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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

MME Közgyűlés 

 

 
Készült:   2020. szeptember 23.  

Helyszín:   Kékes Étterem Díszterme 

 

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: 40    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

Orbán Tamás a jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Szekrényes Tamás és Gódor Sándor Urakat.  

Szavazás. 

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

elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szekrényes Tamás és Gódor Sándor Urakat. 

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

 

Orbán Tamás ismerteti a Tagokkal, hogy 40 fő van jelen, ez a Tagság 60 %-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: 40    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

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

lebonyolítására. 

 

http://www.mmegy.hu/


 

 

Mátraaljai Munkaadók Egyesülete • 3200 Gyöngyös, Keleti Karácsondi köz 1. • Pf.168 • 
www.mmegy.hu  

Oldal: 2 / 4 

1. napirendi pont: A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete Elnökségének 2020. évi 

beszámolója 

 

Orbán Tamás felkéri Szekrényes Tamás, Elnököt, hogy legyen az előadója az 1. napirendi 

pontnak. 

 

Szekrényes Tamás közli: elektronikusan minden Egyesületi Tag megkapta az Elnökség 

beszámolóját, ettől ismerteti a beszámolót. 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-változásról, a partneri kapcsolatok ápolásáról, az 

érdekérvényesítés nehézségeiről, az egyesület anyagi helyzetének stabilizálásáról; megemlíti a 

2019. év fontosabb közösségi programjait: a klub összejöveteleket, a majálist, a gulyásfőzést, 

a disznóvágást, a karácsonyi bábszínházat. Érinti az aktuálisan futó témákat: elsősorban a 

járványhelyzetet. 

 

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

Elnökségének 2019. évi beszámolóját.  

Szavazás. 

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

elfogadja a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete Elnökségének 2019. évi beszámolóját. 

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

 

 

2. napirendi pont: a 2019. 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 2019. évi Mérleget és 

Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság 2019. évi beszámolóját.  

http://www.mmegy.hu/
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Szavazás. 

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

elfogadja a 2019. évi Mérleget és Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság 2019. 

évi beszámolóját. 

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

 

 

3. napirendi pont: a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének 2020. 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 2020. évi Munkatervét és Költségvetési tervezetét, sok meglepetés 

nincs bennük, a folytonosság volt a cél. Az egyesületi 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 2020. évi Munkatervét és 2020. évi Költségvetési tervét.  

Szavazás. 

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

elfogadja a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének 2020. évi Munkatervét és 2020. évi 

Költségvetési tervét. 

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

 

 

4. napirendi pont: Az MME Alapszabályának módosítása 

 

Orbán Tamás előadja a 4. napirendi pontot. 

 

Orbán Tamás közli: az Alapszabály módosítást minden Egyesületi Tag elektronikusan 

megkapta. A módosításra azért volt szükség, hogy pontosítsuk és konkretizáljuk egyesületünk 

versenyjogi törvényeknek való megfelelését, ezzel minden multinacionális cégek által kért 

kitételnek megfeleljünk (Alapszabály 8.2-es pont). Létrehoztunk egy új pozíciót: az egyesület 

jogásza titulust (Alapszabály 6.3.3-as pont). 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e az Alapszabály módosítását.  

Szavazás. 

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

elfogadja az Alapszabály módosítását. 

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

 

http://www.mmegy.hu/
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5. napirendi pont: Az MME elnökének megválasztása (elnökségi kompetencia) 

 

Orbán Tamás felkéri az Elnökséget, hogy döntsön az Elnök személyéről! 

 

[Addig szünet.] 

 

Orbán Tamás kihirdeti, hogy az Elnökség döntésének megfelelően a Mátraaljai Munkaadók 

Egyesületének a mai naptól új Elnöke: Orbán Tamás. 

 

Orbán Tamás a Tagság nevében megköszöni Szekrényes Tamás, leköszönő elnök eddigi 

munkáját.  

 

Orbán Tamás pár szóban ismerteti jövőbeni célkitűzéseit: újra felvesszük a kapcsolatot a 

városvezetéssel, és az elfekvő ügyeinket újra élesztjük, határozottabb érdekérvényesítésre 

törekszünk majd. A partneri kapcsolatokat ápoló programjainkat pedig a hagyományainknak 

megfelelően tovább visszük – amennyiben a járványhelyzet megengedi. 

 

 

6. napirendi pont: Egyebek 

 

Bezzegh Attila, a Gyöngyösi Atlétikai Egyesület nevében kér szót – nehéz volt az átadás-

átvétel, szükség lenne egy kis támogatásra (öltöző épület, lelátó). Vannak különböző 

támogatói fokozatok – szeptember 30-ig társasági adóbefizetés, a TAO felajánlást kéri 

tisztelettel a GYAK részére. 

 

 

Orbán Tamás megköszöni az aktív részvételt. A Közgyűlést bezárja. 

 

 

Gyöngyös, 2020. szeptember 23. 

 

 

 

Berzsényi Gergely 

jegyzőkönyvvezető 

 

Szekrényes Tamás        Gódor Sándor 

hitelesítő         hitelesítő 

 

http://www.mmegy.hu/

