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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 

                                                           2013. 

 

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alapító tagjaink, Tisztelt Vendégeink! 

 

Eltelt újból egy év, 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 holnap, június 23-án lesz a 

Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület, a SZIT 23. születésnapja. 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 folytattunk, 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. Az újra 2012 májusban 

megválasztott vezetőség és az új IPOSZ elnök Németh László még csak 

stabilizálni tudta a helyzetet, igazi változások még váratnak magukra, még 

mindig a „kint levőségek” és „csontvázak” kezelésével vannak elfoglalva, a 

tagszervezetek meg magukra vannak hagyva. A 2013.évi IPOSZ – 

Közgyűlésén így nem is vettem részt, illetve nem is képviseltettem a SZIT 

tagságát. Ellenben egyedül képviseltem kert rendezési munkámmal a SZIT- et  

a balatonfüredi IPOSZ hoteljének udvarán.  

    A Pápai Ipartestület meghívását elfogadtuk Molnár László alelnökkel, 

amelynek elnöke próbát tett a Megyei Ipartestületek Szövetségének újra 
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élesztésére, de a jelenlegi Szövetség elnöke ebben nem volt partner, így a 

pályázati lehetőség meghiúsult.  

   Hogy hogyan tovább, a ti válaszotokat várom én ma itt. Más ma a törvényi 

háttér, az Ipar és kereskedelmi 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! 

   Vissza kellene kerülni a törvényi szövegbe a vállalkozó szó mellé újra a 

kézműves és iparos megnevezésnek is!   Ezt már 2009-től várjuk. Hogy lehet 

az, hogy 2013-ban Magyarországon használunk még mindig olyan 

megnevezéseket, és hivatkozunk rájuk, amelyek már a törvényben nem 

léteznek, mint pl. iparosság, szakmaiság, kézművesség, a szakma mestere, az 

IPOSZ, vagy mi, mint Szolgáltató Ipartestület, akik az adott szakmát 

igyekeznek képviselni mester fokon?   Igenis az elnevezésnek is van 

jelentősége, és a 120 éves ipartestületi helyi tradíció is arra kötelez bennünket, 

hogy a szakmaiságot mesterfokon kell visszakövetelni.  

 

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 2012-

ben 167 levelet iktattam és idáig 2013-ben 57 db-ot. Idő közben a sajtóból is 

tudtatok olvasni rólunk. Az utolsó IPOSZ Közgyűléseken már nem vettünk 

részt, a részben anyagi, részben emberi tényező miatt. A zárszámadások is azt 

bizonyítják, hogy a 2012-es közgyűlési határozatokat figyelembe véve 

gazdálkodtunk, ennek köszönhetően jelenleg a SZIT- naplófőkönyv szerint 

351.466,- Ft vagyona van a SZIT- nek, amelynek sorsáról is a közgyűlésnek 

van joga dönteni. Még nem tudom, hogy a céges ill. egyesületi bankba levő 

pénz után is majd kell-e EHO-t fizetni, itt azt még nem tudtam , - amint  

gondolom ti sem-  a költségvetésünkbe beállítani. 

Itt előre tervezni nem lehetséges!  

Nem is szaporítom tovább a szót, inkább átadom nektek. Tőlem az elmúlt 1 

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

büszkén tekintek vissza a most már 22 évre.  

 

Ti pedig már több, mint 22 éve hoztatok engem abba a helyzetbe, hogy az éves 

beszámolót elkészítsem nektek. Beszámoljak az elnökség tevékenységéről, a 

végrehajtott közgyűlési határozatokról, hogy hogyan képviseltük a helyi 

kézműves iparos és vállalkozó érdekeket, hogy segítettünk nekik a városban 

érvényesíteni az érdekeiket. Tettük azt az önkormányzat bizottságaiban, 

testületében és nem utolsórsorban a  Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő 

Közalapítvány  kuratóriumában 2012 – 2013-ban is.  
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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 elnöke a Bizottság 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 az elmúlt 

években döntött, de csak így tudtuk a szerény vagyoni helyzetünket stabilan 

tartani. De a SZIT emléklapok és az IPOSZ gyűrő és szakmai kitüntetések fel- 

terjesztéséről nem akarunk lemondani, és kérünk itt a tagjainktól javaslatokat. 

Ahhoz, hogy gyorsabban és naprakészen tudjunk tájékoztatást adni, kérjük 

mindenkitől az e-mail címét, és ha változott, a postai címét is. 

 

Továbbá szeretném elmondani, hogy a tagok tagdíjfizetési morálja  is 

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

ezt rendezni fogják. 2012. évben 12 „rendes” tagunk volt, mai napig 8 tagunk 

rendezte a 2013. évi tagdíját, azaz meg két tagunk kell, hogy a törvényben 

előírt minimum tagsággal rendelkezzünk.  A Veszprémi Törvényszék a SZIT 

2012. évi közgyűlési módosító határozatait tudomásul vette, amelyek 2012. 

augusztus 22. napján jogerőre emelkedtek. (6.2012./IV.27./KGy. sz. határozat) 

 

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 

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

beszámolót. 

     

     Ahogy jeleztem, sok mondanivalóm lenne még az elmúlt 1 évből, de 

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

beszámolóm, és végül szavazzák meg.   Várom a hozzászólásokat: 

 

Balatonfüred, 2013. június 22. 

         

                                                                                Mahler Wolfgang Otto 

                                                                                             Elnök   


