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A balatonfüredi iparosság története 

 

A Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület, a SZIT jelentős eseményhez érkezett el. Ebben az évben, június 

23-án lett 30 éves, folytatva a füredi iparosok 125 éve létrehozott ipartestületének hagyományait, 

amelynek megalakulását az 1884. évi ipartörvény1 írta elő.  

      „A 126.§. Az ipartestület czélja: az iparosok közt a rendet és az egyetértést fenntartani; az 

iparhatóságnak az iparosok közt fentartandó rendre irányuló működését támogatni, az iparosok 

érdekeit előmozdítani, s őket haladásra serkenteni. Ez okból gondoskodik arról: a) hogy az iparosok és 

a segédek közt rendezett viszonyok álljanak fenn; b) hogy a tanonczok ügye rendeztessék; c) hogy az 

iparosok és a tanonczok vagy segédek közt felmerülő súrlódások és vitás kérdések elintézésére 

békéltető működés biztosíttassék; d) hogy segélypénztárak létesüljenek; e) hogy az iparosok anyagi 

érdekeit szövetkezetek alakítása által előmozdítsa; f) hogy az iparosok a hatóságokat az iparügy 

tekintetében kellőleg tájékoztassa.” 

Itt az ipartestület az iparosok érdekvédelmi szervezete, de egyben elsőfokú iparhatóság is volt. A 

törvény azt is előírta, hogy az iparosok kötelesek annak tagjai lenni, és tagdíjat fizetni. Az ipartestület 

elődje 18722 (céhek) eltörlése után szakmák szerint szervezett ipartársulások voltak. 

Megfelelő forrásanyag nélkül nem volt egyszerű ezt az áttekintést összeállítani, így sok kutatómunkára 

volt szükség, hogy a helyi iparosságunk múltjáról képet kapjunk, látva azt is, hogy a szoros értelemben 

vett kisiparosság soha nem volt különös kegyeltje egyetlen egy hatalomnak sem. A különböző ipari 

törvények nem a kisiparra, hanem a nagyiparra voltak jók, így érdekkülönbségekből fakadóan mindig 

szembekerült a hatalommal. Ez a megállapítás a jelen időszakra is érvényes. A mikrovállalkozások 

segítése most is igen hiányos. Emellett az iparosokat sérti, hogy a szakmai megnevezés helyett csak 

vállalkozóként vannak nyilvántartva. 

Balatonfüreden, a fellelhető anyagokból ez olvasható ki az iparos élet indulásáról: 

1845.augusztus 1-1891-ig: Hirschfeld Jakab és Dávid kereskedők. 

1848. június 3.: Balatonfüreden van 5 iparos, Arácson3 nincs senki. (Ehhez képest 1934-ben 

Balatonarácsnak 18 önálló iparosa van és 1 kereskedője.4  Balatonfürednek van királyi adóhivatala és 

kir. körjegyzősége, a járási főszolgabírója: dr. Mester Ferenc, a község vezetője Cs. Darab József5 bíró 

és Fekete József6 jegyző. Egyházi vezetők: Babics Endre esperesplébános, Vámos Géza evangélikus 

református lelkész és Goldstein Ezre zsidó rabbi. Járási ipartestület, gazdakör és Kisfaludy-kaszinó van 

a községben. Öt szállodája van, összesen 350 szobával és 12 panziója 260 szobával, ezeken kívül 

megközelítőleg 300 nyaralója. A lakosok száma 1934-ban 3149.7) 

1862. június 26-án indul a nyomda: Györök György- „Balaton-Füred Napló”, 1932-től a nyomda 

tulajdonosa Iglói (Ivancsics) János8 1951 ig. 

1890-től  Ortvein Ferenc hajóépítő Arácson9. 

 
1 1884.évi XVII. Törvénycikk ipartörvény, IV. Fejezet 122.§. :Szentesítve: 1884.V.18. Kihirdetve: 1884.V.21. 
2 1872.évi VIII. törvénycikk az ipartörvény, IV. Fejezet 83 §.:  Szentesítve: 1871.II.27. Kihirdetve: a képviselőházban 1872.II.29-én, a főrendek 
házában 1872.III.1-jén.  
3 Forrás (1).„Balatonfüred és Balatonarács története” A Veszprém megyei levéltár kiadványai 14. Madarász Lajos, Lichtneckert András 
Veszprém 1999 287. oldal 
4 Forrás (2).„1935 Zalavármegye ismertetője” Bodry László, Madarász Gyula és Zsadányi Oszkár  199. oldal 
5 (2) Cs. Darab József *1885.12.8 Balatonfüred, községi bíró (1931), gazdálkodó (30 hold), felesége Papp Lenke, 3 gyermeke van 
6 (2) Fekete József *1884 Somarján, Pozsonymegye, vezető jegyző 1926, tartalékos főhadnagy, tulajdonosa a Signum Laudisznak 
7 (2) 199-200. oldal 
8 (2) Iváncsics János *1905 Marcaltő, 1932-ben önállósította magát, és vette meg a „Balatonfüredi Nyomda rt-” néven működött nyomdát, 
9 (1) Gyapai Nándor: A magyar vitorlás sport története. Bp. 1927 Melléklet 
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1883/1884. Balatonfüredi Polgári Dalegylet10 (református dalárda), karmester (1894) Szabó Károly, 

Bertók József gazda, Kenyeres Gábor pénztárnok. 1922-ben elnök Vámos Géza református lelkész, 

vezető Tálos József kántortanító, zászlóanya özv. Somogyi Péterné. 1940-ben 24 tag, alelnök Takács 

János gyógyszerész, jegyzője Király Gábor, pénztáros B. Somogyi Kálmán, háznagy Szabó Imre . 

 Balatonfüreden 1894. december elsején alakult meg, de az alapszabályban tartalmi és formai hiba volt 

és így az ipartestület hivatalos megalakulásának éve 1895, BALATONFÜRED és VIDÉKE IPAROS KÖR 
11elnevezéssel, balatonfüredi székhellyel. Működési területe: Alsódörgicse, Alsóőrs, Aszófő, 

Balatonfüred, Balatonakali, Balatonarács, Balatoncsicsó, Balatonkövesd, Balatonszőlős, Balatonudvari, 

Csopak, Dörgicse, Egeralja, Felsőörs, Lovas, Óbudavár, Örvényes, Pécsely, Paloznak, Szentantalfa, 

Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly és Zánka. 

Az Ipartestület az ipartörvény létrejötte után tíz évre alakult meg, nem tudjuk, hogy a tíz évben milyen 

formában, hogyan működött. A törvény szelleméből kiindulva kellett, hogy valamilyen formában 

működjön, csak még nem egy egységes, nagy valószínűséggel elaprózott, szétszórt formában. 

Ipartársulási formában főképpen szakmailag szervezett szervezetekben működtek. A forrásanyagból 

kitűnik, az 1890-es években két szobából álló helyiséget vett az ipartestület. 

Már abban az időben is rájöttek az iparosok arra a tényre, hogy egységes összefogásra, egységes 

szervezetre van szükségük, de nemcsak az iparosság ismerte fel ezt a tényt, hanem az akkori állami 

irányítás is. Mint már említettem 1872-ben a céheket megszüntették, az új ipartörvényt 1884-ben 

alkották meg. Így 12 évig nem volt szabályozva az iparosság és a kereskedő réteg.  

Breila Gyula12 építési vállalkozó, ács és kőművesmester, aki 1908-ban Tihanyban önállósította magát, 

és 1909-ben Balatonfüreden telepedett le, huzamosabb időn át volt Füreden ipartestületi elnök.  

Sturm Károly13, szanatóriumi főgépész 30 éven át volt az ipartestület elöljárósági tagja. 

 
10 (1) Bősze Sándor: Zala megye dualizmus kori egyesületi katasztere, Zala Gyűjtemény 42. Zalaegerszeg, 1997. 190-192, - Balatoni könyv és 
balatoni címtár. Szerk. Tóth Lajos és Sági Ernő Miklós, Bp. 1940. és Balatoni könyv és balatoni címtár i.m. 148. 
11 (1) 459-464 oldal 
12 (2) Breila Gyula * 1880 Tihany, járási építőiparosok elnöke, OKH igazgatósági tagja, Községi Képviselőtestület tagja, gazdakör választmányi 
tagja- 
13 (2) Sturm Károly *1852 Tihany, szanatóriumi főgépész 1887. január 1-től, 1927-ben 40 éves szolgálati jubileuma alkalmával kormányzói 
kitüntetésben részesült 
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Elődjeink felismerték, hogy az iparosság gondjainak enyhítésére, valamint szakmai fejlődésük 

érdekében ipartestületeket kell létrehozni a hatóságokkal együttműködve. A tanonciskolák is 

ezidőtájban alakultak. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a megfelelő szakismeretek átadásának. Az 

ipartestületek első elnöksége az „1884. évi ipartörvény” előtti korlátlan iparszabadság 12 évi káros 

időszakára visszatekintve tapasztalta, hogy az iparosság belső bajainak fő oka a szakismeretek hiánya 

volt. Éppen ezért figyelmezteti tagságát, hogy tanoncaikat pontosan küldjék az iskolába, saját 

ismereteiket is gyarapítsák. 

Az ipartestületen belül különböző érdekeltségi körök (kulturális, képzési) alakulnak: 

1908: Balatonfüred r.k. Dalegylet karmester Szőke Dániel tanító, elnök: Ughy Béla14 

1910: A Balatonarácsi Polgári Dalegylet, 1912-től jóváhagyott alapszabálya van, 1913.november 23.: 

díszzászló avatás, 1940: tagjainak száma 62, elnöke Bakos Lajos református lelkész, karvezető Tóth 

Sándor tanító.15 

1922. november 15.: Balatonfüredi Iparosok Dalköre.16 Az alapszabályt 1924. március 22-én a 

Belügyminisztérium jóváhagyta. 

Elnök: Horváth Gyula (hentes), alelnök: Posztobányi Károly17 (kereskedő), ügyvezető elnök és 

karmester: Baán László (tanító), titkár: Pataky Károly (asztalos), pénztáros: Vargha Lajos (szikvíz 

gyártó), pénztári ellenőrök: Sztojkov Lázár (hajógyári felügyelő) és Tóth Benjamin (szabómester), a 

választmány tagjainak szakmák szerinti megosztása:18 fuvaros, bognár, kárpitos, fürdő mester, 

villanyszerelő, borbély, szabó, molnár, kádár, asztalos, tetőfedő és cipész. 

Az egyesülés célja: a községben lakó iparosok összetartása, hazafias énekek tanulásával bennük a 

hazafias érzelem s hazaszeretet serkentése, a szép ízlés s önművelődés előmozdítása.19 

1923.december 9. és 16.: a zászlóalap javára estélyt rendeztek. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

1911-ben 120 tagja volt a Balatonfüred és Vidéke Ipartestületnek. Az első világháború után járási 

ipartestületté alakult át, hamarosan a létszámuk elérte a 350 főt. 

1911-ben szükségét érezte az ipartestület tagsága, hogy székházuk legyen. A székház felépítését el is 

határozták az 1912. évi márciusi közgyűlésen, 22.000,- koronát szavaztak meg, felépítették, és 1913. 

 
14 (1) 458. oldal, VEML. Letétek, 545. sz. 
15 Balatonfüred Hírlap, II évf. (1913) 46. sz. -Uo. III. éfv. (1914) 4. sz. – Balatoni könyv és balatoni címtár. i.m. 147. 
16 Forrás 3: FÜREDI HISTÓRIA VII. évfolyam 1. szám 2008 május Baán Beáta „Iparosok Dalköre” 18.-22. oldal; (1) VEML Lelétek, 1248. sz. 
17 (2) Posztobányi Károly *1884 Dunaszentbenedek, fűszer- és csemege kereskedő, 1910 önállósította magát és letelepedett 
Balatonfüreden. 
18 (2) Sántha Ferenc, Dénes Sándor, Vargha Gyula, Balogh József, Fehér József, Beleznay Antal, Bakos István, Katona Sándor, Tóth József, 
Vörös Gábor, Kósa Antal és Dénes József 
19 (1) VEML Letétek, 1248 sz. 

              Fotós: Mahler Wolfgang Otto 
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augusztus 03-án fel is avatták. Ebben az évben az iparostanonc iskolát is elindították, és a háború után 

is működött még.20  

1913. Löwinger Miksa bádogosmester, ipartestületi pénztáros, az ipartestületi székház nagytermét 

mozgószínház („mozgó”) céljára kibérelte. A „mozgó” 1914-ben került a telepre. A Kisfaludy vendéglőt 

alakították át 260 férőhelyes mozi és színielőadás céljaira. 1923. február 11-től a Fürdő Rt. Kezelésébe 

került.21  

Székházukban nem sokáig gyönyörködhettek, mert jött a háború, az iparosok legnagyobb részének be 

kellett vonulnia. Az I. világháború (1914-1918) alatt az ipartestületi székház 30 ágyas korházteremként 

működött. Mivel az ipartestületnek bevétele akkor nem volt, pénzügyi kötelezettségének nem tudott 

eleget tenni, így az akkori vezetőség 1917-ben kénytelen volt a székházat eladni. A háború után a 

hazatért és az új, ide telepedett fiatal iparosok egy új székház építését sürgették, egyrészt a tagok 

számának gyarapodása miatt, másrészt mert a Balatonfüred és Vidéke Ipartestületből járási 

ipartestület lett. Látva ezt az 1924. évi február hó 3-án megválasztott elnökük – Csemba Gyula – még 

február 17-én tartott első elöljárósági ülésen javaslatot tett egy új székház felépítésére. Az előjáróság 

örömmel fogadta a javaslatot, és a kilenc tagú építőbizottságot nyomban megválasztotta. Csemba 

Gyula elnök úr javasolta, hogy az új székházat a régi mellé kell építeni, mivel ott egy kihasználatlan, 

parlagon heverő házhely van, ha azt a rom. katolikus egyháztól megkaphatják. Megkérvényezték, és 

egymillió koronáért megvehették a házhelyet. A vételárat Kozma István úr azonnal kifizette. Igy tehát 

a telek az ipartestületnek ingyen volt. 1924. augusztus 3-án a rendkívüli közgyűlés határozatot hozott 

a székház felépítésére. A tervezett költség 200 millió korona, amelyet a közgyűlés elfogadott, és 

megbízta az elnökséget hitel felvételére, és ugyancsak határozatot hozott a közgyűlés, hogy a felépült 

székházat eladni nem lehet, ha mégis eladásra kerülne, csak a tagok kétharmados többségével 

lehetséges. Egy évre rá tudták csak a szükséges kölcsönt megszerezni, igy minden akadály elhárult, 

megindulhatott az építkezés. A székház építése a jelentős társadalmi munka ellenére is 345 267 144 

koronába, míg a berendezés 15 473 200 koronába került.  

1921. október 25: Balatonfüred és Vidéke Iparos Ifjúságának Önképző Köre, védnökség: a 

főszolgabíró, a plébános és a református lelkész 

1926. szeptember 12-én felavatásra került.22 

 

Fotó: Tóth Attila  

 

 
20 (1) Balatonfüred Hírlap (Faragó Adolf kiadó) II. évf. (1913) 1. sz. és Balatonfüred I. évf. (1920) 39, 40. sz. 
21 (1) Balatonfüred Hírlap, II. évf. (1913) 15. sz., -Uo. III. évf. (1914) 12, 26. sz. Balatonfüred, III. évf. (1922) 17. sz. 
22 Forrás 4: Ipartestületi Közlöny 1926.  2. és 3. oldal 
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1926-ban megalakul a Balatonfüred és Vidéke Kereskedők Társulata, amely sokáig nem működött, 

1932. november 17-én újra alakult Koller Károly23, Singer Zsigmond24, Papp Kálmán, Fekete György, 

Vezér Lajos25, Posztobányi Károly kezdeményezésére. Első elnök: Koller Károly, akit 1932-ben Fekete 

György26 kereskedő követett. Alelnök Vezér Lajos rőfös és rövidáru kereskedő, titkár Bodó József, 

jegyző Papp Kálmán ny. városi tisztviselő, pénztáros Tanczer Dezső fűszerkereskedő, Koller Károly, 

Körmendy János, Nagy Jenő, Pollák Adolf, Horváth Antal, Szalay Gyula választmányi tagok. 

(1932.10.31)27.  

1934.05.19-én az alapszabályt elfogadták. Hivatalos helyiségük kezdetben az ipartestületben volt. 

1926-ban megindult az „Ipartestületi Közlöny”, a Balatonfüredi 

Járási Ipartestület hivatalos lapja, az ipartestület tagjai a tagdíj 

ellenében kapják. Egy szám ára 6000 korona. Aktuális 

feladatokat, törvényeket közöltek az iparosok részére. 

1927. február 12-én a Balatonfüred Kaszinó28 (1907. november 

24-től a 1940-ig, a belügyminiszter általi megszűntetéséig) az 

ipartestületi székházában működik. Segesdy Ferenc elnök és 

Horváth Sándor jegyző 1908. április 8-án írták alá az alapszabályt. 

1931. március 29-én a Balatonfüredi Járási Ipartestület tagsága 

Csemba Gyula elnök által előterjesztett új alapszabályt 

elfogadta.29 

1932. június 26-án megalakult a Balatonfüredi Járási Ipartestület  

Általános  Temetkezési Egylete : vezetősége: Mesterházi Ferenc 

főszolgabíró, Babics Endre lelkész, Vámos Géza lelkész, Szabó 

Ferenc30 Ipartestület elnöke, Cs. Darab József községi bíró (1948), Krammer Dezső31 ipartestületi 

elnök32.                             

„Célja a közös befizetések által a tagok között felmerülő haláleseteknél egymást meghatározott 

mennyiségű pénzzel segíteni.” 

1934. május 19-én az alapszabály jóváhagyása, elnök: Fekete György, titkár: Papp Kálmán, pénztáros: 

Tanczer Dezső. 

1932. október 17: Az ipartestületi székházban működését készíti elő a Balatonfüredi Iparosok és 

Kereskedők Önképző Köre. (Köravatás: 1932.11.06)33 A tisztikar díszelnöke: Mesterházy Ferenc 

főszolgabíró, tiszteletbeli elnök: Micheller József34, elnök: Krammer Dezső, társelnök Tanczer Dezső, 

alelnök: Nagy Imre, Bodó Gábor, pénztáros: Müller Gábor, háznagy: Fekete György, titkár: Bodó József, 

könyvtáros: Török János. 

1933. április 1: a kereskedők kivonulnak a körből.35 

 
23 (2)  Koller Károly *1878 Balatonfüred, fűszer- és csemege kereskedő, 1912-ben vette át atyja által 1868-ban alapított üzletet, elnöke volt 
a kereskedők egyesületének 
24 (2) Singer Zsigmond *1879 Nyirád, fűszer- és vegyeskereskedő, 1905 az atyjától átvette a több mint 50 éve működő üzletet 
25 (2) Vezér Lajos *1891 Fadd, divatáru kereskedő, 1920 Balatonfüreden üzletet alapít, 
26 (2) Fekete György *Balatonfüred 1893.IV.11 (Vármegyei ismertető személyi adattár 6. oldal) 
27 (1) Balatonfüred, XIII.évi (1932) 45. sz. 
28 (1) VEML. Letétek, 618. sz.  
29 (1) VEML Letékek, 2787.sz. 
30 (2) Szabó Ferenc *Kö, Baranyamegye, kőművesmester, 1932 óta ipartestületi elnök, 1910 óta önálló. 1922 óta Balatonfüreden dolgozik 
.felesége Sulyok Anna 
31(2) Krammer Dezső *1895 Veszprém, pékmester, ipartestületi elnök, Balatonfüreden dolgozik 1927-től. Felesége Slánier Mária 
32 (1) VEML Letétek, 3026. sz. 
33(1) Balatonfüred, XIII.évf. (1932) 46. sz. 
34 (2) Micheller József *1878, sütőmester, 1908. átvette  Balatonfüreden a legöregebb sütőüzemet,  
35 (1) Balatonfüred, XIV. évf. (1933) 14, 15, 17 sz. 
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1933.október 1: Balatonfüredi Iparoskör. Díszelnök: Babics Endre, elnök: Csimár Károly36, 1936-tól 

Haas Imre, alelnök: Krammer Dezső, 1936-tól Kubicsek Lajos37, háznagy: id. Lőrincz Lajos38, titkár: Bodó 

József, 1935-től László Imre (1936), könyvtáros: Török János, választmány: kereskedő, vendéglős, a 

fürdő igazgató, Brinzey Aurél, a hajógyár mérnöke és  Goldstein Ezra rabbi.39 

”Célja becsületes emberi és hazafias törekvés arra, hogy az iparosság, az iparos ifjúság úgy 

Balatonfüreden, mint vidéke érdekeire való tekintettel is lelkileg egymáshoz közelebb hozassék, 

szellemi művelődésük a lehetőség keretei között fejleszttessék, az ifjúság nevelése, életének helyes 

irányba való terelése előmozdítassék, s ezenkívül célja még a társaséletnek kedélyessé tétele is a kör 

tagjai és azok családtagjai részére.” 

1938 decemberében megalakult a testedző kör40 

1940.november 14.: a Baross Szövetség balatonfüredi fiókszervezet41megalakulása, mint keresztény 

iparosok és kereskedők érdekképviseleti szervezete.  Díszelnök: Szuhács János a polgári iskola 

igazgatója, alelnök: Babics Endre plébános, Posztobányi Károly kereskedő, Gácser János cipész, Igrecz 

Ferenc vaskereskedő, ügyvezető elnök: Tanczer Dezső (1943), elnök: Tóth József szabómester, titkár: 

Iglói János nyomdatulajdos, pénztáros: Koók Lajos fűszerkereskedő.42  

 

Az ipartestület munkáját meghatározta a második 

világháborúra való készülődés, majd az iparosok 

bevonultatása. Majdnem három évig szünetel a testületi 

munka. Az ipartestületi munka 1945-ben indult újra. 

1945: orosz megszállás, tönkretették az ipartestület 

székházát. 

1949: ifjúsági rétegszervezetek a MINSZ-en belül, EPOSZ, SZIT, 

nő szervezet, MNDSZ, stb. és a KIOSZ működik itt. 

Kevéssel a stabilizáció után új feladat hárult az ipartestületre. 

Az 1946. VII.P.M. számú rendelettel kihirdették az önadózás 

bevezetését. Hetekig tartó oktatás, felvilágosítás, és az 

iparosok adófizetési készségének eredményeképpen, az 

adóhatóság megállapította, hogy a befolyt adó összege 

meghaladta az előirányzatot. Az önadózás mértékének 

felülvizsgálata során az adóhatoság csaknem kizárólag az 

ipartestület véleményére támaszkodott. A másik adónemről – a forgalmi adóról – sajnos negatív 

formában kell megemlékezni. Még a szakember is nehezen ismerte ki magát, a pótlékok, bírságok, az 

állandó ellenőrzések elviselhetetlenek voltak a dolgozó kisiparosok számára. 

Az iparosodás elősegítésére már korán országos szintű, átfogó intézkedés kezdődött, 1844-ben 

létrehozták a „Védegylet”-et. A manufaktúrák és a gyárak fejlesztésének szorgalmazása volt a cél. 

Balogh Pál felhívására Kossuth Lajos irányításával jött létre. Első elnöke Batthyány Lajos gróf volt. Az 

1848-49-i forradalom és szabadságharc bukása után 1867-ben újjáalakult Országos Magyar 

 
36 (2) Csimár Károly*1868. Budapest, építészmérnök, az 1915-ben épített Balatonvidéke Gőztéglagyár tulajdonosa, amelyet 1929-ben vett 
át Berényi Bélától, ipartestület elnöke, köszégi képviselő Balatonarácson 
37 (2) Kubicsek Lajos *1870. molnár mester, 1908-tól él Balatonfüreden, Felesége Szalay Karolin, 2 fia és 1 leánya van 
Ifj. Kubicsek Lajos *1902.04.06 Kővágóörs, molnár és gabonakereskedő, ipartestületi pénztáros, felesége Rajts Jolán 
38 (2) Lőrincz Lajos *1884. Balatonszőllős, lakatos és vízvezeték szerelő, 1922-től él Balatonfüreden, NEP választmányi tag. 
39 (1) VEML Letétek, 3216. sz., Balatonfüred, XIV. évf. (1933) 40. sz. – Uo. XVII. Évf. (1936) 11. sz. 
40 (1) Balatonfüred XIX. évf. (1938) 9.,51. sz. 
41 (1) Balatonfüred II. évf. (1940) 46. sz. 
42 (1) Balatonfüred V. évf. (1943) 5. sz. 
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Iparegyesület néven. 1882-ben újra a régi nevét vette fel. Az 1867-es évet követő, de különösen az 

1882 utáni tevékenysége főként a kisiparosok összefogására, a kistőkések számára kedvezmények és 

munka biztosítására szorítkozott - működése a felszabadulás után megszűnt. A második világháború 

után pár évvel, 1948-ban megalakult a KIOSZ, ezzel megkezdődött az ipartestületek elsorvasztása és 

politikai ellehetetlenítésé. Ezután 41 éves pártirányitás következett, amelynek célja a szövetkezeti 

mozgalom erősítése és az iparosok felügyelete. A pártirányítás első évtizedében szinte tiltották, majd 

a második évtizedében már tűrni kezdték, az utolsó évtizedben, főképp a második felében már 

engedték a kisipari tevékenységet. 

A Balatonfüred és Vidéke Ipartestület székházát először kisajátította a Városi Tanács, majd 1985-ben 

országos központon keresztül felajánlották a cserelehetőséget olyan kikötéssel, ha nem fogadja el az 

ipartestület, akkor mindennemű kárpótlás nélkül kisajátítja. A KIOSZ helyi vezetősége teljesen 

döntéskényszer alatt határozott, hogy elfogadja a csereajánlatot, mert ha ezt nem teszik, nem kaptak 

volna semmilyen kárpótlást, vagyis helyiség nélkül maradt volna az ipartestület43. Akkor a 

Balatonfüredi KIOSZ alapszervezet az Ady Endre utca 15-ös számú épületbe (volt Dibusz doktor 

házaként ismert) került, és a fehér templom mellett egy pincehelyiséget kapott még. 

1973-ban Balatonfüreden a kisiparosok száma 136, 1976-ban 110,441990. március 26-án 513 KIOSZ tag 

volt, 2000-ben 110 fős tagsággal rendelkezik, ebből 84 aktív, 26 nyugdíjas, 2010-ben 89 fő. 

 

 

 

1989-ben elindult az ipartestületekben is egyfajta igény a változtatásra. A Balatonfüredi KIOSZ 

alapszervezet 1990. április 1-jén az 1989. évi II. törvény alapján, mint Balatonfüred és Vidéke 

Ipartestület45 alakult újjá. Elnöke Leidl János szobafestő mester, majd 1993-tól 2018-ig, haláláig Jani 

Károly villanyszerelő mester,46akinek hosszú elnöklését 2000-ben rövid időre Löwenberger Péter47 

elnöksége szakította meg. 

 
43 Forrás 5: Városi levéltár - Jani Károly Balatonfüred és Vidéke Ipartestület elnök kézírásából  
44 Forrás 6: „Balatonfüred és Balatonarács története” A Veszprém megyei levéltár kiadványai 14. Madarász Lajos, Lichtneckert András     
Veszprém 1999. 551. oldal 
45 19-02-0000506  1900/Pk.60072/1990 
46  Forrás 7: Fotó 1: IPOSZ jubileumi évkönyv 2010. 171 oldal, Fotó 2 és 3: IPOSZ jubileumi évkönyv 2000. 189 oldal. 
47 OBH civilsznev.birosag.hu 
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2000: elnökség                                                                                            2010. elnöksége                

 

A rendszerváltás hajnalán 12 helyi iparos úgy döntött 1990. június 23-án, hogy megalakítja a 

Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestületet48, a SZIT-et, amelynek alapszabályát a veszprémi bíróság 

1990. június 23-án bejegyezte. A két balatonfüredi Ipartestület a 1895-ben bejegyzett Ipartestület 

utódjának tekintve magát, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) tagjaként működik. A SZIT 

első, ideiglenes elnöke: Simonné Zákonyi Tünde kozmetikus mester, alapító tagok: Lovasi Beatrix, 

kozmetikai cikk gyártó kisiparos, Kiss Ferenc kozmetikai cikk gyártó kisiparos, Négyesi Tamásné 

Erzsébet pedikűrös, Hadi Józsefné Éva fodrász mester, Wrhovináné Antal Annamária fodrász mester, 

Berecz Dezsőné fodrász mester, Szabó Györgyné Ilona fodrász mester, Mahler Wolfgang Otto rádió-tv 

műszerész mester, Csontos Miklós rádió-tv műszerész mester, Grimm József grafikus, Szabó Zoltán 

kulcsmásoló technikus, (ideiglenes elnökhelyettes: Bartos József vízvezeték szerelő mester, aki később 

csatlakozott).  

A SZIT alapításától nem tartott igényt a másik 

ipartestületi székház használatára. A működését és 

elérhetőségét elektronikusan biztosítja az elnök társadalmi munkában, és az évente megtartott 

közgyűlést a tagok által felajánlott helyiségben tartja. Az alapító ülésünket a Tünde Kozmetikában 

tartottuk, 1991-ben a Balatonfüredi Közösségi Házban és a Lucifer vendéglőben, 1992/93-ban a 

Bergmann cukrászdában, 1994-től a Fejes Pincében. Az ünnepi közgyűlésünk volt az egykori Arany 

Koronában (SZIT 5. évi és 15. évi) és a 25. évi ünnepség a Kormos Csárdában. A mai SZIT taglétszáma: 

35 fő. 

A vezetőség az elmúlt 30 évben közgyűlésen megválasztott tagjai: 

1991.március 26: elnök Mahler Wolfgang Otto rádió-tv műszerész mester, alelnök: Hadi Józsefné Éva 

női fodrász mester és Csontos Miklós rádió-tv műszerész mester.                                                                                               

1993.március 27-én és 1995. február 3-án 

újraválasztva: elnök Mahler Wolfgang Otto, alelnök: 

Hadi Józsefné Éva, Csontos Miklós, Horváth István 

gumiszerelő, Szabó Sándor háztartási gép szerelő. 

 
48  19-02-0000581  1900/Pk.60163/1990/2  1990.08.13. 
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1999.február 12:49  elnök: Mahler Wolfgang Otto, alelnök: Horváth István Vredestein gumi szerviz 

tulajdonosa, Csontos Miklós, Szabó Sándor hűtő és klíma technika és Bergmann Ernő cukrász mester,  

 

 

 számvizsgáló bizottság: Belső Sándor víz és csatornaépítés, Szabó Zoltán kulcsmásoló technikus, 

Wittenberger Wolfgang villamossági mérnök, Balogh Béla autószerelő mester, etikai bizottság: Nagy 

Tibor fodrász mester, Jánosa Sándor kovács és lakatos mester, Dr. Kloss Alfred oktató mérnök 

és Kovács Gábor rádió-tv műszerész mester. 

2003.február 14. elnök: Mahler Wolfgang Otto, alelnök: Bergmann Ernő cukrász mester, Csontos 

Miklós, Szabó Sándor hűtő és klíma technika és Jánosa Sándor kovács és lakatos mester, a  számvizsgáló 

bizottság: Belső Sándor víz és csatornaépítés, Szabó Zoltán kulcsmásoló technikus, Tálos Andrea 

könyvelő, póttag: Balogh Béla autószerelő mester, etikai bizottság: Nagy Tibor fodrász mester, 

Kovács Gábor rádió-tv műszerész mester, Beneda László oktató mérnök, póttag: Holéczy Péter szoba 

közvetítő.  

2006:                                                                                                                                        

 

 
49 (7) Fotó 1: 194. oldal, Fotó 2: 170. oldal, Fotó 3: IPOSZ jubileumi évkönyv 1990-2015 213. oldal 
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2012. április 27. elnök: Mahler Wolfgang Otto, alelnök: Szabó Sándor és Molnár László szoba közvetítő, 

a számvizsgáló és etikai bizottság elnöke: Belső Sándor, tagok: Kovács Gábor és Jánosa Sándor. 

 

2017. május 19. elnök: Mahler Wolfgang Otto, alelnök: Beneda László Be-futó 2000 Bt. tulajdonos és 

Molnár László Gorbi-infó iroda tulajdonos, kőműves és borász, a számvizsgáló és etikai bizottság 

elnöke: Belső Sándor, tagok: Kovács Gábor (+ 2019) és Jánosa Sándor, póttag: Dőri Tibor asztalos (tag 

2019-től) 

2018.március 15-től a SZIT weboldal az interneten elérhető, ezzel is szolgálva a tagságot, hogy 

könnyebben elérhetők legyenek a szolgáltatásaik a lakosság számára ezen a címen: www.szit-

balatonfured.hu   

Elődeink sok évtizedes tapasztalat alapján ragyogóan meg tudták szervezni az érdekképviseletüket, 

amely három pillérre épült: 

Az egyik: a kötelező tagságú ipartestület hatósági jogkörökkel felruházva megteremtette a szakma és 

a mesterség becsületét. A másik: az iparegyesület, amely az iparosságot, mint társadalmi réteget 

szervezte, és a kulturális valamint a szociális tevékenységen keresztül a tagságát megismertette és 

elfogadtatta egymással. A harmadik pedig: a város legfelsőbb vezetőinek az ipartestület vezetésébe 

történő bevonása, amelyen keresztül az e rétegben tartozók a város megbecsült polgárai voltak. 

A jelenünkben is érdemes lenne ebből az érdekképviseleti érvényesítésből tanulni. 

A jövőnk, illetve a jövőképünk a 125 éves múltunkban gyökerezik.  Gyakorlatilag azt a munkát kellene 

folytatnunk, amit az elődeink elkezdtek elhivatottságban, és a mai kor követelményeihez  alakítani. Ha 

a jelenleg is végzett szolgáltatásainkat minél pontosabban és szélesebb körben tudjuk végezni, akkor 

ipartestületünk léte és működése nem fog kockán forogni, és reméljük 25 vagy 100 év múlva a mi 

utódaink is elismerően fognak szólni rólunk. 

Az utolsó jubileumi összejövetelünk óta 5 év telt el. Mint előtte, azóta is közösen igyekeztünk az 

ipartestületet szakmai és érdekképviseletet is ellátó társadalmi szervezetként működtetni. 

Folyamatosan együttműködtünk az önkormányzattal és a helyi, a megyei és az országos 

társszervezetekkel. A balatonfüredi vállalkozók kamattámogatási alapjának indítványozói voltunk, 

majd javasoltuk az utódjául létrehozott Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány  létrehozását, amelynek a 

kuratóriumában a mai napig képviseltetjük magunkat. Kivettük részünket a testvérvárosi kapcsolatok 

adta lehetőségek kisiparos és kézműves képviseleti együttműködésében, és részt vettünk a Kézmüves 

és Iparkamara rendszerének visszaállításában Magyarországon. 

http://www.szit-balatonfured.hu/
http://www.szit-balatonfured.hu/
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Igyekeztünk a helyi hagyományokra építeni, a ma már 125 éves helyi iparos tradíció 

mesterszolgáltatásait szem előtt tartani. Ezért választottuk 1990-ben mottónkul:     

 

„A céh becsületéért - mesterszolgáltatásokkal.“ 

 

A városi Széchenyi ünnepségen, 2020. szeptember 21-én adtuk át avatással avatással egybekötve  

városunk iparosságának szimbolikusan azt a zászlót, amely   a múlt hagyományait és az iparosság 

jövőbeli reményét egyaránt jelképezni hivatott. 

 

Fotós: Tóth Attila 

Balatonfüred, 1895-2020:  125 év. 

Isten áldja a tisztes ipart! 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                        Mahler Wolfgang Otto50                                                                                                                     

 
50 M a h l e r   Wolfgang Otto *1950.11.09 Lindow/Mark    Németország (NDK), rádió-tv műszerész technikus (1970) mester (1993), 1984. 

március 15-től önálló kisiparos másodállásban, Marborg Invest Kft ügyvezető (2005-2020), 2007-től nyugdíjas, Felesége Csángó Mária Éva, 

címzetes iskolaigazgató (nyugdíjas), magyar-angol szakos tanár, 2 lánya van és 2 unokája. 
 Közéleti tevékenységének felsorolása: Balatonfüredi KIOSZ alapszervezet fegyelmi bizottságának tagja (1984-90ig), küldött (1989-90 ig), 

1990-ben a Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület (SZIT) alapító tagja, 1991-től a SZIT elnöke, A Veszprém Megyei Kézműveskamara 

alapító tagja, 1994-2000: küldött, a megyei elektromos szakosztály elnökségi tagja (1994-2000). Szakvizsgabiztos (1996-2000), 1990-től a 
Balatonfüredi Önkormányzat gazdasági bizottságának tagja (rendes és állandó meghívottként). 1994: a Balatonfüredi Vállalkozók 

kamattámogatási alapjának indítványozója, amely a helyi önkormányzattal való együttműködési megállapodás egyik pontját képezte. 

Karöltve a másik balatonfüredi Ipartestülettel, az elbíráló Önkormányzati Bizottság tagja, indítványazója az 1997. évben utódként azt 
folytató önkormányzati testület által alapított Vállalkozásfejlesztő Közalapítványnak, ahol kurátor a mai napig. 

1987-ben (Germering D), és 1993-ban (Castricum NL) a testvérvárosi kapcsolat kisiparos és kézműves oldalát képviseli, a kisiparos 

szakembercsere indítója a holland COV-vel együttműködve, alapitó tagja a Balatonfüred-Opatija testvérvárosi egyesületnek, és tagja a 

Balatonfüredért Polgári Egyesületnek (BPE).  

2002-tól az UEAPME EU-PHARE Business Support Program (Wirtschaftskammer Österreich) multiplikátora,  

1989-től a DRV Rt. munkahelyi szakszervezeti bizalmija, (több éven át vállalati tanácstag), 2004-től munkavédelmi biztos, 1988: a helyi MDF 
alapitó tagja, ott több funkciót töltött be az évek során. 

Eddigi kitüntetései: KIVÁLÓ DOLGOZÓ (1988), IPOSZ DÍJ (1995), 25 év VÍZÜGYI SZOLGÁLATÉRT (2003), A MAGYAR 
KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ arany fokozat (2006), Oklevél IPOSZ 25 éves elismeréséül (2015), MAGYAR GAZDASÁGÉRT DÍJ (2015) 

 


