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Bölöni Farkas Sándor Közgazdasági Alapítvány
az erdélyi magyar közgazdászképzésért

A Budapesti Közgazda-
ság-tudományi Egyetem
mindig is szakmai és emberi
kötelességének tartotta,
hogy a rendelkezésre álló
eszközökkel hozzájáruljon a
határainkon túli magyarság
közgazdasági kultúrájának
gazdagításához. Ennek
megvalósítása érdekében a

Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem

1992-ben megalapította a Bölöni Farkas Sán-

dor Közgazdasági Alapítványt.

Az Alapítványt kezdetektõl a Vállalatgaz-

daságtan Tanszék gondozta. Biztosította az Ala-
pítvány mûködéséhez szükséges infrastruktúrát
(tárgyi és informatikai feltételeket). A kurátorok
legaktívabb tagjai is a Tanszék munkatársai közül
kerültek ki.

Az Alapítvány elsõdleges tevékenységi terüle-
te: a közgazdasági és a gazdaságtani oktatás. Ezen
belül az Alapítvány mûködése kiterjed még

• a határainkon túl élõ magyar értelmisé-
giek posztgraduális képzésének szervezésére és
támogatására,

• az elméleti és gyakorlati közgazdasági
és gazdaságtani ismeretek gyarapítását célzó prog-
ramok szervezésére és támogatására, valamint

• a széles értelemben vett közgazdasági
érdeklõdés igényeinek kielégítésére.

A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyete-
met (BKE) az Egyetem Vállalat-gazdaságtan Tan-
széke által egy tanéven keresztül szervezett to-
vábbképzési program tapasztalatai ösztönözték az
Alapítvány létrehozatalára. Az 1990/91. tanév
programja két részbõl állt. Az elsõ felében a BKE

oktatói és gazdasági szakemberek utaztak Kolozs-

várra és Székelyudvarhelyre minden hétvégén,
ahol gazdasági területen dolgozó kollégáknak tar-
tottak közgazdasági és gazdaságtani elõadásokat.
A program második fele egy kéthetes, bentlakásos

intenzív továbbképzési program volt Budapesten,
ahol az elõadássorozatot látogató kollégák közül
60 fõ vett részt. E program sikere, és a felmerülõ
igény késztette a BKE-t arra, hogy hasonló progra-
mokat szervezzen, és arra Alapítványt hozzon
létre.

Az Alapítvány elsõ programja egy kétéves, nap-

pali tagozatos posztgraduális képzés megszervezé-
se volt 1993–1995 között. Ennek keretében 23 ro-
mániai felsõfokú végzettséggel rendelkezõ
hallgató szerzett gazdálkodási szakos diplomát a
Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem
Posztgraduális Karán. Az oktatási programban a
BKE oktatói mellett felkért, külsõ szakemberek is
részt vettek.

Az elsõ program után az Alapítvány kuratóriu-
ma úgy döntött, hogy a továbbiakban rövidebb
posztgraduális szaktanfolyamok szervezését he-
lyezi mûködése középpontjába. A kuratórium dön-
tésére azért került sor, mert az idõközben kitelje-
sedõ mikrogazdasági változások a gyakorlat felõl a
rövidebb idõtartamú programok iránti igényt ha-
tározottabban fogalmazták meg. Az elsõ rövid idõ-
tartamú program keretében 1996/97-ben egy
összesen héthetes (2+2+3 hét) posztgraduális gaz-
dálkodástani szaktanfolyamot szerveztünk, ame-
lyet összesen 23 fõ fejezett be sikeresen. 1998-ban
az elõzõ programhoz hasonlóan egy hathetes
(2+2+2 hét) szaktanfolyamot indítottunk, melyet
21 hallgató fejezett be, akik Szlovákiából, Ro-

mániából és Ukrajnából vettek részt a prog-

ramon. Az 1999-ben lebonyolított kéthetes inten-
zív tanfolyamunk célja azon oktatók szakmai és
nyelvi továbbképzése volt, akik a határon túli te-
rületeken, felsõfokú oktatási intézményekben köz-
gazdasági jellegû tárgyakat tanítanak. Az Alapít-

vány patronálja a kolozsvári közgazdászhallgatók

szakmai táborait és számukra magyarországi ta-

nulmánykörutat szervezett.

A szaktanfolyami képzési forma mellett az Ala-
pítvány szakmai és anyagi támogatásban részesíti
azon határon túli hallgatókat, akik közgazdaság-
tani és gazdálkodástani Ph.D-programra nyer-
tek felvételt, és határozott szándékuk, hogy a ha-
táron túl részt vegyenek a felsõfokú
közgazdaságtani, ill. gazdálkodástani oktatásban.

Annak érdekében, hogy a Ph.D-programra jelent-
kezõk a felvételi vizsgán eredményesen szerepelhes-
senek, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és
Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástani
Ph.D-programjának Szakbizottsága a Bölöni Alapít-
vánnyal közösen felkészítõ tanfolyamot szervezett a
határainkon túli magyar jelentkezõk számára.
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Az Alapítvány 2000 májusában vállalta a
Torockón hagyományosan megrendezésre
kerülõ kolozsvári közgazdászhallgatók
(KGK) táborának szakmai irányítását, elõ-
adók meghívását „Államháztartás – Pénzügyek”
témakörben. Az Alapítvány szakkönyvek vásárlá-
sával gyarapította a KGK szervezõdõ könyvtárát.
A diákok érdeklõdésére való tekintettel, itt szüle-
tett meg a tábor folytatásának gondolata, mely egy
magyarországi tanulmánykörút keretei között si-
keresen megvalósult.

A 2001. év örvendetes eredménye volt a hatá-
ron túli magyar nyelvû felsõfokú közgazdasági
képzés beindulása egyrészt a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem keretei között
Csíkszeredában, másrészt Révkomáromban a
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigaz-
gatási Egyetem székhelyen kívüli képzésén. Az
Alapítvány fõ feladatának tekinti a határon túli

magyar nyelvû közgazdászképzés támogatását. A
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(EMTE) Csíkszeredai Karán folyó angol nyelvi
képzés támogatása érdekében az Alapítvány és az
International House (IH) mint szakmai tanácsadó,
sikeres tárgyalásokat folytatott a Sapienta Alapít-
vány kuratóriumával az angolnyelv-tanítás szín-
vonalának emelése érdekében. A Bell Iskolák Kft.
2000 kötetes angolnyelvkönyvekbõl álló könyvtá-
rát az Alapítvány eljutatta az EMTE csíkszeredai
és kolozsvári karára.

Az EMTE csíkszeredai könyvtárának fejleszté-
se érdekében az Alapítvány összeállította a fonto-
sabb gazdasági, társadalomtudományi folyóiratok
listáját és ezek éves elõfizetését is finanszírozta. A
szóban forgó könyvtár könyvállományának bõvíté-
séhez színvonalas közgazdasági, jogi és szociológi-
ai könyvek vásárlásával és könyvadományok gyûj-
tésével is hozzájárult.

2002 májusában az Alapítvány pályázatot írt
ki egy hónapos budapesti kutatói ösztöndíjra hatá-
ron túli oktatók számára. Az Alapítvány a pályá-
zatot elnyert oktatók számára az általuk kutatott
területen belül szakmai konzultációk megszerve-
zését, számítógépes hozzáférhetõség biztosítását
vállalta, valamint finanszírozta szállásukat, tö-
megközlekedésüket és 50 000 Ft. ösztöndíjban ré-
szesítette õket. A program sikeresen zárult, az ok-
tatók a Budapesten töltött idõt maximálisan
kihasználták, mind a fellelhetõ szakirodalom ta-

nulmányozásában, mind szakmai kapcsolataik
bõvítése érdekében.

Az Alapítvány mûködésének operatív céljait és
annak megvalósulását egy 10 fõs Kuratórium ha-
tározza meg, ill. kíséri figyelemmel. Az Alapít-
vány tevékenységének megvalósulásáért a Kura-
tórium titkárai felelõsek. Irányításukkal az
operatív teendõket az Alapítvány programiroda
vezetõje látja el.

Az Alapítvány kuratóriumának elnökei voltak:

Chikán Attila majd Csák János.
Az Alapítvány kuratóriumának jelenlegi és

volt tagjai: Czakó Erzsébet, Király Júlia, Kocsis
Károly, Köllõ János, Lantos Csaba, Lengyel Lász-
ló, Pálfi József, Szajkó Lóránt, Szász János, Ve-
ress József.

Az Alapítvány munkájával kapcsolatos opera-
tív teendõket kezdetben Pálfi Ildikó látta el, majd
Kiss Márta vette át tõle ezt a feladatot.

Kiss Márta
BKÁE, Budapest

Bandi András

GOLGOTÁNK

Mikor az elsõ szeg
a kereszt fájába
fájón behasított,

már mindenki tudta:
Tévedtek a bírák!
És a nép, az arcát

eltakarva, hátat fordított,
s remegve földre borult,

bár alig pár órája
„Feszítsd meg-et!” ordított.

Vak, sötét félelem
szállt alá a tájra.

Mindenki remegett
ott fenn a Golgotán,

s Isten feláldozta
EMBERFIÁT

a hitnek oltárán.


