hallgató, PPKE BTK)
Képzőművészet és irodalom kapcsolata Szántó Piroska életművében
Kép és szöveg viszonya, értelmezése még sok kérdést tartogat a művészek és a művészettörténészek
számára. Úgy gondolom, Szántó Piroska és férje, Vas István munkássága jó példa ennek a területnek a
vizsgálatára. Az irodalom hat a képzőművészetre, és az állítás fordítva is igaz természetesen. De mi történik,
amikor egy festő és egy költő köti össze az életét? Hogyan hat ez a munkásságukra? Szántó Piroska
művészetében megfogott az a nőkre jellemző érzékenység, amit alkotásai közvetítenek. Ennek hatására elkezdtem
kutatni művei után és rá kellett jönnöm, hogy Szántó Piroska nem csupán festő, de kiváló író, vagy ahogyan ő
fogalmaz „krónikás” is volt. Könyveinek olvasása hozta felszínre a szakdolgozatom témáját, a képzőművészet és
irodalom kapcsolatát, mely Szántó Piroska esetében meglehetősen bonyolult, több aspektusból is vizsgálható
kérdés.

SZALAY GYÖNGY
(galériavezető, Műveleti Terület Galéria)
Szimbolikus párviadal
A középkori Magyarország falusi templomaiban széles körben elterjedt egy ikonográfiai típus László
király és a kun vitéz összecsapásáról. A freskókon megelevenedő ún. kerlési kaland a Jó és a Rossz szimbolikus
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küzdelméről tudósít, vagy csak a korban szokásos szimpla nőrablással van dolgunk? Szent László hősi tettével
legyőzte a pogányt és az egész keresztény világ védelmezőjévé lépett elő, ami indokolja, hogy a papság megtűrte a
profán történetet a szent térben a szentek és mártírok társaságában, a megfestett szent
legendákszomszédságában.
A dolgozat a falképek szimbolikus ikonográfiai elemeinek vizsgálatára szorítkozik: alakok, állatok,
növények, tárgyak, ábrázolás, színszimbolika segítségével juthatunk közelebb a kozmikus magasságba emelt
vitézi küzdelemhez, melynek páratlan karrierjéből az erősödő keresztény egyház kiválóan profitált. A Jó és a
Rossz harca során a kozmikus erőegyensúly mégiscsak megbomlik, győz a Jó, a Világosság, azaz a Keresztény Hit
a Sötétség erőivel szemben, amit el kellett magyarázni a falvak iskolázatlan népének.
Részletesebb feldolgozásra 3 szerencsésen feltárt erdélyi templom (Bögöz, Gelence,
Homoródkarácsonyfalva) képszalagját választottam ki, ezek reprezentálják leginkább a többi ismert, kutatott
freskót és néhány eltérésre is jól rávilágítanak bizonyságul, hogy a képtípus feltűnő egységessége ellenére is
léteztek variánsok. A lemeszelt falak rejtekéből újabban előkerülő töredékek még sok újat árulhatnak el
egyedülálló művészettörténeti értékünkről, részben felül is írhatják eddigi ismereteinket.

SZEMÁN KRISZTINA
(BA alumna, Tomori Pál Főiskola)
Mindenütt jó, de legjobb otthon? A műalkotások igazi helye
Hosszú ideje folyik a vita a különféle hódítások során elhurcolt kincsek, műalkotások sorsáról, legyen az
országos szintű kérdés vagy családi tragédiák lezárása. Újabb kérdéskört nyitott napjainkban a megsemmisített,
de jól dokumentált, ezért rekonstruálható műemlékek sora. De békeidőben is dúlhat az elméleti harc a
műalkotások igazi otthonáról, megfelelő helyéről, és az igazság utáni kutatás számtalan újabb kérdést vet fel. A
megoldásoknak rengeteg példája van, a kutakodásom célja arra irányul, hogy a „világ” és az „emberiség
öröksége” számára melyik a legideálisabb.

2. SZEKCIÓ: GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

DR. LIPÉCZ GYÖRGY
(főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
Fogyasztói racionalitás, Maslow-piramis és egyéb közgazdaságtani tévhitek
A hagyományos közgazdaságtani, üzleti tananyagokban több olyan elméleti megközelítés, állítás van,
amely alapjaiban vitatható. Ilyen a fogyasztói hasznosság elmélete, amelyet a Nobel-díjas Arrow és Debreu
munkássága nyomán axiomatikusan szokás a mikroökonómiai tananyagokban bevezetni. Az elmélet
matematikailag korrekt, de reménytelenül irreleváns, szembetűnően nincs összhangban a mindennapi fogyasztói
tapasztalatunkkal, és ilyen módon egy alapvetően gyakorlatias gazdasági képzésben – megítélésem szerint –
hasznavehetetlen.
Maslow szükséglet piramisának problémái, úgy gondolom, szorosan összefüggnek az absztrakt
fogyasztói elmélet szemléleti hibáival. Már a szükségletek fogalma is meglehetősen bizonytalan határú fogalom, a
szükségletek egymásra épülésének teóriája pedig még inkább elfogadhatatlan. A marketing tankönyvek
előszeretettel emlegetik a Maslow-piramist mint a fogyasztói magatartás megértésének alapját, de én úgy látom,
hogy a tényleges marketingtevékenység: a piackutatók eredményei, a reklámkészítők tevékenysége Maslow-nak
homlokegyenest ellent mond.
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Ezzel a véleményemmel nem állok egyedül, nem én fogalmazok meg először ilyen ellenvetéseket,
valamiért azonban a tananyagokban ezek a tévhitek makacsul tovább élnek. Az is gyakran előfordul, hogy
Maslow elméletének bemutatásával egyidejűleg felsorolják a bíráló észrevételeket is, amitől úgy tűnhet, hogy itt
egy eldöntetlen vitáról van szó. Véleményem szerint azonban Maslow elméletét és a fogyasztói hasznosság
elméletét is egyszerűen ki kellene hagyni a tananyagokból.

DR. HEGEDŰS MIHÁLY
(főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
Az egészségügy átalakításának dilemmái
Az általános jólléti, tudományos és technikai fejlődés ellenére a világ sok országában az egészségügy
pazarlóan, egyre romló színvonalon működik. A társadalmi jóléti gazdaságot építő országoknak is egyre nagyobb
gondot jelent a nagy ellátó rendszerek működtetése, ezért polgáraik anyagi és szellemi jóllétének fenntartása
érdekében aktívan beavatkoznak a gazdasági folyamatokba. A globalizáció, a társadalmi fejlődés magával hozta az
egészségügy technikai-technológiai változását, amelynek szükségszerű következménye az egészségügyi
rendszerek átalakításának igénye, a változásokra történő gyors reagálási képesség megteremtése, a finanszírozási
és hatékonysági kérdések újragondolása.
Az egészségügyre fordított kiadások mértéke és minősége, felhasználása jelentős hatást gyakorol a
szociális ellátásra, a foglalkoztatásra, a társadalmi és gazdasági fejlődésre; ezért az egészségügy reformjai a
gazdaság egészére kihatnak. Az egészségügyi rendszerek átalakítására, a strukturális problémák kiküszöbölésére országonként eltérő modellekben - számos kísérlet született, megvalósításuk a sokféle érdekelágazás miatt
akadályba ütközik.

DR. MIKLÓSNÉ DR. ZAKAR ANDREA
(főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
Speciális mentális terek és fejlesztési lehetőségeik Romániában
A tanulmány a romániai, jellemzően erdélyi román ţara területi entitás jellegzetességeit, osztályozási
szempontjait és jelentőségét igyekszik feltárni. A román szakirodalomban az elemzett területek speciális mentális
terekként jelennek meg: sajátos hegyvidéki civilizációt konzerváló téregységként elemzik őket, de szisztematikus
vizsgálatuk csak néhány éve kezdődött el a tudományos kutatásokban. A tanulmány mindezek elemzésén túl
kitér a ţara-k jövőjére és fejlesztési lehetőségeire is.

DR. HERBÁLY KATALIN
(főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
Gazdaságfejlesztés a vidéki térségekben
Napjainkban a vidékfejlesztés központi kérdése a vidéki gazdaság fejlesztése. Mivel egy viszonylag fiatal
tudományterületről van szó, ezért természetesen nincsenek mindenki által elfogadott és mindenhol egyformán
eredményesen alkalmazható módszerek. Bármilyen eredmény elérése feltételezi azonban a szemléletváltást, amely
egyrészt az önállóan meghozott, tudatos döntéseket jelenti, másrészt viszont a nyereségesség feladását bizonyos
gazdasági tevékenységekben (saját háztartás keretei között végzett mezőgazdasági munka, helyi
termékfeldolgozás stb.). Nagy szerepe van a helyi közösségeknek is, pl. a XXI. századi körülményekre is
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adaptálható hagyományok (pl. tájba illő növénytermesztési technológiák, népi gyógyászati módok és praktikák)
feltárásában, dokumentálásában és továbbfejlesztésében.

HOLMÁR KRISZTINA
(főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola)
„Hitellel vagy hitel nélkül”– Pénzügyi tudatosság a lakossági hitelfelvételek során
’With or Without Credits’ – Financial Awareness in Borrowing of Households
A pénzügyi válság óta egyre nagyobb jelentőséggel bír hazánkban az emberek pénzügyi műveltsége,
hiszen – többek között – a hitelpiac drámai változásainak eredményeképpen nagyon fontossá vált az ügyfelek
részéről a tudatos pénzügyi attitűd kialakítása. Magyarországon sokszor hallani, hogy „soha többet hitelt”.
Valóban ez a jó megoldás? Természetesen nem – a hitel tudatosan alkalmazva mindig segít céljaink elérésében –,
de a lehető legapróbb részletekig meg kell ismernünk a lehetőségeinket és a kötelezettségeinket, mielőtt döntenénk
egy hitel felvételéről. E tanulmány célja egyfelől az, hogy összegyűjtse azokat a tényezőket, amelyek a banki
ügyfelek gazdasági magatartását meghatározzák, másfelől segítséget kíván nyújtani az Olvasó számára a felelős
döntés meghozatalában. Kijelenthető, hogy Magyarországon a lakosság alapvetően bizalmatlan a pénzügyi
szolgáltatókkal szemben, a pénzügyi döntéseket pedig nem alapozza meg kellő ismeret, tapasztalat és tájékozódás.

3. SZEKCIÓ: TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
DR. eng. IWONA GAWRON – Mag. JOANNA MARCISZ
(State Higher Vocational School in Nowy Sacz Economic Institute, Poland)
Interpersonal communication among Polish and Spanish students
The ability to communicate is essential contacts. Man to function in society needs to communicate with
other members. This article presents selected issues concerning the problems of communication. The results of
surveys conducted among students of economics at the University of Cordoba (Spain) and the University of
Economics in Krakow (Poland).

DR. FRENYÓ ZOLTÁN
(főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
A béke filozófiája
Az előadás egyrészt elemezni kívánja a béke fogalmát, másrészt nevezetes békefelfogásokat kíván
nyomon követni az eszmetörténetben. Felvetődik a kérdés: ha bevallottan mindenki a békére vágyik, hogyan
lehetséges, hogy a történelem oly tragikusan szűken méri a békét az emberiségnek? A békének az egyéni, a
társadalmi, a politikai életben számos szintjét, jelentését és tartalmát kell megkülönböztetni egymástól. Ezek a
problémák végső antropológiai tényezők és ontológiai princípiumok irányába mutatnak.

DR. UJJ ANDRÁS
(főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
A vezetői döntéshozatal kritikus elemei
Mindennapi életünkben – kortól, nemtől és társadalmi státusztól függetlenül – állandó
döntéskényszerben élünk: tegyem – ne tegyem, vegyem – ne vegyem, egyem – ne egyem, hogy csak a banális,
pontosabban a banálisnak tűnő eseteket említsem. Döntéseink némelyike ösztönösen születik, nagyobb részt
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azonban tudatos elemzés, mérlegelés eredményei. Ez utóbbi kategóriába tartoznak – legalábbis szeretnénk ezt
hinni – a vezetői döntések, melyek emberi közösségek, szervezetek működésének eredményességét határozzák meg.
Az ilyen típusú döntéshozatalnak évezredek tapasztatain alapuló szabály- és követelményrendszere van, melyet
jó néhány szakma a vezetés különböző szintjein dolgozók számára kötelezően alkalmazandó formulákban
fogalmaz meg. Ehhez képest meglepően sok, úgynevezett rossz döntéssel találkozhatunk, függetlenül attól, hogy
milyen működési területen születtek. A „más kárán tanul az okos”, vagyis a „könnyű utólag okosnak lenni”-elve
alapján veszem górcső alá azokat a tényezőket, amelyek döntően befolyásolják egy-egy vezetői döntés minőségét,
vagyis azt, hogy a döntéshozói szándék hogyan valósul meg.

DR. PÁL MONIKA
(főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola)
A Brexit és hatása Észak-Írországra: reflexiók a (dez)integrációra
Az 1998-as Nagypénteki / Belfasti Egyezmény békét hozott Észak-Írország számára az évtizedes
erőszak, szektáriánus megosztottság és politikai felfordulás után. A konszocionális megegyezés
hatalommegosztást, politikai stabilitást eredményezett és utat nyitott a nagyobb gazdasági növekedés felé.A
2016. június 23-i, a brit uniós tagságról tartott referendum mindenképp hat Észak-Írországra is. Az EU
kardinális szerepet játszott a régió békéjének megteremtésében és a brit tagság általánosságban is kedvezően
hatott a politikai konszolidációra. A kérdés az, hogy vajon a június 23-i népszavazás, a lehetséges Brexit kinyitjae Pandóra szelencéjét, új életre kelt-e olyan lappangó feszültségeket, amelyeket az 1998-as béke részben
megoldatlanul hagyott, valamint, hogy érintetlen marad-e Észak-Írország alkotmányos helyzete a brit kilépés
esetén.

GONDA BENCE
(Pro Futuro Bono Dél-Alföldi Regionális Egyesület)
Merre vezet az Új Selyemút?
Miközben az Európai Unió az elmúlt években komoly gazdasági kihívásokkal szembesült, a pénzügyi
válság okozta turbulenciák a gazdasági kapcsolataik diverzifikálására és a keleti félteke nagyhatalmaival való
kapcsolatok megerősítésére ösztönözték a közép-kelet-európai országok kormányait.
Az Új Selyemút – melyet a kínai kormány 2013 őszén hirdetett meg az Út és Övezet stratégia részeként
– Dél- és Közép-Ázsia, Afrika, valamint Európa több mint 60 országát köti össze és közel 4,4 milliárd embert (a
Föld lakosságának 63%) érint. A közép-kelet-európai országokba irányuló kínai befektetések az ezredforduló óta
jelentős mértékben növekedtek, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a térség minél sikeresebben tudjon reagálni a
pénzügyi válság közvetlen hatásaira.
Beruházási és külkereskedelmi adatsorok felhasználásával, valamint az intézményi keretek
tanulmányozásával a szerzők azt vizsgálja, hogy a közép-kelet-európai országok hogyan részesülhetnek az Út és
Övezet stratégia sikeres megvalósításának eredményeiből.

FENYŐ Márk
(vezető, Alsózsolcai Városüzemeltetés)
Egyéves a migrációs válság
A világgazdasági válság éveken át meghatározta mindennapjainkat. Ahogy a XX. században, a 2000-es
évek végén is a probléma az Egyesült Államokból indult ki és onnan gyűrűzött át a többi országra.2015-ben egy
újabb válság tört ki, amely sokként érte az Európái Uniót. Cikkemben a migrációsválsággal kapcsolatos, elmúlt
egy évben történt eseményeket szeretném bemutatni.
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