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Kibõvített elnökségi gyûlés Tusnádfürdõn
Július 26-án tartotta az RMKT ez évi második, bõvített elnökségi ta-

lálkozóját Tusnádfürdõn. A gyûlésen minden helyi szervezet képviselve
volt egy-két küldöttel. A találkozó elsõ részében kiértékeltük az utolsó
kibõvített gyûlés utáni féléves tevékenységet. Érdekes beszélgetés ala-
kult ki, amelynek során a helyi vezetõk megosztották egymással az el-
múlt fél év tapasztalatait, javaslatokat téve, hogy mit és hogyan érdemes
más helyi szervezetekben is megvalósítani. Ezt követte a következõ fél
év programkeretének kialakítása, amelynek elsõdleges célja a területi
szervezetek aktivizálása volt. E beszélgetés során hosszú távú célok is
megfogalmazódtak.

A jelenlévõk olyan kérdésekre keresték a választ, mint: Milyen tevé-
kenységekre fektessünk a jövõben hangsúlyt, milyen fajta együttmûkö-
dést lehet elindítani a tagszervezetek között? Több helyi szervezetnél is
volt tisztújítás az elsõ fél esztendõben, ami új lendületet adott a követ-
kezõ félévi tevékenységeknek. A gyûlés utolsó felében a XXII. RMKT
Közgazdász Vándorgyûlés szervezési kérdéseivel foglalkoztak az RMKT
vezetõi. Pajzos Csaba, az idei Vándorgyûlés fõszervezõje bemutatta az
eddigi eredményeket, a többi résztvevõ pedig kiegészítéseket, javaslato-
kat tett. Mint minden évben, ez alkalommal is a helyi szervezetek veze-
tõinek a toborzás és információtovábbítás lesz a feladatuk. A kibõvített
elnökségi ülés során több fontos kérdést is sikerült átbeszélni, a területi
képviselõk sok hasznos információval gazdagodhattak. Ez alkalommal
is meggyõzõdhettünk, hogy ezekre a találkozókra szükség van, hiszen
elõsegítik a szervezetek közötti információáramlást és együttmûködést.
(Lakatos Réka)

Több  mint 350 résztvevõ a XXII. Közgazdász Vándorgyûlésen
Nagyvárad adott otthont a már hagyománnyá vált, évente megren-

dezésre kerülõ Közgazdász Vándorgyûlésnek 2013. október 18–20. kö-
zött. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 22. alkalommal rendezte
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meg a konferenciát, melynek az együttmûködési és társulási formák a
jövõ gazdaságában volt a témája.

A rendezvény gazdasági felsõoktatási kerekasztallal kezdõdött, ahol
elõször ültek le a szakma és az erdélyi felsõoktatási intézmények képvi-
selõi egy asztalhoz, hogy megtárgyalják azon közös pontokat, ahol a gya-
korló szakemberek segíthetik a gazdasági szakképzést. Ezt követte az
idén elõször megszervezett nyitó plenáris, ahol Szécsi Kálmán RMKT-
elnök, valamint Pajzos Csaba, a Partiumi Keresztény Egyetem dékánja,
az RMKT Bihar megyei elnöke, a rendezvény fõszervezõje mondott kö-
szöntõ beszédet. Az elsõ plenáris blokk alkalmával neves professzorok,
egyetemi docensek, közgazdászok, történészek, bankigazgatók elõadá-
sára került sor.

A nyitó elõadást dr. Hunyadi Attila történész, közgazdász, a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának adjunktusa
tartotta. Õt követte Kotró Adél, a LAM Mikrohitel Rt. vezérigazgatója A
LAM-modell mint a civil- és gazdasági szféra együttmûködésének példá-
ja címû elõadásával.

„Kárpát-medence közép-európai HUB” – állította a harmadik plená-
ris elõadónk, Csizmadia Norbert, a Magyar Nemzeti Bank gazda-
ságstratégiáért és tervezésért felelõs ügyvezetõ igazgatója. Elõadása a
Magyar gazdasági modell – jövõkép és stratégia, valamint a nem hagyo-
mányos magyar válságkezelés sikere 2010–2014 között címet viselte.

Vacsora elõtt Dr. Gundel János, a Budapesti Gazdasági Fõiskola do-
cense beszélt a magyar régiók ízeinek világáról, valamint a gasz tro-
nómiai hagyományokról, ami tökéletes felvezetõ volt a vacsorára.

A péntek esti vacsora kellemes, beszélgetõs hangulatban zajlott,
amelyet egy kulturális meglepetés  színesített, mégpedig a Csillagocska
néptánccsoport elõadása.

A szombati napon hat tematikus szekcióban elõadásokra és mû-
helymunkákra került sor, melyek során neves elõadók segítségével jár-
tuk körbe térségünk azon  gazdasági,  kulturális, üzleti és társadalmi
együttmûködési modelljeit, amelyek versenyképessé tehetik régiónkat,
és megerõsíthetik gazdaságunkat. Úgy véljük, hogy az elmúlt idõszak-
ban a média, a társadalmi és politikai közbeszéd elsõsorban a térség ne-
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gatívumaira koncentrált, háttérbe szorítva azokat az európai elveket,
amelyek az együttmûködés lehetõségeit adják meg. A szekciók során is
kiderült, hogy az együttmûködés, ha kellõ elvi és gazdasági alapokon
szervezõdik, akkor önmagában egyesíteni tudja az intézményesség, a
méretgazdaságosság és az integráltság elõnyeit, amelyek igen fontos té-
nyezõi az erdélyi közösségünk fejlõdésének.

A szekciók rövid összefoglalója után Pajzos Csaba, a Partiumi Ke-
resztény Egyetem dékánja, az RMKT Bihar megyei elnöke és egyben a
rendezvény fõszervezõje nyitotta meg a második plenáris blokkot.

Õt követte dr. Bakacsi Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazda-
ságtudományi Karának tanszékvezetõ docense. „Kooperálni nem kell,
hanem érdemes!” – jegyezte meg elõadásában.

A harmadik elõadó ezen a napon Jurca Constantin volt, a Bihar Me-
gyei Vállalkozók Szövetsége Igazgatótanácsának tagja, aki számos érde-
kes információval és gyakorlati példával szolgált a határon átnyúló
együttmûködések területét illetõen.

A rendezvényt Robbert Visser holland vállalkozó, a Ruby Tribe &
Cluj Cowork Tribe alapítója is megtisztelte angol nyelven tartott elõ-
adásával, ahol a modern együttmûködések lehetõségeit mutatta be a
co-working place koncepcióján keresztül.

A XXII. Közgazdász Vándorgyûlés plenáris elõadásait  dr. Kovács
Árpád, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, a Költségvetési Tanács,
valamint a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke zárta egy átfogó, térsé-
günket érintõ makroökonómiai helyzetkép és a környezetünket megha-
tározó gazdasági trendek bemutatásával.

A szakmai program zárásaként Szécsi Kálmán, az RMKT elnöke
átadta az RMKT Kerekes Jenõ-díját dr.  Péter György egyetemi tanárnak,
a Partiumi Keresztény Egyetemen kifejtett tevékenységéért és munkás-
ságáért, melyet az erdélyi közgazdászok közösségén belül végzett. A dí-
jazottunk laudációját dr. Kinter Tünde, a Partiumi Keresztény Egyetem
Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa mondta el.

A szakmailag tartalmas napot ünnepi díszvacsora követte az Arany
Hordó étterem által nyújtott, múlt század végi környezetben, ahol a több
mint 350 résztvevõ informális környezetben tovább folytathatta a gaz-
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dasági és más kérdések megvitatását. Az est folyamán Tõkés László EP-
képviselõ, a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke, valamint dr. Szûcs
Zoltán konzul a Kolozsvári Magyar Fõkonzulátus részérõl is köszöntötte
a vendégeket, ahol az RMKT elnöke bejelentette a jövõ évi Közgazdász
Vándorgyûlés helyszínét, amely nem más, mint Székelyudvarhely. A jó
hírt, az ünnepi meglepetéseket és a tombolát kellemes beszélgetõs, tán-
cos est követte. (Bagaméri Noémi)

Az RMKT területi szervezeteinek tevékenysége
Bukaresti RMKT
Az RMKT Bukarest június 6-án Gáldi György urat, az OTP Bank

kockázatkezelési divíziójának vezérigazgató-helyettesét hívta meg, hogy
betekintést nyújtson a bankok kockázatkezelési világába. Elbeszélget-
tünk a romániai helyzetrõl, arról, hogy miként épül fel egy kockázat-
ellen õrzõ csapat és a hitelkockázatokról úgy, hogy folyamatosan
összehasonlítottuk a romániai és magyarországi rendszereket. A nyári
szünetben sem voltunk tétlenek, folyamatosan kerestünk támogatókat,
egyeztettünk elõadókkal, és nekifogtunk egy kis, Bukarestrõl szóló in-
formációs füzet összeállításának is.

Október kezdetével véget ért a nyári szünetünk. Kis csapatunk néhány
tagja részt vett a nagyváradi vándorgyûlésen, ahonnan sok jó ötlettel és
kapcsolattal tértek haza. Október végén a Bukaresti Magyar Intézettel közö-
sen szervezett rendezvényen meghívottunk Csuday Balázs, Magyarország
bécsi ENSZ-nagykövete volt. Elõadásában az ENSZ szerepérõl tanulhat-
tunk egy globális világban. Érdekes, interaktív és sikeres esténk volt, hiszen
nem csak rekordmennyiségû hallgatónk volt, de sokan maradtak az elõadás
végi baráti beszélgetésre is. Az est fényét az is emelte, hogy megtisztelt je-
lenlétével Kocsis Károly földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja és Pálfy Péter Pál matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia Ré-
nyi Alfréd Matematikai Intézetének igazgatója. Végül következzék egy jó
hír: nekifogtunk ez elsõ nagyobb rendezvényünk megszervezéséhez, mely-
re szeretnénk meghívni minden tagszervezetbõl 2-3 résztvevõt. További
részletekért figyeljék a facebook.com/rmktbukarest oldalunkat! (Duda Ti-
hamér)
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Kolozsvári RMKT
Kerekasztal-beszélgetés a Kolozsvári RMKT szervezésében
Augusztus 22-én, csütörtökön került sor a Kolozsvári Magyar Na-

pok keretén belül a Kolozsvári RMKT és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat
közös szervezésében a Kolozsvári magyar vállalkozások mint gazdaságot
alakító tényezõk kerekasztal-beszélgetésre. A meghívottak között volt
Vass Attila (Kárpát Régió Üzleti Hálózat, kolozsvári iroda), Vincze Ró-
bert (Igen, tessék! mozgalom), Floriska Attila (Euréka Egyesület) és
Papp-Szentannai György (Medline Kft). A beszélgetést Gáti Attila (Pont
Csoport) moderálta.

A beszélgetés során felmerült kérdések között szerepelt az, hogy
mit is jelent a magyar cég, magyar érdekeltségû cég fogalom. A jelen-
lévõk egyetértettek abban, hogy ebbe a kategóriába tartoznak minda-
zok, akik érzékenyek az erdélyi magyarságot érintõ kérdések iránt.
Kiderült az is, hogy miként látják a magyar ajkú vállalkozókat a több-
ségi nemzet gazdasági szereplõi, illetve jelenthet-e versenyelõnyt a
hazai piacon az, ha egy vállalkozás magyar érdekeltségû. A jelen levõ
vállalkozók igyekeznek támogatni a magyar közösség rendezvényeit
és programjait, illetve számos esetben törekednek arra, hogy munka-
társaik ismerjék a magyar nyelvet, kizárva a negatív diszkriminációt.
Nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy csak azért, mert egy lehet-
séges munkatárs magyar, nem alkalmazzák, csak ha szakmailag is
megállja a helyét. Zárásként elhangzott az a következtetés, hogy a he-
lyi magyar közösség úgy tudna gazdaságilag a leginkább megerõsödni,
ha minden magyar vállalkozás arra törekedne, hogy egymást erõsítse.
(Gáti Attila)

Könyvelõ Klub
A nyári szünet után, szeptember 4-én találkoztunk újra a Könyvelõ

Klub keretében, hogy átbeszéljük a vakáció alatt megjelent változtatáso-
kat. Címszavakba szedve átnéztük az újításokat, némelyiket kissé hosz-
szasabban átbeszélve (pl. adócsoport, amelyet az adótörvénykönyv
127-es cikkelyének 8. bekezdése szabályoz). A következõ találkozóra ok-
tóber 2-án került sor, és az adószám „megszerzésének” és elveszítésének
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feltételeirõl beszélgettünk, illetve az átalányadó bevezetésére vonatkozó
jogszabálytervezetet elemeztük.

Szóba kerültek azok a tevékenységek, melyek esetében az ÁFA-
szám kiváltása kötelezõ, az EU-n belüli vásárlások esetei (153^1 cik-
kely az adótörvénykönyvbõl), illetve az ilyen esetekben kitöltendõ
formanyomtatványokról is. (Vásárhely Zsuzsa)

Közgazdász Borklub
Az új Kolozsvári Közgazdász Borklub évad a nyári megszakítás után

a megszokott teltházzal indult. Zöld György menedzsment-tanácsadó
egy rendkívül érdekes elõadást tartott arról, hogy mi mindenhez kell ér-
tenie egy vállalkozónak ahhoz, hogy sikeres legyen: értenie kell egy bi-
zonyos szinten a közgazdasághoz, humánerõforrás-menedzsmenthez,
menedzsmenthez, informatikához, a termékeinek vagy szolgáltatásai-
nak elõállításához szükséges technológiához és sok más területhez,
mégpedig legalább olyan szinten, hogy tudja, mit kell kérnie a szakem-
berektõl. A találkozó második felében a Crama Opriºor borait kóstoltuk.

Az októberi Közgazdász Borklub technikai okok miatt kivételesen
szerdán került megszervezésre a szokásos utolsó csütörtök helyett. A
résztvevõk elsõ alkalommal hallhattak angol nyelvû elõadást, amelyet
Robbert Visser, a ClujCowork tulajdonosa tartott. Elõadásában kitért a kö-
zeljövõben bekövetkezõ együttmûködési munkafolyamatok átalakulására,
amelyet a gyorsan változó technikai környezet diktál. Ezután egy tartal-
mas víziót vázolt fel a kolozsvári startup környezetrõl, számos saját vállal-
kozással illusztrálva a történetet. Az érdekes elõadás után egy kedves kis
pincészettel ismerkedtünk meg – a Hetei pincészettel, mely egy ismert
bortermõ vidéken, Krasznabélteken tevékenykedik. (Ciotlaus Pál)

Befektetõ Klub
A háromhónapos nyári szünidõ után októberben újra összegyûl-

tünk a Befektetési Klubban. Elsõsorban a nemrég lejárt Adeplast kezdeti
nyilvános kibocsátási ajánlatát vitattuk meg, és elemeztük ennek  pénz-
ügyi, illetve piaci helyzetét. A kibocsátás végül sikertelenül zárult, nem
gyûlt össze elég vásárló a kínált részvények legalább 70%-ára. A jövõ-
ben továbbra is hangsúlyt fogunk fektetni a cégelemzésre, hogy min-
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denki otthonosan mozogjon benne, és képes legyen egymagában is cége-
ket elemezni saját portfóliójában. Szó esett a Romgaz nemsokára követ-
kezõ tõzsdén való jegyzésérõl is, és megállapodtunk abban, hogy
követni fogjuk az eseményt, amennyiben jó befektetésnek ígérkezne.
(Bitai László)

Székelyudvarhelyi RMKT
A székelyudvarhelyi szervezet szervezésében október 9-én egy elõa-

dást hallgattunk meg Kádár Magor egyetemi adjunktustól, és azt követõ-
en a versztergombi pincészet borait kóstolhattuk meg. Kádár Magor
elõadásából megtudhattuk, hogy mennyire fontos az üzleti életben is az
elsõ benyomás, melyek azok a tényezõk, amelyek befolyásolják ezt, és
hogy legalább pozitív benyomás szükséges ahhoz, hogy az elsõre kiala-
kított negatív érzetet megszüntessük. Az elõadás során a résztvevõk is
belekapcsolódtak, saját tapasztalataikkal és véleményükkel egészítették
ki azt, így teremtve meg a jó és közvetlen hangulatot. Az elõadást köve-
tõen a borokat Péntek István sommelier mutatta be, kihangsúlyozva
azok különlegességét. A hónap utolsó felében részt vettünk az országos
szervezet által megszervezett nagyváradi vándorgyûlésen, ahonnan ren-
geteg érdekes információval és élménnyel tértünk haza. Megtartva jó
szokásunkat, a hónap utolsó péntek reggelén az elnökség tagjai együtt
fogyasztották el reggeli kávéjukat. Megbeszéltük novemberi találkozóin-
kat, eddigi tapasztalatainkkal egészítve ki azokat. Kíváncsian és izgatot-
tan tervezgettük a jövõ évi vándorgyûlést, melynek legnagyobb
örömünkre városunk ad otthont. (Tamás Réka)

RIF
Cash-flow játék a Kolozsvári Magyar Napok alatt
A RIF szervezésében több Cash-flow játékesten is részt vehettünk,

augusztus 23-án a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül került meg-
szervezésre egy újabb ilyen játékest az RMKT-székházban. Ezt a társas-
játékot Robert Kiyosaki fejlesztette ki, többéves tapasztalat alapján. A
játékvezetõ Bitai László akkreditált tréner volt. A játék alatt a résztvevõk
megismerhették a számukra is járható, saját pénzügyi útjukat, és meg-
tudták, hogyan ültessék át a gyakorlatba elméleti ismereteiket. Mint
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minden alkalommal, ezúttal is egy nagyon hangulatos és barátságos est-
nek lehettünk tanúi, amelyet reméljük, a közeljövõben is minél több-
ször megismételhetünk. (Nagy Henrietta)

RIF–KözMag-tábor – Elõször fektess önmagadba!
A már hagyományos RIF–KözMag táborra az idén 2013. szeptember

13–15. között került sor Torockón. A táborba közel 50 résztvevõ érkezett
az ország különbözõ városaiból: Székelyudvarhelyrõl, Nagyváradról,
Sepsiszentgyörgyrõl, Marosvásárhelyrõl, valamint Kolozsvárról. A tava-
lyi évhez képest kétszer annyi résztvevõ volt, és egy hónappal a rendez-
vény elõtt már beteltek a helyek. Színes egyéniségek gyûltek össze, hogy
új stratégiát építsenek fel szervezetüknek, és hasznos tapasztalatot sze-
rezzenek neves elõadóktól. A RIF (Romániai Magyar Közgazdász Társa-
ság Ifjúsági Frakciója) célja az ifjú közgazdászok és szimpatizánsai
szakmai tevékenységének összehangolása és bõvítése, szakmai kapcso-
latok kialakításának elõsegítése, valamint a hasznos tudás átadása. En-
nek a célnak a hatékonyabb elérése érdekében stratégiáztak a fiatal
közgazdászok e hétvégén. Péntek este Karácsony Zsolt, a Junior Busi-
ness Club elnöke ötletbörzét koordinált az EFIKOT (Erdélyi Fiatal Köz-
gazdászok és Vállalkozók Találkozója) kapcsán. A RIF tagjai operatívan
és kreatívan kitalálták nagyméretû rendezvényük témáját és koncepció-
ját, amelyre a késõbbiekben építeni fognak. Dr. Szabó Árpád, a Sapientia
EMTE Gazdasági és Humántudományi Kar, valamint a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem Színháztudományi Karának tanára szombat délelõt-
ti elõadásának egyik alappillére a következõ felszólításra épült: Elõször
fektess önmagadba! Hogyan lehet ezt megtenni? Egyszerû a recept: idõ-
menedzsment + változtassunk a szokásainkon, hiszen a szokás az, ami
befolyásolja a viselkedésed, a viselkedésed közrejátszik a személyiséged
fejlõdésében, alakulásában, ez pedig meghatározza az életed. Pleºa Ró-
bert, a KözMag fõszerkesztõje elmondta, hogy a KözMag gazdasági lap, a
RIF egyik alappillére, 2001-ben alakult a Brassai Sámuel Elméleti Líce-
um keretén belül. Somai József, az RMKT tiszteletbeli elnöke elmondása
szerint az 1800-as évektõl mûködnek gazdasági lapok, de mindegyikük
idõszakos és nem igazán élték meg a 10 évet, ezzel ellentétben a KözMag
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több mint 10 éve mûködik. Ennek a folyóiratnak a segítségével kapcsolat
alakul ki a tudomány és az emberek között. A nap további részében a tá-
bor tagjai Porcsalmi Bálint kampányszakértõvel stratégiáztak a RIF to-
vábbi tevékenységérõl, céljáról, valamint jövõjérõl. A hatékony napot
egy muzsikás-nótás est zárta, amelyen mindenki kitombolta kellemes fá-
radalmait, és egy jót mulattak együtt. Vasárnap, a tábor zárása elõtt, a
RIF megtartotta az éves közgyûlését, amely öt napirendi pontból állt: az
elmúlt egy év beszámolója, stratégiai javaslatok, alapszabályzat-módosí-
tás, jelölés és szavazás. Az új elnökség a következõ hét tagból áll: Nagy
Henrietta (elnök), Szilveszter Norbert, Erõs Lóránt, Bekõ Levente, Mikó
Gergõ, Tamás Réka (alelnökök), Márkos Apollónia (titkár). Az új elnök,
Nagy Henrietta kiemelkedõ aktív tagja, mozgatórugója a RIF-nek, a haté-
kony együttmûködés, jó munka és hangulat reményében bemutatta éves
elképzelését, és bízik a hasznos eredményekben. (Bagaméri Noémi)

RIF-tagságtalálkozó
A RIF–KözMag-tábor, amely szeptember 13–15. között került meg-

szervezésre Torockón, kimagasló esemény volt a RIF életében. Nemcsak
azért, mert a tábor a RIF újratervezésérõl szólt, hanem mert a tábor ideje
alatt a RIF-es csapat még jobban összeforrott az eddiginél, dominált az
összetartás, a motiváció, a tenniakarás, és ugyancsak a tábor alatt alakult
ki az az igény, hogy a rifferek gyakrabban találkozzanak egymással. Ép-
pen ezért a RIF új elnöksége úgy döntött, hogy a jövõben jobban fókuszál
az ilyen alkalmak megteremtésére, és lehetõvé teszi, hogy akár hetente-
kéthetente legyenek tagságtalálkozók. Szeptemberben, közvetlenül a tá-
bor után került megszervezésre az elsõ ilyen tagságtalálkozó, mégpedig
szeptember 20-án, melynek alkalmával a RIF-tagok bowlingozni mentek,
és egy kellemes estét tölthettek együtt. Bár az elsõ találkozó alkalmával is
jelentõs számban összegyûltünk, a következõ találkozókon reméljük,
hogy még több RIF-tag jelen tud lenni. (Nagy Henrietta)

Közösséget épít a RIF
Ismét elkezdõdött egy egyetemi év, ezért megmozgattuk a magyar

közgazdász egyetemisták fantáziáját, hiszen az új évet a RIF egy promo-
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válással köszöntötte. Október 28–30. között ellátogattunk a Babeº–Bo-
lyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kará-
ra, ahol bemutattuk szervezetünket, tevékenységünket tagságtoborzás
céljából. Célunk az volt, hogy minél többen megismerkedjenek a RIF-fel,
hiszen így bõvíthetjük közösségünket, s új tagokkal gazdagodhatunk. A
RIF bemutatása alatt kihangsúlyoztuk, hogy aki csatlakozik, nem csu-
pán egy átlagos szervezet, hanem egy baráti társaság tagja lesz, amely a
szürke hétköznapok mellett tudását is szeretné bõvíteni, ki akar tûnni,
szakmabeliektõl tanulni szeretne, és mindeközben nagyon jól akarja
érezni magát. És hogy még jobban megismerhessenek bennünket, egy
promóciós videót készítettünk, amely tökéletesen összefoglalja, hogy
milyen érzés RIF-esnek lenni. Ha szeretnél egy fantasztikus csapat tagja
lenni, jelentkezz a www.rif.ro weboldalon! (Nagy Henrietta)

Marketing & Menedzsment Klub
Városmárkázás és regionális marketing címmel tartott elõadást

dr. Kádár Magor 2013. október 16-án. A résztvevõk a településmárkázás
lépéseivel ismerkedhettek meg és megtudták, hogyan lehet jól pozicio-
nálni egy települést. A BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Rek-
lám Intézet oktatója azokról a legfontosabb lépésekrõl és tényezõkrõl
beszélt, amelyek a településmárkázás alapjait képezik. Dr. Kádár Magor
elmondta: elõször fontos megtudnunk, mit tud az adott városról a cél-
csoportunk, illetve mit tudhat meg róla, ha elkezd keresgélni. Itt fontos
figyelni a Google keresõben megjelenõ információkra. Ez azért jelentõs,
mert egy turista vagy egy adott város iránt érdeklõdõ számára a Google
általában a legelsõ információforrást jelenti. Optimalizálni kell tehát a
városról megjelenõ képeket, információkat úgy, hogy azok egységes és
valós képet mutassanak a keresett településrõl. Következõ lépés egy
olyan sajátosságot keresni, amely lehetõleg csak az adott településre jel-
lemzõ. Találni kell valamilyen szimbólumot, amivel pozicionálni tud-
juk az adott települést. Ha nincs, akkor ki kell találni, meg kell teremteni
azt. Az elõadás alatt különbözõ romániai és külföldi települések, orszá-
gok PR-filmjeit nézhették meg a résztvevõk, többek között Kolozsvárról,
Brassóról, Budapestrõl, Shanghairól, illetve Magyarországról. Ezután a
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résztvevõk csoportokra osztva (származási helyük szerint) kellett meg-
találják azokat a jellegzetességeket, amelyeket kiemelnének saját váro-
suk vagy régiójuk brandingelése esetén. Itt Kolozsvár, Szatmárnémeti,
Marosvásárhely, Kovászna, illetve Hargita megye került vizsgálat alá.
(Vizaknai Zsófia)

MKT IB (Magyar Közgazdászok Társaságának Ifjúsági Bizottsága)
vezetõi hétvége

Vezetõi hétvégét tartott az MKT Ifjúsági Bizottsága október 18–20.
között, a Budapesti Csillebérci Ifjúsági és Szabadidõ központban. Tizen-
két helyi szervezet vezetõje volt jelen ezen a hétvégen. A RIF mellett
meghívottként szerepelt a VMKT IB (Vajdasági Magyar Közgazdász Tár-
saság) is. Az MKT IB vezetõi hétvége játékos ismerkedéssel, valamint
csapatépítõ játékkal indított. A szombati nap fénypontjában Kürti Ta-
más vállalkozó tartott elõadást a családi vállalkozások buktatóiról és a
vezetõi készségekrõl. A hétvége további részében az MKT IB szervezet
éves beszámolóját, valamint helyzetelemzését hallgattuk meg. Szó esett
a jövõ évi FIKOT-konferenciáról is. Azt már elárulták a szervezõk, hogy
az esemény 2014. április végére várható, további pontos információkkal
a késõbbiekben jelentkeznek. (Bekõ Levente)
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