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FORRÁS: HARGITA BUSINESS CENTER

„Ez volt az első ilyen jel-
legű utunk, amikor 
néhány cégvezetőt sike-

rült elvinni külföldi tapasztalat-
szerzésre, ahol neves külföldi 
vállalatok, mint az Amazon, az 
Airbnb vagy a Microsoft – hogy 
csak a legismertebbeket em-
lítsem – adtak elő. Termé-
szetesen színvonalas startup 
versenyek is voltak, ahol az el-
ső helyezettek komoly támo-
gatást nyerhettek projektjeik 
megvalósításához” – magya-
rázta a Hargita Business Center 
igazgatója. Szakács-Paál István 
hozzátette, különleges élmény 
volt egyébként a labdarúgó-
Eb helyszínén, a lvivi stadion-
ban előadásokat hallgatni, de 
a szervezők hozzáértését jel-
zi, hogy egyszerre több helyen 
is színvonalas előadások zajlot-
tak, például a város szórakozó-
helyein.

A város szépségét emelték 
ki az inkubátorház lakói is, 
Kovács Zoltán, az Encoding 
Point honlapokat és szoftvere-
ket fejlesztő vállalkozás veze-
tője például meglepetésének 
adott hangot, hisz elmondása 
szerint egy lepukkant helyre 
számított, ennek ellenére gyö-
nyörű épületek, közterek fo-
gadták őket. Kovács egyébként 
tapasztalt programozóként azt 
mondja, számára nem nyújtott 

akkora élményt a konferencia, 
ami a szakmai részt illeti, mert 
az előadások nagy része inkább 
álláshirdetésekről szólt.

„Lehet, hogy túlságosan nagy 
elvárásokkal indultam útnak, 
ez lehet az oka, de azt tapasz-
taltam, hogy minden cég inkább 
saját magát fényezte, mintsem 
a gyakorlatiasságra fektesse a 
hangsúlyt. Jött egy pali példá-
ul a Microsofttól, aki beszélt 
arról, hogy mennyi minden jót 
csináltak, de nem jött konkrét 
példákkal. Ezt hiányoltam” – 
fogalmazta meg tapasztalatait 
Kovács Zoltán.

A munkaerő-toborzáson volt 
a hangsúly az előadásokon 
Brók Szabolcs szerint is, aki a 
Helisedge Solutions and Hard-
ware fejlesztő cég alapítója-
ként vett részt a konferencián. 
De számára nagyobb élményt 
nyújtott, ugyanis a színvonalas 
startup versenyek lenyűgözték. 
„Engem a startup verseny érde-
kelt igazából, hisz korábban volt 
egy ötletünk. A konferenciától 
azt vártam el, hogy betekintést 
nyerhessek ezekbe a verse-
nyekbe. Ez az elvárásom ab-
szolút teljesült” – magyarázta. 
Elmondta, hogy a startup ver-
seny első helyezettje a Senstone 
nevű hangjegyzetelő kütyü volt, 
amely a Kickstarteren már be-
zsebelt egy komoly összeget, 

ám a szériagyártás még nem 
indult el, ezen valószínűleg a 
mostani helyezés segít.

„Az IT Aréna Lviv városhoz 
képest nagyon nyugatias volt, 
teljesen más világnak tűnt, 
ahogy a városból kimentünk 
és beléptünk az arénába. Na-
gyon jó volt a konferencia szer-
vezése, és voltak színvonalas 
előadások. A startup projek-
tek kissé csalódáskeltők vol-
tak, alulmaradt a konferencia 
színvonalától. Ugyanakkor a 
konferencia területén lévő stan-
doknál nem nagyon láttunk új 
fejlesztéseket” – sorolta élmé-

nyeit Zongor Attila, a No Limit 
Web-Solution cég egyik alapí-
tója. A cég másik vezetője, Zon-
gor Zsolt azt mesélte el, hogy a 
konferencia területén lehetőség 
volt kipróbálni a BMW új „i” tí-
pusú autóit, de csak ukrán haj-
tásival. „Kicsit furcsa volt, mivel 
ez egy nemzetközi IT-konferen-
cia keretén belül történt. Abszo-
lút pozitívum volt egyébként, 
hogy kitűnő söreik vannak” – 
tette hozzá.

A konferencia után az inkubá-
torház igazgatója úgy összegez-
te, hogy „tapasztalatnak nagyon 
jó volt”, és jövőre is pályáznak 

majd hasonló szakmai út szer-
vezésére a Communitasnál, de 
elsősorban magyar vagy román 
szervezésű eseményben gondol-
kodik. „Az ukrajnai út nagyon 
jó volt, hisz azért megtapasz-
taltuk, miről is szól az európai, 
kelet-európai startup ökoszisz-
téma, de jövőre mindenképp 
olyan rendezvényen szeretnénk 
részt venni, ahol bemutathat-
juk az itt dolgozó cégeket, illet-
ve magát az inkubátorházat is” 
– summázta a tanulságot Sza-
kács-Paál István.

BERKECZI ZSOLT,
Hargita Business Center

IT-konferencián jártak az inkubátorház lakói

Meglepték őket az ukrán startupok

Kelet-Európa legnagyobb IT-konferenciáján vett részt az inkubátorház csapata

Szeptember 29. és október 1. között Ukrajná-

ban rendezték meg Kelet-Európa legnagyobb 

IT-konferenciáját, az IT Arenát. A térség legna-

gyobb információtechnológiai rendezvényén 

a Communitas Alapítvány támogatásának kö-

szönhetően mi is – a Hargita Business Center 

vállalkozói inkubátorház vezetősége, illetve az 

inkubátorházban tevékenykedő tíz IT-cég – részt 

vettünk, hogy a bentlakók a lehető legközelebbről 

tapasztalják meg az IT-s történéseket.

A Hargita Business Center és az Udvarhelyi Híradó stratégiai partner.

Cégalapítás, cégmódosítás, 
alapítványok, egyesületek, va-
lamint egyéni és családi vállal-
kozások bejegyzésével, illetve 
felszámolásával foglalkozik a 
Hargita Business Center vállal-
kozói inkubátorház Botlex Mas-
ter nevű bentlakó vállalkozása. 
Az ügyvezető, Boțog Nistor vál-
lalkozásának bemutatását az-
zal kezdte, hogy a törvényes 
lehetőségek alapján igyekeznek 
szolgáltatásaikat a vállalkozók 
igényeire szabni. Szerinte egy 
új cég életében lényeges lépés 
a megfelelő vállalkozási forma 
kiválasztása, ezért megfontolt 
döntést igényel.

„Munkatársaink ingyenes 
adótanácsadás keretében fel-
mérik a vállalkozó igényeit, be-
mutatják az egyéni vállalkozás, 
illetve a korlátolt felelősségű 
társaság előnyeit és hátránya-

it, összehasonlítják a bennük 
rejlő lehetőségeket, hogy a kli-
ens a leghatékonyabb döntést 
tudja meghozni” – mondta a 
cégbejegyzéssel foglalkozó jog-
tanácsos.

A cégbejegyzés mel let t  
egyébként a fordítás is szere-
pel szolgáltatásaik között: saját 
fordítóik angol, német, francia 
és magyar nyelven is elkészítik 
a cégkivonatok, illetve társasá-
gi szerződések fordítását.

Külföldi természetes sze-
mély vagy társaság bármikor 
alapíthat céget Romániában, 
Székelyföldön, illetve létrehoz-
hat kereskedelmi képviseletet, 
azonban fontos, hogy amennyi-
ben a cégalapító nem rendelke-
zik belföldi igazolt lakcímmel, 
mindenképp szüksége van egy 
megbízható személyre, aki eljár 
a cégbejegyzés ügyében – ma-

gyarázta Boțog Nistor. „A kül-
földi klienst a közjegyző előtt 
is képviselni tudjuk, a fordítá-
sokért, illetve műveletekért fe-
lelősséget vállalunk” – tette 
hozzá.

Érdekességként említette, 
hogy hamarosan kintlévősé-
gek kezelésével is foglalkoznak 
majd: a határidőn túli kintlé-
vőségek kezelése ugyanis ko-
moly és sajnos mindennapos 
probléma. Ehhez hasonló szol-
gáltatást egyébként nem sok 
környékbeli vállalkozás nyújt. A 
közeljövőben két jogásszal bőví-
tik a csapatot, akik erre a terü-
letre fokuszálnak majd.

Udvarhelyszékről jegyzik be a 
legtöbb céget

Udvarhelyen, illetve Udvar-
helyszéken nagyon nagy a vállal-

kozási kedv – tapasztalja Boțog 
Nistor. „Bár a cégbejegyzések-
kel foglalkozó vállalkozások for-
galmát a megyeszékhelytől való 
távolság is növeli, a kollégákkal 
egybenhangzóan az a vélemé-
nyünk, hogy a vállalkozási ked-
vet illetően a megye más térségei 
előtt járunk” – fogalmazott.

Weben is szolgáltatunk

A szakember szerint a szol-
gáltatások területén van a leg-
több cégbejegyzés, azonban a 
webshopok ideje is elérte Ud-
varhelyt. „Azt tapasztaljuk, 
hogy egyre többen szeretné-
nek az interneten kereskedni, 
őket igyekszünk útba irányíta-
ni, hogy tudják, jogi szempont-
ból pontosan mi egy webáruház 
indításának feltétele” – mondta.

Noha a felszámolás szót el-

ső hallásra a csődeljárással 
kapcsoljuk össze, a szakem-
ber szerint nem feltétlenül kell 
pesszimistának lenni, amikor 
azt állítjuk, Udvarhelyszéken 
van igény a cégfelszámolásra is. 
„Nagyon sok esetben előfordul, 
hogy a vállalkozó meggondol-
ja magát és más beruházásba 
kezdene. Ilyenkor jön szóba a 
cégfelszámolás mint lehetőség” 
– magyarázta a szakember.

Kapcsolati tőkére leltek

Több könyveléssel foglalkozó 
cég is van az inkubátorházban, 
melyekkel ha megismerke-
dünk, mindannyiunk számára 
új lehetőségek nyílhatnak. Fon-
tos szempont volt ugyanakkor, 
hogy jó áron egyedülálló feltéte-
lek adottak egy új vállalkozás-
nak – mondta Boțog Nistor.

Lassan a webre költözünk




