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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 ! 
 

Az alapszabályunk 24.§-a értelmében az elnöknek feladata, hogy 
tájékoztatást adjon a Közgyűlésnek az elmúlt egy év munkájáról.  Az 
mindannyiunk számára köztudott, hogy lehetőségeink korlátozottak, írásban 
nem tudunk mindenkit mindenről tájékoztatni  pénz szűke miatt. Így a 
közgyűlés az egyetlen fórum, ahol tájékoztatni tudjuk a tagokat az őket érintő 
dolgokról, illetve a SZIT elnökség érdemi háttér munkájáról.  
Nem szokványos évről van szó, a millenniumi évről, ahol sok rendezvényen 
képviseltettük magunkat. Az évet kettészakította egy polgármesteri választás,  
új törvényeket és rendeleteket hoztak, amelyek elbizonytalanították az 
iparosság jövőjét. Idáig azt mondtuk, hogy az iparosság feléli a saját 
tartalékát, most pedig azt kell mondani, hogy 2000. November 1-jei hatállyal 
jogilag a városban, illetve az egész országban nincs hivatalos iparosság! 
Erről a kérdésről a Polgármesteri Hivataltól jól ismert Hollósyné, Ilona  
tájékoztatást tart külön napirendi pontként. 
Az elmúlt évi működésünkről lehet nagyon röviden is tájékoztatást adni, a 
statisztikai adatok tükrében  – 169 bejött postai küldemény, 56 kiküldött 
levél, 4 Elnökségi és 2 Közgyűlés,  együtt több mint 50 határozatot  hoztunk 
–így  pozitívan zártuk az évet, ha nagyon minimális összeggel is ( 2.637,65 
Ft. növekedéssel.). A 2000. évre megszavazott éves költségvetési tervet az 
elnökség igyekezett betartani. Így december 31-i zárással 67.657,54 Ft. 
összegű pénzzel rendelkezünk. Ebből a nagyobbik rész lekötött. Sajnos, az 
IPOSZ részjegyből származó összeg az elmúlt évben is csökkent. (164.644,-
Ft-ról  114.961,-Ft-re) . A pontos eredményről külön  napirendi pontban 
számolunk be, amelyet a számvizsgáló bizottság áttanulmányozta, és a 
tagoknak elfogadásra javasolja. 
Itt kell megemlíteni, hogy a SZIT éves zárását negatívan befolyásolta az  
ERSTE BANK  számlakezelésének októberi drasztikus emelése ( O-ről 
6000,-Ft/negyedév ), amely az összes non-profit szervezetet érintette velünk 
együtt. Erről csak január elején értesültünk a bankszámlakivonat alapján. 
Nem kell mondani, hogy éves szinten 24.000,-Ft-os kezelési költségnek 
milyen súlyos kihatásai várhatóak ipartestületünkre nézve.  
Így első lépésben meg kellett szüntetni a CD- Jogász 2001.évi előfizetését, 
amelyet szintén 30%-kal megemeltek. 
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A 2001-es évben azonban ADÓKLUB tagságunkat megerősítettük, innen 
továbbra is bármelyik tagunk hasznos információkhoz juthat, ha igényli. 
Ahogy már a meghívóban is jeleztem, kikölcsönzésért jöjjenek hozzám 
bármikor. 
A legújabb információ ( telefonon érkezett ) az ERSTE BANK-tól, amelyet 
megelőzött egy általam a pesti vezérigazgatónak írt reklamáció, azt a jó hírt 
jelentette, hogy a 2000 évi 3. negyedévre levont 6.000,- Ft-os összeget 
jóváírják most februárban, és elképzelhető, hogy a 2001-es évben nem kell 
más bank után néznünk. 
Továbbá szeretnék elbüszkélkedni azzal a ténnyel a tagságnak, hogy Szűcs 
György IPOSZ elnök külön köszönő levélben fejezte ki ipartestületünknek 
háláját, hogy 1995-2000-ig (és az előtt is) azon ipartestületek közé tartoztunk, 
akiknél tagdíjtartozása nincs. Ez a tény a MV-Iparos Újság 2001.január 27-i 
számában meg is jelent. Azért is köszönetet kell mondanom, hogy a 2000-es 
évben mindenki befizette a tagdíját. Remélem ez ebben az évben is így lesz. 
A jelenlegi aktív taglétszámunk: 28. Reméljük, hogy a kötelező kamarai 
tagság megszüntetésével a helyi iparos társak csatlakozni fognak hozzánk. 
Kérjük a tagokat, hogy ismerős körben tájékoztassák iparos társaikat a 
lehetőségről, hogy érdekképviseletbe tartozhatnak, ha csatlakoznak hozzánk. 
Ezzel erősítenek minket az érdekérvényesítés terén.  
Meg kell említeni, hogy a helyi választás után egyrészt megnehezült, másrészt 
könnyebbé vált helyzetünk. Javult a kapcsolat a Vállalkozók Egyesületével 
és a Balatonfüredért Polgári Egyesülettel, ahonnan 4 képviselő van az 
Önkormányzatban, és egy tagunk,  M o l n á r  László az ígéret szerint az 
Idegenforgalmi Bizottság tagja lett. 
A 2000 évi 2 közgyűlésről a sajtó visszhang pozitív volt, a Füred Tv-ben, 
JAM rádióban, a Balatonfüredi Naplóban, a Naplóban, és az országos 
MV-Iparos Újságban is írtak rólunk. 
A kézműves kamara megszüntetésével a küldött státuszom megszűntettem. 
A kapcsolattartó a kamarával Horváth István alelnök. 
A Balatonfüredi Önkormányzat a SZIT javaslatára létrehozott 
Vállalkozásfejlesztő Közalapitványnak kuratóriumi tagsági megbízatását 
egy évre meghosszabbította, de az általam több helyen felvetett problémát a 
város vezetése még nem oldotta meg a Közalapítvánnyal kapcsolatban, az 
1999. évi 2%. iparűzési adó összege még nincs átutalva! 
Az alpolgármester asszony által kezdeményezett beszélgetés a két füredi 
ipartestülettel reményt ad egy megnyugtató megoldásra az iparosságot érintő 
kérdésekben.  
Vissza akarunk térni az Önkormányzat és az ipartestületek közti 
együttműködés realizálására. 
Reméljük, hogy az idén sikerül időben az Önkormányzat részéről az 
idegenforgalmi szezonra vonatkozó tájékoztatást egy fórum keretében 
megtartani. Az igényt bejelentettük levélben a polgármesternek. (Választ még 
nem kaptunk.). 
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A 2000-es évben több fórumon is képviseltettük a SZIT-et: Tatabányán, 
Budapesten, Veszprémben, Füreden, stb. – ahol tájékoztatást kaptunk és 
adtunk is az iparosság EU- csatlakozózással összefüggő problémáiról, a 
SAPARD programról, a Széchenyi tervről, amely nem igazán az 
önfoglalkoztató iparosoké, valamint a kormány által nem kellőképpen 
megalapozott 40 ezer Ft-os minimálbér bevezetéséről. Ez a döntés 
számítások szerint, egyetlen, minimálbéren fizetett alkalmazottat 
foglalkoztató egyéni vállalkozó éves többletterhe akkor is meghaladja a   300 
ezer Ft-ot , ha saját maga számára csak a kötelező járuléktöbbletet fizet a 
vállalkozó, s a bértöbbletet nem veszi ki a vállalkozásából. ( 2001:  EHO 
4200,- Ft, TB 31 % ) . Ehhez jönnek még a törvény ill. rendelet által előírt új 
engedélyezési eljárási költségek.  
Ez nagyon rossz jövőképet mutat számunkra, hiszen a szolgáltatást 
igénybevevők fizetőképessége nem nőtt, így a plusz költségeket nem lehet 
rájuk áthárítani. 
A önálló iparos nem tud még munknélküli sem lenni, hiszen nem kap segélyt. 
 
2000. márciusában Magyarországon 441.805 egyényi vállalkozás volt, ebből 
268.415 fő volt főfoglalkozású egyéni vállalkozó, amely a GDP 48 %-át 
adja, és a munkavállalóknak 67 %-át foglalkoztatják. 
 
Hogy valami pozitívat mondják befejezésként, megjelent az IPOSZ 
millenniumi évkönyve, amelynek megjelenéséhez mi is hozzájárultunk. A 
millenniumi érméből is rendelt a SZIT.  
A 10 éves SZIT születésnapját ebben az évben szeretnénk ünnepélyes 
közgyűlési keretben megtartani. Ehhez kérünk segítséget, ötletet és 
támogatást. 
 
Kérem, vitassátok meg az elhangzottakat, és kérem a beszámoló elfogadását. 
Köszönöm, hogy meghallgattatok. 
A szlogenünkkel zárnám összefoglalómat: 
 
„ A céh becsületéért   –  mester– szolgáltatásokkal ! „ 
 
 
Balatonfüred, 2001. Február 02.            
 
 
                                                                                Mahler Wolfgang 
                                                                                         Elnök   
 
 
 


