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A Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság en ge dé-
lyével és partnerségében, 

illetve a Communitas A la  pít-
vány támogatásával első kör-
ben hétalkalmasra tervezett, 
Biz nisz vitamin névre keresz-
telt eseménysorozatra érdekes 
és hasznos témákkal készül-
nek, amelyek mellé reggeli ha-
rapnivalót és kávét kínálnak 
a kezdeményezők. A szakmai 
részre gyakorlati tudással ren-
delkező szakembereket hív-
nak meg, akik az adott területen 
napi rendszerességgel dolgoz-
nak. A találkozókat minden hó-
nap második szerdáján reggel 
8 és 9 óra között tartják a Har-
gita Business Centerben (HBC). 
Az első, tegnap megrendezett 
bizniszreggeli témája a közbe-
szerzési eljárások rendszere 
volt, illetve az, hogy ezekről mi-
ként értesülhetnek az inkubá-
torház lakói.

Platform a kezdő 
vállalkozásoknak

„A bizniszreggeli mint műfaj 
meghonosításán túl célunk az, 
hogy munkát, kapcsolatrend-
szert és szakmai tudást nyújt-
sunk az inkubátorház lakóinak. 
A vállalkozói inkubátorház hon-
lapján tehát egy olyan plat-
formot tervezünk létrehozni, 
amelynek adatbázisát hetente 
frissítjük, reményeink szerint 
a megyei tanács és a helyi pol-
gármesteri hivatal által közölt, 
aktív és aktuális közbeszer-

zésekre vonatkozó informáci-
ók alapján, és célirányosan a 
nálunk tevékenykedő vállalko-
zóknak ki is küldünk egy listát, 
amelyben felhívjuk a figyel-
met a lehetőségekre” – ecsetel-
te Szakács-Paál István, a HBC 
ügyvezetője.

Lehetőség van, élni kell vele

A vitamindús reggeli mellett 
Bíró Barna Botond, Hargita Me-
gye Tanácsának alelnöke arról 
számolt be, hogy az átlátható-
ság kedvéért a megyei tanács 
mindent az elektronikus köz-
beszerzési rendszerben sze-
rez be. „Létrehoztunk már egy 
olyan platformot, amelyen kü-
lön a direkt vásárlásokra és a 
nagyobb licitekre is be lehet je-
lentkezni. Regisztrációhoz kö-
tött az az automatikus hírlevél, 
amelyet minden egyes újdon-
ság, újabb közbeszerzés esetén 
elküldünk. Továbbá nemcsak a 
megyei önkormányzat, hanem 
az alárendeltségébe tartozó in-
tézmények közbeszerzései is 
elérhetők ezen az oldalon” – so-
rolta az elöljáró. Mint elmondta, 
a nagyobb munkálatokat (pél-
dául a megyei utak karbantar-
tását) több kis tételre osztva 
bocsátották licitre, azt remél-
ve, hogy így a helyi, kisebb vál-

lalkozások is munkához jutnak. 
„Negatív tapasztalatról kell vi-
szont beszámolnom, hiszen 
úgy látjuk, a kisebb helyi cé-
gek nincsenek felkészülve arra, 
hogy egy ilyen jellegű munká-
latra megfelelően pályázzanak. 
Nem teljesen értik, mit kér tő-
lük a törvény és a kiíró, ezért 
félreértések történnek” – ma-
gyarázta. Azok a vállalkozók, 
akiknek ajánlata nem felel meg 
a kiírás kritériumainak, auto-
matikusan kizáródnak a licit-
ből, majd az eredményeket nem 
értvén óvást nyújtanak be. „Az 
ilyen óvások sok gondot okoz-
nak, hiszen a közbeszerzés 
elakad, és nem tudjuk elvégez-
tetni a szükséges munkákat” – 
tette hozzá Bíró Barna Botond. 
Épp ezért Hargita Megye Ta-
nácsa tanácsadással és útmu-
tatással kíván segíteni a helyi 
vállalkozásoknak, hogy a meg-
teremtett lehetőségekkel élni 
tudjanak. Az aktív megyei köz-
beszerzések lajstroma egyéb-
ként a www.achizitiipublice.
judetulharghita.ro oldalon bön-
gészhető.

Smart City – lehetőség 
a szakcégeknek

Egységes, a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására vonat-

kozó szabályzat Székelyudvar-
hely Polgármesteri Hivatalánál 
is készült – számolt be Jakab 
Attila városmenedzser. Ennek 
hozadékaként a 13 ezer lejt 
meghaladó értékű licitek listá-
ját nyilvánosságra hozza a hi-
vatal. Ezek a www.udvarhely.
ro honlap Gazdaság című me-
nüpontja alatti Közbeszerzések 
fül alatt lesznek listázva. „A vá-
rosvezetés érdeke, hogy minél 
több helyi vállalkozás kapjon 
munkát, viszont a tapaszta-
lat azt mutatja, hogy a liciteken 
legtöbbször más megyékben 
bejegyzett cégek viszik el a 
munkákat, és az együttműkö-
dés akadozik. A közbeszer-
zésekre vonatkozó törvények 
miatt a befolyásunk minimális 
az eljárás során, csupán a tá-
jékoztatással tudjuk segíteni a 
helyi vállalkozókat” – magya-
rázta a városmendezser. A to-
vábbiakban említést tett arról, 
hogy Székelyudvarhely is csat-
lakozni kíván az ún. Smart City 
projekthez (amely az ország-
ban egyre népszerűbb), a HBC 
zömmel IT-szektorból szár-
mazó lakóinak ezen a téren 
volna lehetőségük munkákhoz 
jutni. „Nem egyeszerű egyéb-
ként eldönteni még a hivatali 
berkekben sem, hogy az alap-
infrastruktúra fejlesztésére – 

aszfaltozás, közművesítés stb. 
– vagy a smart beruházásokra 
kellene koncentrálni. Nehéz el-
dönteni, hogy melyik fontosabb, 
valószínűleg mindkettő. Hiszek 
abban, hogy ezeket párhuza-
mosan kell csinálni, és ebben 
a vállalkozói inkubátorház kö-
zösségének nagy szerepe lehet” 
– tette hozzá Jakab.

A minőség is fontos

Györgyei Szabó Magdolna, az 
Udvarhelyszéki Kis- és Közép-
vállalkozások Szövetségének 
ügyvezetője elmondta, a helyi 
vállalkozások szintjén nincs 
formális platformja a különbö-
ző munkák megrendelésének, 
viszont a helyiek előnyben ré-
szesítik a helyi vállalkozáso-
kat. Ez a fiatal vállalkozóknak 
nagy előny, tette hozzá, viszont 
figyelni kell arra, hogy az elvég-
zett munka minőségi legyen. 
„Udvarhely és Udvarhelyszék 
kicsi, jól ismerik egymást az 
emberek és a vállalkozók, ha 
valaki egyszer elront valamit, 
annak nagyon gyorsan híre 
megy. Tehát nagyon kell figyel-
niük a most induló cégeknek, 
hogy teljesítsék azt, amit vállal-
nak, és ne vállalják túl magu-
kat” – tanácsolta.

KOVÁCS ESZTER

Szakmai kerekasztal-megbeszélések sorozata a Hargita Business Centernél

Bizniszreggeli gazdaságmorzsákkal

Kiadós volt a reggeli. Az inkubátorház közössége a közbeszerzési eljárásokról tájékozódhatott

Bizniszreggelire hívott 

a székelyudvarhelyi 

vállalkozói inkubátor-

ház: a térségünkben 

még újdonságnak 

számító rendezvény 

célja az udvarhelyszéki 

vállalkozók szakmai 

tudásának fejlesztése 

és az együttműködés 

megerősítése.
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Stratégiai partner: Hargita Business Center és az Udvarhelyi Híradó

Az információtechnológiai 
(IT) szektor folyamatosan fejlő-
dik, és ez az egyik olyan terület, 
amelyben akár Udvarhelyről is 
könnyen ki lehet lépni a nem-
zetközi porondra. Az ezt meg-
célzó fiatal vállalkozóknak jó 
helyszín a székelyudvarhelyi 
vállalkozói inkubátorház, főleg 
a kapcsolatépítés miatt, vall-
ják a lakók.

Dávid Attila, Brok Szabolcs, 
Pap Lehel, valamint Nagy Vil-
mos a 2017 májusában bejegy-
zett Helisedge Solutions and 
Hardware nevű szoftverfejlesz-
tő cég keretében egyéni, illetve 

vállalati szoftverek tervezésével 
és kivitelezésével foglalkozik.

„Mindig is szerettünk volna 
és még mindig szeretnénk vala-
mi maradandót alkotni, valami 
olyan értéket teremteni, amely-
re büszkén tekinthetünk visz-
sza. Ehhez elengedhetetlen volt 
az, hogy saját vállalkozást in-
dítsunk, hiszen csak akkor tu-
dunk saját ötleteinken dolgozni, 
ha megfelelő mennyiségű idő és 
anyagi háttér áll rendelkezé-
sünkre. Az előbb említetteket 
tekintjük legfőbb motivációnk-
nak” – magyarázta a cégalapí-
tás miértjét Brók Szabolcs, a 

Helisedge Solutions and Hard-
ware webfejlesztőként dolgozó 
társalapítója.

Mint a fiúk kérdésünkre el-
mondták, főbb tevékenységük a 
natív mobil alkalmazások terve-
zése és megvalósítása Android 
és IOS operációs rendszerekkel 
működő eszközökre, CMS ala-
pú weboldalak (Wordpress) fej-
lesztése, illetve egyedi igényeket 
kielégítő weboldalak fejlesztése 
keretrendszerek (frameworkok) 
segítségével, UI, illetve UX design, 
valamint informatikai tanács-
adás. Állítják, nagy hangsúlyt 
fektetnek a klienseikkel való kap-

csolat kiépítésére, ápolására és 
elvárásaik teljesítésére. Fontos 
számukra, hogy minőségi szol-
gáltatást nyújtsanak, ezért fo-
lyamatosan fejlesztik magukat. 
Cégpolitikájuk pedig az, hogy 
más vállalkozásokkal jobb szim-
biózisban élni, mint konkuren-
sekként kezelni őket.

„Véleményünk szerint az inku-
bátorház nagyon jó kezdeménye-
zés a régióban. Amint hallottunk 
róla, rögtön elkezdtünk informá-
ciókat gyűjteni, így már az elején 
világossá vált számunkra, hogy 
ott a helyünk” – mondta a cég 
designer társalapítója, Nagy Vil-

mos. Hozzátette, szerintük kez-
dő vállalkozók számára nagyon 
jó lehetőséget jelent, ha már az 
indulásnál több fiatal és hasonló 
gondolkodású vállalkozóval ta-
lálkoznak és dolgoznak.

„Meggyőződésünk, hogy 
minden kezdő vállalkozó ren-
geteg bürokratikus problémába 
ütközik, amelyek megoldásá-
ban az inkubátorház ügyveze-
tő csapata rögtön segítő kezet 
nyújt” – fogalmazták meg po-
zitívumként a Helisedge prog-
ramozói.

BERKECZI ZSOLT,
Harghita Business Center

Maradandót alkotnak




