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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 vendégeink! 

 

Szeretettel köszöntök mindenkit közgyűlésünkön, ahol az elnök tisztsége, 

hogy beszámoljon a tagságnak az elmúlt évről. Ez az első közgyűlésünk, 

amelyen a beszámoló a teljes jogú európai uniós tagokhoz szól. 

2004 május elsejétől már az óra is egy EU-s norma szerint méri az időt, még 

akkor is, ha ezt nem tudjuk még mindig nem megfelelően leolvasni - 

Magyarország több, mint félmillió egyéni vállalkozójával és kisiparosával 

együtt. 

Mi iparosok már korábban felhívtuk az illetékesek figyelmét arra, hogy a 

magyar iparosság strukturálisan még nem (ahogy az ország sem) EU konform. 

Az eddig hozott törvények és rendeletek pedig csak rontottak a 

versenyképességünkön, illetve nem tett hitelképessé minket.  Azonban 

mindemellett hangoztatnunk kell, hogy nem volt, és nincs más út, mint az, 

amelyre az ország lépett. De Magyarország az EU-ban csak akkor lesz 

sikeres, ha a magyar kultúrát, tradíciót, a magyar iparosságot megőrizzük és 

beviszzük az Európai Unió népes családjába! Szeretnénk elérni, hogy a 

magyar iparosság is „Hungarikum” legyen. 

Mint iparosok, vállalkozók, gyártók egyben megrendelők és itt élők is 

vagyunk. Ezért egyet kell értenünk a fogyasztóvédelem és környezetvédelem 

érdekében hozott törvényekkel és rendeletetekkel is. Pl. az a tény, hogy a 

20.000,-Ft feletti megrendelés több papírmunkával jár, az egyben az iparosnak 

jogi biztonságot is jelent a nem mindig korrekt megbízóval szemben. Messze 

vagyunk még a nyugati szolgáltató – vevő kultúrától, de a határok nélküli 

helyzetben máris több rossz példát ismerhettünk meg. A csatlakozás után nem 

egy vállalkozás ment tönkre, különösen a mikrovállalkozások közül a 

követelmények miatt, és csődbe vitték nem csak önmagukat, hanem 

családjukat is. 

A SZIT-tagok közül eddig még szerencsére nem hallottam róla, hogy valaki is 

erre a sorsa jutott volna. Bízom benne, hogy szorgalmuk és szakmai tudások a 

jövőben is meg fogja óvni őket ettől. 

Hogy a jövőben több segítségre lesz szüksége az iparosságnak, azt 

mindannyian tudjuk. Szükség lesz tanulásra, lehet, hogy egy európai országba 

is el kell majd menni tapasztalat cserére . Előtérbe kerül a szakmai tudás 
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mellett a jogi felkészültség. A SZIT és az IPOSZ segítségére számíthatnak a 

tagok. 

Büszkék lehetünk arra, hogy a Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő 

Közalapítványba 3 tagot delegálhattunk a kuratóriumba, illetve a felügyelő 

bizottságba. Szeretném elmondani, hogy a jövőben nemcsak kamattámogatásra 

lehet pályázni, hanem a város stratégiailag fontos projektek esetében vissza 

nem térítendő támogatásra is. 

Sajnos, 2 pályázatunkat, amelyeket a város felkérésére adtunk be, a technikai 

lehetőségek javítására, elutasították. Az ok az volt, hogy a SZIT-et, mint 

munkaadó érdekvédelmi szervezetet nem tudták a civil szervezetekhez 

besorolni. 

Azonban a 2004. évi közgyűlés határozatát így is végre tudtuk hajtani. Sikerült 

beszereznünk az IPOSZ által felajánlott IPAROS PC tagnyilvántartó 

programot ÁFA nélküli áron (43.800,-Ft). Sajnos, nagyon kevesen (34) 

rendelték meg. Arra kérlek benneteket, hogy adataitokat, amely a program 

kitöltéséhez kell, juttassátok el hozzám, hogy ténylegesen kihasználjuk ezt a 

munkát segítő programot. Egy Winchestert kellett beszereltetnünk még a 

programhoz, mert a SZIT-nek még nincs külön számítógépe. Egyben kérlek 

benneteket, hogy járuljatok hozzá, hogy az IPOSZ-tól egy számítógépet 

igényelhessünk. 

Sajnos, az inflációt nem csak akkor érezzük, ha boltba megyünk, hanem akkor 

is, ha postán levelet kell feladnunk. Az Interneten az  információ gyors 

továbbítása nagy segítséget jelent. Ahol ismertük a tagok e.mail címét, éltem is 

vele. A költségvetés tervezésében, amely az este egyik napirendi pontja is, a 

SZIT-nek egy WEB oldal készíttetését szeretném megszavaztatni, 

amennyiben ezzel egyetért a tagság. 

Az a tény, hogy a 2004-es mérleg pozitív (10.638,-Ft), csak örülni lehet 

amellett, hogy több mint 90.000,- Ft.  értékben beruháztunk. Remélem, 

hogy a tagok a 2005-ös tagdíj vállalásukat is komolyan veszik, és befizetik 

időben. 

Ebben az évben is szeretnénk az IPOSZ tagdíjat, (amelyet 25.000,- Ft-ra 

emeltek), a megmaradt 0,031 % vagyonrészből teljesíteni, valamint az IPOSZ 

által az első EU-évre kiadandó Almanach tagdíjat is ebből szeretnénk 

jóváiratni. Ebben az Almanachban megjelentetjük valamennyi tagunk nevét, a 

SZIT-ről egy összefoglalót, amely május végén fog megjelenni. 

 

Amikor az ember elkezd egy éves beszámolót, akkor döbben rá, mennyi 

mindenről kell tájékoztatnia a tagságot. A 2004. február 15-én hozott 

közgyűlési határozatokból, a 6./2004./II.15./ KGy. sz. határozatot, - a 

tagrevíziót nem hajtottam még vége, egyrészt azért, mert a kintlevő tagdíj 

befizetésre került, másrészt mivel szeretném a mai közgyűlés elé újra a témát 

felhozni. 
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A másik az a 10./2004./II.15./ KGy. sz. határozat, amely a Széchenyi 

Programba való bejelentkezésünket illeti, mert a partner nem jelentkezett 

vissza. Így jártunk az ELLA – IPOSZ VISA kártya programmal is. Nem 

tudtunk szerződést aláírni, mert nem küldték meg.  Más irányba kellett lépni, 

bankunk, az ERSTE Bank által felajánlott NET Erste ELECTRA 

szolgáltatását fogadtuk el, amely nem jár külön költséggel. A kontó vezetés 

árát azonban a bank 1.990,- Ft/hó összegre emelte az ősz folyamán.  

A NET szolgáltatáshoz kérem, hogy az alapszabály 23. § /2/ bekezdését 

módosítsa a közgyűlés a 18/1991./III.02./ KGy. sz. határozat figyelembe 

vételével.  

Kérem tagjainkat, hogy az elnökség által javasolt és a Számvizsgáló bizottság 

által jóváhagyott alapszabály módosításához járuljanak hozzá.  

 

A két közgyűlés közt 4 elnökségi ülést tartottunk, ahol összesen 51 határozatot 

hoztunk és hajtottunk végre. A 2004-es évben 174 iktatott levél érkezett és 37-

et küldtünk el. A területi dorogi IPOSZ ülésen Szabó Sándor küldöttünk 

elfoglaltsága miatt én vettem részt, és az IPOSZ ünnepi közgyűlésén is, 

amely az Országházban volt megtartva. Az arról készült képes IPOSZ 

beszámolót szeretném megmutatni a tagoknak. Több IPOSZ fórumon és az 

Akadémián idő és forrás hiány miatt nem tudtunk megjelenni, de a helyi 

rendezvényeken és az önkormányzati pénzügyi és gazdasági bizottságban 

képviseltük a tagjainkat. A részvételi lehetőségekről tájékoztattam a tagokat, 

de nem jelzett vissza senki.  

A 2003-as év vállalkozója kitüntetést Horváth István vehette át 2004-ben 

némi utánjárásunk következtében a Polgármesteri Hivatalban. Már 

megérkezett a kérés, hogy a 2004-es év kitüntetettjére is tegyünk javaslatot. 

Ehhez kérem a tagságot, hogy tegyen javaslatot. Az elnökség kéri egyben a 

tagságot, hogy újra erősítse meg a régen már meghozott határozatot, hogy az 

elnököt kitüntetésre terjessze fel a 15 éves SZIT jubileumi közgyűlésére. 

Döntenünk kell arról is, hogy júniusban ünnepélyes közgyűlést tartunk a SZIT 

15 éves fennállása, és egyben a Balatonfüredi Iparoskör 110 éves 

évfordulója alkalmából. Arról is döntenünk kell, hogy a segélyalap, 

(amelyhez hozzájárulás felemelését egyben javasoljuk is), 50 %-át 

felhasználhassuk az ünnepi közgyűlés megszervezésére, ahogy ezt az elnökség 

már javasolta és a számvizsgáló bizottság támogatja. Szponzorokat is szívesen 

látunk ez ügyben. A költségvetésben tervezünk támogatásból 100.000,- Ft-ot 

ebben az évben is. 

Egy fontos esemény volt májusban, több tagtársunkat tudtunk úgy segíteni, 

hogy egy tagjelölt (a MARBORG INVEST Kft.) megvette a balatonszőlősi 

volt gépműhely telepet. Így hosszú távra telephelyet sikerült biztosítani az ott 

kisipart folytató tagjainknak, ill. új tagjainknak, akiket a mai napon szeretnék a 

közgyűlésen teljes jogú tagokká nyilvánítani.    
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Az etikai bizottságunk elnökének tájékoztatása szerint tavaly sem 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.  

A Számvizsgáló bizottság a határozatokról és ajánlásokról külön napirendi 

pontban fogja tájékoztatni a tagságot. 

 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani az írt és elektronikus sajtónak, amiért 

a munkánkról korrekt módon tudósítottak. 

Továbbá elmondanám, hogy az együttműködésünk a polgármester úrral 

szintén harmonikus. Tervbe van véve, hogy megújítjuk az együttműködési 

megállapodásunkat. A város honlapján (www.balatonfured.hu) is szerepelünk. 

 

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

SZIT tagjai érdekében sokat ténykedünk. 

Mondhatom, a mi ajtónk nyitva áll, várjuk sorainkba a füredi iparosok, 

vállalkozók, civil szervezetek közeledését hozzánk.  

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

 „ Egyedül nem megy…….!” 

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. 

 

A legfontosabbról még nem beszéltem, most szeretném átadni a 20, ill. 15 éves 

kisiparos helytállás emléklapjait. Ezek az emléklapok a kisiparos helytállás 

bizonyítékai, amire büszkék lehetünk.  

Kérem a tagságot a beszámolóm megvitatására és elfogadására. 

Optimizmusunkat őrizzük meg mottónkkal: 

 

„ A céh becsületéért  –   mester– szolgáltatásokkal !  

 
Szeretném megköszönni Fejes Lászlónak, hogy újra lehetőséget adott 

számunkra, hogy itt, a FEJES PINCÉben tartsuk Közgyűlésünket, és az éves 

beszámolót. 

 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. Várom a hozzászólásokat! 

 

 

Balatonfüred, 2005. Február 25.            

                                                                                Mahler Wolfgang 

                                                                                         Elnök   

http://www.balatonfured.hu/

