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Az IPOSZ rendes tagja 

 

ELNÖKI  BESZÁMOLÓ 

                                                       2010-2012. 

 

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alapító tagjaink, Tisztelt Vendégeink! 

 

Elteltek évek, és a tagság és a vendégeink előtt számot kell adni az elvégzett 

munkánkról. Igyekszem rövid lenni, de nem ígérem, hogy sikerülni is fog. 

Különös alkalom a mai közgyűlésünk, hiszen egyben a már 22. évébe lépett 

Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület, a SZIT 20. születésnapjára, 2010-et 

túllépve, ma  kell itt eldönteni, hogyan tovább. Választás előtt állunk, vajon 

találunk-e ma a jövőnket tovább vivő elkötelezett társakat, akik a SZIT 

szellemet  ifjabb lendülettel tovább viszik. A segítségemet és tapasztalatomat 

biztosítani tudom, de újítás, lendület már csak tőlem  nem várható. A SZIT 

tagsága egy harmad  része „nyugdíjba” vonult, visszaadta az ipart, vagy jobb 

esetben, mint én is, csak szünetelteti a vállalkozását, kivár egy jobban 

kiszámítható jövőt. A legtöbben a családon belül nem tudták átadni az ipart, 

nem tudták  tovább adni az általuk felépített vállalkozásokból az ifjúságnak, a 

holnap mestereinek, akik sajnos nem találják  meg az utat hozzánk, , és mi se 

tudtuk igazán megszólítani őket. A saját tagságunk is fásult, nem tudott, vagy 

nem akart élni a lehetőségekkel, amelyeket a SZIT információk és a városban 

elért rang biztosított volna számukra. Itt csak megemlítem az Önkormányzattal 

újra felfrissített együttműködési szerződést és a városi Vállalkozásfejlesztő 

Közalapítványt, amelynek működtetésében nekünk is részünk van.  

De nem csak nálunk „áll a bál„ más városi vállalkozó Egyesületekről már 

régen nincs hírünk. 2009-ben kezdtünk tervezni és tárgyalni 

együttműködésről, egyesülési egyeztetést is folytatunk, de elfogytak a tagok 

mindenhol. Hasonló tapasztalatunk volt a megyei Ipartestületek 

Szövetségével,  és most már az IPOSZ jövője is kérdésessé vált, ott a vagyon 

és bizalom elvesztése vezetett a mai helyzethez. 

 Hogy hogyan tovább, a ti válaszotokat várom én ma itt. Az Elnökség, amelyet 

már régen kellett volna a tagság által megerősíteni, úgy nyilatkozott a márciusi 

gyűlésen, hogy a SZIT  a mai időben kell, hogy tovább működjön, de az azt is 

igénylő tagság nélkül nem megy! Más ma a törvényi háttér, a kamara se 

helyettesíti a mi tagságunk érdekvédelmét, azaz a mikro-vállalkozások, 

kézműves, családi vállalkozók igényeit és a működést segítő hátteret. Mi 

mindenkor és mindenhol hangoztattuk, hogy nekünk elsősorban nem  banki 

HITEL kell, hanem fizetőképes megrendelők, megbízható, hiteles 

Kunschaftok, akik egyben megszüntethetnék az elszaporodott 

körbetartozásokat is! 
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2009-ben már így foglaltuk  össze a SZIT ars poetikáját :  

 
2009. június 30. kedd, 00:00 |    MV-IPAROSÚJSÁG  :A Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület június 29-én tartotta soros 

közgyűlését. Mahler Wolgang Otto elnök igen érdekes beszámolójából részleteket idézünk. 

Nem kronológiai sorrendben, inkább a fontosabb megállapításokra téve a hangsúlyt. Hisszük, hogy e mozaikokból kibontakozik 

az ott folyó munka és ipartestületi mentalitás. 

     „Holnapután nemcsak a 2009-es év második felébe lépünk, hanem az órákat 

Magyarországon újra visszaállítják. 25%-os lesz az áfa, drágábban fog hozzájutni a 

szolgáltatásainkhoz a megrendelő. Tudjuk, hogy őket az utolsó években nem tették 

érdekeltté, hogy számla ellenében rendelje a szolgáltatásainkat, most még kevésbé áll majd 

érdekükben. De mondjuk ki: mi se vagyunk törvényileg érdekeltté téve, sőt több esetben 

direkt hátrányos helyzetbe hoztak bennünket a körbetartozások miatt. Azzal hogy áfás 

számlákat bocsátunk ki, amelyeket ha a megrendelő nem egyenlít ki, az adót, az áfát és 

minden kötelezettséget az iparosnak a kibocsátott számlák után ki kell fizetni, olyan bevétel 

után, amelyet soha nem kapott meg. Kétszeresen van megbüntetve. 

      A tradicionális magyar kisipar és kézművesség hungaricumként legyen védve! A Kárpát-

medencében a lakosság több, mint 10%-a mikro és kisvállalkozó, – a családtagokkal, 

valamint az általuk foglalkoztatott tanulókkal és alkalmazottakkal az arány 

megháromszorozódik. Ez olyan nagy erő, ha a túlélés érdekében összefog a nagyszámú 

iparos réteg, hogy megmaradhasson önállónak a hazájában. 

     IPOSZ és három hatóság között a közelmúltban kötött együttműködési megállapodást, 

amely még csak a távoli jövőben lesz értékelhető. Most azt a kérdést teszem fel ezzel 

kapcsolatban, amit már egy korábbi fórumon is kérdeztem: az új fogyasztóvédelmi törvény 

vajon foglalkozik-e a vállalkozók védelmével a nem tisztességes megrendelőkkel szemben? 

Akkor az volt rá a válasz, hogy NEM. A másik két hatóság, az APEH és a Vám- és 

Pénzügyőrség hozzáállása sem különb ebben az ügyben. Csak a tisztességesen bejelentett 

vállakózókat, vállalkozásokat „ellenőrzik”, a fekete piaci résztvevőket NEM. 

     Fontos dolog lenne, a mesterek tekintélyének a visszaállítása. A szakma jelenlegi szintű 

leértékelődése a szakképzésnek is a legfőbb problémája. Ami ma a szakképzés, meg részben 

a felsőoktatás terén folyik Magyarországon rendkívül káros. Nem más, mint bujtatott 

munkanélküliség. A sorrendet kell visszaállítani: első lépésként a mester – szakmunkás – 

szakmunkástanuló legyen a sorrend, és a jogok leosztásában kapjon szerepet a 

szakmunkásképzésben résztvevő mester is az iskolával egyenlő mértékben! 

     Ahova hívnak, ott vagyunk. A városban jól működő Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány 

nélkülünk nem létezne, a SZIT három taggal képviseli magát kuratóriumában. Jó az 

együttműködés a mindenkori polgármesterrel, a képviselőkkel és a polgármesteri hivatallal, 

képviselve vagyunk a gazdasági bizottságban, és több rendelet mutatja az 

együttműködésünket. A múlt évben alakult Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba is 

kaptunk meghívást… Sajnos a beruházásokban csak nagyon kevés füredi vállalkozó, 

vállalkozás tudott részt venni, és a már magvalósult kereskedelmi egységekhez hasonlóan 

nagy részben nem fizetnek a városi kasszába. A SZIT tagjai is ki vannak szorítva a 

városukból, a sok éven át javasolt iparterület kijelölésének hiánya miatt. Ma már a tagság 

több mint 50% székhelyileg a környező településen tevékenykedik.  

     Büszkén mondhatjuk, hogy gazdaságilag stabil a SZIT. A regisztrált taglétszám 40. Az 

elnökség ülésein összesen 18 határozatot hozott és hajtott végre. Az egyik: az Erste Bankban 

a számlavezetési csomagunkat újra módosítottuk, és az e-ügyintézés mellet így 50% banki 

kezelési költséget takarítunk meg. A lekötött pénzünkhöz nem kellett hozzányúlni. 

     A mai közgyűlésen egy kötetet szeretnénk bemutatni, amelynek megjelentéséhez, az 

elnökség döntése alapján, 10.000 forinttal hozzájárultunk. Büszkék lehetünk arra, hogy a 

100 füredi embert bemutató könyvben (Fürediek napjainkban 2007 - 2009) a SZIT egykori 

alapító tagja, Grimm József mellett 4 aktív SZIT tag is szerepel, név szerint Czizmazia 

Szilveszter, Horváth István, Molnár László és Mahler Wolfgang Otto, jelezve a város iránti 

elkötelezettséget.” 

http://www.iparosujsag.hu/ipartestuletielet/327-szemelvenyek-egy-elnoeki-beszamolobol?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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Ezt tettem, ezt tettük a mai napig, és ha ti  ma is így döntetek itt, akkor a 

jövőben is így cselekszünk!  

Nem akarok sok számot  említeni, csak néhány adattal példálóznék, hogy 

2009-ben 190 levelet iktattam, 2010-ben 148-at, 2011-ben 142-őt, és idáig 

2012-ben 55db-ot. Sajnos 2010-ben meghibásodott a számítógép winchestere, 

a SZIT könyvelőrendszere, nyilvántartásának a nagyobb részét elvesztettük, 

csak nehezen  tudtam másik gépre menteni az adatok egy részét. Ez a tény  

nagyon visszavetette a munkámat, de  mindemellett, minden Fórumon, ahova 

hívtak minket, részt vettünk. Idő közben a sajtóból is tudtatok olvasni rólunk. 

A utolsó IPOSZ Közgyűléseken már nem vettünk részt, a részben anyagi, 

részben emberi tényező miatt ( a küldöttünk sem ért rá). A zárszámadások is 

azt bizonyítják, hogy a 2009-es közgyűlési határozatokat figyelembe véve 

gazdálkodtunk, ennek köszönhetően jelenleg is még 260 000,-Ft vagyona van 

a SZIT-nek, amelynek sorsáról is a közgyűlésnek van joga dönteni. 

Nem is szaporítom tovább a szót, inkább átadom nektek. Tőlem az elmúlt 20 

évben ennyi tellett a munkám és a családom mellett, és összességében  

büszkén tekintek vissza az elmúlt 21 évre.  

 

Ti pedig már több, mint 20 éve hoztatok engem abba a helyzetbe, hogy az éves 

beszámolót elkészítsem nektek. Beszámoljak az elnökség tevékenységéről, a 

végre hajtott közgyűlési határozatokról, hogy hogyan képviseltük a helyi 

kézműves iparos és vállalkozó érdekeket, hogyan segítettünk nekik a városban 

érvényesíteni az érdekeiket. Tettük azt az önkormányzat bizottságaiban, 

testületében és nem utolsórsorban a  Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő 

Közalapítvány  kuratóriumában.  

A külföldi kapcsolatok, látogatások során hasznos tapasztalatokkal 

gazdagodtunk. Az  iparosságot érintő aktuális problémákról nem beszélek a 

mai ülésen, mi nagyon jól tudjuk, hogy mi a mi problémánk: a fekete 

gazdaság, a gazdasági kamarák és az érdekvédelmi törvény hiányossága, 

HCCP,  körbetartozások, tőkehiány, hitelfelvétel képtelensége, a megrendelő 

kör elszegényesedése, idegenforgalom átalakulása, az ország image 

megváltozása.   

 

A Számvizsgáló bizottság a határozatokról és ajánlásokról külön napirendi 

pontban fogja tájékoztatni a tagságot. 

A zárszámadási végszámot nézve  jó évet zártunk. 

Sajnos én ezt nem tudom magamról és az elnökségről elmondani, mert nem 

tudtunk mindent megvalósítani, amiről a közgyűlés és az elnökség döntött, de 

csak így tudtuk a szerény vagyoni helyzetünket stabilan tartani.  

 

Továbbá szeretném elmondani, hogy a tagok tagdíjfizetési morálja  is 

hátráltatja a fejlesztéseket. Remélem, hogy a mai közgyűlésen résztvevő tagok  

ezt rendezni fogják. 



 4 

 

 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani az írt és elektronikus sajtónak, amiért 

a munkánkról korrekt módon tudósítottak az elmúlt években. 

 

Isten áldja a tisztes ipart ! 
 

„ A céh becsületéért – mesterszolgáltatásokkal „ 
 

Szeretném megköszönni Fejes Lászlónak, hogy lehetőséget adott számunkra, 

hogy itt, a Fejes Pincében tartsuk tisztújító Közgyűlésünket, és az éves 

beszámolót. 

     

     Ahogy jeleztem, sok mondanivalóm lenne még az elmúlt 3 évből, de 

helyette kérem a tagságot, hogy szóljon hozzá, egészítse ki, vitassa meg a 

beszámolóm, és végül szavazzák meg. 

Várom a hozzászólásokat: 

 

 

 

 

Balatonfüred, 2012. április 27. 

 

 

.            

                                                                                Mahler Wolfgang Otto 

                                                                                             Elnök   


