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TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 
 
A 2021-as évet még mindig szinte teljes egészében a járványhelyzet határozta meg. 
Vállalkozásainkat komolyan érintették a korlátozások, a szűkülő-változó piaci 
körülmények, a nyersanyag- és eszközhiány. Sokaknak kellett egyszerre kezelni a 
korlátozások okozta forgalomcsökkenést, a beszerzési nehézségeket, és a 
munkavállalók munkahelymegtartását. 
Egyesületi életünket, csakúgy mint szinte bárki másét, teljes mértékben a korlátozások 
miatti lehetőségek beszűkülése, és a vírus miatti aggodalom jellemezte. 
Fontos az összefogás, egyrészt mert a partneri kapcsolatok olyan erőt és gazdasági 
előnyt jelentenek nekünk itt a térségben, amelyre nyugodt szívvel lehet támaszkodni.  
Másrészt mert felértékelődött az érdekérvényesítés is. A pandémia alatt a tavalyi év 
elején a kormányzat általi HIPA-elengedés célzott felajánlása ügyében volt 
nézeteltérésünk az Önkormányzattal. Az álláspontunk egyszerű és könnyen védhető 
volt: azok a vállalkozások, akik megtehetik, ne az önkormányzati intézményrendszeren 
keresztül ajánlják fel a „többletüket”, hanem közvetlenül az érintetteknek juttassák el: a 
pénz útja így könnyen ellenőrizhető, célzottabb a felajánlás, továbbá kikerülhető ezáltal 
az „adó-többletbefizetés” okozta jogi probléma is. Ezzel az üggyel több helyi, ill. 
országos híradásba is bekerültünk, ahol kifejthettük szakmai álláspontunkat a 
kérdésben. A városvezetés részéről kaptunk pár nem túl elegáns megjegyzést – amit 
maximális higgadtsággal kezeltünk.  
2021-ben pályáztunk a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt Városi Civil Alaphoz, 
melynek köszönhetően ősszel 2M Ft-ot nyert el egyesületünk Szakmai és társadalmi 
kommunikáció erősítésére. A pályázat lebonyolítása még folyamatban van. 
 
Szeretnénk ez alkalommal is tisztelettel arra kérni egyesületünk tagjait, hogy használják 
arra az egyesületünket, amire való, amiért létrehoztuk! Kommunikáljunk egymással, 
üzleteljünk egymás között, és fogjunk össze, hogy egységesen tudjunk javaslatokat 
megfogalmazni a döntéshozók felé! 
 
2021-ben is változott a tagság: a Mátrai Erőmű Zrt., a CreativeQualityTeem Kft. és 
Toroczkay Árpád e.v. szüntette meg a tagságát, és egyesületünkhöz csatlakozott a 
Habi-Vill Kft. és a DerTrans Logistic Kft. Jelenleg 62 tagunk van. 
 
 

KÖZÉLETI FÓRUM – MME KLUB 
2021-ben javarészt még mindig állt a közösségi élet – tavasszal a járvány, nyáron az 
egyébként is megszokott „egyesületi leállás”, majd ősszel és télen újra a járvány miatti 
korlátozások akadályozták a klub-összejöveteleink megtartását.  
 
 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK 



Az Egyesület tavaly nem volt ott a március 15-i megemlékezésen, mivel a hagyományos 
koszorúzás elmaradt. 
2021. augusztusában mi is segítettük az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és 
Módszertani Központ felmérését, amely a Mátrai Erőmű átalakítását (lignit utáni életéről) 
és annak a térségünkre gyakorolt hatását vizsgálta. Novemberben lakossági fórumokon 
is elmondhatta bárki a véleményét, meglátásait. 
2021. októberében a közgyűlésünket követően, térségünk országgyűlési képviselőjével 
folytatottunk kerekasztal-beszélgetést, melynek főbb témái a járványhelyzet; a 
gazdasági kilátások; a vállalkozás segítő intézkedések; az Ipari Park; az elkerülő út; a 
Mátrai Borvidék; a turizmus; a kerékpárutak; és a pályázati lehetőségek voltak. 
2021. decemberében megújult egyesületünk logója (és pár hónappal korábban az 
egyesület honlapja is) 
 
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

Juniális 
2021-ben az egyesületi juniális ismét nagyszerű hangulatban és az újra 
találkozás örömében telt az Oxygen Adrenalin Parkban. Étel-ital, nagy 
beszélgetések, aktualitások megrágása, és sok nevetés: idén sem hiányoztak 
mindezek. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, így tényleg nem volt okunk a 
panaszra. Köszönjük a Pethő Gábornak a remek grillezett ételeket!  
 

Szüreti gulyás 

2021-ben részt vettünk a városi gulyásfőző versenyen, vörösboros 
borjúlábszárral készültünk, mellyel a 2. helyezést hoztuk el pörkölt kategóriában. 
Köszönet Pethő Gábornak az újabb remek sütés-főzésért. 

 
Disznóvágás 

2021-ben elmaradt az egyesületi disznóvágás.  
 
Karácsonyi ajándék 

2021-ben megint csak nem tudtuk színházi előadással meglepni a kisdiákokat, 
ezért a Gyöngyösi Állatkertbe kaptak az egyesülettől meghívót és belépőjegyeket 
a gyerekek. Összesen 1107 gyerek és kísérőpedagógusaik kaptak a belépőkből 
– igyekeztünk ezzel nemcsak a kisdiákokat meglepni, hanem egy gyöngyösi 
vállalkozást is segíteni. 

 

Városbál 2021. 
2021-ben a Városbál elmaradt. 

 
 

ELNÖKSÉGI MUNKA 
A szervezeti, elnökségi munkát értékelve elmondható, hogy az Elnökség üléseit a 
járványhelyzet, és az azokkal járó korlátozások ellenére, az előttünk álló feladatok 
ütemezésének megfelelően tartotta meg, személyesen vagy online formában.  



Az elnökség összetételében nem volt változás 2021-ben, végig 6 személlyel működött 
az elnökség.  

Az Elnökség egyhangú véleménye alapján a 2021. évi Közgyűlés rendben és 
problémamentesen lezajlott. 

 
 

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 és Berzsényi Gergely 
elnökségi tagként dolgozik. 
 
Továbbra is kapunk meghívásokat a HKIK rendezvényeire.  
 
 

ELISMERÉSEK 

 
Országos Év Vállalkozója díjra jelöltük: Kósa Lászlót (Mátra Party Kft.) 
 
Megyei Év Vállalkozója díjra jelöltük: Farkas Gyöngyi (Brutt Saver Hungary Kft.); Ivicz 
Gyula (Syllabus Bt.); Kiss Krisztián (Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft.); Sulyok 
Zsolt (Bakkhosz Bt.), Berzsényi Gergely (Credo Media e.c.) 

 
Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegyet 2021-ban nagyvállalat kategóriában a MIAS 
Hungary Kft vehette át. 
 
A Heves Megye Gazdaságáért Díjat a K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft. kapta. 
 
 
 

TÁMOGATÁSOK 
2021. évben célzott támogatással segítettük: 
Bugát Pál Kórház, Gyöngyösi Állatkert 
 
 

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, 2022. május 08. 

Orbán Tamás 

MME elnök 

http://www.mmegy.hu/

