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Szakmai beszámoló 

LisKaLand 2021 

Szob, 2021.07.21-2021.07-26 

Szakmai tábor, amely Liska Tibor közgazdász modelljén alapszik:  

A LisKaLand egy rendhagyó gazdasági szimuláció, melynek célja, hogy a játékosokkal megismertesse a 

szabad vállalkozás élményét Liska Tibor formabontó gazdasági modelljén keresztül. A modell két 

legfőbb eleme – a vállalkozói szabadság és az általános alapjövedelem – adja a LisKaLand gazdaságának 

alapját és egyben a tábor különlegességét is. 

A LisKaLandon önálló vállalkozások biztosítják a táborokban megszokott szolgáltatásokat (pl. szállás, 

éttermek), és ezeket a résztvevők üzemeltetik. A vállalkozók alkalmazottakat is vehetnek fel, plusz 

jövedelemhez juttatva őket. Aki pedig inkább pihenne, az vállalkozás nélkül is lazíthat, hiszen a minden 

résztvevőnek alanyi jogon járó alapjövedelem fedezi napi kiadásait. 

A LisKaLand hivatalos pénzneme az „ÖKI”. A tábor területén a játékosok forintot nem használhatnak. 

Minden táborozó rendelkezik társadalmi örökséggel, melyet két részre lehet osztani, kockáztatható és 

nem kockáztatható hányadra. A kockáztatható hányadon belül található a játékos betétszámlája, 

melyet egy banki folyószámlához is hasonlíthatunk: a játékosok innen tudnak készpénzt felvenni és 

átutalásokat végezni. A másik része a nem kockáztatható hányad, ezen belül található meg a játékos 

hagyaték és az erkölcsi tőke számlája, amelyek lekötött betétszámlaként viselkednek, tehát ezekhez 

nem férnek hozzá a játékosok közvetlenül, de kamataiknak egy része minden nap átíródik a 

betétszámlára, biztosítva az alapjövedelmet. 

A játék egy árveréssel indul. A résztvevők licitálhatnak a tábor területén működő vállalkozásokra (pl. 

parcellás, játékkölcsönző, nagykereskedés), és az árverés után a licit nyertesei felelnek a vállalkozások 

működéséért. Licitálni a játékosok a betétszámlájukon lévő induló tőkéből tudnak, de ezen felül hitelt 

is vehetnek fel. A játék során a vállalkozónak, ha úgy ítéli meg, hogy vállalkozását jövedelmezőbben is 

tudja működtetni, lehetősége van a cég értékének növelésére (önlicit). Ugyanakkor a cég értékének 

egy bizonyos százalékát köteles minden nap kifizetni – ezt a százalékot táborban használati díjnak 

nevezzük. A vállalat üzemeltetője nem rendelkezik a hétköznapi értelemben vett tulajdonjoggal. Ez azt 

jelenti, hogy amennyiben valaki hajlandó kifizetni az általa megszabott értéket a cégéért, akkor köteles 

azt minden hozzá tartozó eszközzel átadni. Ha az eredeti tulajdonos a céget korábban fellicitálta, akkor 

a licitálással teremtett érték őt illeti meg: ez a licit a licitálóé elv. A vállalat piaci árát tehát a tulajdonos 

határozza meg, de az első vevőnek, aki ezt az összeget kifizeti, át kell adnia a cégét. Vagyis a 

cégtulajdonosok az egész tábor alatt szinte bármikor kivásárolhatók a cégükből. 

Mindezen felül A LisKaLand nem csak gazdasági szimuláció és tábor, hanem egy üzleti verseny is. A 

játék végén a résztvevőket rangsoroljuk az alábbi célfüggvény alapján:  

Célfüggvény = Betét + hagyaték - hitel 

A győzelemhez tehát a játékosoknak lényegében minél több pénzzel kell rendelkezniük a 

betétszámlájukon és a hagyatékszámlájukon, amit legkönnyebben vállalkozás üzemeltetéssel érhetnek 

el.  
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Szakmai programok a tábor ideje alatt: 

Idei táborunknak 3 fő témája volt, amelyek mentén végül kialakultak végleges szakmai programjaink: 

Sport és egészség, a Startupok világa, illetve a Fenntarthatóság 

Szerda (2021.07.21.) 

 Árverés 

o A tábor szervezőgárdájában külön csapatot alkottak a modellesek, akik minden 

megvalósuló táborunk alkalmával finomítanak a modell paraméterezésén és 

gyakorlati megvalósításán. Az alapkoncepció természetesen megmarad, azonban a 

gördülékeny lebonyolítás és a tábor sémájára való ráhúzás miatt részletesen dolgozzák 

ki a játékszabályokat és az üzleti verseny szabályait. Az első napon bemutatják a 

résztvevőkkel a szakmai játék mikéntjét és az aukció keretén belül a résztvevők már 

meg is vásárolhatják a kívánt vállalkozást licitálást követően.  

 

 Thúróczy Bertalan: Lelki állóképesség, azaz egy álom, egy betegség, és egy startup kapcsolata 

(EGIS) 

o Az előadás saját életéről szól, betegségéről és kitartásról. Bertalan évekig élt kettős 

életet. Párhuzamosan járt egyetemre és kemoterápiára. Átverekedte magát elsőre 

reményvesztettnek tűnő helyzeteken, és e harci tapasztalatait személyiségi és szakmai 

előnyökké kovácsolta. A rákból felgyógyult, megszerezte mérnök diplomáját, azonban 

a kemoterápia hatására kialakult egy nagyon kellemetlen perifériás keringési 

rendellenesség, az úgynevezett Raynaud-szindróma. Ennek megelőzésére dolgozott ki 

egy olyan szenzorokkal felszerelt kesztyűt, ami fűtéssel és mesterséges intelligenciával 

előre jelzi az esetleges perifériás összehúzódásokat. Ennek segítségével meg tudja 

akadályozni magát a jelenséget, ami hosszútávon az ujjak fekélyesedését okozhatja, és 

amputációhoz is vezethet. 

Csütörtök (2021.07.22.) 

 Gémes Anna (senior környezetvédelmi szakértő) Fenntarthatóság az energiaszektorban 

(MVM) 

o Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében érkezett 

előadó által tartott színvonalas előadás során több érdekes és aktuális témáról is 

hallhattak a résztvevők. A napjainkban egyre fontosabbá váló fenntarthatóság 

témakörében megismerhettük az energiaszektor, valamint a szervezet 

dekarbonizációs törekvéseit, és ezek legfőbb eszközeit: a megújuló energiatermelést, 

a nukleáris termelést, és az energiahatékonyságot. Mindemellett az előadó hasznos 

tanácsokkal is ellátta a hallgatóságot azzal kapcsolatban, hogy egy átlagos háztartás 

milyen lépéseket tehet a fenntarthatóbb életért. 

Természetesen említésre került az utóbbi 2 évet erősen meghatározó koronavírus-

járvány is. A résztvevők betekintést nyerhettek abba, hogyan hatott a COVID-19 

járvány és a home office koncepciója a háztartások fogyasztására, valamint magára az 

MVM Csoportra. 

 Domján András: Hipnózis és agykontroll 

o Domján András andragógus, hipnózis szakértő, az INVERSUM önszuggesztiós és 

meditációs rendszerének alapítója érkezett hozzánk, az előadása során, az alapoktól 

kezdve vezetett be minket a hipnózis rejtelmeibe. A tévhitek eloszlatása mellett 

bemutatta, hogy mi is pontosan a hipnoterápia és hogy hogyan is segíthet ez bizonyos 
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élethelyzetek, problémák megoldásában. Az egyes felhozott kérdéseket a könnyen 

érthető magyarázat mellett, példákkal, valamint interaktívan, a közönséget bevonva 

tette egyértelművé. Az előadása alatt kitért az irányítása által készült rendszerre, az 

INVERSUM-ra, amely a világ első online, interaktív, személyre szabható, vezetett 

meditációs rendszere, ami a lelki problémák megoldására fókuszál. Az előadás végére 

az alapok ismerete mellett természetesen megismerkedhettünk egy-két pszichológiai 

trükkel is, amelyeket akár valós élethelyzetben is fel tudunk használni. 

 

 Gyurica Ildikó: Fenntarthatóság az élet habos oldalán (Borsodi) 

o Ildikó a Borsodi sörgyár munkatársaként érkezett hozzánk, és előadásának 

célja az volt, hogy bemutassa nekünk miként is lehet egy nagyvállalatban is 

megvalósítani a fenntarthatóságot és a náluk erre mik a kialakított fenntartható 

üzleti célok. Első a Felelősen frissítünk elnevezésű cél, amiben a felelős 

alkoholfogyasztás érdekében bővítik a címkék tápérték információit, illetve az 

alacsony alkohol tartalmú illetve alkoholmentes sör kínálatot. Második a 

Környezettudatosan gyártunk nevet kapta, ami a gyártás során keletkezett 

hulladék és környezetszennyező anyagok mennyiségének csökkentésére 

irányult. A harmadik pedig a Közösen alkotunk projekt, ami azt foglalja 

magában, hogy a vállalatot elismert munkavállalóként tudják számon tartani és 

segítsék a működési helyeik közösségeit. Előadása során ezen célokról, és 

ezeknek a gyakorlatban való megvalósításáról beszélt, majd egy levezető 

nyereményjáték kvízzel készült a közönség számára.  1 
 

Péntek (2021.07.23.) 

 Gallai Máté: Okos Design a fenntarthatóságért (KUUBE) 

o A KUUBE egy 2020-ban indult startup vállalkozás, amely fenntartható okos bútorokat 

készít és értékesít elsősorban Magyarországon, de egyre inkább nyit külföld felé is. 

Ezen eszközök, padok, buszmegállók nem csak komfortosak, de környezetbarát 

megoldást alkalmaznak kialakításukkor, illetve napelemmel működnek. Az előadás 

során számos érdekességet hallhattunk a technológiai megoldásáról és a vállalat 

gazdasági fejlődéséről is. Innovatív találmány a környezetvédelem szem előtt tartása 

mellett.  

 Szügyi Péter, Körmöczi Péter, Kiss Dávid: Hobbiból hivatás (Nova Services Zrt.)  

o A Nova Services olyan informatikusokból és szoftverfejlesztőkből álló csapat volt, akik 

eleinte hobbiból kezdtek el sört főzni. Az eredmény és az utánajárás azonban olyan 

minőséget eredményezett, amelyre sajátos termékportfólió épült. Az előadás 

alkalmával bemutatták a történetüket, illetve termékeiket, rávilágítva szakmai 

szemmel arra is, hogy egy hobbiból is lehet bizniszt teremteni.  

Szombat (2021.07.24.) 

 Pocsaji Csilla: Létezhet-e fenntartható életmód a 21. században? (Tebe Shop) 

o Csilla startup vállalkozásának elindításáról, csomagolásmentes üzletéről és a vállalkozó 

lét mindennapi nehézségeiről mesélt nekünk. Motiváló volt számunkra olyan 

vállalkozót hallgatni, akinek nem csak fontos a környezetvédelem, de tesz is érte. 

Megnyitotta első üzletét, és online rendelést követő szállításba fogott még a covid 

idején is. Kialakította vevői körét, és bővítési terveiről is mesélt nekünk amellett, hogy 

felhívta figyelmünk a környezeti problémákra és a 21. század ebbéli hiányosságaira is.  
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 Zwecker Bence: A MUNCH történet-Tégy az ételpazarlás ellen! 

o A Munch-ot 2020-ban alapította 4 fiatal egyetemista, akiknek szemet szúrt az 

ételpazarlás és tenni szerettek volna ellene. Egyik alapítójuk arról mesélt, honnan jött 

a vállalkozás ötlete, az ehhez kapcsolódó applikáció kialakítása és merre tartanak. Ez a 

startup szintén jó példa lehet, ugyanis egy globális probléma ellen harcol miközben a 

fiatalok remek gazdasági tudásra tesznek szert. Táborozóink számára motiváló és 

tanulságos, részleteket és praktikákat tudhattunk meg cégindításhoz és a befektetői 

módszerekről.  

Vasárnap (2021.07.25.) 

 Langer-Dombrády Éva Mária, Morva Judit: A feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése az EU-

ban? (FNAE) 

Az egyesület hazánkban tevékenykedik azon cél érdekében, hogy (mint ahogyan 

táborunk gazdasági modelljében is megfigyelhető,) a 21. században megvalósulhasson 

a gyakorlatban is a feltétel nélküli alapjövedelem. Mivel táborozóink többsége 

közgazdász hallgató, felkeltette érdeklődésünk, hogy a mai gazdasági berendezkedés 

mellett milyen lépéseket és intézkedéseket lehetne megvalósítani és kellene 

kötelezően megtenni ahhoz, hogy ez működhessen. Az interaktív előadás keretén 

belül felvázolták a szervezet alapgondolatait, majd kérdéseink mentén haladva 

mentünk bele a modell esetleges működésének és hibáinak, részleteibe nem 

feledkezve meg a vélhető társadalmi hatások megkérdőjelezéséről sem.  


