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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, Tisztelt Barátaim, Tisztelt vendégei! 

 

Egy évvel ezelőtt itt a FEJES PINCÉben találkoztunk, amikor újra 

megbiztatok engem és a tisztséget vállaló SZIT társakat, hogy a 

balatonfüredi és a vonzáskörzetébe tartozó vállalkozók érdekeit képviseljük, 

segítsük, őrizzük a kézművesség, a tisztes ipar létjogosultságát. Mit tudunk, 

mit tudok a paragrafus szerinti kötelezőkön túl itt ma mondani? 

Visszatekintve az 1 évre, nem csak a Balatonból tűnt el sok cm víz, de 

elveszett a térség vonzereje és az azzal együtt járó fizetőképesség is, amivel 

együtt az itt élő szolgáltató kisiparosok, vállalkozók megélhetése is 

kritikussá vált. Ahogy nyílt a piac befelé, kifelé szűkült a leendő teljes EU-

taggá válásunkkal. Nem akarok én most megint – mint ahogy már korábban 

minden fórumon (megyei, területi, országos) már évek óta hangoztattam, 

megismételni, hogy a mi rétegünk nincs felkészülve az EU – kihívásokra. 

A szakmai és jogi követelmények –amelyeknek nagy része még nincs 

magyarra lefordítva – már május elsejétől betartandók! 

Azért kezdem ezzel a beszámolóm, mert ezek azok a tények, amelyek 

mindenkire nézve, vállalkozókra és nem vállalkozókra, a jövőben 

befolyással lesznek. 

Minden hivatalos kijelentéssel szemben én mindig azt hangsúlyozom, hogy 

nem Magyarország megy be az EU-ba, hanem az EU jön be 

Magyarországra. Ez nekünk sok ismeretlen kihívást fog jelenteni. Nem 

csak az új konkurenciára kell felkészülni, hanem olyan biztosítást kell 

kötnünk a vállalkozásunkra, amely az EU-ból jövő megrendelővel szemben 

felelősségbiztosítási lehetőséget is nyújt az itteni vállalkozónak, ami a 

rosszindulatú visszaélések ellen nyújt anyagi biztonságot. Felhívom a 

figyelmet, hogy egyébként nem csak a vállalkozók, hanem a családjuk is 

tönkremehet ilyen hazardírozó „megrendelőkkel” szemben; se jövedelmileg, 

se jogilag nem vagyunk velük egy szinten. 

Otto von Habsburg a füredi fórumon elmondott szavait csak aláhúzhatom, 

amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy most már végre abba kell hagyni a „ 

sírva vigadást”. 

Az EU-törvényeket elfogadva ne pesszimistán nézzünk a jövőbe, azt az 

álláspontot próbáljuk követni, hogy olyan feltételeket követeljünk ki, 
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amelyekkel egyenrangú EU-partnerek leszünk. Az első lépést a kormánynak 

kell megtennie, a másodikat az önkormányzatnak. Sürgősen meg kell 

tanulni térségben gondolkodni. 

Több tagunk csak úgy tudott fennmaradni (egyelőre?), hogy kivonult 

Füredről Balatonszőlősre vagy más környékbeli faluba, ahol új telephelyet 

találtak. 

Sajnos, 1990 óta a városatyák nem tudtak Füreden egy olyan koncepciót 

végigvinni, amely a telephely problémát megoldotta volna. Most sincs 

ipartelep kilátásban. 

Senki nem veszi komolyan, hogy Magyarországon kb. 600.000 mikro és 

kisvállalkozás van, amelynek zöme, 95 %-a önfoglalkoztató, ill. 

kényszervállalkozás – és ez nem létezik az EU-ban, ez nem EU konform. Ők 

azok, akik a szakképzést is nagy részben felvállalták.  

Magyarországon még mindig a GDP jelentős százalékát adják a mikro-és 

kisvállalkozások. Ezek nem tudtak, tudnak megfelelni az EU 

szabványosításnak jelentős százalékban. (Megjegyzem ezek a szabályozók 

az EU-ban csak ajánlottak voltak, nálunk meg törvényi szintre emelkedtek!)  

A belső piaci védelmet pedig nem alakították ki. (Pl. szabad munkaerő 

áramlás korlátozása).  

Hofi Géza is azt mondta: „ egyedül nem megy…”  Csak újra összefogással 

lehet jövőképet teremteni! 

Az EU-ban felértékelődnek a civil szervezetek, az érdekvédelmi 

egyesületek. Azt kérem, a baráti körben is terjesszék, hogy a mi 

szervezetünknek is erősödnie kell ahhoz, hogy segíteni tudjunk, rangja 

legyen! Ehhez aktív tagokra van szükség.  

De vissza is lehet élni vele. Egy tagunk hívta fel a figyelmemet, hogy a 

hivatal segítségével olyan fórumra kapott megívást, ahol egy „Építőipari 

Fogyasztók Érdekvédelmi Egyesülete” tájékoztatta az építő szakmában 

résztvevőket, hogy 18.000,-Ft tagsági hozzájárulás mellett Etikai 

Tanúsítványt állítanak ki neki a „Nyugodt Építkezés” Országos 

Fogyasztóvédelmi Program keretein belül, amely más vállalkozássokkal 

szemben előnyt jelent nekik. Ahogy kiderült, ez csak pénzbeszedést takart, 

anélkül hogy bármiféle kivizsgálást kezdeményeztek volna a „papír” 

kiadása előtt. Jeleztem az IPOSZ felé. Azt a választ kaptam, hogy ez 

elfogadhatatlan, ők is etikátlannak tartják és nem javasolják. 

 

Az etikai bizottságunk elnökének tájékoztatása szerint nem volt bejelentés, 

ezért nem kellett összeülniük, amely tény örömünkre szolgált. 

 

A SZIT idegenforgalmi szakosztálya a nyáron dolgozott, így tudott az egyre 

rosszabbodó idegenforgalmi helyzeten javítani. Amit mindig mondtunk, a 

magyar vendégek, a jó vendégek és a keletről jövők, de olyan nehéz 

megtartani itt őket, mint a régi külföldi vendégkört visszacsábítani. 
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A Számvizsgáló bizottság a határozatokról és ajánlásokról külön napirendi 

pontban fogja tájékoztatni a tagságot. 

Röviden csak annyit mondanék, hogy a 2003 évi gazdálkodást elfogadásra 

javasolja a 2004 évi tervvel együtt a változások mellett. 

Itt dönteni kell, hogy a 2005.évi ADÓCLUB tagság helyett 2004. júniusától 

Internet hozzájárulást vállalunk, az IPOSZ –tagdíj kötelezettségét a 

vagyonrészből fizetjük, és emellett az IPOSZ által bevezetésre javasolt 

egységes PC tag- és működés nyilvántartó programot megrendeljük. Egy 

példány MV-IPAROS ÚJSÁG-ot szeretnék megrendelni és továbbá is 

biztosítunk a SIGNÁL-nál minden tagot.  

Egy pár statisztikai adat: 

- a tagság létszáma 31 + 5 tiszteletbeli tag + két új tagbelépő kérelem 

- 2003 tagdíj hátralék (volt) másfél tag 

- A 164 bejövő levelekre 37 levelet iktattunk  

- Az Elnökség 4-szer ült össze és 28 határozatot hozott. 

- A KA-VOSZ-szal való együttműködés még nem jött össze. 

- A SZIT összes határozata, levelezése 1990-tól, adatok stb. CD-ROM-

ra írtam, és rövid időn belül, minden tag és érdeklődő rendelkezésre 

bocsátom. 

- A SZIT múltját és jelenét dokumentált anyagokat a helytörténeti 

múzeumnak átadtam a jövő generáció tanulmányozására. Egy IPOSZ 

jubileumi könyv is oda került átadásra, amelyről a sajtó is tájékoztatta 

az olvasót ill. tv nézőt. 

- Itt meg kell mondanom, és megköszönnöm a helyi médiának és az 

országos újságnak, hogy a SZIT munkáról írnak, bemutatnak.  

- A kamarával nincs kapcsolat, amely az újra módosult kamarai 

törvénnyel  most  fog változni – remélem.  

- Az IPOSZ közgyűlésén részt vettünk az EU csatlakozási fórumon, 

anyagot kaptunk, de konkrétan kevés  hasznosítható volt benne. 

- Az együttműködés az önkormányzattal és az új polgármesterrel, dr. 

Bóka Istvánnal jónak mondható. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 

ülésekre meghívnak, és a hozott helyi határozatokat megküldik a 

pályázati kiírásokkal együtt. Mint a SZIT elnöke, többször is sikerült 

elfogadtatnom a bizottsággal a SZIT javaslatait, amelyeket az 

önkormányzati testület a következő ülésén maga is elfogadott. 

- Azt is szeretném elmondani, hogy az év vállalkozója kitüntettek 

között – legyünk büszkék rá – évente szinte mindig 1 a tagjaink közül 

került ki – nem véletlenül. Ebben az évben csak a SZIT küldött be 

javaslatokat az önkormányzatnak, HORVÁTH Istvánt elfogadták 

kitüntetésre. 

- De van más jó hír is: a 2003. decemberi iparűzési adó tárgyaláson 

mind a 3 javaslatomat rendeletbe foglalta a testület. Az utolsó ülésen 
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pedig a városi 2004. évi költségvetési módosítások – amelyeket az 

elnök asszony vezetésével tárgyaltak meg – tőlünk származott. 

- Az, hogy a Vállalkozófejlesztési Közalapítvány rövid időn belül kb.- 

30 millió Ft. törzsvagyonnal rendelkezik, és a most is működő 

kamattámogatás mellett a jövőben komolyan részt tud venni a város 

fejlesztésében, nagy részt a mi  kitartásunknak, köszönhető. 

Ezek a felsorolások is azt mutatják, hogy sok-sok óra társadalmi munkában 

a SZIT tagjai érdekében sokat ténykedünk. 

A cégbíróság júniusban hivatalosan megerősítette újfent 

létjogosultságunkat. 

Én még egyszer azt kérem a tagságtól, hogy vegyen részt a 

rendezvényeinken. Továbbá érdeklődjön, használja fel az információkat, 

amelyekhez hozzájutunk az IPOSZ-tól, más szervezetektől. A külföldi 

kapcsolatokat is újra szeretnénk aktivizálni, egyedül és együtt pályázatok 

segítségével. 

Néhány szót még szólnék a Füreden működő más érdekvédelmi 

szervezetekről. Sajnos a Balatonfüred és Vidéke Ipartestülettel csak a 

városon kívül találkozunk, megyei vagy országos fórumokon. A megyei 

szövetséggel jó a viszonyunk, de tagsági jogot nem vállaltunk anyagi 

megfontolásból, és a tervezett struktúrájukkal sem tudunk egyetérteni. 

A helyi Vállalkozók Egyesületével (BVE) a kapcsolat többször megszakadt, 

nem tudjuk, hogy még működnek-e, ki az elnöke ,stb. Azt lehet a másik 

kettőre is mondani (Baráti Kör és Ifjú Vállalkozó). 

A mi ajtónk nyitva áll, várjuk a civil szervezetek közeledését hozzánk.  

Hiszen egy városban élünk, közösek a problémák, és mindenki tudja: „ 

Egyedül nem megy…….!” 

Szerencsére újra fejlődik a mi városunk, óriási beruházások folynak. A 

működésében nekünk is komolyan részt kell vennünk, hogy legyen 

jövőképe, reménye mindenkinek, aki Füreden él és szolgál. 

Kérem a tagságot a szokványostól egy kissé eltérő beszámolóm 

megvitatására és elfogadására. 

Optimizmusunkat őrizzük meg mottónkkal: 

: 
„ A céh becsületéért  –   mester– szolgáltatásokkal ! „ 
 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. Várom a hozzászólásokat! 

 

Balatonfüred, 2004. Február 15.            

                                                                                Mahler Wolfgang 

                                                                                         Elnök   

 

Határozatok: 
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1. határozat képessége: 16 fő (50 %+1 fő) napirendi pontok elfogadása 

2. 15.30 újra 

3. jegyzőkönyv vezető   …………………………………………………….. 

4. 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő ………………………………………………. 

5. elnöki beszámolás elfogadása 

6. Etikai bizottság 

7. Zárszámadás  Számvizsgáló Bizottsági Elnök 

8. 2004. évi költségvetési tervezet 

- Tagdíj IPOSZ vagyonból 

- Signal biztosítás 2004-re is 

- PC program szerződés kötése és hardver biztosítás 

- MV-Iparos Újság megrendelés 2004 évben 

- Adóklub tagság helyett Internet hozzájárulás júniustól 

- KA-VOSZ  KGy. Hat. Módosítása 

9.  kitüntetések,  elnök 

10. új tagok felvétele  Hanzsér Péter és Zsolnay Tibor 

11.munkaterv elfogadása 

12.Megyei szövetségi tagság 

 

Bejelentették távollétüket: 

dr. Bóka István 

Andrea   

Szalagavató ünnep 

Alpokban                                                                       

………………………………… 

  

13. tagrevízió –kizárása: ALWA kft (30.000,-) Sárközi József (15.800,-) ? 

       Alapszabály szerint (20 §.) 

 
     
 


