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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

MME Közgyűlés 

 

 
Készült:   2016. április 28.  

Helyszín:   Malomudvar Étterem, Cukrászda, Rendezvényház 

 

Levezető elnök:  Orbán Tamás, Elnökségi Tag 

 

 

Orbán Tamás köszönti a Közgyűlés résztvevőit.  

 

Orbán Tamás a jegyzőkönyvvezetésre felkéri Berzsényi Gergelyt.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Berzsényi Gergely, titkárt. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

Orbán Tamás a jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Szekrényes Tamás és Viczán Péter Urakat.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szekrényes Tamás és Viczán Péter Urakat. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

Orbán Tamás ismerteti a Tagokkal, hogy 41 fő van jelen, ez a Tagság 53%-a.  

 

Bejelenti, hogy a Közgyűlés határozatképes, a Közgyűlés összehívását nem kell 

megismételni. 

  

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy egyetértenek-e a meghívóban megadott napirendi 

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

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a napirendi pontokat, és senki nem javasol új napirendi pontot. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a technikai feltételek biztosítottak a Közgyűlés szabályos 

lebonyolítására. 

 

http://www.mmegy.hu/
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1. napirendi pont: A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete Elnökségének 2015. évi 

beszámolója 

 

Orbán Tamás felkéri Palik Tibor, Elnököt, hogy legyen az előadója az 1. napirendi pontnak. 

 

Palik Tibor közli: elektronikusan minden Egyesületi Tag megkapta az Elnökség beszámolóját, 

így nem szeretné felolvasni ugyanazt. Megköszöni az Elnökség elmúlt egy éves munkáját, és 

társadalmi felelősségvállalását. Megköszöni a Tagság aktivitását a rendezvényeken, és a 

fontos kérdésekhez fűzött válaszaikat. Említést tesz az MME elmúlt egy évi legfontosabb 

történéséről: a Taglétszám-bővülésről, majd köszönti az új Tagokat; megemlíti az elmúlt év 

fontosabb közösségi programjait: a klub összejöveteleket, a juniálist, a gulyásfőzést, a 

disznóvágást, a karácsonyi ajándékozást. Érinti az aktuálisan futó témákat: a parkolási ügyet, 

a HIPA 10%-ának célzott felajánlását, a szakképzési-munkaerőpiaci problémát, és az 

országgyűlési képviselő találkozó nehézségét. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete 

Elnökségének 2015. évi beszámolóját.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete Elnökségének 2015. évi beszámolóját. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

 

2. napirendi pont: a 2015. évi Mérleg és Eredménylevezetés, valamint a Pénzügyi 

Bizottsági jelentés ismertetése 
 

Orbán Tamás felkéri Gulyás Imre, Pénzügyi Bizottsági tagot, hogy legyen az előadója a 2. 

napirendi pontnak. 

 

Gulyás Imre közli: elektronikusan minden Egyesületi Tag megkapta a Mérleget és az 

Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság beszámolóját. Az Egyesület 

egyszerűsített beszámolójában közölt eredmény a valóságot tükrözi, összege az adózási 

szabályokban foglaltaknak megfelelően lett kimutatva. Az egyszerűsített éves beszámoló 

adatai helyes értékelést adnak az egyesület pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az 

egyesületnél eredménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem keletkezett, mert 

vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az egyesület az Adóhivatallal kapcsolatos február 

esedékes adóbevallási kötelezettségének eleget tett. A beszámolók a Számviteli törvénynek 

megfelelnek, híven tükrözik az egyesület pénzügyi helyzetét. A Pénzügyi Bizottság 

hiányosságot nem tárt fel.  

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e a 2015. évi Mérleget és 

Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság 2015. évi beszámolóját.  

Szavazás. 

http://www.mmegy.hu/
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Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a 2015. évi Mérleget és Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság 2015. 

évi beszámolóját. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

 

3. napirendi pont: a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének 2016. évi Munkatervének és 

Költségvetésének elfogadása 
 

Orbán Tamás felkéri Kovács Tibor, Elnökségi Tagot, hogy legyen az előadója a 3. napirendi 

pontnak. 

 

Kovács Tibor közli: elektronikusan minden Egyesületi Tag megkapta a Mátraaljai 

Munkaadók Egyesületének 2016. évi Munkatervét és Költségvetési tervezetét, sok meglepetés 

nincs bennük, a folytonosság volt a cél: a legtöbb tervezett rendezvényünk az előző évekhez 

hasonló, és a hozzájuk kapcsolódó költségek is. A Klub összejövetelekre továbbra is várják a 

szervezők az ötleteket, javaslatokat, és az aktivitást is. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e a Mátraaljai Munkaadók 

Egyesületének 2016. évi Munkatervét és 2016. évi Költségvetési tervét.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének 2016. évi Munkatervét és 2016. évi 

Költségvetési tervét. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

A. Pénzügyi Bizottság: 

Palik Tibor közli: Juhász Ferenc, a Pénzügyi Bizottság tagja a mai nappal kezdődően 

szünetelteti a tagságát az Egyesületben, ezért helyére a Pénzügyi Bizottságban új tagot kell 

választani. Az Elnökség javaslata Angeli László, aki korábban jelezte, hogy vállalja a 

felkérést. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e Angeli László Pénzügyi Bizottsági 

tagságát.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja Angeli László Pénzügyi Bizottsági tagságát. 

(Elfogadta: 40    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 1) 

 

http://www.mmegy.hu/
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B. HIPA 10%: 

Palik Tibor közli: a helyi iparűzési adó 10%-ának célzott felhasználására az Elnökség úgy 

döntött, figyelembe véve a tagság javaslatait is, hogy 2016-ban a megjelölni kívánt cél a 

gyöngyösi Ipari Parkban kiépítendő járda és kerékpárút. A célzott felajánlás egyik lényege 

az utólagos számon kérhetőség.  

Kiss János: ebben az ügyben egyes önkormányzati politikusok is aktivizálták magukat, és 

aláírásokat gyűjtenek az Ipar út és Déli Külhatár út felújítására. 

Varga József: az Ipar úti és Déli Külhatár úti cégek egyszer már adtak össze pénzt az út 

felújítására. 

Báry Péter: jelenleg nem az a cél, hogy „még több pénzt” adjanak a cégek, hanem, hogy az 

egyébként is befizetett helyi iparűzési adó 10%-ának felhasználásáról a cégek maguk 

dönthessenek. Az Önkormányzat egyeztetés nélkül megváltoztatta a felajánlási feltételeket, de 

ettől függetlenül az elv és a saját akarat kinyilvánítása fontosabb, mint a ténylegesen 

felajánlott összeg. 

Farkas András: a Pipishegyi cégek számára a szennyvíz-probléma megoldása a legfontosabb 

prioritás, ez ügyben igyekeznek felvenni a kapcsolatot a térség országgyűlési képviselőjével. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e a helyi iparűzési adó 10%-ának 

célzott felhasználására tett egyesületi javaslatot.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja és Közgyűlési határozatba foglalja, hogy 2016-ban a helyi iparűzési adó 10%-ának 

célzott felhasználására a megjelölni kívánt cél a gyöngyösi Ipari Parkban kiépítendő járda és 

kerékpárút. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

C. Országgyűlési képviselő találkozó: 

Palik Tibor közli: a térség országgyűlési képviselője, Horváth László egy éve elérhetetlen az 

egyesület számára (is), pedig közvetett-hivatalos csatornán (Tatár László, alpolgármesteren 

keresztül – 2015. májustól 2015.decemberig), és közvetlen csatornán (két hivatalos e-mailben 

elküldött felkérés, 2015. decemberében és 2016. januárjában) után sem volt hajlandó még 

csak reagálni sem. A Tagsághoz fordul, hogy megkérdezze, ki mit javasol, hogy válaszra 

bírjuk. Javaslat érkezik a Tagságtól, hogy ajánlott és tértivevényes meghívó-levelet küldjön az 

Egyesület Horváth Lászlónak. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e, hogy az Egyesület ajánlott és 

tértivevényes meghívó-levelet küldjön Horváth László, országgyűlési képviselőnek.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja és Közgyűlési határozatba foglalja, hogy az Egyesület ajánlott és tértivevényes 

meghívó-levelet küldjön Horváth László, országgyűlési képviselőnek. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

http://www.mmegy.hu/
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D. Szakképzési és munkaerő-piaci probléma: 

Palik Tibor közli: a 2016. év teendői listáján az első számú prioritás a minőségi szakképzés 

problémájának megoldása, a munkaerő-piaci hiány problémájára rövid és hosszútávú 

megoldási javaslatok kidolgozása, közösen a szakmai szervezetekkel (HKIK, oktatási 

intézmények, Önkormányzat, Munkaügyi Központ). 

Uracs József: a helyzet fokozódni fog, hamarosan az egyesületi tagok is egymás elől fogják 

elcsábítani a szakképzett munkaerőt, ez munkabér-árversenyt fog generálni, ami káros a 

munkaadóknak. Lassan már a szakképzetlen munkahelyek betöltése is problémás, olyan 

nagymértékű az elvándorlás. Az Önkormányzatnál kezdeményezni kellene szakbizottság 

felállítását, ahol az önkormányzat, a munkaadók, az oktatási intézmények és egyéb szakmai 

szervezetek képviselik magukat. Minden ágazatnak megvannak a saját érdekképviseleti 

szervezeteik (szakszervezetek, kamarák), de a vállalkozókat nem képviseli senki hatékonyan. 

Akár demonstrációra is szükség lehet, hogy hallassuk a hangunkat, hamarosan olyan súlyos 

lesz a helyzet. Az Egyesület most már tömörít annyi céget, hogy erőt tudjon felmutatni helyi 

és tágabb szinten is. 

Palik Tibor: a probléma eredője a bérszintek közötti különbségek miatti elvándorlás 

(multikhoz, tőkeerős cégekhez; nyugatabbra, ill. külföldre), aminek a gyökere a munkaadókat 

sújtó, az élő munkát terhelő adó-járulék mértéke. Ez a legfőbb akadálya a versenyképes 

fizetés garantálásának. Ez pedig kormányzati kérdés elsősorban. Az oktatás kérdésének 

esetleges megoldása nagyon fontos ugyan, de önmagában nem elegendő a megoldáshoz. 

Kiss István: Ezért volna szükség, hogy ne önkormányzati szinten, hanem az országgyűlési 

képviselővel is tárgyalva kezdjük meg a megoldás kidolgozását. Ott tartunk ugyanis, hogy 

egy takarítónő is inkább megy el közmunkásnak, mert sokkal kevesebbet nem keres, de 

legalább lényegesen kevesebbet kell dolgoznia. További probléma, hogy a munkahelyteremtő 

és/vagy munkahelymegőrző támogatások kerete hamar kimerül, és a KKV-knak szinte nem is 

jut belőle (a multik elszipkázzák a forrásokat). A támogatások, pályázatok rendszere nagyon 

komoly ellentmondásokat hordoz magában: olyan is kaphat milliárdos támogatást, mely cég 

nem is magyar, nincs is valós tevékenysége, és/vagy felszámolás alatt áll. Ezen változtatni 

kell, mert ez a hazai KKV szektort hozza versenyhátrányba. 

Báry Péter: a problémát az (is) okozza, hogy alapvetően két különböző struktúra van a 

tőkevonzás és szakképzés kapcsolata tekintetében: egy tőkeerős cég vagy egy olyan területre 

települ be, ahol van megfelelő minőségű és mennyiségű szakképzett munkaerő; vagy a 

betelepülő tőkeerős cég „szakképzési központot” hoz létre, hogy pótolja a hiányzó munkaerőt, 

és hogy odavonzza máshonnan a minőségi munkaerőt. Gyöngyös a két alapvető struktúra 

közül egyikbe sem esik (talán az Apollo majd változtat ezen). Bár az átstrukturálódás nem 

tesz jót feltétlenül (finomipar -> nehézipar). Ha az oktatásról beszélünk, mint a megoldás 

kulcsáról (a gondolatkísérlet erejéig az adó&járulék mértékét kiemeljük az egyenletből), 

akkor érdemes látni, hogy a rendszerváltást követően szinte minden piaci alapokra került, 

kivéve 3 nagy ellátó rendszert (ami így magában hordozza a rendszerszintű „anomáliákat”): 

az oktatás, az egészségügy és a közigazgatás. És még egy: a Kamara feladata lenne az 

érdekképviselet, és a Kamara feladata elvégezni a szakképzés kapcsán a részletes probléma-

térkép elkészítését, a folyamatos aktualizálását, és a megoldási javaslatok kidolgozását is! 

http://www.mmegy.hu/
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Nem egy regionális gazdasági-civilszervezetnek, aminek lényegesen kevesebb jogosítványa 

és lehetősége van! De természetesen az MME mindenben segít, amiben tud. 

Domoszlai László: a bürokrácia is nagy gond, túl sok a fölösleges papírmunka, a múltban nem 

így volt, és akkor is hatékonyan működött a legtöbb szakma. Ráadásul a legtöbb gyerek ma 

már nem akar szakmát tanulni (eleve tanulni sem akarnak nagyon), ezért a szülőket is be 

kellene vonni az egyeztetésekbe, hogy a gyerekeket inkább a biztosabb foglalkoztatást és 

megélhetést biztosító szakmák felé tereljék, mintsem „fölöslegesen” diplomát szerezzenek, 

hogy aztán ne tudjanak elhelyezkedni a diplomájukkal, és pályaelhagyók legyenek. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy az Egyesület létrehozzon-e egy kerekasztal-

beszélgetést az Önkormányzat, az oktatási intézmények, a Munkaügyi Központ, és egyéb 

szakmai szervezetek között, melynek témája a szakképzés és munkaerő-hiány lenne.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja és Közgyűlési határozatba foglalja, hogy az Egyesület létrehozzon egy kerekasztal-

beszélgetést az Önkormányzat, az oktatási intézmények, a Munkaügyi Központ, és egyéb 

szakmai szervezetek között, melynek témája a szakképzés és munkaerő-hiány lesz. 

(Elfogadta: 41    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

E. Program-lehetőségek: 

Kovács Tibor: Az idei egyesületi majális április 30-án, szombaton lesz Abasáron, a Szőlő 

Rügyfakadás Ünnepén. Az egyesület sátra a Borrendelő és a színpad mellett lesz felállítva. 

Kér minden Tagot, hogy vegyen részt a közösségi programon, és részvételi szándékát jelezze 

a titkár felé. A rendezvényen Nagy Zoltán, királyi mesterszakács fog tárkonyos vadragu levest 

készíteni. Lehetőség lesz 9 abasári pincészet borait végigkóstolni. 

Idén nyáron lesz egy kulturális programsorozat, amely igényes kikapcsolódást fog garantálni 

minden érdeklődőnek. A minőségi zenei élmény és a mátrai borok kóstolása kapcsolódik 

össze majd bennük. Érdeklődni a támogatási lehetőségekről Kovács Tibornál lehet. 

 

 

Orbán Tamás megköszöni az aktív részvételt. A Közgyűlést bezárja. 

 

 

Gyöngyös, 2016. április 28. 

 

 

Berzsényi Gergely 

jegyzőkönyvvezető 

Szekrényes Tamás        Viczán Péter 

hitelesítő         hitelesítő 

 

http://www.mmegy.hu/

