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Konkoly Eszter – GÉMOSZ Elnökségi tag, a januári második Hírlevél szerkesztője 
 

*** 
 

 

 
Felhívás Nívó díj jelölésre 

 
Mint azt már korábbi hírleveleinkben írtuk, 2018 évben ismét Nívó díj jelölésre kéri Önt a a GÉMOSZ 
elnöksége. Az alábbiakban ismertetjük a kategóriákat és a jelölés feltételeit. 

 
A GÉMOSZ elnöksége 2018. évre is meghirdeti a Nívó díjakra történő jelölést. Ezúton kérünk minden 
márkakereskedő kollégát, hogy tegye meg javaslatát a jelöltekre az alábbi kategóriákban.  
 
Nívó díj: 

 Az év márkakereskedője 

 Az év márkaszervize 

 Az év fiatal márkakereskedője 

 Életműdíj 

 A szakmáért díj  

Partner Nívó díj: 

 Az év biztosítója  

 Az év bankja 

 Az év gépjármű finanszírozója 

 Az év médiapartnere 

Szakmai Nívó díj: 

 Az év értékesítője 

 Az év szerelője 

2018 évben bővül a díjazottak listája, mivel a kereskedésekben dolgozó szakembereknek is lehetőséget 
kívánunk adni arra, hogy kiemelkedő munkájukat országos szinten is megismerjék, elismerjék. 
 
A szavazást a mellékelt szavazólapon kérjük benyújtani. Amennyiben valamely kategóriában nem kíván 
jelöltet állítani, kérjük a rubrikát üresen hagyni. 
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A szakmai Nívó díjra jelölést a csatolt kritériumok alapján teheti meg kollégáira a márkakereskedő. 
Kérjük azt kitöltve mellékeljék a szavazólapokhoz. Ennek a díjnak az odaítélését a GÉMOSZ elnöksége 
végzi a kitöltött szavazólapok és ajánlások alapján. 
 
A Nívó díj győzteseit a legtöbb ajánlást kapott jelöltek közül 2018 évben is 9 tagú, független, szakmai 
kuratórium választja ki. 
 
A jelölőbizottság tagjai: 

Bodó László   bodo.laszlo@formontauto.hu 36-20-921-3892 

Giczy Árpád giczy.arpad@gmail.com 36-30-940-6053 

Konkoly Eszter konkolyeszter99@gmail.com 36-30-995-0588 

Sándor Attila sattila@miskolcauto.hu 36-30-744-9166 

Tóth Máté toth.mate@renaultgyongyos.hu 36-30-226-1906 

 
A szavazással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel bármelyik bizottsági tagot meg tudja keresni. 

 
A szavazatokat 2018. március 30-ig kérjük a nivodij@gemosz.hu címre elküldeni. 

 
Köszönettel: Jelölőbizottság 
 

*** 
 
Generációváltás az autókereskedelemben - Máté 2.0 
 
Az Autó Máté Kft. működését id. Máté Márton indította el 1991-ben. Az alapító és 
felesége, valamint a két fiú ma is együtt dolgozik, de már a fiatalok is vezetők a három 
városban működő vállalkozásban. 1991-ben teljesen nulláról indult az építkezés, mert 

ez a vállalkozás nem egy működő autószerelő műhelyből nőtt ki. Olyan autós cég, mely mindenre 
megoldást kínál az autóhoz, tehát biztosítást, szervizt, beszámítást, cserét, hitelt, sérült gépjárművek 
javítását, gépjárművek hatósági vizsgáztatását, gépjármű átalakítást. Alapos termékelemzés után Máté 
Mártonnak a Peugeot-ra esett a választása, mert a francia márka nemcsak a hazai, de a német és az észak-
afrikai piacon is jól teljesített, ráadásul gyártott kisautót, üzleti limuzint és áruszállítót, miközben a raliban 
is jól szerepelt Európa akkori topmodelljével, a 205-össel. 1994-ben alakult a Peugeot Hungária, mellyel 
harmadik magyarországi márkakereskedőként szerződött. 
 
Az Autó Máté Kft. jelenleg a legrégebbi vidéki Peugeot márkakereskedés és szerviz. A cégalapító Máté 
Márton mindenben fáradhatatlan volt, de az elmúlt évtizedet már minden nap két fiával együtt dolgozta 
végig. Tudja, hogy ő sosem fog teljesen visszavonulni, mert a munka, a tenni akarás, az értékteremtés élteti. 
Elmondja, hogy  a fontosabb döntéseket már régóta hárman hozzák meg, sokszor kemény vitákkal, hiszen 
mindannyian határozott egyéniségekként, konkrét elképzeléssel, teljes mellszélességgel állnak bele 
feladataikba. Ezen még van mit fejleszteniük, vallja. 

 

mailto:nivodij@gemosz.hu
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Ifjabb Máté Márton a dunaújvárosi Ford és Peugeot szalont és szervizt irányítja. Az idősebbik fiú Máté 
Gergely Siófokon él és ő vezeti a várost átszelő 70-es út melletti telephelyet, ahol ugyancsak a két márka 
modelljeit értékesítik és szervizelik. A közlekedés mérnök - autógépész végzettségű Máté Gergely területe 
a gépjármű kereskedelem és a marketing, a műszaki menedzser, MBA közgazdász Máté Márton pedig 
pénzügyi, gazdaságossági és finanszírozási kérdésekben meghatározó. A cégméret és a volumen 
növekedése miatt pszichológus, gyógypedagógus édesanyjuk a kilencvenes évek második felében teljes 
munkaidőben szállt be a cég működésébe és ekkortól már nem csak a család, de az Autó Máté 
pénzügyminisztereként is felügyelte az adminisztratív és pénzügyi területet. 2010-ben a Máté fiúk már napi 
szinten vezették a céget, ekkor Máté Mártonné visszament szakmájába, ahol tehetséggondozóként, 
regionális vezető iskolapszichológusként dolgozott, majd új módszerek, eljárások beindítását követően 
nyugdíjba ment. Ma pedig az unokák mellett, ismét minden nap bejár a céghez és javítgatja a könyvelést. 
Pontossága, megbízható, alapos munkája meghatározó támogatás a férfiak mindennapi üzleti döntéseihez! 
A mama posztját Máté Gergely felesége, Sztecovics Petra látja el, aki azonban jelenleg egy éves ikerfiúk 
édesanyjaként otthonról építi a jövőt! 

 
 

 
2008-ban egy új, nehéz időszak kezdődött a cég életében, hiszen a cégalapítás és az indulást követő bő 
másfél évtizedben dinamikusan bővült az autópiac és vele együtt az Autó Máté, a fiúk pedig éppen a 
gazdasági lejtmenetre érkeztek. Nem estek kétségbe, mert korábban már szinte minden munkakört 
végigjártak, sőt, olykor már diákként ők tanították be az új alkalmazottakat, miközben autókat mostak, 
szereltek és folyamatosan adtak el. Szüleik sokszor arról elmélkedtek, hogy mennyire jó volt 
bekapcsolódnia Gergőnek és Marcinak a felnőttéletbe... Mátéék alapelve, hogy az ügyfélkör kötődjön az 
Autó Mátéhoz, mert fontos a termék és a márka is, de nem ez az egyetlen tényező az elégedett 
ügyfélkörhöz. Az Autó Máté ügyfélkörének autós szakmai partnere szeretne lenni, azaz minden személy és 
kistehergépjárművel kapcsolatos problémára, kihívásra megbízható szolgáltatást kíván nyújtani. A 
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törvényt tisztelik, hisznek a tisztességes munkában. Sajnos a feketegazdaság a gépjármű szektorban szinte 
megbecsülhetetlen méreteket öltött. Felelősen gondolkodva mindenkinek az az érdeke, hogy a gépjármű 
piac transzparens, átlátható, hiteles legyen. Ez az érdeke annak is, aki új autót vesz, aki 2-3 éves használtat, 
aki 4-6 éves használtat, aki 7-10 éves használtat, és így tovább… Ez egy láncolat. Ha ebbe bárhol 
becsatlakozik egy gépjármű csalással foglalkozó szereplő, az összes további résztvevőt károsítja (sőt még az 
előtte lévőket is, hiszen értékteleníti a megbízhatóan karbantartott gépjárműveket). Ezen felül érinti a 
legális szektorban dolgozókat, valamint jelentős mértékben a központi költségvetést, azaz mindenkit, aki 
autózik, vagy tisztességesen gépjárművekkel foglalkozik vagy adót szed be a gépjárművek/közlekedés 
után. 
A gépjármű legjelentősebb fogyasztási cikkünk (lakás/ház értéktartás, valamint amortizáció figyelembe 
vételével nem klasszikus fogyasztási cikk). A megbízható gépjármű kereskedelem és szerviz szolgáltatások 
érintik az összes közlekedő személyes biztonságát, a megbízható, mindennapi életvitelhez szükséges 
üzembiztonságot, és a megfelelő ár/érték arányú költséggazdálkodást. Az Autó Máté 27 éves múlttal a 
háta mögött, immár a második generációval az élen a következő negyed századra készül, ami gyártói és 
egyéb szakmai egyeztetések háttérinformációinak ismeretében még izgalmasabb lesz, mint ami mögöttünk 
van. 
A jövő autózása? A Máté fiúknak erről is határozott elképzelésük van. Az alternatív meghajtási módokon 
keresztül az autonóm önvezető technológiák térnyerésén át az IT technológiai forradalomig a 
gépjárműiparban rengeteg változást tartogat még a jövő közlekedése számukra. 
 

  
 
 

 

*** 

 
Jó, ha tudjuk!  - A fővárosi és a járási kormányhivatalok tevékenysége kiegészül a közvetlen 
ellenőrzéssel 
Mint arról előző Hírlevelünkben írtuk, a fővárosi és járási kormányhivatalok tevékenységét 
kormányrendelettel ellenőrzési jogkörrel bővítették ki, mely a márkakereskedéseket, 
márkaszervizeket is érinti.  
 

A hivatalok a továbbiakban ellenőrizhetik, hogy a fogyasztóvédelmi előírásokat betartja-e az adott cég, 
különösen érdemes figyelni az alábbiakra: a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és 
egységáráról, a szolgáltatás díjáról szóló tájékoztatás az előírásoknak megfelelő legyen; a feliratokon az 
üzlet elnevezésére, hogy betartsák a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményekre vonatkozó 
követelményeket; továbbá a vásárlók könyvének az üzlettérben, a vásárlók által jól látható és könnyen 
hozzáférhető helyen történő kihelyezésére.  
 
A munkaszerződésekkel kapcsolatosan az alábbiakat ellenőrizhetik: a munkaszerződés írásba foglalását; a 
munkaszerződés lényeges tartalmi elemeinek meglétét; a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartását; a 
munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolását.  
Munkavédelem területének kiemelt pontjai:  munkavédelmi oktatás megtartása; munkavédelmi 
(munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása; a dohányzási korlátozással 
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érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések 
megléte.  
 
A munkaszerződések szempontjából lehetnek egyéb, a munkáltató szempontjából fontos kérdések is, 
melyekkel következő Hírlevelünkben foglalkozunk. 
 

 
*** 

 
Szeretnénk hírt adni a márkakereskedések, márkaszövetségek fontosabb eseményeiről 
hírlevelünk következő számában. Folyamatosan várjuk híreiket a gemosz@gemosz.hu e-mail 
címre. 
 
A GÉMOSZ titkárság elérhetősége: 
E-mail:  gemosz@gemosz.hu 
Telefon: 06-1-8772-150 
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