
                 BALATONFÜREDI SZOLGÁLTATÓ IPARTESTÜLET
            8230  Balatonfüred , Csákányi u. 7.  Tel/Fax: 06 (36) 87 343-954  Mobil: 06 30 373-294

           ___________________________________________________________________________________

                                                            Elnökségi Beszámoló 
 
Kedves SZIT- tagok , engedjétek meg, hogy az 1998. évről a beszámolónkat - 
amelynek összegzése részben már a múlt év decemberi közgyűlésen megtörtént - 
azzal kezdjem, hogy egy rövid pillantást vessünk az 1993-as évre, amikor a 
tagság a március 27-i közgyűlésen a Bergmann Cukrászdában megválasztotta az 
elnököt és a 4 tagú elnökséget, amelynek a mandátumát a tagság újból 
meghosszabbította az 1999-es, mostani mandátum lejártáig. Akkoriban még úgy 
kezdtük a közgyűléseket, hogy 1-1 szál virággal köszöntöttük a névnapjukat, ill. 
születésnapjukat ünneplőket és a nő tagjainkat. Akkor az évi 1200 Ft tagdíjból 
mégezen felül az MV-Iparosújság éves előfizetését is tudtuk biztosítani minden 
tagunknak. 
Ma az 1800,- + 200,- Ft-ból, amely az éves tagdíj, nem tudjuk kifizetni a 3000,- 
Ft-os előfizetési díjat, amit nagyon sajnálunk, mivel az újság sok fontos 
információt tartalmaz ma is számunkra. ( pl. a most nagyon aktuális 
adóbevalláshoz ad útmutatást példák bemutatásával). 
Akkoriban a közgyűléseken mindig voltak új tagfelvételek, és az 5 éves SZIT 
évfordulója, amely egyben a Füredi Iparoskör 100. évfordulója is volt, az 50. 
tagkönyvet adhattam át. Sajnos két pótolhatatlan tagunk eltávozott az élők 
sorából férfikora teljében. Mások az évente változó adóterhek miatt az ipart 
visszaadták, így már ők sem tagok. Voltak akik nem akarták a tagdíjat vállalni, és 
ezért kényszerültünk tőlük megválni. De voltak és vannak új belépők is és külső 
támogatók is bel- és külföldön, akik fontosnak tartják az iparosaink támogatását 
az Európai Unióhoz csatlakozásunk küszöbén. 1998. December 31-i taglétszám: 
36, ebből 11 tagdíjhátralék van.  
Mára már az is világos, tanulva az 1994-es önkormányzati választásból , hogy 
helyi érdekeinket úgy tudjuk a legjobban szolgálni, hogy ha a helyi közéletben  
közvetve részt veszünk, párt semlegesen. Kifejezetten a helyi iparos érdekeket 
képviselve. Azzal, hogy 1998 a polgári koalíciót támogattuk, elértük, hogy egy 
tagunk helyi képviselő lett, valamint a polgármester, az alpolgármester és 4 másik 
képviselő került az önkormányzatba támogatásunkkal. Továbbá egyértelműen a 
SZIT-nek köszönhető, hogy javaslatunkat a korábbi önkormányzat elfogadva 
létrejött a Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány, amely 
kuratóriumában jelen vagyunk - amely jelenleg 4 millió alaptőkével rendelkezik. 
Továbbá számolnak velünk a castricumi és opatijai testvérvárosi szervezetek, 



még akkor is, ha a szakember csere közben leállt, főként nyelvi probléma miatt. 
A magyarországi kézműves kamara felépítésénél is aktívan ott voltunk 
Budapesten és Székesfehérváron is, valamint az IPOSZ országos gyűlésein is. A 
Veszprém Megyei Kézműves Kamarában  a küldöttgyűléseken a SZIT képviselve 
van, így tudtuk eddig a saját érdekeinket minden esetben  képviselni. 
Kétszer próbáltunk  zenés összejövetelt szervezni, de igen kevesen jöttek el a 
tagok közül, így ez kudarcnak könyvelhető el, de aki eljött családostul, az jól 
érezte magát. 
Sikerült viszont ünnepélyes keretek közt az elmúlt időszakban 4 IPOSZ-díjat, 3 
Aranykoszorús Mestercímet és egy iparos társunknak a 25 éves jubileumi IPOSZ 
ezüst gyűrűt átadni. Hozzájárultunk ahhoz, hogy néhány tagunk mestervizsgát 
tett, mások a vállalkozás fejlesztéséhez kölcsönhöz jutottak. 
Sikerült elérnünk az országban először, hogy az Önkormányzattal együttműködve 
létrehoztunk egy kamattámogatási rendszert, amely példa értékű lett, amelyet 
pozitív sajtóvisszhang és IPOSZ - elnöki gratuláció követett. Szerepeltünk a helyi 
TV-ben és más médiákban bel- és külföldön. 
Az iparűzési adó bevezetését is tudtuk késleltetni, majd kedvezményt kiharcolni a 
fürediek számára, bár a másik ipartestülettel való véleménykülönbségek illetve 
más füredi munkaadó érdekvédelmi egyesületek létrejötte miatt, a hatékonyság 
nem volt a legjobb az elmúlt években. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a SZIT-et a város közvéleménye elfogadta, 
számolnak velünk, jelen vagyunk városi, megyei és országos szinten is. 
Örömmel mondhatom, hogy úgy adhatjuk át az új ma választandó elnökségnek a 
SZIT kasszát, hogy tartozásunk nincs. Jelenleg 90.408,-Ft a tagdíjból és egyéni 
támogatásból származó megtakarításunk. Ehhez járulna még az elmúlt évben be 
nem fizetett tagdíjakból több, mint 30.000,-Ft. Az IPOSZ vagyonrészesedésünk 
172.455,-Ft. 
A fennállásnak 5. Évfordulóján úgy nyilatkoztunk, hogy az elmúlt időszak a 
tanulás óvodás évei voltak. Szeretnénk remélni, hogy a választandó új elnökség a 
2000-ben 10. évfordulójához érkező SZIT-et már egy minőségileg más, érettebb 
szinten üdvözölheti. Ehhez szükség van a tagság aktív részvételére a jelszónkat 
szem előtt tartva:  
          
         „ A céh becsületéért    mester- szolgáltatásokkal !” 
 
 
Balatonfüred, 1999. Február 12. 
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