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TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

Az elmúlt évünk középpontjában egyértelműen a szakképzett munkaerő-hiány állt, és
azok a megbeszélések-tárgyalások, amikor is a szakmai szervezetekkel próbáltunk zöld
ágra  vergődni:  a  Kamarával,  a  Képzési  Centrummal,  az  Önkormányzattal,  a
középiskolákkal. Többször ott voltunk az oktatási kerekasztalon (igazából mi katalizáltuk
a kerekasztalt, mint fórumot). Ez a munka bár nem annyira látványos, mégis nagyon
fontos volt. Közel sem értük el a célunk, és közel sem tervezünk megállni!

Az  első  és  legégetőbb,  amiben  minden  tagtársunk  segítségére  szükség  van,  az  a
kommunikáció.  Ha  kérdőívet  küldünk  körbe,  akkor  azt  azért  tesszük,  mert  az
eredményeit szeretnénk felhasználni a tárgyalások során. Tisztában vagyunk vele, hogy
elfoglaltak  a  cégvezetők  –  ezért  igyekszünk  a  lehető  legkevesebb  időt  és  energiát
elrabolni  egy-egy  kérdőívvel.  Tapasztaljuk  azt  is,  hogy  sokszor  elcsigázottak  a
cégvezetők az eredményesség tekintetében, hisz a legtöbb kérdés nem helyi szinten dől
el,  hanem  az  országos  politika  függvénye  –  ettől  függetlenül  hisszük,  hogy  nem
hiábavalóak a tetteink! Ha nem tennénk semmit, az sokkal rosszabb lenne.

Erre a „semmittevésre” a legkézenfekvőbb példa az országgyűlési képviselőnk. Két év
alatt  még egy nemleges választ  sem volt  képes adni  a megkeresésünkre! Szégyen,
hogy még az ajánlott-tértivevényes levelünkre sem érkezett  semmilyen válasz! Teszi
mindezt  egy  olyan  pályázati  ciklusban,  ami  után  nagy  valószínűséggel  nem  lesz
hasonló!  Ha  nem  segíti  a  beruházásokat  –  befektetéseket  –  pályázatokat,  akkor
behozhatatlan  hátrányokat  fog  elszenvedni  a  térségünk.  Gyöngyös  és  a  Mátra
gyakorlatilag  egyhelyben  toporog  –  már  ami  a  képviselői  munkát  illeti.  Tagjaink
becsületére legyen mondva, hogy az ilyen képviselői nemtörődöm hozzáállás ellenére is
folyamatosan küzdenek, és a jövőbe tekintenek.            

De evezzünk egy kicsit örömtelibb vizekre.

A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete idén ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját! Az
ehhez hasonló  kerek  évfordulók  mindig  lehetőséget  adnak a  visszatekintésre  és  az
összegzésre. Már rögtön az induláskor két cél lebegett a szemünk előtt: érdekképviselet
és partneri kapcsolatok ápolása.
A  közösségépítő-szépítő  és  gazdasági  kapcsolatokat  ápoló  munkánk  a  kezdetektől
töretlen – 35 taggal indultunk, ma 72-en vagyunk, és tagjaink között több mint egy tucat
milliárdos nagyságrendű cég is van.
Az érdekérvényesítés terén hol kisebb, hol nagyobb lépéseket tudtunk tenni ez alatt az
idő  alatt.  Az  itt  tapasztalható  szerényebb  eredmények  oka  az,  hogy  a
tárgyalópartnereink  az  elmúlt  15  évben  az  ígéretekkel  ugyan  gazdagon  bántak,  a
tényleges  cselekvés  során  azonban  már  kevésbé  bizonyultak  bőkezűnek  –  politikai
oldaltól függetlenül. Ez utóbbival nehéz mit kezdeni, hisz a jogi eszközeink korlátozottak:



mi „csak” a helyi  közösség számára is előnyös gazdasági érdekekre, a józanparaszti
észre és az adott szó becsületére tudunk hivatkozni, támaszkodni.

És ahogy tavaly is hangsúlyoztam: szeretném továbbra is hinni, hogy a párbeszéd 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!

A  tavalyi  évben  az  Elnökség  nem  fejtett  ki  olyan  aktív  tagtoborzó  munkát,  mint
tavalyelőtt. Folyamatosan keressük az új partnereket, de sok multi esetében még várat
magára  a  tényleges  „társadalmi  felelősségvállalás  felé  nyitás”.  Ezek  az  elindított
háttérfolyamatok inkább csak a közeljövőben érnek majd be.

KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB
Elnökségem  idején  a  partneri  kapcsolatok  erősítése  továbbra  is  a  legfőbb  prioritás
Egyesületünkben. Ezért  folytattuk tovább az MME Klub rendezvényeket  2016-ban is.
Volt  pálinka-  és  húsárukóstoló,  előadások  banki  szolgáltatásokról  és  pályázati
lehetőségekről, TDM előadás, kézműves sörök bemutatója és Legyen Mindig Otthonunk
Alapítvány bemutatás is.

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK
Az  Egyesület  tavaly  is  ott  volt  és  koszorúzott  a  március  15-i  és  az  október  23-i
megemlékezéseken.
2016-ban Tagjaink helyi iparűzési adójának célzott felhasználására mi az Ipari Parkban
építendő kerékpárutat és járdát adtuk meg az Önkormányzatnak.
2016.  március  10-én  volt  az  Oktatási  Kerekasztal  első  ülése.  Célkeresztben  a
munkaerőhiány, a minőségi szakképzés és a járulékos problémák voltak.
2016. április  5-én a gazdasági  kapcsolatok megalapozása és fejlesztése volt  a célja
annak  a  találkozónak,  amelyen  Ilan  Mor  és  az  MME  képviseletében,  Báry  Péter
(alelnök), Szekrényes Tamás (elnökségi tag) és Nagy Róbert (TDM elnök) vettek részt. 
2016. április 18-án a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági fóruma volt,
melynek  középpontjában  a  minőségi  szakképzés,  a  szakképzett  munkaerőhiány,  az
oktatás  kihívásai,  és  a  gyöngyösi  főiskola  egyetemmé  válása.  Több  tagunk,  és
elnökségi tagunk is részt vett a tanácskozáson.
2016.  július  5-én  kerekasztal-beszélgetést  hívott  össze  az  MME  Hiesz  György,
polgármesterrel,  Kovács  Róbert,  pénzügyi  és  költségvetési  igazgatóval.  Az
elnökségünkből Palik Tibor, Báry Péter, Gódor Sándor és Kovács Tibor vettek részt a
megbeszélésen. Témáink: helyi iparűzési adó 10%-a megcímkézhetőségének technikai
kivitelezése;  Együttműködési  megállapodás aktualizálása;  oktatási-szakképzési  fórum
következő állomása; és kisebb, de fontos témák.
2016.  november  15-én  Oktatási  kerekasztal-megbeszélés  újabb  felvonása  volt,  ami
egyben újabb lehetőséget jelentett a szakképzett munkaerő-hiány megoldására.
2017.  január  19-én  a  Heves  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  szervezésében  a



"Fórum a Duális Felsőoktatásról - Gyöngyös" elnevezésű rendezvényen a továbbtanulni
szándékozó diákok számára tartottak tájékoztató előadásokat. Összesen 4 egyetem, és
7  cég  (köztük  több  tagunk  is),  valamint  Egyesületünk  képviseltette  magát
előadóként/kiállítóként.  Az  egyetemek  jellemzően  a  továbbtanulási  és  a  duális
szakképzési  lehetőségekről  beszéltek,  a  cégek  igyekeztek  magukhoz  csábítani  a
végzősöket, Egyesületünk pedig a leendő munkavállalók felé igyekezett bemutatni, hogy
tagjaink milyen munkaerőhiánnyal  küzdenek, és hogy milyen munkavállalókra, milyen
szakmák képviselőire lenne szükségük (akár azonnal, akár közép- és hosszú távon). 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
Majális

2016-ban az egyesületi majális egy igazi tavaszi, szabadtéri program volt,  egy
rendkívül jó hangulatú kitelepülés Abasárra. Az V. Szőlő Rügyfakadás Ünnepén
minden kilátogató Tagunkat meghívtuk egy borjegyre, amivel végigkóstolhatták
kilenc helyi  pincészet legjobb borait. Az estebéd tárkonyos vadragu leves volt,
szarvas  húsból,  Nagy  Zoltán,  mesterszakács  jóvoltából.  A  gasztronómiai
élmények  mellett  voltak  még fellépések és  koncertek  is  a  színpadon,  ami  az
egyesületi sátortól nagyjából 20 méterre állt.

Szüreti gulyás
Tavaly ősszel is részt vettünk a Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál
és Görgényi  László Főzőversenyen. A Tagságnak közel a fele meglátogatta a
sátrunkat,  ahol ez alkalommal is gulyást  főztünk. Köszönet mindazoknak, akik
segítettek a finom gulyás elkészítésében! 

Disznóvágás
Hajnalban a Vincellér  Panzió és Étterem hátsó udvarán kezdődött  a  nap egy
megközelítőleg  150  kilós  disznó  tiszteletteljes  feláldozásával,  és  Gál  Mihály
pálinkáinak kóstolásával. Este aztán a vacsorán a Kékes Étterem különtermében
aranysárga  húsleves,  töltött  káposzta  és  disznótoros  tál  formájában nyerte  el
végtisztességét  a  disznó.  Köszönet  mindenkinek,  aki  része  volt  a  napnak!
Nagyszerű alkalom volt  ez idén is a beszélgetésre, a tapasztalatcserére és a
közös nevetésekre! 

Karácsonyi ajándék
Tavaly év végén az MME jóvoltából több mint 1300 alsó tagozatos kisdiák és
pedagógus jött el a Művelődési Központba egy bábszínházi előadásra. Az egri
Babszem Jankó Gyermekszínház rendkívül aranyos, szívet melengetően vicces
előadással érkezett, és úgy megmozgatott mindenkit, hogy alig volt kisdiák, aki
végigülte volna nyugodtan az Igazság lekvárja című előadást.

Városbál 2017.
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  nem  volt  2016-ban.  Az  Elnökség  egyhangú
véleménye alapján a 2016. évi Közgyűlés rendben és problémamentesen lezajlott.

-  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.
Határozottan kéri a Kamara továbbra is a cégvezetőket, vállalkozókat, hogy segítsenek,
és legyenek partnerek a kommunikációban! 

-  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 a megvalósítandó cél: az Ipari parkban kerékpárút és
járda kialakítása.

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 már elnökként dolgozik!

Továbbra is kapunk meghívásokat a HKIK rendezvényeire. 

ELISMERÉSEK
A Mátraaljai  Munkaadók  Egyesülete  2016-ban  Dr.  Csizmadia  Elek,  fizikust  jelölte  a
Heves megyei Prima díjra. Csizmadia Elek a Magnetec-Ungarn munkatársa, aki - sok
más  szakmai  érdeme  mellett  -  részt  vett  az  első  magyar  műhold  (Masat-1)
iránystabilizáló rendszerének megtervezésében, kivitelezésében. 

Országos Év vállalkozója díjat vehetett át: Varga József (K&V Logistic Solutions)
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


Megyei  Év  vállalkozója  díjat  kaptak  Csombok  Pál  (Gyöngyösi  Mezőgép  és
Járműtechnika  Kft.),  Molnár  Gábor  (Danubiana  Kft)  és  Jakab  Róbert  (Kedvenc
Húsáruház).

Báry Pétert,  egyesületünk alelnökét  a  2017.  április  12-én Egerben megtartott  VOSZ
Heves megyei közgyűlésen megyei elnökké választották.

TÁMOGATÁSOK
2016. évben célzott támogatással segítettük:
A Gyöngyösi Városbált
A VOSZ Prima Díjat

ONLINE JELENLÉT
-  A  facebookos  oldalunk  folyamatosan  frissül,  minden  esemény,  és  az  ott  készült
fényképek is felkerülnek az Egyesület  facebook oldalára.  Már nemcsak hasznos,  de
érdekes is használni ezt a kommunikációs csatornát is!
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, 2017. április 26.

Palik Tibor
MME elnök


