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2019. április 27-28.-án került megrendezésre a XXXIX. FIKOT, vagyis a Fiatal Közgazdászok 

Országos Találkozója, melynek idén Eger adott otthont. 

Az Eszterházy Károly Egyetemen 80 fiatal közgazdász gyűlt össze, akik az ország minden tájáról 

érkezve hallgathatták meg az előadásokat az aktuális gazdasági témákban, majd tehették fel 

kérdéseiket a téma szakavatott képviselőinek. 

A konferencián többek között sportgazdaság, sharing economy, ipar 4.0, e-sport és aktuális 

gazdaságpolitikai témákat érintenek meghívott előadóink. 

A Magyar Közgazdasági Társaság Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezetét 8 fő képviselte: 

1. Bekő Virág 

2. Békevári Lilla 

3. Csabi Virág 

4. Hesz Alex 

5. Horváth Cintia 

6. Kovács Fanni 

7. Kránicz Mirjam 

8. Szabó Péter 

 

 

 

 

A programról részletesen és tagjaink élménybeszámolóiról a következő oldalokon olvashattok. 

 

Üdvözlettel: 

Kránicz Mirjam 

MKT-ZISZ elnök 

 

ábra 1: Csoportkép az Egyetem előtt 
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Programok 

2019. április 27., szombat 

10.00–10.15 Köszöntő: Csáfor Hajnalka dékán, intézetigazgató, egyetemi docens, Eszterházy 

Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; az MKT Heves Megyei 

Szervezetének elnökségi tagja 

 

Plenáris előadások: 

10.15–10.55 Borbély Attila egyetemi tanár, Debreceni Egyetem; az MKT Sportközgazdasági 

Szakosztályának elnöke – A magyar sport helyzete  

10.55–11.35 Asztalos László egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem – A „Foci” 

pénzügypolitikája  

11.35–12.15 Szlávik János egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem – Az Ipar 4.0 

fenntarthatósági kockázatai 

 

Szekciós előadások: 

Sharing economy és gazdaságpolitika szekció: 

13.45–14.25 Kerekes Sándor professzor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem – Bomlaszt, de 

mit a megosztó gazdaság?  

14.25–14.55 Mészáros Andrea ügyvezető Clickforwork.hu – Click for Work 

 

E-sport szekció: 

13.45–14.25 Besenczi Renátó tanársegéd, Debreceni Egyetem, Információ Technológia Tanszék 

– E-sport a felsőoktatásban 

14.25–14.55 Péter Zoltán főszerkesztő, Esport1 – Magyar e-sport múltja, jelene, jövője 

14.55–15.30 Madar "bLYYY" Balázs, e-sportoló – E-sport karrier hazánkban 
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Plenáris előadások: 

16.00–16.35 Lehóczky Zoltán elnök-vezérigazgatói tanácsadó, GRÁNIT Bank Zrt. – 

Digitalizáció a bankszektorban 

16.35–17.10 Halm Tamás főszerkesztő, Közgazdasági Szemle; a Magyar Közgazdasági 

Társaság elnökségi tagja – Európa kilátásai  

17.10–17.45 Balázs Péter egyetemi tanár, CEU, Budapesti Corvinus Egyetem; a Magyar 

Közgazdasági Társaság alelnöke 

  

  

 

 

  

  

 

ábra 2: Eger főtere 

ábra 4: Szlávik János egyetemi tanár 

ábra 3: Jókedv az egyetemen 
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Tagjaink beszámolói 

A plenáris előadások és az e-sport szekció 
 

“A plenáris előadások közül legérdekesebb számomra Borbély Attila egyetemi tanár előadása volt, 

a magyar sport helyzetét vázolta fel számunka, ahol pontosabb képet kaphattunk a valós 

állapotokról.  

E-sport szekciót választottam, ez a fogalom eddig nem volt annyira ismert nekem, de az előadások 

meghallgatása után tiszta képem van arról mi is az e-sport. Az e-sport megjelent a felsőoktatásban 

is, egyre népszerűbb lesz a hallgatók körében, erről Besenczi Renátó tartott előadást. Szó esett az 

e-sport Magyarországi helyzetéről is, ami egyre nagyobb méreteket ölt, egyre elterjedtebbé válik 

a virtuális világ. Egy hazai e-sportoló, Madar Balázs tartott előadásában bemutatta 

versenyeredményeit, díjait, címeit és az e-sport versenyek menetét. 

Sok új hasznosat hallhattam, a helyszínválasztás is tökéletes volt. „ 

Írta: 

Békevári Lilla 

Ipar 4.0 

“ Idén tavasszal a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójának (FIKOT) 2019. április 27. és 28. 

között Eger adott otthont. A város hangulatos utcáinak megcsodálásán túl a szakmai programoké 

volt a főszerep. Az 2019-es FIKOT témája a sportgazdaság, az egyre inkább teret hódító sharing 

economy, az ipar 4.0 és az e-sport voltak. Az előadások olyan magyar aktuálpolitikai és 

sportgazdasági kérdéseket is érintettek, mint a „Foci” pénzügypolitikája. 

Az egri Eszterházy Károly Egyetem tanára, Szlávik János Az Ipar 4.0 fenntarthatósági kockázatai 

címmel tartott előadást a rendezvényen. 

Napjaink egyik központi témájába, a negyedik ipari forradalomba adott rövid betekintést a 

hallgatóságnak. Az Ipar 4.0 legtöbbet boncolgatott területei a big data, a mesterséges intelligencia, 

a robotika vagy a felhő technológia, melyek robbanásszerű fejlődést hoznak magukkal. Eddig 



XXXIX. FIKOT - Eger 
 

5 
 

sosem látott ütemben fejlődik az információs technológia, ami szinte minden területre kiterjedő 

fejlődést jelent.  

A termelési folyamatokban is megjelennek az úgynevezett okos folyamatok, melyekben a gépek 

alkalmasak a pontos és gyors munkavégzésre, a hiba százalékot a minimálisra lecsökkentve. Az 

IT szektor rohamos fejlődése megállíthatatlan, elég csak az egyre népszerűbbé váló, már említett 

felhő szolgáltatásra gondolnunk vagy a big datára, ami lehetővé teszi nagyméretű és összetett 

adatok kezelését, feldolgozását.  

A negyedik ipari forradalom tehát számos lehetőséget hordoz magában elmosva a határvonalakat, 

különböző technológiák fúziója jellemzi, teljesen új tudományágak megjelenése. Felmerül a 

kérdés, hogy az eltérő fejlettségű országok közt ez hogyan valósul majd meg, áthidalható-e a 

fejlettségi eltérés közöttük, vagy a fejletlen országok még inkább lemaradnak majd a negyedik 

ipari forradalom változásai során.” 

Írta: 

Horváth Cintia 

 

E-sport szekció 

A versenyszerű videójáték egyre nagyobb tömegeket vonz világszerte. Magyarországon is 

kialakult egy szubkultúra, folyamatosan bővül a magyar e-sportolók száma.  

BESENCZI RENÁTÓ – E-SPORT A FELSŐOKTATÁSBAN 

„ÉN JÁTSZOK, TE JÁTSZOL, Ő JÁTSZIK, MI JÁTSZUNK, TI JÁTSZOTOK, ŐK JÁTSZANAK.” 

- írta Dr. Bátfai Norbert a Debreceni Egyetem Atlétikai Club e-sport szakosztályának alapító 

dokumentumában. 2017 szeptemberében hozták létre és év végére elérték a 110 fős taglétszámot. 

Ők a DEAC-Hackers, akiknek fő célja az e-sporttal kapcsolatba hozható pl. pszichológiai, 

informatikai, gazdasági tudományos kutatások támogatása. Hogy mivel is foglalkoznak pontosan? 

Játszanak, versenyeznek, edzéseket tartanak. Bárki lehet tag, on-line tag, akik amatőr sportolói 

szerződést írnak alá. Az on-line tagok otthonról csatlakozhatnak díjmentesen a szakosztályhoz. 

Lehet, hogy te leszel a következő? 
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Jelenleg az alábbi játékok szerepelnek a repertoárukban: 

1. League of Legends,  

2. CS:GO, Fortnite,  

3. Dota 2,  

4. PlayerUnknown’s Battlegrounds,  

5. Hearthstone, Clash Royale,  

6. Rainbow Six: Siege,  

7. World of Tanks,  

8. FIFA,  

9. Overwatch,  

10. Paladins,  

11. Heroes of the Storm, 

12. Clash of Clans  

Szervezeti felépítése:  

• a vezetőség: többségi szavazással hozza a döntéseket 

• a középvezetők: játékspecifikusan támogatják a szakosztályvezetőt 

• tagok: különböző szerepkörökben (pl. edző, programozó) 

Az e-sport népszerűsítése még gyerekcipőben jár Magyarországon, hiszen külföldön már 2016-

ban ösztöndíjjal jutalmazták a kaliforniai UC Irvine egyetemre járó profi LoL játékosokat. Azóta 

ez az ösztönzési forma. A DEAC-Hackers jövőbeni tervei között szerepel egy hasonló 

ösztöndíjprogram kidolgozása. 

Érteni kell a játékot, amivel játszunk, hogy eredményesek lehessünk. Azonban az előadás során 

Besenczi Renátó kihangsúlyozta az e-sport versenyzők egészségi állapotának jelentőségét is. 

Fontos a pszichológusokkal való együttműködés a lelki egészség megőrzéséért, illetve a test 

karbantartása végett elengedhetetlen a folyamatos testmozgás. A sporttudomány szerepe ezen a 

területen vitathatatlan. 

Miért érdemes csatlakozni a DEAC-hoz? Igazolt, amatőr sportolóként vehetsz részt versenyeken, 

edzéseken. Továbbá szervezett hátteret tud biztosítani. Remekül igazolja ezt a temérdek szép 

eredmény, amit elértek. Néhány közülük: 

• „TheVR PUBG Championship Duo Cup” döntő 27. hely (Budapest – offline torna) 

• 7 nyertes online torna: LoL (5), CS:GO (2) 
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Ha játszol valamilyen játékkal és szeretnéd komolyabb színtérre vinni a tudásodat, hobbidat, akkor 

a DEAC-nél a helyed! 

 

5. ÁBRA: DEAC-HACKERS 
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PÉTER ZOLTÁN – MAGYAR E-SPORT MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE 

„TANULJ MEG JÁTSZANI!” 

Honnan jutottunk el odáig, hogy ma arénákat töltenek meg az emberek, hogy e-sport versenyeket 

nézzenek meg? Hogyan fejlődött ki a gaming kultúra? 

Érdemes a múltba utaznunk, egészen a ’70-es évekig. Az akkori ember gondolatai között is 

szerepelt az, hogy játékprogramot írjon a programozható számítógépektre és hogy azzal 

versenyezzen. 1962-ben készült el az első játék Spacewar! néven. 1972-ben ebben az űrharc 

szimulátorban küzdhettek meg egymással a fődíjért a kaliforniai Stanford Egyetem diákjai, ami 

nem volt más, mint egy egyéves Rolling Stone magazin előfizetés. 

A ’90-es évek végén már profi ligák alakultak, mint például a CPL. Az internet megjelenésével az 

e-sport ugrásszerű fejlődésnek indult. Dél-Korea a világon elsőként ismerte fel a rengeteg fiatal 

érdeklődését lekötő, elfoglaltság fontosságát. 2000-ben hozták létre az első nemzetközi e-sport 

versenyt, a World Cyber Games-t. 

2010 után száguldás következett: megjelent a sokak által ismert League of Legends nevű játék. A 

2018-as LoL világbajnokság döntőjét a világ minden tájáról több mint 206 millióan nézték.  

Az e-sport piac értéke ma közel 1 milliárd dollár. Mivel az e-sport korunk egyik leggyorsabban 

növekvő ágazata, szakértők szerint hamarosan meghaladhatja bevételben az NHL-t, ami 4 milliárd 

dollár. Magyarország kb. 23 milliárd Ft-os bevételt produkált 2018-ban és az érdeklődők létszáma 

elérte a 425.000 főt. 

A bevételekkel párhuzamosan a befektetők száma is növekszik. Példaként került elő Mark Cuban, 

Steve Aoki és Shaquille O’Neal. 

Azt bizonyítva, hogy „magyar játékosként is a legjobbak között lehetünk” olyan eredményes 

emberekről esett szó, mint Kiss „Vizicsacsi” Tamás és Böröcz „Deadfox” Bence. Eddigi 

pályafutásukkal több ezer dollárt kerestek meg. 
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Madar “bLYYY” Balázs – E-sport karrier HAZÁNKBAN 

 

6. ÁBRA: MADAR BALÁZS, EGER 

Ki az, aki szűk 2 év leforgása alatt a 20. helyet szerezte meg a legnépszerűbb magyar Twitch 

streamerek listáján? 35.550 követőt túllépve 120 napnyi streamet tett eddig közzé. A YouTube-on 

is nagyon termékeny: több, mint 445 videót töltött fel, amelyek nagy része (70%-a) oktatási céllal 

készült. 26 éves budapesti fiatal, aki crossfit edzőből váltott át az online játékokra. Igen, ő Madar 

Balázs, vagy ismertebb nevén „bLYYY”. Magát 4 tulajdonsággal jellemezte: „oktató, segítőkész, 

barátságos, pozitív”.  

2017. február óta űzi az ipart. Kezdetben League of Legends videókkal gyűjtött „barikat” 

(követőket), majd a népszerű PUBG került nála középpontba. Mostanra már főállású streamerként 

és e-sportolóként rengeteg versenyen indult eredményesen. Személy szerint ő leginkább a San 

Jose-i TwitchConon megrendezett Broadcaster Royale 2 versenyen elért 27. helyezésére a 

legbüszkébb, ahol TheVR Janival együtt alkottak egy csapatot. Részt vett a Twitch Rivals PUBG 

Winter Charity Invitational-on is, ahol 3. helyet szerzett. A nyeremény teljes egészét 

jótékonykodásra fordította. Többször is támogatott olyan szervezeteket, mint az OMSZ, GYEA, 

OÁA továbbá a St. Jude Gyermek Kórházat nem kis összeggel. 
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Elmondása szerint ő sem lehetne ilyen sikeres támogatók nélkül. Legnagyobb szponzorai a DELL 

és az Alienware, akiknek több gamer eszközt is köszönhet. Azonban a legnagyobb köszönetet az 

átlagosan 18-20 éves Twitch nézőinek mondhatja, hiszen többen is „donate”-elnek neki, illetve 

minden feliratkozás árának 50%-a további bevételt jelent. 

#BLYYYBURPEECHALLENGE 

Többen is megemlítették bLYYY egy friss megmozdulását: számolni kell egy játékon belül 

mennyiszer halsz meg és mennyit ölsz. Ezt összesítve megkapod, mennyi guggolás és/vagy burpee 

a jutalmad. Ez a kihívás rengeteg embert buzdított testmozgásra, azóta folyamatosan érkeznek a 

motivált, hálás üzenetek a fiatal streamernek.  

Az üzenetek, commentek megfogalmazásáért, a videók tartalmáért Balázs felelősséget vállal. 

Tudja, hogy az interneten minden sebesen terjed, és rengeteg emberhez eljut, legyenek kisebbek-

nagyobbak. 

Hol találhatsz rá az online világban? Keress rá: bLYYY PLAYS 

       

 

 

 Írta: 

Kovács Fanni 

http://www.facebook.com/blyyyplays
http://www.twitter.com/blyyyplays
https://www.instagram.com/blyyyplays/
https://www.youtube.com/blyyyplays
http://www.discord.gg/blyyyplays
https://www.twitch.tv/blyyyplays

