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TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 
 
A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete 14 évvel ezelőtt kezdte el közösségépítő-szépítő, 
és gazdasági kapcsolatokat felvirágoztató munkáját. Messzire jutottunk ez idő alatt, de 
még korántsem értünk célba! 
 
Sokan kérdezik mostanság tőlem, hogy mégis hova jutottunk ez alatt a 14 év alatt? Volt-
e egyáltalán értelme elkezdeni a munkát, és összefogni a gyöngyösi vállalkozókat egy 
ilyen civilszervezetbe? Gyakran hallom ugyanis az elkeseredettség, sokszor a 
kilátástalanság hangját, amiért nem tudunk érdemben hatással lenni a döntéshozókra. 
Még többször a lekicsinylését a törekvéseinknek, mintha önmagában a tenni akarás, és 
a jó szándékú közösségépítés már nem is lenne érték! Mi, Egyesületi Tagok mind, 
egytől egyig elhivatottak vagyunk egy élhetőbb város felépítésében, egy tisztességen és 
prosperitáson alapuló gazdaság kialakításában, a megoldás-centrikus attitűd 
kialakításában, hisz ezért tömörültünk civilszervezetbe! Ez szégyellni való volna?  
 
Kétségtelen, hogy a 2015-ös év nem az „asztalcsapkodás” éve volt. Kétségtelen, hogy 
továbbra sincs értelme szakmai vitának nevezni azt a fajta párbeszédet (vagy annak 
hiányát), ami a gazdasági élet szereplői és az önkormányzat között zajlott. Hogy csak 
egy példát emeljek ki: a tavalyi városvezetői kerekasztal-beszélgetés során konkrét 
ígéretet kaptunk egy összekötő személyére, aki majd segíti az ügyintézést, aki segíti a 
problémák megoldását, aki segíti a vállalkozás-barát város felé elindulást. Találkozott 
valaki ezzel a személlyel? (A többi, a kerekasztal-beszélgetésen elhangzott ígéretet már 
fel sem idézem, bárki újra olvashatja az akkor kiküldött egyesületi hírlevélből.) 
 
Szomorúan látjuk, hogy továbbra sem a szakmai érvek döntenek el egy-egy vitát, 
hanem a háttéralkuk, az ököljog, a félreértelmezett „kompromisszumok”, és a 
legrosszabb: a múltbéli beidegződések és előjogok hálózata. 
 
Lesújtónak találjuk, hogy egy év alatt - se hivatalos közbenjárással, se közvetlen 
megkereséssel, se közvetett csatornákon keresztül - nem tudott összejönni egy 
találkozó az országgyűlési képviselőnkkel, Horváth Lászlóval, akivel nagyon sok, fontos 
és fajsúlyos kérdésben kellene egyeztetnünk. Nem holnap, hanem tegnap! 
 
És mondjon bárki bármit, de ez nem a mi szégyenünk. 
 
Én szeretném hinni, hogy a párbeszédre hívás nem a gyengeség jele. Hogy az adott 
szónak súlya van, és hogy a kézfogásnak pedig becsülete!  
 
És ez az, amiért olyan fontosnak érezzük, hogy a közösségi programjainkon minél 
többen személyesen találkozzunk, beszélgessünk, és így köttessenek köztünk üzletek! 
 



- 2015-ben is tovább bővült Egyesületünk:  
CIB Bank – Gyöngyösi Fiókja, Tarna ’91 Kft., Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda, Bugát Pál 
Kórház, MIAS Hungary Kft. 
 
A tavalyelőttivel együtt a bővülés már nagyon jelentősnek nevezhető! Gyakorlatilag 
minden közösségi felelősségvállalásra nyitott, ipari parkban található cég már a tagunk!  
 
- 1 Taggal "fogytunk" az elmúlt időszakban. 
Az alábbi vállalkozásoknak szűnt meg a tagsági viszonya: Cukrászüzem. 
 
 

KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB 
Elnökségem idején a partneri kapcsolatok erősítése továbbra is a legfőbb prioritás 
Egyesületünkben. Az érdekérvényesítésben sajnos olyan falakba ütközünk, amelyek 
meghaladják szervezetünk jogi-formai kereteit, ezért inkább áthelyeztük a hangsúlyt az 
egymás közti kapcsolatépítésre és ápolásra.  
Folytattuk tovább az MME Klub rendezvényeket tavaly is! Rögtön az év elején 
Csizmadia Elek tartott előadást az első magyar kisműholdról. Majd bejártuk a Bugát Pál 
Kórház új épületszárnyát is, ahol Weisz Péter, főigazgató úr beszélt a kórház jelenlegi 
helyzetéről és kilátásairól. Voltak borkóstolóink 2015-ben is, Bernáth Magdolnának és 
Molnár Gábornak köszönhetően. Természetesen idén is volt már klub rendezvényünk: 
pálinkakóstoló, pályázati lehetőségekről és banki szolgáltatásokról szól előadásokkal, 
régi és új tagok bemutatkozásával. 
 
 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK 
Az Egyesület tavaly is ott volt és koszorúzott a március 15-i és az október 23-i 
megemlékezéseken. 
Találkoztunk Izrael magyarországi nagykövetével, Ilan Morral: gazdasági kapcsolatok 
megalapozása és fejlesztése céllal. Az MME képviseletében, Báry Péter (alelnök), 
Szekrényes Tamás (elnökségi tag) és Nagy Róbert (TDM elnök) vettek részt a 
találkozón, ahol egy jövőbeni delegációról is szó esett, amely majd Izraelben bővítheti a 
gazdasági kapcsolatainkat. Mind a borászat, mind a turizmus, mind az exportra termelő 
cégek jó eséllyel indulhatnak el az együttműködés útján. Konkrét ígéret is elhangzott a 
nagykövet úr részéről: személyes segítségét ajánlotta fel a gyöngyösi delegációnak! 
 
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Majális 

A 2015. évi nyári kikapcsolódást a Sástói Adrenalin Parkban rendeztük meg, ami 
átlagon felüli érdeklődőt vonzott. Családtagokkal együtt meghaladta a jelenlévők 
száma a 80-at, és a visszajelzések alapján bizton mondhatjuk: az elmúlt évek 
egyik legjobb nyári programja volt a 2015-ös egyesületi majális! 

 
Szüreti gulyás 

Tavaly ősszel is részt vettünk a Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál 
és Görgényi László Főzőversenyen. A Tagságnak több mint a fele meglátogatta a 



sátrunkat, ahol ez alkalommal is gulyást főztünk. Nem is akármilyet: a 3. helyet 
szereztük meg a versenyen! Köszönet mindazoknak, akik segítettek a finom 
gulyás elkészítésében!  

 
Disznóvágás 

Jól sikerült a múlt év november 21-én megtartott disznóvágásunk is. A Vincellér 
Panzió hátsó udvara jó választás volt. Az esti vacsora létszámában és 
minőségében sem okozott csalódást. A visszajelzések alapján mindenki jól 
érezte magát.  

 
Karácsonyi ajándék 

2015 karácsonya eltérő volt a hagyományainktól, már ami a gyöngyösi kisdiákok 
megajándékozását illeti. A már évek óta halmozódó szervezési tapasztalatok 
alapján úgy érzékeltük, hogy rendkívül nehezére esik a tanároknak a 
lebonyolításban részt venni, és érdektelenek az iskolaigazgatók is a szervezés 
során. Ezért az Elnökség inkább úgy döntött, nem erőlteti tovább a moziztatást! 
Megkértük az összes gyöngyösi iskolát, hogy jelezzék felénk, hogy mire lenne 
szükségük! Erre mindössze 2, azaz kettő általános iskola reagált! Így tavaly az 
Arany János Ált. Isk. és a Felsőváros Ált. Isk. kisdiákjait ajándékoztuk meg egy-
egy matematikai készségeket fejlesztő társasjáték csomaggal.  

Az, hogy mindössze két iskola reagált, jól mutatja, hogy mennyire evidenciává 
tudnak szürkülni még a legjobb szándékú kezdeményezések is idővel. 

 
Városbál 2016. 

Az idei Városbálban az MME mint főtámogató vett részt, de a szervezésben 
továbbra sem. 
Ugyanakkor az Elnökség részéről felvetődött, hogy az MME visszatérjen a 
gyökereihez, és jövőre újra megszervezze a saját Vállalkozói Bálját. Ez volt 
ugyanis az a bál, amibe anno beolvadt az Önkormányzat által szervezett 
Városbál. Nem szerénytelenségből állítom ezt, hanem mert abból a tényből 
indulok ki, hogy egy-egy ilyen bál gerincét mindig és mindenhol a vállalkozói 
réteg adja, hisz ők azok, akik jelentős összegeket tudnak megmozdítani egy-egy 
nemes célért.  

Az alapelve az egyesítésnek akkor az volt, hogy ne két kisebb, hanem egy 
nagyobb bálja legyen a városnak, ami egyben elegáns és kifinomult társadalmi 
esemény is, és aminek komoly presztízse kell, hogy legyen. A kezdetektől célunk 
volt a jótékonyság (ami alatt mi konkrét, kézzelfogható tárgyat/eszközt értünk), a 
gyöngyösi tehetségek felfedezése, és az átlátható pénzügyi ütemezés is. Ezeket 
a célokat mára már felváltotta „valami egészen más”, ezért maradunk távol a 
szervezéstől évek óta. 

 
 

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 volt 2015-ben. Tari Attila lemondott Elnökségi 



mandátumáról, személyes okokra hivatkozva, ezért a 2015. évi Közgyűlés új elnökségi 
tagot választott, Gódor Sándor (Stanley Electric Hungary Kft.) személyében.  Az 
előkészítő munkára, a tagság véleményének megismerésére jelölőbizottságot kért fel az 
elnökség: Farkas András, Láng Éva, Csombok Pál személyében. Az Elnökség 
egyhangú véleménye alapján a 2015. évi Közgyűlés rendben és problémamentesen 
lezajlott. 

 
- A háttérben kevésbé látványos ugyanakkor nagyon hasznos munka is zajlik: Báry 
Péter mind a kórház, mind a Főiskolánk szakmai testületének munkájában részt vesz. 
 
- Jelentősen megugrott a szakképzett munkaerőhiánnyal foglalkozó szakmai fórumok 
száma az elmúlt időszakban! Tagjaink számára nem kell külön hangsúlyozni mennyire 
neuralgikus pontja ez a vállalkozásoknak! Maga a probléma felvetése is tőlünk, 
vállalkozóktól származik, és a megoldáson is miattunk dolgoznak a szakemberek. Bár a 
konkrét teendőkre azonnal lenne szükség, a valóságban ezek a folyamatok mindig 
lassan haladnak. Folyamatosan egyeztetünk a Károly Róbert Főiskolával ebben a 
kérdésben (is), és a rövid kérdőívünk tanulságait is megosztottuk velük, hogy ezzel is 
jelezni tudjuk, hogy a piac munkaerő-keresleti oldala milyen nehézségekkel küzd! Az 
Önkormányzat egy oktatási kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelyen az egyik 
legfontosabb meghívott pont az MME volt, hisz az Egyesületünk tömöríti azokat a 
cégeket, akik folyamatosan jelzik a problémát. A HKIK is folyamatosan szondázza az 
igényeket, és törekszik a megoldások kidolgozására, de egyelőre elsősorban a 
problémák, igények feltérképezésénél tartunk – ebben pedig határozottan kéri a Kamara 
a cégvezetőket, vállalkozókat, hogy segítsenek, és legyenek partnerek a 
kommunikációban! Az ígéretek szerint hamarosan konkrét cselekvések is következnek 
majd. (duális szakképzési fronton, felnőttoktatási fronton, kihelyezett képzési fronton, 
stb.) 
 
- TAO ügyében is igyekeztünk minél több adóforintot helyben marasztalni. 
 
- A főiskolánk egyetemmé válása szintén sok bizonytalanságot hordoz magában, de az 
Egyesületünk elkötelezett abban, hogy egy valódi és érdemi műszaki képzés alapjait is 
letegyük itt Gyöngyösön! Az egyetemmé válás esetében Egyesületünk a fúziót, az 
egyenrangú összeolvadást preferálja, és elveti az egri főiskolába való „beolvadás” 
attitűdjét. Az agrárképzés, a szőlészet-borászat, a településfejlesztés, stb. oktatási-
kutatási területek esetében (hogy melyik, hol, milyen módon, milyen szinergiában, mely 
központtal valósul meg) pedig még nagyon elhamarkodott lenne véleményt formálnunk. 
 
- Az Elnökség törekszik érvényesíteni az Önkormányzattal közös együttműködési 
megállapodását1 a helyi iparűzési adó (HIPA) esetében: az Önkormányzat és az MME 
együttműködési megállapodásának értelmében szeretnénk a HIPA 10%-nak 
megcímkézésével célzottan támogatni egy ügyet, beruházást! 
Az elnökség és a tagok részéről, egy megvalósítandó cél már van: az Ipari parkban 

                                                           
1
 „Külön egyeztetési lehetőséget ad az MME elnöksége számára a helyi iparűzési adó 10 %-ának 

felhasználásáról szóló döntés esetében. Minden év szeptemberében kéri a prioritást érdemlő feladatok 
MME által való megnevezését.” (http://mmegy.hu/new/egyesulet/#egyutt) 

http://mmegy.hu/new/egyesulet/%23egyutt


kerékpárút és járda kialakítása. 
Sajnos a helyi iparűzési adó meghatározott célú felhasználására az Önkormányzat a 
meglévő rendeletet módosította (14.§ - „A befizetett helyi iparűzési adója 10%-ának – de 
legfeljebb 1.000.000.- Ft erejéig – meghatározott célú felhasználásáról az a vállalkozó 
rendelkezhet, akinek helyi iparűzési adóban legalább 100.000.- Ft végleges adófizetési 
kötelezettsége keletkezett, s annak eleget tett.”). Ez a módosítás korlátozza az eredeti 
Megállapodási szerződést, ami az MME és az Önkormányzat között létrejött. 
 
- Parkolási ügy: az Egyesületnek gyakorlatilag elfogytak a jogi-formai lehetőségei. Az 
„Önkormányzati akarathiány és tehetetlenség” folyton megakadályozza az érdemi 
lépéseket. Költségvetést érintő kérdést pedig nem lehet „népszavaztatni”. Az Elnökség 
alapállása szerint nem a bevétel kellene, hogy a célja legyen a parkolásnak, hanem a 
parkolás csak eszköz kellene, hogy legyen az „élhetőbb város” elérésében. Ez ügyben 
rendre süket fülekre találunk. 
 
- Építményadó: a cél nem az „eltörlése”, hanem az igazságosabbá tétele és a fokozatos 
csökkentése. 
 
 

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 a HKIK rendezvényeire.  
 
 

ELISMERÉSEK 
A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete 2015-ben Nádudvari Pétert terjesztette fel megyei 
Prima Díjra. Lobbymunkánknak köszönhetően a díjat és a vele járó 1 millió Forint 
pénzdíjat meg is kapta a gyöngyösi Autista Segítő Központban zeneterapeutaként 
dolgozó fiatalember. Az ASK5-ban, a Nemzeti Színkottás Zenekarban, és a 
Gyöngyszem Zenekarban is tevékenykedő Nádudvari Péter rendszeres jótékonysági 
gyűjtést célzó sportteljesítményeivel is felhívja a figyelmet az autizmus zavarral élő 
emberekre.  
 
Országos Év vállalkozója díjat kapott Dobróka Tamás (HE-DO Kft). 
 



Megyei Év vállalkozója díjat kaptak Angeli László (Mátracomp Kft.), Nagy Róbert (Radír 
Produkció), Tóth István (Kelvin Kft.). 
 
 

TÁMOGATÁSOK 
2015. évben célzott támogatással segítettük: 
A Gyöngyösi Városbált 
A VOSZ Prima Díjat 
A Berze Gimnáziumot (magnókat kaptak a nyelvoktatást segítendő) 
 
 

ONLINE JELENLÉT 
- A facebookos oldalunk folyamatosan frissül, minden releváns történés, és az ott 
készült fényképek is felkerülnek az Egyesület facebook oldalára. Már nemcsak hasznos, 
de érdekes is használni ezt a kommunikációs csatornát is! 
- Új levelező rendszert vezettünk be: az alapvetően grafikus megjelenítést használó 
rendszer színesebbé teszik a hírleveleinket. Fényképek és cikkek csatolhatók egy-egy 
szöveges hír mellé, ami könnyebben emészthetővé teszi a kommunikációt. Arról nem is 
beszélve, hogy nagyon pontos monitorozást biztosít a rendszer: mindig látható hányan 
és kik olvasták el a leveleket, kik kattintottak a benne található linkekre, stb. 
- 2015-ben tovább bővült az Egyesületünk honlapja!  
Minden közelgő program megtalálható az egyesületi hírekben! Ha valaki esetleg nem 
emlékezne egy-egy körlevél tartalmára, akkor a rendezvényeink, találkozóink lényeges 
információi (időpont, helyszín, téma, előadó, stb) könnyen megtalálható a honlapon. 
Utólag pedig fényképek és összefoglalás is fel szokott kerülni.  
Minden szervezeti és működési szempontból releváns dokumentum fenn van a 
honlapon, hisz mi nemcsak beszélünk az átláthatóságról, hanem a gyakorlatba is 
ültetjük azt. Az új tagjelöltek belépést is megkönnyítettük azzal, hogy minden belépési 
papír letölthető a honlapról. A Tagok listáját is áttekinthetőbbé tettük, és új funkcióként 
megjelent az egyesületi hírfolyam mellett az aktuális hírek követése is! Legyen szó a 
város, a megye aktualitásairól, vagy épp pályázati hírekről: mind megtalálható egy 
helyen az egyesület honlapján is! A címkefelhőnek köszönhetően könnyebb a 
böngészés a hasonló profilú cégek között. Archiváltuk a televíziós és a rádiós 
megjelenéseit is az egyesületnek, azok is elérhetők bárki számára.  
De továbbra is 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! Aki esetleg konkrét címke-javaslatokkal szeretné a saját cégének 
kereshetőségét javítani, kérem vegye fel a kapcsolatot az egyesület titkárával! 
Igyekeztünk kevés, de hasznos tartalommal megtölteni a honlapot, hogy könnyen 
átlátható legyen, és egyszerűen használható, ugyanakkor modern és friss kinézete is 
legyen! 
 
Gyöngyös, 2016. április 14. 

 
Palik Tibor 

MME elnök 


