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VÁLLALKOZÓK TERÜLETI IPARTESTÜLETE 

A Vállalkozók Területi Ipartestülete a Tapolca és környéke gazdasági életében tevékenykedő iparosokat, 
vállalkozókat tömörítő civil szervezet. Elsődleges feladata tagjainak érdekképviselete, fő céljai között 
szerepel a szakmai, a gazdasági és jogi segítségnyújtás, tájékoztatás, a hagyományok őrzése. Ennek 
érdekében együttműködik az önkormányzatokkal, a hatóságokkal, a kamarával, a társ- és civil 
szervezetekkel, valamint tagja az Ipartestületek Országos Szövetségének. 

Az elmúlt 25 évben mind a nagyvilágban, mind hazánkban jelentős változások mentek végbe. A 
globalizáció, az egyre gyorsuló technológiai forradalom, egyes földrészek gazdasági felemelkedése 
visszafordíthatatlan folyamatokat indított el.  

Magyarországon is átalakult a társadalmi rend, a gazdasági szerkezet és a gazdaságpolitika. Bár felnőttek 
közben fiatal generációk, az emberek nagy része a régi volt, és követnie kellett ezeket a változásokat. Így 
a magyar iparosságnak is. Hamar világossá vált, hogy európai és világ értékrendek harca zajlik, és nem 
kevesebb a feladat, minthogy a féktelenül terjeszkedő globalizáció és az egyéni kreativitáson alapuló, kis 
közösségeket szolgáló termelő és szolgáltató tevékenységek között meg kell találni az egyensúlyt. A 
magyar iparosság ez utóbbi tevékenységi formát jeleníti meg. Így folyamatosan, elődeink értékeit nem 
megtagadva kellett és kell a jövő felé fordulnunk. Az új technológiák, a változások befogadása nem 
jelenthette és nem jelentheti egy emberközpontú, az alkotó munka szépségét, a magyar egyéni, családi, 
mikro- és kisvállalkozások százezreinek megélhetését adó termelési mód meggyengülését. Közben 
csatlakoztunk az Európai Unióhoz, egy kiszélesedett belső piac jött létre, de ez egy új munkamegosztási 
folyamatot is elindított. Mindenkinek meg kellett és meg kell küzdenie azért, hogy megőrizze azt, amit 
eddig elért. Sőt, meg kell találni a további építkezés útjait a későbbi iparos generációk érdekében. Az 
Ipartestületek Országos Szövetsége nagy utat járt be ebben a 25 évben. Ezen az úton volt sok jó és sok 
olyan dolog, amelyet lehetett volna másképp csinálni. Ám ez elmondható mindarra is, ami az országban 
történt. Az új kihívások felé kell fordulnunk, vállunkon azzal az országos felelősséggel, hogy szinte egyedüli 
szervezetként kell az egyéni, családi, mikro- és kisvállalkozások érdekében minden területen tovább 
lépnünk. Hiszen ha lehet hiányérzetünk az elmúlt negyed évszázad miatt, az éppen az, hogy a túlzottan 
nagyvállalat és export orientált gazdaság és támogatási politika árnyékában kevesebb figyelmet kaptak az 
országot megtartó, helyi kis térségekben termelő és szolgáltató, az ottani embereket foglalkoztató, a sok 
százezer család megélhetését biztosító legkisebb vállalkozások. Az IPOSZ-nak múlhatatlan érdeme, hogy 
ebben a 25 évben megőrizte a hálózatát, országos szervezetét és lehetőségei szerint mindent megtett 
azért, hogy tovább építkezésre alkalmas legyen. Az IPOSZ anyagi helyzete ma valójában stabilabb, mint a 
korábbi években bármikor, és elismertsége nem rosszabb, mint a többi hasonló szervezeté, kapcsolati 
rendszere nyitott, a befogadó készség is megvan az IPOSZ-szal való együttműködésre mind országos, mind 
megyei és kistérségi szinteken. Az IPOSZ csak akkor tudja végrehajtani az elvárásokat, ha az ipartestületek, 
megyei szövetségek ugyanilyen elvárások alapján dolgoznak, mint amilyeneket mások felé 
megfogalmaznak. Csak összefogással, a másik őszinte szándékának tiszteletével, a valós követendő jó 
példák felmutatásával lehet előbbre jutni. Az IPOSZ-nak van jövőképe. Ez a jövőkép fakad a területi és 
szakmai ipartestületeinkben tevékenykedő iparos társak jövőképéből, optimizmusából, megújuló 
képességéből, a magyar nemzetet fenntartani tudó mikro sejtek alkotó energiáiból Az IPOSZ az 
önállóságát, szavahihetőségét a politika irányában csak belső egységgel, összefogással tudja megőrizni. 
Nincs károsabb a szervezet számára, mint a méltatlan, nem tárgyi alapokon nyugvó, személyeskedést sem 



nélkülöző, szakmai alapon levezetett kiutat nem mutató belső vita és széthúzás, különböző kifelé 
kacsintgatással és az IPOSZ-t gyengítő kezdeményezésekkel. Ez nem tud példát mutatni azon fiatalok 
számára sem, akiket a szervezetünknek mindenképpen meg kell nyernünk. Feladatomnak tekintem, hogy 
a fentiek szellemében hozzájáruljak az IPOSZ helyzetének teljes stabilizálásához, egy egységes vezetés 
megvalósulásához, az említett, előttünk álló feladatok folyamatos realizálásához. Ehhez kérem vezető 
társaim nevében az ipartestületek, iparos társaim támogatását és alkotó közreműködését. 
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