
 

EREDMÉNYES VOLT A SZVSZF FÓRUMA 

 

 

A hétvégén az ARBOR vállalkozók szövetsége szervezésében Gyergyószentmiklóson találkoztak a 

székelyföldi vállalkozó szervezetek vezetői. A Fórum alkalmával aláírásra került az 

Együttműködési Megállapodás a Székelyföldi Vállalkozói Szövetségek Fórumának (SZVSZF) 

alapítói között.  

 

Az SZVSZF küldetése a Székelyföldön működő, alulról szerveződő független vállalkozói szövetségek és 

azok tagjai közötti párbeszéd és üzleti tevékenység támogatása, a gazdasági kapcsolatok megerősítése, 

valamint a rendszeres együttműködés kialakítása. A Fórum célja a rendszeres együttműködési programok 

kialakítása annak érdekében, hogy a székelyföldi vállalkozói szervezetek és tagságukat alkotó 

vállalkozások megismerjék egymást, üzleti kapcsolatokat létesítenek a kölcsönös előnyök 

kihasználásával.  

Az SZVSZF eredményeit összegezve az elmúlt másfél év ülésein kiemelten egy közös, helyi gazdasági 

körkép kialakítása szerepelt, valamint a helyi- és regionális reprezentáció lehetőségei, kérdésköre. Az 

SZVSZF részt vett egy közös Székelyföld Gazdasági Stratégia kidolgozásában is a megyei 

Önkormányzatok vezetőivel. A fórum több esetben is fellépett a vállalkozókat érintő gazdasági 

intézkedésekről, a megemelkedett energiaárakról. Az elmúlt év eredményeképp elmondható, hogy a Mol 

Romániával kötött megállapodásnak köszönhetően a vállalkozók kedvezményesebb áron jutnak 

üzemanyaghoz. A hétvégi ülésen tárgyalások voltak egy sajtóorgánumal is, amely mentén a szervezetek 

vállalkozó tagjai számos média- és sajtófelületen tudnak kedvezményesen hirdetni. 

A találkozón részt vett Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes valamit Barti Tihamér, a Székelyföldi 

Önkormányzati Tanács elnöke is. A megbeszélésen a vállalkozók aktuális problémáit, valamint egy olyan 

partnerség kialakítását beszélték át a jelenlévő szervezetek képviselőivel, amely során a munkaadókkal 

kapcsolatos törvénymódosítások, intézkedések meghozatala előtt minél gyakrabban születhessen 

konzultáció az érintett felekkel is. 

Az eddigi sikeres együttműködés eredményeképpen a Fórum megért arra, hogy kidolgozza a kereteit, 

működési struktúráját. A megállapodás értelmében hat havonta mindig más-más vállalkozó szervezet 

fogja rotációs alapon betölteni az SZVSZF elnökségét - ezt most a fiatal vállalkozókat tömörítő Junior 

Business Club egyesület, Karácsony Zsolt elnök vezetésében vállalta el, az azt követő fél évet pedig az 



Erdélyi Fiatal Vállalkozók Szövetsége (Yeat) Egyesület, Czine Zsolt elnök vezetésében. 

 

Az együttműködő szervezetek feladati között szerepel az SZVSZF munkájában és eseményein való aktív 

részvétel, rendszeres kapcsolat kialakítása és fenntartása, régiós gazdasági konferenciák megszervezése, 

üzleti megkeresések küldése és fogadása, tájékoztatás nyújtása a gazdasági és befektetési lehetőségekről. 

Az SZVSZF célkitűzéseit az SZVSZF ülésein jegyzőkönyvezett célokkal lehet bővíteni, amelyek 

megvalósítása mindig az aktuális elnökséget betöltő szervezet feladata. 

 

Az elkövetkező időszakban is a vállalkozó szervezetek közös összefogással tervezik beszerezni a 

villanyáramot, földgázt, biztosításokat és egyéb szolgáltatásokat, hiszen közösen könnyebb kedvező 

megegyezésre jutni a szolgáltatókkal.  

 

SZVSZF sajtóiroda 

ARBOR, Gyergyószentmiklós - Barabás Csaba elnök 

ASIMCOV, Sepsiszentgyörgy - Bagoly Miklós Levente elnök 

Csiki Vállalkozók Egyesülete – Márk Csucsi Róbert elnök 

Erdélyi Fiatal Vállalkozók Szövetsége (YEAT) - Czine Zsolt elnök 

Junior Business Club, Sepsiszentgyörgy - Karácsony Zsolt elnök 

Keresztúri Vállalkozói és Közösségi Alap, Székelykeresztúr - Takács Zalán elnök 

St. Georgius Manager Club, Marosvásárhely - Pantilimon Rikhárd 

Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége, Székelyudvarhely - Jakab Áron Csaba elnök 

Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége, Székelyudvarhely - Nagy György elnök 


