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Az amerikai bankrendszer az Egyesült Államok sok specifikus jegyét
hordozza. Ezeket, akárcsak az általános jellegzetességeket, az ország
történelmi és társadalmi múltja magyarázza.

Az amerikai bankrendszer felépítésében a föderáció adottságait
mutatja: alkotóelemei a Szövetségi Tartalék Bankrendszer, a szövet-
ségileg engedélyezett nemzeti bankok, illetve az egyes államok bank-
jai. Funkció alapján különbséget tesznek a kereskedelmi bankok, a
takarékossági intézetek, a befektetési intézetek között, illetve az egyéb
pénzintézetek között.

A bankrendszer központi eleme a Szövetségi Tartalék Bankrend-
szer, amelyet 1913-ban alapítottak, s melynek célja, hogy az állami
szervek és a magánbankszektor között közvetítõ szerepet töltsön be.
Így feladata a magánbankok alapításának és mûködésének ellenõr-
zése, felülvizsgálata és a föderációs pénztömeg szabályozása a pénz-
kibocsátás és a kölcsönalapok ellenõrzése révén. Több fontos, a
rendszer mûködéséhez elengedhetetlen szerepet tölt be, mint pél-
dául a csekkek közvetítése, a pénzkibocsátás, a készpénzalapok sza-
bályozása, a pénzátutalás és egyéb bankok közötti operációk, illetve
a banktartalékok ellenõrzése. 12 Szövetségi Tartalék Régióból áll,
melyeket egy szövetségi bank és egy vezetõtanács alkot. Mindegyik
ilyen szövetségi bank a hatáskörébe tartozó bankok tulajdonában
van, azonban a tulajdonosok nem rendelkeznek teljes döntéshoza-
tali joggal, hanem csak 6 tanácstagot választhatnak meg a 9-bõl, a
többit a Szövetségi Tartalék Bankrendszer legfelsõ tanácsa nevezi ki.
Így valósul meg az állami hatalom és a magánszféra közötti kapcso-
lat és egyensúly és ugyanakkor a rendszer zavartalan mûködése is.
A Szövetségi Tartalék Bankrendszer tagjaként, a szövetségi bankokon
kívül, jelentõs szerepet játszanak a bankfelügyeleti hatóságok, me-
lyek közül a legfontosabb a Készpénzellenõrzõ Hatóság (OCC), a Szö-
vetségi Banktartaléki Felügyelõség (FRD), a Letétbiztosítás Szövetsé-
gi Biztosító Társaság,(FDIC), illetve az állami bankhatóságok.

A kereskedelmi bankok az Egyesült Államokban szûkebb értelem-
ben vett bankok, melyek a Glass Steagal törvény értelmében betétbe-
fogadással és hitelkibocsátással foglalkoznak. Tehát nem végezhet-
nek biztosítási vagy befektetési mûveleteket. Engedélyezésük vagy
állami, vagy szövetségi, attól függõen, hogy nemzeti bankról vagy ál-
lami bankról van-e szó, azonban ellenõrzésük kettõs: ezt állami
pénzügyi szervek és szövetségi szervek is egyaránt elvégzik. 

A takarékintézetek akár szövetkezetként, akár részvénytársaság-
ként megalakult pénzintézetek, melyek eredetileg csak határidõs be-
téteket és takarékbetéteket fogadtak el. Késõbb engedélyt kaptak sze-
mélyi és fogyasztási hitelek folyósítására és az állami
kötvénykibocsátásban való részvételre is.

A befektetési pénzintézetek részvények és kötvények kibocsátásá-
val, illetve ezek eladásával és vételével foglalkoznak, saját, illetve
megbízóik számlájára.

Az  amer ika i  bankrendszer  sa játosságai
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(RMKT) szövetkezeti kutatócsoportot hozott
létre. Ez a csoport interdiszciplináris megkö-
zelítésben szándékszik történetiségében fel-
tárni és a mai nemzetközi, európai uniós mo-
dellekkel egybevetve elemezni a szövetkezeti
intézményt, amelynek régi hagyományai van-
nak Erdélyben, s amelynek újraalakítása leg-
alább részben megoldást jelenthet a románi-
ai magyar közösség vidéki gazdasági
problémáira. Az erdélyi magyar szövetkezeti
rendszer olyan intézményrendszer, amely po-
zitív eredményekkel mûködött Erdélyben a 19.
századtól kezdõdõen a 20. század közepéig,
az államosításáig. A szövetkezetek azon ke-
vés gazdasági intézmények közé tartoztak,
amelyek a legszorosabb kapcsolatban álltak
a személlyel és a közösségi kulturális értékek-
kel. Ezeket a megállapításokat jórészt a múlt-
beli önszervezõdési hagyományokat elemzõ,
valamint a történelmi forrásokat feldolgozó ta-
nulmányok igazolják. 

Románia lakosságának s ezen belül a romá-
niai magyarság több mint 50%-a falusi környe-
zetben él, az aktív lakosság 38%-át a mezõ-
gazdasági szektor foglalkoztatja, kiegészítõ
ágazataival együtt. A  nemzetgazdaságon be-
lül elfoglalt aránya magas, azonban a mezõ-
gazdaság a legelmaradottabb ágazata a gaz-
daságnak, mert az inputok és gépek
beszerzése túlságosan költséges a kedvezõt-
len árak és a hitelhiány miatt. A mûszaki-szak-
mai elmaradásért nehezen lehet megfelelõ
minõségû termékeket elõállítani, nem alakul
ki a valódi versenyhelyzet, a családi gazdasá-
gok legnagyobb része önellátásra van beren-
dezkedve, vagy az árukereskedésnek van ki-
szolgáltatva, termékét önköltségi áron
kényszerül eladni. Mindezek következtében
magas a vidéki munkanélküliség, és nagy hi-
ány mutatkozik a szociális és kulturális szol-
gáltatásokban, a háború után a termelõszö-
vetkezeti rendszer hiteltelenítette a
„szövetkezet” valódi fogalmát és bármilyen, a
„közjó, közösség” iránti kooperatív attítüdöt,
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Egyéb pénzintézetek körébe a külföldi bankok fiókjai és a külön-
bözõ fogyasztási és személyi hitelbankok, illetve a nem-bank társa-
ságok pénzügyi szolgáltatásai tartoznak.

Ez a funkcionális elkülönítés már magában jelentõs különbsége-
ket eredményez az Európában alkalmazott, teljes körû bankszolgál-
tatási modellhez képest. Nemcsak lebontja a bankrendszert több, ki-
sebb alkotóelemre, de megakadályozza az egyes bankok túlzott
megerõsödését is. Ezt a szigorú üzletági elhatárolódást az 1956-ban
alkotott, bank-holding Társaság fogalma szûntette meg, amikor is a
bankok, holding típusú társulatok révén engedélyt kaptak arra, hogy
bankszerû tevékenységeket folytassanak: leasing, factoring, biztosí-
tás, befektetés, jelzálog, hitelkártyák, stb. A törvény azt is elõírja, hogy
a területi terjeszkedés érdekében a bank holding társaságok bármely
államban nyithatnak fiókot. A bank-holding társaság egy olyan szer-
kezeti forma, melynek tulajdonában van egy vagy több bank többsé-
gi részvénycsomagja, s melynek alapítója lehet egy vagy több keres-
kedelmi bank vagy pénzügyi tevékenységet végzõ társaság. Ez által az
amerikai banktevékenység mindinkább a határokat átlépõ, interstate
banking, illetve a közbeesõ banki tevékenység, az intermediáris
banking felé halad. 

Egy másik nagyon fontos, és szintén a föderáció elvébõl fakadó sa-
játosság: a Mc Fadden Act következtében, 1927-ben elfogadják a ban-
kok földrajzi elhatárolódását. E szerint, függetlenül attól, hogy szö-
vetségileg engedélyezett nemzeti bankról, vagy pedig állami bankról
van-e szó, a bankok csak annak az államnak a területén mûködhet-
nek, amelyre engedélyezték. Így nemcsak a végrehajtható ügyletek
vannak korlátozva, hanem a földrajzi terjeszkedés lehetõsége is. Ez
azzal magyarázható, hogy az Egyesült Államokban különös hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a bank ne nõje túl azt a közösséget, melyet ki-
szolgál, hanem a Közösségbe való Visszafektetési törvény értelmében
maradjon a területi adottságoknak és szükségleteknek megfelelõ.

Azonban, a modern technika fejlõdése itt is megmutatta hatását:
a számítógépek és POS terminálok bevezetése, illetve a kockázat el-
hárítást és az értékpapírpiacot érintõ ügyletek számítógépes kezelé-
se áttörte a területi korlátokat. Így, az 198O-az években bevezetett
rendeletek értelmében, a kereskedelmi bankok bármely szövetségi
államban alapíthatnak leányintézetet a külföldi és bank-közi ügyle-
tek lebonyolítása érdekében. Másik újdonság az, hogy a külföldön
nyitott bankok is ettõl a periódustól kezdve ugyanazok alá az elõírá-
sok alá tartoznak, mint a hazai bankok, ezáltal ezek is felügyelhetõ-
vé és ugyanakkor biztonságosabbá válnak. Így az amerikai bankrend-
szerrõl elmondható, hogy egyre jobban hasonlít az univerzális
bankmodellhez, bár sajátos vonásait egyelõre még híven õrzi. 

A rendszer eddig felsorolt sajátosságai mellé kell még sorolni a
nem-bank pénzintézeteket, melyek szintén amerikai eredetûek, s
melyekkel a nagy kereskedelmi és szállító társaságok léptek piacra.
Az eredetileg hitelüzletre korlátozódó társaságok ma már teljes kö-
rû banki szolgáltatásokat nyújtanak: hiteleket, hitelkártyákat, pénz-
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szolidaritáson nyugvó vállalkozási formát
egyaránt. 

Az RMKT szövetkezeti kutatócsoportja az-
zal a céllal jött létre, hogy a szövetkezeti intéz-
mény típusait, valamint erdélyi elõzményeit és
jelenbeli újraalakulásának körülményeit inter-
diszciplináris (jogi, közgazdasági, szociológi-
ai, történelmi) megközelítésben feltárja, és
szakmai vitákra bocsássa tanulmányokban,
munkamegbeszéléseken, workshopokon,
konferenciákon. Mivel a fejlett országokban az
egyik legkorszerûbb gazdasági intézmény a
szövetkezet (az Európai Unióban és Észak-
Amerikában ma is a legsûrûbb hitelhálózatot
alkotják a hitelszövetkezetek), és a szociális
igazságosság és emberközpontú gazdaság
egyik kezdeményezõi és megvalósítói voltak
a szövetkezetek, Kelet-Európában is elkerül-
hetetlen lesz a szövetkezetek újrahonosítása.
A szövetkezetek sikeres újjászervezéséhez
leginkább két tényezõ szükséges: a kedvezõ
törvényes keret és az oktatási-szakképzési-
kutatási intézmények munkája. Az állampol-
gári jogok (egyesülési szabadság, részvétel
joga), valamint a nemzetközi irányok (ENSZ,
EU) értelmében minden államnak a legkedve-
zõbb jogi keretet kellene biztosítania a szövet-
kezetek alakításához, mûködéséhez.

A romániai magyarság érdeke is tehát, hogy
a Románia számára is kihívást jelentõ gazda-
sági modernizációban megfeleljen a civilizált
piaci normáknak, mindez viszont csakis jól
szervezett gazdasági és társadalmi cselekvés-
sel válhat elérhetõvé. A gazdasági elemzõk,
akárcsak a Romániai Közgazdász Társaság
szövetkezeti kutatócsoportja, arra a felisme-
résre jutott, hogy a vidéki – de ezáltal a teljes
– romániai magyar lakosság szociális és gaz-
dasági nehézségeit legeredményesebben a
korszerû szövetkezeti hálózat kialakítása biz-
tosíthatja. Ezért szükséges az európai szövet-
kezeti modell és tapasztalat alkalmazása a ro-
mániai közegben, de annak is tudatában
vagyunk, hogy ez az adaptációs folyamat nem
valósulhat meg a szükséges tudományos ku-
tatómunka és a szakmai közvélemény-formá-
lás, megmérettetés nélkül. Elsõsorban tehát a
tudományos képzési rendszerben és szakmai



átutalásokat, biztosítási termékeket. A kezdetben kereskedelmi szu-
permarket pénzügyi szupermarketté alakult át, s a hagyományos
szállítóvállalat ma már minden olyan szolgáltatást nyújt, ami egy
utazáshoz vagy szállításhoz szükséges lehet.

Ami a banknak mint intézménynek a szerepét illeti, ezt szintén
az európai modelltõl eltérõen fogalmazzák meg: a meghatározás
szerint a bank az a hely, amely biztonságos és kedvezõ módon szol-
gálja ki kliensei pénzügyi szükségleteit. A gazdaság szerves része-
ként kielégíti a pénzügyi szükségleteket a személyek és a cégek 
számára, lehetõséget teremtve egy jól mûködõ gazdaság megvaló-
sításához. Betölti a piacgazdaság alapvetõ funkcióit: a letéti, a fize-
tési és a kölcsönzési funkciókat. Az ügyfelek, a közösség és a gaz-
daság számára azonban ennél sokkal többet jelent:
kliensszolgálatokat és közösségi szolgálatokat tesz. Elõsegíti, alkal-
mazottai tudása és a kínált szolgáltatások révén, minden egyes
ügyfél, valamint az egész közösség jólétét, felvirágzását is. Nonpro-
fit tevékenységeket és közösségi eseményeket finanszíroz és szer-
vez, termékeket ajánl ott, ahol hiányt talál. A közösségbe való visz-
szafektetési törvény értelmében pedig a letétek jelentõs részét a
helyi közösség finanszírozására kell használnia, méreteiben és ere-
jében a kiszolgált közönség jólétéhez hozzájárulva.

A bankalkalmazottak kötelezettségei úgyszintén sajátosak: alapve-
tõ követelmény, hogy az alkalmazottak kiváló minõségben végezzék
munkájukat, önállóan gondolkozzanak és döntsenek az ügyfelek
maximális kiszolgálása érdekében, feladataikat gyorsan és pontosan
végezzék, és megfelelõen ismerjék és ismertessék intézményük szol-
gáltatásait. Legfõbb cél, hogy az ügyfél elégedett legyen, amit az al-
kalmazott megbízhatósága, illetve magas szintû professzionalizmu-
sa és szakmai titoktartása révén kívánnak elérni. Ebben a
rendszerben a döntéshozatal sok esetben egy alacsonyabb beosztá-
sú alkalmazott etikájára és tudására van bízva, mint az európai, pon-
tosan megfogalmazott bankszerkezeti felépítésben. Itt sokkal fonto-
sabb a kliens megõrzése és a bank hírnevének fenntartása, mint
néhány bankjutalék vagy kezelési költség. A hosszú távú kollaborá-
ció és a személyes reklám által újabb ügyfelek vonzása alakítja a
bankalkalmazott kötelességeinek központi elemét.

A hagyományos bankrendszert az Egyesült Államokban az 1970-
es évektõl kezdve konkurenciális, erõsen dinamikus piac kezdte
helyettesíteni. Megjelentek és kedvezõ kínálatuk alapján egyre erõ-
södtek a tõzsdei befektetõ cégek, befektetési alapok, biztosítócégek
és egyéb pénzintézetek. Az így kialakult trendnek kettõs következ-
ménye volt: egyrészt a bankok piacot vesztettek, és erõs piaci ver-
sennyel találták magukat szembe, másrészt pedig, az új intézmé-
nyek kezdeti sorozatos bukása révén, egyre több bizalmat élveztek
ügyfeleik részérõl. A bankok helyi monopóliuma megszûnt, s las-
san tranzakcióorientált intézménnyé váltak. A klienseik mindin-
kább készpénzváltásra, pénzletétek elhelyezésére és általános, min-
dennapi pénzügyi teendõik ellátására használták õket.
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szervezetek keretében kellene kutatni és meg-
vitatni a szövetkezeti vállalkozási formát,
amely a közeljövõben dinamikus szerepet
játszhat a helyi közösségek és erõforrások
megtartásában és gyarapításában. 

Kutatásaink és adatbázisunk fõbb témái: A
szövetkezetek kialakulásának társadalmi és
gazdasági körülményei (történelmi, gazdaság-
szociológiai rész);  A szövetkezeti típusok és
érdekvédelmi szervek kialakulása és mûködé-
se napjainkig (történelmi és közgazdasági
rész); Nemzetközi és európai uniós szövetke-
zeti politikák és érdekvédelmi szervezetek;
Jogszabályozás és adópolitikák; . Szövetke-
zeti gondolkodók, személyiségek és szerve-
zõk (Gróf Károlyi Sándor, Gidófalvi István,
Bölöni Farkas Sándor, Ürmösi József , Kor-
parich Ede, Balázs Ferenc, Nagy Zoltán, Már-
ton Áron, Rohay László); Kiértékelés; Forrás-
közlés. 

Az RMKT szövetkezeti kutatócsoportja elkö-
telezettséget vállal arra, hogy a kutatási ered-
ményeit összegzõ tanulmánykötetet, valamint
a forrásokat tartalmazó multimédiás (CD-
ROM) adatbázist elküldi a szakközvélemény-
formáló intézményeknek: közgazdasági, jogi,
agrárközgazdasági, gazdaságszociológiai és
történelem egyetemi tanszékeknek, könyvtá-
raknak és levéltáraknak. A szakmai vélemé-
nyezésre küldött adatbázis egyrészt kiinduló-
pontként szolgálhat majd más területeken
mûködõ szakmai köröknek, másrészt alapját
képezhetné kutatócsoportunk hosszabb távú
szövetkezeti akciótervének is, logikusan ve-
zetve a múltfeltárás és interdiszciplináris szak-
mai vitákon, a szakemberképzéstõl a szövet-
kezetek újraindításának megvalósíthatósági
tervéig. 

A szövetkezeti kutatócsoport eredményei-
nek összefoglalása a tervezett tanulmánykö-
tetben és CD-ROM-adatbázisban alapját ké-
pezné egy hosszú távú munkaprogramnak,
mert az oktatásszervezés egyik kézikönyve-
ként lehetne használni, és más tudományos
szakmai körök és szervezetek, önkormányza-
ti és politikai intézmények is hasznosíthatják
kutatócsoportunk adatbázisát és publikált
eredményeit. Ezáltal pedig létrejönne egy



Megtakarításaik a hagyományos bankletétekbõl a jobban ka-
matozó pénzpiaci eszközök és befektetések felé vándoroltak.
Ez váltotta ki aztán az amerikai bank alapvetõ átalakulását,
tette elengedhetetlenné a holding társaság formájában mû-
ködõ teljes körû bankszolgáltatásokat. Így vált a hagyomá-
nyos betétbefogadással és hitelkibocsátással foglalkozó in-
tézmény széles körû kínálatot biztosító nagyméretû
pénzintézménnyé.

Ami a bemutatott rendszer fejlõdési irányát illeti, mindenek-
elõtt az újraszabályozás szükségességét kell aláhúzni. Ennek
eredményeként a ma még a nemzetközi piacon hátrányban le-
võ bankok tevékenységi területüket erõsen kiszélesíthetik, s na-
gyobb erõvel vehetik fel a versenyt az európai nagybankokkal
szemben. Másodsorban pedig hangsúlyt kell fektetni a pénzin-
tézetek és kereskedelmi-ipari intézetek munkamegosztására,
újabb alapokra helyezve a banki szolgáltatások kínálatát.
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SZAKÁTS GÉZA

Az ár központi eleme a gazdasági megfontolásoknak. Szerepe egy-
aránt fontos a vevõk vásárlási döntéseiben és a vállalatok ered-
ményességében. 

A vállalatok szempontjából meghatározó tényezõ, hogy amíg
a pénzeszközök nagyon sok csatornán áramolhatnak ki a cégek-
tõl, addig jellemzõen csak egy módon folynak be: a termékek
és/vagy szolgáltatások értékesítése révén, azaz az árakon (árbe-
vételen) keresztül.

Az árak szerepének növekedése
Ahhoz, hogy a vállalat sikeres és fenntartható jövedelmezõséget
érjen el, az árpolitikának a vállalati stratégia aktív részesévé kell
válnia. A stratégiai árkialakítás során ne arra a kérdésre keres-
sük a választ, hogy milyen árakra van szükség ahhoz, hogy fedez-
zük a költségeinket, és még nyereséget is megvalósítsunk. Sok-
kal inkább azt a kérdést kell megválaszolni, hogy a piacon
érvényesíthetõ árakat figyelembe véve mekkora költséget enged-
hetünk meg magunknak, hogy még nyereséget is realizálhas-
sunk. 

–  Az ár az a pénzben kifejezett érték, amit a vevõ a terméke-
kért, illetve szolgáltatásokért fizet.

–  Az áron egy termék vagy szolgáltatás tulajdonjogának vagy
használatának megszerzéséért kért pénzmennyiséget értjük. 

A piacgazdaságokban „az árak legfõbb szabályozója a piac és a
gazdasági verseny”.

A termékek és az árak ma már csaknem mindenhol a nem-
zetközi verseny feltételeivel találják magukat szemben.

Az árak helye a vállalati funkciók között
Az ár a marketingmix egyetlen jövedelmet eredményezõ eleme:
az összes többi költséget jelent. Az ár a marketingmix legrugal-
masabb eleme is, gyorsan változtatható, mégis az ár és az árver-
seny számos vállalatvezetõ elsõ számú problémája. Az árpoliti-
ka a vállalatpolitika egészének is kifejezõje, „üzenetet hordoz a
piac felé – a vevõk az árakon keresztül kapnak fontos jelzést a
vállalat filozófiájáról”. 

A vállalatnak elõször el kell döntenie, mit akar elérni az adott
termékkel, ha gondosan választotta ki, melyik piacot veszi célba,
s hol kíván elhelyezkedni az adott piacon. Minél világosabbak a
cég céljai, annál könnyebb az ár megállapítása. A vállalat az ár-
képzés segítségével hat fõbb cél bármelyikét követheti: a túlélés,
a folyó nyereség maximalizálása, a folyó pénzbevétel maximali-
zálása, az árbevétel maximalizálása, a piac lefölözése, vezetõ ter-
mékminõség.

Az árak és a fogyasztói magatartás
Az árak alapvetõen befolyásolják a fogyasztók vásárlási döntését.
A fogyasztók számára az ár kettõs értelemben jelenik meg. Egy-
részt mint költség, kiadás, mely fogyasztói áldozatot jelent. Más-
részt az árminõségre utaló jelzõszám, az árutulajdonságok érté-
kének mutatója. A fogyasztók szemében a minõség összefügg a
hasznossággal. Egy vásárlás összhasznossága két tényezõbõl te-
võdik össze: az áru hasznosságából és a vásárlás hasznosságából.

Az ár sok fogyasztó szemében a minõség jelzõje. Ameddig a ve-
võ az árat a minõség jelzõjeként is értékeli, addig az ár pozitívan
befolyásolhatja a vásárlási döntést.

Az ár másik pozitív szerepe az ún. presztízsfogyasztás. Az ár a
fogyasztók tudatában nemcsak a vásárolt termék vagy szolgálta-
tás minõségét jelzi, hanem információkat közvetít magáról a vá-
sárlóról is a többieknek ( a magasabb ár mások számára a ma-
gasabb társadalmi státust jelzi).

Referenciaárak
Az emberek úgy értékelik a konkrét árakat, hogy összehasonlít-
ják azokat a közvetlenül rendelkezésükre álló más árakkal, illet-
ve az emlékezetükben tárolt, az adott termékhez kapcsolódó ár-
emlékeikkel. Az összehasonlítás bázisát képezõ árakat
referenciaáraknak nevezzük. Az emlékezetben tárolt árakat bel-
sõ, míg az összehasonlításra közvetlenül rendelkezésre álló ára-
kat külsõ referenciaáraknak nevezhetjük.

A belsõ referenciaár az az érték, amelyet a fogyasztó egy adott
áruért indokoltnak tart megadni.

Az árismertség a vásárlók azon képessége, hogy emlékezzenek
az árakra, míg az ártudatosság azt jelöli, hogy a vásárlók men-

A z  á r  a  m a r k e t i n g b e n



nyire érzékenyek az árak különbségeire. Az ártudatosság feltéte-
lezi tehát azt, hogy a vásárló jó információkkal rendelkezzék, ár-
ismertsége magas legyen. Az árismertség fordítottan arányos a
jövedelmi helyzettel, azaz minél szegényebb valaki, annál jobban
odafigyel az árakra. Külsõ referenciaárakról beszélünk akkor, ami-
kor az ajánlattevõ az aktuális ár mellett egyidejûleg megjelöli a re-
ferenciaárat is. Ilyen például az összehasonlító reklám, amikor a
vevõ két árral találkozik: a reklámozott eredeti árral és a csökken-
tett akciós árral. A kérdés az, hogy melyik ár alapján ítéli meg a
termék értékét, elfogadja-e a reklámozott eredeti árat referencia-
árként, vagy megkísérli helyettesíteni azt valamilyen más árral (ár-
emlék, árinformáció).

A fogyasztók árérzékenységét befolyásoló tényezõk
Azt a jelenséget, amely a vevõknek az árakhoz való viszonyát írja
le, árérzékenységnek nevezzük. Az árérzékenységet befolyásoló
tényezõk összefüggnek a termék érzékelt értékével.

Az ár nagysága közvetlenül befolyásolja a nyereség alakulását.
Az árdöntést megnehezíti az a körülmény, hogy az ár hatással van
a vállalat termékei iránt megnyilvánuló keresletre és ezen keresz-
tül  az értékesített mennyiség nagyságára is. Ebbõl következik,
hogy jóllehet a helyes árkialakításhoz elengedhetetlenül szüksé-
ges a költségek ismerete, a valós piaci körülmények között tevé-
kenykedõ vállalatok esetében a költségek sohasem lehetnek ki-
zárólagos meghatározói az árdöntésnek.

Versenypiacokon a vevõket legkevésbé érdekli az, hogy az adott
vállalat milyen költségekkel tudja a terméket elõállítani és piac-
ra vinni. A vevõk abban érdekeltek, hogy az elképzelt értéket a le-
hetõ legalacsonyabb áron szerezzék meg, illetve az adott árért a
lehetõ legnagyobb értékre tegyenek szert. Ha egy vállalat egyedi
költségei (és a költségek alapján képzett árai) a piacra jellemzõ
szintet meghaladják, akkor a vevõk nem fogják termékeiket meg-
vásárolni, ezért a vállalat a versenyben lemarad.

A vállalat számára rendkívül fontos az, hogy a termékre és az
árra vonatkozó döntések meghozatalakor világos ismeretei legye-
nek költségei alakulásáról. A költségek az árdöntések mozgáste-
rének alsó korlátját, a vevõk árelfogadási hajlandósága, a vevõk
kereslete az árdöntések mozgásterének felsõ korlátját jelenti.
A költségek elõrejelzéseA költségek elõrejelzése
A cég jövõbeni nyeresége és a jövõbeni nyereséget támogató ár-
politika meghatározása szempontjából lényeges az, hogy a válla-
latok képesek legyenek a költségek elõrejelzésére.
Árképzési módszerekÁrképzési módszerek
Az árképzés azokat a módszereket és technikákat jelenti, amelye-
ket a termékek és szolgáltatások elõállítói kínálatuk megállapítá-
sakor alkalmaznak. A költségek és a piaci kereslet kijelöli a lehet-
séges árak tartományát. Abban, hogy a vállalat e tartományon
belül milyen árat állapít meg, a versenytársak költségeinek, árai-

nak és árreakcióinak elemzése segít. A vállalatnak fel kell mérnie,
hogy költségei szempontjából elõnyben vagy hátrányban van-e ver-
senytársaihoz képest. A vállalatnak meg kell ismernie a verseny-
társai által ajánlott árakat és minõségeket is. Ha a vállalat megis-
meri a versenytársak árait és ajánlatait, akkor saját árképzésében
tájékozódási pontként használhatja ezeket. Ha a cég ajánlata ha-
sonlít valamelyik nagyobb versenytárs ajánlatához, akkor az árat
a versenytárshoz közel kell megállapítania, hiszen egyébként pi-
acot veszíthet. Ha ajánlata kedvezõtlenebb, akkor nem kérhet töb-
bet, mint a versenytársa, ha viszont ajánlata jobb, magasabb árat
kérhet versenytársánál. A vállalatnak azonban azzal is számolnia
kell, hogy a versenytársak módosíthatják áraikat saját árváltozta-
tására adott válaszként.

Ha adott a három K (az angolban három C), a fogyasztó Ke-
resleti függvénye, a vállalat Költségfüggvénye és a Konkurensek
árai, akkor minden rendelkezésre áll, hogy a vállalat – a két vég-
let között valahol – megállapítsa az árat. Az egyik véglet, ha az ár
olyan alacsony, hogy nem hoz nyereséget, a másik, ha olyan ma-
gas, hogy elriasztja a keresletet. A költségek jelentik az árpadlót,
a versenytársak és a helyettesítõ javak árai pedig az ármegállapí-
tás során figyelembe veendõ tájékozódási pontokat. A plafont –
a felsõ korlátot – a fogyasztók, a vásárlók szabják meg.

A három legismertebb árképzési módszer: 
– a költségekhez igazodó – haszonkulcs elve szerinti árképzés;
– a piac vezérelte – kereslethez igazodó árképzés;
– a versenytársakhoz-kínálathoz igazodó árképzés.
Az árképzés hagyományos módszere: teljes költség + nyere-

ség (árrés).   
Haszonkulcsos árképzés az, amikor a vállalat az összes költ-

séget figyelembe véve meghatározza, hogy hány százalékos hasz-
not (nyereséget) kíván beépíteni a piaci árba.

A haszonkulcs egyrészt tervezési eszköz, másrészt a múltbeli
adatok alapján kalkulálható érték. 

Romániában a 90 -es évek elején kötelezõ módon ki kellett
függeszteni látható helyre az üzletekben, kiskereskedelmi bol-
tokban, vendéglátó-ipari egységekben, hogy mekkora haszonkul-
csot alkalmaznak a termékek árainál, azaz hány százalékos ár-
réssel árulják a termékeket, kínálják a szolgáltatásakat (pl.
0–30%, 5–25%).

Piacvezérelt árképzési módszerek
A költségek ismerete nélkülözhetetlen eleme az árakra vonatko-
zó döntéseknek. A versenypiacokon a vevõk nincsenek tekintet-
tel a piaci szereplõk egyedi költségeire. A vásárlók a terméktõl el-
várt, illetve az adott terméknél észlelt hasznosság (érték) és a
piacon jelen levõ, hasonló funkciót betöltõ termékek árai (refe-
renciatermék, referenciaár) alapján hozzák meg racionális ér-
vekkel sokszor nem is magyarázható döntéseiket.
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A piacvezérelt árképzés során az ár nem számítható ki olyan
egyértelmûen, mint a költségekbõl való kiindulás esetében.

A keresletet tágan értelmezzük, nem egyszerûsíthetjük le csu-
pán az eladott mennyiségre, hanem a keresletet kialakító, befo-
lyásoló szempontokat is vizsgáljuk. A vállalat szempontjából az
egyik legfontosabb befolyásoló tényezõ a termék életgörbéje.

A termék életgörbéjének különbözõ szakaszaiban más és más
árkialakítási elvet érdemes követni: behatolásos árstratégia és le-
fölözéses árstratégia.

A valóságban e két árstratégia között nagyon sok lehetséges
stratégia található. 

A piacon a legtöbb termékkategóriában nagyon sok termék ta-
lálható, különbözõ árakon. Kérdés, termékünk miképpen illeszt-
hetõ e versenytermékek sorába, célba vett vevõink elfogadják-e
az árainkat. Különbözõ módszerek állnak rendelkezésünkre: 

Az észlelt érték szerinti árképzés. Vezérelve az, hogy
az árat az észlelt érték közelében kell meghatározni. Az érték
valódi értelmét a termék által a vevõnek nyújtott hasznosság és
az azért fizetett ár közötti egyensúly jelenti. Abból kell kiindul-
ni, hogy a vevõk észlelései szerint melyek azok a tényezõk, ame-
lyek értéket jelentenek számukra. A problémát az észlelt érték
számszerûsítése jelenti.

Az árazás vevõorientált megközelítése (az ipari ter-
mékek esetében).

A versenytársak által vezérelt árképzés. A piaci ára-
kat a kereslet és kínálat egyaránt meghatározza. Ha egy vállalat
új termékkel jelenik meg a piacon, akkor elsõsorban nem a ke-
reslet alapján tájékozódik, hanem megnézi, hogy a piacon már
jelen levõ termelõk, forgalmazók milyen áron kínálják terméke-
iket.

A piacon magas részesedéssel rendelkezõ vállalatok diktálják
általában az árakat, õk az árvezetõk. A versenypiacon az árkiala-
kítás terén gyors felzárkózás figyelhetõ meg.

A versenytársak árain alapuló árképzés elsõ lépése annak el-
döntése, hogy a vállalat kit vagy kiket tekint versenytársnak. Vi-
szonylag egyszerû a helyzet akkor, amikor egy domináns és több
kisebb cég van a piacon. A kisebb cégek a domináns céget tekin-
tik árvezetõnek, és áraikat az õ áraihoz viszonyítják. Ez az árkép-
zés nem azt jelenti, hogy mindegyik vállalat azonos árakat állapít
meg. A versenytárshoz igazított árképzés azt jelenti, hogy az ár-
követõ vállalat tartja a relatív árkülönbséget. Ha a domináns vál-
lalat emeli az árat, akkor a követõ vállalat is emelni fogja úgy, hogy
a relatív árkülönbség megmaradjon. A követõ árképzés meglehe-
tõsen népszerû módszer, mert nem igényli a követõ vállalattól
azt, hogy költséges vizsgálatokat folytasson a piaci kereslettel, il-
letve a költségekkel kapcsolatban. Egyszerûen követi a domináns
vállalat ármozgását. A követõ vállalatok számára tehát az árdön-
tések mozgásterének felsõ korlátját a meghatározó versenytársak

ára képezi. Úgy tartják, hogy ez az árképzés az ágazat bölcsessé-
gét fejezi ki, minthogy tisztességes nyereséget biztosít, és nem ve-
zet ellentétekhez a gazdasági életben.

Teljesítménybázisú árképzés. Lényege, hogy az eladó
a teljesítéstõl függõen kapja az ellenértéket. A kereskedõ nem vá-
sárolja meg a terméket, hanem közremûködik az értékesítésben,
ezért jutalékot kap. Díjazása teljesítményének a függvénye. Nem
alkalmazható széleskörûen, és nem is egyszerû – egyedi megren-
delésû projekteknél, tanácsadási szerzõdéseknél jellemzõ. Felté-
tele az eladó és vevõ együttmûködése, továbbá az, hogy egyértel-
mûen határozzák meg az eredmény mérésének módszerei.  

A versenytárgyalás. Ajánlati ár jellegû árképzés, az ipa-
ri termékek piacán (nagyobb megrendelések esetén), illetve az
állami vagy egyéb közületi beszerzéseknél szokásos eljárás. A vál-
lalatok lezárt árajánlatokat tesznek a teljesítendõ munkákra. A
cég nem szigorúan a költségeihez és a keresletéhez igazodva ala-
kítja ki az árat, hanem aszerint, hogy milyen ajánlatokra számít
versenytársai részérõl. A vállalat el akarja nyerni a megbízást,
ezért a többi ajánlott ár alá kell mennie. Ugyanakkor nem mehet
saját költségei alá anélkül, hogy ne rontana saját helyzetén. (Ro-
mániában fõleg a közbeszerzéseknél és az állami költségvetésbõl
finanszírozott beruházási munkálatokra kiírt versenytárgyalás-
oknál az ajánlattevõ vállalatok számára  a legkisebb ár a döntõ
odaítélési szempont.)

A közbeszerzési eljárás. nyílt, meghívásos, illetve tár-
gyalásos eljárás lehet. A fõ forma a nyílt versenytárgyalás.

Új termék és szolgáltatás piacra lépésének árstratégiái
Árdöntés a vállalat munkája során elvileg csak két esetben me-
rülhet fel:

– amikor a cég új kínálattal jelenik meg a piacon, és ennek
az új terméknek vagy szolgáltatásnak kell meghatározni az in-
duló árát;

– amikor a meglévõ kínálatának, illetve az egyes kínálati ele-
meknek meg kívánja változtatni az árát.

A gyakorlatban azonban mindkét esetben számos, a vállalat
egyéb területeivel  összefüggõ stratégiai megfontolást kell tenni,
és komoly döntés-elõkészítésre van szükség.

Az árszínvonal meghatározásaAz árszínvonal meghatározása
A termékek, termékcsaládok (a vállalati kínálat) árszínvonalának

meghatározása olyan vállalatstratégiai, piacválasztási és termékstra-
tégiai döntés, amelyben az ár csak egyik összetevõje a problémá-
nak. Az árszínvonal meghatározása egyidejûleg a minõségi színvo-
nal megválasztását is jelenti. Az ár/minõség összefüggés pedig
meghatározza azt, hogy a cég a piac mely részeiben tud megjelen-
ni, és milyen versenytársakkal fog a piaci részesedésért küzdeni. Az
árszínvonalra vonatkozó döntés hat a konkrét árak mértékére, az
eladható darabszámra, a termelés és az értékesítés során felmerü-
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lõ költségekre és mindezeken keresztül az elérhetõ nyereségre.

Új termék és szolgáltatás piacra lépésének árstratégiái
A vállalatok három lehetséges árstratégia (Dean) között választ-
hatnak: 

– a lefölözõ (magas) árak stratégiája
– a behatoló (alacsony) árak stratégiája 
– a semleges (közepes) árak stratégiája

A lefölözõ (magas) árstratégiaA lefölözõ (magas) árstratégia
Arra épít, hogy az adott termék piacának van egy olyan, kevésbé
árérzékeny része, hogy a viszonylag magas ár mellett a cég szá-
mára megfelelõ értékesítési volument biztosítson. Ez a stratégia
magas induló árakat jelent. A vállalat az árakat késõbb tartja vagy
csökkenti.

A magas árak tartása – presztízsfogyasztás termékei és szolgál-
tatásai, monopoltermékek, divatmárkák, csúcsteljesítményû au-
tó, divatos étterem, szálloda – e termékeknél vagy szolgáltatások
igénybevételekor nem annyira a hasznosság, inkább a drága ter-
mék birtoklása, illetve annak mások számára történõ demonst-
rálása biztosítja a szükséglet kielégítését. A magas áraknak ezt a
csoportját a lefölözõ árstratégiától megkülönböztetve presztízs-
áraknak és az ilyen árképzési módszert presztízsárazásnak nevez-
zük (Herendi porcelán, Gundel  étterem, Mercedes Benz autó).

Az árak csökkentése – akkor válik szükségessé, ha az új ter-
mék viszonylagos monopóliuma elõbb-utóbb megszûnik, és ha
versenytársak jelennek meg hasonló vagy azonos hasznosságú
termékekkel olcsóbb áron. A szabadalom például a gyógyszer-
gyártásban egy ideig védelmet jelenthet , amikor lejár, számítani
kell a versenytársakra alacsonyabb árú kínálatukkal. Ilyen ese-
tekben a cég kénytelen árait csökkenteni, ellenkezõ esetben gyor-
san veszíthet piacrészesedésébõl, esetleg kiszorulhat a piacról.

Az is elõfordul, hogy a termék gyártója maga kezdeményezi
az árcsökkentést azért, mert annak a piaci szegmensnek a ke-
reslete, amelyik elfogadja a magas árakat, alacsonyabb annál,
amit a cég fejlõdése megkívánna. Az árcsökkentés újabb piacot
nyit meg, növeli az eladható mennyiséget, összességében na-
gyobb nyereséget eredményez. A volumennövelés a költségek
oldaláról nézve jelentõs költségcsökkentést eredményez, ami
kedvezõ hatással lesz a vállalat nyereségére. A lefölözés így az
alacsonyabb árak mellett is megmarad. A folyamatos vagy lép-
csõzetes árcsökkentés mindaddig járható, ameddig a termék
védettsége fennáll. Az árcsökkentés  –  mindig újabb szegmen-
sek célbavétele – azért is kedvezõ lehet, mert így a gyártó és
disztribúciós kapacitások kiépítése is folyamatos.

A behatoló (alacsony) árak stratégiájaA behatoló (alacsony) árak stratégiája
A behatoló árak stratégiája az új kínálatot alacsonyan, a vevõér-

ték alatt árazza annak érdekében, hogy minél nagyobb piacot tud-
jon rövid idõ alatt elérni.

Elõnyök: – az alacsony induló ár rövid idõ alatt nagy volu-
menû értékesítést eredményezhet;

– az új termék gyors ütemû diffúzióját, a vállalat piacrészese-
désének kialakulását és növelését eredményezheti;

– elriaszthatja a potenciális versenytársakat a piacra lépéstõl;
– az alacsony induló árak magukban hordozzák az árak eme-

lésének lehetõségét.
Hátrányok: – a behatoló árak nem tudják kihasználni az út-

törõ fogyasztók viszonylagos árérzéketlenségét, és a kezdeti idõ-
szakban fajlagos extraprofitot sem eredményeznek;

– a képzõdõ nyereség fajlagosan alacsony, a befektetett eszkö-
zök megtérülése alacsonyabb lehet;

– az alacsonyabb ár a fogyasztók szemében esetleg az alacso-
nyabb minõség képzetét kelti.

A behatoló árak stratégiája akkor lehet sikeres, ha az adott ter-
mék vagy szolgáltatás keresletének árrugalmassága nagy, és ha
az alacsony árak gyors forgalomnövekedést eredményeznek.

A szakirodalom az alacsony árak stratégiájának más változata-
it is megkülönbözteti: az expanziós árak stratégiája – ezen a be-
hatoló áraknál még alacsonyabb induló árszínvonalat értenek. 
Az ilyen – egészen alacsony –  árak alkalmazásának célja a cég
nagyon gyors piaci expanziójának alátámasztása.
A nemzetközi gyakorlatban a rendkívül alacsony árak mindig ma-
gukban hordozzák a dömpingárak vádjának lehetõségét. Döm-
pingárakon az önköltség alatti áron való exportot értik, amely ag-
resszív marketingfegyver, ha az bizonyíthatóan a
beszerzési/gyártási költségek alá süllyed. Ebben az értelemben a
dömpingvád jogi fegyver, melyet különösen külföldi gyártók el-
len használnak. A fogadó országok szankciókat léptethetnek élet-
be a dömpingárakat alkalmazó országokkal szemben, mert a
dömpingárak kiszoríthatják a piacról a hazai termelõket.

Árdiszkriminációról akkor beszélünk, ha egy vállalat egyik
partnerének tartósan és kizárólagosan a többi partner számára
biztosított árszínvonal alatt értékesít.

Az expanziós áraknál még alacsonyabb árak alkalmazását a ver-
senytársakat tönkretevõ, kivégzõ, esetleg rabló árak stratégiájá-
nak is nevezik.

A piachoz igazodó (közepes) induló árak stratégiájaA piachoz igazodó (közepes) induló árak stratégiája
Új termékek és szolgáltatások induló árának meghatározásakor a
lefölözõ és a behatoló árstratégia mellett gyakran az új kínálat árát
megkísérlik a piacon jelen lévõ és hasonlítható termékek árszín-
vonalához igazítani. Ez a semleges árstratégia. Az árnak itt kisebb
a piac- és vállalatpolitikai szerepe, mint az elõzõ két stratégiánál.
A közepes, igazodó árak alkalmazásának oka lehet a vállalati ár-
struktúra vagy éppen az adott termékcsalád árstruktúrája egysé-
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gességének biztosítása. A közepes árak arányosak az általuk nyúj-
tott hasznossággal, az egyensúlyi sávban helyezkednek el.

Árdifferenciálás
Árdifferenciáláson azt a vállalati árpolitikai döntést értjük, amely
ugyanarra a termékre, illetve ugyanazon termék eltérõ feltételek
közötti értékesítése során különbözõ árakat állapít meg.

Árdifferenciálásról van szó, amikor ugyanazt a terméket kü-
lönbözõ vevõknek eltérõ áron értékesítjük.

Mind az  eladó, mind a vevõ rendelkezik egy-egy ún. rezerváci-
ós árral. A vevõ rezervációs árán azt a legmagasabb árat értjük,
amit egy vevõ hajlandó fizetni egy termékért vagy szolgáltatásért.
Az eladó rezervációs ára azt a legkisebb árat jelenti, amelyen még
hajlandó piacra vinni az áruját.

Az eladó és vevõ rezervációs ára közötti rész a megegyezési tar-
tomány.

Az árdifferenciálás formái: 
– felárak
– árengedmények
– szállítási és fizetési feltételek
Azokat a feltételeket, amelyek alapján a vállalat változtathat-

ja terméke vagy szolgáltatása árát, a következõ csoportokba le-
het sorolni: 

A fogyasztás helye szerinti árdifferenciálás:
1) az adott fogyasztási egységen belüli elhelyezkedés szerinti

árdifferenciálás (sportpályák, színházak, szállodák stb.);
2) a földrajzi eltérés – a cég azonos rendeltetésû és felszerelt-

ségû fogyasztási helyei földrajzilag máshol találhatók – egy étter-
mi lánc belvárosi tagja magasabb árakat alkalmaz, mint a kevés-
bé látogatott helyen lévõ egysége;

3) a regionális árdifferenciálás – ugyanazért az áruért az ország
különbözõ régióiban (városaiban) eltérõ díjakat számolnak.

A fogyasztás ideje szerinti árdifferenciálás:
Azt jelenti, hogy a cég ugyanarra a kínálatra más árakat állapít

meg a fogyasztás idejének (évszak, hónap, hét, nap óra) függvényé-
ben. Ennek elsõsorban a szolgáltatások esetében van jelentõsége.
Az árdifferenciálás indoka az, hogy a fogyasztás nem egyenletes, és
így a kapacitáskihasználtság romlana (fizikai termékek esetében a
készletezési, raktározási költségek nõnének). Csoportjai:

1) szezonális árdifferenciálás – olyan termékek és szolgáltatá-
sok esetén, amelyek fogyasztása, felhasználása jellemzõen szezo-
nális. Fõszezonra az ár magasabb, szezonon kívüli idõszakban
alacsonyabb árakat állapítanak meg. (Pl. mezõgazdasági termé-
kek, fûtõanyagok, üdülés.)

2) a hét napjai szerinti árdifferenciálás – nagyon sok termék
és szolgáltatás fogyasztásában nagy a különbség a munkanapok
és a hétvége között (szállodaipar, tömegközlekedés, telefon stb.).
A kapacitások jobb kihasználása végett a kevésbé igénybe vett na-

pokra a kínáló kedvezõbb árakat állapít meg.
3) egy-egy napon belüli árdifferenciálás. A fogyasztás egy-egy

napon is – a napszakoktól függõen – jelentõsen eltérhet. Így
például az áram vagy a telefon éjszakai használata kedvezõbb
tarifát élvez.

4) egy-egy esemény idõszakában való árdifferenciálás. Bizonyos
események (ünnepek, rendezvények) idõszakában ugrásszerû-
en megnõhet a kereslet. Erre a kínálók, az ajánlók az árak eme-
lésével reagálhatnak (szilveszter, napfogyatkozás, rendkívüli sport-
események).

A fogyasztás intenzitása szerinti árdifferenciálás
– egyes szolgáltatók különárat állapítanak meg azon ügyfele-

ik számára, akik gyakran veszik igénybe a szolgáltatást. Az elté-
rõ árak megjelenési formája például a bérlet (színház, uszoda,
teniszpálya) vagy a tömegközlekedésben a napijegy, heti vagy
havi bérlet.

A megrendelés ideje szerinti árdifferenciálás
A vevõ jellemzõi szerinti árdifferenciálás – az eltérõ csoportú

fogyasztók más-más árat fizetnek ugyanazért a termékért vagy
szolgáltatásért. Sokszor az áreltérések a társadalom szociális
gondoskodását juttatják kifejezésre – nyugdíjasok, diákok, ka-
tonák stb. számára megállapított  eltérõ árak – máskor vállalat-
politikai megfontolásból születnek. A biztosítás díja sokszor a
kortól és az egészségi állapottól is függ (Romániában 2003. ja-
nuár 1-jétõl a nyugdíjas személyek mentesülnek az egészség-
biztosítási járulék fizetése alól).

A földrajzi távolságok és az árképzés összefüggései
Számos olyan árut találunk elsõsorban a termelési eszközök kö-
zött, de esetenként a fogyasztási cikkek között is, amelyek szállí-
tási igénye az elõállítási költségekhez viszonyítva magas. 

A földrajzi árképzésnek a következõ módozatai ismertek: 
– az eladó az árait úgy számítja ki, hogy azok nem foglalják ma-

gukban a szállítási költségeket – ez esetben az áru elszállítása a
vevõ felelõsségére, költségére és kockázatára történik.

– egységes árak, amelyek magukban foglalják a leszállítási költ-
ségeket, függetlenül attól, hogy a vevõk földrajzilag hol találhatók
az adott piacon belül.

– zónaár – az eladó piacát jól körülhatárolt zónákra osztja, és
minden zónára egy-egy árat állapít meg. Ez az ár magában foglal-
ja a szállítási költséget az adott zónán belüli vevõig.

– bázispont-árazás esetén a gyártó az árakat úgy kalkulálja,
hogy abban egy bizonyos helyig (bázispont) történõ szállítás ben-
ne van. A vevõk ezt a bázispontra kialakított árat plusz a bázis-
ponttól érvényes szállítási költségeket fizetik meg.

Ártárgyalás
– Egy eladó és vevõ közötti alkufolyamat az ártárgyalásra való fel-

készüléssel kezdõdik – az eladónak tisztában kell lennie azzal, hogy:
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1) mit szeretne elérni, és miért ?
2) mit szeretne a vevõ elérni, és miért ?
Az ártárgyalás további összetevõi:
– vállalaton belüli (belsõ információk) és kívüli (külsõ) infor-

mációgyûjtés;
– az eladó ismerje a  saját tárgyalási pozícióját befolyásoló ér-

dekeket, a mozgásterét korlátozó határokat, ismernie kell a pia-
ci helyzetet, a versenytársak kínálatát, azok feltételeit;

– információt kell gyûjtenie a tárgyalópartnerrõl is, meg kell
becsülnie, hogy a partner mit szeretne elérni, mik az érdekei,
korlátai, érvei.

A tárgyalás tudomány és a cselekvés mûvészet egyszerre. A tu-
dományos oldalát a felkészülés, az információk rendelkezésre
állása biztosítja, a mûvészi oldalát a tárgyaló felek képességei, stí-

lusa, hozzáállása jelenti.
Minden személyes tárgyalás szakaszokra osztható.                     
1) a nyitás: megismerkedés, a felek meghatározzák a tárgyalá-

si témát, a tárgyalás tervét, a megbeszélés napirendjét, a tárgya-
lás ütemét, sebességét. A kezdeti szakasznak a megegyezés jegyé-
ben kell formálódnia – fontos kérdés, hogy ki irányítja a tárgyalást.

2) a felderítés szakasza
3) az ajánlattétel szakasza
4) az alku szakasza – dönteni kell arról, hogy az ajánlatot el-

fogadjuk-e, illetve új ajánlatot kérjünk, vagy ellenajánlatot tegyünk.
A tárgyalás célja a felek elégedett távozása.

Felhasznált irodalom: Felhasznált irodalom: 
Rekettye Gábor:  Az ár a marketingben

K Ö Z G A Z D Á S Z  F Ó R U M 9

A  s a j á t  v á l t ó
M Á R T O N  A L B E R T

A jelenlegi román gazdaságban többféle fizetési formát hasz-
nálnak a jogi és természetes személyek. A fizetési formák kö-
zül megemlíthetjük a fizetési megbízatást, csekket, váltót és a
saját váltót. Ezek közül szeretném bemutatni mint legérdeke-
sebbet a saját váltót.

A saját váltó mûködését az 1934-ben megalkotott, a váltóról
és a saját váltóról szóló 58-as törvény szabályozza. E törvényt
kiegészíti az 1993-ban kiadott 11-es kormányrendelet. Az 58-
as törvény nem más, mint egy szintézis, amely magában fog-
lalja a román Ókirályságban érvényesülõ  kereskedelmi tör-
vénykönyv elõírásait, az Erdélyben érvényesülõ magyar
jogszabályokat, valamint a Bukovinában használt osztrák jog-
szabályokat. Voltaképpen ez a törvény másolata a váltóról szó-
ló 1993-as olasz törvénynek, amely az 1930-ban elfogadott gen-
fi váltójogi egyezményekre épül.

A saját váltóról és a váltóról szóló 58-as törvény azonban a
saját váltónak csak 4 cikkelyt szentel, és  jogtechnikai megol-
dásként a törvényben megjelenõ nem ellentétes tartalmú töb-
bi cikkelyre hivatkozik. A Román Nemzeti Bank 1994-es meg-
határozása szerint a  saját váltó hiteleszköz, rendeletre szóló
értékpapír, amelyben egy késõbb esedékes fizetés testesül meg,
fizetési ígérvény vagy fizetési felszólítás, szigorú váltójogi sza-
bályoknak megfelelõ formában kiállított okirat, hiteleszköz,
amely kibocsátása alkalmával kapcsolatot teremt két személy
között: a kibocsátó és a kedvezményezett között. E fizetési esz-
közt az adós bocsátja ki, aki kötelezi magát, hogy kifizet egy
adott pénzösszeget határidõn belül egy kedvezményezettnek
nevezett személynek, aki betölti a hitelezõ szerepét.

Tehát a saját váltó kibocsátása két személyt igényel:
– jogi vagy természetes személyt, adós szerepében, aki kibocsát-

ja a saját váltót;

– jogi vagy természetes személyt, hitelezõ szerepében, aki
bevételezi a saját váltóban szereplõ összeget.

Saját váltót elfogadó személy elõtt a következõ lehetõségek
állnak:

– látra szóló váltó esetén bemutatja  láttamozás végett a ki-
bocsátónak;

– bemutatja a bankban;
– fizetési eszközként használja fel (forgatja);
– leszámítolja, ez esetben a leszámítolási illeték fejében határ-

idõ elõtt az összeg birtokába jut.
A fent nevezett, szakirodalom által leírt lehetõségekhez kapcso-

lódik az eredeti romániai megoldás: a saját váltó bemutatása a
bíróságon és ennek bírósági úton való érvényesítése.

Az 58-as törvény értelmében tehát a saját váltó szigorú váltójo-
gi szabályoknak megfelelõen kiállított okirat. A formai elõírásokat
a váltókellékek foglalják össze, amelyek közül bármelyik is hiány-
zik, a jogszabály az okiratot nem tekinti váltónak. Ezek a kellékek:

– a váltó megnevezés az okirat szövegében, román nyelven;
– határozott pénzösszeg megjelölése;
– a címzett neve;
– az esedékesség megjelölése, ha hiányzik, a váltó bemutatása-

kor esedékes;
– a fizetési hely feltüntetése, ha hiányzik, a kibocsátás helye;
– a kedvezményezett neve;
– a kibocsátó vagy kiállító aláírása.
A fedezet nélkül kibocsátott saját váltó miatt büntetõjogilag

felelõsségre vonhatják a kibocsátót. Ugyancsak büntetendõ a
váltóhamisítás, amelynek az egyik romániai legelterjedtebb for-
mája a szívességi saját váltó, vagyis a kibocsátónak a címzettel
szemben nincs tartozása, ez utóbbi mégis elfogadja a váltót. Álta-
lában a privatizáció elõtt álló állami vállalatok vezetõi gyakorolják
„baráti” magáncégek javára.



I M R E H  E R N Õ

1940. augusztus 30-án az akkori román kormány kérésé-
re összeült német–olasz döntõbíróság határozata Erdélyt két
részre osztotta. Az északi rész magyar, a déli rész román fel-
ségterületté vált. 

A határozat, noha mind a két fél károsultnak érezte ma-
gát, õket a német parancsuralommal szemben hálára kö-
telezte. 

1941 nyarán a marosvásárhelyi szövetkezeti központ igaz-
gatóságának néhány tagja és vezetõ tisztviselõje székelyföl-
di útra indult, hogy a kialakult helyzetet felmérje. A szaba-
don maradt helyek egyikén elkísérhettem a küldöttséget.
Szokásomhoz híven jegyzetet készítettem. Visszatérésünk
után azt Jánky Endre vezérigazgatónak kölcsön-adtam. Ek-
kor kaptam azt az üzenetet, hogy ha a szövetkezeti pályát
választom, az elnök úr abban támogat, hogy a budapesti
egyetem jogi karára kerülhessek, képesítésem után esetleg
további tanulmányokat is folytathatok. Nem a pesti egyetem
csábított. Orvosi pályára készültem volna, de egy állatorvo-
si sebészi beavatkozás láttán eszméletemet vesztettem, és
a kezemben tartott mûszeres tálat magamra borítottam. Eb-
bõl arra következtettem, hogy nem vagyok orvosi pályára
való. Az ajánlatot megfontoltam, és 1941. szeptember idu-
sán én is a budapesti Egyetemi Templom ajtaja elõtt tolong-
tam, hogy a Veni Sancte Spiritus évnyitó ünnepségére be-
juthassak. Felvételemet az elnök úrnak köszönhettem. A
bejárat elõtt tapasztalhattam, hogy tolakodásból és könyök-
lésbõl „éretlennek” bizonyultam, ám tanulmányaimat meg-
kezdhettem. 

Apám halála miatt hazatértem.
Tanulmányaim folytatásához anyagi fedezetre volt szük-

ségem. Rokonaimra nem szerettem volna támaszkodni. Ál-
lást kerestem. Amikor szándékom kiderült, Jánky Endre ve-
zérigazgatótól azt az ajánlatot kaptam, hogy szerény
javadalmazással a budapesti képviseleti irodához alkalmaz-
nának, az ottani jogtanácsos mellé „famulusnak”. Biztos
voltam abban, hogy e mögött a kezdeményezés mögött az
elnök úr szándékát tudhatom. 

Az építkezõ Korparich Ede
Az Erdély-részi Hangya központ budapesti képviseleti irod-
ájának mûködésébõl tapasztalhattam, hogy a szövetkezeti
intézmény élén valóban Korparich Ede állt.

Bár az esetleges fegyveres konfliktusra a honvédség fel-

készítése nagyon költséges volt, a lakosság igényeinek jobb
kielégítésére a kormányzat hathatós támogatást juttatott.
Kiépültek az egyes vidékek áruraktárai, de kiépült a közpon-
tosított áruellátási hálózata is, s ez elsõsorban azt jelentet-
te, hogy kapcsolatot sikerült teremteni számos fontos ipa-
ri létesítménnyel, az áruszükséglet jutányosabb beszerzése
céljából. Ezt a munkát nyilván nem az elnök látta el, ám az
õ érdeme az, hogy nagy gonddal válogatta meg munkatár-
sait, akik ebben a gazdasági építkezésben kiválóknak bizo-
nyultak. Az új áruraktárak megépítése ugyancsak állami tá-
mogatással történt, s ez azt a célt szolgálta, hogy a
fogyasztási szövetkezetek könnyebben és jutányosabban
szerezhessék be a falusi lakosság áruszükségletét. Az utak
folyamatos javítása ugyancsak a falusi lakosság ellátásán
könnyített. 

A meggyesfalvi volt szeszgyár megvásárolt telkén olyan ter-
melõ üzem létesült – állami támogatással –, ahol egyrészt
könnyen elõállítható ipari termékek gyártása indult meg,
másrészt az erdei gyümölcsfajták feldolgozása is szaksze-
rûen történt. Az erdei gyümölcs begyûjtésével egyébként a
falusi lakosság legszegényebb – gyûjtögetõ – része jutott ke-
nyérkeresethez. 

A beruházásokhoz a központ megfelelõ elõtanulmányo-
kat készített és terjesztett elõ. Ebben a tervezõ, szervezõ és
kivitelezõ munkában a kezdeményezés kétségtelenül az el-
nöké és munkatársaié volt. Tudnivaló volt, hogy a tervezés
a szövetkezeti központ munkaközösségének az együttmû-
ködésébõl adódott, s ezt a közösséget az elnök úr és a
vezérigazgató személyesítette meg. 

Nekem az a szerep jutott, hogy a budapesti képviseleti iro-
da mûködése kapcsán az egyes elõterjesztéseket kövessem,
eredményükrõl az irodát tájékoztassam, s amikor az elnök
úr Budapesten tartózkodott, õ a kezdeményezések fogadta-
tásáról megfelelõ tájékoztatást kapjon. 

Szerénysége, tájékozottsága, józan ítélõképessége döntõ
jelentõségû volt abban, hogy a fogyasztási szövetkezeti moz-
galom hivatásának eleget tudjon tenni. Megnyerõ modora
a hatóságoknál maga volt az eredmény titka. Az a tény, hogy
elhamarkodottan sohasem nyilatkozott, kijelentéseinek hi-
telt szerzett. 

Az egyetemi harmadik alapvizsga letétele után áthelyezé-
semet kértem Budapestrõl Marosvásárhelyre, központi szol-
gálatra, hogy közelebb juthassak Kibéden élt édesanyám-
hoz és apai nénémhez. Ekkor volt alkalmam betekinteni az
intézet belsõ ügyeibe is. Fölöttébb értékesnek bizonyult az
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a közvetlen, nagyon következetes munkarend, amely a köz-
pont akkori mûködését jellemezte. 

1944. augusztus 26-ára tûzték ki az Erdély-részi Hangya
Szövetkezetek marosvásárhelyi központjának esedékes köz-
gyûlését. Aznap reggel értesültünk a román fegyverszüneti
kérelemrõl és a bukaresti események áttekinthetetlenségé-
rõl. A közgyûlésen ismertetett rideg számadatok mellett a
legteljesebb bizonytalansággal kellett szembenéznünk. Alig
néhány nap múlva megindult a csekély létszámú honvéd-
ség támadása a román hadsereg ellen. A magyar hatóságok
a visszavonulásra kaptak parancsot, az idetelepedett tiszt-
viselõk pedig igyekeztek még a hatósági kiürítés elõtt hol-
mijaikkal menekülni. Számolni kellett azzal, hogy a város
rövidesen hadszíntérré változik, illetve a szovjet megszállás
borzalmaival is. 

Az Erdély-részi Hangya központ dolgozói három hónapra
elõre megkapták fizetésüket, azzal, hogy a további szolgá-
latra hírlapi úton kapnak értesítést. Nem egészen két hét
leforgása alatt a város lakossága megcsappant. A város ki-
szolgáltatva érezte magát. 

Korparich Ede nem menekült. Maradt. Akik a központi
épületbe húzódtak, ott találtak menedéket. 

A német hadsereg mûszaki alakulatai felkészültek a visz-
szavonulással járó, amúgy oktalan robbantásra, megsem-
misítésre. A marosvásárhelyi áruraktár hatalmas pincéjé-
ben a kiengedett borban több német katona lelte halálát.
Ezek után Korparich Ede Kolozsvárra utazott, hogy a legma-
gasabb rangú német katonai parancsnoktól a város megkí-
mélését kérje. Amikor a katonai parancsnok minden en-
gedmény elõl elzárkózott, az elnök úr a németek
legnagyobbjaira hivatkozott, akiknek a hitelét a holnap fia-
talsága elõtt a robbantó német katona ássa alá. Német
nyelvtudása, modora segített megmenteni a város malma-
it. Csak a malmokat. A hidakat nem. 

A helytálló Korparich
A háborús események a város tartalékait hamar felemész-
tették. A szövetkezeti raktárak a megszállásnak ugyancsak
áldozatául estek. Ám a szövetkezetek hivatásukat csodával
határos módon igyekeztek teljesíteni. A lovas fogatok eltûn-
tek, az állatállomány megcsappant, szállítóeszköz nem volt.
A lehetetlent is megkísérelték. Ez volt az átmeneti idõszak.
Minthogy a román hatóság a Groza-kormány beiktatásáig
nem vonulhatott be Észak-Erdély területére, a város és kör-
nyéke saját szükségleteinek ellátására rendezkedett be. Kor-
mányzati teendõit Zsák Adolf József, az ott maradt értelmi-
ség és néhány hithû kommunista kezdeményezésére

munkához látó polgármester igyekezett ellátni.  Ekkor kap-
ta Maros megye a „Zsákország” gúnynevet.

A Groza-kormány beiktatása után a közigazgatás igyeke-
zett helyreállni. Megindult valamelyes restauráció. 

Az áruellátás akadozott, a meggyesfalvi ipartelepen
termelõ munka folyt, egyfajta politikai irányítás mellett. Az
elnök úr kiegyensúlyozott magatartása, megértése, egyszer-
smind példamutatása az osztályharcos emberek elõtt is te-
kintélyt szerzett. És amikor a bizonytalanság kezdett elha-
rapózni, a megindult mûvelõdést a Kemény Zsigmond
Társaság vándor-elõadásai is szolgálták. Az Erdély-részi
Hangya központ felújított tanácsterme látta vendégül, talán
annak a kifejezéséül, hogy a legnagyobb bizonytalanság ide-
jén a kultúra az egyedüli, ami az embereket képes elõbbre
vinni. 

A szövetkezeti munkát a Magyar Népi Szövetség igyekezett
hatáskörébe vonni, s ebben az idõszakban komoly támoga-
tást jelentett a megcsappant forgótõke felfrissítésére a Ma-
gyar Népi Szövetség révén két ízben is 300-300 millió lejes
hitel kieszközlése. A gyors iramú infláción sem ez, sem pe-
dig a késõbb – ugyancsak Népi Szövetség támogatásával
szerzett – hárommilliárd lejes hitel sem tudott segíteni. Fõ-
ként azért nem, mert az önállóságához ragaszkodott gaz-
datársadalom nagyobb távlatban nem számíthatott osztály-
harcos támogatásra. Megindult a mezõgazdasági lakosság
önállóságának a felszámolása. Ez a parancsuralom legfõbb
céljainak egyike volt. 

Marosvásárhely és környéke egyszerre találta magát szem-
be nagyon is lényeges feladatokkal. Megkezdõdött az Orvo-
si Egyetem áttelepítése. Megkezdte elõadásait a Székely
Színház. Ki kellett építeni az egészségellátás szervezeteit, és
helyet kellett teremteni az egyetemi ifjúságnak, a tansze-
mélyzetnek. Megannyi olyan feladat, amelyet Korparich Ede
magára nézve is kötelezõnek tekintett. Észrevétlenül lett
közéleti emberré. 

Az elhárított Korparich 
Idõközben újjáalakult a Szövetkezetek Nemzeti Intézete – az
INCOOP –, amelynek nyilvánvaló célja volt a már kialakult, lé-
tezõ struktúrák átvétele és egységes nemzetivé alakítása. 

Ez a kezdeményezés már nem volt azonos a rotchdale-i
takácsokéval, a dán Grundtwig püspök népfõiskolás kezde-
ményezésével, a Károlyi Sándor-félével, a Balázs Ferenc-fé-
le szövetkezetekkel. Ez az idõ Korparich Edére – ha nem is
az ellenállás, de – az ellenkezés szerepét rótta, és ennek a
szerepnek a teljesítését õ az azzal járó minden következ-
ménnyel együtt vállalta.
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Az önkéntességen alapuló, az „egy tag – egy szavazat” el-
vére épült szövetkezeti mozgalomhoz az INCOOP-os szövet-
kezeti hivatalnak a nevén kívül semmi köze nem volt. Ezért
hárították el a még mûködõ Erdély-részi Hangya szövetke-
zetek központjának élérõl, nem utolsósorban az osztály-
harcba belemerült Magyar Népi Szövetség kezdeményezé-
sére Korparich Edét, s állították helyére a temesvári eredetû
Ambrus Pétert. Az utód igyekezett azonnal az örökségbe lép-
ni. Elsõ intézkedései közé tartozott, hogy a tanácsterembõl
dr. Drexler Béla egykori nagyenyedi elnöknek és édesapám-
nak az arcképét számûzte. Az elnök úr magához kéretett,
és szükségesnek tartotta a hírt velem elsõként közölni, majd
hozzáfûzte: „Tudom, mennyire tisztelte az édesapját, és
mennyire ragaszkodott hozzá. De gondolja meg, késõbb mi-
lyen rosszulesnék, ha képét olyanoknak a képe mellett lát-
ná, akiknek a társaságát nem kívánná látni.” Egész életem-
re kiható volt vigasztalása.

A félreállított Korparich Ede a Tisztviselõtelepen bérelt
magának lakást. Több ízben is meglátogattam. Helyettesí-
tését nem csak természetesnek, magára nézve kifejezetten
üdvösnek ítélte. Ahhoz, ami következni készült, nem kíván-
ta a nevét adni. Az INCOOP rövidesen az épület földszinti
részének majd a felét vette át, és a tisztviselõk kisebbik ré-
szét. Ez már nem az Erdély-részi Hangya központ volt. Leg-
kivált a szelleme nem.

A visszavonult elnök a világ eseményeit a külföldi rádiók
adásából követte, és ebben nyelvtudása fölöttébb segítette.
Akkor már kezdett kiszivárogni, hogy egy Ziliácus nevû brit
újságíró több erdélyi magyar közéleti férfit keresett föl, és
a magyarság ügyei felõl érdeklõdött. Többen is azt fejtették
ki, hogy a Magyar Népi Szövetség nem szerzett demokrati-
kus úton felhatalmazást a magyarság életbevágó ügyeinek
kezelésére; nem kérdezték meg a történelmi egyházak, a
társadalmi intézmények, a gazdasági alakulatok illetékese-
it, ezért nem is lehetnek tájékozottak, képtelenné váltak a
sorskérdések helyes képviseletére. Bár a megkérdezettek
személyes véleményüket fejtették ki, állásfoglalásuk össze-
esküvés vádjává kovácsolódott. Bár az akkori értesülésem
szerint a legóvatosabbnak bizonyult Áron püspök úr azt fej-
tette ki, hogy véleményét a Szentszékkel közli, az összees-
küvés vádját õ sem kerülhette el. 

Az eltüntetett, majd elõkerült Korparich Ede
A városban elterjedt a hír, hogy Korparich Ede tisztviselõte-
lepi lakásán házkutatás volt, s ezt követõen elhurcolták. Vol-

tak olyan hírek is, amelyek szerint lakásának padlásán
aranyérméket találtak volna, azonban nem sikerült kiderí-
teni, hogy ki rejtette el, minthogy a régi tulajdonost nem si-
került felkutatni. Éveken át tartott hallgatás követte elhur-
colását.

Tudom, hogy szabadulása után a Temesvárott élt Andor
bátyjánál húzódott meg. Amikor végre eljuthatott Marosvá-
sárhelyre, felkereshettem. Zokszót nem hallottam tõle. El-
mondta, hogy a hadbírósági tárgyaláson Áron püspök úr el-
len kellett volna tanúskodnia, és erre elõ is készítették. A
tanácselnök következetesen ugyanazt a kijelentést hajszol-
ta tõle. Tizenhétszer ájult el. Mindannyiszor felmosták.
Önkívületben volt, amikor az elnök olyan kijelentést vett
jegyzõkönyvbe, amilyent neki kellett volna a tárgyaláson
mondania. Megtudta, hogy a püspök úr a történtek után
fordult a tárgyalást vezetõ elnökhöz, mondván: „Ha az
elnök úr ezt tanúvallomásnak tekinti, nem tudhatom, mit
jelenthet az, amit itt bíráskodásnak mondanak.” Azt is el-
mondta, hogy a kapott közlés szerint halálra ítélték, és a ki-
végzésre felkészítették. Amikor a fegyverdörrenést hallotta,
de érzékszervei még nem mondták fel a szolgálatot, az volt
az érzése, hogy nem hall ugyan semmit, de tapintása mû-
ködik. Utólag derült ki, hogy a pisztolyt csak halántékához
szorították, és úgy sütötték el, s ezzel bal fülére teljesen
megsüketítették, de életben maradt. 

Kiszabadulása után bátyjánál tartózkodott, s minthogy tel-
jes vagyonelkobzásra ítélték, egyetlen elérhetõ módozat ma-
radt számára, a kivándorlás. Kilátása nyílt ugyanis arra,
hogy tengerésztiszti nyugdíját Németországban folyósítják.
Megkért, kísérjem el a katolikus temetõbe, mert meg akar
emlékezni Lukáts Piroskáról, az egykori fõkönyvelõrõl, aki
a bizalmas értesüléseivel példásan sáfárkodott. Ketten
másztuk meg a katolikus temetõ emelkedõjét, hogy kegye-
letét leróhassa. 

„Ede bácsi”
Számomra minden idõk legemlékezetesebb nagy elnöke
volt õ. Kivándorlása után értesített arról, hogy sikerült egy
szociális otthonban elhelyezkednie. Megörvendtem. Vála-
szomra újabb levél érkezett. Ebben arra kért – hatalmazott
fel, hogy a továbbiakban Ede bácsinak szólítsam. Huszon-
nyolc év volt kettõnk kora között a különbség. Engedelmes-
kedtem óhajának. 

Aztán megkaptam gyászjelentõjét. Emlékétõl ma sem tud-
nék megválni.
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Romániában igen késõn jelentek meg a kis- és középvállal-
kozások fejlesztési koncepciójának elemei. Így 1999-ben je-
lent meg a 133-as számú törvény, amely keretet biztosított
volna egy ilyen koncepció alkalmazásához, de megjelenése
után több alkalommal a kormány felfüggesztette a törvény
egyes rendelkezéseit, és annak ellenére, hogy a jogszabály
még ma is érvényben van, nem alkalmazzák annak több
szakaszát. 

Ma sem létezik Romániában a vállalkozásfejlesztési köz-
pontok hálózata, amely egy gazdaságfejlesztési intézmény-
rendszert kellene, hogy képezzen, hozzájárulva a helyi gaz-
daság fejlesztéséhez, a növekedésképes, új vállalkozások
létrehozásával és a mûködõ vállalkozások továbbfejlõdésé-
nek ösztönzésével. A jövõ gazdasági szerkezete, az ország ver-
senyképessége és – ha nem is közvetlenül – a társadalmi át-
alakulás iránya függ többek között attól, hogy mi történik a
kis- és középvállalati szektorban.

1992 decemberében született meg a gondolat, hogy a pi-
acgazdaságba való átmenet szükségessé teszi a vállalkozók
érdekvédelmének megszervezését. E kezdeményezésbõl ki-
indulva 1993. február 16-án, a Szatmárnémeti Törvényszék
12. számú határozata alapján megkezdte mûködését a Vál-
lalkozók Fóruma Egyesület mint nonprofit, román jogi sze-
mély.

Tevékenysége elején az egyesület azt a célt tûzte maga elé,
hogy segítse a kis- és középvállalatokat abban, hogy export-
orientált tevékenységet folytassanak, figyelembe véve azt a
tényt, hogy 1990 után a román belsõ piac fokozatosan szû-
kült, és a kis- és középvállalatok fennmaradása szempont-
jából létfontosságú a külsõ piacok megszervezése. 

Amint az alábbi idõrendi bemutatóból is kitûnik, az elsõ
években a piackutató és marketingjellegû tevékenységek vol-
tak túlsúlyban.

Késõbb az egyesület évrõl évre bõvítette tevékenységi kö-
rét, figyelembe véve a vállalkozók és a külföldi partnerek igé-
nyét. Így, foglalkoztunk privatizációs tanácsadással, Phare-
pályázatok összeállításával, a határ menti együttmûködés
fejlesztésével stb.

Mivel 10 éves tevékenységünk igen sokoldalú volt, és az
évek folyamán újabb és újabb területek felé tolódott el, úgy
vélem, hogy az alábbi idõrendi, tömör bemutató tudja leg-
inkább érzékeltetni egyesületünk fejlõdését.
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– meghívtuk Szatmárnémetibe Anthony Chipps angol üzlet-
embert, aki nagyon sikeres üzleteket bonyolít le ma is Ro-
mániában;
– a Vállalkozók Fóruma Egyesület önálló standdal részt vett
a nyíregyházi III. Kelet–Nyugat Nemzetközi Kiállításon;
– meghívtuk Szatmárnémetibe és találkoztak az egyesület
tagjaival dr. Harald Fiegl úr, a bukaresti osztrák nagykövet-
ség kereskedelmi tanácsosa, Soren Kelstrup úr, Dánia ro-
mániai kereskedelmi tanácsosa és Gregorz Miczkiewicz úr,
Lengyelország romániai kereskedelmi tanácsosa;
– az egyesület tagjai részt vettek a budapesti EAST-WEST
MEETING nemzetközi üzletember-találkozón;
– egyesületünk szervezésében két 24 fõs csoport részt vett
Budapesten egy vállalkozói tanfolyamon;
– egyesületünk meghívást kapott és részt vett a lengyelor-
szági Sanokban rendezett Kárpátok Eurorégió találkozón;
– részt vettünk a nyíregyházi PRIMOM Alapítvány által szer-
vezett TREND ‘94 nemzetközi üzletember-találkozón;
– a megyei tanács és a Vállalkozók Fóruma közös delegáci-
ója látogatást tett Ausztriában az Alsó-ausztriai Kereskedel-
mi Kamara meghívására; a delegációt fogadta Alsó-Ausztria
gazdasági minisztere is.

1994
– 15 Szatmár megyei cég részt vett a II. Kelet–Nyugat Nem-
zetközi Befektetõi Találkozón, Budapesten;
– 24 cég képviselõi részvételével üzletember-találkozót szer-
veztünk Bécsben, az Osztrák Kereskedelmi Kamara együtt-
mûködésével;
– egyesületünk megnyert egy Phare-pályázatot 4200 ECU ér-
tékben, amelyet irodatechnika vásárlására fordítottunk;
– a Vállalkozók Fóruma Egyesület kezdeményezte, hogy
Szatmárnémetiben egy vállalkozásélénkítõ központ alakul-
jon, amelynek fõ célja, hogy bekapcsolja Szatmár megye kis-
és középvállalkozásait az Európai Unió különbözõ vállalko-
zásélénkítõ programjaiba (tanácsadás, menedzserképzés,
hiteldokumentációk összeállítása, üzleti tervek kidolgozása,
a helyi önkormányzatok gazdasági programjainak kidolgo-
zásában való részvétel stb.); a vállalkozásélénkítõ központ
megalakítása érdekében a Vállalkozók Fóruma megnyerte
az ENSZ bukaresti székhelyû, kis- és középvállalkozásokat
fejlesztõ központjának anyagi támogatását, amely 18 000
USD értékben szállította a szatmárnémeti központ számára
a teljes felszerelést (számítógépek, írógépek, telefonkészü-
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lékek, fax, személygépkocsi). A vállalkozásélénkítõ központ
1995 elején kezdte tevékenységét, és ma is a közigazgatási
palota ötödik emeletén mûködik.

1995
– újabb üzletember-találkozóra került sor Bécsben, amely
nagy érdeklõdésnek örvendett az osztrák üzletemberek ré-
szérõl;
– a nyíregyházi PRIMOM Alapítvánnyal együttmûködve meg-
szerveztük az elsõ BUSINESS FORUM elnevezésû regionális
üzletember-találkozót; a találkozó megszervezésébe bekap-
csolódott a Szatmárnémeti Kis- és Középvállalkozásokat Fej-
lesztõ Központ is; a találkozón száznál több résztvevõ volt,
37 romániai cég Szatmár, Bihar és Kolozs megyébõl, és 25
magyarországi cég képviseltette magát.

1996
– megrendeztük a BUSINESS FORUM ‘96 regionális
üzletember-találkozót, amelyen 146 cég képviseltette magát
Ausztriából, Jugoszláviából, Magyarországról, Németország-
ból, Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából;
– bõvítve nemzetközi kapcsolatait, a Vállalkozók Fóruma
üzletember-találkozót szervezett Németországban, Bielefeld
városában;
– újabb üzletember-találkozóra került sor Bécsben.

Az eddigi találkozók meggyõztek minket arról, hogy az ál-
talunk kifejtett marketingtevékenység a kis- és középvállal-
kozásoknak óriási segítséget jelent, megnyitja elõttük a kül-
földi piacokat, felkészíti õket arra, hogyan építsék tovább
üzleti kapcsolataikat.

1997
– harmadik alkalommal rendeztük meg a BUSINESS FO-
RUM regionális üzletember-találkozót, amely immár hagyo-
mányossá vált Szatmárnémetiben;
– újabb üzletember-találkozóra került sor Németországban,
ez alkalommal Krefeld városában;
– az eddigi legsikeresebb találkozósorozatot szerveztük meg
Svájcban, Zürichben és Baselben. A svájci útnak az a külön-
legessége, hogy elõször jutott el Svájcba egy kis- és középvál-
lalatokat tömörítõ romániai küldöttség, egy egyesület szer-
vezésében; Svájcban nagyon komoly tárgyalásokat
folytattunk két olyan intézménnyel is, amelyek arra hivatot-
tak, hogy elõsegítsék a román–svájci kereskedelmi kapcso-
latokat, illetve svájci befektetõk romániai beruházásait;
– az év második felében az egyesület új szolgáltatást fejlesz-
tett ki a külföldi befektetõk számára, figyelembe véve azt a
tényt, hogy az 1996 novemberében hatalomra jutó kormány-

koalíció felgyorsítani óhajtja Romániában a privatizációs fo-
lyamatot; a szolgáltatás keretében folytonos tájékoztatást
nyújtottunk az érdekelt befektetõknek a privatizációs ten-
derkiírásokról, a tender megnyerése esetén megszerveztük
az adás-vételi szerzõdés megkötésének minden mozzanatát,
jogi tanácsadást nyújtva a külföldi befektetõnek.

1998
– megrendeztük március 27-én a BUSINESS FORUM ‘98 re-
gionális üzletember-találkozót, amelyen ez alkalommal részt
vettek a svájci OSEC kereskedelmi kapcsolatokat támogató
szervezet képviselõi is;
– május elsõ felében Olaszország több városában rendez-
tünk találkozókat a romániai és olasz üzletemberek között,
együttmûködési szerzõdést írtunk alá a Centro Estero
Camere Commercio Lombarde milánói székhelyû szervezet-
tel, amely az észak-olaszországi kereskedelmi kamarákat tö-
mörítõ szervezet;
– október 26-án konferenciát szerveztünk a CEFTA egyez-
mény által kínált gazdasági együttmûködési lehetõségekrõl,
amelyre meghívást kaptak a CEFTA-tag országok kereskedel-
mi tanácsosai, vámszakértõk, valamint külföldi együttmû-
ködésben érdekelt vállalkozók, szakmai szervezetek, vállal-
kozásfejlesztési központok stb.;
– tanácsadást nyújtottunk Szatmár megye önkormányzatai
számára (Nagykároly, Batiz, Börvely, Szatmár Megyei Önkor-
mányzatok Egyesülete) Phare-pályázatok összeállításában
(Credo, Ecos-Ouverture), figyelembe véve Szatmár megye
földrajzi fekvését – Magyarország és Ukrajna szomszédságá-
ban –, amely lehetõvé teszi a határmenti regionális együtt-
mûködést;
– folytattuk a privatizációs tanácsadást külföldi befektetõk
számára.

1999
– március 26-án került sor a BUSINESS FORUM ‘99 regio-
nális, nemzetközi üzletember-találkozóra, amelyen több
mint 120 cég képviseltette magát Bulgáriából, Csehország-
ból, Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából és Románi-
ából;
– április 23-án megbeszélésre került sor a Szatmár megyei
vállalkozók és dr. Vasile Pop, a bukaresti EximBank fõtitká-
ra között, az exportfinanszírozási lehetõségekrõl;
– elkezdtük egy térségfejlesztési koncepció kidolgozását Szat-
már megye, valamint a határ menti régió számára; 
– június 18-án konferenciát szerveztünk Románia észak-
nyugati régiójának privatizációs lehetõségeirõl, a térségbeli
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befektetések mértékének növelési esélyeirõl. Elõadásokat
tartottak az Állami Tulajdonalap (ÁTA) elnökének tanácsadó-
ja, az Országos Fejlesztési Ügynökség igazgatója, Magyaror-
szág, Németország és Ausztria kereskedelmi kirendeltsége-
inek vezetõi, valamint külföldi befektetõ cégek (ECONOMIX
RT., CORVINUS RT. stb.) igazgatói. A meghívottak között sze-
repeltek Románia északnyugati régiójának területi ÁTA-igaz-
gatói, a privatizálandó cégek igazgatói, valamint potenciális
kül- és belföldi befektetõk;
– szeptember 25-én a regionális kapcsolatokban rejlõ lehe-
tõségeket bemutató tréningre került sor, amelynek kereté-
ben a régió településeinek polgármesterei, a térség- és regi-
onális fejlesztés területén tevékenykedõ intézmények és
szervezetek képviselõi, két magyarországi EU-szakértõ – RÓ-
KA László és KÉZY Béla – elõadásában, ezen a területen vég-
zett sikeres munkához szükséges, fontos információkhoz
juthattak. Ugyanakkor bemutatták a hamarosan beinduló
SAPARD és ISPA vidék- és infrastruktúra fejlesztési progra-
mok pályázatainak elkészítési módszertanát.
– 1999. július 19. – Szemináriumot tartottunk az ISO 9001
minõségbiztosítási rendszer bevezetésérõl. Dr. Kerekes Lász-
ló, a kolozsvári Mûszaki Egyetem professzora tartott elõadást
a minõségbiztosítási rendszerek bevezetésének az elõnyei-
rõl. Egyre inkább követelménnyé válik a külföldi szállítások
esetében és különösképpen a közbeszerzéssel kapcsolato-
saknál az ISO 9001-es minõségbiztosítási rendszer meglét-
ét igazoló tanúsítvány.
– vállaltuk Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határ
menti régiójának közös területfejlesztési tanulmányának el-
készítését. A tanulmány a fontosabb területek (mezõgazda-
ság, ipar, infrastruktúra, turizmus, humán erõforrások, szol-
gáltatások, kis- és középvállalkozások) fejlesztési
koncepcióját, a közös problémák megoldásának és az együtt-
mûködésnek a lehetõségeit tartalmazza. A határ mindkét ol-
dalán bevont ágazati szakértõk által elkészített értékelések
lehetõséget nyújtanak a megfogalmazott fejlesztési irányok
és konkrét elképzelések alapján jövõbeni pályázatok kidol-
gozására és finanszírozási források hozzáféréséhez.
– tanácsadást szerveztünk a megye vállalkozói számára az
európai uniós programok pályázati anyagának az elkészíté-
sében. A Román Regionális Fejlesztési Hivatal által meghir-
detett pályázati kiírás során az ipari szerkezetváltást elõse-
gítõ támogatásban 4 Szatmár megyei vállalkozás részesült.
A négy jóváhagyott pályázatból kettõt a Tanácsadó Központ,
egyet a Vállalkozók Fóruma Egyesület készített el, egyik el-
készítéséhez a Vállalkozók Fóruma tanácsadást nyújtott. A
SAPARD mezõgazdaság-fejlesztési program keretében a Vál-
lalkozók Fóruma Egyesület 3 pályázati anyagot készített el.

– egy korábban megfogalmazott elképzelés és szükséglet
alapján 1999. november 18-án csütörtökön délután 18 órá-
tól a Vállalkozók Fóruma Egyesület a Kis- és Középvállalko-
zásokat Fejlesztõ Központtal együttmûködésben elsõ alka-
lommal rendezte meg a Vállalkozói Klubot
Szatmárnémetiben. A Vállalkozói Klub meghirdetett célja a
vállalkozók közötti információáramlás elõsegítése, amihez
egyesületünknek sikerült egy „békebeli, kávéházi hangulat”-
ot biztosítani. Itt ismertették az Új Kézfogás Közalapítvány új
támogatási rendszerét, valamint egyéb programokat.
– az itt elhangzott javaslat értelmében ezen a vállalkozói 
klubtalálkozón a fõ téma a 1999/133-as törvény által a kis-
és közepes vállalkozások számára nyújtott kedvezmények
volt. A törvény által biztosított kedvezmények mellett bemu-
tatták a Romániában a kis- és közepes vállalatok számára
hozzáférhetõ finanszírozási forrásokat.

2000
– vállalkozói klubbal egybekötött éves közgyûlésen bemu-
tattuk a Vállalkozók Fóruma Egyesület  által az 1999-es év
során kivitelezett rendezvényeket, valamint a 2000. év prog-
ramtervezetét, amellyel kapcsolatosan a vállalkozók kifejt-
hették észrevételeiket. A találkozó fontos mozzanata volt a
Vállalkozók Fóruma Egyesület tagjainak döntéshozatala az
egyesület alapszabályának módosításáról, amelynek értel-
mében az egyesület a Szatmárnémeti Iparos Otthon jogutód-
jává válna, és visszaigényelheti annak ingatlanait.
– a Vállalkozói Klub meghirdetett célja elérésének érdeké-
ben meghívtuk a szatmárnémeti területi vámhivatal pa-
rancsnokát, Ioan Victor SABAU urat, a szatmárnémeti pénz-
ügyi igazgatóság vezetõjét, Gh. CALAIANU urat, valamint a
szatmárnémeti területi FPS igazgatóját, Ioan MISCA urat. A
meghívottak az 1999/133-as kis- és középvállalkozások tör-
vényének a személyükben képviselt intézmények által gya-
korolt alkalmazását ismertették.
– egyesületünk meghívást kapott a Temesvári Magyar Nõszö-
vetség, valamint Bárányi Ferenc, az RMDSZ temesvári par-
lamenti képviselõi irodája részérõl egy helyi vállalkozásfej-
lesztési központ létrehozásának szükségességét bemutató
elõadás megtartása céljából. A Temes megyei 60 ezres ma-
gyar közösség vállalkozói szférájából megjelent mintegy 50
vállalkozó elõtt bemutatták egyesületünk eddigi tevékenysé-
gét, hangsúlyozva a vállalkozásfejlesztésben, a kis- és közép-
vállalkozók érdekképviseletében elért eredményeinket, va-
lamint a fontosabb támogatási programokat (Phare,
SAPARD, ISPA, Új Kézfogás Közalapítvány stb.). A romániai
vállalkozásfejlesztési központok hálózatának bõvítése és a
Temes megyei magyar vállalkozók ezirányú bevonása érde-
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kében a Vállalkozók Fóruma Egyesület kinyilvánította támo-
gatási szándékát.

– 2000. március 24-én ismét szervezett találkozót
tartottunk a Vállalkozók Fóruma Egyesület által mûködte-
tett Vállalkozói Klub keretében. Ez alkalommal meghívást
intéztünk a Pénzügyi Hivatal Szatmárnémeti Igazgatóságá-
hoz azzal a céllal, hogy szakemberei az új adórendszerrel és
fõleg a nyereségadóval kapcsolatosan részletes információk-
kal, valamint a felmerülõ kérdésekre válaszokkal szolgálja-
nak az érdekelt vállalkozók számára. A helyi Pénzügyi Igaz-
gatóság képviseletében Marin Blidar osztályvezetõ és Rodica
Grãdinaru szóvivõ asszony jelent meg.

– sikeres pályázatot dolgoztunk ki a szatmárnémeti PAUL
IMPEX KFT. számára, amely visszatérítendõ támogatást igé-
nyelt elsõdleges privatizációra. Ennek nyomán 150 új mun-
kahely létesül az elkövetkezõ években Szatmárnémetiben,
és sikeresen fejezõdik be egy ingatlan privatizációja.
– egyesületünk meghívást kapott a Krasznai Polgármesteri
Hivatal és a Pro Crasna Alapítvány részérõl egy pályázati le-
hetõségeket bemutató elõadás megtartására, valamint a tér-
ség fejlõdési potenciáljának felmérésére és a fejlesztés irány-
vonalainak meghatározására 2000. május 22-én, Kraszna,
Szilágy megye, vállalkozói összejövetel alkalmából. A Szilágy
megyei település egy kb. 9 ezres község 5 ezer lakosú köz-
pontja, amelynek önkormányzati, vállalkozói, illetve magán-
szférájából megjelent mintegy 30 résztvevõ elõtt bemutatás-
ra került egyesületünk eddigi tevékenysége, hangsúlyozva a
vállalkozásfejlesztésben, a kis- és középvállalkozók érdek-
képviseletében elért eredményeinket, valamint a fontosabb
támogatási programokat (Phare, SAPARD, ISPA, Új Kézfogás
Közalapítvány stb.)
– 2000. május 22-én a Nagykárolyi Református Egyházme-
gye havi ülése szolgált alkalommal az aktuális pályázati le-
hetõségek bemutatására a kisebb településeken élõ magyar-
ság összetartó erejét jelentõ egyházak képviselõi elõtt. Ennek
nyomán a Nagykárolyi Református Egyházmegye 34 közsé-
gében szolgáló, mintegy 22 ezer magyar reformátust képvi-
selõ lelkipásztor közvetítésével eljuttattuk a pályázatok elké-
szítéséhez szükséges információkat, valamint a részvétel
feltételeit.
– 2000. május 24-éna nagykárolyihoz hasonló pályázati is-
mertetõt tartottunk a Szatmárnémeti Katolikus Püspökség
által szervezett gyûlés alkalmával. A klubtalálkozók mellett
folyamatosan végeztünk tanácsadási tevékenységet a régió
vállalkozói és önkormányzatai számára, különös hangsúlyt
fektetve az Új Kézfogás Közalapítvány által kidolgozott támo-
gatási rendszerre.
– a nyíregyházi PRIMOM Alapítvány és a szatmárnémeti Vál-

lalkozók Fóruma Egyesület közös, a Phare CREDO program
keretében jóváhagyott, Szatmár megye és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közös terü-
letfejlesztési koncepciója a határmenti együtt-
mûködésre elnevezésû projektjében megtartott munka-
mûhelyek során a két határ menti megye ágazati
szakemberei (mezõgazdaság, turizmus, környezetvédelem,
kis- és középvállalkozások) konkrét projektjavaslatokat fo-
galmaztak meg, amelyek bemutatására 2000. július 14-én
Szatmárnémetiben került sor.
– egyesületünk elkészítette a Vállalkozói kézikönyv cí-
mû útmutatót, amely tartalmazza a cégalapításhoz és a cé-
gek mûködéséhez szükséges idõszerû információkat az adók
és járulékok, a törvénykezés (vám, közbeszerzés, tenderek,
ingatlanpiac), a bankok, az értékpapírpiac, a lízinglehetõsé-
gek bemutatását, finanszírozási lehetõségek és a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak nyújtott támogatások, kedvezmények
részletes leírását, valamint a szerzõi jog és védjegy haszná-
latát. A Vállalkozói kézikönyv címû kiadvány egy esz-
köz annak érdekében, hogy a vállalkozó és leendõ beruhá-
zó hozzájusson megbízható, hiteles információkhoz,
amelyeket tevékenysége során felhasználhat, és hatékonyabb
mûködést biztosít. A beruházók számára is hasznos kiad-
vány segítségével hozzájárulhatunk a térségbe irányuló be-
fektetések volumenének növekedéséhez.
– egyesületünk évek óta foglalkozik befektetési lehetõségek
azonosításával, külföldi befektetõknek nyújtott tanácsadás-
sal. 2000 augusztusában a SOFI (Swiss Organization for
Facilitating Investments) és egy komoly befektetési szándék-
kal érkezett svájci vállalkozó felkérésére, konkrét leírás és
ajánlat alapján egy egészen Aradig terjedõ határmenti öve-
zetrõl rövid tanulmányt készítettünk, ugyanott feltérképez-
tük a potenciális lehetõségeket, sõt helyszíni látogatásokat,
valamint az érintett önkormányzatok vezetõivel személyes
találkozókat szerveztünk. A munka eredménye nyomán ho-
zott döntés alapján egyesületünk megbízatása 2001 õszén a
beruházás megvalósításával ért véget. 
– a Regionális Fejlesztést támogató PHARE Program szep-
temberi fordulójának keretében egyesületünk ismét sikeres
pályázatot készített, amelynek nyomán mintegy 50 ezer euró
értékû beruházással 30 új munkahely létesült.
– elkészítettük a Phare RO 9707.01 programban létreho-
zott, a Helyi Önkormányzatok Modernizációs Alapjából
(FMAPL) finanszírozott ADASTER (Európai normák
meghonosítása a romániai helyi önkormány-
zatokban – ford.) elnevezésû pályázatot, és elõkészítet-
tük ennek lebonyolítását. A pályázat haszonélvezõje a Batizi
Polgármesteri Hivatal volt. A projekt részeként kétnapos
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A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója
(RIF) és aradi helyi szervezete Horváth Levente vezetésével
2003. március 28–30-a között Aradon szervezte az V. Ifjú
Közgazdász-találkozóját, melynek témája Esélyek és ki-
hívások az EU-s csatlakozás elõtti turizmus-
ban volt.

A találkozót Horváth Levente, az Arad megyei RMKT elnö-

ke nyitotta meg, aki hangsúlyozta a téma fontosságát és azt,
hogy miért éppen ezt a témát választotta a RIF ez évi talál-
kozójának, a „borok országában”. Elmondta, hogy az Ara-
di Városi Tanács egyre nagyobb hangsúlyt fektet a turiszti-
kai lehetõségek minél jobb kihasználására.

Iulia Dangulea turisztikai referens az Aradi Városi Tanács
helyi regionális turisztikai stratégiáját és prioritásait mutat-
ta be. A résztvevõk megismerhették a városi és megyei tu-
risztikai látványosságokat, melyek kihasználásának lehetõ-

képzési program lebonyolítására került sor a Szatmár me-
gyei önkormányzatok azon képviselõi számára, akik az eu-
rópai uniós elõcsatlakozási forrásokból finanszírozandó fej-
lesztési programok (SAPARD, ISPA és Phare)
megvalósításában vesznek részt. A képzésre meghívtuk
mind a 60 Szatmár megyei önkormányzat egy-egy alkalma-
zottját/tisztségviselõjét, de jelenlétükkel megtisztelték kép-
zésünket az Európai Bizottság romániai küldöttségének, az
észak-nyugati fejlesztési ügynökség (ADR N-V) és az Orszá-
gos Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselõi, valamint a
nyíregyházi MEGAKOM KFT. szakértõi. 
– 2000. november 30-án Dr. Kerekes László, a kolozsvári
CONSACT Minõségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda Kft.
ügyvezetõ igazgatója tartott elõadást az ISO 9000 minõség-
biztosítási rendszerek bevezetésérõl és megszerzésének fon-
tosságáról. Az elõadás célja a hazai viszonyokra adaptált,
nemzetközi tapasztalatokra épülõ, a nemzetközi elvárások-
nak és követelményeknek megfelelõ minõségbiztosítási
rendszerek gyors és hatékony kiépítésének elõsegítése és az
érdekeltek támogatása a nemzetközi tanúsítás megszerzé-
sében.

2001
– a 2001-es év legfontosabb eredménye az ITDH regionális
képviseletének ellátására szóló megbízási szerzõdés, amely
nemcsak a kis- és középvállalkozások kereskedelmi kapcso-
latainak kiépítését támogatja majd, hanem jelentõsen hoz-
zájárul a külföldi beruházások Szatmár megyei megtelepe-
déséhez is;
– 2001-ben megjelent a Vállalkozók Fóruma Egyesület által
készített Vállalkozói kalauz internetes változata magyar
nyelven, amely nagy népszerûségnek örvend azoknak a ma-
gyarországi vállalkozásoknak a körében, amelyek romániai
partnerekkel való kereskedelmi kapcsolatépítésre töreksze-
nek.

– vállalkozók és a helyi önkormányzatok képviselõi számá-
ra az Európai Unió támogatási programjaiban (FMAPL,
Phare, SAPARD) való hatékonyabb részvételhez szükséges is-
meretek bõvítése és az esélyeik növelése céljából szervez-
tünk képzési tanfolyamot.
–összesen több mint 400 000 euró értékû pénzügyi támo-
gatás megszerzéséhez szükséges pályázati dokumentáció ké-
szült Szatmár, valamint a környezõ megyékben (Máramaros,
Szilágy, Bihar) mûködõ magánvállalkozók számára. 
– részt vettünk a Kassán megrendezett nemzetközi üzleti
konferencián, romániai társszervezõként.
– együttmûködési kapcsolatokat építettünk ki több románi-
ai kereskedelmi bankkal (EximBank, Román Kereskedelmi
Bank, Þiriac Bank) a kis- és közepes vállalkozások számára
kidolgozott hitelkonstrukciók népszerûsítése, illetve az ezen
finanszírozási források megszerzéséhez szükséges doku-
mentációk összeállítása terén.
– folytatódott az Új Kézfogás Közalapítvány támogatási rend-
szerének és programjainak népszerûsítése, amelynek nyo-
mán 17 700 USD összértékû támogatási kérelemhez csatolt
pályázati anyag készült három megye magyar kis- és köze-
pes vállalkozásai számára.

A Román Szociális Fejlesztési Alapnak (FRDS) a helyi inf-
rastruktúra fejlesztésére kiírt programja keretében 67 300
USD értékû pályázat készült szegény vidéki települések kö-
zösségei számára.

2002
– nagy hangsúlyt helyeztünk az egyesület irodájában mû-
ködõ ITDH (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht.) regionális képviselet tevékenységére, mivel vállalko-
zóinknak szüksége van a kereskedelmi kapcsolatok fejlesz-
tésére, és az ITDH-hálózat részeként új lehetõségek nyílnak
egyesületünk számára újabb rendezvények szervezésére.
– hatodik alkalommal rendeztük meg a BUSINESS FORUM
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ségét és megismertetését rövid távú tervbe foglalták. Bemu-
tatta, hogy milyen eszközökkel tervezi a városi tanács a me-
gye népszerûsítését: ismeretterjesztõ plakátok, bannerek,
a megye turisztikai térképének több helyen való kifüggesz-
tése, szórólapok, kiadványok, szuvenírek által. Az elõadó a
résztvevõk figyelmébe ajánlotta a környéken fekvõ menyhá-
zai turisztikai központot, Lipát, a soborsini kastélyt. Az Arad
megyei projektek közül egyik legismertebb a „Borok útja”.
Az elõadások után az érdeklõdõk városi sétán vehettek részt,
melynek során közelrõl is megtekinthették a város értéke-
it.

Maria Tãtar, az ANTREC (Agenþia Naþionalã de Turism
Rural, Ecologic ºi Cultural) Bihar megyei elnöke bemutat-
ta a szervezet tapasztalatait a romániai falusi turizmus te-
rületén. Kezdetben a falusi gazdák nagyon bizalmatlanok
voltak a falusi turizmus kérdésében. 2000-ben, amikor Bi-
har megyében megalakult a szervezet, csak öt család fog-
lalkozott vendégfogadással. Ezidáig már 18 panziót jegyez-
tek be a falusi turisztikai hálózatba. Az ANTREC  állandó díj
ellenértékeként tagjainak, hálózatán keresztül, egész évben
reklámot és ügyfeleket biztosít. Ahhoz, hogy egy falusi há-
zat turisztikai célra használhassanak, a következõ feltéte-
leknek kell eleget tenni: legyen vízforrása, egészségügyi köz-
pontja, rendelkezzék polgármesteri és egészségügyi
engedéllyel (hogy a tulajdonosok nem szenvednek ragályos
betegségben). 

Arad megyében nagyon kevés panzió/vendégfogadó ház
mûködik és van bejegyezve az ANTREC hálózatába. Az
ANTREC interneten reklámoz, és saját katalógusokat ad ki.
Egy másik szolgáltatása a szervezetnek idegenvezetõk kép-
zése. Ezeknek a tanfolyamoknak a megvalósítását a Turisz-
tikai Minisztérium támogatja, így az érdeklõdõk nagyon
kedvezményes áron sajátíthatják el a szakismereteket. Az
elõadó elmondta, hogy a fejlettebb helyeken egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek a pluszszolgáltatások nyújtására, mint
például a vendég aktív részvétele egy disznóvágáson, hús-
vétkor tojásfestésen, zarándokutakon stb. 

A falusi vendégházakban való ellátás elõnye, hogy sokkal
kisebb költséggel jár, mint a szállodai, illetve a vendég kö-
zelrõl is megismerheti a falusi életmódot, a helyi szokáso-
kat, hagyományokat. A falusi vendégházakat „margaréták”-
kal minõsítik. Az elõadó véleménye szerint azok a panziók,
amelyek meghaladják a 3 margarétát, már nem sorolhatók
a falusi turizmus csoportjába, az már üzleti turizmusnak
számít. Az elõadást számos kérdés követte.

Dr. Csáky Csaba, a Magyar Falusi Vendégfogadók Szövet-
ségének elnöke A vidéki vendégfogadás, minõség
és európai versenyfeltételek témakörben tartott na-

gyon érdekes elõadást. Megjegyezte, hogy „annyit hoz egy
ágy, mint egy jól tejelõ tehén”. A brüsszeli szakértõk meg-
állapították, hogy az államnak hússzor olcsóbba kerül segí-
teni a falusi ember otthon maradását, mint városra telepí-
teni. A falusi gazdákat, vendégfogadókat nem feltétlenül
pénzbeni támogatásban kell részesíteni. A törvényhozásra
kell olyan befolyást gyakorolni, hogy segítse ezeket a tevé-
kenységeket. A falusi turizmus országos, regionális, helyi és
önkormányzati szintû támogatásának feltételei a követke-
zõk: politikai akarat, minõség (ellenõrzés), adómentesség,
kedvezményes hitel, képzés, tanácsadás, marketing (nyil-
vános katalógus), komplex falufejlesztési program, civil
egyesületek létezése és mûködése, környezetvédelem, ter-
mészeti, építészeti és kulturális örökség. Nyugat-Európá-
ban 8–12 ágy közötti befogadóképességgel nem kell enge-
délyt kiváltani, és egyszerûsített könyvelést lehet vezetni.
Sokan csodálkoznak, hogy mitõl virágzik a muskátli a nyu-
gat-európai ablakokban. A válasz nagyon egyszerû: ingyen
osztják a muskátlipalántát. Az elõadó hangsúlyozta és na-
gyon fontosnak tartja, hogy a falusi vendégfogadók helyi ter-
mékeket kínáljanak vendégeiknek: helyi borokat, ételspe-
cialitásokat, a szalonnát hagymával a lapítón stb. Ezenkívül
elengedhetetlen a pluszszolgáltatások nyújtása, mint példá-
ul lovaglási, halászati lehetõség. A falusi-tanyai vendégfoga-
dók reklámját katalógusokban a szakosodott egyesületek,
turisztikai közvetítõk szolgáltatják. Az elõadó elmondta,
hogy a 21. század a zöldturizmus százada. A résztvevõk
megismerkedhettek a vendégfogadó-ajánlatok fajtáival és
jellegével: szoba, önálló apartman, kulcsos ház, tanya, sá-
torhely, lakókocsis hely, horgásztanya, présház, szállás gye-
rekeknek, vadászház, vidéki panzió, vidéki szálloda, vidéki
üdülõ, zártkerti ingatlan. A kérdésözönre válaszolva az elõ-
adó bemutatta a gazda-továbbképzések fontosságát és mó-
dozatait.

Gábor Ede, az Erdélyi Turizmus Bt. igazgatója bemutatta az
erdélyi turizmus sajátosságait és értékelését magyarországi tu-
rista szemmel. Az elõadó és társai által mûködtetett internetes
oldal gazdag és hasznos információkat nyújt az erdélyi vendég-
fogadókról. A honlap anyaga szinte minden erdélyi megyét le-
fed, bemutatva a helyi szálláslehetõségeket. Az Erdélyi Turizmus
cég egy bizonyos megszabott összeg ellenértékeként reklámoz-
za az érdekelt szálláshelyeket. Részletes információkat közöl a
vendégfogadóról, a körülményekrõl, szolgáltatásokról, környe-
zetrõl. A cég munkatársainak felmérései alapján a magyarorszá-
gi turisták nagy része leginkább az erdélyi rossz utakra panasz-
kodik, a szálláshelyekkel nagyrészt meg van elégedve. Amint
elmondta, nagyon fontos, hogy a turista tudja, hova megy, mire
számítson, mert az sem gond, ha a házban nincs elektromos
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A Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóját (FIKOT) az idén
Gyöngyösön tartották március 28. és 30. között a SZIE
(Szent István Egyetem) Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõ-
iskolai Karának szervezésében.

Erre a nagyon színvonalas elõadás-sorozatra kapott meg-
hívást a Romániai Közgazdász Társaság öt fiatal résztvevõje
is. Mint egyik résztvevõ írom le a tapasztalataimat.

Az elõadók között jelen volt Csillag István gazdasági és
közlekedésügyi miniszter, Kádár Béla akadémikus, a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság elnöke, Járai Zsigmond, a Ma-
gyar Nemzeti Bank elnöke, Bod Péter Ákos tszv., a BKAE
egyetemi tanára, Szanyi Tibor, a Földmûvelési és Vidékfej-
lesztési Minisztérium politikai államtitkára, Magda Sándor,
a Mezõgazdasági Bizottság elnöke, Baráth Etele, a Minisz-
terelnöki Hivatal politikai államtitkára, Balázs Péter, a
Külügyminisztérium EU-csatlakozással foglalkozó államtit-
kára, Fóris György állandó brüsszeli tudósító, Fodor István,
az Ericsson Magyarország elnöke és még más
magyarországi szaktekintélyek.

A két napos elõadássorozaton az uniós csatlakozás esé-
lyeit, elõnyeit és hátrányait latolgatták. 

Csillag István gazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a
csatlakozás lehetõvé teszi a regionális fejlesztést, a gazda-
sági és kereskedelmi versenyképesség javítását a tagország-
ok közt. Elmondta, hogy a magyar ipart 2000-tõl stagnálás
jellemzi, a nagy beruházások nagyrészt külföldrõl származ-
nak. A kormány célja az EU-hoz való felzárkózás érdekében:
tartós, egyensúlyõrzõ gazdaságpolitika folytatása, gyors üte-
mû, beruházás- és exportvezérelt gazdasági növekedés fel-
tételeinek megteremtése. Fontos szempont a kis- és közép-
vállalkozások (KKV) versenyképességének növelése.
Elõadása szerint ez adómérséklési politikával, piacbarát
környezettel, a költségvetési hiány csökkentésével, beruhá-

zás és mûködõtõke-import ösztönzésével, hatékony és EU-
konform kis- és középvállalkozás-támogatási rendszerrel,
infrastruktúra-fejlesztéssel és liberalizációval érhetõ el.

Kádár Béla a csatlakozást a történelmi elmaradottság bú-
csúztatásának nevezte. Továbbá a helyzet javulását várja el
geopolitikai stratégiai szempontból (a határon túli magyar
kisebbségek logisztikai központja lehet Magyarország), és a
kisországi státusból adódó hátrányok megszûnnek, nem fog
létezni a „szûk gazdasági keret”, az ország alkupozíciója
erõsödik. Hátránynak számít az, hogy a KKV-k elmaradot-
tak, alultõkésítettek, gyenge vállalkozói képességek jellem-
zik, és az ország lakosságának 60%-át ilyen vállalkozások
foglalkoztatják.

Lednitzky Péter kifejtette, a szakképzettség fejlesztésére irá-
nyuló tevékenységek fontosságát, ugyanakkor hangsúlyozta a
befektetés ösztönzése érdekében klasszikus ügynökségi tevé-
kenységet kellene, hogy folytasson a kormány.

Járai Zsigmond kijelentette, hogy Magyarország felkészü-
letlen az Unió forrásainak teljes kiaknázására, fõleg a szak-
képzettség hiánya miatt, de ugyanakkor hivatkozott a léte-
zõ korrupcióra, amely átszövi a gazdasági szektort.
Hozzátette, hogy az euró bevezetése elõnyös, csökkenti a
külsõ sokkok következményeit, a gazdasági növekedés üte-
me pedig gyorsul. Viszont mindezért az önálló magyar mo-
netáris politikával kell fizetni.

Bod Péter figyelmeztet, arra kell törekedni, hogy az átme-
neti idõszak a csatlakozás elõtt minél rövidebb legyen, hogy
az ország minél hamarabb gyakorolhassa befolyását a dön-
téshozó testületekben a saját érdekében.

A csatlakozás egyik feltétele a Nemzeti Fejlesztési Terv
(NFT) elkészítése, amelyet Dobrev Klára, a MeH NFT és EU-
támogatások Hivatalának elnökhelyettese fejtett ki elõadá-
sában. Ez az alapdokumentum a költségvetési forrásokat
csoportosítja át és koncentrálja a fejlesztésekre, hosszú tá-
vú erõforrás-fejlesztési programok generálását vonja maga
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áram, ha ezt tudja elõre, és elfogadja ezt a feltételt. A cég a kö-
zeljövõben tervezi a lap románra és angolra fordítását is.

A szakmai elõadások után a RIF választási küldöttgyûlést
tartott. A 2002-ben módosított mûködési szabályzat alap-
ján s így ebben az évben a hagyományos közgyûlés helyét a
küldöttgyûlés vette át. A küldöttgyûlésen tíz helyi szervezet
képviseltette magát. A RIF leköszönõ elnökének, Ciotlãuº
Pálnak a beszámolóját a következõ két év stratégiai priori-
tásainak megbeszélése követte. A küldöttek megfogalmaz-

ták, hogy az új elnökségnek két fontos szempontot kell kö-
vetnie tevékenységének tervezésében: a helyi szervezetek
megerõsítése és új tagok bevonása. A küldöttgyûlés a követ-
kezõ kétéves mandátummal Ciotlãuº Jutkát elnökként, Ben-
dek Mártát és Király Csabát alelnökként bízta meg.

Az est fénypontja Balla Géza, a Wine Princess pince tulaj-
donosa által tartott bemutató volt. A borszakértõ megismer-
tette az érdeklõdõkkel a borkóstolás módszereit és titkait. 
A borkóstolás élményét és hangulatát az aradi Magyar Szín-



után. Baráth Etele kiegészítette, hogy az NFT célja az élet-
minõség növelése. Továbbá taglalta az NFT területeit, esz-
közeit, illetve feltételeit.

Az EU-csatlakozás közvetlen hatásairól jogi megvilágítás-
ban Pitti Zoltán beszélt. Csatlakozás után a vállalatalapítás
és tagországba történõ bejelentkezés az EU egészére kiter-
jedõ regisztrációt jelent; adóhatóságok együttmûködése lesz
jellemzõ, 2004-tõl megszûnik az EU-érdekeltségû vállala-
tok osztalékfizetése utáni adókötelezettség, konszolidált
adózás lehetõsége adatik meg, továbbá munkaszerzõdéssé
válik minden olyan együttmûködés valamely egyéni vállal-
kozás és egy EU-s vállalkozás közt, amely több mint egy év-
nél hosszabb.

Magda Sándor mezõgazdasági vonatkozásban tartott be-
szédet, és felhívta a figyelmet, hogy a magyar mezõgazda-
ságnak résárukat kell találnia az uniós mezõgazdasági ter-
mékek piacán a túlélés, illetve versenyképesség érdekében.
A kertészetben, illetve agroturizmusban van potenciál, vi-
szont ezek megfelelõ fejlesztésére szaktanácsadási közpon-
tok szükségeltetnek.

Az EU érdekelt abban, hogy Magyarország csatlakozzék –
jelentette ki Kõrösi István, hiszen ez számára piacbõvítést
jelent (tíz év alatt ötszörösére nõtt az EU piaca a csatlako-
zásoknak köszönhetõen), saját termelési költségeik csök-
kennek a beszállítások révén, illetve a profitráta a Magyar-
ország területén mûködõ EU-s vállalatok esetében elérheti
a 7-8%-ot, miközben ha otthon mûködnének, ennek csak
1/3-át érhetnék el.

A rendezvényen elhangzottak után elmondható, az elõ-
adók egyhangúlag ismerték el, hogy Magyarország csatlako-
zása az EU-hoz távlatilag jelentõs pozitív potenciált hordoz
magában, viszont kérdéses, ezt ki tudja-e aknázni a magyar-
országi gazdaság a maga javára. Továbbá belátták azt is,
hogy rövid távon az átállás veszteségekkel és terhekkel
járhat. Ennek kivédésére, illetve az idõbeni lerövidítés ér-
dekében a legjobb és legbiztosabb megoldás a képzés, a
szakképzettség hiányának pótlása, fejlesztése. Képzett szak-
emberekre van szükség a politológia, pályázatírás, me-
nedzsment, marketing, illetve idegennyelv-tudás terén.

Szanyi Tibor és Fodor István véleménye megegyezik abban,
hogy mentalitási gátak léteznek, nem támogatások céljából kell
fejlesztési stratégiákat alkotni, hanem a piacból kell megélni.
Õk ketten világították meg a csatlakozást ilyen szempontból.
Nagyrészt mindenki azért is látja jónak a csatlakozást, mert
rengeteg pénzt lehet támogatásokra szerezni. Ugyanakkor ha-
tározottan kijelentették, hogy az az ország, amelyik támogatá-
sokból akar megélni, gazdaságilag halott. Az EU-t úgy kell fel-
fogni, mint a világ legyik legnagyobb piacát.

Egy pár olyan problémát világítottak meg a konferencián,
mely Romániát is érinteni fogja a csatlakozás elõtt és után. Ta-
nulnunk kell azoktól, akik elõttünk járnak, hogy könnyebben
átessünk az átmeneti nehézségeken. Ilyen szempontból na-
gyon tanulságos volt számunkra a konferencia, bizonyos fokú
elõrelátást kölcsönzött nekünk. Reményeink szerint, hamaro-
san Romániában is sor kerül ilyen jellegû nyitott elõadások
megrendezésére széles körû hallgatóság számára.
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P Á S Z T O R  C S A B A

A Hivatalos Közlöny 1. részének 2003/57–2003/249. szá-
maiban megjelent gazdasági, pénzügyi újdonságok a
következô témaköröket ölelik fel:

1. adózás, adóbevallás; 
2. állóeszközök amortizációja, felértékelése;
3. munkabérszerzôdések, munkabérre befizetendô ösz-

szegek;
4. vám, áfa, luxusadó, pénzmosás, nyerességadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis- és középvállalatok 

részére, mezôgazdasági pénzkiegyenlítések, tôzsdepiaci
normák;

6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás; 
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;

9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósá-
gi kötelezettségek, fiskális kasszagéphasználat;

10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, a ke-
reskedelmi társaságok bejegyzése.

1.1. A 39/2003.01.30-i sz. kormányrendelet (66/2003-as
sz. H. K.) egységes alkalmazási utasításokat tartalmaz a he-
lyi költségvetésbe befizetendô adókra vonatkozóan (fizeté-
si eszközök, fizetési határidô, kedvezmények, végrehajtás
stb.).

1.2. A 36/2003-os sz. kormányrendelet (68/2003-as sz.
H. K.) egyeztetéseket és egységes gyakorlati alkalmazásokat
tartalmaz a fiskális és pénzügyi törvénykezésben.

1.3. A 143/2003-as sz. pénzügyminisztériumi rendelet
(81/2003-as sz. H. K.) azon eljárásokat sorolja fel, amelye-
ket a külföldi adófizetõk kell, hogy betartsanak fiskális



elôjük kinevezésekor a 7/2001-es sz. kormányhatározat 71
(3) cikkelye szerint.

1.4. Az 54/2003-as sz. kormányhatározat (83/2003-as sz.
H. K.) tartalmazza a 7/2001-es sz. kormányrendelet alkal-
mazására vonatkozó módszertani normákat.

1.5. A 58/2003-es sz. pénzügyminisztériumi rendelet
(89/2003-as sz. H. K.) tartalmazza az egyszerûsített köny-
velés alkalmazására vonatkozó módszertani normákat,
amelyeket a gazdasági tevékenységi engedéllyel rendelkezô
természetes személyek személyi jövedelmének kiszámítá-
sára és adózására kell majd alkalmazni.

1.6. A 31/2003-as sz. kormányhatározat (92/2003-as sz.
H. K.) jóváhagyja a fiskális bizonylat megszervezésére és
mûködésére vonatkozó módszertani normákat a 75/2001-
es sz. kormányhatározat szerint.

1.7. A 3/2003-as sz. sürgôsségi kormányrendelet
(93/2003-as sz. H. K.) kötelezôvé teszi a reklámszerzôdés-
kötést azok esetében, akik reklámoznak, és kötelezôvé te-
szi a szerzôdés értékének (áfa nélkül) 1-3%-ának a helyi
költségvetésbe való befizetését. A 149/2003-as sz. kormány-
határozat (96/2003-as sz. H. K.) a helyi költségvetésbe
befizetendô hagyatéki járulékot a felére csökkenti, azzal a
feltétellel, hogy  a tárgyalásnak hat hónap alatt kell
megtörténnie a haláleset dátumától, vagy ez a rendelet meg-
jelenésétôl számított fél év alatt.

1.8. A 348/2003-as sz. kormányhatározat (248/2002-es
sz. H. K.) megváltoztatja és bôvíti a következô fiskális adók
számításának a módszertani normáit:

– a profitadó-számítás módszertani normáit a 859/2002-
es sz. kormányhatározat szerint,

– az áfa alkalmazására vonatkozó módszertani normáit
a 345/2002 törvény alapján.

3.1. Az 53/2003-as sz. törvény (72-es sz. H. K.) tartalmaz-
za az új munkatörvényt, amely 2003.03.01-jétôl lép hatály-
ba (72/2003.02.05 sz. H. K.).

3.2. Az 54/2003-as sz. törvény (73/2003-as sz. H. K.) tar-
talmazza a szakszervezetekre vonatkozó jogszabályozást.

3.3. A 42/2003-as sz. munkaügyi minisztériumi rendelet
(86/2003-as sz H. K.) jóváhagyja az ebédjegyek egységérté-
kének 53 000 lejre való emelését az elsô félévben (2003). 

3.4. A 64/2003-as sz. munkaügyi minisztériumi rendelet
(139/2003-as sz. H. K.) tartalmazza a munkaszerzôdések
modelljét az új munkatörvény szabályai szerint. A 76/2003-
as sz. munkaügyi minisztériumi rendelet (159/2003-as sz.
H. K.) megváltoztatja és bôvíti a munkaszerzôdés típusmo-
delljét.

3.5. A 247/2003-as sz. kormányhatározat (164. sz. H.
K./2003.03.14-én jelent meg) kötelezôvé teszi az alkalma-

zottak nyilvántartásában a regiszterek vezetését, 60 napon
belül a határozat megjelenése után számítva.

4.1. A 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181-es sz. pénzügy-
minisztériumi vám-vezérigazgatóság (111/2003-es sz. H.
K.) vámnormák megváltoztatását és új vámintézkedéseket
tartalmaznak, amelyeket az európai uniós normák kötelez-
nek.

4.2. A 5/2003-as sz. Nemzeti Bank körlevele (111/2003-
as sz. H. K.) megváltoztatja és bôvíti a 3/1997-es sz. szabá-
lyozást a valutás mûveletek terén, megszüntetvén a külföl-
di ügyfelekre vonatkozó határidôket tartozásaik kifizetését
illetôen.

4.3. A 199/2003-as sz. pénzügyminisztériumi rendelet
(143/2003-as sz. H. K.) kötelezi az államkincstárat, hogy
betartsa a rendelet utasításait a pénzmosás elkerülése te-
rületén.

4.4. A 333/2003-as sz. pénzügyminisztériumi rendelet
(202/2003-as sz. H. K.) megváltoztatja és bôvíti a 731/2002-
es sz. rendeletét a nyersanyagok és gépek importja esetén
való áfa-kifizetésének az elhalasztását illetôen a 345/2002-
es törvény 20-as cikkelyének D. c) 1-4 pontjai szerint.

5.1 A 74/2003-as sz. kormányrendelet (78/2003-as sz. H.
K.) 20%-os, a biztosításra befizetendô összeg arányában
számított kedvezményben részesíti azokat a mezôgazdasá-
gi termelôket, akik biztosítják termékeiket, állataikat.

5.2. A 109/2003-as sz. kormányhatározat (88/2003-as sz.
H. K.) a mezôgazdasági termelôket a mezôgazdasági mun-
kálatokra használandó gázolaj vásárlásánál kedvezmény-
ben részesíti.

5.3. Az 49/2003-as sz. kormányrendelet (103/2003-as sz.
H. K.) tartalmazza azokat a módszertani normákat, ame-
lyeket az alapítványok és más nonprofit intézmények kell,
hogy használjanak ahhoz, hogy állami pénzforráshoz jus-
sanak.

5.4. Az 58/2003-as sz. kormányhatározat (108/2003-as
sz. H. K.) jóváhagyja az 507/2002-es sz. törvény alkalmazá-
sára való módszertani normákat a természetes személyek
foglalkoztatására a gazdasági tevékenységekben vonatko-
zóan.

5.5. A 166/2003-as sz. kormányhatároazat (114/2003-as
sz. H. K.) illetékkedvezményben részesülnek azon egyete-
mi hallgatók, 30 éves korhatárig, akik saját gazdasági tevé-
kenységet vagy kereskedelmi társaságot létesítenek.

5.6. A 302/203-as sz. kormányhatározat (198/2003-as sz.
H. K.) az állattenyésztôk a 2003-as évben a disznóhúsért
7000 lej/kg állami segélyt kapnak minden 90-110 kg-os át-
adott disznóért, és 4000 lej/kg állami segélyt a broiler csir-
kék esetén.
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5.7. A 111/2003-as sz. törvény jóváhagyja a 24/2001-es
sz. kormányrendeletet a mikrovállalatok adózása területén.
A törvény 4 feltételt tesz kötelezôvé, amelyeket az elôzô év
december 31-én kellett teljesíteni:

a) termeléssel, szolgáltatással vagy kereskedelemmel
foglalkozzanak,

b) az alkalmazottak száma 1-tôl maximum 9-ig,
c) az évi jövedelmük maximum 100 000 euró,
d) 100%-ban magántôkével rendelkezzenek.
5.8. Az 51/2003-as sz. kis- és középvállalatok és szövet-

kezetek minisztériumának rendelete (245/2003-as sz. H.
K.) jóváhagyja a 2002–2005-re szóló nemzeti fejlesztési
program tételeit. A 74/2003-as sz. rendelete megváltoztat-
ja a 35/2003-as sz. rendeletét a program gyakorlati alkal-
mazását illetôen.

6.1. A 82/2003-as sz. törvény (194/2003-as sz. H. K.) vál-
toztatja és bôvíti a 64/1995-ös sz. törvényt az átszervezést
és a csôdeljárást illetôen.

6.2. A Romániai Pénzügyi Auditálók székének a 2003-ban
megjelent 20-as határozata (228/2003-as sz. H. K.) tartal-
mazza a kezdô pénzügyi auditálok gyakornoksági idõn be-
lüli képzését és ennek a feltételeit.

7.1. Az 51/2003-as sz. kormányhatározat (98/2003-as
sz. H. K.) tartalmazza a felszámolt kereskedelmi egységek
kötelezettségeit, az irattárának azt a részét, amely tartal-
mazza az alkalmazottak fizetésének okmányait, a nyugdíj-
alapba befizetett összegekre vonatkozó irományokat stb.
az állami nyugdíjintézményhez kell átadni, jegyzôköny
alapján.

7.2. A 218/2003-as sz. kormányhatározat (144/2003-as
sz. H. K.) elôírja, hogy a nyugdíjasok, a betegszabadságon,
gyermeknevelési szabadságon levô személyek a 91-ik nap-
tól 3,5% összegnövekedésben részesülnek 2003.03.01-jétôl.

7.3. A 9/2003-as sz. sürgôsségi kormányrendelet
(167/2003-as sz. H. K.) megváltoztatja és bôvíti a 2000-ben
megjelent 19-es sz. törvényt. 

8.1. A 330/2003-as sz. pénzügyminisztériumi rendelet
(203/2003-as sz. H. K.) tartalmazza az alapítványok által
közlendô információkat.

9.1. A 12/2003-as sz. sürgôsségi kormányrendelet
(167/2003-a sz. H. K.) szerint 2003-ra a külterületekre nem
kell adót fizetni.

10.1. A 195/2002-es sz. sürgôsségi kormányrendelet
(958/2002-es sz. H. K.) tartalmazza közúti forgalomban al-
kalmazandó új jogszabályozást, amelyet 2003.02.01-jétôl
kell betartani. A 85/2003-as sz. kormányhatározat
(58/2003-as sz. H. K.) tartalmazza a közúti forgalomban al-
kalmazandó új jogszabályozás módszertani alkalmazási
normáit.

10.2. Az 5/2003-as sz. sürgõsségi kormányrendelet
(119/2003-as sz. H. K.) meghatározza a fûtési kedvezménye-
ket, amelyekben a lakosság részesül. A 217/2003-as sz. kor-
mányhatározat (144/2003-as sz. H. K.) tartalmazza a sürgõssé-
gi rendelet alkalmazására vonatkozó módszertani normáit.

10.3. A 185, valamint a 186/2003-as sz. kormányhatáro-
zatok (133-as sz. H. K.) tartalmazzák a tévékészülékre és a
rádióra befizetendô havi járulékok összegét, amelyeket a
villamosenergia-számlák tartalmaznak 2003.02.01-jétôl.
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H í r e k  
n V. Civil Fórum 2003 – Gazdasági szekció
Az oktatás szerepe Az oktatás szerepe 
az erdélyi magyarság gazdasági építkezésébenaz erdélyi magyarság gazdasági építkezésében
Az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány május 2–3. kö-
zött szervezi a már hagyományossá vált civil szervezetek konfe-
renciáját V. Civil Fórum 2003 – Együttmûködés, érdekvédelem és
szakmaiság a civil szférában címmel. A fórumon a gazdasági szek-
cióért a Romániai Magyar Közgazdász Társaság a felelõs szerve-
zet. A gazdasági szekció témája Az oktatás szerepe az erdélyi ma-
gyarság gazdasági építkezésében. A gazdasági megerõsödés, a
vagyonosodás, a munkahelyteremtés, a versenyképesség, a jövõ-
be vetett hit fenntartása az erdélyi magyarság itthon maradásának
alapfeltétele. Ennek elérése érdekében szervezkednie, cseleked-
nie, építkeznie kell. Erõsíteni kell a már létezõ kis- és középvál-
lalkozásokat, szövetkezeteket, társulásokat, civil szervezeteket és
az érdekvédelmi intézményrendszert. Erõsítenie kell a közép- és
felsõfokú szakoktatást és felnõttképzést. Ezeknek a feladatoknak
az elvégzéséhez erõs gazdasági intézményrendszert kell kialakí-
tani. Olyan oktatási szerkezetet kell kiépíteni, amely versenyké-

pes, válaszolni tud a gazdasági fejlõdés igényeire, és igazodni tud
a munkaerõpiac kéréseihez. Korszerûvé, versenyképessé és mi-
nõségivé kell tenni az oktatásszerkezetet.

A korszerû iskolaszerkezet kialakításában az iskolai autonómia
biztosítása a legfontosabb. Ez azt jelenti elsõsorban, hogy az iskola
típusának, az iskola arculatának mindig meg kell felelnie a telepü-
lésszerkezet elvárásainak. A profilt úgy kell megválasztani, hogy az
illetõ település gazdasági trendjeinek a fejlesztését, a fejlõdés bizto-
sítását szolgálja, és ezért olyan szakmákat kell oktatni a fiataloknak,
amelyekre van kereslet a munkaerõpiacon, azaz az oklevél valós ér-
tékeket takar. Nagyon fontos, hogy a civil társadalom segítsen az ál-
lami közhatóságoknak, azoknak a szakminisztériumoknak, ame-
lyeknek ki kell alakítaniuk ezt a tanügyi szerkezetet, hogy a
közösségek megértsék és megfelelõ szakmai indoklás alapján belát-
hassák ennek az oktatásszerkezetnek a szükségességét. Figyelembe
kell venni, hogy a regionalizmus felértékelõdött, és a közép- és fel-
sõiskolai képzés erdélyi „szórása” a regionális fejlesztés alapja. Ha-
sonlóan fontos a civil szektornak a felnõttképzés megszervezésében
játszott szerepe, hogy a szakterület idejében felzárkózhasson a mo-
dernizáció igényeihez, és képes legyen az EU-csatlakozás feltétel-



rendszerének eleget tenni.
Ezekre a kérdésekre keres választ az V. Civil Fórum gazdasági szek-

ciója.
Programtervezet:Programtervezet:
1. Dr. Vincze Mária, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Köz-

gadasági Karának egyetemi professzora, Kolozsvár: A magyar nyelvû
felsõfokú gazdasági szakoktatás helyzete Erdélyben

2. Somai József, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnöke,
Kolozsvár: A magyar nyelvû középfokú gazdasági szakoktatás szere-
pe az erdélyi magyarság gazdasági építkezésében

3. Csomós Attila, a Romániai Magyar Gazdák Egyesület (Maros
megye) elnöke, Marosvásárhely: Az RMGE szerepe a mezõgazdasá-
gi oktatásban

4. Hajdó Csaba, a Civitas Alapítvány ügyvezetõ igazgatója, Kolozs-
vár: Elitképzés és a regionális fejlõdés kihívásai

5. Zöld Sándor, az Új Kézfogás Közalapítvány kuratóriumi titkára,
Budapest: Az ÚKKA szerepe az erdélyi magyar gazdasági oktatásban.

A gazdasági szekció délutáni ülése a Gazdasági Civil Parlament ala-
kuló ülése lesz.

n Nemzetközi, gazdasági és pénzügyi kapcsolataink szélesedése,

vegyesvállalataink növekvõ száma indokolja, hogy pénzintézeteink
tevékenységükkel, információs rendszerükkel, zárszámadásaik
üzemgazdaságtani módszereivel mindinkább felzárkózzanak a nyu-
gati bankvilághoz. Ez a folyamat pedig szükségessé teszi, hogy a gaz-
dasági-pénzügyi szakembereink bõvítsék tudásukat a legaktuálisabb
banküzemtani ismeretekkel. A Romániai Magyar Közgazdász Társa-
ság Ifjúsági Frakciója (RIF) 2003. május 31-én konferenciát szer-
vez, melynek központi témája A fejlõdõ gazdaságok bankrendszeré-
nek modernizációja. Elõadóink magyarországi és hazai
bankszakemberek. A konferencia helyszíne: Kolozsvár, Bethlen Ka-
ta Diakóniai Központ. Jelentkezni lehet május 5-étõl az RMKT szék-
helyén: Aurel Suciu út 12., Kolozsvár, telefonon: 0264-431488, inter-
neten: www.rif.iandistudio.com, illetve e-mailen:
rmkt@mail.dntcj.ro. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

n A Magyar Közgazdasági Társaság 2003. szeptember 7–9-e között
Sopronban szervezi 41. vándorgyûlését, melynek témája A magyar
gazdaság versenyképessége az EU-csatlakozás elõtt és utá n. A
rendezvényre 14 RMKT-tagnak tudunk helyet biztosítani. Részvételre
pályázni lehet az RMKT székházában (Kolozsvár, Pietroasa út 12. sz.,
tel.: 0264-431488, e-mail: rmkt@mail.dntcj.ro). A pályázati
határidõt és feltételeket a következõ Közgazdász Fórumban közöljük.
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P á l y á z a t
Az Új Kézfogás Közalapítvány pályázati felhívásaAz Új Kézfogás Közalapítvány pályázati felhívása

Vissza nem térítendõ támogatás a Romániában és Szlovákiában
mûködõ kis- és középvállalkozások ISO9000 szabványsorozat sze-
rinti minõségbiztosítási rendszer kiépítéséhez és tanúsíttatásához
(ISOMR).

Az ISOMR támogatási konstrukció célja 
A támogatás célja a romániai és szlovákiai kis- és középvállalko-

zások versenyképességének, nemzetközi elfogadtatásának erõsíté-
se, mivel a minõségügyi rendszer befelé fegyelmet, szabályozottsá-
got, a folyamatok, hatáskörök, feladatok érthetõségét, átláthatóságát
jelenti, kifelé pedig a piac, a vevõ számára bizalmat, megbízhatósá-
got jelent a vállalat termékei, szolgáltatásai iránt. 

Az ISO MR támogatás igényelhetõ: 
A - a minõségbiztosítási rendszer bevezetése elõtt – támogatási

ígérvény megszerzésére, amit a minõségbiztosítási rendszer kiépí-
tése és tanúsíttatása folyamatában lehet érvényesíteni. 

B - a minõségbiztosítási rendszer kiépítése és tanúsíttatása meg-
kezdett folyamata során, de még a tanúsítvány megszerzése elõtt. 

Visszamenõleg - a tanúsítvány megszerzését követõen - a támo-
gatás már nem igényelhetõ. 

A pályázat benyújtására jogosultak: 
A Románia és Szlovákia területén bejegyzett kis- és középvállal-

kozások, amelyek többségi tulajdonosai természetes személyek. A
támogatás elõfeltétele, hogy a Kérelmezõ igazolhatóan rendelkezzen
az ISO MR megvalósításához szükséges forrással. 

Kizáró feltétel: nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás,
amely 

- csõd-, vagy felszámolás alatt áll, 
- 60 napon túli adó vagy adók módjára behajtható köztartozása

van, ideértve a társadalombiztosítási tartozásokat is. 
Az ISO MR támogatás mértéke: 
A támogatás a felkészítés és tanúsítás összértékének maximum

50%-a, de nem több mint 4.000.- USD. Az ISO MR költsége a válasz-
tott felkészítõ, illetve a tanúsító árajánlatában vagy a megkötött szer-

zõdésben szereplõ érték. 
Támogatható költségek: 
- a felkészítõ tanácsadó szervezet árajánlata, vagy szerzõdés alap-

ján a rendszer kialakítása: minõségbiztosítási kézikönyv, folyamat-
leírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, minõség-
biztosítási rendszer bevezetése, 

- a tanúsító szervezet árajánlata, vagy szerzõdés alapján nemzet-
közileg elismert tanúsíttatás: elõaudit, tanúsító audit. 

A támogatás folyósítása 
A folyósítás devizaneme: USD. 
A megítélt támogatás folyósítása a tanúsítvány megszerzését kö-

vetõen utólag, a ténylegesen felmerült, támogatható költségek szám-
lái és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján történik ÁFA nél-
küli, nettó értéken egy összegben. 

A támogatási ígérvény a kibocsátását követõ két évig érvényes, ed-
dig az idõpontig kell a tanúsítványt megszerezni, és a végrehajtást
igazoló számlákat és dokumentumokat bemutatni. 

Az ISO MR támogatás igénylése 
Az ISO MR támogatás igénylése egy írásos kérelem és az erre a cél-

ra rendszeresített adatlap nyomtatványon történik, az ÚKK-val szer-
zõdéses kapcsolatban lévõ Vállalkozásfejlesztési Központokon (VFK)
keresztül, ahol a pályázatok befogadása folyamatos , amíg a Közala-
pítvány által rendelkezésre bocsátott forrás ezt lehetõvé teszi. A pá-
lyázatot két egymással teljesen megegyezõ, eredeti cégszerû hitele-
sítéssel ellátott példányban kell benyújtani. 

A VFK-nál a pályázó által elkészített kérelem benyújtása díjmen-
tes. Külön megállapodás alapján a VFK vállalhatja a kérelem elké-
szítését is. 

A támogatási kérelmek elbírálása, szerzõdéskötés 
A befogadó VFK megvizsgálja, hogy a kérelmezõ megfelel-e a fel-

tételeknek, majd tartalmi és formai szempontból átvizsgálja a ké-
relmet. Ezt követõen helyszíni bejárást végez, ellenõrzi a kérelem-
ben foglaltakat, kontrollálja a cég általános helyzetét, pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítését. Megvizsgálja, hogy a választott fel-
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készítõ és minõsítõ cég jogosult-e ennek a tevékenységnek a vég-
zésére. 

Ezt követõen elvégzi az elõminõsítést, és elõterjesztést készít a Ku-
ratórium számára. 

A pályázatban igényelt támogatás odaítélése az ÚKK döntése és a
rendelkezésre álló források függvényében történik. A döntés az igé-
nyelt támogatásnál kisebb összeg odaítélésére is vonatkozhat. 

A támogatás jóváhagyása esetén az ÚKK és a Támogatott szerzõ-
dést köt. Ennek aláírását követõ harminc napon belül kell a Támo-
gatottnak az egyszeri eljárási díjat - melynek mértéke a megítélt tá-
mogatás 3 %-nak megfelelõ összeg - átutalni az ügyben

közremûködõ VFK-nak. 
A szerzõdésben szereplõ kötelezettségek teljesítésének ellenõrzé-

sét az Új Kézfogás Közalapítvánnyal szerzõdéses kapcsolatban álló
VFK-k végzik. 

A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás tényét a Közala-
pítvány nyilvánosságra hozhassa. 

A támogatás felhasználása 
A támogatás felhasználásának részletes feltételeirõl, az elszá-

moltatás rendjérõl és a kötelezettségek nem teljesítése esetén al-
kalmazható szankciókról az ÚKK szerzõdésben állapodik meg a
Támogatottal. 
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