GÉMOSZ • GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Hírlevél – 2022/június

Konkoly Eszter – GÉMOSZ Főtitkár, a júniusi Hírlevél szerkesztője

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!
A GÉMOSZ 2022 évben megünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, a Magyar Tudományos
Akadémián rendezett ünnepi Közgyűléssel, Konferenciával és Nívódíj kiosztó gálavacsorával.
Az ünnepségről készült képes beszámolót melyben az idei év nívódíjasait is bemutatjuk, a
www.gemosz.hu honlapunkon olvashatja.
A 20. évforduló alkalmából jelent meg „A bizalom szövetsége” című jubileumi kiadványunk,
melyet térítésmentesen juttatunk el minden GÉMOSZ tag számára, a részletekről szintén a
honlapon lehet tájékozódni.

Oktatási lehetőségek 2022
Az idei évben is szervezünk oktatásokat, melyekről az alábbiakban tájékoztat Krihó Mihály
az Ivanics Csoport fejlesztési igazgatója:
Képzési ajánlatok a GÉMOSZ tag Márkakereskedők részére
A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András technikuma, az alábbi képzéseket
kínálja a GÉMOSZ tagok számára:
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1. Hatósági Klímagáz Képzés*
1. nap: 2022. szeptember vége,
8:00-18.00: klímagáz ismeretek 10 óra
2. nap: 2022. szeptember vége
8:00- 18.00: klímagáz adatbázis kezelése és jogszabályi háttér 10 óra
Vizsganap: 2022. október eleje,
9:00-13.00: tesztkitöltés, szóbeli és gyakorlati vizsga
A tanfolyam helye: Budapesti Fáy András Technikum, 1095 Budapest, Mester u. 60-62.
A tanfolyam kontakt-órás, - tehát személyes jelenlétet igényel, melynek kedvezményes díja:
50.000 Ft/fő
Tanfolyam felettes szerve a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság.
2. Autószerelő Mestervizsga képzés (NFA támogatott képzés)
Kezdés: 2022. szeptember vége
A tanfolyam óraszáma: 110 óra (50 % elmélet és 50% gyakorlat)
Vizsga: 2022. decemberében – (Karácsonyra bizonyítvány),
A tanfolyam helye: Budapesti Fáy András Technikum, 1095 Budapest, Mester u. 60-62.
A tanfolyam kontakt-órás, - tehát személyes jelenlétet igényel, melynek díja: 604.000 Ft/fő,
A támogatás összege: 520.000,- Ft/fő. Önrész fizetése és ütemezése: 84.000,- Ft/fő + 8.000.Ft egyszeri regisztrációs díj, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.
Tanfolyam felettes szerve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.
* A 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet szerint, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésének megszerzésére vonatkozó hatósági
klímagáz képzés
** A következő évi órarendhez igazodva elképzelhető, hogy az időpontok módosulnak
3. Az FMKIK (Székesfehérvár) autószerelő, és karosszéria lakatos mesterképzést tervez
indítani.
A csatolmányban a 2020. július 28-tól hatályos mesterképzési és kimeneti követelmények
és képzési programok elérhetősége olvasható. Minimális tanfolyamlétszám 6 fő/csoport.
https://mkik.hu/mestervizsga-dokumentumok-es-kovetelmenyek
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A képzés összesen 180 óra, mely a képzési programban foglalt szakmai 110 óra mellett, 30
óra vállalkozásvezetési és 40 óra pedagógiai módszertani ismertek tananyagegységből
tevődik össze.
Pedagógiai módszertani ismeretek és vállalkozásvezetési ismeretek oktatás:
Oktatás időtartama: 70 óra, 10 alkalom
Szakmai elmélet és gyakorlati oktatás:
Oktatás időtartama: 110 óra, kb. 19 alkalom
Helyszín: Gazdaság Háza (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6)
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:




Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány aláírt másolata.
Jelentkezési lap
A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól.

Bemeneti feltétel alapján az elvárt szakmai gyakorlati idő igazolása:
 Autó technikus szakképesítés esetén 3 év,
 Autószerelő szakképesítés esetén 5 év,
 Gépjármű mechatronikus szakképesítés esetén 6 év
Az elvárt szakmai gyakorlatra előírt időtartam részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak
nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt
szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlat igazolásaként elfogadható dokumentumok:
 Alkalmazotti jogviszony esetén 30 napnál nem régebbi igazolás(ok) a
munkáltató(k)tol, NAV/OEP hivatalos igazolás, illetve az Ügyfélkapu rendszerből
lehívható biztosítási jogviszony igazolás.
A Mesterképzés és vizsga az GFA-KA-ITM-12/2021/TK/07, Innovációs és Technológiai
Minisztérium támogatási szerződés keretében valósul meg.
A tanfolyam kontakt-órás, - tehát személyes jelenlétet igényel, melynek díja: 604.000 Ft/fő,
A támogatás összege: 520.000,- Ft/fő. Önrész fizetése és ütemezése: 84.000,- Ft/fő + 8.000.Ft egyszeri regisztrációs díj, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.
Érdeklődés/jelentkezést e-mailen kell beküldeni az FMKIK által biztosított képviselő részére.
Tanfolyam felettes szerve a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Az MKIK július végén kap országos összesítést a területi kereskedelmi kamaráktól arról,
hogy mely kamaráknál hány fő vehet még részt az idén támogatott mesterképzésben, és
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milyen szakmákban terveznek, tehát júliusban már bővebb információkkal rendelkezünk,
így a megyei képzési keret újraindul valamennyi kamara számára (23 db).
Az egyes megyék saját NFA által támogatott képzési létszámkerettel rendelkeznek,
helyhiány esetén más megyékbe is lehet átjelentkezést kérelmezni, a 4 klasszikus autós
alapszakma esetén képezhető mesterkurzusokra:





Autószerelő
jármű karosszéria lakatos
Járműfényező
autóelektronikai műszerész

Jövő év elején minden kamara értesül arról, hány főt képezhet támogatott formában, ekkor
lehet tervezni az autós szakmákat illetően.
2023-tól előzetes létszám előrejelzés mellett, a GÉMOSZ kaphat jogot NFA által támogatott
mesterképzésekre mind a 4 autós szakma esetén. Az igényt területi elv alapján kell leadni.
4. BKIK képzés: államilag támogatott járműfényező mesterképzés szeptembertől
Keret: 10-12 fő Budapesten
4. Járműemelő-kezelői képzés:
A munkaügyi elvárásoknak megfelelő szerviz/járműemelő kezelői képzés indul GÉMOSZ tag
kereskedők munkatársai részére kedvezményes 68.000 Ft/fő díj megfizetése esetén.
A tanfolyam kihelyezett, adott márkakereskedés egy konkrét szervizében, - több telephely
esetén összevontan, egy kiválasztott szerviz helyszínen.



Szakma irány: Emelő és rakodógép kezelő
Képzés neve: Járműemelő kezelői képzés (4111)

Az intenzív képzés 2 napos, (8-15 óráig), mely magában foglalja az elméleti és gyakorlati
oktatást és a vizsgára való felkésztést. Vizsga szintén kihelyezett, ugyanabban a szervizben,
ahol a tanfolyam volt, a képzést követő 30 napon belül.
Minimális tanfolyami induló létszám 6 fő/szerviz, maximális résztvevőszám/képzési helyszín
15 fő.
5. Vizsgabiztos képzés: Közlekedés Tudományi Intézet
A járvány elmúltával újraindultak a kontaktórás tanfolyamok.
Jelentkezési felület a KTI honlapján, mely kizárólagos képző alap és továbbképzésben.
www.szkk.kti.hu
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Alapképzés szükséges, ha még nem volt vizsgabiztos.
Tanfolyamok indulnak szeptembertől, adott kereskedésnek kell jelentkeztetnie a
munkatársát.
Jelentkezéses: (bemeneti feltételek)
 Alapszintű vizsgabiztos képzés 3,5 t-ig: 52 ó Elmélet + 24 ó Gyakorlat =76 ó képzés: =
455.300 Ft +10.000 Ft névjegyzékbe vétel
 Alapszintű vizsgabiztos képzés 3,5 t felett: 45 ó Elmélet + 20 ó Gyakorlat = 65 ó képzés:
= 395.300 Ft +10.000 Ft névjegyzékbe vétel
Behívásos 2 évente, kötelező:
 Továbbképzés 3,5 t-ig: 8 ó Elmélet + 7 ó Gyakorlat = 15 ó képzés = 126.100 Ft,
 Továbbképzés 3,5 t felett: 12 ó Elmélet + 11 ó Gyakorlat = 23 ó képzés = 126.100 Ft,
Kárrendezési oktatás munkafelvevők részére
Az idei évben is van lehetőség a kárrendezési oktatáson való részvételre, melyet szponzorunk,
az Autonet KFT tart. Kétféle lehetőség van, az egyik egy új oktatás az alapoktól, a másik a
tavalyi tanfolyam résztvevőinek egy továbbképzés. Mindkét képzés tudásfelméréssel zárul,
melynek eredményét, a hallgatókon kívül a küldő márkakereskedő is megkapja.
A kárrendezési oktatás tematikája:
Új oktatás:
 Az oktatás célja, jellemzői
 Biztosítási és kárrendezési alapfogalmak
 Jogszabályi háttér
 A kárrendezés lépései - folyamatai
 Kárdokumentáció alkotóelemei, jellemzői és elkészítése
Oktatás folytatása (2. lépcső):
 Az 1. oktatással kapcsolatos kérdések átbeszélése
 Kárfelvétel sémája, javaslatok a kárfelvétellel kapcsolatban
(”tippek, trükkök”)
 Biztosító és javító sajátosságok
 Kalkuláció készítés gyakori hibái (”tippek, trükkök”)
 A kárrendezési eljárás gyakori hibái
 A karosszéria javítás statisztikái, mérőszámai és
összehasonlítások
A képzésekre való előzetes regisztrációt és igényfelmérést a mellékelt Exel táblákon lehet
beküldeni 2022. 06.30-ig a gemosz@gemosz.hu e-mail címre.
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A szerviz továbbképzés című Exel táblában 8 „fül” van, feltüntetve mindegyiken a
tanfolyam neve, a kárügyintéző táblában pedig 2, melyeken a jelentkezéseket kérjük
leadni.
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