
Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület ( SZIT )  Alakuló Közgyűlés (EMLÉKEZTETŐ) 
  
 
Előzmény: 
 
Az 1990. Március 26-i, amely nem volt szavazóképes ( 513 KIOSZ tagból csak 111 tag vett 
részt ) ill. az 1990. Április 9-re kiirt, de csak 1990. Május 2-n ismételten „ összehívott KIOSZ 
közgyűlés – ahol a balatonfüredi KIOSZ alapszervezet Ipartestületté való átalakulása volt a 
tárgy – olyan botrányos volt, hogy több régi KIOSZ-tag, azt nyilatkozva, hogy nem fognak az 
új szervezetbe belépni, a már korábban ( III.26-én) tett szándéknyilatkozatukat kérve tekintsék 
semmisnek, elhagyták a termet. 
 
12 iparos társ ezután az 1989. Évi II. törvényre hivatkozva eldöntötte, hogy külön ipartestület 
hoz létre, elsősorban szolgáltató kisiparosakból, érdekvédelmi célból, a céhbeli hagyományok 
felelevenítésével. Mottójuk: 
 

„A  CÉH becsületéért  Mester – szolgáltatásokkal „ 
 

Az alakuló gyűlésen hozott határozatok a kővetkezők: 
 
1/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat: 
 
Balatonfüred  12 iparosa az 1989. évi II. tv. rendelkezéseit szem előtt tartva, a nagy múltra 
visszatekintő iparos – hagyományok szellemében érdekeit érvényesítése és tényleges 
önkormányzatuk kialakítása érdekében ipartestület létrehozását határozták el. 
Neve: Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület ( rövidítve: SZIT ). 
A bírósági bejegyzésé és a tagság által elfogadott SZIT alapszabály jogásszal történő 
megszerkesztésének felelőse: 
 
Simonné Zákonyi Tünde 
 
2/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat: 
 
Az ideiglenes elnöki tiszttel megbízva:   Simonné Zákonyi Tünde  kozmetikus mester 
Helyettes:                                                 Bartos József                    vízvezeték szerelő 
 
 
3/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat: 
 
 
Mahler Wolfgang elfogadott javaslata a SZIT védjegy, matrica, SZIT belépő és tagsági 
igazolvány kiadása. Az elkészítéssel Grim Józsefet bízták meg. 
 
Felelős    :   Mahler Wolfgang, Grim József 
Határidő :    1990. December 31. 
 
 
 
 
 



 4/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat: 
    
Pecsét megrendelése a következő szöveggel: 
 
„Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület 
  Nyilvántartási szám  581/ 1990 
  8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.I/4. 
 
Felelős   : Szabó Zoltán 
Határidő:  1990.július 31. 
 
 
5/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat: 
   
Az APEH-nél SZIT szervezeti bejelentés, a cégbírósági nyilvántartásba vétel után azonnal. 
 
Felelős:  Mahler Wolfgang 
 
 
 6/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat: 
    
SZIT tag lehet minden szolgáltató kisiparos ( kivéve fuvarozók és személyszállító 
kisiparosok), aki a SZIT alapszabályát elfogadja és a SZIT közgyűlésen közösen hozott és 
elfogadott határozatoknak magát aláveti. 
Támogató és tiszteletbeli tagság nincs korlátozva. 
 
 
7/1990./VI.23./ KGy. sz. határozat: 
   
A következő SZIT Közgyűlést 1990.szeptember 29-én, szombaton 15.00 órakor a „ Tünde 
kozmetiká”-ban hívunk össze. 
 
Felelős: Simonné Zákonyi Tünde    
 
 
Alapító tagok: (E/k1-7/1992     APEH adat kiegészítő – lap 6. pontjához) 
 
  1. Lovasi Beatrix 2 490712 0668 kozmetikai cikk gyártó kisiparos 
  2. Kiss Ferenc 1 kozmetikai cikk gyártó kisiparos 
  3. Simonné Zákonyi Tünde 2 390603 1113 kozmetikus mester 
  4. Négyesi Tamásné Erzsébet 2 pedikűrös  
  5. Hadi Józsefné Éva 2 520702 7432 fodrász mester 
  6. Wrhovináné A. Annamária 2 570128 3671 fodrász mester 
  7. Berecz Dezsőné  2 500708 5056 fodrász mester 
  8. Szabó Györgyné Ilona 2 450407 0605  fodrász mester 
  9. Mahler  Wolfgang 5 501109 1061 R/TV műszerész mester 
10. Csontos Miklós 1 410217 2248 R/TV műszerész mester 
11. Grim József 1 540623 3833 Grafikus 
12. Szabó Zoltán 1 540129 3552       kulcsmásoló technikus 
13. Bartos József 1 511218 2375 vízvezeték szerelő mester 



 
A SZIT közgyűlés 1990. szeptember 29-én megtartott ülésének határozatai ( 6) 
  
 
8/1990./IX.29./ KGy. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés határozathozatal képes, a tagság teljes létszámban megjelent. 
 
 
9/1990./IX.29./ KGy. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadott SZIT alapszabály értelmében döntött, hogy az 1990 
évre 500 Ft/fő (5 hónapi) tagdíjat megállapítja és befizeti a közös kasszába. 
1991-töl a belépési nyilatkozatban is feltüntetett  tagdíj befizetési kötelezettség a következő: 
Új belépő tag az tárgyévi egész tagdíjat egyben fizeti be felvételkor, azaz 1200,-Ft (600,-Ft) 
készpénzben. 
Későbbiekben választható negyedévi csekkbefizetés is. 
A SZIT tagdíj beszedésével és könyvelésével ill. pénzügyi intézésével egyhangúlag megbízta 
a tagság:  M a h l e r   Wolfgang. 
 
 
10/1990./IX.29./ KGy. sz. határozat: 
 
A közgyűlés egyhangúlag határozatot hozott, hogy nyugdíjas ügyfeleinknek valamint SZIT 
tagoknak 10 % szolgáltatási díjkedvezmény ad. 
Ez a helyi sajtó (Füredi Hírek) és kábel TV hirdeti valamint a SZIT védjegy is jelzi. 
 
 
 11/1990./IX.29./ KGy. sz. határozat:  
 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta G r i m   József tagtársunk által tervezett és kivitelezett 
SZIT védjegyünket (cégérünket). 
    Fehér alapon, világos kék pajzsban levő egyik füredi köztéri szobor egy figurája „ a    
    révész”-t ábrázolja. A háttérben a füredi Balaton panorámával. 
    Felírat. Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület  - 1990 – 
A védjegy jelzi:  Balatonfüred, egy ősrégi szolgáltatást – a két part közti átkelést – a 
rendszerváltást. 
SZIT tagság jogosult ezzel a SZIT védjeggyel (cégérrel) saját tevékenykedésében és 
reklámozásában felhasználni. 
 
 
12/1990./IX.29./ KGy. sz. határozat:   
 
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Bíróság 1990 augusztus 13-án 
keltezett Pk.60.163/1990/2 számú levelében a Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület 581. 
Nyilvántartási számmal bejegyzésre került. 
 
 
 
 



 
 
13/1990./IX.29./ KGy. sz. határozat:  
 
A következő SZIT közgyűlést 1991 január 27-én a „ Tünde kozmetikában „ hívom össze. 
Legfontosabb napirendi pont:  1990 évi adóbevallás 
Előadója                                :  Telegdiné N. Gyöngyi /könyvelő 
 
Felelős              :   az Elnök 
Meghívó kapják:  tagság  
Határidő            :  1991. Január 15-én  


