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A GÉMOSZ által alapított „A Szakmáért” Nívódíjat 2018 évben a Magyar Gépjárműimportőrök 

Egyesülete elnökének, Erdélyi Péternek ítélte a kuratórium, a 2009-es válság alatt, a márkakereskedők 

veszteségeinek csökkentése érdekében végzett munkájáért. 

 

Erdélyi Péter a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán szerezte gépészmérnöki 

diplomáját, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol külkereskedelmi 

mérnök – közgazdászként végzett. 

 

Első munkahelye a Mezőgépfejlesztő Intézet volt, ahol géptervezéssel foglalkozott, majd az Industria Rt 

képviseleti vállalatnál lett mérnök-üzletkötő. Szakterülete a növényvédelmi alkalmazástechnika volt. Innen a 

Herceghalmi Kísérleti Gazdaságba vezetett az útja, ahol nulláról felépítette és működtette a Gazdaság műszaki 

szerviz és szolgáltató ágazatát, majd a győri Vektor Kft-nél volt, ahol, mint tulajdonos- ügyvezető dolgozott. 

A Kft különböző osztrák, német, olasz mezőgazdasági gép gyártók importőre, valamint a Nissan (2006 végéig) 

területi márkakereskedője volt. Itt kezdődött az a karrier, amely az autós világ felé vitte.  

1995-től a Summit Motorok Hungary Zrt. a Nissan Magyarország Zrt és Summit csoportnál látott el különféle 

vezető beosztásokat. A cégcsoport gépjármű nagy-, és kiskereskedelemmel, szervizzel, finanszírozással és 

biztosítás közvetítéssel foglalkozott és egy – a fénykorában közel 30 márkakereskedésből álló – hálózatot 

működtetett. 

A Summit Autó Magyarország Zrt. cégvezetője, a Nissan Magyarország Zrt. vezérigazgatója a Summit 

Pénzügyi Zrt Igazgatóság elnöke, elnök vezérigazgatója volt. 

Teljes felelősséget kellett vállalnia a cégcsoport és vállalatai működéséért az üzleti tervezéstől a működés 

irányításán át az ellenőrzésig. A tagvállalatokban a tulajdonosi képviseletet is ellátta. 

 

Ezután a CHS Hungary Kft - Magyarország legnagyobb informatikai disztribútora – ügyvezető igazgatója lett, 

ahol a vállalat szervezetének átalakítása, a kétes kintlévőségek csökkentése, új kereskedelmi és szolgáltatási 

modellek bevezetése volt a feladata.  

 

 

2008-ban az UNICREDIT LEASING ZRT-nél vállalt feladatokat, ahol másfél éven keresztül a Zrt gépjármű 

finanszírozási tevékenységével kapcsolatosan a vezérigazgató személyes – szerződéses - tanácsadója volt, e 

mellett kidolgozta a vállalat gépjármű finanszírozással kapcsolatos új üzletszabályzatát, jóváhagyási rendjét, 

szakmai oldalról felügyelte a műszaki és pénzügyi jóváhagyók munkáját, és részt vett a területhez tartozó 

hitelbírálati bizottság munkájában. 

 

Erdélyi Pétert 1998 óta folyamatosan beválasztották a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének 

elnökségébe, ahol 2007 novembere óta az MGE társelnökeként foglalkozik a külső partneri kapcsolattartással, a 

hatósági és kormányzati irányú tevékenység szakmai alapjainak kidolgozásával és a konkrét javaslatok 

megfogalmazásával. 2010 májusától a taggyűlés megválasztotta az Egyesület ügyvezető elnökévé, amelyet 

háromévente meghosszabbítottak. A 2022. április végi tisztújításon már nem indult, de az egyesület és az új 

elnök munkáját szakmai oldalról segíti. 

 

A márkakereskedők problémáit ismeri, és megérti, amennyiben igénylik, tanácsaival segíti őket. 


