
Questions of taxation in the context of cross-border activities

ZSUZSANNA GALÁNTAINÉ MÁTÉ
There has been an exponential growth in the number of cross-border

investments and transactions since the early 1990s. While the problem
they pose for taxation clearly calls for a set of specially tailored measu-
res, a country’s tax policies may decisively influence the amount and
distribution of foreign investment and thereby its own economic
growth. For instance, the lack, or limited extent, of fiscal consolidation
may influence companies’ choices of the kind of establishment they set
up in a country (e.g. permanent branch, subsidiary etc.) as well as the si-
ze and location of the investments they make. Taxation rules on cross-
border transactions must meet a number of special demands such as
that taxation should not distort capital import and export and should
not affect capital ownership structures between countries. The article
examines major areas giving rise to problems in corporate taxation by
posing obstacles to taxation, on the one hand, and opening up opportu-
nities for tax evasion, on the other.  In particular, it discusses questions
related to fiscal consolidation, transfer pricing, thin capitalization and
Controlled Foreign Companies.
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controlled foreign company, double taxation, tax avoidance

Marketing research about the EMI Transylvanian Hungarian
youth camping summer program series

ERIKA KULCSÁR – MÁRTA-KATALIN KISS
As the summer approaches there is almost no week when there wo-

uld not be a camp organised worldwide, or free university or some kind
of festival movement. Therefore there is the possibility to choose from
an abundance of programs.  The aim of the research is to assess: which



program or camp has arisen the interest of the participants, and which
is that program that cannot be left out from the future plans according to
the inquired and what is the aim of the camp.

This paper consists of parametric and nonparametric tests. As a re-
sult of the two sample t tests (examining the difference between the ave-
rages) there is a difference between the inquired men and women con-
cerning the common decision, that refers to how much do they feel their
own the spirit of the camp. The summer camps still continue to have a
huge reputation for which there is a need indeed.. The festivals are an
effective way of promoting the localities in which the camp is organi-
zed, also creating the opportunity of extra earning for the local merc-
hants, while from the point of view of the young people they are a good
opportunity for fun, recreation and in the same time an opportunity of
non formal learning at a relatively acceptable price.

Keywords: primary data, hypothesis testing, significance level,
Mann-Whitney- U test,  2-statistics

Analyses of the territorial vulnerability in crop production
caused by climate change in Romania

EMESE SZÕCS
Problematics of the territorial vulnerability appears more and more

often in the special literature concerning climate change, in research pro-
jects and it is analyzed even in the case of implementation of some arran-
gements regarding mitigation of the climate change impacts. Purpose of
estimation of the territorial vulnerability is to identify those territories
which are the most threatened by the negative effects of the climate
change, and helping so the realization of some supporting policies.

Aim of this study is to assess the vulnerability of the Romanian co-
unties against climate change impacts on crop production, and identifi-
cation of those counties, which will be the mostly affected by climate
change in the next two decades.

Keywords: territorial vulnerability, climate change, exposure, sensi-
tivity, impact, adaptive capacity.



Consumer knowledge regarding
organic food products in Cluj-Napoca

ZSUZSA PÁL – ORSOLYA PÁPAY
Researches regarding the behavior of organic food consumers have

multiplied during the last twenty years. In the theoretical introduction
we look over the main topics and findings of these researches.

The main goal of our article is to describe the knowledge of organic
food consumers regarding these products. The consumption of organic
food assumes a conscious behavior that is based on knowledge. Consu-
mers will choose this category of food-products instead of the conventi-
onal ones only being aware of its advantages.

Our research is based on a survey conducted in Cluj-Napoca with a
sample consisting of 455 persons. We used the quota sampling method,
considering the division of the adult population by gender and age.

On the grounds of the research findings we can draw the conclusion
that most of the persons considering themselves as organic food consu-
mers are not aware of the objective set of requirements which characte-
rizes organic food products, and they often mix them up with other pro-
ducts offering partly similar advantages. On account of such ignorance
we think that the most important condition in increasing demand is
systematizing the product’s marketing communication and making it ef-
ficient.

Keywords: organic food, consumer behaviour, consumers’ knowled-
ge, motivation
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A Közgazdász Fórum gazdasági, tudományos, a CNCSIS által akkre-
ditált szakfolyóirat amely kéthavi rendszerességgel jelenik meg. Javítani
szeretnénk mind a tartalom, mind a kivitelezés színvonalán, jelen tájé-
koztató is ezt a célt szolgálja.

Kérjük Önt, mint munkatársat, hogy az alábbi követelmények szerint
készítse el dolgozatát:

1.       A szerkesztõség a gazdaság területén elvégzett kutatás következte-
téseit, gyakorlati vagy elméleti újdonságokat tartalmazó dolgozatokat,
szakmai vitaanyagot, gazdaságszociológiai felmérések elemzését össze-
foglaló anyagokat, kutatói és tudományos rendezvényeket ismertetõ be-
számolókat, könyvismertetõket fogad el közlésre.

2.       A dolgozatot számítógépes word állomány formájában kérjük, a
megíráskor használjon 12-es normál Times New Roman betûtípust, ter-
jedelme minimum 15000, maximum 35000 leütés lehet (beszámolók,
könyvismertetõk esetében maximum 20000 leütés).

3.       Az elsõ oldal a tanulmány címét, alatta a szerzõ(k) nevét, tudomá-
nyos titulusát, elérhetõségét (lábjegyzet formában) és egy 5–10 soros
magyar nyelvû kivonatot kell tartalmazzon 6–7 kulcsszóval ellátva.

4.       Kiemelésre italic stílust használjon, tegye dõltbe a kiemelendõ sza-
vakat vagy gondolatokat, és ne használja sem a bold stílust (kövér, félkö-
vér), sem az aláhúzást, sem a verzált (nyomtatott), sem a kiemelendõ
szó betûi közé tett szóközt. Idézõjellel kizárólag idézeteket emeljen ki,
amelyre a magyar macskakörmöket használja, mégpedig idézet kezdete-
kor lent („), a végén pedig fent (”). Kiemelést csak indokolt esetben hasz-
náljon. A kiemelt szavakat toldalékokkal együtt kurziválja.

5.       Mûvek, folyóiratok címét mindig dõlttel emelje ki,és nem idézõjel-
lel. Címek esetén a toldalékokat normál, álló betûtípussal tapassza a
címhez.



6. A dolgozat címeit, alcímeit, al-alcímeit bold stílussal különítse el a
szöveg egészétõl.

7. Az új bekezdéseket enterrel jelölje (nem tabbal vagy sorkihagyás-
sal, s nem szóközökkel).

8. A szó és írásjelek között (pont, vesszõ, pontosvesszõ, kettõspont,
felkiáltójel, kérdõjel) nincs szóköz, csak az írásjelek után.

9. A számok esetében a 0 (tehát a nullás) helyett ne használjon O be-
tût. A számokat szövegben 10 000-en felül hátulról számolva hármasá-
val tagoljuk, mégpedig szóközökkel és nem pontokkal, pl. 18 325 655. A
számokat 9999-ig nem tagoljuk, tehát nem használunk szóközt. A táblá-
zatot Word formátumban kérjük. (fénymásolatot, fotót, webmásolatot
nem fogadunk el.)

10. Amennyiben egy táblázatban egymás alatt szerepelnek ezres, il-
letve tízezres vagy annál nagyobb számok, az 1000 és 9999 közötti szá-
mokat is tagoljuk. A táblá- zatnak mindig legyen címe a táblázat fölött és
forrása a táblázat alatt. Vigyázat: táb- lázatban egyesek egyesek alá, tíze-
sek tízesek alá, tizedesvesszõ utánszintén. Íme egy példa, egy fiktív táb-
lázat:

1. táblázat. A feketeretek begyûjtése tonnában számolva

      Hónap
    március                 május                  szeptember

 2000  20 000,000  22 500,000   1 150 660,000
 2001   9 000,050      6 560,000        256 980,000
 2002   9 000,500      6 560,550    256 980,565

Forrás: Fekete Lajos: Növénytermesztés II. kötet. Dubai, Klorofill Kia-
dó, 342. (Vagy pedig) Forrás: saját szerkesztés

 A táblázatot ne színezze, Autoformat-ot se használjon, mert azzal ne-
hezíti a tördelõ munkáját. Ajánlott a fentihez hasonló egyszerû változat, a
fejléc pedig automatikusana kiadványra jellemzõ színt kapja. Bonyolul-
tabb (a fenti példánál több sort és oszlopottartalmazó) táblázatokat kérjük

Értékesí  -
tés éve



Excel-állományként is mellékelni. A táblázat kigondolásakor legyen te-
kintettel a kiadvány méreteire (130/190mm – kihasználható felület). Ex-
celben készült Grafikon esetén kérjük, mellékelve küldje el az eredeti Ex-
cel-állományt. A képformátumban továbbított grafikon vagy bármilyen
más ábra fehér-feketében kerül majd a lapba, ezért vegye figyelembe,
hogy ilyen formában is értelmezhetõ legyen. Ez esetben a word dokumen-
tum mellett (amely az ábrát kicsinyített formában a szerzõ által meghatá-
rozott helyen már tartalmazza) kérjük, küldje el elektronikus formában az
eredeti képet a lehetõ legjobb minõségben (ajánlott formátumok: *.jpg,
*.tif). A CorelDRAW vagy Photoshop programmal készítettábrákat is
küldje el az eredeti formátumban (*.cdr illetve *.psd).

11. Jegyzetek készítésekor válasszuk a lábjegyzetelést, és használjuk
a számító-gépes automata jegyzetelést az 1,2,3… jelzéssel. Amennyiben
csak a hivatkozás helyét adja meg, ezt ne tegye lábjegyzetbe, hanem ke-
rek zárójelben tüntesse fel azt, a következõk szerint: szerzõ családneve
és a megjelenés éve, és ha indokolt, akkoroldalszám is. Pl: (Gyerõffy
1997. 55).

12. Irodalomjegyzék készítésekor alkalmazzuk az évszámkiemelõ
bibliográfiát:

Szerb Antal 1994. A magyar irodalom története. 11. kiadás. Buda-
pest, Magvetõ Kiadó. Amennyiben két vagy több szerzõje van a könyv-
nek, ezek neveit nagykötõjellel kapcsoljuk össze.A cím után – ha van
ilyen – feltüntetjük a kötet számát. Katona Imre – Ortutay Gyula (szerk.)
1975. Magyar népdalok. 1–2. kötet. Budapest, Szépirodalmi Kiadó

Az alcímeket nem kurziváljuk. A tanulmánykötetben való megjele-
nést In-nel jelöljük. Hajnal István 1986. A kis nemzetek történetírásának
munkaközösségérõl. In Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek
és koncepciók a XX. századi Magyarországon. 1. kötet, Budapest, Mag-
vetõ, 624–645. Folyóiratban való megjelenést ugyanerre a mintára jelö-
lünk, In nélkül: Kiss Péter 1990. Századvég, VI. évf. 2. sz. 229–235.

13. Mivel a B+ kategóriának egyik fontosabb követelménye az idegen
nyelvû ki-vonat, kérjük csatoljon dolgozatához minimum10, maximum 20
soros román (külföldi szerzõkre ez nem érvényes), illetve angol nyelvû kivo-
natot, mely a dolgozat fõtéziseit és a dolgozat 5–10 kulcsszavát tartalmazza.



14. A szerzõk a dolgozatukkal együtt 5–10 kulcsszót is kötelesek be-
küldeni.

15. Plágiumnak minõsül, ha egy szerzõ egy másik szerzõ szövegének
részét vagy egészét, illetve más szerzõ ötleteit, elméleteit a forrás pontos
és nyilvánvaló megjelölése nélkül, saját szellemi termékeként tünteti
fel, illetve teszi közzé. A plágium a szerzõi jogok megsértése, más szelle-
mi termékének jogtalan felhasználása.

–        Plágiumnak minõsül a pontos, oldalszámos hivatkozással el nem
látott, szó szerinti idézet, illetve a forrás, évszám megjelölése nélküli, de
nem szó szerint átvett tartalom.

–   Plágiumnak minõsül továbbá az is, ha a hivatkozott tartalom meg-
haladja a kézirat szövegének 30%-át (önhivatkozásokat is beleszámítva).

–   Plágium esetén: a kézirat visszautasításra kerül; csak átdolgozás
után nyújtható be újra, legkorábban egy évvel a plágiumnak minõsített
kézirat leadását követõen. Ez alatt az egy éves idõszak alatt a kézirat
szerzõje egyedül vagy társszerzõkkel együtt nem jelentethet meg tanul-
mányt a Közgazdász Fórumban.

–   Egy kézirat plágiumnak minõsítésérõl a Fõszerkesztõ és a Fõszer-
kesztõ-helyettes dönt a szaklektori vélemény alapján.

16. A Közgazdász Fórum nem közöl olyan tanulmányt, amely kizáró-
lag internetes honlapokra hivatkozik. Az internetes hivatkozások esetén
a hivatkozott weboldalpontos struktúráját kell megadni a teljes elérési
úttal (alkönyvtárakkal) együtt, illetve a weboldalon szereplõ szerzõt. To-
vábbá fel kell tüntetni a weboldal letöltésének pontos dátumát is.


