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Legalább másfél éves öt-
letelés, beszélgetés előz-
te meg az Udvarhelyszéki 

Fiatal Vállalkozók Szövetségé-
nek létrehozását, amelyet egy 
héten belül bejegyeztetnek. A 
szövetségnek tizenegy alapí-
tó tagja van, ugyanakkor ed-
dig huszonöt körülre tehető a 
csatlakozni szándékozók szá-
ma – tudtuk meg Miklós Csaba 
küküllőkeményfalvi vállalko-
zótól, akit az alapítók felkértek 
az elnöki tisztségre. Kijelentet-
te, az elnökséget és a tagságot 
is csak úgy vállalta, hogy abba 
nem szól bele a politika.

Vállalkozó barátaival ko-
rábban számtalanszor be-
széltek arról, hogy többéves 
tevékenységük alatt elértek 
arra a gazdasági szintre, ami-
kor időszerű lenne valamit a 
közösségért is tenniük. „El-
határoztuk, hogy létrehozunk 
egy szövetséget, amelyben 
azokat az információkat pró-
báljuk megosztani a kezdő 
vállalkozókkal, amelyeket mi 
nem kaptunk meg, és amiért 
mi rengetegszer ráfizettünk, 
pénzbírságokat kaptunk, gya-
korlatilag bekötött szemmel 
jártunk. Ezektől a buktatók-
tól szeretnénk megóvni a kez-
dő vállalkozókat”– ismertette 
Miklós Csaba.

A fiatal vállalkozókat 
fognák össze

A szövetség nem az Udvar-
helyszéki Kis- és Középvállal-
kozások Szövetsége (UKKSZ) 
ellen, hanem mellett jön létre 
– hangsúlyozta Miklós Csaba. 
„A szövetségen belül a mi el-
képzeléseink előbb-utóbb ütkö-
zésekhez vezettek volna, ezek 
elkerülése érdekében úgy gon-
doltuk, legjobb egy külön érdek-
szövetséget létrehozni. Jobb, 
ha külön úton járunk és ösz-
szedolgozunk, mint ha egy bu-
rokban széthúzás lenne. Ezzel 
nem a helyüket akarjuk átvenni, 
nem konkurenciát akarunk ne-
kik, hanem saját elképzeléseink 
szerint hozzátennénk a mun-
kájukhoz, és nyitottak vagyunk 
az együttműködésre. Reméljük, 
hogy ők is nyitottak lesznek. Az 
UKKSZ régi, jól működő szövet-
ség, de ezen belül nincs egy fi-
atalok számára megteremtett 
sáv. Ez a generáció másképp 
gondolkodik” – hangsúlyozta 
Miklós Csaba. A szövetség be-
jegyezése előtt nem közeledtek 
az UKKSZ-hez, de szándékában 
van megkeresni az elnököt – tet-
te hozzá. Az UFVSZ alapítói nem 
az UKKSZ-ből váltak ki, ugyan-
akkor azt a réteget célozzák 
meg, amely nem tartozik sehova.

Az idő dönti el, van-e rá igény

Érdekképviselet, gazdasági 
és jogi támogatás, pályázati le-
hetőségek ismertetése szerepel 
terveikben, a többiről az elnök 
megvalósítás hiányában egy-
előre nem akart beszélni, mi-
vel úgy véli, hogy jobb később 
az eredményekről beszámol-
ni. Annyit azonban elmondott, 
hogy az alapítók és a később 
csatlakozó tagok problémái-
ból készül egy prioritási lista. 
Ugyanakkor szeretnék feltér-
képezni a helyi cégek számát 
és a tevékenységi területeket, 
majd létrehozni egy adatbázist, 
amelyből a vállalkozói korosz-
tályról is információkat kap-
hatnak. „Elsődleges célunk, 

hogy a fiatal vállalkozók meg-
ismerjék egymást” – jelentette 
ki Miklós Csaba. Szerintük van 
igény a szövetségre, de úgy vé-
li, később derül ki, hogy lesz-e 
támogatottságuk. „Ez igazából 
csak akkor nyer bizonyosságot, 
ha néhány hónap múlva példá-
ul megnégyszereződik a tagok 
száma. Ha fél év múlva a fia-
tal vállalkozók úgy gondolják, 
hogy nincs rá igény, megállunk 
a projekttel, de mindenképp úgy 
véljük, hogy ezt most meg kell 
tennünk” – összegezte.

Nincs szükség 
még egy képviseletre

Amellett, hogy széthúzás-
nak tekinti a szövetség meg-

alakulását, politikai hátteret 
gyanít mögötte Nagy György, 
az UKKSZ elnöke. Sejtését az a 
tény támasztja alá, hogy koráb-
ban az alakulóban lévő szövet-
ség az RMDSZ e-mail-címéről 
küldött ki kérdőíveket. A ké-
sőbbi együttműködéssel kap-
csolatban megjegyezte, hogy 
„azért nem zárkózunk el tőlük, 
de nem értjük a megalakulást”. 
Ezt azért sem érti, mert a kö-
zel hatvantagú UKKSZ-nek már 
egy éve vannak fiatal vagy akár 
kezdő vállalkozóknak szóló 
projektjei. Meggyőződése, hogy 
nem szerencsés megosztani a 
vállalkozókat, márpedig ehhez 
vezet, ha több szervezet képvi-
seli őket. 

DÓSA ILDIKÓ

Nem konkurens, partner akar lenni a két szervezet

A fiatal vállalkozókat segítenék

Új ernyőszervezet alakul. Az udvarhelyszéki fiatal vállalkozók érdekeit képviselnék

Két szövetség is képviseli hamarosan az ud-

varhelyszéki vállalkozók érdekeit, hiszen a már 

negyedszázados múltra visszatekintő Udvarhelyi 

Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) 

mellett a napokban bejegyzik az Udvarhelyszéki 

Fiatal Vállalkozók Szövetségét. Az új érdekkép-

viselet tagjai nem versengeni, hanem együttmű-

ködni szeretnének az UKKSZ-szel.

ARCHÍV FELVÉTEL: MIHÁLY CSABA

Bővítik az e-ügyintézési szol-
gáltatásokat Udvarhelyen: az 
adók, illetékek és bírságok 
online befizetése mellett kü-
lönböző igazoló okiratokat, 
kérvényeket hamarosan már 
elektronikus úton is lehet igé-
nyelni illetve benyújtani a vá-
rosházára. Az online adófizetés 
lehetősége néhány éve már elér-
hető a lakosság számára, egy-
előre azonban úgy tűnik, az 
udvarhelyiek jobban szeretnek 
a hivatalnál sorban állni.

Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatalának megújult 
honlapján (udvarhely.ro), az 
e-ügyintézés fül alatt érhető el 
a központi, ghiseul.ro honlap, 
amelynek segítségével a befize-
téseket lehet intézni. A külön-
böző címszók alatt tájékoztató 
szöveg is olvasható. Az említett 
központi oldal mellett azonban 
a honlapon létezik a hivatal sa-
ját elektronikus ügyintézésé-
hez köthető lehetőség is, amely a 
Személyes javak, helyi adóink és 
illetékeink helyzete címszó alatt 
érhető el. Ennek használatához 
viszont a polgármesteri hivatal 

adóosztályán (a 6-os irodában) 
lehet belépéshez szükséges jel-
szót igényelni. Az ügyintézés-
hez azonban így is csak egyszer 
kell betérni a hivatalba, hiszen 
a hozzáférés megszerzése után 
otthonról bármikor megnézhető 
adózandó javaink listája, az ak-
tuális adótartozás, illetve az is, 
hogy van-e a nevünkre kiállítva 

közlekedési vagy parkolási bír-
ság – tájékoztatott a hivatal saj-
tóosztálya.

Minden egy helyen

Az ügyintézés megkönnyíté-
sét célzó bővítések folyamat-
ban vannak, egy részük már 
az idén elérhető lesz a lakos-

ság számára: a tervek szerint 
adóigazolásokat is lehet majd 
igényelni online, valamint kér-
vényeket, gépkocsikra behajtási 
engedélyeket, egyéb ügyinté-
zéshez szükséges dokumentu-
mokat is el lehet majd juttatni 
elektronikusan a polgármeste-
ri hivatal illetékes szakosztá-
lyaira. A honlapon egyébként 
múlt hét óta az összes egy lej-
nél nagyobb értékű közbeszer-
zési eljárás adatai is elérhetők. 
A közbeszerzési eljárásokra 
pályázó, ajánlatot tevő vállal-
kozók viszont továbbra is csak 
a központi közbeszerzési inter-
netes oldalon (a SEAP-on) tud-
nak pályázni.

Folyamatban 
az egyablakos ügyintézés

A fejlesztések mellett ezen-
túl is lesznek olyan hivatalos 
ügyek, amelyekért be kell tér-
ni a városházára. Az örökös 
sorbanállások és a bürokrati-
kus útvesztő felszámolásának 
megoldása lenne az egyabla-
kos ügyintézés, erre viszont 

még néhány hónapot vár-
ni kell. Mint a sajtóosztályon 
meg tudtuk, egy ilyen rendszer 
beveze téséhez óriási előkészí-
tő szá mí tástechnikai munkára 
van szükség.

Udvarhelyen 
hagyományosan szeretik

Mindettől eltekintve a hely-
béliek látszólag továbbra is az 
ügyintézés hagyományos for-
máját részesítik előnyben: noha 
2014 márciusa óta már Székely-
udvarhelyen is van lehetőség 
az adók online befizetésére, a 
lakosság zöme mégis szemé-
lyesen tér be a hivatal pénztárá-
hoz. 2014-ben 124-en, 2015-ben 
220-an fizették online az adóju-
kat, majd az előzetes bejelent-
kezés megszűnésével valamivel 
többen, 2016-ban 368-an, idén 
pedig 534-en éltek a lehetőség-
gel. Ez arányaiban nagyon ke-
vés, hisz Udvarhelyen 31 350 
adózó természetes és 1400 jogi 
személlyel számolnak.

KOVÁCS ESZTER

Bővülő online ügyintézés

Nem csak adóbefizetést, más ügyintézést is lehet majd online végezni
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