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Fontos feladat a vállalkozói generációváltás támogatása

Egy sikeres menedzser a menedzserekért
Régi-új elnöke van a VOSZ Budapesti és Pest Megyei
Regionális Szervezetének. Marjay Gyulát újraválasztotta a közgyűlés, s ennek kapcsán vele indítjuk új
sorozatunkat, amelyben hónapról hónapra egy-egy sikeres Pest megyei vállalkozót mutatunk be.
– Nemrégiben választották újra a
VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnökének. Ezzel egy
időben változott a szervezet neve is?
– Majdnem. A névváltozás január
elsejétől él, felkészülve a reményeink
szerint megújuló regionális elvekre.
Ezzel is jelezni szerettük volna, hogy
Budapest és Pest megye vállalkozóiért
vagyunk. Közben lejárt az elnökség
ötéves mandátuma. Engem újraválasztott a közgyűlés, az elnökség is
részben megújult. Egyik elnökhelyettesem az építőiparban, műszaki üzemeltetésben, megújuló energiában, a
másik helyettesem pedig oktatásügyben, jogban jártas szakember.
– Ön pedig a pénzügyekben…
– Így van – gazdaságellenőrző szakközgazdász, könyvvizsgáló, adószakértő vagyok. Ugyanakkor nem múlt
el nyom nélkül az a 19 év, amelyet
a Geodéziai és Térképészeti Zrt.-nél
töltöttem. Rendszeresen használom,
és próbálom másokkal is megértetni
a térinformatika alapelveit. S természetesen meghatározó volt az szűk
négy esztendő is, amelyet a Nemzeti
Vagyonkezelőnél töltöttem el ingó- és

ingatlanvagyonért felelős főigazgatóként. Itt az ingatlangazdálkodásban
szereztem elég nagy rutint. Ezen belül
igen közel áll hozzám az épített örökség témaköre.
– Maga is menedzser, de a szervezet elnökeként az a dolga, hogy másokat is menedzseljen. Mit tud tenni a

Marjay Gyula újraválasztott elnök

Pest megyei vállalkozások érdekében a
szervezet?
– A filozófiám az, hogy aki rászorul, annak segítsünk, vagy hívjuk
fel a figyelmét arra, hogy van olyan
szervezet, ahová fordulhat gazdasági
érdekképviseletért, vagy éppen jogi,
pályázati ügyekben, külföldi piacra
lépési lehetőségek terén. Az ország
összes vállalkozójának több mint fele
Budapesten és Pest megyében van,
félmilliónál több vállalkozást tudhat
magáénak ez a két régió. Ez komoly
lehetőség, ugyanakkor komoly felelősség is a szervezetünk számára.
– Egy országos tájékoztató rendezvénysorozatra készülnek. Miről is van
szó?
– Lázár János miniszter úr hetekkel ezelőtt tájékoztatást adott VOSZ
számára a kormányzat bürokráciacsökkentő csomagjáról, köztük a vállalkozók adminisztrációs terheinek
csökkentéséről. Óriási dolog, hogy a
kormányzat megértette ennek fontosságát és – ahogy miniszter úr is jelezte
– partnerként tekintenek a VOSZ-ra
ebben a kérdésben is. Számos tervet
nyújtottunk be e tekintetben, de várjuk a vállalkozók azon javaslatait,
amelyek pozitív hatással lennének az
életükre, munkájukra. Ezért egy országos konferenciasorozatot szerveztünk.
Pest megyében májusban és júniusban
három helyszínen lesz ilyen rendezvény.
– Miként működnek együtt a megyei
önkormányzattal?

– Meghatározó a megyei önkormányzat területfejlesztési szerepe –
különösen egy olyan régióban, amely
az uniós forrásoknak igen csak szűkén van, s ahol a megye egyes térségei, illetve települései között jelentős
fejlettségbeli eltérések vannak. Az
uniós programok előtt Magyarországon a PHARE-programok segítették
a felzárkózást. Valami ehhez hasonló
konstrukcióra volna most szüksége a
megyén belül néhány településnek,
településen dolgozó vállalkozónak is.
Ebben katalizátor lehet a megyei önkormányzat a vállalkozói érdekképviseletekkel együtt.
– Mit vállalt a következő öt évre,
milyen tervei vannak?
– A következő ötéves ciklusban két
meghatározó program lesz a VOSZ
szervezetünk életében. Az egyik a vállalkozói generációváltás támogatása,
amikor apáról fiúra vagy lányra száll a
vállalkozás. Főként a kis- és középvállalkozásokat szeretnénk segíteni például komplex vállalkozói ismeretekkel.
De szeretnénk megmutatni számukra
a nemzetközi piacra lépés lehetőségeit, vagy az innováció fontosságát.
Ráadásul ez utóbbira Pest megyében
még források is rendelkezésre állnak
majd. A másik fontos programunk a
települési önkormányzatok bevonása
a vállalkozói életbe. Úgy érzem, hogy
sokkal többet kellene tudniuk a vállalkozások problémáiról és arról, hogyan
lehet ezeken javítani a helyi körülmények között. 

„Érdi Nyitnikék” − Tavaszi Vásár és Kiállítás
Harmadszor rendezi meg a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaszi vállalkozói seregszemléjét,
az Érdi Nyitnikék Tavaszi Vásárt és Kiállítást. Az Érd
Arénában közel kétszáz vállalkozás gazdag kínálatából lehet majd válogatni.
Walter Béla
Széles termékpalettával és igazi újdonságokkal várja a látogatókat az Érd
Arénában az Érdi Nyitnikék – Tavaszi
Vásár és Kiállítás 2016. április 15-től
17-ig. A 3500 m2-es vásárterületen
közel 200 kiállító várja az érdeklődőket. Egyebek mellett kézműves sajtok,
tejtermékek, füstölt áruk, felvágottak,
rétesek, cukrászkészítmények, aszalványok, édességek, szörpök, lekvárok,
gyümölcslevek sorakoznak a standokon. Kínálnak, mézet, mézeskalácsost,

kávét, teát, paleo- és gluténmentes készítményeket csakúgy, mint ékszereket,
ruhaneműket, játékokat. A dísztárgyak,
üvegáruk, konyhai termékek bőséges
választéka mellett használati eszközök,
könyvek, kiadványok, egészségügyi termékek, valamint a lakásépítéshez szükséges termékek, illetve a legkülönfélébb
szolgáltatások várják az érdeklődőket.
Negyedik alkalommal kerül sor a vállalkozásokat méltó módon minősítő „Korrekt Partner” díj ünnepélyes átadására,

Színes forgatag a tavalyi seregszemlén

s újdonság lesz a „Szakmák éjszakája”,
amely a különböző szakmák bemutatására hivatott, izgalmas szakmai versenyekkel fűszerezve. Mindhárom napon
ingyenesen tekinthetők meg a kiállítások és minden program. A szervezők

bíznak abban, hogy a programsorozat felülmúlja az előző évek sikereit, s
a partnerség és a jó hangulat jellemzi
majd – nyilatkozta dr. Kupcsokné Polyák Ágnes főszervező, a kamara Kárpát
régiós és önkormányzati titkára. 

