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TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 
 
A tavalyi közgyűlésünkön új elnököt választott a Munkaadók Egyesülete. Elnökségünk 
összetétele is változott.  
Nagy szavakkal idén nem készültünk, se nagy ívű elemzésekkel. Az Egyesületünk jól 
áll, évről-évre érkeznek új tagok, a pénzügyeink rendezettek, a hagyományos 
programok mellett sok tematikus programot is rendezünk.  
Ezért is gondoljuk úgy, hogy az elmúlt év egy új kezdet alapozó szakasza volt, és hogy 
idén is igyekszünk minden figyelmünket a múlt irányából a jövő felé fordítani. Az online 
tér, a közösségi oldalak hatékonysága kommunikációs szempontból lehet vita tárgya, de 
a virtuális világban való jelenlét ma már elengedhetetlen. Aki nincs ott az online térben, 
az szinte „láthatatlan”. 
Volt arról szó tavaly, hogy egy kiadvánnyal színesítsük a tagjaink megjelenési 
lehetőségeit. Az égbeszökő árak és a folyton változó piac miatt ezt elvetettük. Egyre 
nagyobb hangsúly terelődik a már említett online felületekre, így 2019-ben merész 
húzás lenne nyomtatott cégismertetőket készíttetni. Helyette inkább visszatérünk a 
céglátogatások programjához, hogy mindenkinek lehetősége legyen megismerkedni 
egy-egy tagtársunk jelenlegi vállalkozói helyzetével, fejlesztéseivel, és hogy üzleti 
potenciált lássanak a meglátogatott cégben mindazok, akik számára ez üzletileg is 
releváns. A kézzelfogható tapasztalat és személyes ismertség mellett tettük le 
voksunkat egy nyomtatott kiadvány helyett. 
Fontos szempont az is, hogy ne terheljük a tagjainkat túl sok programmal. Tapasztaljuk, 
hogy mindenki elfoglalt, és hogy olyan időket élünk, amikor a legtöbb vállalkozás felfelé 
ível, ezért a cégvezetők teendői is megszaporodtak. Muszáj figyelembe vennünk, hogy 
a cégvezetők máshogy priorizálnak: a céges intéznivalók és a család mellett egyre 
kevesebb az ideje a többségnek a közösségi-egyesületi programokra. Mi igyekszünk 
ezzel az általános tendenciával dacolni, de csakis a racionalitás keretein belül. 
A hagyományos, mindenkit megszólító programok mellett tematikus rendezvényekkel is 
jelentkezünk majd, hogy mindenki megtalálhassa a számára érdekes és fontos 
programot. Mindezt úgy, hogy mindenki elsősorban a közös kikapcsolódást, a kötetlen 
formájú ismerkedést, és a gyors információáramlást lássa benne. Csak látszólag 
„szerény cél” ez, holott a valóságban az egyik legfontosabb alapvetésünk. 
 
2018-ban is változott a tagság, jelenleg 72 tagunk van.  
 
Akik újonnan érkeztek: Almavirág Összefogás Szociális Szövetkezet; Davino Bt.; 
Könyvfejtő Kft.; kilépők/megszűnők: Kelvin Kft.; Betongép Kft.  
 
Folyamatosan keressük a leendő tagokat, így például egyre konkrétabb a 
kapcsolatfelvétel az Apolloval, a P&G-vel, és a hamarosan idetelepülő Giant-tel is.  
 
 



KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB 

2018-ban is folytattuk tovább az MME Klub rendezvényeket. Mindazok, akik eljöttek 
hallhattak előadást a GDPR változásokról, a GDPR és a vállalati informatikai rendszerek 
összefüggéseiről, a vállalati coachingról, a szociális szövetkezésben rejlő üzleti 
lehetőségekről, 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 megemlékezésen. 
2018-ban Tagjaink helyi iparűzési adójának célzott felhasználására ismét az Ipari 
Parkban építendő kerékpárutat és járdát adtuk meg az Önkormányzatnak. Ez ügyben 
megkezdődtek végre a tárgyalások a tervező irodával és az önkormányzat építészeti 
hatóságával. 
2018. február 13-án Gyöngyösön ott voltunk a Polgármesteri Hivatalban a Vállalkozói 
fórumon. A fórum eredeti célja a tájékoztatás volt, a nyugdíjas munkavállalók 
szövetkezeti keretek között történő foglalkoztatásáról, a nyugdíjas foglalkoztatásról, 
valamint munkaügy, munkajog, munkavédelem, béren kívüli juttatások, kapcsolt 
vállalkozások adózása, adóoptimalizálás: ezekben a témákban is hallhattak nagyon 
hasznos, tömör-rövid előadásokat mindazok, akik el tudtak jönni a fórumra. 
2018. május 30-án városunk vezetőivel folytatottunk kerekasztal-beszélgetést, melynek 
főbb témái a kultúra; a turizmus; a Mátra kitörési lehetőségei; a gazdaság; az oktatás; 
lakhatás; szakképzett munkaerőhiány; és a pályázatok voltak. 
2019. január 10-én részt vettünk az ipari parkba tervezendő kerékpárút első körös 
megbeszélésén. 
2019. március 22-én ugyanennek a tárgyalásnak a második fordulója következett, ahol 
már lényegesen több konkrétum hangzott el a tervekkel kapcsolatban. Az egyeztetések 
folytatódnak, a tervek még mindenképp idén elkészülnek. 
 
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Majális 

2018-ban az egyesületi majálist újra az egyik legkedveltebb helyszínen rendeztük 
meg. Az Oxygen-Adrenalin Parkban felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezhették 
magukat, nagyszerű hangulatban telt el a közös délután. Soktucat karszalagot 
osztottak ki az Adrenalin Park dolgozói tagjainknak és szeretteiknek, hogy 
korlátlanul tudjanak játszani, kikapcsolódni. Köszönet mindenkinek, aki részese 
volt a közös délutánnak! 
 

Szüreti gulyás 
Tavaly ősszel is részt vettünk a Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál 
és Görgényi László Főzőversenyen. Nagyon sok tagunk meglátogatta a 
sátrunkat, ahol ez alkalommal a gulyás főzés mellett slambuc is készült, ami nagy 
kedvenc lett a kóstolók között. Köszönet mindazoknak, akik segítettek a finom 
ételek elkészítésében!  

 
Disznóvágás 



Hajnalban a Vincellér Étterem udvarán kezdődött a napunk egy nagyjából 100 
kilós malacka tiszteletteljes feláldozásával, és Gál Mihály elképesztően finom 
pálinkáinak kóstolásával. Idén volt egy másik pálinka-különlegesség is, Király 
Gábor egy egyéves répa pálinkát osztott meg a csapattal!  
Este aztán a vacsorán a Kékes Étterem dísztermében aranysárga húsleves, 
töltött káposzta és mennyei disznótoros tál formájában nyerte el végtisztességét 
a malacka. Felköszöntöttük az egyik születésnaposunkat, Angeli Lászlót is. 
Köszönet mindenkinek, aki része volt a napnak! Nagyszerű alkalom volt ez idén 
is a beszélgetésre, a tapasztalatcserére és a közös nevetésekre!  
Köszönet mindazoknak, akik el tudtak jönni kikapcsolódni egy kicsit az esti 
disznótoros vacsorára! A hangulatra, az ételekre és italokra csupa dicsérő szó 
érkezett. 

 
Karácsonyi ajándék 

Tavaly év végén az MME jóvoltából közel 1000 alsó tagozatos kisdiák és 100 
pedagógus jött el a Művelődési Központba egy táncszínházi előadásra. A Virtus 
Kamara Táncegyüttes Bengyáló a leleményes című előadásukkal érkeztek. A 
tavalyi már a második év volt, hogy az Autista Segítő Központ kisdiákjait is 
meghívtuk, akik örömmel vettek részt a programon. 

 
Városbál 2019. 

Közel kétmillió forint gyűlt össze az idei városbál jótékonysági céljaira. Az egyik 
tagunk, az Almavirág Összefogás Értékteremtő Kereskedelmi Szociális 
Szövetkezet terveinek megvalósításáért, valamint a Gyöngyösi Diákokért 
Közalapítványnak gyűjtöttek az adakozó kedvűek. 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 volt 2018-ban: Viczán Pétert Gulyás Imre váltotta. 
Megváltozott továbbá az elnökünk személye is: Palik Tibor 4 éves elnöki munkáját 
Szekrényes Tamás vette át. Palik Tibornak és Viczán Péternek itt is köszönjük az 
önzetlen munkájukat, amit az egyesületünkért és a közösségért tettek és tesznek 
napjainkban is!  

Az Elnökség egyhangú véleménye alapján a 2018. 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 
komoly előrelépés nem történik: 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 igyekszünk a közös 
ügyekben együttműködni. A megyei szervezetben Báry Péter elnökként dolgozik. 
 
Továbbra is kapunk meghívásokat a HKIK rendezvényeire.  
 
 

ELISMERÉSEK 

2018. januárjában Heves Megye Gazdaságáért Díjban részesült Palik Tibor (Élpak Zrt.). 
 
Decemberben Országos Év vállalkozója díjat vehetett át: Uti Csaba Mihály (KMKK 
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ) és Szekrényes Tamás (Szekrényes 
Fotó Optika). 
 
Megyei Év vállalkozója díjat kaptak Tóth Máté (Renault Gyöngyös-Eger) és Orbán 
Tamás (Korrekt Trió '97 Kft). 
 
A Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegyet idén nagyvállalat kategóriában a Bezzegh 
Kft., kis-és középvállalkozásként a Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. kapták meg. 
 
Az általunk jelöltek közül két gyöngyösi VOSZ Heves megye Prima Díjasunk is lett: 
Dr. Gulyás Zoltán (Bugát Pál Kórház Gyöngyös) és Vidróczki Néptáncegyüttes 
(Gyöngyös város). 
 

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. 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, 2019. március 27. 

Szekrényes Tamás 
MME elnök 

http://www.mmegy.hu/

