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Tárgy: környezetvédelmi felülvizsgálat
Tisztelt Kolléga!
Ön, aki munkatársaival együtt sok éve folytat környezetvédelmi felülvizsgálati tevékenységet, több
hónapja hallgatja a 2010. január 1.-ei idıpontról szóló híreket, szóbeszédeket a tevékenység
megszüntetésérıl, beolvasztásáról a mőszaki megvizsgálásba.
Azt is megtapasztalhatta, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálókat az E.M.E.-n kívül senki nem vette
pártfogása alá. Tettük ezt mindannak ellenére, hogy a kétezer önálló zöldkártyás vizsgáló állomás
közül még igen nagyszámban nem tagvállalataink. Meggyızıdéssel hisszük, hogy a közlekedési
hatóság részérıl elhangzottak alapján nem lehet vállalkozásokat, piaci szereplıket kizárni semmilyen
indokkal sem az általuk gyakorolt tevékenységbıl, melyet eddig is az állam helyett hajtottak végre. A
vállalkozások beruházásainak megtérülése, (fıként, ha arra korábban az állami elıírások kötelezték
İket) mőködési körülményeik biztonsága, kiszámíthatósága alapvetı elvárás egy piacgazdaságban,
nem ejtve szót a mai válságos idıkben a munkahelyek megırzésérıl és a családok egzisztenciális
bizonytalanságáról.
Az E.M.E. eddigi lobbi tevékenységének eredménye, hogy a 2010. január 1.-re vonatkozó közvetlen
veszély igen nagy valószínőséggel elmúlott. Egyes tervezetek és vélemények szerint a 2010. június
30.-a az újabb lehetséges idıpont. Az eddigieknél nagyobb együttmőködésre van szükség a
részleteiben még nem ismert változások megakadályozására, mert bıven elegendı az önálló
tevékenység megszüntetésének veszélye. Szeretnénk Önnel is elhitetni, hogy van esély az
elképzelések módosítására, egy sokkal hosszabb átmeneti idı biztosítására, vagy egy
megnyugtatóbb modell kidolgozására.
Az augusztus óta eltelt idıszakban az egyesület taglétszáma soha nem tapasztalt mértékben
emelkedett (közel 200 cég belépése történt meg) kizárólag hatósági tevékenységet végzı
vállalkozások megjelenésével. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy semmilyen kötelezettség nem
terheli hazánkat az elképzelt változások ilyen gyors ütemő bevezetésére.
A környezetvédelmi tevékenységet végzı cégek érdekeinek védelmében kérjük, hogy az alábbi
felhívásunkat kitöltve juttassa vissza részünkre, ha egyetért az abban foglaltakkal. Ez minimálisan
szükséges egyesületünk további lobbi tevékenységéhez. Amennyiben a felhívás nagy számban
érkezik vissza egyesületünkhöz, úgy van esély a szabályozási elképzelések radikális módosítására.
Természetesen ezen felhívás visszaküldési aránya nagyban befolyásolja további lépéseinket és azok
hatékonyságát. A tömeges megjelenés, fellépés minden esetben eredményes. A felhívás kibocsátása
mellett 2009. december 2.-ra a mellékelt anyag szerint konferencia programot is szervezünk, ahol
ismételten nyomás gyakorolható a jogalkotókra, egyben kikényszeríthetı az érdemi szakmai
párbeszéd. Egyesületünk úgy látja, ha a zöldkártyás szakmai társadalom hajlandó valós áldozatot
hozni saját jövıje érdekében, akkor ténylegesen módosítható a mai állami elképzelés. Az államot
képviselı köztisztviselık arra számítanak, hogy az érintettek tehetetlenek és semmilyen ellenállást
nem fejtenek ki, legfeljebb néhányan „hızöngenek”. A sok év alatt megtapasztaltuk az állam mőködési
elméletét: „A kutya ugat a karaván halad!” Aki kutya akar lenni, az ugasson. Az E.M.E. emberi
lehetıséget ajánl minden környezetvédelmi vállalkozás számára. Tisztelt Uram: A fák is állva hallnak
meg, - ha már elkerülhetetlen, de még nem tartunk ott. A szakmai elhivatottság és az emberi tartás a
nagy kérdés. Várjuk válaszát felhívásunkra. Most kiderülhet mekkora a tartás a szakmában?
Budapest, 2009. november 3.

Bp. 2009.11.03.

Tárgy: hatósági vizsgálati tevékenységek jövıje

A hatósági tevékenységekkel kapcsolatos változások már több éve elkerülhetetlenek. Erre alapos
indok a társadalmi, gazdasági változások kényszerítı hatása, de a józan logika is. Minden piaci
szereplınek alapvetı célja, ügyfeleinek minél jobb és hatékonyabb kiszolgálása, valamint ezzel
egyidejőleg saját profitjának növelése. Elgondolkodtató azonban az a tényadat, hogy 2003 – 2004
években a javítóipar jövedelmezıségi mutatói még elérték a 6-8%-ot, míg a 2007 – 2008 évi adatok
már csak 1-2%-ot mutatnak. Ez tovább így nem folytatható, mert nincsenek meg a jármőiparban
állandó fejlesztési, fejlıdési kényszer forrásai. A javítóipar lenullázódik, szereplıi – kb. 10 ezer
vállalkozás, benne közel 100 ezer alkalmazott!! – ellehetetlenülnek.
Az általános válság hatásait még tetézi az állam által elképzelt, de a szakmai közvéleménnyel
érdemben soha meg nem vitatott, a hatósági tevékenységi területet érintı változtatások
koncepciója, iránya. Senki nem gondolhatja, hogy a hatósági tevékenységet végzı bármely terület,
nyertese lehet a jelenlegi elképzelések bevezetésének. Az eddig nem hivatalos módon nyilvánosságra
került információk alapján elvégzett számítások szerint a javítóipar vesztesége évi 12-15 milliárd
forintra tehetı. Ezt a veszteséget már nem lehet kompenzálni amellett, hogy a felvázolt változások
miatt a mőködési költségek jelentıs növekedése is várható. A két hatás egymást felerısíti, így sok
ezer munkahely megszőnését eredményezheti.

FELHÍVÁS
A szakmai közvélemény nevében követeljük, hogy a szakma gyakorlói elıtt eddig titkolt
szabályozási elképzeléseket hozzák nyilvánosságra, azokat érdemben vitassák meg a szakmai
érdekvédelmi szervezetekkel. A javítóipar hatósági tevékenységet végzı vállalkozásai közül
elsısorban a környezetvédelmi felülvizsgálatot végzı cégek – miután számuk és érintettségük a
legnagyobb – tiltakoznak a jogalkotó és jogalkalmazó tervezett jogszabály módosítási
elképzelése ellen, egyben követelik, hogy kezdıdjenek érdemi szakmai megbeszélések. Nem
tudjuk elfogadni a rövid határidın belül történı radikális, a vállalkozások gazdasági életét
alapvetıen befolyásoló tevékenység gyakorlási jogának megvonását, mert ez ellenkezik az
Alkotmányos alapelvekkel. Hazánk, a Magyar Köztársaság adófizetı állampolgárai és
vállalkozói tiltakozunk az önkényes jogalkotás, joggyakorlás már általánossá váló gyakorlata
ellen és megköveteljük a jogalkotásról szóló hatályos törvény és egyéb vonatkozó
jogszabályok maradéktalan betartását, mint ahogy az állam is megköveteli a jogszabályok
betartását velünk szemben.
A javítóipar szereplıi minden, a jogállamban biztosított lehetıséget megragadnak érdekeik
védelmére, akár a nyilvános tiltakozás eszközeit is igénybe véve, ha az állam képviselıi
figyelmen kívül hagyják véleményüket, érdekeiket. Egyesületünk megértéssel fogadja a
fejlıdés kényszerét, az ügyfelek érdekeit és az össztársadalmi igényeket, de nem fogadja el a
kritikátlanul szők érdekkörök, idınként a korrupció gyanúját is fellebbentı háttér alkuit. Egy EU
tagállam polgáraiként elvárjuk az Európában szokásos normarend betartását, azon
köztisztviselıinktıl, akik az általunk megtermelt eredmények után befizetett adóforintokból
végzik eskü alatt vállalt feladataikat.
Ha Ön egyetért a Felhívásban foglaltakkal, akkor kérjük kitöltve és aláírva részünkre visszaküldeni a
felhívást. Köszönettel: E.M.E.
Cégnév: ……………………………………………………………………….. ………………………………….
Cím: ……………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………..
Kelt: 2009. ……………………….
Visszaküldendı: 2009. nov. 10-ig

aláírás
E.M.E. 1221 Bp. Alkotmány u. 46.

www.emeauto.com

Fax: 1 – 424 - 0323

eme@emeauto.hu

Tárgy: Konferencia felhívás

„Az átalakulás diktatúrája”
Az E.M.E. konferencia programot hirdet fenti címmel a hazai javítóipar hiteles tájékoztatása
céljából. A javítóipart érı közgazdasági és jogszabályi változások a piaci szereplık helyzetét
teljes mértékben átrendezi, jövedelemtermelı képességüket alapvetıen befolyásolja. A piaci
átrendezıdés során, mint mindig vesztesek és nyertesek jelennek meg. Feltételezzük, hogy
Ön a nyertesek oldalára alkalmasnak ítéli cégét. Kérjük, hogy fontolja meg konferencia
program ajánlatunkat, és ha érdeklıdésre érdemesnek találja, akkor szívesen látjuk
konferenciánkon. Az átalakítást az állam képviselıi diktatórikus eszközökkel igyekeznek
megvalósítani közel 3 éve. Eddigi tevékenységük csak veszteséget okozott.
Ajánlatunk 9.00 – 16.00-ig:
1/ A pénzügyi diktatúra fogságában!? Az egy éve tartó pénzügyi – reálgazdasági válság
hatása a kereskedelemre és a javítóiparra. Túlélési technikák, készülıdés a jövıre!
Elıadó: Gyöngyössy András és Szőcs István
2/ Fogyasztóvédelmi kötelezettségek az új és használtgépjármő kereskedelemben,
javítóiparban (hatályba lépett: 2009. október 1.)
Elıadó: Dr Baranyai András
3/ A környezetvédelmi felülvizsgálat európai gyakorlata, technika és technológia – intelligens
jármővek és ellenırzı rendszerek
Elıadó: Tölgyesi Zoltán
Ebédszünet
4/ A közigazgatási eljárások átalakításának hatása a hatósági tevékenységeket végzı
vállalkozásokra? A 2009. évi 76. törvény. A polgári jog megjelenésének veszélyei!
Elıadó: Nagy László
5/ Az ellenırzési gyakorlatban megjelenı diktatórikus módszerek. Mit és miként tehet meg
egy jogalkalmazó az ellenırzések során! Ellentmondásos gyakorlat a hatósági
tevékenységek területén, ellenırzések, jogok kiadása, visszavonása, szankciók, védelem.
Elıadó: Ambrus Zoltán
6, A hatósági tevékenységek területét (eredetiségvizsgálat – mőszaki megvizsgálás –
környezetvédelmi felülvizsgálat) szabályozó rendelkezések ismertetése és azok
bevezetésének piac befolyásoló hatásai
Elıadó: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) *
7/ Új üzleti lehetıségek (minimális induló tıke igény mellett)
Elıadók: Forgalmazók és FEUVA SCE
* Amennyiben a konferencia idıpontjáig lesz publikus jogszabály tervezet, vagy hatályos jogszabály

A szervezık a program tartalmának és az elıadások sorrendiségének, idıbeosztásának módosítási
jogát fenntartják

A program szakmai felelıse: E.M.E. - Technikai szervezık: Logi – Car Bt. és Tech – Line Kft.
Információ: Kovács Ferenc – 30/557 – 3244 és Tóth Judit: 1 – 424 – 0323

Részvételi feltételek!
Jelentkezés:
A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk, és számlát, visszaigazolást küldünk
2009. november 20.-ig!
Kizárólag írásban! (faxon)! A konferencia elıtti 4. munkanapig megérkezett lemondás
esetén a részvételi díjat 8 munkanapon belül visszautaljuk. A konferenciát megelızı 3
munkanap bármelyikén történı lemondás esetén a részvételi díj 50%-a technikai
költségként fizetendı. A konferencia napján lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ez a
meghívó ajánlatnak minısül, a konferenciára írásban leadott jelentkezés az ajánlat
elfogadásának számít, és - az idın belül történı lemondás esetét kivéve - fizetési
kötelezettséget von maga után.
Jelentkezési határidı: 2009. november 14. - fax: 1- 424 - 0323
Információk:
Ellátás:
kávé, frissítı, hagyományos ültetett ebéd
Regisztráció:
Elıadás elıtt egy órával kezdıdik (a részvételi díj átutalását igazoló bizonylat másolatát,
vagy a csekkszelvényt hozza magával!). Helyszíni jelentkezést - helyszíni fizetéssel korlátozott számban tudunk csak elfogadni.
Kapcsolat:
Telefon: 06 (1) 424 - 0323 /Tóth Judit/, /Kovács Ferenc 30/557 - 3244/,
fax: (1) 424 - 0323 e-mail: eme@emeauto.hu,

Lemondás:

Részvételi díj: 11 900,- ft/fı + 25% áfa
Étkezés nélküli részvételi díj (ebéd nélkül) 9 900,- ft/fı + 25% áfa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezem/jelentkezünk

a 2009. december 2.-án megrendezésre kerülı „Az átalakulás diktatúrája” címő
konferenciára –

1, ebéd nélkül O

2, meleg ebéddel O (jelölje x-el)

(Kérjük, hogy az adatokat jól olvashatóan, nyomtatott betőkkel szíveskedjen kitölteni.)

Cég név:……………………………………………………………………………………………………………………….
Címe:……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. / fax:………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………….
Résztvevı(k):………………………………………………………………………………………………………………..
A jelentkezési lappal együttesen kiküldött tájékoztatóban közölt információkat magamra nézve
kötelezınek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap visszaküldése fizetési
kötelezettséget von maga után.
2009. ……………………

cégszerő aláírás
PH.
Jelentkezési határidı: 2009. november 14. - fax: (1)- 424 - 0323
Szervezı: Tech – Line Kft.

eme@emeauto.hu

