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GÉMOSZ • GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 
Hírlevél – 2021/október 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konkoly Eszter – GÉMOSZ Főtitkár, az októberi Hírlevél szerkesztője 
 
 

 
 
Tisztelt Márkakereskedő Kolléga! 

Idén ősszel is országjárásra indulunk, hogy a szakmánkat érintő legfontosabb kérdésekről 
konzultáljunk. Beszélni fogunk az új Csoportmentességi Törvény várható hatásairól, a 
hálózatok átalakulásáról, a lehetséges új irányokról. 

Szó lesz a Nagycsaládos és az Elektromos autó támogatás változásairól, a kárrendezéssel 
kapcsolatos GÉMOSZ cselekvési programról, és a szakképzés átalakulását követő 
nehézségekről, tapasztalatokról. 

Kérlek, gyere el a hozzád legközelebb lévő rendezvényre, segítsd a közös gondolkodásunkat 
azzal, hogy elmondod a véleményed, és a javaslataidat. 

A GÉMOSZ Országjáró körútjának soron következő rendezvényei 
 

2021.11.08 9:00 Miskolc Moccahouse Kávézó, 3516 Miskolc, Pesti út 52 
2021.11.08 15:00 Nyíregyháza HOTEL PANGEA, 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, 

Blaha Lujza sétány 15 
2021.11.09 10:00 Debrecen 4002, Debrecen, Balmazújvárosi út 38. 
2021.11.22 9:00 Győr 9012 Győr, Mérföldkő út 1. 
2021.11.22 15:00 Szombathely 9700, Szombathely, Kőszegi út 
2021.11.23 10:00 Veszprém 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18. 

 
Kecskeméten és Pécsett is megtartjuk november hónapban a rendezvényt, ezek pontos időpontja még 
egyeztetés alatt van. 

 

*** 
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Elektromos autó támogatással kapcsolatos információ: 
 
Az Elektromos autó támogatás ügyintézését és kifizetéseit november végéig az IFKA intézi, 
decembertől új szereplő veszi át az ezzel kapcsolatos tevékenységet.  
Kérlek, amennyiben érintettek vagytok, küldjétek vissza kitöltve a mellékelt táblázatot, az 
átadott, de még ki nem fizetett autóitokról. 
 
A visszaküldés határideje: 2021.10.27. 12:00 óra 
  

*** 
 
A tanulófoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás és adatbekérés: 
 
Az új szakképzési törvény a tanuló foglakoztatással kapcsolatban előírja, hogy a gyakorlati 
idő alatt a tanulóknak, minimálbér alapú kompenzációt kell, fizessenek, a duális képzésben 
résztvevő szervizek. 
Sajnos a bonyolult adminisztrációt, új előírásokat és a többletköltséget sokan nem akarják, 
vagy nem tudják felvállalni, ezért a tanulók elhelyezése kritikussá vált. Ennek az anomáliának 
a kiküszöbölése érdekében a GÉMOSZ az MGYOSZ-szal együtt beadványt tervez benyújtani 
a Szakképzési Innovációs Tanács és az ITM felé, amihez a valós helyzetet bemutató 
információkra van szükségünk.  
 
Kérünk minden tanulót foglalkoztató márkakereskedés és szerviz vezetőt, hogy a mellékelt 

adatlapot 2021.10.29. 14:00-ig kitöltve küldje vissza. 
 

*** 
 
Tájékoztatás a Családbarát Márkakereskedés program tudnivalóiról: 
 
Jelentős változások történtek a Családbarát Márkakereskedés koncepcióban, egyszerűbbé vált 
a rendszer. A megújult programmal kapcsolatos információk a https://www.csalad.hu 
honlapon érhetők el.  
A "Családbarát hely Tanúsító Védjegy pályázat" appot kell megnyitni, ahonnan minden 
információ letölthető, természetesen itt lehet jelentkezni a Tanúsító Védjegy pályázatra is. 
 
Jó hír, hogy Giczy Árpád kollégánk, koordinátorként, ismét bekerült a programba. Akinek 
kérdése van, vagy segítségre van szüksége, keresse bizalommal a GÉMOSZ képviselőjét.  
 
Giczy Árpád elérhetősége: +36-70-500-1545 
 

*** 
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Kárrendezési oktatás: 
 
A korábban meghirdetett kárrendezési oktatást az alacsony jelentkezés miatt nem tudtuk 
megtartani. Kérlek, ha küldenél munkatársat, a gemosz@gemosz.hu címen jelezd, hogy hány 
fő venne részt a tanfolyamon. Amennyiben a megfelelő létszámot biztosítani tudjuk, november 
második felében megtartjuk a képzést. 
   

*** 
 
Beszámoló a GÉMOSZ Országjáró körút, 2021 évi indító rendezvényéről 
 
A GÉMOSZ megtartotta országjáró körútjának első értekezletét Budaörsön a Holiday Inn 
Hotelben. A rendezvényen a budapesti és a Pest megyei márkakereskedők vettek részt. Az 
országjáró körút rendezvényeinek célja, tájékoztatni a márkakereskedőket a szakmát érintő 
aktualitásokról, illetve hogy a résztvevők javaslataikkal segítsék az elnökség munkáját. 
 
Gablini Gábor köszöntötte a megjelent márkakereskedő kollégákat és támogató partnereinket, 
elmondta, hogy sok érdekes információhoz jutottunk az elmúlt hónapokban. 
 

 
 

Komoly kihívást jelentenek az európai autóipari változások, különösen az új 
Csoportmentességi törvény, amely 2023-tól lép életbe.  
Ismertette a várható hatásokat, beszélt a Chip és alapanyag hiányról, a szállítási problémákról, 
és az ebből fakadó nehézségekről. 
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Mivel készletre rendeléseket a legtöbb gyártó nem engedélyez, azok volumene drámaian 
csökken, így nagyon sok kereskedőknek kiugróan magas Áfa fizetési kötelezettsége van. 2022 
tavaszára várható a mélypont. Ennek áthidalására, a finanszírozó bankok és lízing társaságok 
felé javaslatot tett a GÉMOSZ, amelyet a jelenlévők támogattak. 
 

 
 
A „Családbarát márkakereskedés” cím arany fokozatának elnyerésére új kiírás készült, 
amelyről Giczy Árpád adott tájékoztatást. 
 
Gablini Gábor az Elektromos autó támogatással kapcsolatos változásról is tájékoztatta a 
jelenlévőket. Várhatóan decembertől, új szereplő veszi át a feladatot az IFKA-tól. A meglévő 
kintlévőségekkel kapcsolatban, ismét adatbekérő táblázatot küldünk ki. 
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Ebben a folyamatosan változó és kihívásokkal terhes időszakban nagyon fontos, hogy ismét 
jelen legyünk az európai szövetség, a CECRA munkájában. Csak így juthatunk valós 
információkhoz, hiszen a közvetlen gyári kapcsolatok a legtöbb márkánál már megszűntek, 
vagy hamarosan megszűnnek.  
 
Végül emlékeztetett arra, 2022-ben lesz 20 éve, hogy megalakult a GÉMOSZ, melyet jövő 
májusban, másfél napos programmal szeretnénk megünnepelni. 
 
A program második részében támogatóink számoltak be a szakterületükön várható 
változásokról, lehetőségekről. 

       
Antalffy Dániel – Allianz Hungária Zrt.                      Fidler Tamás - TotalEnergies 
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