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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 

                                                           2015. 

 

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alapító tagjaink, Tisztelt Vendégeink! 

 

      2014. május 30-án, pénteken találkoztunk itt,  Fejes Laci pincéjében. Eltelt 

újból egy év, és a tagság és a vendégeink előtt számot kell adni az elvégzett 

elnökségi munkánkról. Ti pedig már több, mint 24 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. Ma azt kell mondani, 

hogy ezt már nem tehetjük  az önkormányzat bizottságaiban, testületében, nem 

kapunk meghívást es anyagot. Valamint máig nem érkezett hivatalos értesítés, 

hogy a  Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány  kuratóriumában 

2015 –töl tagok vagyunk-e. (Határidő volt 2015. január 31.) 

  A helyi Iparosságot képviselő két Ipartestületnek és a három (volt)  

vállalkozói egyesületnek  mar nincs olyan súlya, hogy a város fejlődésére 

komoly hatással lehetne, amely a helyi iparos-vállalkozók fontos részvételét 

biztosíthatná.. Így nem lehet csodálni, hogy a városban 2014-ben újra 

politikailag megválasztott Önkormányzat és a polgármester úr a levelünkre 

nem reagál, az általa aláirt együttműködési megállapodásra a két ipartestülettel 

hivatalból 2014-töl már nem reagál. A 2014-i közgyűlésünk által megszavazott 

munkaterv (7.2014./V.30./ KGy. hat.) és  konkrétan a 11./2014./V.30.) KGy. 

határozatunk rögzítette, hogy a SZIT-nek  lepnie kell, hogy a városban meg 

működő iparos-vállalkozókat képviselő Testületekkel együtt lépjen fel  a 

helyzet  tisztázására, hogy az együttműködést a törvényes szintre 

visszaállítassa! 

 Sajnos öregedett a tagságunk, és a törvények is hozzájárulnak, hogy a 

tradicionális kézműipar, a mesterség és a tisztességes vállalkozás háttérbe 

került. Mit tudunk mi, és mit tudok én tenni?   

A 120 éves ipartestületi helyi tradíció es a SZIT 2016. június 23-án 25 évi 

ténykedése  is arra kötelez bennünket, hogy a szakmaiságot mesterfokon kell 

visszakövetelni, ahol még él a szakma.  

Ezt mondtam 2014-ben, és most is változatlanul kell mondani: 

Mi nagyon jól tudjuk, hogy mi a mi problémánk: a fekete gazdaság, a 

körbetartozások, tőkehiány, hitelfelvétel képtelensége, a megrendelő kör 

elszegényesedése, idegenforgalom átalakulása, az ország image megváltozása.   
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    Meg mindig 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. Rendezni kell a taglétszámot, társulni kéne más 

szervezettel, vagy új tagok kellenek a SZIT-nek.  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. Nagy 

probléma, hogy a legtöbben a családon belül nem tudták átadni az ipart, nem 

tudták tovább adni a tudást, az általuk felépített vállalkozásokat az ifjúságnak, 

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

se tudtuk igazán megszólítani és segíteni őket. A saját tagságunk is fásult, nem 

tudott, vagy nem akart élni a lehetőségekkel, amelyeket a SZIT információk és 

a városban elért rang biztosít  számukra.  

 

A tegnapi, 2015. évi XXXII. IPOSZ – Közgyűlésén  nem  vettem részt, itt az 

új fejleményekről ma még nem tudom tájékoztatni a tagságot. Reméljünk, 

hogy most újra a tagszervezetek és az iparos tagjaink problémái felé fordul az 

IPOSZ. Azt, hogy a Kamarával is javul az együttműködése, reményt ad. 

Persze, a minden éves „regisztrálási díj” mellett vagy helyett, nem jó jövőt 

jelent nekünk. 

      

     A Veszprém Megyei Ipartestületek Szövetségének újraélesztése nem 

sikerült, így a 2015 évi költségvetésünkben a tagdíjat nem is állítottuk be. 

Továbbá a jelenlegi Szövetség elnöke, Jani Károly ebben nem volt partner, így 

a pályázati lehetőség meghiúsult.  

 

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

hogy 2014-ben 141 levelet iktattam, és idáig 2015-ben 96 db-ot. Idő közben a 

sajtóból is tudtatok olvasni rólunk. 2014 évben  a kuratóriumban aktívan 

képviseltem a tagsági érdekeket. Aki megadta nekünk az élő e-mail elérését, 

több mint 66 „SZIT-Infót” továbbítottunk. De az utolsó 4 IPOSZ Közgyűlésen 

már nem vettünk részt, ez részben anyagi, részben emberi tényező miatt volt. 

A SZIT zárszámadások is azt bizonyítják, hogy a 2014-es közgyűlési 

határozatokat figyelembe véve gazdálkodtunk, ennek köszönhetően jelenleg a 

SZIT- naplófőkönyv szerint 377.076,- Ft ( 2014. december 2014 

zárszámadása: 361.284,- Ft, eredmény: + 4.901,- Ft.) vagyona van a SZIT- 

nek, amelynek sorsáról is a közgyűlésnek van joga ma dönteni. A mi 

bankunkban (ERSTE bank) már csak minimum 500.000,- Ft- tól lehet a betétet 

kamatozóra lekötni 2014-től, itt a VISA kártyát a 9./2014./V.30./KGy. 

határozat szerint decemberben megszüntettem. 

     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 25 évre.  
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       A Számvizsgáló bizottság elnöke a bizottsági határozatokról és ajánlásokról 

külön napirendi pontban fogja tájékoztatni a tagságot. 

A zárszámadási végszámot nézve  pozitív 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 most se lemondani, és kérjük itt a tagjainktól a 

javaslatokat. 2015-ben szeretném a 8./2014./V.30. KGy. sz. határozatot 

megvalósítani, a SZIT 25 éves jubileumát megünnepelni együtt ,vagy esetleg 

egyesülve a helyi Iparossággal. Ehhez gyorsítani kell most a tárgyalásokat. 

„Újra együtt egy Balatonfüredi Iparos Zászló alatt!” Ez szerepel a 2015-ös 

munkatervünkben. 

 

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.  

   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, 2015. május 29. 

 

                                                                                Mahler Wolfgang Otto 

                                                                                             Elnök   


