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XXI. Közgazdász Vándorgyûlés, Csíkszereda, 2012. október 12–14.
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 2012. október

12–14. között Csíkszeredában tartotta meg évi vándorgyûlését és konfe-
renciáját. A XXI. Vándorgyûlés témája „A Kelet-Közép-Európai térség
kompetitív elõnyei a globalizált piacon” volt. Az elnöki köszöntõt Szécsi
Kálmán, az RMKT országos elnöke tartotta. Õ adta át a Kerekes Jenõ-dí-
jat dr. Halm Tamásnak, a Magyar Közgazdasági Társaság fõtitkárának, a
Budapesti Gazdasági Fõiskola dékáni tanácsadójának, a Közgazdasági
Szemle fõszerkesztõjének, aki a két magyar közgazdasági társaság közöt-
ti kapcsolatok ápolásával, az RMKT sokoldalú támogatásával érdemelte
ki az elismerést.

Az elõadások témáját idén is úgy választották ki, hogy a gazdasági
élet különbözõ vetületeit érintve, azokra az újdonságokra hívták fel a fi-
gyelmet, amelyeket kellõen megismerve, elõbbre tudunk haladni a gaz-
dasági élet hazai útvesztõiben. A plenáris ülésen a következõ elõadások
hangzottak el:

•  Dr. Halm Tamás (fõtitkár, Magyar Közgazdasági Társaság): Átala-
kulás és konszolidáció a magyar gazdaságban;

•  Diósi László (vezérigazgató, OTP Bank Románia): Elõny? Hát-
rány? Üzlet és munka Kelet-Európában;

•  Paul Wood (igazgató, Heineken Csíkszereda): Leadership in cultu-
rally diverse working environments – the key to Globalisation;

•  Radetzky Jenõ (miniszteri biztos, elnök, Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara): Wekerle Terv: a Kárpát-medencei gazda-
ságfejlesztés programja;

•  Prof. dr. Rechnitzer János (egyetemi tanár és rektorhelyettes, Széc-
henyi István Egyetem): Kelet-Közép-Európa térszerkezete európai di-
menzióban.

A plenáris elõadások után a résztvevõk öt tematikus szekció között
választhattak; ezek helyszíne a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem Gazdaság- és Humántudományok Karának csíkszeredai épülete volt.
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1. Kitörési pontok a válságból: a mezõgazdaság, mint lehetõség! –
szekcióelnök: Kerezsi Miklós, tulajdonos és ügyvezetõ, East Consulting
kft.

2. IT és üzleti intelligencia – szekcióelnök: Kozma István, ügyvezetõ
igazgató, Enetix Software kft.

3. Energetika és környezetgazdálkodás – szekcióelnök: Daradics
Kinga, ügyvezetõ igazgató, MOL Románia.

4. Kis- és közepes vállalkozások – szekcióelnök: Tánczos Levente
József, tanársegéd, Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok
Kar.

5. Pénzügyi szekció – szekcióelnök: dr. Juhász Jácint egyetemi ad-
junktus, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar.

Gyerkó László, a XXI. Vándorgyûlés csíkszeredai fõrendezõje el-
mondta, mekkora megtiszteltetés a város számára, hogy ezt a vándor-
gyûlést megrendezhették, mit is jelent ennek az eseménynek a
lebonyolítása a környéknek, az itt élõ magyarság gazdasági és politikai
elitjének, megköszönvén az RMKT vezetõségének azt, hogy az utolsó
héten személyesen is részt vehettek az elõkészítõ munkálatokban.

A következõ, 2013-ban tartandó XXII. RMKT Vándorgyûlés színhe-
lye Nagyvárad lesz.

Csomafáy Ferenc

II. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum, Mór, 2012. október 19.
2012. október 19-én rendezték meg Móron a II. Kárpát-medencei

Gazdasági Fórumot, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint az Enterprise Europe Network Közép-dunántúli Régiós Iroda szer-
vezésében, dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter fõvédnök-
sége alatt, a Fejér Megyei Hírlap és a Magyar Közgazdasági Társaság
társszervezésében, a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttmûköd-
ve. A rendezvény fõszervezõje Radetzky Jenõ, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium miniszteri biztosa, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, aki együttmûködõ munkatársaival kitûnõen
megszervezett eseménysorozattal lepte meg a résztvevõket. A Gazdasá-
gi Fórum legfontosabb célkitûzése a Kárpát-medencei térség gazdasági
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és társadalmi együttmûködésének elõsegítése, a térség felemelkedése
és versenyképességének javítása. Ugyanakkor kitûnõ alkalom a vállal-
kozások, társkamarák, együttmûködõ partnerek számára a szakmai és
üzleti információcserére. Erre a rangos eseményre Magyarországon kí-
vül, a Magyarországgal határos országokból is érkeztek elõadók és
résztvevõk. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság nevében Szõcs
Endre (az RMKT ügyvezetõ igazgatója), Ciotlãuº Pál (az RMKT alelnö-
ke), Pajzos Csaba (az RMKT alelnöke, az RMKT bihari szervezetének el-
nöke, a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdasági Karának dékánja),
Kánya Hajnalka (az RMKT bihari szervezetének alelnöke, a Partiumi
Keresztény Egyetem Gazdálkodási és Menedzsment Tanszékének tan-
székvezetõje) és Gere Henrietta (az RMKT bihari szervezetének tagja)
vett részt. Kedves fogadtatást, szakmailag kifogástalan színvonalat, kel-
lemes kikapcsolódást biztosítottak a szervezõk, erõfeszítést és fáradtsá-
got nem kímélve, amiért minden résztvevõ s a magunk nevében is kö-
szönetünket fejezzük ki.

Kánya Hajnalka

Október a csíki RMKT-nál
Az õszi hideggel kezdõdött a tartalmas október Csíkszeredában. Az

elsõ hétfõn, szokás szerint ismét a Befektetõi Klub programja kezdte a
hónapot. A jelentõs hozammal zárt hónap után a klub újabb lehetõsé-
geket vizsgált meg, értékelve és elemezve a fõbb tõzsdei híreket. A ván-
dorgyûlés lejártával, egy kis pihenõ után, október 25-én, csütörtökön
ismét elõadásra került sor. Csutak István fejlesztéspolitikai szakértõ
„Autonómia vagy regionalizmus” címmel tartott elõadást Székelyföld
EU-forrásokra alapozott fejlesztésérõl. Ahogy az elõadó említette, már
rég nem a felzárkózásról van szó, hanem a szakadék enyhítésérõl. Az
elõadás után hosszan tartó vita, beszélgetés alakult ki, aminek várható
a folytatása, hiszen egy lehetséges, jelentõs szerepet kapott ezáltal az
RMKT – különösen a csíkszeredai fiókszervezet –, ugyanis számos
olyan gazdasági kérdést kell megválaszolni, ami nélkül a tervezett fej-
lesztés elmarad. Ezt a kérdéskört az érdeklõdés miatt elõreláthatóan
többször vitatni fogjuk. Külön öröm, hogy rég nem látott új tagok és új-
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ra látott régi RMKT-tagok is részt vettek a beszélgetésen. A vándorgyû-
lésnek köszönhetõen sokan lettek motiváltabbak, sokan érdeklõdnek a
rendezvények iránt – egyértelmû, hogy felfrissülve, pezsgéssel tele
folytatjuk ezt az idõszakot.

Szõcs Barna

Megjelent a KözMag antológia
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) székhelyén októ-

ber 24-én este mutatták be a KözMag tizedik születésnapjára készült
KözMag antológiát. Az eseményen Plesa Róbert fõszerkesztõ a lap meg-
jelenésében közremûködõ szerkesztõk, diákok, közgazdászok és érdek-
lõdõk elõtt ismertette az eltelt idõszak fontosabb történéseit, majd azo-
kat rövid filmvetítéssel is illusztrálta. A kiadvány ma már erdélyi
jellegû, és hatással van az új hazai magyar közgazdásznemzedékek fejlõ-
désére – tette hozzá. A vaskos antológiát a Brassai-líceumban hosszú
idõn át tanároskodó Gaál György mutatta be, aki maga is tanúja volt a
KözMag megszületésének és fejlõdésének. A hét fejezet ízelítõt ad a tíz
év alatt összesen 31 számmal, 1505 oldalon kiadott magazin tartalmá-
ból. Cikkek, tanulmányok és ismert szakemberekkel készített interjúk
vezetik be az olvasót a szakma megannyi tematikájába, miközben a szer-
kesztõk igyekeztek a közérthetõ magyar szaknyelvet népszerûsíteni.
Szõcs Endre, az RMKT ügyvezetõ igazgatója további támogatást helye-
zett kilátásba a lapnak, fõleg a magazin www.kozmag.ro gazdasági por-
táljának fejlesztése érdekében. Tasnádi Zsolt, a portál szerkesztõje el-
mondta, hogy a 2010-es beindulás óta látogatóik száma folyamatosan
növekszik, és tervükben szerepel az interaktivitás bevezetése fórumok,
viták stb. révén. Somai József, az RMKT tiszteletbeli elnöke arra emlé-
keztetett, hogy a 18. századtól összesen ötvenegynéhány gazdasági jelle-
gû lap jelent meg tájainkon, majd ötven éven keresztül szinte egyetlen
sem. Ezért is reméli, hogy a KözMag hosszú életû lesz. Az antológia
megvásárolható az RMKT kolozsvári székházában, illetve megrendelhe-
tõ a kozmag2001@yahoo.com e-mail címen.

Ördög I. Béla
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Közgazdász Borklub Kolozsváron
Az októberi Közgazdász Borklub a harmincharmadik klubtevékeny-

ség volt. Ez idõ alatt a résztvevõk sok jót hallottak a magyarországi bor-
kultúráról, az ott kialakult borturizmusról. Ezúttal Talpas János, a BBTE
elõadó tanára volt a meghívottunk, aki bemutatta a romániai borutak
szomorú helyzetét. Kiderült, hogy a jó kezdeményezés sajnos nem úgy
mûködik, ahogy kellene, a borutak inkább a bortermelõ vidékek egyéb
nevezetességeirõl (régi épületek) szólnak, és nem a borkóstolásról,
ugyanakkor nagyon kevés pincészet szervez színvonalas borkóstolókat
Romániában. A borklub második felében a Budureasca pincészet borait
kóstoltuk: Fumé Blanc 2011, Tramini, Rosé, Fekete Leányka, Pinot Noir,
Syrah.

Ciotlãuº Pál

Befektetési Klub
Az októberi Befektetési Klubban az inflációnak a befektetésekre

gyakorolt hatását elemeztük Ben Graham könyve alapján. Tudni kell,
hogy az infláció jelentõsen befolyásolja a Wall Street gondolatmenetét.
Elsõ látásra egyértelmû, hogy a kötvények elõnytelen, a részvények elõ-
nyös befektetési eszközök az infláció szempontjából. Azonban még a
legjobb részvény sem lehet minden körülménytõl függetlenül elõnyö-
sebb, mint bármilyen kötvény. Ugyanakkor azt sem lehet mondani,
hogy minden kötvény bármilyen körülmények biztonságosabb, mint a
részvények. Fontos az, hogy a befektetéseinket az infláció figyelembevé-
telével értékeljük. Az árak emelkedése lehetõséget ad a kormánynak,
hogy olcsóbb pénzzel fizesse vissza az adósságát, ezért az infláció teljes
felszámolása szemben áll a hitelfelvétellel rendszeresen élõ kormányza-
tok gazdasági érdekeivel.

Bitai László

Könyvelõi Klub
Az októberi találkozón továbbra is a 15-ös kormányrendelet által

bekövetkezõ változásokat elemeztük. Részleteiben sikerült átbeszélni,
hogy a számla kifizetésénél leírható ÁFA kire vonatkozik, ki mentesül

RMKT-hírek



92

alóla, milyen kötelezettségeket von maga után ez a rendelet, és hogyan
kerülünk be a kötelezõ nyilvántartásba. Szóba kerültek egyéb változá-
sok is, például a számlázásra vonatkozó régi-új kötelezettségek, vagyis a
feltüntetendõ információk vagy az elektronikus számlákra vonatkozó
elõ írások is. A találkozók továbbra is folytatódnak, minden hónap elsõ
szerdáján este 7 órától, az RMKT-székházban.

Szilveszter Zsuzsa

Bemutatkozott a Közgazdász Fórum a Magyar Tudományos Aka-
démia Közgazdaságtudományi Bizottságának ülésén

Az MTA-KTB október 4-i ülésének témája a magyar közgazdasági
folyóiratok elmúlt évtizedbeli változása volt. Az ülésre meghívást kap-
tak az MTA besorolása szerinti A és B kategóriás lapok, illetve a határon
túli magyar közgazdasági folyóiratok fõszerkesztõi. Az ülésen 17 KTB-
tag, 6 lap fõszerkesztõje (köztük Kerekes Kinga, a Közgazdász Fórum fõ-
szerkesztõje) és egy meghívott elõadó vett részt. Juhász Boldizsár (CEU
közgazdasági MA hallgató) azt mutatta be, hogyan változott a publikálá-
si lehetõség a közgazdászok számára az elmúlt 10 évben. Az ülésen a
következõ javaslatok fogalmazódtak meg: a lektori tevékenység erõtelje-
sebb figyelembevétele a minõsítési eljárásokban (ezt a lapok igazolhat-
nák), a magyar közgazdászok külföldi megjelenésének rendszeres szem-
lézése, a közgazdasági folyóiratok online elérhetõségének megteremtése
(mely kiemelkedõ jelentõségû a közgazdász hallgatók és a külhoniak
számára), illetve hangsúlyosabb részvétele a RePEc adatbázisban.

Kerekes Kinga


