
IX. Romániai Magyar Üzletemberek Találkozója, Kolozsvár
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a Kárpátia Magyar Román Kereskedelmi

és Iparkamarával közösen 2009. február 14-én szervezi meg a IX. Romániai Magyar
Üzletemberek Találkozóját. A rendezvény bevezető előadásai a gazdasági és pénzügyi
válságkezelési lehetőségekre összpontosít, nem marad el a szokásos borkóstoló, va-
lamint egyébb meglepetések sem. További információt kaphatnak a társaság hon-
lapján: www.rmkt.ro, valamint személyesen az RMKT székhelyén: Kolozsvár, Aurel
Suciu (Kövespad) u. 12/2. sz., e-mailen: office@rmkt.ro, tel: 0264-431 488.

***

2009-es tagsági díj. A 2008. novemberi elnökségi gyűlés határozata alapján a
2009-es évre szóló tagsági díj 200 lej lesz. A tagoknak nyújtott előnyök: a szak-
könyvtár ingyenes használata, kedvezményes részvétel rendezvényeken, szakmai ki-
adványainkhoz jutányos áron való hozzáférés, hírlevél, szakmai összejövetelek,
kirándulások, pályázatokban-programokban való együttműködés lehetősége, ál-
lásbörzén való részvétel, szakmai együttműködés-tanácskozás, képzéseken való rész-
vétel, publikálási lehetőségek, választás és megválaszthatósági jog, részese lehet a
Kerekes Jenőről elnevezett „Az év közgazdásza” díjnak stb. 26 éven aluli diákok szá-
mára az évi beiratkozási díj 50 lej, amely egyben könyvtári beiratkozást is jelent. Szá-
mukra a fentebb említett előnyök mellett ösztöndíj-lehetőségeket, szakmai
gyakorlatot, alkalmazási lehetőséget is nyújtunk. Beiratkozási lapokat, valamint bő-
vebb információt igényelhetnek az office@rmkt.ro e-mail címen vagy személyesen
az RMKT székhelyén: Kolozsvár, Aurel Suciu (Kövespad) u. 12/2. sz., tel/fax: 0264-
431 488.

***

Vendégtanárok. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálko-
dástudományi Karán novemberben a következő vendégtanárok tartottak előadást:
dr. Bokros Lajos (CEU), dr. Chikán Attila (Corvinus Tudományegyetem, Budapest), dr.
Horváth Gyula, dr. Bessenyei István (Pécsi Tudományegyetem), dr. Bakucs Zoltán
(MTA-KTI).
Köszönet. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karának magyar tagozata megköszöni vendégtanárainak és támogatóinak az
eddigi együttműködést, és sikerekben, együttműködésekben gazdag, boldog új
évet kíván mindannyiuknak.

Hírek
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Támogassuk személyi jövedelemadónk 2%-ával a magyar civil szervezeteket!

Ez évtől kezdődően a Romániai Magyar Közgazdász Társaság a jövedelemadóból
felajánlott 2%-os összeget ösztöndíjra fordítja, s ezzel támogatja a

közgazdasági karon tanuló egyetemi hallgatókat

A 2003/571-es sz. adóügyi törvény (2004/138-as sz. H. K.) 84. cikkelyének 2.
bekezdése újabb forráslehetőséget bíztosít a civil szervezetek számára, mely a tag-
ság, illetve a szimpatizánsok hozzájárulásán alapszik. E törvényt kihasználva, bár-
mely adóköteles személy hozzájárulhat tevékenységünk előrelépéséhez, ugyanis
a törvény alapján minden személy saját maga rendelkezhet az évi jövedelemadó-
jának 2%-áról, melyet nonprofit szervezetek támogatására fordíthat. Az összeg ki-
számítása, levonása és átutalása az illetékes pénzügyi szerv kötelessége.

Az adórendszerben történő változások miatt az alkalmazottak nem kötelesek be-
vallani a fizetésből, díjazásból származó jövedelmüket. Két típusú űrlap van, a 203-
as, mely csak azokra a személyekre vonatkozik, akik jövedelme fizetésből származik,
és a 200-as, melyet azoknak kell kitölteni, akiknek a jövedelmük mellett más jöve-
delmi forrásuk is van (szerzői jogdíj, bérbeadás, mezőgazdasági tevékenység stb).
Miért jó, hogy éljünk ezzel a jogunkkal? Nem kerül semmibe, maximum tíz perc az
űrlap kitöltése; hozzájárulunk a közpénz hatékony elköltéséhez, a magyar közösségi
problémák megoldásához és környezetünknek, annak a helységnek, közösségnek a
fejlődéséhez, ahol lakunk; segíthetünk azokon a személyeken, akik rászorulnak, tá-
mogatva olyan szervezeteket, melyek velük foglalkoznak.

Mit kell tenni ahhoz, hogy rendelkezzen adója 2%-ával? Először is ki kell válasz-
tania azt a civil szervezetet, melyet támogatni szeretne, a második lépés a szervezet
adatainak a megszerzése, továbbá ki kell tölteni az adóbevallási űrlapot és el kell
postázni a Megyei Pénzügyhöz. Ennyire egyszerű, mégis ily módon nagymértékben
hozzájárulhat a romániai magyar társadalom fejlesztéséhez.

A kitöltendő űrlap megtalálható a www.rmkt.ro honlapon, illetve a www.doila-
suta.ro honlapon.

Ne feledje! Ez az összeg nem adományozást jelent, hanem közvetlen döntési le-
hetőséget kínál az állami költségvetés egy része felett, mely által minden egyes adó-
köteles személy átirányíthatja adója 2%-át egy civil szervezetnek.

Társaságunk adatai:
Megnevezés: Asociaţia Economiştilor Maghiari din România
Cím: 400440 Cluj Napoca, str. Aurel Suciu nr. 12, jud. Cluj
Adószám: 6316895
Bankszámlaszám: RO44 OTPV 2000 0016 3859 RO01
Bank: OTP Cluj

Támogatását, mellyel Ön is hozzájárul a közgazdászok közös
céljának eléréséhez, előre is köszönjük!

58



Memoria naţionalizării şcolilor confesionale din 1948

JÓZSEF SOMAI

Acest articol prezintă catastrofa istorică cauzată de aplicarea Decretului 175, 176
şi 177 din anul 1948 privind trecerea în proprietatea statului român a bunurilor
bisericilor, congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru
funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau
profesional. În acest spirit, decretele respective au venit să concretizeze până la
amănunt politica generală a noului regim politic comunist. Astfel, Decretul
175/1948, cu privire la reforma învăţământului preciza că învăţământul este “orga-
nizat exclusiv de stat pe temeiul unităţii de structură şi este aşezat pe baze democ-
ratice populare şi realist-ştiinţifice”, fiind “public şi laic.” Pe baza articolului 35 al
amintitului decret, toate şcolile confesionale şi private de orice categorie deveneau
automat şcoli de stat, împreună cu întreaga lor avere. Repararea nedreptăţii nu s-a
făcut în întregime nici până în zilele noastre.

Cuvinte cheie: naţionalizare, reforma învăţământului, averea şcolilor confesio-
nale, politică comunistă, restituire.

***

Din opera lui Imre Tivai Nagy

BENEDEK NAGY

Autorul, cu ocazia aniversării a 160 de ani de la naşterea cărturarului cunoscut,
schiţează în acest articol activitatea publicistică şi comunitară desfăşurată la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. I.T. Nagy a fost un om învăţat
binepregătit în probleme economice ale mediului rural. Publicaţiile în mare
majoritate a lor au fost legate de starea îngrijorată a agriculturii din secuime. Efectele
personalităţii şi opera lui a avut o înfluenţă hotărâtoare asupra cercului restrâns
unde a trăit, însă ecoul celor ce a constatat privind şansele de dezvoltare ale
platoului Ciucului pînă la urmă s-a extins şi în teritoriul larg al Ardealului.

Cuvinte cheie: savant multilateral, probleme economice rurale, activitate
comunitară bogată, publiţist, redactor.

***
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Managementul workflow-ului cu reţele de fluxuri de date

MIHÁLY AVORNICULUI

Workflow este unealta de software cu ajutorul căruia se scriu aplicaţii cu care
putem controla procesul de muncă al angajaţilor şi organizaţiilor. Folosind Workflow,
timpul dintre sarcini poate fi redus, iar timpul mort poate fi eliminat.

Workflow este o metodologie cu ajutorul căruia se poate face modelul logic al
administraţiei afacerilor şi parţial o unealtă CASE cu care modelul poate fi
transformat într-un sistem fizic funcţional.

Workflow management ajută la sporirea eficienţei companiilor. Poate rezulta o
schimbare radicală de la schimbarea procesului de afaceri şi de la reorganizare.
Planul făcut în timpul planificării workflow în sine nu este siguranţa succesului: pla-
nurile nu garantează funcţionarea corectă, fără eroare şi nu delimitează parametrii
funcţionării optime.

Folosind simularea modelului reţelei de fluxuri de date şi analiza efectelor de
eroare se pot descoperi atribuţiile procesului, care este ajutat de analiza formală de
calitate şi cantitate. Primul referându-se la corectitudinea logică iar al doilea la efi-
cienţa procesului.

Cuvinte cheie: workflow, reţele de fluxuri de date, management, sisteme de ma-
nagement al reţelelor de fluxuri de date, modelare workflow, analiza workflow.

***

Situaţia acreditării revistelor şi editurilor maghiare din România

JÓZSEF SOMAI

În acest articol autorul inventariează situaţia acreditării efectuate în ultimii doi ani
de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior privind
acreditarea revistelor şi editurilor cu interes de cultură maghiară. Din analiza situaţiei
deprimante rezultă faptul că numărul revistelor acreditate în perioada 2007-2008 a
fost mult sub numărul echivalent al populaţiei maghiare din România. În concret
rezultă că revistă din această grupă etnică cu acreditare categoria „A” nu există, cu
acreditare categoria „B” şi „Bplus” sunt în total doar 4 reviste din 231 pe ţară, adică
numai 1,73%. În privinţa editurilor situaţia este puţin mai favorabilă decât în
problema acreditării revistelor. Autorul în continuare descrie în scurt rezultatele
obţinute de cele patru reviste acreditate.

Cuvinte cheie: acreditare, cercetare-dezvoltare, limbaj profesional, scrieri
profesionale, scrieri în limba maternă.
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