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BALATONFÜREDI  SZOLGÁLTATÓ  

IPARTESTÜLET  

H-8230 Balatonfüred,Csákányi u.7. Tel/Fax:(0036)87 343-954 Mobil:06 309 373-294 

Az IPOSZ rendes tagja 

 

 

 

 

ELNÖKI  BESZÁMOLÓ 

 

 

Tisztelt Közgyűlés ! 

 

 

Az alapszabályunk 24.§-a értelmében az elnöknek feladata, hogy 

tájékoztatást adjon a Közgyűlésnek az elmúlt egy év munkájáról.  Az 

mindannyiunk számára köztudott, hogy lehetőségeink korlátozottak, írásban 

nem tudunk mindenkit mindenről tájékoztatni a pénz szűke miatt. Így a 

közgyűlés az egyetlen fórum, ahol tájékoztatni tudjuk a tagokat az őket 

érintő dolgokról, illetve a SZIT elnökség érdemi háttér munkájáról.  

Nem szokványos évről van szó, a millénniumi évről, ahol sok rendezvényen 

képviseltettük magunkat. Az évet kettészakította egy polgármesteri 

választás, és új törvényeket és rendeleteket hoztak, amelyek 

elbizonytalanitották az iparosság jövőjét. Idáig azt mondtuk, hogy az 

iparosság felélia saját tartalékát, most pedig azt kell mondani, hogy 2000. 

November 1-jei hatállyal jogilag a városban, illetve az egész országban 

nincs hivatalos iparosság! 

Erről a kérdésről a Polgármesteri Hivatatól jól ismert Hollósyné Ilona fog 

tájékoztatni külön napirendi pontként. 

Az elmúlt évi működésünkről lehet nagyon röviden is, a statisztikai adatok 

tükrében tájékoztatást adni – 169 bejőtt postai küldemény, 56 kiküldet 

levelek, Röviden szeretném összefoglalni az azóta eltelt időszakot. A 

februári elnökségi választás eredményét a megyei bíróság az új 

alapszabállyal együtt elfogadta. Az 1999. évre megszavazott éves 

költségvetési tervet az elnökség igyekezett betartani. Ennek eredményéről 

külön  napirendi pontban számolunk be. A számvizsgáló bizottság 

áttanulmányozta és a tagoknak elfogadásra javasolja. 

Két fontos változtatásról döntött az elnökség, több más mellett a három 

havonta megtartott elnökségi üléseken. 

    Az egyik: A többszörösre emelt bankkezelési költségek miatt, más bankot 

keresett, így az ERSTE BANK -ban nyitottunk számlát szeptemberben. 
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Ezzel éves szinten kb. 15.000,-Ft-ot takarítunk meg. Lekötöttünk 50.000,-

Ft-ot fix havonkénti kamatozásra. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy az alapszabályban rögzített tagdíj 

fizetési határidők március 31-ig, illetve szeptember 30-ig esedékesek. A 

kamatozás szempontjából nagyon fontos a határidők betartása. 

   A másik:  1999. December 31-i hatállyal megszüntettük a Magyar 

Közlöny előfizetését. Helyette a CD - JOGÁSZ-ra fizettünk elő. Ez 

könnyebben és gyorsabban kezelhető és több információt ad. A 

számítógépen futtatott CD- ROM-on egy adott törvény módosítását is 

láthatjuk több éven át, illetve hasznos nyomtatvány minták is találhatók 

rajta, valamint a Magyar Közlönyt is magában foglalja. Ezzel is 

megtakarítunk 10.000,-Ft-ot éves szinten.  

A 2000-es évben is adóklubtag a SZIT. Ez azt jelenti, hogy az adóklub 

kártyával bizonyos rendezvényeken 10-20 %-os árkedvezményekhez juthat.  

Mindegyik lehetőséget minden tagnak szeretnénk felajánlani, vegyék 

igénybe, éljenek vele. 

Az így megtakarított pénzhez a 2000-es évi költségvetésben szeretnék 

visszatérni. 

Büszkén mondhatjuk, hogy gazdaságilag stabilan tudtuk a SZIT-et az új 

évezredbe bevinni, még akkor is, ha most 17.000,-Ft-tal kevesebbel zártuk 

az évet, mint tavaly és jelenleg 33.621,89 Ft van a számlánkon, mivel a 

2000 évi vállalásokat egy összegben teljesítettük, kivéve az ez évi IPOSZ 

tagdíjunkat. 

A 2000-es év, amely a millenium éve, egyben a SZIT 10. Születésnapja, 

amit júniusban szeretnénk megünnepelni. A felmerülő költségeket egyrészt 

szeretnénk a 2000-es költségvetésből fedezni, másrészt pályázatok, illetve 

sponsorok segítségével megoldani. 

Az IPOSZ felhívására az elnökség úgy döntött, hogy a tervezett milleniumi 

kézművesi könyvbe  egy oldalban bemutatja a mi 10 éves ipartestületünket, 

és fél oldalban a Gutmann-Bergmann Cukrászda bemutatását javasolta saját 

költségen. 

Itt szeretném bejelenteni, hogy van még hely a könyvben, és önköltségen, 

hasonlóan a SZIT közvetítésére más is bekerülhet. Ezt az információt a 

Veszprém Megyei Ipartestületek Szövetségének ülésén kaptam január 20-

án. 

Az IPOSZ a millenium alkalmából szeretne érmeket is kiadni: bronz, ezüst 

és arany alapanyagból. Az Elnökség bejelentette az igényét 5 bronzra és 

két ezüstre, ha a tagok közül valaki egyénileg is szeretne venni, ez a 

lehetősége megvan az ipartestületünkön keresztül márciusig. A beszerzési 

árral nem a költségvetést szeretnénk terhelni, amely az arany érmeknél 

180.000,-Ft volna. 
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A SZIT tisztségviselői továbbra is tiszteletdíj nélkül végzik dolgukat, csak 

minimális költségtérítést vesznek igénybe. 

A SZIT- ből 1999-ben csak 1 tag lépett ki ( Nagy Zsigmond ), mivel 

megszüntette az ipart. Emellett 4-en kérték a felvételüket, amihez a 

közgyűlés pozitív elbírálását szeretném kérni. 

Egyben arra szeretném kérni az új tagokat, hogy mint külön szekció 

dolgozzon az idegenforgalom javítása érdekében. A regisztrált taglétszám 

38, ebből tagdíj hátraléka van 13 főnek. A mai közgyűlésen szeretném, ha 

határozat születne ezeknek a tagoknak a sorsáról, hogy a következőkben 

tervezhetők legyenek a bevételek és a kiadások eszerint. 

A városban részt veszünk nemcsak a ipari és szolgáltató tevékenységgel, 

hanem aktívan a közéletben is. Nem szeretném a múlt évi rendezvényeken 

való részvételét az elnöknek és az elnökségi tagoknak felsorolni, ahol 

képviseltük a SZIT-et, amit egyben szeretnék megköszönni, tudva, hogy az 

ott eltöltött idő a vállalkozásból való időelvonást jelentette.  

Mindössze 3 dologra hívom fel a figyelmet:  1.  Az önkormányzati 

adótörvényben azt a módosítást javasoltuk, amit el is fogadott a közgyűlés, 

hogy az állandó füredi lakosú nem magyar állampolgárok is azonos 

elbírálásban részesülnek a magyar állampolgárságú állandó lakosokkal, az 

az jogosultak 30 m2/fő adókedvezményhez. A SZIT közgyűlés határozata 

értelmében felkerestük az itt élő füredi németeket, és klubéletet 

indítottunk, ahol az SZIT-tel való együttműködésre késztettük őket. 

2. Javaslatunkat, amelyet a Balatonfüred és Vidéke Ipartestület ( Jani 

Károly 

elnök) , a Vállalkozók Egyesülete ( Vanyolai Sándor elnök ) és a 

Vállalkozók Baráti Köre ( Tury József elnök ) a SZIT-tel együtt terjesztett 

be az Önkormányzat testülete elfogadta, és rendeletben tette közzé, 

miszerint 2000-től létezni fog Füred város „ az Év Balatonfüred 

Vállalkozója, illetve Vállalkozása „ kitüntetése. A SZIT az Önkormányzati 

ülésekre mindig kap meghívást, és az ülések anyagát is előre megkapja a 

Hivataltól. A megpályázható füredi fejlesztési terveket is megküldi a 

Önkormányzat. Ezek a tények pozitívumként kezelendők, de a polgármester 

úr által ígért szakbizottsági jelenlétünk azonban még mindig késik. 

3. A városi kincstárnokkal ( Németh Mária ) való egyeztetés során elértük, 

hogy 

a műhely – üzlet értelmezése tisztázódott, azaz a fodrász üzlet m2-enkénti 

adózása 50 %-kal csökkenthetővé vált. ( azaz a kézműves ténykedésének 

színtere a műhely, ebből következik, hogy a fodrászüzlet is műhely, így 200 

Ft/m2 és nem 400 Ft az adó!) 

Büszkén mondhatjuk, a javaslatunkra létrehozott „ Balatonfüredi 

Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány „-ból a múlt évben egy tagunk 

részesült kamattámogatásban, amelyet pályázat útján nyert el. Szeretnénk, 
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ha az idén a 2 %-a az iparűzési adónak maradéktalanul rákerülne az 

alapítványra és az így keletkező közel 10 milliós alapítványi pénz 

segítségével többen részesülhetnek majd komoly vállalkozásfejlesztési 

támogatásban. 

A vállalkozókat érintő helyi adók a törvényileg maximált szinten vannak 

Balatonfüreden. Azaz az iparűzési adó 2 %-on, a kurtaxa 300 Ft/fő ! 

Január elsejétől a minimálbér 25.500,- Ft-re emelkedett, ez a járulékok 

emelkedését is maga után vonja, amely minden iparost érint. A kormányzat 

által ígért családsegítő támogatások hatását még nem igazán érezzük. Sajnos 

az iparosok továbbá is a saját tartalékukat élik fel. 

Az 1999. Október elsejétől életbe lépett kormány rendelet, amely kimondja, 

hogy a telepengedélyeket újra kell kérni, nagy felháborodást váltott ki és 

bizonytalanságot okozott. Az utolsó határidő március 1.   

A KÉSZ , a Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség, amelynek 

az elnöke Szűcs György, aki egyben az IPOSZ-nak is az elnöke, és 

amelynek tagjai a KIOSZ, az IPOSZ, az OKISZ és az ÁFEOSZ  , jelenleg 

azt érte el a Kormánynál, hogy akinek már megvan a telepengedélye, 

valószínűleg nem kell újra kérnie ezt. Még a módosítás nem jelent meg, de a 

sajtóban már ezt a hírt lehetett olvasni. Ez a tény is azt mutatja, hogy 

szükség van érdekvédelmi szervezetre, mert eredményesen lobbizni csak így 

lehet. 

 

A múlt év decemberében elfogadta a Parlament az új gazdasági kamara 

törvényt, ami 3 lényeges változást eredményez: 

1. Megszűnteti a vállalkozások kötelező tagságát 

2. Megszűnteti a kamara köztestületi jogkörét 

3. A kézműves kamara megszűnik, mint önálló kamara, és beleolvad az 

Ipar és Kereskedelmi Kamarába.  

Továbbra se lesz érdekvédelmi szervezet !     

Mit jelent ez nekünk ? 

Újra kell nyilatkozni, hogy kamarai tagságunkat fenn akarjuk-e tartani, és 

októberig kell befizetni változatlan a kamarai tagdíjat, mivel azt, mint adót, 

visszamenőleg is behajtanák. 

 

Mint SZIT elnök, arra hívnám fel a figyelmet, hogy a helyi 

érdekképviseletet kellene most erősíteni, és a SZIT tagság növelésével 

ezt elősegíthetnék.  

 

A kamarai tagság helyett több haszonnal járhat a helyi érdekképviseletben 

való ténykedés, mivel a törvény szerint , csak aki tagja a regionális, illetve 

országos érdekképviseleti és védelmi Szervezetnek ,  képviselhet iparos 

érdekeket. 
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   A júliusi ! szobakiadók fórumára, mint magán ember mentem el, mivel a 

Hivatal a SZIT-et nem hívta meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a SZIT-

ben most felálló új szekció aktívan részt vegyen a szezon előkészítésében 

már most, mert nem júliusban kell szobakiadók fórumát szervezni, ebben , 

azt hiszem minden egyet érthetünk. Ugyanis minden szolgáltató és iparos 

indirekt módon is kötődik Balatonfüreden a vendégforgalomhoz. 

 

Végül, de nem utolsó sorban, arról szeretném tájékoztatni a tagokat, hogy 

szeptemberben meghívás érkezett számomra az Észak-bajor erlangeni 

CSU-tól, a Mittelstandsuniontól, azaz a középvállalkozói szövetségtől, 

személy szerint Heidemarie Löbl asszonytól, akit tagunknál, Alfred 

Klossnál ismertem meg. Három napot egy kis delegációval töltöttünk 

Eckentalban és Herzogenaurachban, az ADIDAS cég városában, 

Nürnberg mellet, ahol Erwin Huber bajor államminiszter által vezetett 

középvállalkozói fórumon vettünk részt. Szabó Sándor és Csángó Ferenc 

utazott velem, és meghívtam Vászolyi Árpád önkormányzati képviselőt is. 

Saját költségen utaztunk, és holnap érkezik onnan egy üzletember , Dipl. 

Kfm. Thomas Schönbrunn, akivel ott kapcsolatot tudtunk felvenni. Ő 

létrehozott egy német- magyar céget, a   EDPH – EWIV ( European 

Developement Project Hungary – Europaische wirtschaftliche 

Interessenvereinigung ). Remélhetőleg a SZIT és Füred város számára is 

hoz valami hasznot a hétvégi tárgyalásunkon. 

Szeretném még elmondani, hogy az elnökség úgy döntött, hogy 

segélyalapunkból 1000,-Ft-ig tanfolyam támogatást tudunk a tagjainknak 

biztosítani. (Pl. tűzvédelmi és munkavédelmi tanfolyam, az ÉDÁSZ által 

előírt tanfolyam, stb.). 

Tovább él  a megállapodásunk a Lokomed Eű. és Szolgáltató Kft.-val, 

hogy  SZIT tagok részére    30% -os kedveszményt  ad. 

 

Kérem vitassátok meg az elhangzottakat, és kérem a beszámoló elfogadását. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

A slogenünkkel zárnám összefoglalómat: 

 

 

„ A céh becsületéért   –  mester– szolgáltatásokkal ! „ 
 

Balatonfüred, 2000. Február 11.            

 

 

                                                                                Mahler Wolfgang 

                                                                                         elnök   


