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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 ! 

 

 

Egy elmúlt egy év, és feladatom a tagságot tájékoztatni a két közgyűlés 

közti elnöki, illetve elnökségi munkáról. Ez egyben visszapillantási 

lehetőség az elmúlt 4 -re is. Ma - új tisztségviselőket is fogunk választani, 

miután a beszámolót a tagság megvitatja és elfogadja, és a régi elnökség 

lemond. 

       Szeretném először megköszönni Fejes Lászlónak, hogy újra lehetőséget 

adott számunkra, hogy itt, a FEJES PINCÉben tartsuk az éves beszámoló 

és tisztújító Közgyűlésünket. 

       Az elmúlt évre visszatekintve az egyik fontos előrelépésünk volt, hogy 

a 3 civil szervezet ( a Balatonfüredi Fiatal Vállalkozók Egyesülete, a 

Balatonfüredi Vállalkozók Egyesülete és a Balatonfüredi Vállalkozók Baráti 

Köre ) egyetértésével a 2 balatonfüredi ipartestület Pálfy Sándor 

polgármester úrral májusban együttműködést kötött az Önkormányzattal. Az 

öt szervezet írásos nyilatkozatot hozott létre, amely értelmében a város 

gazdasági életét érintő kérdésekben egyeztetve nyilatkoznak. Erre példa volt 

a volt hangárok helyének eladásakor tanúsított egységes fellépés. Az idő 

bebizonyította, hogy az eladás vétója jó döntés volt a város jövőjét nézve. 

       A helyi választások során pártsemlegességünket betartva, erkölcsileg 

támogattuk induló SZIT-es tagjainkat, függetlenül attól, hogy melyik párt 

színeiben indultak, eleget téve az alapszabályunkban foglaltaknak. 

       A három induló tagunk közül Csizmazia Szilvesztert (kertész 

üzemmérnök) önkormányzati képviselővé választották, Csángó Ferencet 

(autószerelő mester )  pedig bizottsági taggá. 

        Ezúton is szeretnénk nekik gratulálni, és jó munkát kívánni. 

        A SZIT-et képviselve az elnök továbbra is részt vesz külső 

meghívottként a pénzügyi és gazdasági bizottság ülésein, amelyhez az 

előterjesztési anyagot is mindig megkapjuk. 

      Balatonfüred új polgármesterével, dr. Bóka Istvánnal a 

kapcsolatfelvétel megtörtént, és már több alkalommal pozitív hozzáállását 

tanúsította ipartestületünkhöz. 
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       A választások miatt megszakadt egyeztetési tárgyalások az Inkubátor 

telepről, illetve ipartelep létrehozásáról, úgy tűnik újra folytatható. 

      Fontos újra megemlítenünk, hogy az egykoron, a mi javaslatunkra az 

Önkormányzat által létrehozott Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő 

Közalapítvány pénzügyileg és a kuratórium taglétszámát tekintve is 

erősödött: kb. 28 millió tőkével és 9 kurátorral. Két taggal képviseltetjük 

magunkat.  

      Az utolsó 4 évben több tagunk banki kölcsön kamatát - a mi 

közbenjárásunkra - a közalapítvány átvállalta. Évente kb. 1 millió Ft így 

vissza került vállalkozókhoz.  

       Visszatérve a 2002-es évre, néhány statisztikai adatot szeretnék 

ismertetni:  Az elnök vagy az elnökség tagjai  50 rendezvényen képviselték 

a tagságot, kb. 300 óra időtartamban (Budapest, Tatabánya, Pápa, 

Veszprém, Balatonfüred ). 187 iktatott postánk volt, 31 válaszlevelet 

küldtünk ki, - Elnökségünk hozott 26 határozatot az 4 megtartott ülésen. A 

véleményünket nemcsak helyben, hanem országosan is figyelemmel kísérik, 

amire büszkék lehettünk. 

      Mit tudunk tagjainknak felajánlani:  

- 2002/2003-es évre a SZIT újból adóklubtag  lett, a kedvezmények a 

tagoknak is szólnak. 

- a SIGNAL biztosítóval a tagoknak a 2003. évi  segélyalapból 

balesetbiztosítást újból kötünk.  

- A piros templom órájának felújításához 20.000,- Ft-ot adományozott a 

segélyalapból a SZIT. 

- A megszerzett információkat készségesen továbbítjuk a tagok felé (pl. a 

kamattámogatáshoz szükséges nyomtatványok stb.) 

- A szükséges tanfolyami díjakhoz továbbá is részben hozzá tudunk 

járulni  

- A Hotel Jäger szállodában (Mátraszentistván), mint ipartestületi tagok 

kedvezményesen üdülhetünk, illetve  

- Budapesten  - remélem senkinek sem kell – szociális otthoni férőhely is 

lehetséges 

- Él még a megállapodás a kötelező orvosi vizsgálat ügyében dr. Horváth 

Juditnál, amely kedvezményt biztosít. 

- A Balaton Fejlesztési Tanács felkért bennünket a Balaton Törvény 

módosításának javaslattevésére stb. 

- és nem utolsóként az IPOSZ bel- és külföldi kapcsolatok és lehetőségek     

(UEAPME, WKÖ, EU ). 

 

    Ebben az évben is javaslatot tettünk a Füredi Vállalkozó, ill. Vállalkozás 

cím elnyerésére. Büszkék vagyunk a Bergmann - Gutmann Kft-re, akik 
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javaslatunkra elnyerték a 2001. Évi kitüntetést Fürede, amellett, hogy 

Rómában és Magyarországon is számos díjat nyertek. 

     A 2002. Évi kitüntetett Müller Istvánt, aki majd ezután veszi át 

kitüntetést a várostól, a SZIT szintén jelölte.  

     2002-ben befejeződött az IPOSZ és az osztrák kereskedelmi kamara által 

szervezett EU-s tanfolyam, ahol részt vettem, és sikeresen levizsgáztam. 

Nyáron 8 tagtársammal együtt részt vettem a Balatonfüreden megtartott EU 

fórumon, ahol minden résztvevő egy több száz oldalas EU tájékoztató 

kézikönyvet kapott ajándékba sok egyéb, másol nehezen elérhető 

információval együtt. 

     Az áprilisi népszavazás nagyon fontos lesz Magyarországnak, és 

hosszú távon a lakosságnak. 

      Más, vagy későbbi csatlakozási lehetőség nem lesz! Csak az EU-n belül 

lehet élni a módosítási, változtatási szándékkal később.  

Nincs más alternatíva, IGENt kell mondani. 

Az EU-ban az ipartestületi tagság felértékelődik majd, mert az egyesületek   

- céhek - kiemelt fontosságúak lesznek a társadalmi  életben!        

Telepengedély ügyében mindenki megtalálta a számára megfelelő 

lehetőséget, ( itt szeretnem köszönet kimondani Hollósyné  Péter Ilona 

tiszteletbeli tagunknak, a Polgármesteri Hivatal Vállalkozó iroda vezető-

munkatársnak a víszza jelzett segítő kézségei miatt) - mert a 2002. 

decemberi határidőn túl is űzi az ipart, valahogy időt nyerve, köszönhetően 

az IPOSZ közbelepéseinek. 

      Holnap lejár az ingyenes vállalkozásengedély cseréje. Remélem, 

mindenki már beadta, ha még nem is vette fel az újat. Sajnos más határidők 

is voltak, amire felhívtunk a figyelemre: 

      2003.január 1-jéig a kockázatelemzést is el kellett készíttetni. (2002.évi 

XXIII.tv.) . 

       A múlt évben a munkavédelmi továbbképzésre is felhívtuk a figyelmét 

a tagságnak, a BE-FÚTÓ Bt , amely ezt végezte a SZIT tagjává vált. Több 

tagunk vett részt, és 50%-át a költségnek a SZIT vállalta át. A tűzvédelmi 

vizsgadíjhoz résztvevőnként 1.000,- Ft-tal járultunk hozzá. 

Az EVA-ra való bejelentkezés határideje is lejárt, bizony a 2002 

adóbeválásunk várja az APEH  hétfőig (február 17.). 

      Ezután lássuk a 2002-as évi költségvetést: Mindenki befizette a tagdíjat. 

A taglétszámunk nőtt, új belépővel, de sajnos a tavaszon egyik tagunk, 

Herbert Bochnig meghalt, akinek a 65 éves iparos Oklevelet már nem 

tudjuk átadni. 

      A közgyűlés által korábban megszavazott keretet tartani tudtuk. Sajnos 

most sem sikerült a minden évben betervezett 100.000,-Ft-os támogatást 

realizálni. 
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      A 2002. évi költségvetésünk megvalósulásáról illetve zárszámadásáról 

külön napirendi pontban fogunk tárgyalni, amelyet a Számvizsgáló 

Bizottságunk megvizsgált és a 2003. évi költségvetési tervezettel együtt a 

tagság elfogadására javasolja. 

   Itt csak a keretszámokat említem:  

 összbevétel:             194.636,-Ft , 

 összkiadás:              148.280,- Ft, 

 2002-es eredmény:     46.356,-Ft 

A mai napon a SZIT 164.949,-Ft tőkével rendelkezik ( 151.361,- bankbetét, 

13.588,-Ft készpénztárban). 

Remélem, hogy ma már ez nem igaz, mert további tagdíjbefizetések fognak 

történni még a mai napon. 

A SZIT IPOSZ vagyonrésze ebben az évben 114.171,-Ft-ra csökkent. 

      A sajtóval, médiával  ( a helyivel és az országossal is) jó a SZIT 

kapcsolata. Külön örömünkre szolgál, hogy Zatkalik András újságírót, tanárt 

(az elnökség ajánlatát elfogadva) tiszteletbeli tagként üdvözölhetjük a mai 

estén. 

      Nem igaz, hogy csak betanított munkásokra és mérnökökre van szükség 

- ahogy egy nagyvállalkozó nyilatkozta - szakmunkása igen is szükség van. 

Mesteremberek nélkül nincs minőségi élet. 

Mi, mikrovállalkozó kisiparosok ragaszkodunk a munkánk becsületéhez, és 

az EU-n belül is harcolunk az érdekeinkért, hiszen szükség lesz ránk. 

    A tradíció, a tudás és az összetartozás nagyon fontos alapja a fejlett 

világnak, különösen Európában. 

   Örömmel adom át több mint 10 iparostásamnak, azoknak, akik már 

korábban is mertek vállalkozni, és ma is aktívak. Büszkék lehetnek a 

megtett útra. 

      Kérlek benneteket, támogassátok továbbra is az újonnan választandó 

elnökséget, erősítsétek a SZIT-et, vigyétek elképzeléseinket tovább a 

városba, hogy a jövőben is megmaradjon a tisztes kisipar. 

 Szlogenünkkel zárom összefoglalónkat: 

 

„ A céh becsületéért  –   mester– szolgáltatásokkal ! „ 
Köszönöm, hogy meghallgattatok. Várom a hozzászólásokat! 

 

Balatonfüred, 2003. Február 14.            

 

                                                                                Mahler Wolfgang 

                                                                                         Elnök   

 

 
 


