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ARS SZIGET  
 

 
Bazánth Barbara - Orbán Endre:  

#arsboni
 

 

A European Meeting Point jóvoltából első alkalommal vett részt az Ars Boni több más 

civil szervezet mellett a  2016. augusztus 10 és 17 között megrendezett 23. Sziget 

Fesztiválon. 

 

 

 
 

 

 

Nem, ez nem tévedés, a Fesztivál Köztársaság végre valóban a jog uralma alá került. 

Ugyan szerkesztőségünk – első alkalommal legalábbis – nem Major Laser 

előzenekaraként lépett fel, de a European Meeting Point helyszínen felhúzott Ars Boni 

sátor a Szigeten egyedülálló módon kínált tartalmas szórakozást. Így például aktuális 

témákat boncolgató beszélgetéseket szerveztünk, és lehetőség volt magyar és angol 

nyelvű kvízek kitöltésére is. 
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Első beszélgetésünk meghívottja, Oszkó Péter Magyarország 12. pénzügyminisztere volt, 

jelenleg az OXO labs startup accelerátor vezetője. Jogász végzettségű és adószakértői 

képesítéssel rendelkezik, pályáját a KPMG adótanácsadó munkatársaként kezdte, majd 

egy nemzetközi ügyvédi iroda adócsoportjának vezetéséből tért vissza a Deloitte 

magyarországi cégéhez, ahol 2007-től pedig a Deloitte Magyarország elnök-

vezérigazgatója. Üzleti sikereinek, pénzügyi, vállalatirányítási és folyamatszervezési 

tudásának elismeréseként 2008-ban az év fiatal menedzserévé választják. 2009 áprilisától 

a 2010-es parlamenti választásokig a pénzügyminiszteri posztot töltötte be. 

Pénzügyminiszterségét követően megtartotta közéleti gazdasági elemzői szerepét, ettől 

kezdve azonban a magyarországi és régiós induló innovatív, jellemzően technológiai 

vállalkozások felfuttatásán dolgozott szakmai mentorként, stratégiai tanácsadóként és 

befektetőként. 2010-től az OTP csoport kockázati tőkebefektetési üzletágát vezette, majd 

2014-től az önállósodás mellett döntött, OXO cégnév alatt alakította ki saját 

cégcsoportját, melynek keretében saját forrásai és befektetői kapcsolatai segítségével 

viszi tovább a korai fázisú, induló vállalkozásokat célzó befektetési és tanácsadói 

tevékenységét. A fentieken túl befektetőként részt vesz a Művészetek Völgye 

szervezésében is. 

 

 

 
 

 

A beszélgetés során arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen szabályozási környezetben kell 

boldogulniuk a magyar kis- és középvállalkozásoknak, vagy éppen milyen szerepe és 

felelőssége van az államnak abban, hogy Budapest régiós start-up központ lehessen.  

 

A következő beszélgetésünk során a hazai korrupciós helyzet került terítékre. A 
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Transparancy International Magyarországgal közösen szervezett kerekasztalunk  

meghívottjai Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető 

igazgatója, Koncsik Anita, a K-Monitor jogásza, Farkas Gabriella, törvényszéki bíró, 

Fővárosi Törvényszék, valamint moderátorként Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd (ELTE 

Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék) voltak. 

 

 

 
 

 

A forró hőségben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy egyáltalán mi a korrupció, 

valóban annyira elterjedt hazánkban, ahogyan azt a média sugallja, milyen gazdasági 

hatásai vannak, és ami a legfontosabb: mit tehetünk ellene állampolgárként, 

munkavállalóként, civilként? 

 

Külön megtiszteltetés számunkra, hogy a beszélgetés alatt megjelent a sátorban az 

Amerikai Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövete és kifejezte 

meggyőződését a témánk fontosságáról. 

 

A következő nap sem maradhatott el az időjárásnak is megfelelő hot topic. Pénteki 

beszélgetésünk témája a magyarországi migrációs helyzet volt. Ennek keretében 

vendégünk volt György László (egyetemi adjunktus, BME), Kováts András (igazgató, 

Menedék Egyesület), Kollár Kármen (tag, Migráns Szolidaritás Csoport), valamint 

Dzavit Berisha, menekültjogi aktivista. 
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A beszélgetés során igyekeztük körbejárni néhány aktuális kérdést: kik a Keletinél az 

aluljáróban éjszakázó vagy a MÁV-val az országot beutazó migránsok? Honnan jönnek 

és hova tartanak? Magyarország egyelőre tranzit számukra, leszünk-e valaha célország? 

Milyen gazdasági és kulturális következményekkel jár a migránsok érkezése egy 

társadalomban? 

 

Ugyanakkor egy ellenkező folyamatról is szót kellett ejtenünk, ami kifejezetten érinti a 

fiatal generációt. Már több százezren elhagyták ugyanis az országot, a kivándorlás 

további növekedése pedig számos gazdasági és társadalmi következménnyel járhat. 

Milyen tendenciák érvényesülnek napjainkban, mi ösztönzi az embereket a 

kivándorlásra? Hogyan hatott erre az EU csatlakozás vagy éppen a gazdasági válság? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a válaszokat az emigrációról szóló 

beszélgetésünkben Tóth Judittal (SZTE) és Sík Endrével (MTA). 
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Végül pedig azt vetettük fel, hogy beszélhetünk-e jogegyenlőségről úgy, hogy a 

melegházasság és az azonos neműek örökbefogadása, és a másik nevének viselése nem 

engedélyezett? Engedélyezhető-e a melegházasság az Alaptörvény alapján? Létezik-e a 

homoszexuálisokat érintő diszkrimináció? Mit lehet tenni ellene? Hozhat-e változásokat 

az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése?  
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Beszélgetésünk során vendégünk volt Csink Lóránt (PPKE), Halász Péter (LMBT 

Szövetség), Kárpáti József (Háttér Társaság) és Polgári Eszter (Budapest Pride). 

 

 
 

Szerkesztőségünk egyöntetően nagyon jól érezte magát a Sziget Fesztiválon, köszönjük 

meghívottjainak a részvételt, valamint mindazok érdeklődését, akik felkeresték sátrunkat. 

Találkozunk 2016-ban! 

 

 


