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Elnöki köszöntő

Tisztelt Kollégák!
Őszinte öröm számomra, hogy most a Magyar Autós Szakmai Szövetség első hírlevelének bevezetőjét írhatom. Sok évtizedes szakmai és érdekképviseleti múlttal a hátam mögött, meggyőződéssel állítom, hogy a fejlődő világ, a gazdasági környezet, vagy a szakma, csak annyira
tud előre jutni, amennyire a benne résztvevők hajlandók. A fejlődés iránti igény az emberi
természet alapvető mozgatórugója. Különösen igaz ez azokra, akik sorsuk irányítását a saját
kezükbe veszik, vállalkozást alapítanak és működtetnek. Azt mondják, hogy a vállalkozó individualista, mert csak magában hisz, csak az általa elvégzett munkát gondolja elfogadhatónak,
így aztán komoly dilemma elé kerül, ha a cége sikeressé válik, és igény van a növekedésre. .
Nem kevesen vannak, akik ilyenkor azt mondják: „jó nekem ez így, ahogy van, ennyiből is
meg tudok élni”. Ismerősök ezek a gondolatok talán mindannyiunk számára, de ilyenkor
sokunknál megszólal a kisördög: „Te többre vagy képes, győzd le a többieket!” és ekkor bővül a vállalkozás, a vezetői teendőket pedig, ha tetszik, ha nem, már meg kell osztani másokkal. Igen ám, csak ott van az örök kérdés: „Becsapnak? Bízhatom-e benne?” És itt jön a lényeges momentum: aki úgy dönt, hogy bízni fog, annak valódi esélye lesz arra, hogy tartósan
és érdemben növekedjen. Aki meg nem bízik, de mégis csinálja, az előbb-utóbb kórházba
kerül és elvész a vállalkozás öröme. Persze szeretném leszögezni, hogy a bizalom önmagában
nem elegendő, mert ahhoz meg kell teremteni a feltételrendszert és be kell határolni a felelősségi köröket - mindez megalapozhatja, vagy akár annulálhatja is a bizalmon alapuló
együttműködést.
Hogy miért is foglalkozom ilyen sokat a bizalom kérdésével, annak nagyon egyszerű oka van:
a vállalkozás világában nem elég a munkatársakban, a cég jövőjében bízni, előbb-utóbb rákényszerülünk arra, hogy a versenytársaink között is megkeressük azokat, akik arra érdemesek. Ha csak az elmúlt néhány évtizedet gondoljuk végig, a rendszerváltást követően sokan
hittük, hogy elég keményen dolgozni, bízni önmagunkban és a siker nem marad el. A nagy
piac bővülés idején a javítás, a vizsgáztatás és az autókereskedelem területén is megjelentek
a szerencselovagok, akiknek csak a pénz volt az isten és ezen az oltáron minden szakmaiságot már ha volt egyáltalán képesek voltak feláldozni. Aztán beütött a krach, és a szakmai
szereplők nagy része eltűnt, vagy egyszerűen csak átalakult, a megmaradók pedig arra eszméltek, hogy a szakmai értékek többé-kevésbé elolvadtak és a rend felett a tisztességtelenség vette át az irányítást. Így juthattunk el odáig, hogy a használtautó-kereskedelemben a
megfoghatatlannak tűnő - jó esetben csak mobilszámmal rendelkező - nepperek döntik be a
piacot. Az alkatrészek piacát elöntötték a hamisított, vagy éppen egy átláthatatlan kerítés
mögött, esetleg a mezőn szétszedett autókból, senki által be nem vizsgált alkatrészek. A javítást kóklerek, önhitt, képesítés nélküli, mindenkinél mindent jobban tudó „szakemberek”
végzik - akik természetesen se adószámmal, se semmiféle engedéllyel nem rendelkeznek és
tartják markukban a piac 2/3-át. Azt hiszem, ezt még sokáig sorolhatnám. 2012 őszén Gyöngyösi Laci barátom, az ABAKE elnökségi tagja, találkozóra hívott. Ezen a találkozón a jelenlévők elhatározták, hogy újra megpróbálják a szélesebb szakma különféle szereplőit nemcsak
egy asztalhoz ültetni, hanem közös gondolkodásra, és az ebből fakadó cselekvésre ösztönözni. Bár szinte mindenki tele volt félelemmel és ott motoszkált az agyak mélyén a bizalmatlanság, a mindennapok folyamatos kudarcai bebizonyították, hogy a korábbi lobbi erők - és
ezzel együtt a mozgástér - jelentősen lecsökkent, ezért változtatni kell a megszokott stratégián. Több, mint fél éves egyeztetés után, a négy szervezet vezetőiben megérett az elhatározás: összefogunk, megtanulunk együtt dolgozni, és a szakma érdekeit szem előtt tartva
eredményeket kicsikarni. 2013 szeptemberében pedig a cégbíróság ráütötte a pecsétet az
alakuló okiratra, és ezzel hivatalosan is létrejött a Magyar Autós Szakmai Szövetség, négy
alapító szervezet, az ABAKE, az E.M.E., a GÉMOSZ és az MGOE közös szándékának eredményeként.
Az azóta eltelt időben, talán számunkra is kicsit meglepően, korábban soha nem tapasztalt
nyitottsággal fogadtak minket a minisztériumok és a szakhatóságok vezetői. Ennek eredményeként jött létre az a stratégiai megállapodás is, amelyet 2014. február 18 -án a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal kötöttünk meg. Ez kimondja, hogy nemcsak lehetőségünk, hanem kötelezettségünk is a szakma különféle területein dolgozók legyenek azok vállalkozások
vagy egyesületek, szövetségek véleményének, problémáinak, javaslatainak az összegyűjtése
és a közös egyeztető fórumra való eljuttatása, és fordítva is: az állami és szakhatósági elképzelések bemutatása a fent említett szereplőknek. A konzultáció elősegítésére létrehoztuk az
Autós Szakmai Kerekasztalt, amely szekcióba ezúton is várjuk a szakmai képviselők jelentkezését. Május 8-án pedig megtartottuk az első Gazdaságpolitikai Fórumot, amely reményeim
szerint hozzásegítette a résztvevőket ahhoz, hogy megismerjék az új kormányzat elképzeléseit a munka világáról. Dr. Czomba Sándor kiváló előadása megnyitotta a lehetőséget egy új
közös program, a „Közmunkából a munka világába”, kidolgozása felé. És természetesen még
sok egyéb lehetőséget is találtunk az együttműködésre. Mindent összevetve úgy gondolom,
hogy a szakma szereplőinek, a legális vállalkozások tulajdonosainak már nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is az együttműködés, a közös felelősségvállalás, a tisztességes szakmáért való kiállás.
Tisztelt Kollégák, esély a nehézségekből való kilábalásra csak azoknak adatik meg, akik nem
mástól várják saját problémáik megoldását, hanem maguk is tesznek érte. És ahhoz, hogy ez
a sok tenni akarás eredményes legyen, el kell hinnünk egymásról, hogy igenis céljainkban
nagyon sok a közös és nem elég elhinni, de bízni is kell egymásban. Ezekkel a gondolatokkal
bocsátom útjára hírlevelünk első számát, és remélem a következő számokban is nagyon sok
hasznos, mindannyiunk számára fontos információt találnak majd.
Gablini Gábor
MASZSZ elnök

.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás
stratégiai jelentőségű az ágazat számára
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ABAKE - Autóbontók és Bontott Autóalkatrész-kereskedők
Érdekvédelmi Egyesülete
Az autóbontók és a bontott autóalkatrész-kereskedők nem kis létszámú, s jelentősnek tekinthető gazdasági-piaci szerepet betöltő csoportja - „Autóbontók és Bontott Autóalkatrész Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete” (a továbbiakban: „ABAKE” vagy „Egyesület”) névvel - új érdekvédelmi szervezetbe tömörült. [Az Egyesület bejegyzése 2009. július 14-én megtörtént.]
Az egyre bővülő tagsággal (jelenleg mintegy ötven taggal ) rendelkező ABAKE rangos, részint
kodifikációs tapasztalatokkal is bíró jogi szakértők, részint pedig szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársaink bevonásával, aktív és folyamatos közreműködésükkel - az autóbontást, a
bontott autóalkatrész-kereskedést érintő, illetve a roncsautók átvételével összefüggő ügyekben kívánja képviselni, védeni a szakma tekintélyét, tagjainak (mindazon túl persze az ilyen
tevékenységet folytató vállalkozások egészének) általános szakmai érdekeit, s törekszik elősegíteni azt, hogy tevékenységük, illetve jogaik gyakorlása, érvényesítése a hatályos jogszabályok, valamint az ABAKE által megalkotandó etikai szabályok szerint történjen/történhessen.
E célkitűzései megvalósítása érdekében az Egyesület szakértői folyamatosan elemzik az érintett tevékenységi kört közvetlenül vagy közvetve érintő jogszabályokat, valamint e jogszabályok érvényesítését szolgáló, avagy azt befolyásoló jogalkalmazási gyakorlatot, s az arra illetékes szervek számára konkrét, a tagsággal, s a szakmai szervekkel előre egyeztetett javaslatokat
kíván tenni a jogi szabályozást, a jogalkalmazási gyakorlatot érintő hiátusok, illetve anomáliák
kiküszöbölését szolgáló lehetséges jogalkotási lépésekre, a jogalkalmazás gyakorlatát jobbító
intézkedésekre.
Az Egyesület ugyanakkor célul tűzte ki azt is, hogy - a szakma, s a „köz” érdekeit egyaránt
szolgálva - ajánlásokat fogalmazzon meg az autóbontás, a bontott autóalkatrész-kereskedés, a
roncsautók átvétele gyakorlásának/szolgáltatásának szakmai irányelveire, s konkrét javaslatokat dolgozzon ki e tevékenységek szakszerű ellátásához szükséges anyagi és technikai elvárásokat megjelenítő követelményekre.
Az érintett tevékenységi kört folytató vállalkozások tisztességes piaci magatartását, gazdasági
tevékenységét, illetve a versenyjogi követelmények érvényesülését előmozdítandó ugyanakkor
Egyesületünk - s ennek kihangsúlyozását igen fontosnak tartjuk - etikai, illetve üzleti-etikai
szabályok kidolgozásán is fáradozik annak érdekében, hogy a jogszabályokban, illetve a leendő
üzleti-etikai szabályzatban meghatározott módon, eszközökkel léphessen fel e szabályokat
megszegő, különösen a szakma jó hírnevét sértő, a szakma érdekeivel ellentétes tevékenységet folytató vállalkozásokkal szemben.
Szervezetünk mindeközben - törekvéseit, célkitűzéseit érvényesítendő, a „közhatalmi szervezetek”, valamint a szakma kölcsönös érdekeinek figyelembe vétele mellett - folyamatos kapcsolatot kíván tartani a jogalkotás előkészítésében illetékes, illetve az érintett tevékenységet közvetlenül, avagy közvetett módon érintő tevékenységet folytató főhatóságokkal, egyéb hatóságokkal, valamint a hazai és külföldi gazdasági kamarákkal, továbbá a hasonló jellegű szakmai
tevékenységet folytató civil szerveződésekkel, szövetségekkel.
Az ABAKE - e rendkívül bonyolult és kétségkívül bizonytalan, s lássuk be - kiszámíthatatlan
gazdasági helyzetben valamiféle meditatív, kiegyensúlyozó szerepet kíván/kívánna betölteni a
Kormánynak az autóbontást, a bontott autóalkatrész-kereskedést folytató, illetve a roncsautók
átvételével foglalkozó vállalkozások törvényes, s tisztességes piaci magatartását, gazdasági
tevékenységét előmozdító-kikényszerítő törekvései, illetve az általunk képviselni kívánt szakma
sajátságos érdekei közötti feszültségek oldásában.
Egyesületünk alakulását követően belépett a VOSZ tagjai közé, elsősorban annak érdekében,
hogy érdekeinket minél hatékonyabban, a vállalkozások lehető legszélesebb körének
támogatását élvezve érvényesíthessük tagságunk, s a szakma javát szolgálva.
Az Egyesület érdekvédelmi tevékenységének legnagyobb részét eddig a Fémtörvény rendelkezéseinek az autóbontókra gyakorolt hátrányos következményei enyhítésére fordította. Számos
hatósággal folytattunk konzultációt, komoly sajtónyilvánosságot kapó demonstrációt szerveztünk a MEH elé, és tevékenységünk eredményeként az Egyesület szakértői által készített normaszöveget tartalmazó, a Fémtörvény módosítására irányuló törvénymódosítási javaslat a
kormánypárti frakció támogatásával a Parlament plenáris ülése elé került, ahol a módosítási
javaslatot az Országgyűlés elfogadta.
A fémtörvénnyel kapcsolatos érdekvédelmi tevékenységünk mellett az ABAKE eredményes
tárgyalást folytatott a nemzeti Közlekedési Hatósággal a KÖKIR rendszer bevezetésével és
működtetésével kapcsolatosan, szakmai egyeztetéseket folytattunk a gépjárművek és gépjárműalkatrészek másodlagos jelölésének kérdésében.
Jelenleg Egyesületünk a környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontból egyaránt
veszélyes illegális gépjárműbontás és a részben ezen, részben pedig a roncsautók és ellenőrizetlen bontott alkatrészek külföldi zsebimportján alapuló illegális gépjárműalkatrész kereskedelem ellen kíván, más szakmai szervezetekkel és az érintett hatóságokkal együtt, fellépni.
Minderről csak azért adunk tájékoztatást ilyen részletességgel, hogy érzékeltethessük a
szakma és e szakma szolgáltatásait igénybe vevő társadalom érdekeit egyaránt képviselni
hivatott szándékaink komolyságát.

Autóbontók és Bontott Autóalkatrész-kereskedők
Érdekvédelmi Egyesülete
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E.M.E. - Az Európai Autószervizek Egyesülete
Az Európai Autószervizek Egyesületének (E.M.E.) és jogelődjének - alapításától (1992) számítva
- közel negyedszázados tapasztalata van a gépjárműfenntartó ágazat munkaadói érdekvédelme területén. Ezen időszak alatt történt a hazai motorizáció azon szakasza, mely minden ebben szerepet vállalót büszkeséggel kell eltöltse még akkor is, ha egyes időszakok, mint a jelenlegi is, nem számítható a dicsőséges szakaszok egyikébe sem.
Az E.M.E. közéleti tisztséget vállaló vezetői köszönettel tartoznak minden egyes vállalkozás
vezetőjének, aki döntésével és tagdíj befizetéseivel segítette a szakmai és érdekvédelmi munkát, ami több egyéb mellett lehetővé tette az ágazat fejlődését, talpon maradását. A több mint
húsz esztendő alatt sok vállalkozást és nagyon sok kiváló embert és szakembert sikerült megismernünk, akik elkötelezettek mind az ágazat szakmai igényessége, mind az együttműködés
sikeressége mellett.
Az E.M.E. aktív időszaka alatt 119 konferenciát szervezett, melyeken több mint 5 ezer szakember jelent meg, valamint szakmai és humán erőforrás képzési programot 87 alkalommal. A különböző értekezletek száma meghaladta a 300-at és nem hagyható figyelmen kívül a már
2003-2004-ben elindított egyesületek közötti együttműködést szorgalmazó erőfeszítéseink
többsége sem. A 2008-ban többek mellett az egyesület támogatásával és részvételével létrejött az ANK, mely azonban az elmúlt 5 év során nem valósította meg azt a célt, amit az E.M.E.
alapításkor feltételezett róla. Voltak olyan időszakok, amikor az E.M.E. volt az egyetlen érdemi
és hatékony szervezet a független javítóipar számára.
Az egyesület aktív időszakát 1998-2009 között élte, majd a szervezet három éves pihenési időszakot tartott, tekintettel az ország gazdasági és egyben politikai válságára, mely időszakban
érdemi ügyintézésre egyetlen szervezetnek sem volt ereje, lehetősége. A 2013-as időszak egy
teljesen új szervezeti formában, mondhatni a hazai gépjárműves területen teljesen rendhagyó
módon a korábbi időkben elképzelhetetlen együttműködéssel kezdődött és láthatóan sikeresen folytatódik 2014-ben is.
Az E.M.E. elfogadta és egyetértett a társszervezetek kezdeményezésével, egy jogi keretbe
ágyazott, az egyesületek önállóságát biztosító SZÖVETSÉG létrehozásának gondolatával. A
gondolatot tervezés, majd megvalósítás követte és az előkészítés után létrejött a Magyar
Autós Szakmai Szövetség a MASZSZ, mely az egész ágazat érdekeit képes artikulálni és érvényesíteni.
Az Európai Autószervizek Egyesülete azonban továbbra is ellátja a független javítóipar kiszolgálását, bár azt sem rejthetjük véka alá, hogy az aktív időszakok tagsági jogviszonnyal rendelkező vállalkozásainak száma harmadára csökkent, az azonban nem vigasztaló, hogy ezzel minden érdekvédelmi szereplő hasonló módon számolhat.
Az E.M.E. szolgáltatásainak többsége a közvetlen információszolgáltatáson alapul a QS Üzleti
Klub keretében. Önálló programokat, konferenciákat és rendezvényeket nem szándéka szervezni, mert azok az idők elmúltak, amikor ezek hatékonyak és sikeresek voltak. Az ilyen típusú
programok szervezése, most már egy megújult, az ágazatot teljesen lefedő keretek között kell
történjen.
Az ágazat teljes vertikumának együttműködése lehet az egyetlen cél és csak ez szolgálhatja a
fejlődést, modernizációt. Ezen célok elérése okán az E.M.E. összes lehetőségét kihasználva
támogatja a Magyar Autós Szakmai Szövetség, a MASZSZ tevékenységét.

Európai Autószervizek Egyesülete (E.M.E.)
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GÉMOSZ - Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége
A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége 93 alapító taggal 2002. május 8-án alakult
meg. A márkakereskedések a legjelentősebb adófizetők közé tartoznak, és szakemberek ezreit
foglalkoztatják. A szakma jelentős beruházásokat valósított meg a szalonok építésével és a járulékos befektetésekkel meghatározó tényezői a gazdasági folyamatoknak. A verseny- és piacképesség érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi változásokra a tulajdonosok. A Szövetség tevékenységét elsődlegesen a márkakereskedők és ügyfeleik érdekében folytatja. Céljául tűzte ki a magyar márkakereskedők összefogását, a szakmán belüli párbeszéd segítését, a
magyar márkakereskedők érdekképviseletét és érdekvédelmét Magyarországon és külföldön
egyaránt.
A GÉMOSZ 2003. február 26-án elsőként a közép-kelet európai régió Unión kívüli országai
közül tagjává vált a CECRA- nak (az Európai Unió autós- érdekvédelmi és szakmai szövetségének), mely a szakma legszámottevőbb szövetsége, s amely konzultációs és koordinációs
feladatokat is ellát a gépjárműipari szervezetek (ACEA), az Európai Unió, az Európai Bizottság,
az Európai Parlament, valamint az európai intézmények között.
A GÉMOSZ feladatának tekinti, hogy érdekképviseletet lásson el, szakmai támogatást adjon a
hatóságok, illetékes hivatalok felé. Ennek érdekében a társadalmi szervezetekkel, a minisztériumokkal, a hivatalokkal, a kormánnyal, az autógyárakkal, az importőrökkel, a kamarákkal
megbeszéléseket folytatott és kíván folytatni ezután is a megoldandó feladatokról, valamint a
fejlődést segítő, törvényi változások előkészítéséről. Mindezen célok teljesítése érdekében kötöttünk megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztériummal, több ezer új, adózó munkahely
létrehozásáról.
Szervezett konzultációk segítségével tájékoztatni kívánja tagjait a jogszabályi változásokról, az
adózás aktuális kérdéseiről, az autózás és a kapcsolódó területek jelenével és jövőjével kapcsolatos lehetőségekről, valamint az ezekből fakadó feladatokról. A Szövetség tájékoztató
anyagokkal segíti a tagok működési feltételeinek javítását, ennek keretében kerül kiadásra a
Márkakereskedő című újság, Hírlevelünk és a "Márkakereskedők Kézikönyve".
Ma a szövetségnek 161 tagja van. Tagjaink egyénileg vagy márkaszövetségeken keresztül képviseltetik magukat. Márkaszövetségeink a következő márkákat forgalmazzák: Audi, Chevrolet,
Fiat, Mazda, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. Egyéni tagjaink egyéb márkák
forgalmazásával is foglalkoznak: BMW, Citroen, Ford, Mitsubishi, Renault, Suzuki, Volvo.

Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége
Székhely: 2040 Budaörs, Malomkő u. 2.
Postacím: 2040 Budaörs, Malomkő u. 2.
Telefon: 061/8772-150 Fax: 061/222-9000
E-mail:gemosz@gemosz.hu
www.gemosz.hu
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MGOE - Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesülete
A Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesületének céljai:
- A gépjármű-kereskedők szakmai érdekeinek összehangolása, annak megjelenítése és
érdekképviselete.
- A gépjármű-kereskedőket érintő jogszabálytervezetek véleményezése és ennek kapcsán a
szakmai érdekek képviselete
- Folyamatos információgyűjtés és kapcsolattartás az államigazgatási szervekkel és
hatóságokkal a szakmát érintő jogszabályi változások vagy tervezetek figyelemmel kísérése
céljából és a tagság változásokra való felkészítése
- A szakmai érdekek képviselete a nyilvánosság előtt, folyamatos szakmai és jogi tájékoztatás
az egyesület tagjai számára
Egyesületünk országos lefedettséggel bíró érdekvédelmi szervezet, tagjaink használtautó- és
motorkereskedések közül kerülnek ki. A 2004-es megalakulásunk egyik legfontosabb oka a
törvényalkotók által meghozott a regisztrációs adó törvény bevezetésének körülményei voltak.
A jogszabály eredetileg május 1- én lett volna hatályos, de néhány milliárdnyi többletbevétel
reményében és az akkori új autós lobbi nyomására ezt az időpontot február 1-re módosították.
A megfelelő felkészülési idő hiánya az összes használtautó importálással foglalkozó vállalkozás
helyzetét ellehetetlenítette. A Pénzügyminisztériummal történő tárgyalások után több olyan
változást sikerült elérnünk, amely enyhítette a használtautók importálásával foglalkozók helyzetét. A 2004 február1-én hatályba lépő regisztrációs adó törvényt Egyesületünk nyomására rá
három hónapra 2004 májusában számunkra kedvező módon megváltoztatták.
Az MGOE a regisztrációs adóval kapcsolatos a használtautó kereskedelmet kedvezően érintő
törvényi változtatásokon kívül más az autókereskedelmet érintő, egyszerűsítő jogszabályi változtatások megvalósításában is együttműködött a törvényalkotókkal. Így például a gépkocsik
egyszerűsített birtokbavételének megvalósításában, a származás ellenőrzés rendszerének
egyszerűsítésében a próbarendszám használatával kapcsolatos anomáliák (egy részének) feloldásában és még sok más esetben is. Jelenleg több olyan feladatunk van, amely megoldását
már évek óta szorgalmazzuk, ilyen például a használtautók különbözeti ÁFA problémája, amelyet a következő időszakban tervezünk megoldani.
Az akkori és az azt követő időszakban folyamatosan védtük a használtautó kereskedelemmel
foglakozó vállalkozások érdekeit. Megalakulásunk óta jó kapcsolatot ápolunk a sajtóval,
amely folyamatosan kér és kap információkat a használtautó piac helyzetéről illetve a jogszabályi változásokról. Taglétszámunk változó, az alakulás évében 114 tagunk volt, de mivel a
használtautó kereskedelemben jelenleg nincsenek kirívó problémák (legalábbis sokak számára
úgy tűnik) ez a tagjaink aktivitásában is megmutatkozik. Jelenleg 38 tagunk van, de kapcsolatban vagyunk a regisztrált tagjainkon kívüli kereskedésekkel is, akik sok esetben tanácsot, információt kérnek tőlünk. Folyamatos kapcsolatot tartunk a különböző állami intézményekkel, kiemelten a Nemzetgazdasági Minisztériummal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatallal, Nemzeti Közlekedési Hatósággal, valamint az autókereskedelemhez kapcsolódó, más érdekvédelmi szervezetekkel, mint a Gépjármű
Márkakereskedők Országos Szövetsége, E.M.E., ABAKE, MGE, Magyar Lízingszövetség. Területi
képviselőink a helyi sajtóban és önkormányzatoknál képviselik érdekeinket. Egyik alapító tagja
vagyunk a Magyar Autós Szakmai Szövetségnek (MASZSZ - nak.) Egyesületünk és a többi alapító tag is felismerte azt, hogy nagyon fontos az együttműködés a különböző érdekvédelmi szervezetekkel. Ez azért is fontos, mert tudomásul kell venni, hogy vannak közös célok és az egymás elleni munkálkodás helyett az összefogásnak kell tért nyernie. Ugyanakkor le kell szögezni,
hogy az alapító tagok önállóságán csorba nem eshet.
Az MGOE önállóan és a Szövetségen belüli feladatának a legálisan működő vállalkozások versenyhátrányának megszüntetését, a jogszabályi környezet javítását, az autókereskedelmi, javítási ágazatban dolgozók helyzetének javítását tartjuk. Az elkövetkező időszak komoly kihívást
jelent a Szövetségben résztvevők számára, mivel reálisan számíthatunk arra, hogy javaslataink
a törvényalkotásban is megjelennek. Ezért azon az úton kell tovább haladni amelyen a Szövetség elindult, vagyis minden javaslatunkat nagy körültekintéssel, szakmai támogatottsággal kell
megfogalmazni.
Az MGOE irányító testülete az elnökség, amelynek elnöke Fojt Attila, tagjai az alelnök Anderkó
Ottó, valamint Gulyás József és Kósa András.

Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesülete
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 196.
Postacím: 2120 Dunakeszi, Fő út 196.
Telefon: 06-27-348-054
E-mail: mgoefa@invitel.hu
www.mgoe.hu
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Összefoglaló a MASZSZ március 26-i Szakmai Konferenciájáról

Hitelesség és szakszerűség
A Magyar Autós Szakmai Szövetség (MASZSZ) által meghirdetett 2014.március 26-i bemutatkozó rendezvényt elsődlegesen a címben olvasható fogalmak jellemezték. A MASZSZ első, szűk
körű programja a Gépjármű Beszállítói Konferencia elnevezést kapta, miután a javítóipar legégetőbb problémái a különböző beszállítói területeket érintik. A kiszolgálás minősége, ára és
megbízhatósága a javítóipari cégek forgalmára gyakorolt hatásukkal alapvetően meghatározzák az ágazat teljesítményét és megítélését.
A MASZSZ, mint újonnan alakult ágazati csúcsszervezet elemi céljának tartja a gépjármű életciklusa alatt a gépjárművel kapcsolatba kerülő magánszemélyek és legális vállalkozások kapcsolatát, ami a közel négymillió gépjármű üzemeltetése során a közlekedésbiztonság műszaki
színvonalát és a környezetvédelmét is megszabja. A konferencia célja ezen kapcsolatrendszer
bemutatása, egyes csomópontokon mutatkozó ellentmondások, piaci rendellenességek hangsúlyozása, valamint a megoldási javaslatok ismertetése volt, melyet maximálisan teljesített a
program.
A bejelentkezők megtöltötték a budaörsi helyszín előadótermét. Gablini Gábor a MASZSZ elnöke megnyitójában kiemelte a márkakereskedők és a független javítók együttműködésének
jelentőségét és a korábbi évtizedekben egymásról alkotott előnytelen és sok esetben félreértelmezett kép átformálásának szükségességét. Ez a szemléletváltás lehet a közeljövő sikeres
üzleti modellje, ahol az érintettek nem közvetlen ellenfeleknek tekintik egymást, hanem egymást kiegészítő, kisegítő piaci szereplőnek, akik a szolgáltatások folyamatos minőségi fejlesztésére lesznek figyelemmel az ügyfelek és gépkocsijuk műszaki biztonságának növelése
céljából.
Ezt követően a piacot nagymértékben átalakító kenőanyagok jövedéki adója volt a téma, melyhez a programszervező MASZSZ írásban adta ki a NAV illetékes szervének a forgalmazáshoz
kapcsolódó anyagát, ami számos, sokak számára megválaszolatlan kérdést pontosított. Fiedler
Tamás, a TOTAL HUNGARIA Kft. főosztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket a kenőanyagpiac
forgalmazói észrevételeiről és több, a napi gyakorlatban is hasznosítható tanáccsal látta el a
megjelenteket, valamint válaszolt a kérdéseikre.

Fiedler Tamás és Kovács Ferenc
A kenőanyagok jövedéki adójával
kapcsolatban csak úgy záporoztak
a kérdések

A hazai közúti balesetek elenyésző hányada kerül a statisztikai kimutatásba, mint műszaki
meghibásodásból bekövetkező baleset. Az adatok és a valóság közötti ellentmondás feltárása
volt dr. Melegh Gábor neves igazságügyi gépjárműszakértő előadásának központi eleme. Az
előadás legfeltűnőbb része az volt, hogy az összes demonstráló statisztikai adat német forrásból jelent meg, miután hazai adatgyűjtés nincs a veszélyes üzemű gépjármű közlekedésről.
Ami adat található az viszont kétes alaposságú. A balesetek legfőbb okai igen sok esetben a
gépjárművek műszaki elhanyagoltsága, vagy esetlegesen konstrukciós hibák, míg számos alkalommal személyi mulasztásokra vezethetők vissza. A javítóipar felelőssége is felsejlik a vizsgálatok során, azonban a kevés számú vizsgálat nem mutat ki arányaiban elviselhetetlen javítóipari problémát, de a szakértelem hiánya és a figyelmetlenség, felületesség igen jellemző.
A közúti közlekedés egyik igen lényeges eleme a gépjárművek hatósági vizsgálata, mely sok
gépjármű tulajdonos számára az egyetlen legális ellenőrzési pont a gépkocsi használata során.
A hatósági vizsgálatok minősége, a technológia pontossága és annak betartása az ellenőrzések
következetessége a műszaki biztonság egyik sarokköve. Erről a témakörről Horváth József a
Horváth Mérnökiroda tulajdonosa, a hazai műszaki vizsgáztatás doyenje tartott nemzetközi
kitekintést is tartalmazó előadást. Ennek a legfőbb üzenete az volt, hogy a hazai járművizsgálatok nélkülözik a következetes ellenőrzést és a folyamatos adatgyűjtést, pedig ez segítené
leginkább a vizsgálatok minőségének javítását.
A gépjárművek bontásáról szóló előadást dr. Havelda Miklós az ABAKE szakértője tartotta, ahol
rávilágított a bontott és használt gépjárműalkatrészek forgalmazásában jelen lévő problémákra, a hatósági ellenőrzések hiányára. Ez a terület legalább annyira veszélyes a közlekedés biztonságára, mint a javítóipari tevékenység. Az illegális tevékenységek mérhetetlenül nagy aránya, már-már elviselhetetlen a bontási ágazatban.
A fentebbi előadások többsége a javítóipar által végzett szolgáltatási tevékenységeket érintette, melyek fontos eleme a fogyasztóvédelem. Ezen a területen rengeteg régi és új szabály van
jelen, melyek mindegyikének követése, betartása nagy felelősséget ró a szolgáltatókra - emelte ki mondandójában a téma előadója, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogi szakértője dr.
Űtő Kristóf. A demonstratív előadás felhívta a figyelmet a március 15-én hatályba lépett Ptk.
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos új szabályaira és az ezzel párhuzamosan módosított néhány
fogyasztóvédelmi rendeletre.
A javítóipar legtöbb problémáját jelenleg a pótalkatrészek nagykereskedelme okozza, ahol számolatlan vitás elem jelenik meg a javítóipar kárára. A MASZSZ alkatrész munkabizottságának
vezetője Balogh Árpád úr tartott tájékoztató előadást az alkatrész kereskedelem nemzetközi
standardjairól, illetve mindazon jelenségekről, amelyek a hazai piacot jellemzik. Az előadó felvázolta és összefoglalta az alkatrészpiac elemi problémáit, rávilágított a megoldási lehetőségekre.

Balogh Árpád
Az alkatrészkereskedelem szabályozása kulcskérdés a feketegazdaság
elleni küzdelemben is

Kerék Balázs, az alkatrész-nagykereskedelemmel foglalkozó Szakál-Metál Kft. előadója zárta az
alkatrész-forgalmazási blokkot, aki a piaci adatok ismertetésén túlmenően fontosnak tartotta
kiemelni, hogy cégük, amikor bármely alkatrész területre kiterjesztette tevékenységét,
mindenhol visszaéléseket és rendellenes, torz piaci működést tapasztalt. Jelenleg
reménykednek, hogy a kenőanyag-ágazatban a jövedéki termékké minősítés megoldja a
korábbi tarthatatlan helyzetet, bár az év első két hónapjában nagyon lecsökkent a forgalom.
A gépjármű tulajdonosok és a szervizek közötti vitás esetek egy igen jelentős hányada kerül
bíróság elé, ahol a szervizek, kénytelen-kelletlen a témában jártas fogyasztóvédelemben is
tapasztalt ügyvédeket igényelnének. A bíróságok előtti képviselet során kevéssé számítanak a
szakmai érvek, igazságok leginkább a fogyasztóvédelemben jártas szakértők nyújthatnak nagy
segítséget a szervizek számára. A bírósági gyakorlat alapján általában az „ügyfelek igazsága”
szokott kiderülni, jelezte több száz peres ügy tapasztalatával rendelkező belkereskedelmifogyasztóvédelmi témakör előadója dr Baranyai András úr. Ez a terület számtalan kérdésre
sarkalta a jelenlévőket, de az előadó jelezte, hogy minden ügy önálló, generális szabályokat
nem lehet felállítani, emiatt elveszett ügy sincs, ha ahhoz megfelelő szakértelemmel állnak
hozzá.
A MASZSZ konferencia levezetője Kovács Ferenc összefoglalta a program lényegi elemeit és az
elhangzó kérdésekre az előadók választ is adtak.
A konferencia ráadásprogramjaként az Infiniti márka adaptív kormányzásának legújabb és
egyedülálló fejlesztése került bemutatásra Zsiros György úr, a Nissan Gablini márkakereskedés
vevőszolgálati vezetője tolmácsolásában. Az igen részletes elméleti előadást egy gyakorlati
bemutató követte a közvetlen fizikai kapcsolatot nélkülöző új megoldásról.
A MASZSZ első bemutatkozó konferenciája visszaigazolta a szervezés azon alapvető célját,
hogy a sokéves kihagyás után az ágazatnak legyen egy, a szakterület egészére kiterjedő hiteles
és minőségi szakmai programokat biztosító szervezője.

Beszámoló a MASZSZ május 8-i Gazdaságpolitikai Fórumáról
A Magyar Autós Szakmai Szövetség (MASZSZ) 2014. május 8-án a gépjármű kereskedelem, a
javítóipar és a gépjárműbontásban érdekelt KKV szektor vállalkozásai számára nagysikerű gazdaságpolitikai fórumot rendezett Budaörsön, a MASZSZ székhelyén.

Gablini Gábor

.

A MASZSZ elnöke bevezetőjében az
ágazatban érintett vállalkozások összefogásának lehetőségeire, illetve a feketegazdaság visszaszorításának szüksé.
gességére hívta fel a figyelmet

A fórum közel kétszáz résztvevője autentikus forrásból kapott tájékoztatást a gépjárműves
ágazat fennálló piaci problémáinak kezelési lehetőségeiről, a magánszemélyek illegális gazdasági tevékenységének visszaszorítási szándékáról, annak módszereiről.
Az ágazat a gépjármű teljes életciklusa mentén komplex megoldási javaslatokat tesz le az új
kormány asztalára külön bontva a jogszabály-változtatást igénylő és nem igénylő megoldásokat.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkára emlékeztette a fórum vendégeit a Gémosz és az NGM között 2013-ban megkötött
együttműködési megállapodás tartalmi elemeire, valamint arra, hogy a megállapodás tartalma
mintaértékű a kormányzat és a vállalkozói együttműködés sikerességére. Az államtitkár jelezte,
hogy a jövőben is nagy szükség van a járműiparban létesített újabb jól fizető munkahelyekre,
melyek a fekete- és szürkegazdaság visszaszorítása, valamint a gazdaság biztató növekedése
együttes hatásaként jönnek létre. A kormányzat a költségvetési lehetőségek figyelembevételével jelentősen csökkenteni szándékozik a munkaadói terheket, valamint a jogalkalmazó hatóságokat minden eszközzel felvértezi a feketegazdaság elleni fellépéshez, annak mértékét csökkentendő.

Az érdeklődők zsúfolásig
megtöltötték az erre a napra konferenciateremmé
átalakított autószalont

Érsek István, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnökhelyettese a hazánkban kevéssé komolyan kezelt ÜZEMELTETŐI és BEÉPÍTÉSI FELELŐSSÉG kérdéseit taglalta előadásában, amit a
MASZSZ is programjának fókuszában tart, mert a mobilizáció egyre magasabb high-tech technológiái mellett a gépjármű tulajdonosok, üzembentartók, valamint a javítóipar felelőssége
sokkal nagyobb, mint azt a laikusok gondolnák. A hazai közúti közlekedési balesetek műszaki
hibából bekövetkező nagyon alacsony száma nem tükrözi a valóságot, emiatt hamis képet ad a
magyar gépjárműállomány általános műszaki állapotáról, valamint a karbantartási, üzemeltetési kultúráról az emelkedő jármű életkor mellett.
Barna Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) főosztályvezetője előadásában összefoglalta az ágazatra vonatkozó szabályozás hatásait és befolyását a javítóipar működésére,
mely a közlekedés műszaki biztonságáért átháríthatatlan felelősséget visel, a gépjármű tulajdonosok KRESZ-ben lefektetett felelősségével együtt. Nagyon lényeges szempontként emelte
ki mondandójában, hogy a februárban megkötött NFM-MASZSZ Stratégiai Partnerségi Megállapodás a szövetséget kötelezi a szakmai érdekek gyűjtésére, becsatornázására a közigazgatási
rendszerbe.
A főosztályvezető jelezte, hogy a szabályozásban a közeljövőben jelentős változások várhatóak,
melyek egy része az EU irányelvek kötelező átvételét jelenti, míg másik része főként minőségi
elemeket épít be az ágazat működésébe, mert több területen tarthatatlanná vált a helyzet a
napi tevékenységekben.
A MASZSZ előadói tájékoztatták a nagy számban megjelent résztvevőket az új és használt gépjármű kereskedelmet, a javítóipart és a gépjármű bontási tevékenységeket ellehetetlenítő feketegazdasági folyamatokról és az azok visszaszorítására elkészített javaslatokról. Ezen túl bemutatták a MASZSZ partnerei, a TAGA-BAU Kft. és az Új Műanyag Kft. azt az innovációt, amely
a hazai javítóiparban keletkező, hulladékká vált gumiabroncsokból a világon egyedülálló
technológiával exportképes alapanyagot állít elő
A gazdaságpolitikai fórum legfőbb üzenete a piaci szereplők számára az, hogy nincsenek csodák, a sikerért keményen meg kell dolgozni, melyet csak és kizárólag az együttműködésen és
kooperáción alapuló üzleti modellek alapoznak meg.
A Magyar Autós Szakmai Szövetség hazánk első egységes ágazati szövetsége, mely a gépjármű
kereskedelem és a javítóipar modernizációját készíti elő és elősegíti az ágazat szereplőinek sikeres együttműködését.
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