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Wekerle Sándor Közgazdasági Életmûdíj Somai Józsefnek
Nyolcadik alkalommal szervezett tudományos konferenciát a We-

kerle Sándor Alapítvány és a bécsi Kheops Automobil-kutató Intézet
2013. április 26-án, Móron. Ez alkalommal a helyi Wekerle Sándor Élet-
mûvét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány életmûdíjjal tün-
tette ki Somai Józsefet, az RMKT tiszteletbeli elnökét (a Közgazdász Fó-
rum alapító fõszerkesztõjét) az elmúlt évtizedekben végzett szerteágazó
tudományos és közéleti tevékenységéért, az oklevél szerint „kimagasló
szakmai és közéleti munkásságáért, a pénzügy- és közgazdaságtudo-
mány fejlõdése érdekében kifejtett példamutató tevékenységéért”. Az
alapítvány szabályzata szerint „a Wekerle Sándor Közgazdasági Életmû-
díjat az a Magyarországon vagy határon túl élõ személy kaphatja meg,
aki a közgazdaságtan területén hosszú évtizedes, nemzetközi mércével
mérve is kimagasló és példamutató életpályát tudhat maga mögött.” A
Wekerle Sándor Közgazdasági Életmûdíjat Osztroluczky Miklós, Weker-
le Sándor dédunokája és prof. dr. Svéhlik Csaba nyújtották át. A díjáta-
dási ünnepséget nemzetközi szakmai konferencia követte. Az egyik
szekció vezetõje Pajzos Csaba és elõadója Ciotlãuº Pál RMKT-alelnökök
voltak. (Ciotlãuº Pál)

A branding három arca
Március 16-án került megrendezésre A branding három arca címû

marketing konferencia, melynek keretén belül Erdély legjobb marketing
és branding szakértõi (Csatlós Pál, a Prometeus Advertising vezérigazga-
tója, Makkai Bence, az AMM Design kreatív igazgatója, Porcsalmi Bálint
kampánytanácsadó, Farkas Levente, a Marketing Iskola alapítója, Szõcs
Barna menedzsment tanácsadó, Kádár Magor egyetemi oktató – BBTE,
Gönczi Dezsõ, Góbétermékek PR menedzsere és Farkas András, a PONT
csoport képviselõje) tartottak elõadást minden érdeklõdõ számára a Ba-
beº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Karán. A rendezvény szervezését a RIF bonyolította le az RMKT-val és a
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MarkeTeam szakkollégiummal közösen. A konferencia, mint ahogyan a
cím is elárulja, a branding világába vezette be a résztvevõket. A szakértõk
három oldalról közelítették meg a témát, pontosabban a sikeres márkaé-
pítés, a személyes branding és az ország branding szempontjából. A kon-
ferenciát egy beszélgetés zárta Balázsi-Pál Elõddel, a Félsziget Fesztivál
kommunikációs igazgatójával. Összesítve el lehet mondani, hogy a ren-
dezvény nemcsak a marketing iránt érdeklõdõknek jelentett egy rendkí-
vül hasznos és érdekfeszítõ eseményt, hanem bárki számára, akit érdekel
a személyes branding vagy a város- és országbranding. (Pálfy András)

Pénzcsinálás – Gazdagodj családosan!
Március 18-án mutatták be Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátu-

sának rendezvénytermében Bitai László Pénzügyi kézikönyvét, amely az
RMKT gondozásában jelent meg. Az eseményre rendkívül sokan voltak
kíváncsiak: a hátsó falhoz tapadó tömegnek pótszéksort kellett betenni,
hogy a pénzügyi ismeretek mellett valahogy levegõhöz is jussanak. Aki
a digitális világ elkötelezettje, ingyen letöltheti a könyvet a www.ma-
gyarmagnas.ro honlapról. Az RMKT, a szerzõvel együtt, ezzel a könyv-
vel szeretné segíteni a kedves olvasót úgy elindulni vagy jobban eliga-
zodni a pénz világában, hogy az ne uralkodjon felette, hanem inkább a
szolgája legyen a célként kitûzött magasabb értékek elérésében. (Szécsi
Kálmán)

Pénzmágnes – Kulcs a gyarapodáshoz
Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusával és a Magyar Mágnás

Egyesülettel közösen március folyamán leraktuk az alapjait az RMKT
újabb országos rendezvényének. A Pénzmágnes – Kulcs a gyarapodás-
hoz egy kétfordulós online pénzügyi tanulmányverseny erdélyi közép-
iskolásoknak. Társaságunk a program koordinálásában és a népszerûsí-
tésben vállalt meghatározó szerepet, amelyet az ügyvezetõ iroda
valósított meg több területi szervezetünk vezetõségének közremûködé-
sével, Brassótól Nagyváradig. Április 25-én délután zajlott le az online
verseny elsõ fordulója. A kezdeményezés iránti nagy érdeklõdést jelzi,
hogy a honlapot 2047-en, a Facebook-oldalt pedig 14 390-en tekintették
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meg. A versenyre végül 452 diák regisztrált 67 erdélyi közép- és szakis-
kolából, a regisztráltak 60%-a töltötte ki az 50 kérdésbõl álló tesztet. A
legtöbb diák a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumból jelentkezett, kö-
szönetképpen õk egy RMKT által felajánlott ajándékcsomagot vehetnek
át a második fordulóban. Az összpontszám felét teljesítõ diákoknak ki-
küldünk egy részvételi oklevelet. A verseny nem ért véget, hisz a ver-
seny elsõ 20 helyezettje május 24-én Kolozsváron részt vehet a döntõ-
ben. A versenyrõl bõvebben olvashatnak a www.penzmagnes.ro
honlapon. (Szõcs Endre)

RMKT-RIF delegáció a 33. FIKOT-on
A gyöngyösi Károly Róbert Fõiskola adott otthont 2013. március

22–24. között a XXXIII. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójának
(FIKOT), amelynek témáját a 2014 és 2020 közötti európai uniós fejlesz-
tési idõszak, valamint az oktatási rendszer megújítása adta. Az idei
FIKOT-on elõadást tartott többek között Kovács Árpád egyetemi tanár, a
Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács elnöke, Baráth
Etele volt európai ügyekért felelõs miniszter, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság tagja, Cséfalvay Zoltán egyetemi tanár, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelõs államtit-
kára, Fazekas Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtu-
dományi Intézete igazgatója és Bajnai Gordon volt miniszterelnök. Az
idei FIKOT-on négyfõs csapat képviselte a RMKT Ifjúsági Bizottságát,
Kozma Dávid és Tóth Emese Nagyváradról, Imre Rácz Elõd Kolozsvár-
ról, valamint Szõcs Endre ügyvezetõ igazgató. A találkozón alkalmunk
nyílt egyeztetni az MKT-IB vezetõivel, és átbeszéltük a III. Kárpát-me-
dencei Fiatal Közgazdászok Fóruma (KÁMFOR) szervezési részleteit,
amelyet az idén ismét a magyarországi partnereink szerveznek meg
Egerben április 19. és 21. között. (Szõcs Endre)

KözMag szerkesztõbizottsági gyûlés
Az elsõ idei KözMag szerkesztõbizottsági gyûlésre került sor márci-

us 8-án az RMKT székházában. A gyûlés célja az ez évi legfontosabb te-
endõk rögzítése volt. Az elsõ napirendi pontot az új weboldal bemutatá-
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sa jelentette, amely nemcsak friss arculatot nyújt a KözMag számára, ha-
nem technikai elõrelépést is jelent. Megtörtént a feladatok leosztása (Fa-
cebook-oldal, 2%-os kampány, EFIKOT-on való részvétel, cikkek lekto-
rálása, a KözMag antológia értékesítése). A záró pontot a következõ
szerkesztõbizottsági gyûlés áprilisi idõpontjának leszögezése jelentette.
(Pálfy András)

Szociális ösztöndíj
Márciusban sikerült összegyûjteni a Szécsi Kálmán RMKT elnök ál-

tal meghirdetett szociális ösztöndíj fél évre elégséges pénzalapját. Itt
megköszönöm a kolozsvári és udvarhelyi tagszervezeteink felajánlásait,
illetve felkérem Önöket további felajánlások megtételére a program to-
vábbi sikere érdekében. (Szõcs Endre)

Az RMKT területi szervezeteinek tevékenysége
Brassó
Kosza Aliz elõadása
Április 17-én este népes közönség – helyi vállalkozók, vállalatveze-

tõk, bankszakértõk – hallgatta nagy érdeklõdéssel Kosza Aliz dinamikus
elõadását több, mint három órán át a Brassói Hotel Kolping rendezvény-
termében. Az elõadás témája a business mentoring volt, egy jó mentor –
aki nem csupán tanácsadó vagy „coach”, hanem ennél jóval több – fon-
tossága a vállalkozások életének bizonyos fordulópontjain. Az elméleti
levezetést konkrét esetekkel támasztotta alá az elõadó, így a rendezvény
izgalmas, közérthetõ és fölöttébb tanulságos volt. Megismerhettük Ko-
sza Aliz gondolatait a stratégia jelentõségérõl az üzleti életben, és gaz-
dag tapasztalatából is bemutatott gyakorlati eseteket. Ez az elõadás Ko-
sza Aliz Lélek a businessben elnevezésû rendezvénysorozatának az elsõ
eseménye – kíváncsian várjuk a többit. (Sipos Ágnes)

Bukarest
A bukaresti RMKT „újraalapítása”
2013. március 9-én, Bukarestben az RMKT megtartotta az elsõ hi-

vatalos gyûlését, amelyen részt vett több mint negyven közgazdász és
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egyetemista. A résztvevõket Gyerkó László RMKT alelnök köszöntötte,
majd beszélt a társaság céljairól, tevékenységeirõl. Ezután hivatalosan
is megtörtént a bukaresti RMKT „újraalapítása”. Az elnökség megvá-
lasztására március 19-én került sor. A jelenlevõk az elnöki tisztségre
Duda Tihamért választották. Elfogadták továbbá, hogy a szervezet alel-
nöki feladatait Kondor Boglárka és Ványolós Elõd lássa el, valamint a
titkári hatásköröket Bara Csongor gyakorolja az elkövetkezõ hat hónap-
ban. Duda Tihamér, mint elnök felel a vezetõség csapatmunkájának
megszervezéséért és döntéseiért, vigyázva, hogy azok összhangban le-
gyenek az RMKT Bukarest tagjainak érdekeivel. Megválasztásakor re-
ményét fejezte ki, hogy sikerül kialakítani egy szoros együttmûködést a
Bukaresti Magyar Diákszövetség (BMDSZ) tagjaival, melyre Bara Cson-
gor titkár, az utóbbi szervezet elnöke lesz segítségükre. Kondor Boglárka
alelnök a pénzügyi kérdésekért felel, míg Ványolós Elõd alelnök a kap-
csolattartást, szponzorok keresését, terepmunkát jelölte meg elsõdleges
feladatkörének. Az elnökségi tagok fontosnak tartják, hogy az elkövet-
kezõ pár hónapban a most alakult társaság egy kortól független, szakma-
iságra alapuló, összetartó közösséggé formálódjon. Rendezvényeink
megszervezésére az RMKT bukaresti tagjain kívül támogatását ajánlotta
fel a Magyar Kulturális Intézet vezetõsége és a BMDSZ; szándékunkban
áll, hogy ezen intézményekkel szoros kapcsolatot építsünk ki. Célunk
nagymértékben kihasználni a fõváros adta lehetõségeket, ezáltal téve
egyedivé programjainkat és rendezvényeinket. (Duda Tihamér)

Áprilisi gyûlés borozással és sajtkóstolással
Erre a gyûlésre kérdõívekkel, csapatépítõ tevékenységekkel, egy

programtervezettel és egy meglepetéssel készültünk. Fontosabb kérdé-
seink közé tartoztak a következõk: Milyen elvárásaik vannak az RMKT
Bukarest elnökségétõl? Milyen elvárásaik vannak az RMKT Bukarest kö-
vetkezõ rendezvényeitõl? Melyek azok a témakörök, amelyek a legjob-
ban érdeklik, és többet szeretne hallani róluk? Gyerkó László és Ványo-
lós Elõd jóvoltából a gyûlés sikerét borozással és sajtkóstolóval
pecsételtük meg. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy a tagok jobban megis-
merjék egymást, és kötetlenül tudjanak beszélgetni. (Duda Tihamér)
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Tudományos Diákköri Konferencia
Az elsõ megjelenésünk a „nagyközönség” elõtt a Bukaresti Magyar

Diákszövetséggel közösen szervezett Tudományos Diákköri Konferenci-
án volt április 13-án, ahol lehetõségünk nyílt bemutatni szervezetünket
a nagy és változatos érdeklõdési körrel rendelkezõ hallgatóságnak. Tár-
saságunk két díjjal is hozzájárult a rendezvényhez: a nagydíj értékének
felével, és a közgazdasági témában bemutatott legjobb dolgozatnak fela-
jánlott könyvvel. A fõdíjat Fekete Rozalinda (mûépítészet hallgató), míg
különdíjunkat Imre Andor nyerte el. (Duda Tihamér)

Elõadás a bankkártya üzletrõl
Április 24-én meghívottunk Sipos Zoltán, a BCR kártyaosztályának

országos igazgatója volt, aki hasznos betekintést tett lehetõvé a bankkár-
tya üzlet világába. Elõadása interaktív és nagyon figyelemfelkeltõ volt,
és minden jelenlevõ számára hasznosnak bizonyult. A konferenciát is
hazai termékek kóstolásával zártuk, így teremtve barátságos hangulatot
a beszélgetésekhez. A rendezvényeinkkel kapcsolatos képeket és infor-
mációkat Facebook-oldalunkon folyamatosan közöljük (www.facebook.
com/rmktbukarest). (Duda Tihamér)

Csíkszereda
Befektetõi Klub
A Befektetõi Klub március hónap folyamán többször is összeült, hi-

szen a tervezett nyereségi rátát teljesítette, a tagok döntése alapján pedig
a BVB mellett a Forex platformon is elkezdõdik a csapat kereskedése. A
korábban folyamatosan tartott elemzések, elõadások, demo-számlák
után, egy kialakult kereskedési stratégiával az elõzõ idõszakban szerzett
tõkét most a csapat a devizapiacra csoportosítja át, tanulva, mélyebben
elemezve ennek is a mûködését. Természetesen a korábbi instrumentu-
mokkal is folytatódik a kereskedés, csak az elõadások, találkozások, il-
letve az e-mailes levelezések lesznek sûrûbbek a csíki Befektetõi Klub-
ban. (Szõcs Barna)

HÁLÓTÉKA – a MESH típusú könyvtár
Március 27-én Szõcs Barna tartott elõadást a MESH

vállalkozásokról, a megosztáson alapuló gazdaság koncepciójáról. A

RMKT-hírek



79

MESH-hálózatok az utóbbi években kezdtek megjelenni fõként a nyuga-
ti államokban. Az alapjuk minden esetben a nagy értékû, de ritkán hasz-
nált javak hasznosságának maximalizálása a közösség szintjén. A részt-
vevõk még a késõbbiekben is fognak foglalkozni a témával, ahogy maga
az elmélet is újabb mérföldkövekhez ér. Azonban már most elkezdõdik
egy kísérlet, ennek a koncepciónak a mindennapokba ültetése: a csíki
RMKT-nál már korábban is felmerült a könyvtár problematika, hiszen a
kolozsvári könyvek szállítása néha gondot okozott, ha csak egy-két nap-
ról van szó. Ezért elindítunk egy kísérletet egy MESH típusú könyvtárra:
a HÁLÓTÉKÁ-t. Mindenki, aki részt kíván venni a rendszerben, felajánl
pár, a tulajdonában lévõ szakkönyvet. A rendszeren keresztül (egyszerû
adatbázis) kölcsönözni lehet ezeket egy elõre megszabott idõszakra, utá-
na (cserébe, hogy a hasznosságát növeljük) köteles azt a csoport többi
tagjának röviden bemutatni. A könyv tartalmát, az abból leszûrt gondo-
latokat ismerteti, szakmai vitát indít, vagy magát a kutatását tárja az
RMKT közössége elé. Az így keletkezett információ újabb ötleteket,
gyors választ szül, ami mind az egyén, mind a csoport szakmai fejlõdé-
sét segíti. (Szõcs Barna)

Gyergyószentmiklós
Biblia és menedzsment
Új rendezvénysorozat elsõ elõadására került sor április 22-én Biblia

és menedzsment címen a Gyergyószentmiklósi Mûvelõdési Központban,
ehhez kapcsolódóan kezdte újra intenzívebb tevékenységét a Romániai
Magyar Közgazdász Társaság gyergyói szervezete. Rendhagyó gazdasági
elõadás tanúi lehettek a résztvevõk. Dr. Geréb László közgazdász a hét fõ
menedzseri feladat közül hármat emelt ki, beszélt a tehetségrõl és moti-
vációról, a delegálásról, azaz a hatáskör-átruházásról, valamint a vállal-
kozás és politika viszonyáról. Mindegyik részhez Csomós László római
katolikus segédlelkész kapcsolt bibliai részt, majd Isten szolgája és a gaz-
dasági szakember együtt keresett magyarázatot, összefüggést a Szentírás
jelenleg is érvényes „üzleti” üzeneteire. A továbbiakban havi rendszeres-
séggel kerül sor gazdasági elõadásokra. (Pál Levente)
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A 2014-es vándorgyûlés megszervezése
A hozzávetõleg 500 tagot számláló országos társaság gyergyói szer-

vezetéhez is egyre több fiatal csatlakozik, 50–60 aktív tagról lehet be-
szélni, akik igénylik a rendszeres szakmai összejöveteleket. Emellett a
fiatalságot is ösztönöznék e pálya választására, most éppen egy középis-
kolásoknak szóló versenyt népszerûsítettek a középiskolákban, ahol
alapvetõ gazdasági ismeretekrõl kell számot adni, a végsõ versenyen pe-
dig a legjobbak értékes díjakat kapnak. Közgazdászok mellett szimpati-
zánsokat is szívesen látnak rendezvényeiken – közölte Gáll Sándor, hoz-
zátéve: tervezik, hogy a társaság jövõ évi vándorgyûlését a gyergyói
közgazdászok szervezzék meg. (Pál Levente)

Kolozsvár
Kolozsvár – érték a világnak
Ezzel a címmel tartott elõadást Walter Wartenweiler március 26-án

az RMKT székházban. Összehasonlítva a kolozsváriakat az indiai vagy
az amerikai emberekkel, szerinte az a lényeges különbség, hogy itt az
emberek tudnak gondolkodni, képesek maguktól döntéseket meghozni
és végigvinni, míg az utóbbiak a felsõbb vezetéstõl várják el a parancso-
kat. Egyik hallgató kérdésére, hogy hogyan lehet a jó ötleteket kivitelez-
ni, Walter Wartenweiler elmondta, hogy a networking a legfontosabb.
Szó esett az új ötletek fontosságáról és a meglevõ igények kielégítésérõl,
ezzel kapcsolatban az elõadó véleménye, hogy nem az számít, hogy mi-
lyen ötleted van, hanem az, hogy mennyire tudjuk illeszteni az ötletet
az igényekhez. Svájci lévén nem kerülhette ki a svájci pénzügyi rend-
szerrel és a svájci életmóddal kapcsolatos kérdéseket. Az elõadó fontos-
nak tartotta elmondani, hogy az ott élõ fiataloknak nem prioritás az
egyetem végzése, 30%-uk tanul tovább, a többiek szakmát tanulnak.
„Svájcban nem gond, ha szakmát tanultál, nem vagy kevesebb, csak
másképp tanultál.” Ezt a gondolatot a mi társadalmunknak is érdemes
lenne megfontolnia. (Tamás Réka)

Könyvelõ Klub
A márciusi Könyvelõ Klubban a kapcsolt személyekrõl beszélget-

tünk. A definíción kívül egyenként felvázoltuk és átbeszéltük az esete-
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ket, hogy ki kivel lehet kapcsolt személy (magánszemély magánsze-
méllyel; magánszemély jogi személlyel, valamint jogi személy jogi sze-
méllyel). Közben felmerültek kérdések a rokonsági kapcsolatok terén is,
ezeket utólag a résztvevõk által küldött információk segítségével tisztáz-
tuk a levelezõlistán. Két konkrét helyzetelemzésre is sor került, és átbe-
széltük az esetek sokaságát, vagyis mikor fontos tudni, hogy kik a kap-
csolt személyek. Újra elõkerültek a mikro-vállalkozásokra vonatkozó
újdonságok is, hiszen az adótörvénykönyvben megjelentek az erre vo-
natkozó elõírások.

Az áprilisi Könyvelõ Klub témája a 84-es kormányhatározat volt,
ugyanakkor sok egyéb kérdés is felmerült. Vázlatosan átnéztük a
72/2013-as törvényt, amely a számlák kései kifizetését hivatott „orvosol-
ni”. E szerint kötelezõ a 30/60 napos fizetési határidõ (persze van né-
hány kivétel…), és a késedelmi kamat akkor is lehetõvé válik, amikor a
gazdasági tranzakciót nem alapozza meg egy szerzõdés a felek között. A
84-es kormányrendelet alapján ezután a pénztárgép-bizonylat alapján is
leírható az ÁFA (100 EUR-nál kisebb érték esetén), amennyiben a vásár-
ló adószáma nyomtatva rákerül a bizonylatra. Ennek a gyakorlati kivite-
lezésérõl is beszélgettünk. Ugyanakkor kielemeztünk egy gyakorlati
helyzetet, amikor a biztosító fizeti a javítási számlát, ám kedvezménye-
zettként a károsult fél van feltüntetve, hiszen ennek érdekes adóvonzata
van. (Vásárhely Zsuzsa)

Közgazdász Borklub
A kolozsvári szervezetünk március 21-i Közgazdász Borklub-találko-

zóján a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásáról tartott elõadást László
Zsuzsa, a Yuppi Tábormozgalom Egyesület elnöke. Az elõadó beavatta a
közönséget, hogy milyen lehet egy vállalat helyes Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) politikája. Az érdekes példákkal fûszerezett szakmai
elõ adás után legalább ugyanolyan izgalmas borok következtek. A Dome-
niile Sãhãteni borászat legújabb szépségeit kóstoltuk, amelyeket Aurelia
Viºinescu, a pincészet képviselõje mutatott be. (Ciotlãuº Pál)

Április 25-én Kuszálik József, a Micromapper cég tulajdonosa volt a
Közgazdász Borklub vendége. Elõadásában a geomarketingrõl tudhat-
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tunk meg érdekes információkat. A geomarketing a térinformatika segít-
ségével olyan kérdésekre adhat választ, mint: hol érdemes kialakíta-
nunk értékesítési láncot, hol építhetünk egy új kereskedelmi egységet,
hogyan lokalizálhatunk vásárlókat IP-cím, korábbi regisztráció, hitelkár-
tyás vásárlás adatai alapján és még sorolhatnánk. Az est második felé-
ben a tokaji Royal Tokaji Pincészet borait kóstolhattuk, melyeket Sánta
László, a pincészet budapesti képviselõje mutatott be. (Lakatos Réka)

Marketing & Menedzsment Klub
Március 27-én este ismét megtelt az elõadóterem az RMKT-nál, Por-

csalmi Bálint kampánytanácsadó Unplugged! címmel tartott elõadást a
Marketing & Menedzsment Klub szervezésében. Porcsalmi elõadásában
a tanácsadói szakmáról és olyan témákról beszélt, mint a személyes
coaching, politikai kommunikáció, az itthoni és külföldi „piac”, néhány
tapasztalatáról, amely hasznos lehet annak, aki ilyen pályára készül,
vagy akinek profi tanácsadók segítségére lesz szüksége. Szerinte a leg-
jobb alapot a szervezkedésre és az emberekkel való közös munkára az if-
júsági szervezetekben lehet megtalálni. (Tamás Réka)

Mikó Befektetési Klub
A márciusi Befektetési Klub alkalmával a befektetési tanácsadó

szerepét vitattuk, elsõsorban Ben Graham szemszögébõl vizsgálva a
dolgot. Tény, hogy a legtöbb befektetõ amatõr (azaz nem profi), ezért
gyakran fordulnak tanácsért. Javasolt szakemberhez fordulni (például
CFA-vizsgával rendelkezõ egyénhez), aki személyre szabott tanácsot
tud adni a befektetni vágyó személynek. Ugyanakkor tanulság, hogy
óvakodni kell azoktól a tanácsadóktól, akik sokat ígérnek. A klub ápri-
lisi gyûlésén az értékpapír-elemzõ szerepét vettük górcsõ alá, Az intel-
ligens befektetõ címû könyvben leírtak alapján. Eszerint az értékpapír-
elemzõ bemutatja a céget, mûködési és pénzügyi helyzetét, és
bizonyos feltételezések alapján megbecsüli a cég jövõbeni teljesítmé-
nyét, ugyanakkor összehasonlítja a vállalatot versenytársaival, vala-
mint az iparág átlagértékeivel. Ben Graham felhívja a figyelmet arra,
hogy nem kell túl nagy jelentõséget tulajdonítani a bonyolult képletek-
nek, tapasztalata szerint az elemzéshez elegendõ a négy alapvetõ

RMKT-hírek



83

számtani mûvelet. Ami ennél bonyolultabb, azt fenntartással kell ke-
zelni. Szó esett arról is, hogy miért nem érdemes a kötvényelemzéssel
sok idõt eltölteni. (Bitai László)

Kovászna megye
Farsangi Bál Sepsiszentgyörgyön
Az RMKT Kovászna megyei fiókszervezete 2013. február 28-án Ko-

saras Farsangi Bulit szervezett. A rendezvényen 44 személy vett részt,
RMKT-tagok, valamint a Junior Business Club tagjai. (Bartis Szende)

Marosvásárhely
Tisztújítás a marosvásárhelyi szervezetben
Április 3-án zajlott a marosvásárhelyi szervezetben a tisztújítás. Az

ülést Valkai Ferenc, a helyi szervezet leköszönõ elnöke vezette. Az or-
szágos elnökség részérõl Csiszér Albert alelnök, a RIF elnöke vett részt a
találkozón. A közgyûlés elnököt, alelnököt, pénzügyi felelõst és PR-fele-
lõst választott. A tisztségekbe egyéni javaslat alapján jelölték a vezetõsé-
get, majd titkos szavazással dõlt el az elnökség összetétele: elnök Zólyo-
mi Erika Klára, alelnök Lorenzovici László, pénzügyi felelõs Horváth
Annamária és PR-felelõs Fülöp Tímea. Az új elnökség és azok a tagok,
akik aktívabb szerepet vállalnának a szervezetben (illetve megfelelt ne-
kik a kijelölt dátum), április 10-én is találkoztak, hogy egyeztessenek a
szervezet célkitûzéseirõl, és kidolgozzák az éves programját. (Fülöp Tí-
mea)

Székelyudvarhely
Szakmai vita az önkormányzat 2013-as költségvetésérõl
A márciusi hónap sem telt eseménytelenül az udvarhelyszéki

RMKT életében. A kisvárost élénken foglalkoztatta az önkormányzat
2013-as költségvetése, ezért az RMKT helyi szervezete szakmai vitát
kezdeményezett a polgármesteri hivatal képviselõivel. Tankó László el-
nök elküldte a tagoknak a helyi önkormányzat költségvetésének a terve-
zetét, amelyet március 25-én délután egy szakmai találkozó keretében ki
is elemeztünk. Több közgazdász is intenzíven bekapcsolódott a vitába,
összegzésként pedig véleményünket írásba is foglaltuk: a kritikai hang-
vételû észrevételek mellett konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg, hi-
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szen szándékunk, hogy szakmailag segítsük városunkat, illetve a város-
vezetés munkáját. Ennek az eseménynek a következõ lépcsõfoka volt a
március 27-én, a polgármesteri hivatalban megszervezett kerekasztal
megbeszélés, ahol részt vett Székelyudvarhely polgármestere, az önkor-
mányzati testület képviselõi, több helyi vállalkozó, civil szervezetek, az
EDUTUS fõiskola, és természetesen az RMKT képviselõi is. Itt bemutat-
tuk javaslatainkat mind elméleti, mind gyakorlati megközelítésben, és
büszkén mondhatjuk, hogy a város vezetõsége nyitott volt észrevétele-
inkre, továbbra is kéri szakmai segítségünket. Meggyõzõdésünk, hogy
az ilyen események hozzájárulnak a szervezet szélesebb körben való
megismertetéséhez, illetve szakmai hírnevének növeléséhez – ami az
egyik konkrét célja az udvarhelyi fiókszervezetnek. (Arros Orsolya)

Szakbizottsági megbeszélések
Április 18-án Szakács Pál Erzsébet tartott elõadást a könyvelés

szakbizottság keretén belül, a téma a minden év végén elkészítendõ és
hasznos információkat tartalmazó éves beszámoló volt. A megbeszélé-
sen arra kerestük a választ, hogy miként is alkalmazhatjuk a gyakorlat-
ban ezt a dokumentumot, melyek a dokumentum legfontosabb tartalmi
elemei. Ugyanakkor RMKT alelnökünk azt is bebizonyította, hogy a mai
bonyolult szakirodalomban milyen szépen meg lehet õrizni a magyar
szaknyelvet, akár a könyvelés területén is. A találkozón több udvarhelyi
közgazdász is részt vett, nagy érdeklõdéssel követtük a vitaindítást. Az
estet kellemes borozgatással, további tervek elkészítésével zártuk. (Ar-
ros Orsolya)

RIF
MKT IB nemzetközi vezetõképzõ
Március 1–3. között zajlott a Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági

Bizottságának (MKT IB) nemzetközi vezetõképzõ hétvégéje Budapesten,
ahol megbeszélésre kerültek az egyesületekben felmerülõ problémák és
tapasztalatok. A találkozó a résztvevõ RIF-tagok számára nagyon hasz-
nos volt, mind szakmai, mind ismerkedési szempontból. (Márkos Apol-
lónia)

RMKT-hírek



85

RIF összerázó est
A RIF április 6-án egy kis ismerkedõs, összerázós estet tartott a

székházban. A jelenlevõket Csiszér Albert elnök köszöntette, aki rövi-
den ismertette a szervezet tevékenységét. Egy spontán ötletbörzén min-
denki elmondhatta, hogy mit vár el a RIF-tõl, mi a véleménye az eddigi
rendezvényekrõl, milyen programokat javasolna, és milyen változásokat
eszközölne a csapat életében. Egyöntetûen döntöttünk arról, hogy eze-
ket az ötletezõ estéket rendszeressé kell tenni, így megállapodtunk ab-
ban, hogy az elkövetkezõkben havonta fogunk találkozni. Ezután beme-
legítõ ismerkedõs játék következett, az este karaokéval és kötetlen
beszélgetéssel fejezõdött be. (Tamás Réka)
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