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RMKT-hírek
Országos elnökség
Szovátán találkoztak az RMKT területi vezetői
Február 18-án szervezte meg az RMKT a 2017-es év első Területi Vezetők 

Találkozóját. A szovátai Káli étteremben tartott megbeszélésen tizennyolcan 
vettek részt, az országos elnökség tagjai mellett a bukaresti, csíkszeredai, ko-
lozsvári, kovásznai, marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi szervezetek, vala-
mint a RIF képviselői voltak jelen. A részt vevő szervezetek rövid tevékenységi 
beszámolójából kiderült, hogy sok érdekes program zajlott és zajlik az RMKT 
berkeiben. A találkozó egyik fő napirendi pontja a XXVI. Közgazdász Ván-
dorgyűlés volt, melyet ebben az évben Kolozsváron szerveznek meg október 
6–8. között. A konferencia kapcsán a területi vezetők döntést hoztak a szekciók 
számát, tematikáját és elosztását illetően, és véglegesítették a rendezvény ke-
retprogramját is. A Vándorgyűlés mellett több, a szervezeteket érintő témáról is 
szó került, a leghangsúlyosabb témák a több várost lefedő szakmai előadásturné 
és az Ozosep vásár koncepciójának továbbfejlesztése voltak. A meghozott dön-
tések eredményét hamarosan a gyakorlatban is megtapasztalhatják a szervezet 
tagjai.

Június 13-án elindult a super early bird regisztráció a XXVI. Közgazdász 
Vándorgyűlésre, a konferenciára közel 30 szakemberre és több mint 200 résztve-
vőre számítottak a szervezők.

Július 21–23. között Hargitafürdőn szervezte meg az idei év második Terü-
leti Vezetők Találkozóját az RMKT Országos Elnöksége. A találkozón az aktuális 
szervezeti ügyek megtárgyalása mellett az egymásra hangolódásra, a közösség-
építésre helyezték a hangsúlyt a szervezők, és sok izgalmas programmal fogadták 
a tagszervezetek vezetőit.

Brassó
Az RMKT brassói fiókszervezete az idén is ajándékkönyvekkel járult hozzá 

a Brassó megyei magyar nyelven oktató középiskolák legjobb végzős diákjai dí-
jazásához. Ebből a célból Sipos Ágnes és Szentpáli Judit ellátogattak Kőhalomra, 
és május végén részt vettek a ballagáson, ahol röviden bemutatták a Társaság 
céljait és tevékenységeit. A brassói Áprily Lajos Gimnáziumba összesen 15 köny-
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vet, a Szecsele városban működő Zajzoni Rab István Líceumba 11 könyvet sike-
rült eljuttatni ez év júniusában, így az összes végzős diák kapott Román–Magyar 
Gazdasági Szakszótárat. Az idén 31, az RMKT által kiadott könyvvel sikerült 
megörvendeztetni a három líceum végzős díjazottjait.

Bukarest
Ozosep székely termékvásár
2016. december 10–11. között 14. alkalommal rendezték meg  a bukares-

ti Ozosep – székely termékek vásárát rekordszámú, 35 termelő részvételével. 
A vásár helyszíne a Verona kert volt, ahol a már megszokott gyerekfoglalkozá-
sok, a helyszínen készített gulyás, valamint a hangulatért felelős DJ ABASC által 
biztosított zene mellett az RMKT bukaresti csapata meglepetéssel is készült. Egy 
(élő) karácsonyfát árvereztek el és gyűjtést szerveztek a beteg gyerekek számára 
táborokat szervező YuppiCampnek. Összesen 550 lejt sikerült gyűjteni, amit el is 
juttattak a YuppiCamp Egyesületnek.

Február 11–12. között szervezték meg a 15. székelytermék-vásárt a bukaresti 
RMKT önkéntesei a város központjában, a Verona kertben. A cseppet sem barát-
ságos időjárás ellenére huszonöt termelő jött el a fővárosba termékeivel, ame-
lyek egyre kedveltebbek a látogatók körében. Az esemény sikerét bizonyítja az 
országos sajtó érdeklődése is, ugyanis ez alkalommal is több mint húsz online 
és egyéb média hozta le a vásár hírét, a helyszínre az országos tévécsatorna és 
rádió is ellátogatott és riportot készített. A helyszínre látogatók gyermekfoglal-
kozáson vehettek részt, a jó zenét pedig Orbán Csaba DJ szolgáltatta. Gulyást is 
kóstolhattak az érdeklődők, és első alkalommal mutatkozott be a Székely HotDog 
vállalkozás, amely szintén népszerű volt az igényes és ínyenc falatokat kedvelő 
látogatók között.

Március 11–12-én 16. alkalommal szervezték meg az Ozosep székelyter-
mék-vásárt a Verona kertben, 28 termelő és több ezer látogató részvételével. 
A látogatókat, mint mindig, most is változatos termékskála fogadta, mint például 
hústermékek, tejtermékek, szörpök, befőttek, méz, sütemények, teák, szappanok, 
pálinkák, valamint a helyszínen készített gulyás, kürtőskalács, lángos és az egyre 
népszerűbb székely hot dog.

Május 21–27. között zajlottak a Bukaresti Magyar Napok, amely alkalommal 
az RMKT Bukarest felkérést kapott egy rendhagyó Ozosep vásár szervezésére, 
így május 26–27. között a vásár visszatért arra a helyszínre, ahonnan majdnem 

RMKT-hírek



105
három éve elindult, éspedig a Bukaresti Magyar Intézet (Balassi Intézet) udvará-
ra. A vásáron 25 termelő és több ezer látogató vett részt.

Június 24–25. között első alkalommal szervezték meg a kézműves kürtőské-
szítők fesztiválját, amely a Kürtősfeszt és Ozosep Piknik nevet kapta. Az esemény 
helyszíne a Mogoșoaia park volt, ahol a székely vásár megszokott termelői mel-
lett kürtőskészítő csapatok is részt vettek. A fesztiválon fellépett a borszéki One 
More Minute együttes és A. G. Weinberger. A két nap alatt több mint tízezren 
látogattak ki az eseményre.

Befektető Klub
A 2016. december 13-i klubtalálkozón a résztvevők átbeszélték a befekteté-

seik helyzetét, megvitatták a FED kamatemelést, a Medlife tőzsdei bevezetését, 
az olaj árának alakulását és annak hatásait, a parlamenti választások lehetséges 
következményeit, és bizonyos befektetésekről is döntöttek.

Márciusban két találkozót tartottak, melyek szorosan összefüggtek, lévén, 
hogy az első előkészítő képzése volt a másodiknak. A találkozók célja az volt, 
hogy a résztvevők megtanuljanak felértékelni és kielemezni egy céget, amit szá-
mításokkal is alátámaszthatnak. 2017. március 8-án Bálint Csaba, az OTP Bank 
makrogazdasági elemzője tanította meg három gazdasági modell használatát 
(present value, multiplier és asset based), melyek segítségével kiszámítható egy 
cég értéke. Ezt az elméleti tudást a résztvevők március 21-én Alexandru Ilisie, 
az OTP Vagyonkezelő befektetési igazgatójának interaktív előadásán alkalmaz-
hatták a piacok és több tucatnyi cég megvizsgálásával, így tapasztalták meg, 
hogyan is működnek a modellek a valós életben. Az itt tanultak felhasználásával 
az RMKT Bukarest tagjai a következő találkozóra a bukaresti tőzsdén szereplő 
cégek kielemzésével készülnek, melyek alapján kifinomultabb döntéseket hoz-
hatnak.

Belgian Connection
Február 7-én belga–magyar networking eseményre került sor a BeRo-

Ba egyesület, az RMÜE és az RMKT Bukarest társszervezésében a Radisson 
Blu Hotelben, számos belga és magyar vállalkozó és üzletember részvételével. 
A hangulatos rendezvényen lehetőség nyílt szakmai megbeszélésekre és kötetlen 
beszélgetésekre egyaránt, igazi belga sörök és ételkülönlegességek kíséretében.

Vállalkozói zóna konferencia
A Vállalkozói zóna című konferenciára az RMÜE, Magyarország Bukaresti 

Nagykövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Román Tago-
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zata és az RMKT bukaresti szervezetének társszervezésében került sor február 
16–17. között a Hotel Novotelben. Az esemény csütörtök este állófogadással kez-
dődött, majd másnap tartalmas munkálatokkal folytatódott, négy előadás és egy 
panelbeszélgetés keretében. Diósi László, az OTP Bank Románia vezérigazga-
tója Románia gazdasági előrejelzéseit mutatta be 2017-re, ezt követően Sergiu 
Negruț, a Maastricht School of Management dékánhelyettese tartott előadást The 
new HR: Entrepreneurs, Intrapreneurs & Robots címmel. Az előadások sorát Pet-
rișor Gabriel Puiu, a Fekete Tengeri Egyetemi Alapítvány igazgatója folytatta, 
aki a román–magyar gazdasági kapcsolatokat vázolta fel a résztvevők előtt. Ács 
Zoltán, a Design Terminál szakmai igazgatója előadásában arról beszélt, hogy 
milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie egy kezdő vállalkozónak ahhoz, hogy 
sikeres lehessen. Az eseményt egy panelbeszélgetés zárta, amelynek keretében a 
meghívott szakemberek a szervezeti kultúráról és annak a vállalkozásokra való 
hatásairól beszélgettek.

Bukaresti Magyar Napok
Májusban az RMKT Bukarest partnere volt a Bukaresti Petőfi Társaságnak 

a Bukaresti Magyar Napok szervezésében, az egyhetes rendezvénysorozatból a 
május 25-én megtartott Bagossy Brothers Company koncert és a május 26–27. 
között zajló Ozosep székely vásár különleges kiadásának megszervezését vállalta 
magára.

Csíkszereda
Szakmai előadás – borkóstolás – befektetés
Márciusban egy sikeres és a hallgatóság által tartalmasnak ítélt előadást hall-

gathattak meg a csíkszeredaiak. Bálint Csaba arról beszélt, hogy milyen irány-
ban halad az ország gazdasága, illetve, ha előretekintenek a 2017-es esztendőre, 
„napernyőre” vagy „esernyőre” lesz-e szükségük a gazdasági tevékenységeik so-
rán. A márciusi borkóstolás során egy, a Kárpát-medencén kívül eső pincészetre 
esett választásuk. Így került a társaság asztalára a Mehedinți megyei Corcova 
birtok két termékvonalának – Corcova és Jirov – néhány tétele.

Szintén az év első harmadában került sor két baráti beszélgetésre is, ahol a 
Befektetői klub helyzetét, illetve a befektetett tőke eredményeit beszélte át a lel-
kes befektetői csoport. Ami még kiemelendő ebben az időszakban, hogy a helyi 
csapat néhány új lelkes taggal is bővült.
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Kolozsvár
BizniszVitamin
A 2017. január 18-i BizniszVitamint Berke Sándor nyitotta meg, aki a tú-

rókrém különféle elkészítéséről tartott egy kiselőadást, amely alatt a résztvevők 
megkóstolhatták a különböző túrókrémfajtákat. Ezt követően a Mad Expert tu-
lajdonosa, Madaras Lőrincz mutatta be a vállalkozások számára fontos törvény-
változásokat. Az előadás során kiemelte az újévi változások előnyeit, valamint 
felhívta a résztvevők figyelmét bizonyos törvények kiegészítésére.

A február 15-i BizniszVitamin a megszokott kora reggeli órában a szoká-
sos gasztroelőadással indult. Berke Sándor bemutatott néhány banános kalácsot, 
amit a résztvevők készségesen el is fogyasztottak. Ezt követően Szécsi Kálmán, 
a Raiffeisen Bank regionális igazgatója és az RMKT tiszteletbeli elnöke tartott 
szakmai előadást A mentoring mint többirányú értékteremtés címmel. Az előadás 
főleg a fiatal vállalkozók mentorálásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról 
szólt. Kiderült, hogy a fiatalokat sajnos sok esetben kihasználják, ezért fontos, 
hogy időnként legyen kivel tanácskozzanak egy-egy stratégiai lépés megtételekor.

A március 22-i rendezvényen Berke Sándor ezúttal is elkápráztatta a részt-
vevőket egy nagyon finom brownie-val. A résztvevők megtudták a jó brownie 
elkészítésének titkait, és egy-egy előre kinyomtatott receptet is kaptak az ott-
honi sütés-főzéshez. A rendezvény Székely Barnabás, az L Tender Consulting 
tanácsadójának előadásával folytatódott, aki az európai Általános Adatvédelmi 
Rendeletről (GDPR) beszélt. Az előadás folyamán kiderült, hogy milyen kötele-
zettségekkel, kihívásokkal jár majd a GDPR hatályba lépése a vállalatok számára, 
illetve milyen büntetésekre lehet számítani abban az esetben, ha nem tartják be a 
törvényes előírásokat. Elhangzott, hogy 2018. május 25-től a nemzeti adatvédel-
mi hatóságok 20 000 000 euróig vagy az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci 
forgalmának 4 százalékáig terjedő közigazgatási bírsággal büntetheti az Adatvé-
delmi Rendeletnek való megfelelés elmulasztását. Az IBM felmérése alapján Ro-
mániában a vállalatok 5%-a felel meg a Rendeletnek.

A május 24-i BizniszVitamin egy ízletes tarte-bemutatóval kezdődött, me-
lyet Berke Sándor szeretettel és hozzáértéssel készített el a résztvevők számára. 
A szakmai előadást Kereskedési stílusok a világ tőzsdéin címmel Szakács Paál 
István, a www.daytradetheworld.com alkusza tartotta, aki tizenegy éve napi több 
millió dollárral kereskedik a világ legnagyobb tőzsdéin. István, aki munkája mel-
lett a székelyudvarhelyi inkubátorház vezetője és egyben RMKT-tag is, azt a jó 
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hírt hozta, hogy pályázati pénzekből Székelyudvarhelyen is meg fogják szervezni 
a BizniszVitamint a helyi vállalkozók számára.

Június 28-án, a BizniszVitamin évadzáró találkozóján Berke Sándor finom 
salátával készült, mely feldobta a kora reggeli hangulatot. Ezután következett Fi-
ler Lóránd, a Prisma trénerének az előadása, mely a csapatépítő hétvégék céljait, 
szakaszait, fontosabb szempontjait taglalta. Ez különösen érdekes volt minden 
résztvevő számára, mivel tudjuk, hogy egy szervezetet csak egy jól működő csa-
pat tud sikeressé tenni.

Könyvelő Klub
A 2016. december 13-i találkozó megújult formában zajlott. Az újdonságok-

ból egy rövid felsorolás: 10 000 euró forgalom fölött kártyás kifizetés elfogadá-
sára is kötelesek a kereskedelmi egységek; magánszemélyek számára kötelező 
lesz a kereskedelmi egységeknek pénzbeli előleg biztosítása bankkártyáról, 200 
lej értékig, egy maximum 1%-os illeték ellenében; az étkezési jegyek maximális 
értéke 15 lej.

A sok új módosítás rengeteg érdeklődőt bevonzott a 2017. január 10-i talál-
kozóra. Ezekből a legfontosabbak: eltörölték a ROI-t, a 088-ast, a 102 adónemet 
és a különleges építményadót; a 205-öst egyszerűsítették, s így csak azokat a jö-
vedelmeket kell lejelenteni, amelyek nem szerepelnek más bevallásban; nem rezi-
dens személyeknek NIF-et kell kivenni és 207-es bevallást letenni; a 392/393-ast 
felfüggesztették 2019 végéig; két új szabadnapot vezettek be (január 24. és június 
1.); a minimálbér 2017. februártól 1450 RON-ra nő; kötelező a POS 10 000 euró 
árbevétel fölött; különleges adó bizonyos CAEN-nel rendelkező cégeknek (hote-
lek, bárok); az újra befektetett tőkéből vásárolt gépek, berendezések leírhatóak; 
akinek az árbevétele kevesebb, mint 500 000 euró (2016 decemberében), az 2017. 
február 1-től mikroadót fizet; ha megemeli a törzstőkét 45 000 lejre, akkor vissza-
mehet nyereségadóra. A mikroadó 1% vagy 3% az alkalmazottak számának függ-
vényében; ha az osztalék (vagy egyéb forrásokból származó jövedelmek) kedvez-
ményezettje fizet egészségügyi járulékot, akkor az osztalékra nem kell fizetnie; az 
ÁFA 20%-ról 19%-ra módosul, az adótörvénykönyv 53-as cikkelye alapján kell 
kiszámolni.

A februári 7-i találkozó keretében egy régi terv valósult meg azáltal, hogy 
a pénzügynél dolgozó szakember tartott előadást: Mariana Man, a kis- és kö-
zépvállalkozások számára elérhető Adófizetői Tájékoztató Osztály (Asistență 
Contribuabili DGRFP) vezetője olyan szakember, akit a CECCAR-hoz, illetve a 
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regionális pénzügyi központhoz is hívnak előadni. Az előadás témája az Adózási 
újdonságok volt. Bár a román nyelvű előadáson való részvétel anyagi hozzájáru-
lást feltételezett, a visszajelzések alapján szükséges és hasznos volt.

A március 7-i találkozón a résztvevők a Vass Attila szakmai vezető által ké-
szített bemutató alapján tekintették át az újdonságokat: a mérleggel együtt leadan-
dó kötelező mellékletek száma csökkent, mikrovállalkozások esetében már nem 
kötelező a magyarázó mellékletek benyújtása; megjelent a 648-as kormányhatá-
rozat (a 600-as bevallásra vonatkozóan); a 164-es határozat a téves kifizetések 
korrigálásának a folyamatát szabályozza; bemutatásra került a nem rezidens sze-
mélyek adózásának mértéke és az adózás alapját képező dokumentumok külön-
böző típusú jövedelmek esetén.

Az április 4-i klub fő témája az évzárás volt, melyet könyvelés és audit szem-
pontból is átbeszéltek. Fekete Szilveszter és Láng Éva szakmai vezetésével sok 
hasznos információ került bemutatásra, illetve utólag a listatagok e-mailben is 
megkapták az anyagokat.

A május 9-i találkozó fő témája az új adó volt, melyet a vendéglátóipari egy-
ségek kötelesek fizetni. Az úgynevezett specifikus adó összegét többek között a 
létesítmény – étterem, bár, szálloda – mérete és a település besorolása alapján 
fogják meghatározni. Éves illetékről van szó, amelyet két részletben kell majd 
befizetni.

Június 13-án, a hagyományoknak megfelelően, egy lazább hangulatú, be-
szélgetős-barátkozós évadzáró esttel fejeződött be a Könyvelő Klub első féléves 
munkája a Mikó vendéglőben.

Közgazdász Borklub
2016. december 14-én az immár hagyományossá vált pezsgőkóstolóval 

zárult az év. A kóstoló előtt a résztvevők meghallgatták Kerekes Bálint, az NN 
Életbiztosító Társaság képviselőjének előadását az életbiztosítások és magány-
nyugdíj-rendszerek alakulásáról. Előadásában az életbiztosítások kialakulását 
mutatta be, majd a különböző biztosítható kockázatok fogalmát tisztázta. Kitért 
a klasszikus, illetve a befektetési egységekhez kötött biztosítástípusokra, végül 
a romániai nyugdíjrendszer pilléreit ismertette, a hangsúlyt a magánnyugdíjakra 
fektetve. Kóstoló oldalon a habzó borok világából a Proseccóra esett a választás.

A 2017. január 26-i Közgazdász Borklubon a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának oktatói, dr. Alt Mó-
nika-Anetta egyetemi docens és dr. Săplăcan Zsuzsa egyetemi adjunktus  mu-
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tatta be kutatási eredményeit. Előadásuk témája Értelem és érzelem – a banki 
reklámok üzeneteinek és információtartalmának alakulása 2004 és 2014 között 
Romániában és Magyarországon. Elmondták, hogy a banki reklámok üzenetei 
kettős szinten hatnak: az értelmi szint információközléssel kapcsolatos, tájékoz-
tató jellegű, az érzelmi szint viszont transzformációs, hangulati üzeneteket tar-
talmaz. A reklámok információtartalmának alakulását és az érvényes törvényes 
előírásoknak való megfelelését vizsgálták. Az est kóstolással folytatódott, Maurer 
Oszkár vajdasági borász nemcsak remek borokban, hanem felejthetetlen szellemi 
táplálékban is részesítette a hallgatóságot.

A február 23-i borklub előadója Székely Szabolcs, a Halcyon Mobile társa-
lapítója volt. Előadásának címe Startupjaim és egyéb állatfajták, avagy hogyan 
készítsünk termékalapú vállalkozásokat. Kiderült, milyen kihívásoknak néz elébe 
egy kolozsvári, illetve kelet-európai startup vállalkozás, milyen finanszírozási le-
hetőségei vannak, milyen stratégiát lehet alkalmazni ahhoz, hogy versenyképes 
maradjon ezen a globális piacon. Elhangzott azt is, hogy a saját termék fejleszté-
sében az egyik legfontosabb szempont a felhasználói élmény biztosítása. Az este 
második felében újvilági (Argentína, Chile, Ausztrália, Új-Zéland) borok világá-
ba kaptak betekintést a jelenlévők a Winepoint.ro borkereskedés jóvoltából.

A március 30-i rendezvény előadója dr. Csepeti Ádám, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Marketing és Média Intézetének adjunktusa volt, aki rendszeres ven-
dégoktató a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán és a Testnevelési Főiskolán is. 
A marketing funkció pénzügyi elszámoltathatósága című előadásában rámutatott 
annak fontosságára, hogy a marketing-szakemberek kvantitatív formában tudják 
igazolni tevékenységük hozzáadott értékét a tulajdonosi értékhez és a vállalat ver-
senyképességéhez. Az újfajta megközelítés szerint a marketing-szakembereknek 
befektetői szemlélettel kell gondolkodniuk, hogy átláthassák és alátámaszthassák 
a különböző marketingakciók hatásait a vállalatok jövedelmezőségi mutatóira, 
cash-flowjára és profitabilitására nézve. Az este második felében Áts Károly, aki 
többek között a Grand Tokaj főborásza, a saját, családi pincészetében készült bo-
rait mutatta be.

Az április 20-i borklub alkalmával Bálint Csaba, az OTP Bank Románia 
makrogazdasági elemzője Napernyő vagy esernyő? címmel egy rendkívül tartal-
mas és pontos makrogazdasági helyzetelemzést tartott, melyben először a globális 
makrogazdasági helyzetet mutatta be, főleg az AEÁ, Európa és Kína szemszö-
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géből, majd rátért a romániai állapotok részletes bemutatására. Elmondta, hogy 
az elmúlt néhány évben tapasztalt rendkívüli romániai gazdasági növekedést, 
hasonlóan a válság előtti időszakhoz, a belső kereslet táplálta a reáljövedelmek 
bővülésén keresztül, azonban a stabilitást veszélyeztetik a tavaly bevezetett adó-
csökkentések és az idei béremelések, költségvetési hiányt és inflációt generálva. 
Bálint Csaba ezután rátért a gazdaság szektoriális elemzésére, melyből kiderült, 
hogy GDP-növekedést főleg a szolgáltatások, ezen belül az ITC-piac generálja, 
és hogy hét megye adja az ország hazai össztermékének több mint felét. Az este 
borkóstolóval folytatódott a LILIAC borpince kínálatából.

Kovászna megye
Társasjáték-est a Zamat kávézóban
Az RMKT Kovászna megyei szervezete rendszeresen szervez találkozókat, 

alkalmat biztosítva arra, hogy több ötlet, vélemény elhangozzon, és ezáltal több 
olyan rendezvény is megszülethessen, amelyre valós igény mutatkozik. Egy ilyen 
rendezvénynek szánták a Társasjáték-esteket is, amelyekre minden hónap első 
szerdáján kerül sor a Zamat kávézóban, első ízben 2016. december 7-én. A kávé-
zóban megtalálhatóak különböző logikai játékok, stratégiai játékok, készségfej-
lesztő játékok, csapatjátékok, gondolkodásra késztetők és olyanok is, amelyekhez 
nem kell gondolkodni, és kitűnőek a munka utáni ellazulásra és beszélgetésekre.

Óévbúcsúztató és újévköszöntő pezsgős koccintás
2016. december 13-án a Central vendéglőben találkozott az RMKT Kovász-

na megyei fiókszervezetének tagsága egy óévbúcsúztató és újévköszöntő pezsgős 
koccintásra. Mint minden év végén, idén is az volt a cél, hogy számba vegyék 
az elmúlt év eseményeit, átgondolják, hogy mit tettek az idei évben, és mi az, 
amit nem sikerült megvalósítaniuk, de elsősorban arról beszéltek, hogy mit sze-
retnének tenni a jövőre nézve. Készítettek egy tevékenységtervezetet is, amelyet 
a jelenlévők tanulmányozhattak, véleményezhettek és ki is egészíthettek, illetve 
bejelölhették, hogy melyik az a rendezvény, melynek szervezésében, lebonyolí-
tásában szívesen szerepet vállalnak, ezáltal is ösztönözve a tagságot az aktívabb 
részvételre. Végezetül köszönőbeszéd és újévi köszöntő hangzott el, majd kelle-
mes beszélgetés következett pezsgő, bor és finom falatkák kíséretében.

Közgazdász Borklub
A Kovászna megyei fiókszervezet keretében működő Közgazdász Borklub 

2017. évi első találkozóját január 31-én szervezték a Székelyföldi Vadászati 
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Múzeumban. A találkozások továbbra is a bor, a kultúra és a gazdaság talál-
kozása jegyében zajlanak. A szakmai előadásként elhangzott témákat ismét az 
alkalomhoz illően igyekeztek megválasztani, így a vadászat és vadgazdálkodás 
volt a témakör. Az est folyamán két előadás hangzott el. Az elsőt dr. Székely 
Zsolt, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kom-
munikációtudományi Karának oktatója tartotta, aki régészként a vadászzsák-
mányokról mint régészeti leletekről beszélt. Demeter János, a múzeumot mű-
ködtető Vadon egyesület ügyvezető igazgatója a modern kori vadászati, illetve 
vadgazdálkodási problémákat, gondokat részletezte, majd a házigazda szerepét 
is betöltve szeretettel és büszkén mutatta be az általa vezetett egyesület mun-
káját és a múzeumi tárlatot. A borkóstolót ismét a Kékfrankos Borházzal kö-
zösen szervezték. Héjja Huba, a Kékfrankos borház munkatársa, finomabbnál 
finomabb, vadas ételekhez is nagyon jól illő borsort állított össze bemutatásra 
és kóstolásra, ízletes falatkák kíséretében. A borkóstolót kötetlen beszélgetés 
követte.

A május 19-i borkóstoló is a bor – kultúra – gazdaság találkozásának jegyé-
ben zajlott. A jelenlevők először megismerkedhettek a Magma Kortárs Művé-
szeti Kiállítótérrel és az aktuális videótörténeti tárlattal, amelyet Fám Erika, az 
intézmény tudományos munkatársa mutatott be. A szakmai előadás meghívottja 
Bálint Csaba bankszakember, az OTP Románia makrogazdasági elemzője volt, 
akinek a Napernyő vagy esernyő? című előadását már több RMKT-fiókszervezet-
nél sikerült bemutatni, így kíváncsian várták Sepsiszentgyörgyön is az előadást. 
És nem hiába: az előadás rendkívül érdekesnek és tartalmasnak bizonyult. Az 
elemző olyan kérdésekre adott választ, hogy mire érdemes odafigyelni 2017-ben, 
milyen irányba és milyen mértékben befolyásolja az európai gazdasági környezet 
a hazai piacokat, melyek a hazai húzóágazatok jelenleg, és melyek a legfontosabb 
kockázati tényezők a világban és Romániában. Végül pedig a Kékfrankos Bor-
ház ügyvezetője, Héjja Huba, a megszokottakhoz hasonlóan egy nagyon finom 
borsort hozott bemutatásra és kóstolásra, amely tovább fokozta az addig is élénk 
makrogazdasági eszmecserét.

Farsangi mulatság
A Kovászna megyei fiókszervezet idén is megszervezte a már hagyomá-

nyosnak számító farsangi mulatságát február 17-én, a sepsiszentgyörgyi Leonor 
Ballroom vendéglőben. Idén elmaradt a meglepetés-szórakoztató előadás, vi-
szont Kolcsár Jocó színművész az egész este folyamán gondoskodott a talpa-
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lávalóról és a résztvevők szórakoztatásáról. Az ünnepi beszéd és vacsora után 
egy percre sem maradt üresen a tánctér. Hála a lelkes támogatóknak, a farsangi 
mulatságból ez alkalommal sem hiányzott a tombola, melynek keretében szá-
mos ajándék talált gazdára. Ezúton is köszönet azoknak, akik a tombolasorsolás 
értékének gazdagításához hozzájárultak: Hamor Soft, Solfarm, Nova Zálogház, 
Pirko-Cont, Kékfrankos Borház, Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Ko-
vászna Megyei Könyvvizsgálók és Hites Könyvelők Egyesülete. A bor mellet-
ti beszélgetések, a tánc, a mosolygós, vidám társaság láttán, amelyet a fényké-
pek is bizonyítanak, bátran elmondható, hogy a farsangi mulatság jól sikerült.

III. Székelyföldi Könyvelők Találkozója
Az elmúlt két évben jelentős adóteher-csökkentés történt Romániában, 

amely lényegesen érintette a mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Mint minden 
adóügyi változás, ez is maga után von különböző pénzügyi, számviteli kérdé-
seket, továbbá a cégek részéről feltevődik a kérdés, hogy miként lehet a vál-
tozást hatékonyan, a versenyképesség növelése érdekében kihasználni. Ennek 
okán szervezte meg 2017. március 31-én Sepsiszentgyörgyön az RMKT Ko-
vászna megyei fiókszervezete a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
rával partnerségben a Székelyföldi Könyvelők Találkozóját Alacsony adózás, 
hatékony vállalatok címmel. A találkozón mintegy 140 személy – könyvelő és 
közgazdász, valamint vállalkozó – jelent meg. Hazai szaktekintélyek, Maria-
na Vizoli, a Soter&Partners cég munkatársa, a Pénzügyminisztérium részéről 
pedig Georgeta Toma pénzügyi szakértő és György Attila államtitkár tartottak 
előadást. Florin Dobre, a CECCAR ügyvezető igazgatója a 2017-es pénzügyi 
módosítások mellett a vissza nem térítendő pályázatok elszámolásának pénz-
ügyi és számviteli vetületeiről beszélt. Az adókedvezmények életbe lépésekor 
olyan sajtócímszalagok szállingóztak a világhálón, amelyek Romániát jövőbeni 
adóparadicsomként emlegetik. Mi lehet ebből igaz a cégek számára? – dr. Radu 
Bufan, a Temesvári Nyugati Egyetem professzora a nyereségadóról és egyes 
költségek elszámolásáról szóló előadásában beszélt erről. Az ingatlanfejlesztő 
magánszemélyek adóztatásában megjelenő új irányvonalakat is megvizsgálták a 
Leaua şi asociaţii ügyvédi iroda szakértője, dr. Gheorghe Matei közvetítésével. 
A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről Édler András-György 
és Császár Miklós mutatták be a PRE SOLVE programot, amely elsősorban 
kisvállalkozások fizetésképtelenségének megelőzésére szolgál. A konferencia 
fő célja – azaz hogy lehetőséget adjon a gazdasági szakemberek számára az 
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egymással való találkozásra, a tapasztalatcserére, a szakmában felmerülő ak-
tuális és fontos problémák megismerésére és megvitatására – teljes mértékben 
teljesült. Az előadásokat, amelyeket kérdések és hozzászólások követtek, nagy 
érdeklődéssel fogadták a résztvevők. Az idén immár harmadik alkalommal szer-
vezték meg a találkozót, és a szervezők örvendenek, hogy hagyományt sikerült 
teremteniük a rendezvénnyel, amely nem csupán kitűzött cél maradt, hanem 
igazi és folyamatos munka lett.

Marosvásárhely
Napernyő vagy esernyő? – makrogazdasági előadás
A nemrégiben kísérleti jelleggel elindított országjáró előadásturné harmadik 

állomásaként március 30-án Marosvásárhelyre látogatott Bálint Csaba, az OTP 
Bank Románia makrogazdasági elemzője. A Perla Szálló konferenciatermében 
megtartott előadáson mintegy harminc fő vett részt. Az előadás egy globális kite-
kintővel kezdődött, ezután körvonalazódott, hogy mire lehet számítani Románi-
ában a következő időszakban a gazdasági növekedés, a munkaerőpiac, a költség-
vetés és a kamatok tekintetében. A közvetlen, jó hangulatú előadást nyitott, közös 
beszélgetés zárta.

Gazdasági Játékklub
Május 31-én a megszokott nagy sikerrel rendezték meg a játékdélutánt. Az 

érdeklődés növekedését bizonyítja, hogy két csapat játszott két különböző gazda-
sági társasjátékkal, az Acquire és a Puerto Rico volt a legnépszerűbb.

Sikeres vállalkozók találkozó
Május 19-én újra megszervezték a Sikeres vállalkozók találkozót, ahol Birtha 

Attila, a marosvásárhelyi Proclick Kft. online marketing szakértője volt a vendég. 
Attila a saját cége történetén keresztül, interaktívan vezette be a résztvevőket az 
online marketing világába, beszélve cége fejlődéséről és a vállalkozói élet bukta-
tóiról is. Véleménye szerint a bizalom a legfontosabb az üzleti életben. A legjobb 
marketingeszköz profi online marketingszakemberként is a szájreklám! A sikeres 
előadás után a résztvevők számára grillpartit szerveztek, mely kellemes légkör-
ben, késő estig tartott.

Hogyan csapoljuk meg a NAP-ot? – gazdasági előadás
Június 29-én a zöld energia, napenergia témakörben tartottak előadást Maros-

vásárhelyen. Az első meghívott vendég Nyulas Bernát (Fomco Solar Systems) volt, 
aki az országban több napelemes rendszert épített ki. Elmondta, hogy mivel az ál-
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lami támogatás a 2017-es évben már gyakorlatilag megszűnt, ezért mindenkinek 
nagyon meg kell gondolnia, érdemes-e befektetnie napelemes technológiába. Má-
sodik előadónk, Lorenzovici László, saját tapasztalatait vázolta a hallgatóságnak. 
Elmondta, hogy újonnan épült házába a gázt már be sem vezette, hanem villannyal 
és alternatív energiával oldja meg lakása energiaellátását. A szépszámú hallgatósá-
got nagyon érdekelte a téma, sok kérdés, vélemény is elhangzott.

Székelyudvarhely
Évbúcsúztató
Decemberben igazi ünnepi hangulatban búcsúztatta a székelyudvarhe-

lyi RMKT a 2016-os évet: Bálint Csaba makrogazdasági elemző előadása után 
pezsgőt bontottak, tovább elemezve a 2017-es gazdasági lehetőségeket. Csaba 
előadásának nemcsak a címe (Napernyő vagy esernyő? Mit vigyünk magunkkal 
2017-re?) volt érdekes, hanem maga az előadás is. Az érdeklődés bizonyította, 
hogy Székelyudvarhelyen is szükség van olyan tartalmas előadásokra, vitákra, 
ahol a nemzetközi gazdasági összefüggésekből kiindulva, külső szakemberek se-
gítségével láthatnak rá a résztvevők gazdasági helyzetükre, az esetleges időzített 
bombákra, és természetesen az új kereskedelmi lehetőségekre is.

Gazdasági fejlődés, városfejlesztési koncepció – szakmai előadás 
és beszélgetés
Februárban a székelyudvarhelyi RMKT életében a város gazdasági fejlődése 

volt a téma: meghívottjuk – dr. Geréb László – a városfejlesztési koncepcióról 
tartott előadást, utána pedig tartalmas vitának, gazdasági ötletbörzének lehettek 
tanúi. Az előadás bevezetőjében is kihangsúlyozódott, hogy igen színes az ud-
varhelyi gazdasági vezetők palettája, ám egy dolog közös bennük: mindannyian 
szeretik Udvarhelyt, így mindenki a saját tudása és lehetősége szerint tud hozzá-
járulni a város gazdasági fejlesztéséhez. Az RMKT meghívására a Szerethető Ud-
varhely városfejlesztési koncepciót mutatta be dr. Geréb László, az előadás után 
pedig a város fejlődésében érdekelt gazdasági szakemberek véleményét kérték 
ki az eddigi anyagról. A megfogalmazott szakmai vélemények bekerültek a kon-
cepció végleges anyagába, kiegészítve az eddigi fókuszcsoportos munkát. Külön 
öröm volt látni, hogy az RMKT meg tudta teremteni azt a közeget, ahol különbö-
ző szemléletű és látásmódú emberek egyszerre mondhatták el a véleményüket a 
város fejlesztésével kapcsolatban.
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RIF
A RIF 2016-os évzáró vacsorája
2016. december 10-én este szervezték meg a RIF évzáró vacsoráját a Bul-

gakov Cafe Irodalmi Kávéház emeleti termében. Az ünnepi vacsorán a RIF-tag-
ság az RMKT-val közösen zárta a 2016-os évet. A pohárköszöntőt követően 
Erős Lóránt RIF-elnök beszámolt a 2016-os év tevékenységeiről, sikereiről, il-
letve a szervezet jelenlegi helyzetéről. A beszámolót követően megköszönte az 
aktív tagságnak a támogatást, az áldozatos és igényes munkát.

Tényleg egy felelős generáció vagyunk – XVI. EFIKOT
Március 24–26. között Székelyudvarhelyen zajlott az Erdélyi Fiatal Köz-

gazdászok és Vállalkozók Találkozója (EFIKOT). A találkozón idén is közel 200 
fiatal közgazdász vett rész. A rendezvény témája a Kék- és zöldgazdaság, avagy 
egy felelős generáció volt, így az előadások is ebben a témakörben zajlottak. Rácz 
Attila az IT Plus klaszter víziójába avatta be az érdeklődőket, Vajda Lajos a zöld-
energiát mutatta be, Kuti Géza pedig az adományozási szokásokról beszélt. Ko-
lumbán Gábor plenáris előadó témája, hogy lehetséges-e az átmenet a hagyomá-
nyos gazdálkodásból a kék- és zöldgazdaságba, nagy érdeklődésre tartott számot. 
A Lehetőségek az újrahasznosításban szekció keretén belül a résztvevők Fekete 
Bálint vállalkozónak köszönhetően megtudhatták, hogyan lehet újrahasznosítva 
kartonokból bútorokat előállítani, illetve hallhattak Sebestyén Tihamér előadását 
a bioenergiáról, és Imets Zsolt által betekintést nyerhettek az elektronikai hul-
ladékok felhasználásába. A Vállalkozz korlátok nélkül szekcióban Jancsó István 
világított rá, hogy milyen a mozgáskorlátozottak helyzete a munkaerőpiacon, ezt 
kiegészítette Bodó Imre vállalkozó a fogyatékos és egészséges vállalkozók külön-
böző nehézségeivel, majd Molnár Attila pszichológus elmondta, hogy a sikeres 
vállalkozásnak a jó csapat az alapja. Az Innováció szekcióban Bálint Ákos szisz-
tematikus kreativitás előadását Turcsán Tamás és Geréb Róbert előadók követték, 
akik az innovációs platformok, illetve az ember és a vállalkozás kapcsolatáról 
beszéltek. A CSR szekció keretén belül Halmen Balázs elmondta, hogyan lehet 
közösséget építeni a jótékonyság köré, valamint Felméri Erzsébet és Szakács Paál 
István betekintést nyújtott a „jól nevelt intézmény” és a székelyudvarhelyi inku-
bátorház hasznosságába is. Az előadásokat díszvacsora és záróünnepség követte.

Játssz velünk! – RIF-játékest
Április 26-án a RIF újabb játékestet tartott, ezúttal is a Cashflow pénzügyi 
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oktatójáték volt a népszerű. A Cashflow-on kívül a Carcassonne stratégiai játékot 
próbálták ki a résztvevők.

Új elnökséget választott a RIF
2017. május 10-én szervezték meg a RIF tisztújító közgyűlését. Az ünnepi 

eseményen sor került az elmúlt három év kiértékelésére, tevékenységi és pénz-
ügyi beszámolójára. A beszámolót Erős Lóránt (korábbi RIF-elnök) és Szilveszter 
Norbert (korábbi RIF elnökségi tag) tartotta. A jövőbeli projektek és programok 
ismertetése mellett a közgyűlés megszavazta az új elnökséget. Az új elnökség 
tagjai: Márton Panna (elnök), Lukács Ákos, Orbán Renáta, Pánczél Ildikó, Sikó 
Zsolt, Szécsi Attila és Szentpáli Réka (alelnökök).
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