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TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 
 
Egyesületünk két alapvető céllal jött létre. Egyik fontos pillérünk az érdekérvényesítés, a 
másik pedig a kapcsolatépítés. Az elmúlt évünk középpontjában ez utóbbi, vagyis a 
partneri és gazdasági kapcsolatok építése és ápolása állt. Ettől függetlenül továbbra is 
fontos feladatunknak tartjuk Tagjaink igényeinek, észrevételeinek, problémáinak 
becsatornázását és közvetítését a döntéshozók felé, valamint Tagjaink érdekeinek 
képviseletét. A 2017-es év sem hozott érdemi változást az érdekérvényesítésben, 
folytatódott a javaslataink adminisztratív „ellehetetlenítése”, bürokratikus okokra történő 
hivatkozással a kiüresítése. Ez nem jelenti, hogy feladnánk céljainkat! A fennálló 
nehézségek ellenére rendületlenül hiszünk a jóhiszemű kommunikáció erejében, a 
hasznos kezdeményezésekben, és a pártpolitikától mentes szakmai észrevételeink 
képviseletében. 
 
Engedjenek meg nekem egy rövid listát az elmúlt évek MME javaslatairól, kéréseiről! 
 
- Kértünk egy olyan személyt, aki a helyi kötődésű, „nagy adózókkal” külön foglalkozik, 
hogy a bürokrácia útvesztőibe őket ne vigyék be, hogy csökkenjen számukra az 
ügyintézési idő.  
- Kértük a HIPA célzott felhasználását! - olyan célra, ami a vállalkozások (történetesen 
az ipari parkban található vállalkozások) számára nagyon fontos: kerékpárút és járda.  
- Kértük az utak felújítását az iparilag fontos helyszíneken (Ipari Park, Pipishegyre 
vezető út, Ipar utca), és/vagy ha ez nem Önkormányzati kompetencia, akkor a 
közbenjárást, lobbizást! 
- Kértünk közbenjárást a Mátra égető problémáira: mobiltelefon hálózati lefedettség, 
helyi járat sűrítés, áramhiány problémák (földalatti kábel), kerékpárutak hiánya! 
- Kértük az építményadó sávossá tételét! (konkrét javaslatokat is tettünk a sávosítás 
hogyanjára) 
- Kértünk időszakos adómentességet/adócsökkentést az új beruházásokra a már 
évek/évtizedek óta itt tevékenykedő cégek esetében! 
- Kértünk kedvezményt a használatban nem lévő "ipari ingatlanok" kapcsán! 
- Kértük az oktatási kerekasztal összehívását, és a munkaerő-hiány problémájának a 
megoldás irányába történő elmozdítását! (a tanulmányi ösztöndíj-rendszer az 
Önkormányzat számára releváns, az érintett cégek már így is részt vesznek a duális 
szakképzés révén az "ösztöndíjazásban") 
- Kértünk bérlakás-programot és más ösztönzőket (utazási-, helyben maradási 
támogatás), hogy minél többen ide akarjanak jönni dolgozni, ill. ne menjenek el más 
városba dolgozni!  
- Kértük az „első fél óra legyen ingyenes" parkolási lehetőséget a belvárosi boltok 
forgalmának fellendítésére (és a nagyon is konkrét versenyhátrány ledolgozása miatt, 
ami a belvárosi kisboltoknak a bevásárlóközpontokkal szemben áll fenn) 
- Élhető várost is kértünk, nem is egyszer - ez nem egy ködös koncepció, általános 



"jókívánság", hanem a vállalkozói környezet egyik fontos pillére: az a munkás jön 
szívesen városunkba, aki a szabad idejét el tudja tölteni és a pénzét is el tudja 
igényeinek megfelelően költeni. Ehhez rendezett városkép, kulturális élet, közösségi 
terek, programok, stb. szükségeltetnek.  
- A város turizmusának és kulturális életének fellendítése szintén ide tartozik 
(közvetetten). 
 
2017-ben is változott a tagság, jelenleg 72 tagunk van, és tagjaink között tovább nőtt a 
milliárdos nagyságrendű cégek száma.  
A tavalyi évben az Elnökség tagtoborzó munkát is végzett. Új tagunk 2017-ben: Andezit 
Plusz Kft.; Városgondozási Zrt.; kilépők/megszűnők: Gyöngyös Mátra 
Takarékszövetkezet; Inter-Gumi Plussz Kft.; Gyöngyösi Városfejlesztő Kft. 
Folyamatosan keressük a leendő tagokat, így például a Lear Corporation-nel, a P&G-
vel, a Gyöngyösi Járási Hivatallal is folyamatban vannak a tárgyalások.  
 
 

KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB 
2017-ben is folytattuk tovább az MME Klub rendezvényeket. Az étel-, és borkóstolók 
mellett akik eljöttek hallhattak előadást a duális szakképzésről a munkaerőhiány 
kapcsán, pályázati tanácsadást, számítógépes zsaroló-vírusokról és az IT-biztonsági 
megoldásokról, a gyöngyösi tűzvészek történetéről, a helyi adó-rendelet tervezetről és a 
város pénzügyi helyzetéről, nyugdíjas foglalkoztatásról, GDPR törvényről, valamint volt 
több, kötetlen klubösszejövetelünk is, ahol kártya- ill. társasjátékra volt lehetőség. 
 
 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK 
Az Egyesület tavaly is ott volt és koszorúzott a március 15-i és az október 23-i 
megemlékezéseken. 
2017-ben Tagjaink helyi iparűzési adójának célzott felhasználására ismét az Ipari 
Parkban építendő kerékpárutat és járdát adtuk meg az Önkormányzatnak. 
2017. január 14-én Visontán ott voltunk Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
gazdasági évnyitóján, ahol a térségi energiastratégia és a munkaerő-piaci helyzet állt a 
középpontban 
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). 
2017. február 16-án részt vettünk a „Városbáli értékelő” megbeszélésen. 
2017. május 14-én városunk vezetőivel folytatottunk kerekasztal-beszélgetést, melynek 
főbb témái a kultúra (a könyvtár és a művelődési ház strukturális átalakítása; stb.); a 
turizmus (a városi programszervezések anomáliai; stb.); a Mátra problémái-kitörési 
lehetőségei; a gazdaság (építményadó; HIPA; stb.); az oktatás (szakképzett 



munkaerőhiány megoldási lehetőségek; multik szerepe; stb.); és a pályázatok (sikeres 
pályázatok; jövőbeni lehetőségek; stb.) voltak. 
2017. november 6-án kötetlen beszélgetésre invitáltuk Kovács Róbert, pénzügyi 
igazgatót az Önkormányzattól.  
2018. február 13-én ott voltunk egy Vállalkozói Szakmai Fórumon, aminek a célja a 
tájékoztatás volt, a nyugdíjas munkavállalók szövetkezeti keretek között történő 
foglalkoztatásáról. De nem a nyugdíjas foglalkoztatás volt az egyetlen téma a fórumon: 
munkaügy, munkajog, munkavédelem, béren kívüli juttatások, kapcsolt vállalkozások 
adózása, adóoptimalizálás: ezekben a témákban hallgathattak meg nagyon hasznos, 
tömör-rövid előadásokat mindazok, akik el tudtak jönni a fórumra.  
 
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Majális 

2017-ban az egyesületi majálist az egyik legkedveltebb helyszínen rendeztük 
meg újra. Az Oxygen-Adrenalin Parkban felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt 
jól érezték magukat, nagyszerű hangulatban telt el a közös délután. Közel 60 
karszalagot osztottak ki az Adrenalin Park dolgozói tagjainknak és szeretteiknek, 
hogy korlátlanul tudjanak játszani, kikapcsolódni. Köszönet mindenkinek, aki 
része volt a közös délutánnak! 
 

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. Köszönet mindazoknak, akik 
segítettek a finom gulyás elkészítésében!  

 
Disznóvágás 

Hajnalban a Malomudvar Étterem udvarán kezdődött a napunk egy több mint 120 
kilós malacka tiszteletteljes feláldozásával, és Gál Mihály pálinkáinak 
kóstolásával. Este aztán a vacsorán a Malomudvar Étteremben aranysárga 
húsleves, töltött káposzta és disznótoros tál formájában nyerte el végtisztességét 
a malacka. 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 közel 1200 alsó tagozatos kisdiák és 200 
pedagógus jött el a Művelődési Központba egy bábszínházi előadásra. Az egri 
Babszem Jankó Gyermekszínház tavaly az Égig érő paszuly című darabbal 
érkezett, és varázsbabot is ajándékozott minden gyereknek! A tavalyi volt az első 
év, hogy az Autista Segítő Központ kisdiákjait is meghívtuk, akik örömmel vettek 
részt a programon. 

 
Városbál 2018. 

Több mint kétmillió forint gyűlt össze az idei városbál jótékonysági céljaira. A 
Mátra Múzeumban megrendezett a bálon a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGyMI és 
Szakiskola, valamint a Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány terveinek 



megvalósításához gyűjtöttek. A rendezvény főtámogatója a Mátraaljai 
Munkaadók Egyesülete volt, és Tagjaink adományainak is köszönhető az 
eredményes gyűjtés. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az adományozásban, 
és köszönjük a jelenlétét mindenkinek, aki részt tudott venni a bálon! 

 
 

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 2017-ben. Az Elnökség egyhangú 
véleménye alapján a 2017. évi Közgyűlés rendben és problémamentesen lezajlott. 

 
- Az Elnökség törekszik érvényesíteni az Önkormányzattal közös együttműködési 
megállapodását a helyi iparűzési adó (HIPA) esetében: az Önkormányzat és az MME 
együttműködési megállapodásának értelmében szeretnénk továbbra is a HIPA 10%-nak 
megcímkézésével célzottan támogatni egy ügyet, beruházást! 
Az elnökség és a tagok részéről a megvalósítandó cél – egészen addig, amíg meg nem 
valósul: 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. 
 
A VOSZ Heves megyei szervezetének társszervezeteként rendszeresen kapunk és 
továbbítunk fontos és releváns információkat tagjainknak. A megyei szervezetben Báry 
Péter elnökként dolgozik. 
 
Továbbra is kapunk meghívásokat a HKIK rendezvényeire.  
 
 

ELISMERÉSEK 
2017. januárjában Heves Megye Gazdaságáért Díjat kapott Kósa László (Mátra Party 
Kft. – Kékes Étterem) tagtársunk. 
 
Báry Pétert, egyesületünk alelnökét a 2017. április 12-én Egerben megtartott VOSZ 
Heves megyei közgyűlésen a VOSZ megyei elnökévé választották. 
 
Decemberben Országos Év vállalkozója díjat vehetett át: Uracs József (U.J. Color Kft.) 
 



Megyei Év vállalkozója díjat kaptak Kocsis Sándor (Mátraközmű Kft.); Dunai György 
Ágnes (Borpalota Kft.); Király Gábor (Király-Vill Kft.). 
 
Báry Péter, egyesületünk alelnöke Magyar Gazdaságért Díjat kapott. 
 
2018. januárjában Heves Megye Gazdaságáért Díjban részesült Palik Tibor (Élpak Zrt.). 
 
 

TÁMOGATÁSOK 
2017. 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 mmegy.hu honlapon. Az adatok helyességén kívül, kérem, a céget képviselő 
személyében beállt változásokat, az adatok nyilvánosságát 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! 
Igyekszünk továbbra is kevés, de hasznos tartalommal megtölteni a honlapot, hogy 
könnyen átlátható legyen, és egyszerűen használható. 
 
Gyöngyös, 2018. május 07. 

 
Palik Tibor 

MME elnök 

http://www.mmegy.hu/

