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TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 
 
 
A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete idén júniusban ünnepli születésének 13. 
évfordulóját. Ez a 13 év ugyan még nem jubileumi, mégis jelentős az Egyesület 
életében.  
Ahogy tavaly Farkas András fogalmazott: büszkék lehetünk civil szervezetünkre! 2015-
ben is itt vagyunk, ma is létezünk, ma is töretlenül működünk! Itt vagyunk, mert 
összetart minket a közösségünkért tenni akarás, az egymás támogatása iránti szándék, 
a közös alapértékeinkbe vetett hit, és a kölcsönösen előnyös üzleti lehetőségek 
reménye. Ebbe a közösségbe tömörülve próbáljuk meg érvényesíteni érdekeinket és 
ápoljuk partneri kapcsolatainkat.  
Nincs ez másként idén sem. 
Látván azonban az érdekérvényesítés nehézségeit Gyöngyösön, és tágabb értelemben 
hazánkban, volt egy határozott célkitűzésem mikor átvettem az elnöki széket. Akkor azt 
ígértem, hogy az egymás közti partneri kapcsolatokra helyezem a hangsúlyt az elnöki 
ciklusom alatt. Ezt az ígéretemet eddig megtartottam. Lássuk ezt számokban! 
De előtte: minden, amit hallani fogtok, minden adat (vagyis a foglalkoztatottak száma, a 
mérleg szerinti eredmények, vagy épp az értékesítésből származó bevételek) mind-
mind 2013-as adatok alapján értendők! A 2014-es adatok jellemzően május végén 
kerülnek majd fel a hivatalos oldalra, az e-beszamolo.kim.gov.hu-ra. Ebből a 
honlapcímből az is kiderül: csakis a mindenki által hozzáférhető, nyilvános adatokat 
elemeztük, és mindenhol tényként kezeltük a bevallásokban található adatokat.  
 
- 20 Taggal bővültünk az elmúlt egy évben!  
(Agro Boma Mezőgép Kft.; Balla Euro Kft.; BE-BA 2003 Kft.; Cso-Pek Kft.; Datis Kft.; 
Danubiana Kft.; Credo Media e.c.; Fitting '97 Kft.; Gyöngyös Városfejlesztő Kft.; Hugi 
Trafik Bt.; Inter-Gumi Plussz Kft.; K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft.; Kedvenc JM Kft.; 
Király-Vill. Kft.; Mátraközmű Kft.; Modine Gépjárműtechnikai Kft.; Schneider Electric; 
Sportfólió Kft.; Stanley Electric Hungary Kft.; Tendon Kft.;) 
 
- Összesen több mint 195 és fél milliárd Ft-os bevételt generáltak a Tagjaink (kül.+bel. 
értékesítésből); ebből az új Tagok kb. 43,5 Milliárd plusz bevételt jelentenek; 
- a cégeinknek közel 9 Milliárd Ft a mérleg szerinti eredményük; ebből az új tagoknak 
több mint másfél Milliárd a mérleg szerinti eredménye,  
- több mint 5 ezer embert foglalkoztatunk Gyöngyös és környékén, amiből az új tagok 
1100 foglalkoztatnak. 
 
A bővülés tehát igencsak jelentősnek mondható! Gyakorlatilag minden Karácsondi úti, 
közösségi felelősségvállalásra nyitott, ipari parkban található cég már a tagunk!  
 
A bővülés az elmúlt 1 évhez képest (a 2013-as adatok alapján): 



- Taglétszámban: 37%-os bővülés (55-ről 75-re!) 
- Milliárdos cégek esetében: 100%, vagyis duplázás! (7-ről 14-re)  
- Bevételben: 29% (~43,5 Milliárd Ft) 
- Mérleg szerinti eredményben: 22% (~1,6 Milliárd Ft) 
 
- Az értékesítésből származó bevételek alapján 14 db Milliárdos nagyságrendű tagunk 
van!  
- Ebből a 14 db milliárdos cégből 7 db új Tagunk. 
 
- Az Erőmű a legnagyobb bevételű Tagunk: ~94,7 Milliárd Ft-tal, és egyben ő a 
legnagyobb foglalkoztató is Tagjaink között (2013-ban ez több mint 2100 főt jelentett – 
de csakis közvetlenül a Mátrai Erőmű Zrt. keretében, alvállalkozások, kapcsolt cégek 
nélkül!) 
 
8 Taggal "fogytunk" az elmúlt időszakban (63->55-re). 
 
Az alábbi vállalkozásoknak szűnt meg a tagsági viszonya: Dér és Társai KFT; Gépalk 
2003 KFT; Ma-Lex Party KFT; Cukrászüzem; Takarék- és Hitelintézet Abasár; 
Politechnik KFT; Csépány és Társa KFT; Fénytech KFT. 
A tagsági viszony megszűnésének oka 3 cég esetében a vállalkozás felszámolása, 2 
cég esetén tagdíj elmaradás, 3 cég esetén önkéntes kilépés volt. 
 
 

AZ MME VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI VÉLEMÉNYE 
Látván, hogy a polgármester-jelöltek vitájában mind a 6 jelölt többször is hivatkozott 
pozitív kontextusban az MME által szorgalmazott ügyekre (parkolás, építményadó, 
idegenforgalmi adó), ezért az újonnan megalakult önkormányzati testületnek az MME 
megelőlegezett bizalmat szavazott. Az Önkormányzat felé idén nem jutattunk el 
hivatalos, költségvetést kritizáló levelet. (Ami nem jelenti, hogy egyéb informális 
csatornákon ne fogalmaztunk volna meg kritikai észrevételeket! – többek között ennek is 
köszönhető, hogy az IFA mértéke a maximum mértékről a mostani mérséklődött.) 
 
De az MME hosszú évek óta fenntartja kérését, hogy „az Önkormányzat törekedjen 
szolgáltató jellegének uralkodóvá tételére (viselkedés, szemlélet, díjazás) ezzel is 
szolgálva a termelő szféra teljes és abszolút elsőbbségét a rendszerben.” Ez idén sem 
változott, és erről az igényünkről nem is mondunk le addig, amíg meg nem valósul! A 
célunk a vállalkozóbarát szemlélet, az ügy- és feladatorientált bürokrácia, és a hatékony 
ügyintézés elérése. 
 
 

KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB 
A partneri kapcsolatok erősítését előmozdító ígéretemnek volt egy technikaibb oldala is: 
nemcsak új tagokat szerettem volna sorainkban, hanem azt is elő akartam mozdítani, 
hogy rendszeresen találkozzanak is a tagjaink. A régiek és az újak egyaránt. A 
hagyományos közösségi programjaink mellett ezért újra élesztettük a Klub-
összejöveteleket!  
Több sikeres rendezvényen vagyunk túl. Számos borkóstolót tartottunk(Orbán Tamás, 



Molnár Gábor, Bernáth Magdolna), volt ahol kézműves csokoládé-kóstolóval 
egybekötve. Minden alkalommal volt előadónk is, hol a TAO-ról, hol az első sikeres 
magyar kisműholdról. 
 
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Augusztiális 

A 2014. évi nyári kikapcsolódást az Erőmű Markazi Pihenőházában rendeztük 
meg, fórumot biztosítva ezzel Tagjainknak, hogy az akkor még választás előtt álló 
jelöltekkel el tudjanak beszélgetni. 

 
Szüreti gulyás 

Tavaly ősszel is részt vettünk a Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál 
és Görgényi László Főzőversenyen. Köszönet mindazoknak, akik segítettek a 
finom gulyás elkészítésében!  

 
Disznóvágás 

Jól sikerült a múlt év december 7-én megtartott disznóvágásunk. A Sástói 
Kemping újonnan felújított helyszíne jó választás volt. Az esti vacsora 
létszámában és minőségében sem okozott csalódást. A visszajelzések alapján 
mindenki jól érezte magát. 

 
Karácsonyi ajándék 

2014 karácsonyára újra a gyöngyösi moziban rendeztük meg a gyermekek 
moziztatását. Az MME jóvoltából a gyöngyösi általános iskolák összes alsó 
tagozatos tanulója, közel 1000 gyermek jutott el a gyöngyösi moziba, ahol a 
Szaffi című rajzfilmet nézhették meg a kisdiákok. 

 
Városbál 2015. 

Az idei Városbálban az MME mint főtámogató vett részt, de a szervezésben nem. 
 
 

ELNÖKSÉGI MUNKA 
A szervezeti, elnökségi munkát értékelve elmondható, hogy az Elnökség üléseit 
tervezetten, az előttünk álló feladatok ütemezésének megfelelően tartotta meg. Az 
elnökség összetételében változás lesz. Tari Attila lemondott Elnökségi mandátumáról, 
személyes okokra hivatkozva, ezért a közgyűlés feladata lesz az új elnökségi tag 
megválasztása.  Az előkészítő munkára, a tagság véleményének megismerésére 
jelölőbizottságot kért fel az elnökség: Farkas András, Láng Éva, Csombok Pál 
személyében. 
 
 

PÉNZÜGYEK 
Költségvetési beszámolónkat és tervezetünket mindenki írásban megkapta, kérem 
ennek támogatását, illetve elfogadását. 
 
 



EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Az MME továbbra is tagja a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesületnek. 
 
Tagjai vagyunk a Senior Foglalkoztatási Klubnak is, mely az ötven év feletti 
munkavállalók érdekeit képviseli. 
 
VOSZ tagként rendszeresen kapunk és továbbítunk információkat tagjainknak. A 
megyei szervezetben Báry Péter társelnökként dolgozik. 
 
Továbbra is kapunk meghívásokat HKIK rendezvényeire.  
 
 

ELISMERÉSEK 
A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete 2014-ben az Empty Pubs zenekart terjesztette fel 
megyei Prima–Díjra. Lobbymunkánknak köszönhetően a díjat és a vele járó 1 millió 
Forint pénzdíjat meg is kapták a gyöngyösi zenészek. 
 
Országos Év vállalkozója díjat kapott Bezzegh Attila (Bezzegh Kft). 
 
Megyei Év vállalkozója díjat kaptak Dér Gábor (Az év megyei kereskedője), Kiss János 
(Az év megyei ipar, fémmegmunkálója), Molnár István (Az év megyei szolgáltatója). 
 
 

TÁMOGATÁSOK 
2014. évben célzott támogatással segítettük: 
A VOSZ Príma Díjat 
A Berze Gimnáziumot (magnókat kaptak a nyelvoktatást segítendő) 
 
 

HONLAP 
Készen van az Egyesület megújult honlapja! Jelenleg tesztmódban fut (regisztrálni még 
nem lehet, csak később, de arról mindenki kap értesítést, hogy mikor és hogyan lehet.).  
Kérek minden Tagot, hogy látogassa meg, és ellenőrizze a saját adatait. Az adatok 
helyességén kívül, kérem, a nyilvánosságukat is ellenőrizzétek! (pl. a telefonszámok 
vagy címek esetében, ami felkerült a honlapra az a magán vagy a céges szám/cím-e! 
Továbbá véleményezzétek, hogy a főoldal fejlécképei megfelelne-e (bizonyos 
időközönként változnak - 4 db kép), a honlap struktúrája megfelel-e és könnyen 
használható-e!  
Igyekeztünk kevés, de hasznos tartalommal megtölteni a honlapot, hogy könnyen 
átlátható legyen, és egyszerűen használható, ugyanakkor modern és friss kinézete is 
legyen! 
 
 
Gyöngyös, 2015. április 24. 

 
Palik Tibor 

MME elnök 


