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Josef von Ferenczv kiállt
a NémeMi-komiánv mellett
Az ism ert ü z le tem b er nem  fél a  m ag yar cégek gazdasági „házas- 
ságközvetítésétő l” •  Szócsata M ünchenben, a S ZE R  „jóvoltából”
-  Ne tippeket adjon a magyarok és nyu
gatiak gazdasági kapcsoltaiban, ha
nem saját maga vállalkozzon -  mondták 
ismerései Josef von Ferenczynek, a 
Münchenben élő tömegtájékoztatási 
szakértőnek, aki egy ismert kiadóválla
latot vezet. A biztatást nem kellett két
szer mondani. Ferenczy lépett.

Megvédték Németh Miklós kormányát 
a nyugatnémet újságírók és üzletemberek 
Münchenben. Az egyik előkelő szállodá
ban tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 
történt ugyanis: Josef von Ferenczy és 
társa, dr. Rolf Beisswingert, valamint Er
dély Gábor, a Magyar Külkerskedelmi 
Bank vezérigazgatója bejelentette egy 
magyar-nyugatnémet közös vállalat 
megalapítását. A Hungaroconsult nevű új 
cég célja, hogy üzleti kapcsolatokat hoz
zon létre magyar vállalatok és külföldi 
partnerek között, működjenek bárhol a vi
lágon. Gazdasági „házasságközvetítés
nek" neveztük ezt a tevékenységet a Re
formban néhány hete.

A bajor fővárosban a szócsatát a Sza
bad Európa Rádió tudósítója váltotta ki. 
Bárd István megkérdezte, hogy a tekinté
lyes Ferenczy-csoport miért bízik ennyire 
a jelenlegi magyar vezetőkben, akik Bárd 
szerint a parancsuralmi gazdaságirányí
tást szokták meg, és ez a garnitúra sze
mélyében alkalmatlan arra hogy a Nyugat 
felé nyisson, illetve végrehajtsa a piacgaz
dálkodásra való átállást.

A kérdés hallatán felmorajlott a sajtótá

jékoztató 120 résztvevője. Magyaror
szágnak most túl jó a híre, ezért aztán az 
efféle régi dallamok süket fülekre találtak. 
A bizalom ebben az esetben ugyanis nem
csak szép szavakat jelent, de üzleti koc
kázatvállalást is. Hiszen a München-Zü- 
rich-Bécs-Budapest székhellyel működő 
Hungaroconsulthoz az alapító Magyar 
Külkereskedelmi Bank és a Ferenczy-

csoport fele-fele arányban adta össze a 
100 ezer márkás alaptőkét.

-  A gulyáskommunizmus húsz éve 
alatt -  így von Ferenczy -  partnerünk, a 
Magyar Külkereskedelmi Bank elég ta
pasztalatot gyűjtött ahhoz, hogy az ered
ményesség reményében vegyen részt egy 
ilyen közös üzletben Másrészt pedig Né
meth Miklós kormányának politikája ve

zette rá Magyarországot a szabad válasz
tásokhoz vivő útra. Ez bizonyítéknak elég.

Ezután Bárd István azt firtatta, hogyan 
mertek Ferenczyék a súlyosan eladóso
dott Magyarországon befektetni, és mi
lyen garanciát látnak a sikerre.

Mint közben kiderült, máris 27 nyugat
német cég mutatott komoly érdeklődést a 
magyar üzleti lehetőségek iránt. A tőke- 
befektetés, a technikai ismeretek átadása 
és a szervezés területén rendelkezik a 
Hungaroconsult a legnagyobb eséllyel. 
A kilátásokat utóbb egy Bartha Ferenc 
Nemzeti Bank-elnökkel folytatott tárgya
láson tisztázták.

A rendíthetetlenül rigorózus rádióripor
ter felpaprikázta az egyik üzletemberi: 
Carl Wieland vállalkozó elmondta, hogy 
Magyarországon éppen úgy senki nem 
tudja garantálni egy cégnek a sikert, amint 
a világon másutt sem:

-  Egy leánykérésnél sem tudja senki biz
tosan, hogy a házasság boldogan alakul-e -  
mondta C. Wieland. -  Termékfejlesztő cé
gemmel két éve működöm magyarokkal 
együtt. Tapasztalataim szerint a magyar 
szakemberek szorgalmasak és jól képzet
tek. Azonkívül valakinek a politikai nézetei 
nem zárják ki, hogy egy szakmában jó 
teljesítményt érjen el.

Egy másik felszólaló -  szintén a magyar 
kapcsolatokban máris érdekelt üzletember -  
így foglalt állást a garancia kérdésében:

-  Uram, ön vagy gyáva nyúl, vagy vál
lalkozó, mert ahhoz bátorság is kell.

A jelenlévő üzletasszonyok közül egy 
hölgy -  ismert ruhagyártó cég tulajdonosa 
-  aziránt érdeklődött, hogy a magyar üzle
ti életben elfogadnak-e tárgyalópartner
nek egy nőt.

-  Ismerve a magyarok gavalléros 
mentalitását -  hangzott Josef von Feren
czy rutinos férfiválasza -, Magyarorszá
gon inkább előnyös, ha egy nő tárgyal.

(bajai)

Világképe magyar, 
üzleti szelleme német

ről származom ugyan, a világképem Magyarországon for
málódott, de az üzleteket német szellemben bonyolítom le.

•  Ön azon kevesek közé tartozik, akik nemcsak beszél
nek, de konkrét lépéseket Is tesznek Magyarország felzár
kózásáért. Mire épit ebben az úttörő szerepben?

-  Mint magyar, kötelességemnek érzem, hogy hozzájárul
jak a változások kibontakozásához. A keletnémet menekültek 
kiengedése Magyarországról, a reformpolitikai intézkedések, 
a demokratizálódás bizalmat ébresztenek. Terveim között 
szerepel a Ferenczy-cég kiadói tevékenységét Magyarország
ra is kiterjeszteni. Ugyanazzal akarunk foglalkozni Budapes
ten, mint Münchenben, Zürichben és Bécsben. Szeretnék a 
magyar tévében egy harmadik csatornát létrehozni. De mivel 
a tévé politikai eszköz, egyelőre nem szorgalmazom a dolgot. 
Várunk a Parlament tévével kapcsolatos állásfoglalására Ez 
egyébként, a Springer kiadótól függetlenül, kizárólag az én 
cégem ügye. BEI

Ha azt mondom, SOS Gyermekfalu, akkor mindenkinek az 
alapítvány tevő Josef von Ferenczy neve jut eszébe. Az NSZK- 
ban élő tekintélyes magyar üzletember a Hungaroconsult 
müncheni sajtótájékoztatója után nyilatkozott a Reformnak.

•  Németh Miklós kormányának már csak hónapjai van
nak hátra. Ön mégis határozottan kiállt mellette a nyilvá
nosság előtt. Miért?

-  Mert a választások után bármilyen kormányt neveznek 
ki Magyarországon, remélhetően a mostani kabinet reformvo
nalát folytatja. Bízom benne, hogy a felkészült jelenlegi veze
tők nem tűnnek majd el a süllyesztőben. Annál kevésbé, mert 
Németh Miklós az a kelet-európai politikus, akinek Lech Wale
sa mellett igazán hitele van Nyugaton.

•  Ön üzletember létére politizál?
-  Tetteket ítélek meg. Egyébként sohasem voltam tagja 

egy pártnak sem. Az NSZK-ban Strausstól Brandtig minden
kivel jó kapcsolatok kialakítására törekedtem. Kecskemét-
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A Hungaroconsultban érdekelt üzletemberek. Balról a harmadik Erdély Gábor, a Magyar Külkereskedelmi Bank 
vezérigazgatója, jobbról a második dr. Rolf Beisswingert, a harmadik pedig Josef von Ferenczy


