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Elrajtolt tegnap az Erdélyi 
Mentorprogram, amelynek 
célja, hogy a több éve, évtize-
de jól működő vállalkozások 
támogassák az induló cé-
geket, rövidüljön a tanulási 
folyamat, kapcsolati hálót 
hozzanak létre a vállalkozók, 
a különböző régiók között.

 » BÁLINT ESZTER

A sikeres vállalkozások ta-
pasztalatainak átadása és 
a közösségépítés egyaránt 

célja a magyar Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság Erdélyi Mentorprog-
ramjának, amely tegnap rajtolt el, 
és a Pro Economica Alapítvány, 
valamint a Design Terminál együtt-
működésével valósul meg. A júni-
us végén záruló programban több 
mint harminc erdélyi nagyvállalko-
zó mentorrá képzése valósul meg, 
akik mintegy hetven erdélyi kis- és 
közepes vállalkozónak nyújtanak 
majd segítséget vállalkozásuk sike-
res működtetéséhez.

Az első online képzés megnyitó-
ján Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára felidézte, a programot 
2019-ben Vajdaságban indították el 
elsőként, és most Erdélyben is meg 
tudták kezdeni. Mint részletezte, a 
mentorprogram lényege, hogy több 
évtizede működő, sikeres vállal-

POTÁPI: A HELYI MAGYAR TÁRSADALMAT ÉS A MAGYAR GAZDASÁGOT IS ERŐSÍTI AZ ERDÉLYI MENTORPROGRAM

Egymást segítik, közösséget építenek a vállalkozók

Egységben az erő. Az Erdélyi Mentorprogram egyik célja egy átfogó kapcsolati háló kiépítése

 » A mentorok-
hoz fordulva az 
államtitkár alá-
húzta: fontos a 
tevékenységük, a 
magyar nemzetet 
erősítik, és jövőt 
tudnak mutatni 
Erdély számára. 

kozások átadják tapasztalataikat az 
induló vagy éppen indulni készülő 
vállalkozóknak, továbbá kapcsolati 
hálót is kívánnak szőni az üzletembe-
rek és a régiók között.

„A magyar nemzetpolitikában 
2014–2015 óta fontos, hogy a hagyo-
mányos támogatási rendszer mellett 
– amely alapvetően a kultúrát, az 
oktatást, a szociális és egészségügyi 
szférát érinti – egyre nagyobb hang-
súlyt fektessünk a szülőföldön való 
boldogulásra” – fogalmazta meg 
köszöntőjében Potápi Árpád János. 
Példaként a szakképzés fejlesztését 
és a gazdasági támogatási rendszer 
kidolgozását említette. Utóbbi – mint 
mondta – tőkebevonást is jelenthet, 

de azt is, hogy különböző programok-
kal, fejlesztésekkel tudják megerősí-
teni a közösségeket.

„Örülünk, hogy tízezres nagy-
ságrendben vannak vállalkozások, 
amelyek az elmúlt esztendőkben je-
lentős támogatásokat tudtak szerez-
ni a magyar kormánytól, és magyar 
embereknek tudnak jövőt nyújtani” 
– mondta az államtitkár, emlékez-
tetve, ismert tény, hogy a magyar 
vállalkozók elsősorban magyar em-
bereket foglalkoztatnak. „Külhoni 
magyar vállalkozókat támogatni 
nem kidobott pénz, hanem a ma-
gyar adóforintokban is megtérül, a 
magyar gazdaságot is erősíti” – szö-
gezte le Potápi. Rámutatott: a men-

torprogrammal is a helyi magyar 
társadalmat erősítik, ám a magyar 
gazdaságra is pozitív hatással van 
ez a fejlesztés.

A mentorokhoz fordulva az ál-
lamtitkár aláhúzta: fontos a te-
vékenységük, a magyar nemzetet 
erősítik, és jövőt tudnak mutatni 
Erdély számára. Potápi egyúttal 
jelezte, reméli, hogy a program Er-
délyben is sikeres lesz, ahogyan a 
Vajdaság esetében is csak sikerek-
ről tudnak beszámolni.

Kozma Mónika, az erdélyi Pro Eco-
nomica Alapítvány vezetője köszön-
tőjében a kapcsolati tőke fontosságát 
hangsúlyozta, ez a mentorprogram 
pedig meglátása szerint ezt is szol-
gálja. „Feladatunk az is, hogy a vál-
lalkozói közösségeket megpróbáljuk 
közösséggé építeni. Anyagi források 
nélkül nehéz gazdaságot építeni, de 
szükség van arra a bizonyos szikrára. 
Úgy vélem, hogy mind az alapítvány, 
mind a mentorprogram fő célja, hogy 
kiépítsük azt a közösséget, amelynek 
keretében legyen mindig, akihez a 
vállalkozók forduljanak” – fogalma-
zott Kozma Mónika.

Arra is ráirányította ugyanakkor a 
fi gyelmet, hogy nagy a szakemberhi-
ány Erdélyben, így szerinte a mentor-
program során elindulhatna egyfajta 
együtt gondolkodás egy képzési prog-
ramról, hogy a jövőben ne jelentsen 
gondot a vállalkozások számára, 
hogy miután elkészülnek egy beruhá-
zással, óriási kihívást jelent a megfe-
lelő szakemberek megtalálása.
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Hitel az uniós 
helyreállítási alapra

Az Európai Bizottság évente átla-
gosan 150 milliárd euró kölcsönt 

venne fel a tőkepiacokról 2026-ig, a 
koronavírus-járvány okozta gazdasági 
válságot ellensúlyozni hivatott Next 
Generation EU (NGEU) néven meghir-
detett 750 milliárd eurós helyreállítási 
alap fi nanszírozásához – jelentette 
be tegnapi sajtótájékoztatóján a 
brüsszeli testület. A bevont források 
teljes összege így jelenlegi árfolyamon 
mintegy 800 milliárd eurót fog kiten-
ni, amelynek visszafi zetése a testület 
számításai alapján 2058-ig tartana.
Johannes Hahn költségvetésért felelős 
uniós biztos a szerdai sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy a bizottság 
fi nanszírozási stratégiája nemcsak 
a társadalmi-gazdasági fellendülést 
szolgálja, hanem a források bevonása 
révén a zöld, digitális és ellenállóbb 
növekedést is. „A stratégia keretében 
a testület különböző fi nanszírozási 
eszközök és technikák segítségével, az 
uniós tagállamok számára a legkedve-
zőbb feltételek mellett mozgósíthatja 
a szükséges forrásokat” – húzta alá 
a brüsszeli testület tegnapi sajtó-
közleménye. A költségvetési biztos 
felszólította az uniós tagállamokat, 
hogy minél előbb vegyék át nemzeti 
jogrendjeikbe a tagországok kormá-
nyait tömörítő tanács tavaly december 
közepén hozott határozatát, amely az 
EU-s költségvetés bevételi oldaláról, 
az úgynevezett saját források ügyéről 
rendelkezik. (Hírösszefoglaló)

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ahhoz, hogy az Európai Unió elő-
segítse az áttörést az elektromos 

közlekedés területén, fel kell gyor-
sítania a töltő-infrastruktúra kiépí-
tését – közölte az Európai Számve-
vőszék új jelentésében. Az Európai 
Unió luxemburgi székhelyű szám-
vevőszékének kedden közzétett je-
lentése szerint az EU messze van 
attól a céljától, hogy 2025-ig egymil-
lió töltőpontot alakítson ki, és nem 

rendelkezik az elektromobilitásra 
vonatkozó átfogó stratégiai ütem-
tervvel sem.

 A megállapítások szerint az 
elektromos járművekkel való köz-
lekedés az Unión belül továbbra is 
akadályokba ütközik, a nyilvános 
töltőállomások elérhetősége tag-
országonként jelentősen eltérő, a 
fi zetési rendszerek nincsenek har-
monizálva. „Noha tavaly kevesebb 
új járművet vettek nyilvántartásba, 
az elektromos és a hálózatról tölthe-

tő hibrid elektromos járművek piaci 
részesedése jelentősen nőtt. A töl-
tőhálózatok kiépítése azonban nem 
követi ezt az ütemet” – emelték ki.

 A számvevőszék az is felrója, hogy 
nem készült átfogó hiányelemzés 
a szükséges nyilvánosan hozzáfér-
hető töltőállomások számáról, he-
lyéről és teljesítményének megha-
tározásáról, illetve jelentős eltérést 
mutatnak a fi zetési és információs 
rendszerek. A különböző hálózatok 
között például csak korlátozott mér-
tékben folyik összehangolt informá-
ciócsere a valós idejű rendelkezésre 
állásról, a töltési adatokról és a díj-
szabási feltételekről.

 A jelentéstevők egyebek között azt 
javasolták, hogy az Európai Bizott-
ság dolgozzon ki stratégiai ütemter-
vet a töltési infrastruktúrára vonat-
kozó célértékek eléréséhez, valamint 
szabjon meg minimumszabványokat 
és -követelményeket.

 Amint arról korábban írtunk, az 
Európai Unió 2019 decemberében 
bejelentett célja, hogy a klímasem-
leges gazdasággá válást célzó tö-
rekvés részeként 2050-re az 1990-
es szinthez képest 90 százalékkal 
csökkentse a közlekedésből szárma-
zó üvegházhatású gázok kibocsátá-
sát. Az üvegházhatást okozó gázok 
uniós kibocsátásának mintegy egy-
negyede a közlekedésből, túlnyo-
mórészt, 72 százalékban a közúti 
szállításból származik.

Nem áll készen az infrastruktúra az elektromos autókra

 » A jelentés 
szerint az EU 
messze van attól 
a céljától, hogy 
2025-ig egymillió 
töltőpontot alakít-
son ki.

Egyre több az e-autó. A töltőhálózatok kiépítése nem követi ezt az ütemet




