
Február a tagság hónapja!

2011-ben az RMKT változtatott a tagsági díjak követési módszerén:
naptári tagdíjrendszer helyett idõponttól idõpontig fogjuk a tagságdíja-
kat követni, abból a meggondolásból, hogy a belépési rendszer minél ru-
galmasabb és átláthatóbb legyen.

Az RMKT tagsági díjának összegében is változás történt, ugyanis
2011-tõl az RMKT tagsági díj havi 10 lej lesz, amelyet fél éves (60 lej),
vagy egy éves (120 lej) periódusra lehet kifizetni. RIF-tagság esetén a
tagdíj havi 5 lej lesz, vagyis féléves befizetés esetén 30 lej, illetve éves
befizetés estén 60 lej kifizetése után válik valaki RIF-taggá.

A szerkesztõbizottság és az elnökség ajánlásaként, a Közgazdász
Fórumot ezentúl megrendelés alapján biztosítjuk, kedvezményesen la-
ponként a 14 lej helyett 5 lejes áron (ez évi 30 lejt jelent) azoknak a ta-
goknak, akik fizetik a tagsági díjat.

Idéntõl Kormos Zoltán (kolozsvári RMKT-tag) informatikusnak kö-
szönhetõen új programmal fogjuk kezelni a tagnyilvántartást, ugyanak-
kor már tervezzük egy kártyás rendszer bevezetését is, annak érdeké-
ben, hogy könnyen és fennakadás nélkül tudjuk azonosítani a tagokat a
tervezett országos programok, könyvtárhasználat, vendégszoba-haszná-
lat és más RMKT tagsággal járó elõnyök igénybevétele esetén.

Februárban elkezdjük a tagok számbavételét és a tagtoborzást, meg-
próbálva kapcsolatba lépni minden taggal. Ugyanakkor arra kérünk
minden volt és potenciális tagot, hogy keresse fel helyi szervezetét, és
aktualizálja adatait, illetve lépjen be szervezetünkbe a területi szerveze-
tek, illetve az országos iroda segítségével.

Szõcs Endre – RMKT ügyvezetõ igazgató



Jelenlétünk a közösségi médiában

Napjaink egyik meghatározó jelensége a robbanásszerûen fejlõdõ
közösségi média népszerûsége. A sok ilyen jellegû hálózat közül 2010-
ben a Facebook volt az, amelyik messze elhagyta vetélytársait, miután
rövid idõn belül piacvezetõvé vált. Mark Zuckerberget, a Facebook ala-
pítóját a TIME magazin a 2010-es év emberévé nyilvánította, elõnyben
részesítve õt olyan személyiségekkel szemben, mint Julian Assange, Ba-
rack Obama vagy Steve Jobs. Mivel manapság egy komoly szervezetnek
már szinte lehetetlen megkerülni a Facebookon való jelenlétet, mi is ak-
tívan ott vagyunk.

A XIX. Vándorgyûlésünknek saját Facebook oldala volt. Ezen kívül
a kolozsvári és a bukaresti szervezeteink saját Facebook oldalakat mû-
ködtetnek, amelyeken a helyi rendezvényeket népszerûsítik. Azok a ta-
gok vagy RMKT szimpatizánsok, akik csatlakoznak ezekhez az oldalak-
hoz, idõben értesülhetnek a rendezvényekrõl, hozzászólhatnak a tevé-
kenységhez.

A közösségi portálok közül szakmai szervezetként számunkra a Lin-
kedin bír még kiemelt fontossággal, mert az itt regisztrált tagoknál a
szakmai háttér a lényeges, nem pedig az, hogy kutyája vagy macskája
van, kapcsolatban él vagy sem stb. A kolozsvári RMKT-szervezet nem
egyszer innen szerzett nagyon értékes elõadókat a szakmai hátterük
alapján, ami minden regisztrált tag számára látható.



A Linkedin portálon egy RMKT csoport van, amelynek a keretén be-
lül minden helyi szervezetnek megfelelõ alcsoportok is vannak. Ennek
egyik magyarázata, hogy vannak olyan üzenetek, amelyek csak helyi
szinten fontosak, a más településen élõ tagot csak zavarná – ezért jó az,
ha van lehetõség arra is, hogy egy bizonyos helyi szervezet tagjai külön
kommunikáljanak egymással.

A legdinamikusabban bõvülõ RMKT csoportok közé tartoznak a RIF
Facebookos és a Linkedines csoportjai is. Érdemes követni tevékenysé-
güket, mert valószínûleg maximálisan ki fogják használni a közösségi
média által nyújtott lehetõségeket a Csíkszeredán megszervezésre kerü-
lõ EFIKOT népszerûsítésében. Ezúton is sok sikert kívánunk nekik.

Egyelõre senki sem tudhatja, hogy a közösségi média trendje meny-
nyi ideig fog tartani, az viszont biztos, hogy társaságunk tevékenységé-
nek népszerûsítésében sokat segítenek ezek az új technológiák.

Ciotlaus Pál – RMKT alelnök





Ilustrarea metodei fluxurilor de numerar libere în evaluarea unei
întreprinderi din industria cultivãrii ciupercilor

ANITA JUHOS – IMOLA KOVÁCS – IOAN E. NISTOR
 Scopul studiului de faþã este evaluarea unui grup de întreprinde-

ri integrate vertical. Dat fiind faptul cã preþurile de transfer din conta-
bilitate pot fi puse sub semnul întrebãrii, este necesarã consolidarea
situaþiilor financiare înainte de evaluarea propriu-zisã. Metoda folo-
sitã este cea a fluxurilor de numerar libere aflate la dispoziþia întrep-
rinderii. Evaluarea este bazatã pe analiza datelor financiare din trecut
ºi a proiectãrii evenimentelor aºteptate în viitor. Valoarea nici unei
întreprinderi nu poate fi una staticã, aceasta trebuie completatã cu o
analizã a riscurilor aferente. În acest scop folosim ºi metoda pragului
de rentabilitate.

 Cuvinte cheie: evaluarea întreprinderii, evaluare bazatã pe fluxuri-
le de numerar libere (FCFF, FCFE), CAPM, WACC, situaþii financiare
consolidate, integrare verticalã, analizã financiarã, achiziþii ºi fuziuni,
prag de rentabilitate pe bazã de cash ºi profit

 Coduri JEL: G34, G39

Niall Ferguson, A pénz felemelkedése. A világ pénzügyi történelme
– recenzie de carte

ARTÚR LAKATOS
Prin aceastã carte, autorul, specialist recunoscut al istoriei econo-

mice a realizat o sintezã originalã, surprinzãtoare, dar totodatã de apre-
ciat, care are, în contextul actualei crize mondiale, ºi un mesaj foarte ac-
tual pentru factorul politic global. Bazat pe o bibliografie vastã ºi pe o
serie de documente inedite, majoritatea din arhivele majore ale Europei,
prezenta carte oferã nu numai o sintezã ºtiinþificã bine închegatã, ci to-
todatã ºi o lecturã plãcutã pentru orice cititor interesat de problemã.



Cuvinte cheie: Istorie economicã, dobândã, camãtã, crizã econo-
micã mondialã, George Soros, John Law, familia Medici.

Kiutak a 2007–2009-es pénzügyi és gazdasági válságból
– recenzie de carte

ARTÚR LAKATOS
În acest studiu relativ scurt, dar care conþine multe informaþii ºi

idei interesante, sunt trecute în revistã principalele probleme ale crizei
economice globale contemporane. Dupã ce, în cadrul unei prezentãri
generale, abordeazã, printr-o metodologie comparativã, istoria generalã
a crizelor economice mondiale din secolele XIX-XXI, ne prezintã, prin
metodologia futurismului, patru scenarii globale posibile, dintre care
numai modelul denumit Colosseum îl considerã a fi viabil. Deºi pentru
punerea în aplicare al unei asemenea scenarii este nevoie de ani buni,
multe dintre ideile lui Andras Prekovits ne dau de gândit.

Cuvinte cheie: crizã economie mondialã, bursã, futurism, scenariu,
istorie economicã.



Illustration of the Free Cash Flow Method in Case of an Enterprise
from the Mushroom Cultivation Industry

ANITA JUHOS – IMOLA  KOVÁCS – IOAN E. NISTOR
 The aim of the current study is the evaluation of a vertically integ-

rated firm group. Given that the transfer prices from the financial state-
ments may be queried, it is necessary the consolidation of the financial
statements before the actual evaluation. The method used is the free
cash flow to the firm method. The evaluation is based on past financial
data and on the events expected in the future. No corporate value can be
a static one, the evaluation has to be completed with an analysis of the
related risks, in our case a break-even point analysis.

 Keywords: corporate valuation, free cash flow methods (FCFF,
FCFE), CAPM, WACC, consolidated financial situations, vertical integ-
ration, financial analysis, mergers and acquisitions, profit and cash-ba-
sed break-even point analysis

 JEL codes: G34, G39

A pénz felemelkedése. A világ pénzügyi történelme – book review

ARTÚR LAKATOS
By this book, Niall Ferguson, a worldwide leading expert in the fi-

eld of Economic History, realized an original synthesis, which can be
valued especially in the context of contemporary global crisis. Based on
a large bibliography and using various unpublished sources, most of
them found in major Archives of Europe, is, in the same time, a pleasant
reading for any interested person, a good scientific synthesis, and a
message toward contemporary global Politics too.

Keywords: Economic History, interest, usury, economic crisis, Ge-
orge Soros, John Law, the Medici family.



Kiutak a 2007-2009-es pénzügyi és gazdasági válságból
– book review

ARTÚR LAKATOS
In this, relatively short study is comprised lots of interesting infor-

mation and ideas. It can be divided into two parts: the first part repre-
sents a synthesis of Economic History which presents, in a comparing
approach, global economic crises since the XIX century. The second
part tackles; using methodology characteristic to the science of Futuro-
logy, the possibility for the crisis’s overcome. From the four different
scenarios, only one, the Coliseum scenario is considered to be viable by
the author. We consider that many of the ideas of Prekovits are worthy
to be considered.

Keywords: global economic crisis, stock market, Futurology, scena-
rio, Economic History.


