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Országos Elnökség
Kettős jubileumi ünnepség
2018. január 27-én kettős jubileumát ünnepelte az RMKT, hiszen húsz évvel 

ezelőtt indult útjára a Közgazdász Fórum tudományos folyóirat, illetve ugyancsak 
húsz éve van a szervezetnek székháza Kolozsváron, a Kövespad (Aurel Suciu) 
utca 12. szám alatt.

Az RMKT székhelyén megtartott rendezvényt Csatlós Pál országos RMKT- 
elnök nyitotta meg. Utána Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere köszöntőjé-
ben nemcsak gratulált az eddig elért eredményekhez, hanem visszaemlékezett 
azokra az időkre, amikor még ő is egyetemistaként látogatta az RMKT épületét. 
Telegdi Andrea, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának külgazdasági atta-
séja kiemelte, hogy az RMKT tevékenységei és jövőbeni tervei nemzetpolitikai 
szempontból is fontosak. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy a két szervezet 
együttműködését mindenképp folytatja, hiszen a Társaság hozzájárul az erdélyi 
magyar gazdasági tér fejlődéséhez, kiadványai által a magyar gazdasági szak-
nyelv terjesztéséhez. A köszöntőbeszédek után dr. Kerekes Kinga, a Közgazdász 
Fórum főszerkesztője ismertette a jelenlévőkkel a folyóirat történetét.

Somai József Wekerle-életműdíjas közgazdász, az RMKT tiszteletbeli elnöke 
és a Közgazdász Fórum alapító főszerkesztője arra emlékezett vissza, hogy húsz 
évvel ezelőtt milyen körülmények között működött a szervezet. Amikor 1991-ben 
megtartották az első, szűkkörű Vándorgyűlést, nem gondolták, hogy a 27. kiadás 
már ekkora érdeklődésnek örvend. A folytatásban Csatlós Pál RMKT-elnök tartott 
előadást Az RMKT a 4. ipari forradalom idején címmel a Társaság jövőképére fó-
kuszálva, ezt követően Szécsi Kálmán volt RMKT-elnök osztotta meg gondolatait: 
szerinte a húsz év egy szervezet életében nem olyan hosszú idő, az RMKT csak 
most vált igazán „felnőtté”, illetve elég életerőssé ahhoz, hogy meghatározza új 
céljait. Az eseményt Benedek Botond doktorandusz szakmai előadása folytatta, aki 
arról a kutatásról beszélt, amellyel szerzőtársával, dr. Rácz Béla-Gergellyel együtt 
2017-ben elnyerték a Közgazdász Fórum fi atal szerzők díját1. Végül dr. Vincze Má-
ria nyugalmazott egyetemi tanár emlékezett vissza a szervezet első éveire.

1 Benedek, B.–Rácz, B.-G. 2016. The use of Monte Carlo simulation in the assessment of an ag-
ricultural investment. Közgazdász Fórum/Forum on Economics and Business 19(127), 79–112.
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Tisztújító közgyűlés 
Gyerkó Lászlót választották meg a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 

új elnökének a május 26-án tartott rendszeres tisztújító közgyűlésen, amelynek 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület díszterme biztosított helyszínt. Megbízatása az el-
következendő két évre szól, a következő tisztújításig. A közgyűlésen az egész 
elnökséget újraválasztották. Egyúttal az elnökség, az eddigi hat taghoz képest, 
nyolcra bővült, Gyerkó László elnök mellett hét alelnököt választott a közgyűlés: 
Gergely László Zoltán, Márton Panna, Nagy Bege Zoltán, Rácz Béla-Gergely, 
Szőcs Endre, Ványolós Előd és Zólyomi Erika. A szavazást Szécsi Kálmán és 
Somai József tiszteletbeli elnökök vezették. A korábbi elnök, Csatlós Pál köszön-
tötte az új elnökséget, kitartást és sok sikert kívánva az RMKT működtetéséhez. 
Az idei országos közgyűlésen az alapszabályzatok frissítését és újítását illetően is 
részletes megbeszélés folyt, több módosítást is megszavazott a küldöttbizottság. 
Emellett a jövőbeli terveket, illetve a 2030-as stratégiát is egyeztették.

RMKT–MKT találkozó
Június 25-én a Romániai Magyar Közgazdász Társaság újonnan megválasz-

tott elnöke, Gyerkó László, valamint a társaság két alelnöke, Gergely László Zol-
tán és Ványolós Előd, munkamegbeszélésre látogatott a Magyar Közgazdasági 
Társasághoz. Az MKT részéről Pleschinger Gyula, az MKT elnöke, Halm Tamás, 
az MKT elnökségi tagja, valamint Nagy Gábor Miklós titkárságvezető fogadta az 
RMKT képviselőit. A székházbemutatót követően Gyerkó László elnök úr tájé-
koztatta a vendéglátókat az RMKT új vezetésének céljairól, hangsúlyozva, hogy 
tovább szeretnék erősíteni az együttműködést nemcsak a Magyar Közgazdasági 
Társasággal, de a felvidéki és a vajdasági testvérszervezetekkel is. A beszélgetés 
során felmerült az MNB kiválósági ösztöndíjprogramja is és annak várható le-
bonyolítása. Hasonlóképpen szó esett a két szervezet évi vándorgyűléséről is: az 
MKT szeptember 6–8. között Debrecenben, az RMKT pedig október 5–6. között 
Sepsiszentgyörgyön tartja legnagyobb éves konferenciáját.

Kolozsvár
BizniszVitamin
2018. január 17-én a Bistro 1568 adott otthont az év első BizniszVitamin-

jának, amelynek előadója Tábori Viktor Etheal-alapító szakember volt. Prezen-
tációját Skype-előadásként hallgathatták meg az érdeklődők, és többek között 
az ICO-ról (Initial Coin Off ering) és a kriptopénzről beszélt. Tábori ismertette 
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az ICO-val végzett folyamatok jellegzetességeit, beszélt a Bitcoinról és rend-
szerének felépítéséről. A közönség kérdéseire adott válaszai kapcsán bemutatott 
néhány olyan példát is, amikor a kriptopénz által olcsóbb és megbízható egész-
ségügyi ellátáshoz tudják hozzásegíteni klienseiket. A gasztrobemutatón Berke 
Sándor főszakács különleges omletteket prezentált a résztvevőknek.

A februári BizniszVitamin központi témája a 4. ipari forradalom úttörőinek 
megismerése volt. Kováts Attila, a Promelek cég munkatársa előadást tartott a 
mesterséges intelligenciáról, illetve arról, hogy a cégek miként alkalmazzák ezt. 
A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret hódít mindennapjainkban (mint 
például a telefonon keresztül történő ügyintézés-fi zetés, beszédfelismerő funk-
ciók, digitális személyi asszisztens stb.), és ami biztos, hogy az új eszközökhöz, 
új technológiákhoz elengedhetetlenek az új folyamatok, illetve azok megértése.       
A Promelek esetében például kifejlesztettek egy olyan rendszert, amely segít ren-
deléseik kategóriákba helyezésében. A gasztrokülönlegesség is szorosan kapcso-
lódott a témához: Berke Sándor főszakács „okostortával” készült, amely kiváló 
ínyencség reggelire.

2018 márciusában a BizniszVitamin meghívottja Lőrinczi Zoltán volt, szak-
mai előadását a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségben (Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR) szerzett tapasztalataira építette, 
többek között a városi és vidéki mezőgazdászok, kistermelők számára elérhető 
pályázati és üzleti lehetőségekről beszélt. Lőrinczi kiemelte, hogy a fi atal, kez-
deményezőkészséggel rendelkező gazdálkodók számára jó lehetőség megfelelő 
reklám és logisztika által olyan vállalkozást indítani, amely segítségével a terme-
lők szervezett módon el tudják adni termékeiket. A rendezvény gasztroelőadásán 
Berke Sándor friss zöldségekből készült quiche-t készített az érdeklődők számára.

ONG tavaszi kiállítás
2018. március 24-én szervezte meg a Kolozsvári Francia Üzleti Klub a civil-

szervezetek (ONG-k) számára meghirdetett tavaszi kiállítását. Az idén az RMKT 
is részt vett a kiállításon, melyen a hirtelen felmelegedett, tavaszi időnek köszön-
hetően számos érdeklődő megfordult. Az egynapos program Kolozsvár központ-
jában, Mátyás király szülőházának termeiben kapott helyet, ahol a kíváncsi láto-
gató a 26 benevezett civilszervezet tevékenységi körét, programjait és termékeit 
ismerhette meg. A kiállítófelületen kívül a részt vevő szervezeteknek kerekasz-
tal-beszélgetések, műhelymunkák által is lehetőségük volt bemutatkozni a főként 
kisgyerekes családokból, turistákból álló közönségnek.
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Tisztújító közgyűlés
Az RMKT kolozsvári szervezete 2018. május 17-én tartotta tisztújító köz-

gyűlését. Az elkövetkező kétéves ciklusban, 2018–2020 között, a közgyűlés a kö-
vetkező személyeknek szavazott bizalmat: Keresztúri Zsolt elnök, illetve Simpf 
Norbert, Rácz Béla Gergely, Nagy Zsuzsanna, Filer Lóránd és Szőcs Endre alel-
nökök.

Marosvásárhely
Marosvásárhelyi tisztújítás
2018. február 2-án zajlott az évi közgyűlés és választás Lorenzovici László 

elnök vezetésével, aki bemutatta a szervezet által tervezett programokat, esemé-
nyeket, jövőbeni teendőket. Lorenzovici kifejtette, hogy fontos számára a csapat-
munka erősítése, az elnökség aktív munkássága a rendezvények szervezésében, 
a tagság aktivizálása és bővítése, a kommunikáció javítása a tagok között, fi ata-
lok mozgósítása, az RMKT-fi ókszervezetekkel való szorosabb együttműködés, 
illetve az eddigi sikeres projektek folytatása. A közgyűlésen részt vett tagokkal 
ismertették az RMKT Marosvásárhely újdonsült weboldalát is. Zólyomi Erika 
Klára leköszönő elnök bemutatót tartott az eddigi tevékenységekről, és elmond-
ta, hogy büszkeség tölti el, ha az eddigi tevékenységeikre gondol. A választás 
végső eredménye a következő: Lorenzovici László elnök; Zólyomi Erika Klára 
leköszönő elnök; Mészáros Oszkár választott elnök; Szilágyi Nándor alelnök; 
Gyepesi-Deák Erika alelnök; Nagy Gyula alelnök; Horváth Annamária pénztá-
ros; Szaknyéri Tünde irodavezető.

Pályázati előadás-sorozat
2018. március 7-én zajlott le az év első előadás-sorozata Marosvásárhelyen, 

melynek során Szilágyi Nándor tartott beszámolót a pályázatokkal kapcsolatos 
lehetőségekről: beszélt statisztikákról, sikerekről, buktatókról, és válaszolt a meg-
jelentek kérdéseire is. A rendezvény vendégelőadója, Ördögh Angéla pedig saját 
tapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel, amelyeket saját vállalkozásának pá-
lyázataival szerzett.

GDPR
2018. április 5-én Dumitrescu Csilla és Dumitrescu Marius előadók tár-

gyalták a GDPR-törvények hatását a közintézmények és vállalkozások életében.          
A Perla Hotel előadótermében zajló eseményen a meghívottak több intézkedést 
is ajánlottak az adatbiztonság kapcsán, illetve azt is kiemelték, hogy az egyének 
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természetes joga tájékoztatást kérni az érzékeny személyes adatokról, ezek keze-
léséről, tárolásáról, megsemmisítéséről, míg a cégek és intézmények kötelesek 
jelenteni minden érzékeny adatvesztést a szakhatóságnak, esetenként pedig a sze-
mélyes adat tulajdonosának.

Gazdasági Játék Klub
2018. április 6-án játékestet szervezett az RMKT marosvásárhelyi szerve-

zete, ahol a tagok családtagjaikkal együtt közösen kipróbálhatták a szervezet 
által újonnan beszerzett társasjátékokat. A Gazdasági Játék Klubot, kellemes, 
könnyed csapatépítő programként, minden hónap első péntekén megrendezik.

Értékesítési workshop
A 2018. április 19-én megrendezett egész napos workshop trénere Juhász 

Attila (Ipari Fórum) volt, aki interaktív módon mutatta be az értékesítés forté-
lyait, minden részt vevő cégnek külön személyre szabott és használható ötlete-
ket, tanácsokat adott. A képzés külön hangsúlyt fektetett az idő hasznos kihasz-
nálására, a feladatok fókuszálására, illetve arra, miképpen tudjuk munkapartne-
reinket megválogatni – mindezt azért, hogy elkerüljük a vállalkozásunkba való 
felesleges energiabefektetést.

RMKT–Caritas együttműködés
2018. május 18-án a sikeres vállalkozók sorozat meghívottjai ezúttal Szász 

Sándor (Lanka Hús) és Ludescher László voltak. Ezt követően az RMKT ma-
rosvásárhelyi szervezete megerősítette a Caritassal való együttműködését, 
amelynek célja, hogy az RMKT segítse a Caritas munkáját, és bekapcsolódjon 
a rászorulók támogatásába.

Könyvelői előadás
A marosvásárhelyi RMKT által szervezett 2018. július 2-i előadás a 

könyvelőknek szólt. Az előadás meghívottja, Peres Botond (LAB 36) többek 
között arról beszélt, hogy miként lehet megkönnyíteni nagyon profi , személy-
re szabott szoftverrel a könyvelők mindennapi munkáját. Az előadó kihangsú-
lyozta, hogy megfelelő technikai eszközökkel könnyűvé és hatékonnyá válhat 
az adatfeldolgozás: akár egy-két gombnyomással többórányi munkát is elvé-
gezhetünk. Az előadást követően Lorenzovici László, az RMKT marosvásár-
helyi szervezetének alelnöke ismertette a szervezet tevékenységi tervezetét a 
résztvevőkkel.
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Szatmárnémeti
Kerekasztal-beszélgetés: Work-life balance
2018. március 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett az RMKT szatmár-

németi szervezete, work-life balance témában. Dombi Tünde szatmárnéme-
ti RMKT-elnöknek a szovátai vezetői gyűlésről szóló beszámolóját egy rövid    
speed dating követette, amely során az új tagok megismerésére is lehetőség nyílt. 
A kerekasztal-beszélgetés két előadója, Csehi Krisztina és Kovács Tímea hasz-
nos tanácsokkal látta el a résztvevőket azzal kapcsolatban, hogy miként találják 
meg a munka és a magánélet között azt az egyensúlyt, amely számukra a legjobb. 
A nőnapra való tekintettel pedig a hölgy résztvevőket tulipánnal lepték meg a 
szervezők.

RIF
XVII. EFIKOT
2018. április 6–8. között zajlott a XVII. Erdélyi Fiatal Közgazdászok és Vál-

lalkozók Találkozója (EFIKOT), amelynek a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem adott otthont. A konferencia fő témái a startupok, a 
GDPR-intézkedések, pályázatok, illetve a mesterséges intelligencia kérdéskörei 
voltak. Márton Panna RIF-elnök köszöntője nyitotta a rendezvényt, majd kezde-
tét vette az öt plenáris ülés dr. Bakos Levente, Kodok Márton, Hild Imre, Szabó     
Levente és Rácz Attila előadásában. Ezt követően az IT-tech startupok, illetve a 
Vállalkozz sikeresen 30 év alatt szekciók zajlottak párhuzamosan, késő délután 
pedig a Trendek szekció meghívottjainak előadását hallgathatták meg a résztve-
vők. A Thinkonomy – a RIF partnerszervezete – által szervezett kerekasztal-be-
szélgetésen szó esett pályázatokról, vállalkozások indításáról és ehhez hasonló, 
kezdő és fi atal vállalkozók számára hasznos témákról. Az esemény zárómomen-
tumaként a marosvásárhelyi Navara tánccsoport kedveskedett egy rövid bemuta-
tóval, ezt pedig izgalmas kvízjáték és buli követte.
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