
 

  

 

 

2022. október 6-án rendezte éves konferenciáját a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége 

a hagyományaihoz híven, a ZalaZONE tesztpályán, amelyen az összegyűlt járműipari szakértők 

megvitatták a jelenkori trendeket, iparági kérdéseket, problémákat és a járműipari jövőjét érintő 

kérdéseket. Már a konferenciát megelőző, október 5-ei estén volt lehetőség kapcsolatépítésre a korai 

érkezőknek, egy networking vacsora keretében, hogy minden perc hasznosan és jó hangulatban teljen. 

Az október 6-ai reggelt vitamindúsan indítottuk, mert az Emberfejlesztés Kft. jóvoltából Indulj 

hatékonyan! Smoothie Barral zajlott a regisztráció, ezt követően kezdődött a hibrid konferencia, melyet 

online is nyomon lehetett követni, sőt, a rendezvényoldalra belépve visszanézhető minden előadás és 

az előadók prezentációi is elérhetők.  

A konferencián 178 vendégünk személyesen és 37 résztvevő online követte az eseményeket. 

  

 

 

 

 

 

A rendezvény házigazdája Garami Gábor, rádiós műsorvezető volt. A konferencián résztvevőket Dr. 

Nyirő József, a MAJOSZ elnöke köszöntötte. Beszéde során külön kiemelte az együttműködések 

fontosságát, az aktivitást és a szakmai, üzleti kapcsolatok építését. 

 

 

 

 



 

Németországi elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott eljönni, de videóüzenetben köszöntötte 

vendégeinket Dr. Palkovics László, Technológiai és Ipari Miniszter, ezt követően Vigh László, 

Országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Polgármestere is üdvözölte a konferencia 

résztvevőit. 

 

 

 

 

 

 

A nyitóelőadást dr. Nagy Ádám, a Technológiai és 

Ipari Minisztérium Iparügyekért felelős helyettes 

államtitkára tart otta, Ipar politikai fordulathoz 

vezető hazai út címmel. Főbb témakörei voltak a 

globális és hazai trendek, iparpolitikai célok, a hazai 

járműipar helyzete és kihívásai, valamint a zöld 

mobilitás. 

  

Az azt követő előadást Lepsényi István, Magyar 

Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöke tartotta, 

melyben a hidrogént jelölte meg zöld mobilitás 

jelenjének én jövőjének. Kiemelt figyelmet fordított 

a szövetség bemutatására, valamint a hazai 

stratégiák formálására.  



Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt elnök-

vezérigazgatója a közlekedésbiztonság és a zöld 

mobilitás kihívásairól beszélt. Elmondta, hogy a 

Humda Green szervezeti egység folyamatosan 

dolgozik az új, a mostaniaknál környezetkímélőbb 

és fenntarthatóbb autóipari, mobilitási 

technológiák és megoldások feltárásán és 

kiaknázásán, többek között az elektromos mobilitás 

területén. Ismertette a Zöld busz program felépítését, kiemelkedő hazai lehetőségeit 

A továbbiakban Gém Péter, a 4IG szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgatója és Bánszki Zsolt, a 4IG IT 

biztonsági üzletág igazgatója közösen tartott előadást. Prezentációjuk során összehasonlították az ipar 

4.0 és a digitális transzformációt, illetve bemutatták a modern autók által felmerülhető biztonsági 

problémákat. 

  

 

 

 

 

 

A kávé szünetet követően Rózsa Tamás, a Top Tier 

Consultans ügyvezetője, az EY Partheon  szakértője 

tartott előadást,  a beszállítói láncok problémájáról 

beszélt, és azokat a kihívásokat boncolgatta, 

amelyek a járműipari beszállítókat ezekben a 

hónapokban a leginkább sújtják. Megállapította, 

hogy a nyugat-európai értékesítés 2020-ban 25 

százalékkal esett vissza a Covid miatt és a piac máig 

nem tért magához. A legújabb kihívás az energiaválság és az ehhez kapcsolódó áremelkedés. Rózsa 

Tamás elmondta: annak ellenére, hogy a robbanómotoros technológiák visszaszorulóban vannak, ez a 

magyarországi beszállítói kör nyereségességén egyelőre nem látszik. A járműipari beszállítók 

nyereségessége 2021-ben pozitív fordulatot vett a csökkenő európai gyártási volumenek ellenére. Ez a 



trend az energiaárak emelkedése miatt 2022-ben nem folytatódik. A magyarországi autóipari beszállítók 

költségszerkezetében eddig duplájára nőtt (2,2 százalékról 4,7 százalékra) az energia súlya, amely nyitott 

kockázatot jelent a szereplők számára. Ám, mivel az iparági gyakorlat szerint jellemzően a költségeket 

1-3 éves szerződésekkel kötötték meg, ez átmenetileg még tompította az emelkedő energiaárak hatását. 

A korábbi alacsonyabb energia költségű szerződések fordulónapja sok esetben a 2022-es tél elején 

várható. Az akár 8-10-szeres emelkedés valódi hatása mostantól válik egyre inkább láthatóvá - 

figyelmeztetett a szakértő. 

A szellemi tulajdon-védelem a járműiparban című 

előadást Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának elnöke egy színvonalas videó 

üzenetben tartotta meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előadásokat Győr Tamás, CIB Bank KKV Üzletág 

Igazgatója zárta. Az előadás a Banki megoldások 

járműipari vállalatok számára a ,,kanyarban az 

előzéshez” címet viselte. A jelenkori járműiparban 

fellelhető gazdasági problémákra mutatott be 

alternatívákat.  

 

Déltől kerekasztalbeszélgetés vette kezdetét az első beszélgetés a Trendek és jövőkép a 

járműgyártásban témát volt hívatott szakmai szemmel átbeszélni. A moderátor szerepben Dr. Nyirő 

József, MAJOSZ elnöke. Beszélgetőpartnerei, Knezsik István, az Autó Nagykoalíció elnöke, Volosinovszki 

Sándor, a Bosch Rextroth Kft. sales igazgatója, Zentai Gábor, a MICE Társelnöke, Makra Tibor, az UniTurn 

Kft. ügyvezetője, Purgel Csaba, a Continental Vác ügyvezető igazgatója, Dr. Kaderják Péter, a Magyar 



Akkumulátor Szövetsége ügyvezetője, valamint Herbály Péter, TRIGO Group Continental Europe Sales 

Vice Presidentje voltak. A kerekasztalbeszélgetés során bemutatták az elmúlt 5 év történéseinek 

hatásait a járműiparra, valamint az energiaválság és az átalakulások miként érinti a gyártókat és a 

beszállítókat. 

 

Az ebédszünetet követően a második kerekasztalbeszélgetés kezdődött, mely az Alternatív hajtásmódok 

és hatásai a járműgyártásra címet viselte, az asztal moderátora, Kiglics Gábor, eCon engineering Kft. 

ügyvezetője volt. Beszélgetőpartnerei: Tankó Zoltán, az Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója, Lelkes Márk, 

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Járműipari tématerületi vezetője, Hamar 

Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője, Urbányi László, a Rába Járműipari Alkatrészgyártó 

Kft. ügyvezetője, Salgó András, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs menedzsere, 

Kovács Ferenc, a Goldi Mobility Kft. ügyvezetője voltak. Ebben a beszélgetésben jellemzőbb volt 

vélemények megoszlása a résztvevők között. Számos eltérő nézetet halhattunk arról, milyen irányba 

tartanak az alternatív hajtásmódok, milyen a hatásuk a beszállítókra és hogy hogyan is készülhetnek fel 

a jövőre a beszállítói lánc résztvevői. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A harmadik kerekasztalbeszélgetést Hirschler Judit, a Hirschler Glass Kft. ügyvezetője moderálta és az 

előző téma folytatásaként a Beszállítói lánc átalakulásáról szólt a beszélgetés. Bálind János, a Bálind Kft. 

ügyvezetője, Győri Imre, a Magyarmet Finomöntöde Kft. ügyvezetője, Havasi Csaba, a Linamar Hungary 

Zrt. vezérigazgatója, Mezei Zoltán, a Bumet Hungary Kft. sales managere, Dr. Németh Balázs, Kvalikon 

Kft. ügyvezetője, valamint Dr. Pata Ildikó, a Pata József Gépipari Kft. ügyvezetője voltak a 

beszélgetőpartnerei. A beszélgetés során többek közt az energiaválság és az áremelkedés hatását, az 

alapanyag beszerzéssel, előállítással kapcsolatos problémákat vitatták meg. 

 

A negyedik kerekasztalbeszélgetés témája a Generációváltás a járműiparban volt. A Macher Zrt. új 

generációs vezérigazgatója, Macher Gábor moderálta a beszélgetést, melyben partnerei Dr. Büttner 

Tamás és ifj. Büttner Tamás, a Büttner Kft. ügyvezetői, Dócs János, a CIB Bank Private Bankig vezetője, 

Grebenár József, az Emberfejlesztés Kft. ügyvezetője, Horváthné Borsodi Mónika, a Borsodi Műhely Kft. 

ügyvezetője és Koronczi Adrienn, az INTER-GÉP Ipari Kereskedelmi Kft. ügyvezetője voltak. A beszélgetés 

során a szó esett a vállalkozásokon belüli generációváltásról, illetve a beszélgetés résztvevőinek 

személyes tapasztalatairól. 

 

 

 

 

 

 

A kerekasztalbeszélgetések után nagyjából egy órás buszos körbevezetés által betekinthettek a 

konferencia résztvevői a tesztpályára és moduljaira. Megtekinthetőek voltak a tesztpálya főbb elemei, 

fejlesztései, mint például a közelmúltban elkészült smart city. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előtérben több vállalat kiállított: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., CIB Bank, 

Emberfejlesztés Kft., Eurizon Asset Management Hungary Zrt., Hungexpo Zrt. – AutomotiveHungary 

kiállítás, Kovács Turbó Autószervíz, Miell Group, NewTechnology Magazin, Oxyma Systems Kft., Stratis 

Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Trenkwalder Recruitment 

Kft. és a rendezvény színesítéseként a K Galéria Kortárs Képzőművészeti Kiállítótér csodálatos 

műalkotásokkal érkezett. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Goldi Mobility Kft. egy saját fejlesztésű Made in Hungary licence birtokolt GOLDiON hidrogéncellát 

mutatott be, melyre igen nagy érdeklődés volt. 

 

Lehetőség volt az épület előtt a Toyota Autófókusz Kft. jóvoltából néhány Toyotát megtekinteni, 

valamint a Kovács Turbó Autószervíz tulajdonában álló elektromos Opel Mokkát kipróbálni és a 

konferenciateremből sem hiányozhatott az autó, mely idén a BMW Group Magyarország jóvoltából 

érkezett a terembe, jelenleg ez az egyetlen darab van az országban, egy lenyűgöző BMW iX M60. 

 

 

 

 



MAJOSZ JÁRMŰIPARI KONFERENCIA 2022 ELŐADÁSAI VISSZANÉZHETŐK>>> 

https://majosz.xhibition.hu 
A MAJOSZ JÁRMŰIPARI KONFERENCIA 2023 TERVEZETT IDŐPONTJA: 2023. október 
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