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f rt. T[rcltanr, hogy sokkal jobban ureg tudotrr szerveztli a nrtttrkít. Ezzel tretlr volt
gorlcl. Egy év rrrtrlvl aztitrr rírjotttitrk, hogy

bÚrtorsz

REZSI]NI|NEIY

I

l{KH KIJEtTitT

UIZSOATÍIALLÍ|MAS

Szolgáltatási idíi:
hét!(tiznapokon 6-tÓI 22 Óráig,
ráig
szombaton 7-tíiI

allításra és

egy Tovota Hiace, a kisebb ártrk fvva,rozitslira. De LIZ urrio otzt rrrégis egyre trelre-

l4

zebb trritrclen. Volt titkárrr trr is, de a nlai
képtelerrségkitertrrelr_ri a
fizetését. Most a feleségelll az adntirrisztrlitor, és gyakratl otthon is dolgoztttrk. Keve-

r'ilírgbar_r szit_rte

sebb a fttvltr, kevesebb a pénz. Arrríg 2000ben har,i szinten hlironrszor menttiuk ktilf Óldre,
lakossligi kÖltÖztetéssel, gépsz á|Iítrissal. kereskeclelnri liru-al. ttrost a kereskecielrlri lirr-r szirlte rrlrlllt. tltlírrr er-i egri lakossligi kÖltÖZe tes pe clig félér_crlteeg}szer forcltrl elo a hrrtriron tulra. \lost rttrtx-i
a lrenrzetkozi szállítlisr-rrrk. lrogl'
ez eg1-ik neg\' - orvosi miiszert
gyártÓ
r'ilágcégrrek firr'aro_

Kozfudott, ltog]' l.[ctgl'clt'clt"szcí(t trczzAtik ltctsrlttlri kíst,cÍl-':u;;:;i,:,';:;;,"Í)Í,í'i'i?iru,,
1C)tL
érdekelt'
lctlkr lzrjk t'rll tc ké1 rylc l l c,.q )' tt l cÍs'.

t

t t ct

k ( tz

ctl t'tÍ ll

c t

l ll'r

l.:tj

_ Azért ll]ert tlitlcs ktilf-Ölcl . Az
unio ota a kisautos nemzetkozi

í.

seirlk r-o1tak. rrrílskép1l llitttrrrk bizotl\rcls

clolgoliltt. De az jsztgszírllítlist lt tlrlti r_ra1lig
k()z()serl r'égczztik. Egyellkér_rt tí is fttvaro-

zrissal fbglalk<>zik. Kozttrdott, hogy Maligo n tt hozzitn k

g\-a ro rsz

ko z o

li

r'o

lt

a

ké l)

h

aso

l) e 1l e g)'trr lis tr lt

r-r

Io liisr,'lill al-

k

tl,z

tl,Iy'

kozoi. Ha r'ellrkirrek bejÖn eg}'oh.ltt't

ál 1 al-

11]Ll1l-

ka. arllit eg\-ecltil rrerrr ttrcl elr'égezrri. akkor
szcil e$- kolleglirrak. \ratl eg}' - l_Ieg\'-Öt ftr-

r'arozollcil
trr:isrrak

acl

lil1dl

kÖrtirrk, lttttelt-berl

eg}--

jtrli a trrtttrkítt.

_ Atttikclr a lapkictclottcíl
.lbltttertilt ez
lll l t ltkaleltetciség. tttég ep1l,etlell (tl ttc5lct setll

rolt,2

Netrr. akkor clÖrrttltttir_rk ltrrol. hogr'
vesztink eg)- IFA-t c1s f'elveszt-ir-rk eg)- so-

szzrllítlis iszotrr'ulltr r-isszaeSett,
trrert a lllegl'cr_rclelok irrkább el-

o

flvaroztassuk. ]lost mlir mindent katrriotrtral visznek. Arllíg regell rninder_rkitrek stirg s r'olt a szlillít:.is. trrost irlkább az

siu-r

ár szi,tttlít.

Tiilaldot*éppet t kett.l'szerbcjl lnatad

isl minden h

o

tktiznap

l(tirnyezetuéde!mi iralanusítás dÍzelmolorokra

o Anal g lnenetír t mintísÍltíuizsgálat, illeszlés

o

Dlgitálls lnenetírÓ hibadiagltoszlika, akliuáIás,
iI!esz1és

o SzoÍtuerÍrissÍlés,aktiuilás, attlolnatikus bekapcsolás
beáIIílása

o Sebességkorlátoztí hilelesÍlése, LABM-hosszabbílás,
Ca rg oslo r-a

.

d

atl etii

llés

HibaÍeltárás a legmodernebb GYÁil diagnosztikai
mtÍszerekkeI, berendezésekkeI

o Wabco, l(norr Íékrendszerek vámÍl gépes

az orszcígot t bel íil.'.

- Lelret így tlrotrdar_ri. A fo profil most

Mtíszakiulzsga-eltíkészílés,mtíszaki uizsga ÍinlegráIl

o ÁIlapolÍe!mérés,lékhatásmérés, ráz padi uizsgálat

vitetik g}rujt

ber_r \-xg\- reszrakotrlánykérrt
ttz itrttikat. Irrkírbb r'lirrlak r-ele egy lretet,
és fizetik a lrartlradlit. rllirlthogy célirírrryo-

MAl{, DAF,

scHWABzrÍlÜurn

egy attto kevés, lriszetr bárrrri tortérrl1et, ]Z
r-r|sírgrrak peclig ott kell lenni id, ber_r.
- Ebb l az egt' IFA-bol nti lett ntára?
- Jelen pillanatban hat teherautont van,
két 7,5 totrtrás, két 12 tontlás, egy Forcl

Tranzit kitrlotrdottarr

.

MARKASZERUIZ

diagnosztikáia
a

lltkossligi és irodakÖltÖztetés. illeve a gépszílllítírs.Ebbe az tttriolleli fttr'arozo llelll
ttrcl beleszohri, nrert erre nenr 1on icle egy
r'ic]éki VeÉay ktilfbldi, 1rogr- ezt lllegcsirlírlja.
Elr'berr tlrost trrár Iolretr'rérlek a ktilfÖlcliek,
cle gyakorlatilag neln tudnak. nrert ezek-

O l(entíanyagok és sztírtíkcseréie, Íuttí
iauÍlások
váIIaIási határidtíuel

o Fut

mÚ-ueolnelria mérése, áIFlása

o Léukondícionál berendezés

utánttiltése, iauítása

o Sz lvédtÍsériilések
iauílása, széluédlícsere
O Gyári és utángyártott alkatrészek széIes kínálata
mtíhelyben beépÍlue és pullon keresztii! is

o

Karambolos iauÍlás uyári és utángyártotl elemek
ÍeIhasznáIásáuaI egyaráttl

.

BelÍtildi helyvíni iauílás, lnenlés 3 szervizaul val,
iizemképtelen Uonlal szá!!ílása traiIeren

o lloluo

UAS-mentés, DAF lTS-menlés iigyintézés

szerztídtitl parlnereinknek

o Is0900l
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u

rozni, ha valakinek fix megrendel i vannak. Ésnem szorul aÍra, hogy egy logisztikai cégnek élrbérértszáIlítson. Azt csak
egy egyéni vállalkozo tudja megoldani,
ahol a tulajdonos a sof r, és a fizetése a
lrozatn. Pesten rrrég tÖbb a lehet ség.
Sokkal tÖbb cég Van' tÖbb lrelyen tud keresni az ember. De a kisautos ftrvafozásban manapság nincs perspektíva.
_ Go

n d

olkodik fejlesztésen ?

- Hogyne. KtilonbÖz technologiai

fej-

lesztéseket. erlrel gépek, békák, számítogép beszer zéséttervezem...
_ Ú1 auto'/
_ Viccel? Ki az. aki nrost bele lner vágni ilyenbe. Éppel] trrost 1árt Ie az trtolso
Iízingdíjanl, orl-ilÖk, hog\' r'égre felléle-

gezhetek, megerosodhetek toke szelllpontjáb l. Eddig fizettunk' trrost kezd-

élvezni, hogy hasznot is lrajtarrak. És
az avtoirrr ugyanolyan miíSz aki áIlapotr-rztk, trrint egy-két éves korukban voltak.
De eZ is sok pérrzbe kerul, trrert csak

jr-rk

tl_t

:.i

rk

as

zer v izbe rr j avítt ato

k,

atrr

i

lro

ss

zt-t

rlregéri. igllz. hogy tnost a gatyátltllt is rlifizete1l]. De csak íg\' trrerek biztonsriggal nrlrnkrit vrilLtlui. kt-ilfoldre el-

tlir-ot_t

a
J

nél a ftrvaroknál Van, lrogy csak egy-két
nappal

el

inch-r1ni.

^iclg|'cttttÓkat
Nekenr trrár

Hottrltll htd tnegbízokat szerezni'/
_ AZ unio ota rragyon rrelréz r'rj rrregbízokat találrri. Jelenleg csak a szolgáltatás
_

sz

ínvo n a|ának

trr e

g

r

zésével

1

el_r

soha tleln akart'/

_

tte szolnak.

a 72 totrtrás is nagy. Ma

r-rgy lehetne kamiont venui. ha lenne
legalább egy-két évre Volletkozo szerzo-

csak

déserrr.
_ Ha most is Kapost:círon élne, bet-'cíllal-

et a rég i e-

ket me gtartani, esetleg ujakat szerezni. A
F városi Vízrrrtivekkel példáu| 2002 ota
Van keretszerzodéstink, de trraxitrrálisar_r
ll]eg vannak elégedve a nrunkánkkal. Árral, díjjal nranapság nem lelret kísérletezni,
trrert ebben trrár nell] tr:dunk lej1ebb ll]en-

nrÍ ezt a n:unkat?
- Nemcsak ott, itt Pesten Selll vállalnárlr
be. Ha neln lenne ez a cégerrr, tttár réger_t
kinrentern volna Nyr.rgatril. Ezzel a diplotrránrmal és a szaknrai tapas ztalatomtrral

zo

bo1dogr-rlnék.

ni. Nincs hova. Szerintetn utinden fttvaroe\1vtott 21rra it szintre. hogy trrár 11el1] a
díj a lérryeg, ltanettt, hogy ki. rrrilr'etr trrin séget tud biztosítani. Ha valakit eg\'Szer ellrívrrak egy tlrttnkára, akkor azt
r-rgy, olyarr rrrin ségben, színvonalon kell elvégezni, l'rogy eset-

Nyr-rgat-Europzrban sokkal konnyebben

rnunka legyen. Annyira lent

louojét?
Netrr tr-tdotrr. Mirrket példár'rl er setr
befolyá sol az irrgatlanpiac. Hogy tnást tre

Ha t,alakit egl,Szer elltíutlClk
eg), ill u nka?'(l, a kko t' ct zt tig)t,

l.g abbol a késobbiekben is

tt t?li?I,oségbe l l, szíll t)otlalcl t t kell elt,ég,eZ t l i. ltog)' cSctlcg
abLlcil ct kés bbíekbett is
tttttttkct legl'ctt.

v!u-I-

ol-\,ct

nak a díjak, Ilogy az ar-rtok és a
géppark fenntartlratosága trriatt
netll lehet toviibb engedni. Érr
már régota nelll alkr-rdo ZolTI. Vatr
egy díjszabl'isottt, 1]]eglllondont,
lrogy mennyi, ha )o, jo,ha ttettt'

nem. Persze nrindig találni olcsÓbbat, tlz
más kérdés,hogy az az olcs bb rrriként
fogja eivégezni a nrunkát.
- Mib,en mÓdszerrel igl,ekszik nltu'tkát

talátni?
- HirdetÜrnk,
z ket gyártatok'

_

zatokon' De ez trregint olyan nevetséges.
Egy rrrinisztériunt fuvarozási pá|yázatábarr példárrl olyarr feltételek vannak' anrelyek nriatt atobbtizezer ftrvaroz b l egykét cég tud indulrri. Ez azért tobb rrrirrt el-

apr bb rrrarketirrgeszko- gondolkodtat

kis
azalt kpedigrrrozg riás-

.

- Kapostcíiként m.il-\,en klilonbséget ldt
a tidék a és af uáros kozott? KÓnn1'ebb
kártyarraptár,
plakátként rrrŰrkodrrek. Volt, lrogy Stock- Budapestenftruarozni?
holnrb l, Berlinb l hívtak fel kÓltoztetéS - Selrol sem konnyŰr. Vidéken arrr gy
trrost késztrlt el Ötezer

rrriatt. És indtrlur-rk

20

akozbeszerzési

pályá-

sem, ott rrranapság csak Írgy lelret ftrva-

Miért nem

megl',2

- Mert itt vatr a cég a rryakalTlon. Manapság rrreg nem hogr'céget, autot Sem lehet
eladni. Képtelerrség. Mindenkinél állrrak
a kocsik.

_ Hog}, lcítla a kiskocsis cín.{ittlzl'oz ís

rrrondjak, 2009 jarrr-rárj áto| a ttzedére esett

az 1 lakások eladása a tava|yi|loz
képest, ezáItal a koltoztetések szánra ís jelent sen csÖkkerrt.
_ Azt mondjcík, ltog)' a behajtrisi et'lgedél-'t,ek ntiatt a kisebb anszcíllíto autÓk keríilnek ma.fi elotérbe...
- Ebben V2111 valanri, de trrinitnális lesz a
novekedés. Netrr tudotn, lrogy a tervezetÍ"
átrakokat a magyar gazdaság elbírja-e.
Mert az rrrég tobb pénz. A ll_Iegrendelo
már ezt a jelerrlegi fr-rvarclíjat is sokallja.
Márpedig, lra átrakásra lesz szukség, aZ
vissza

rrrég tÖbbe kerr-rl rrrajd.

- Somogjti

-

