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A Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége konferenciát tartott
a napokban Nyíregyházán. A résztvevőket a nemrég szovjet
laktanyából átalakított inkubátorházban és innovációs
központban fogadta a házigazda Primom Alapítvány. Dr.
Fónagy János, az Inkubátor Szövetség elnöke megnyitójában
leszögezte: hazánkban új szakaszba lépett az inkubátorok
ügye.

Lapunkban többször beszámoltunk a Prometheus
Tüzeléstechnikai Vállalat sorsáról. Mint emlékezetes, az 500
embert foglalkoztató, elsősorban ipari szolgáltatásokat nyújtó
és mintegy 526 millió forintra értékelt gyárat meg akarták
venni maguk a dolgozók, pályázott Vasuta Gábor vállal
kozó, valamint két meg nem nevezett érdeklődő. Azóta
újabb fordulat történt az ügyben: a Prometheust az Állami
Vagyonügynökség eladta az Ipari Fejlesztési Banknak.
A Gyáriparosok Országos
Szövetsége (GYOSZ) több lap
ban tiltakozást tett közzé az
ügylet miatt. Vasuta Gábor, a
GYOSZ elnökségi tagja la
punknak nyilatkozva elmond
ta: a legfőbb problémát abban
látja, hogy a tulajdonjogot nem
szakmai cég, hanem egy bank
nyerte el. Amennyiben egy
szakmai cég szerezte volna
meg a Prometheust, ez le
hetőséget adott volna annak bi
zonyítására, hogy a vállalat
igenis működtethető racio
nálisan és gazdaságosan, és
hogy a magyar középvállal
kozók képesek is erre. így vi
szont nem történt más, mint
hogy az állam az egyik zse
béből a másikba tette át a pénzt.
R áadásul egy v ersen y tár
gyalásnál egy bank pénzügyi
leg nyilván előnyösebb hely
zetben van, mint az egyéni vál
lalkozók. Vasuta Gábor sze
rint ez a döntés is csak egy
újabb lépés azon az úton, amely
a magyar középvállalkozói
réteg elhalásához vezet.
Báthory László, az ÁVÜ
igazgatója elmondta: azért
választották az Ipari Fejlesztési
Bankot, mert ez tette a legked
vezőbb ajánlatot - a Vasutáénál
például lényegesen kedve
zőbbet. A konstrukciót - mivel
az ügy még folyam atban
lévőnek számit - nem ismer
tette, de annyit elárult, hogy
szó van a központi telephely
eladásáról és lesz dolgozói
vásárlási lehetőség is; a bank
segít ebben. A negyedik pá
lyázó egyébként egy magyar

magánszemélyekből álló cso
port volt. Attól nem kell tarta
ni, hogy az Ipari Fejlesztési
Bank elkótyavetyéli, vagy
szakszerűtlenül kezeli a Pro
metheust - mondta Erdélyi Zsu
zsa, a bank befektetési igaz
gatóságának ügyvezetője. A
jogszabályok lehetővé teszik,
hogy egy bank tulajdonosként
üzemeltessen term előválla
latot. Hosszú távú koncepció
alapján, üzleti megfontolások
szerint vásárolták meg a céget,
és már készítik a válság
menedzselő programot. A ban
kok részvételére egyébként
szerinte azért is szükség van,
mert a privatizációt 3-4 év alatt
csakis tőkeerős vásárlók segít
ségével lehet végrehajtani. Mi
vel Magyarországon nincs elég
magántőke, nyilván szükséges
jogi személyek, gazdasági tár
saságok, bankok bevonása. A
bank tervei között több ha
sonló, fejlesztésre, válságme
nedzselésre szoruló vállalat
megvásárlása szerepel, és a kí
nálatból tudatosan válogatnak.
Dr. Szabó Iván ipari és ke
reskedelmi miniszter elmond
ta, hogy a minisztérium az új
iparpolitikai koncepcióban - a
bank alaptőkéjének mege
melésével, akár külföldi tőke be
vonásával - komoly iparélénkítő
szerepet szán az Ipari Fejlesztési
Banknak. Ezzel szemben sok ke
reskedelmi bank - ha akarja, ha
nem - számtalan eladósodott vál
lalat kényszertulajdonosává fog
válni április 8., a kötelező ön
csőd bejelentése után.

Mostanra túljutottunk az inkubálás fogalm ának m eg
értésén, s egymás után nyílnak
az inkubátorházak - a nyíregy
házi után például hamarosan
az ózdi következik. Mint is
meretes, az inkubátorházak
olyan vállalkozói központok,
amelyek olcsó tanácsadással,
a helyiség és az infrastruktúra
biztosításával átsegítik a vál
lalkozókat az indulás ne
hézségein. Az inkubálás, mint
vállalkozásélénkítő módszer a konferencián elhangzottak
szerint - már annyira népszerű,
hogy manapság egyre többször
alkalmazzák olyan tevékeny
ségek megjelölésére is, ame
lyeknek nem sok közük van a
fogalom eredeti tartalmához.
Fónagy János köszönetét
mondott azoknak a szerveze
teknek (SEED Alapítvány, Ma
gyar V állalkozásfejlesztési
Alapítvány, Országos Kisvál
lalkozás-fejlesztési Iroda,
Know-How Fund), amelyek
segítették a szövetség létrejöt
tét, s kijelentette: mára az in
kubátorok szövetségében is
annyi szakértelem halmozódott
fel, amelynek a közeljövőben
jelentős szerephez kell juttat
nia a szövetséget a vállal
kozástámogatási szektorban.
A kormány is fontos válságkezelő eszköznek tartja az inkubálást: mint Bagó József, a
Munkaügyi Minisztérium osz
tályvezető-helyettese elmond
ta, a Munkaerőpiaci Bizottság
tavaly 25 alapítványnak mint

egy 61 millió forintot adott
munkaerőpiaci szolgáltatá
sokra. Az összeg nagyobb
részét inkubátorkezdeménye
zésekre fordították. A pályá
zatot idén is megismétlik, a
jelentkezési határidő március
utolsó napja, az idei keret pe
dig nagyjából 100 millió fo
rint. A nap megleptése volt az
Országos Kisvállalkozás-fej
lesztési Iroda munkatársai által
bemutatott Tervezet az In
novációs-menedzsment Orszá
gos Hálózatának (IOH) létre
hozására. A tanulmány egysé
ges m enedzsm entrendszert
képzel el az inkubátorházak és
innovációs parkok fejleszté
sére. Az IOH a szerzők szerint
szakmai és m enedzsm ent
szolgáltatásokkal támogatná a
helyi privatizációt és a vállal
kozásindítást, információs bá
zist hozna létre, összefogná az
országos hatáskörű vállal
kozástámogató intézményeket,
és szorosan együttműködne az
önkormányzatokkal.
A hozzászólók vitatták a pri
vatizációhoz való kapcsolódást
és a jelentősebb önkormányzati
szerepvállalás lehetőségét.
Jócskán jutott a kritikából a
jelenlegi információs rendsze
reknek is. Az OKFI munka
társai elmondták: az észrevételek
figyelembevételével készülő át
dolgozott anyagot az Iroda által a
napokban előterjesztendő kis- és
középvállalkozási kormányprog
ram mellé fogják csatolni.

A Világgazdaság és az Országos Kisvállalkozás-fejlesztési
Iroda (OKFI) üzletipartner-közvetítő sorozatának újabb
részét olvashatják az alábbiakban. A vállalkozók lehetőséget
kapnak, hogy tőkéstársat, gyártót, alvállalkozót találjanak,
nagyobb tételben adjanak el vagy vásároljanak. Az üzleti
ajánlatok megtétele és a címtovábbítás ingyenes. Érdeklődni
lehet az OKFI-ban (Budapest, V., Szende Pál u. 3., IV. emelet
471. szoba), vagy telefonon (118-5427). Ugyanitt várják a
további ajánlatokat is.
Jelige “Termelői ár” B 063
Vevőt keresek saját gyárt
mányú fogópárokra, koszo
rúcsavarokra, szerszámnyél
karikákra, csőbilincsekre (min
den méretben), bútorrögzítő
(akasztó) vasalásokra, átbillenős (kapu, ajtó) kitámasz
tókra.
Jelige: “Agszer” B 064
A lkatrészek és felújított
fődarabok széles körű kí
nálatával várjuk a T -174/2
(Weimar)-UN gépcsalád- és
targoncaüzemeltetőket. Válla
lunk alkatrészértékesítést, gép
javítást, műszaki állapotmeg
határozást, vizsgáztatást.
Jelige: Export-ügynök (B071)
A z angliai piacon széles körű
kapcsolatokkal rendelkező j u 
talékos alapon működő ex
portügynökség várja olyan
gyártók és exportőrök jelent
kezését, akik növelni kívánják

Vállaljuk
nyugat
magyarországi
cégek
képviseletét

kivitelüket. Elsősorban angol
nyelvű term ékism ertetőket
várunk fotóval, ex works, va
lamint FOB-CIF-Rotterdam
árlistát. Szerződéskötés az
UNCTAD-GATT ajánlása
szerinti formában.
Jelige: Lószerszám (B072)
Francia partner megbízá
sából keressük lószerszámok,
lóápolási cikkek gyártóit.
Jelige: Együttműködés (B73)
Hazai és külföldi piacokon
tevékenykedő üzletkötőket ke
resünk elektrokozmetikai ké
szülékcsalád, valamint az alap
ellátást segítő, egyszerű te
rápiás és diagnosztikai orvosi
készülékek értékesítésére
(megfelelő információs anyag
gal rendelkezünk). Külföldi
partner is érdekel, aki a fentie
ket terjeszti, vagy ezen a
területen egyéb üzletet hoz lét
re (például bérmunka, képvise
let, szerviz).

Debrecen kiemelt övezetében
és új üzletnegyedében
berendezett irodákkal,
telefonvonalakkal
és telefaxszal rendelkezünk
Érdeklődésüket
az 52/13-877 és 52/68-520-as
telefonszámokon várjuk
munkanapokon 10—18 óráig
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Partnerünk, egyjelentős tradíciókkal rendelkező
reklámügynökség most egy nemzetközi lánc tagjaként
megkezdi működését. Felkérésükre

COPYWRITER
TEHETSÉGKUTATÓ
PÁLYÁZATOT
hirdetünk angolul beszélő, a reklámszakmában már gyakorlatot
szerzett fiatalok körében. A pályázat nyertesei - egy bizonyos
felkészülési periódus és képzés után - az ügynökség kreatív
csapatának tagjaként tevékenykedhetnek.
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Megbízónk, a MERKANTIL Váltó- és Vagyonbefektető Bank
igényes pénzügyi szolgáltatásait belföldön és nemzetköd területen
egyaránt képes ügyfelei számára felkínálni. Folyamatosan bővülő
ügyfélköre és eddigi sikerei lehetővé tesdk, hogy távlati tervei
megvalósításához most egy új podcióra

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓT
keressen. Ideális esetben Ön olyan, harmincas éveiben járó, angol,
eseüeg német nyelven tárgyalóképes, a bankszakmában már
otthonosan mozgó szakember, aki szakmai tapasztalatainak és jó
gyakorlati érzékének köszönhetően képes gyorsan és pontosan
felmérni a bank partnereinek gazdasági helyzetét.

Ön copywriterként a kreatív stratégia meghatározásáért,
kidolgozásáért és megszövegezéséért, a reklámterv
összeállításáért lesz felelős.

Ön a bank egészének vezetésében, ugyanakkor saját hitelezéssel,
váltóleszámítolással, faktoringgal foglalkozó üzletága önálló
megszervezésében, felépítésében, hatékony megszervezésében,
csapata kialakításában és megfelelő mozgatásában
is felelős részt vállal.

Ha Ön szárnyaló fantáziáját úgy tudja formálni,
hogy az a szemlélő számára szavak, képek formájában
szülessék újjá, ha képes a fellegekbe emelkedni,
de a földön is járni, Ön a mi emberünk!

Ha Ön egyesíti magában a területszerző hódító dinamizmust
és a biztonságra törekvő konzervativizmust,
akkor ö n a mi emberünk!

Ü d v ö z ö ljü k F a n tá z ia o r s z á g b a n !
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