
 

Mátraaljai Munkaadók Egyesülete • 3200 Gyöngyös, Keleti Karácsondi köz 1. • Pf.168 •  

www.mmegy.hu 

 

JEGYZŐKÖNYV 

MME Taggyűlés 

Készült:   2014. október 08.  

Helyszín:   Mátrai Borok Háza 

 

Levezető elnök:  Palik Tibor, elnök 

 

Palik Tibor köszönti a Taggyűlés résztvevőit.  

 

Palik Tibor megkérdezi a Tagokat, hogy a személyét elfogadják-e levezető elnöknek. 

 

Szavazás. 

 

Palik Tibor megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel elfogadja 

a személyét levezető elnöknek. 

 

Palik Tibor ismerteti a Tagokkal, hogy 32 fő van jelen, ez a Tagság 56%-a. Bejelenti, hogy a 

Közgyűlés határozatképes, a Közgyűlés összehívását nem kell megismételni. 

 

Palik Tibor a jegyzőkönyvvezetésre felkéri Berzsényi Gergelyt, hitelesítőknek Orbán Tamás 

és Kovács Tibor Urakat.  

 

Szavazás. 

 

Palik Tibor megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel elfogadja 

a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőket. 

(Elfogadta: 32    Nem fogadta el: 0   Tartózkodott: 0) 

 

Palik Tibor megkérdezi a Tagokat, hogy egyetértenek-e a meghívóban megadott napirendi 

pontokkal, és van-e valakinek javaslata további napirendi pontra.  

Palik Tibor jelzi, hogy az 1-es napirendi pontot szeretné ketté bontani: egyrészt az 

Alapszabály hiánypótlási előírásainak megszavazására, másrészt két pontosítás 

belefogalmazására az Alapszabályba: 

- új Tag felvétele ne a Közgyűlés, hanem az Elnökség hatásköre legyen a jövőben 

- ne a kézhezvétel számítson a közgyűlési kiértesítésnél (a meghívó kiküldésénél), 

hanem a postára-adás (ez ellenőrizhető) 

 

Szavazás. 

 

Palik Tibor megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel elfogadja 

a napirendi pontokat, és a levezető elnök javaslatát is. 

(Elfogadta: 32    Nem fogadta el: 0   Tartózkodott: 0) 
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I. napirendi pont: Alapszabály módosítás a Cégbíróság hiánypótlási felhívása 

okán. 

  

Palik Tibor elmondja, hogy elektronikusan mindenki megkapta az Alapszabályt és a 

módosításokat tartalmazó határozati javaslatot.  

 

Palik Tibor felkéri dr. Székács Györgyné, ügyvédnőt, hogy legyen előadója a napirendi 

pontnak. 

 

Dr. Székács Györgyné elmondja, hogy 2014. március 15-től új Ptk. lépett hatályba, és az 

egyesületi szabályozás is beépült az új törvénybe. A bírói gyakorlat még alakulóban van a 

tekintetben, hogy a törvény diszpozitív jellege mennyiben engedi meg a törvény szövegétől 

való eltérést. Az Alapszabály legtöbb módosítása valójában a korábbi törvényi hivatkozások 

szó szerinti beemelése és kibontása az Alapszabály szövegébe, tehát nem érdemi-tartalmi a 

módosítás, hanem csak formai. A többi hiánypótlási felhívás is törvény-értelmezési kérdés, 

ilyen esetben úgy érdemes cselekedni ahogy a bírói gyakorlat megkívánja.  

 

Szavazás. 

 

Palik Tibor megállapítja, hogy az MME taggyűlése egyhangú szavazással elfogadta a 

jegyzőkönyv mellékletét képező, cégbíróság által elrendelt hiánypótlásnak megfelelően 

elkészített Alapszabály módosító határozati javaslatot. 

 

(Elfogadta: 32    Nem fogadta el: 0   Tartózkodott: 0) 

 

Palik Tibor ismerteti az által előterjesztett Alapszabály módosítások lényegét és okát. 

 

Szavazás. 

 

Palik Tibor megállapítja, hogy az MME taggyűlése egyhangú szavazással elfogadta 

az előterjesztett Alapszabály módosító határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

  

- Az Alapszabály 4.1. pontja az alábbira módosul: 

 4.1. Az Egyesület tagja lehet a Gyöngyös Városban vagy vonzáskörzetében telephellyel 

rendelkező vagy ott tevékenykedő egyéni vagy társas vállalkozás vagy ennek vezetője, ha 

elfogadja az Egyesület alapszabályát, a tagdíjat megfizeti, vállalja, hogy tevékenyen részt 

vesz az Egyesület életében és tagfelvételi kérelmét az elnökség elfogadja.  

  

- Az Alapszabály 5.2.2. pontja az alábbira módosul: 

 5.2.2. A közgyűlést az Egyesület elnöke írásban, a napirendi pontok megjelölésével hívja 

össze oly módon, hogy az Egyesület tagjai részére a meghívót a közgyűlés meghirdetett 

időpontja előtt legalább nyolc nappal fel kell adni. 

 

(Elfogadta: 32    Nem fogadta el: 0   Tartózkodott: 0) 
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II. napirendi pont: Egyebek. 

 

Palik Tibor elmondja, hogy idén, a négyévente szokásos polgármester-jelölti kerekasztal-

beszélgetést az Egyesület a választások utánra tette, és a jelöltek helyett a megválasztott 

képviselőtestülettel ül le inkább tárgyalni. 

 

A Klubélet feltámasztása továbbra is az egyik legfontosabb prioritása az Elnökségnek, hiszen 

a kötetlen formájú Klub a legjobb platformja az ismerkedésnek, a kapcsolatépítésnek, a 

tagbemutatkozásoknak, az új üzletek születésének. A cél, hogy helyben tartsuk a legtöbb 

megbízást és munkát, hogy egymás között üzleteljünk. A tervek szerint havonta egyszer, a 

hónap első szerdáján tartanánk a Klubot, egyelőre a Mátrai Borok Házában. A következő 

Klub: 2014. 11. 05. (szerda). 

 

Kiss János elmondja, hogy ez nem lesz könnyű, hiszen a Tagságra a motiválatlanság jellemző, 

nehéz felrázni a Tagokat. Ráadásul mindenki nagyon elfoglalt. 

 

Palik Tibor reakciójában elmondja, hogy nagyjából 5 éve volt nagyobb tagbelépési hullám az 

Egyesületben, ezért most újra a „tagtoborzást” tűzte ki maga elé az Elnökség. A frissítés jót 

fog tenni az aktivitásnak is. 

 

Kiss István elmondja, hogy a Klub-összejöveteleken a kezdetekben mindenképp legyen ott az 

Elnökség, még akkor is, ha csak egy Tag jön el, hogy aztán majd idővel kinője magát a Klub 

valódi Klubéletté. 

 

Orbán Tamás reakciójában elmondja, hogy eredetileg is ezt volt az Elnökség terve, ők tehát 

biztosan ott lesznek a Klub-összejöveteleken. Hozzáteszi, hogy ha a Tagoknak van esetleg 

kedve, akkor kulturális programokat, pl. színházlátogatást is lehetne közösen tervezni. 

 

Palik Tibor elmondja, hogy a hagyományoknak megfelelően idén is lesz disznóvágás, 

amennyiben a Tagság igényli. A disznóvágás várható időpontja: 2014. 11. 29. (szombat). 

 

Palik Tibor megköszöni az aktív részvételt. A Közgyűlést bezárja. 

 

Gyöngyös, 2014. október 08. 

 

 

 

 

Berzsényi Gergely 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

Kovács Tibor         Orbán Tamás 

hitelesítő         hitelesítő 
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