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– Mit gondol, hogy viszonyul a javítóipar-
ban tevékenykedők megrendeléseihez a 
PIK-PAK-rendszer?

– Legyen az független-, vagy márkajavító, 
valamennyi munka-ellátottság hiányban 
szenved. Sok pénzt költenek „hiábavaló-
ságokra”, megkérdőjelezhető hatékonysá-
gú reklámra. Eközben sokan ígérnek alá 
egymásnak – már gyári alkatrésszel is ke-
vesebbért javítanak, mint utángyártottal 
(!) –, csak azért, hogy menjen valahogy a 
bolt, legalább bemenjenek a kuncsaftok. 
Ezzel rentabilitásukat, egyszer s mind mű-
ködésüket kockázatatják. Végül, kiderül, 
hogy sokan nem látják a fától az erdőt.

– Hogy érti ezt?
– Legalább 2–2,5 millió sérült autó sza-
ladgál közútjainkon nap mint nap. Számuk 
soha nem fog csökkenni, inkább folyama-
tosan újratermelődik, illetve egyre több új/
újszerű autó lesz! Minél fiatalabb a jármű-
park, annál több apró – főleg esztétikai – 
sérülés okoz bosszúságot a járműtulajdo-
nosoknak. A karcok, horpadások okozói 
legtöbbször ismeretlenek – vagy önhi-
bánkból keletkeznek –, ezáltal a biztosítá-
si körből kiesnek. Pont ezért a legtöbb au-
tótulajdonos nem csak megrendelője lesz 
az erre felkészült műhelyeknek, hanem 
igen hálás hírvivője, népszerűsítője is. 
Ha a szolgáltatás, a javítás gyorsan, kor-
rektül, elfogadható árszinten folyik, akkor 
ennek „híre megy”. Mindannyian tudjuk, 
hogy a legjobb reklám az, mely szájha-
gyomány útján terjed. Franchise rend-
szerünk nem csak a szervizek szabad ka-
pacitásának kitöltésére nyit lehetőséget, 
hanem – higgyék el – korábbi szolgáltatá-
saik is új lendületet vesznek. A több lábon 
állás olyan lehetőségére van mód – rend-
szerünkhöz csatlakozva –, amely a meg-
lévő vállalkozás munkaszervezését opti-
malizálja, mind műhely-, mind munkaerő 
kihasználtság tekintetében.

– A PIK-PAK franchise rendszer miből, 
pontosan milyen szolgáltatási elemek-
ből áll össze?
– Franchise szolgáltatásunk a következő-
ket tartalmazza. Biztosítjuk a rendszerbe 
foglalt technológiai eszközöket. Oktatjuk, 
betanítjuk, majd folyamatosan felügyel-
jük a rendszerben dolgozókat, foglalkoz-
tatottakat. Finanszírozási hátteret bizto-
sítunk a rendszerbe jutáshoz, a „még ki 
sem fizette az árát, de már kezdetektől
élvezi annak hasznát” elv jegyében. Fo-

lyamatosan szállítjuk a rendszer működ-
tetéséhez szükséges (rezsi)anyagokat, 
illetve rendszerfejlesztésre is nyitottak va-
gyunk. Adunk védjegyet (márka/brand), 
kész marketingstratégiát, ugyanakkor 
területi függetlenséget, önállóságot ga-
rantálunk.

– Tehát bárki csatlakozhat, és élvezheti a 
rendszerből adódó előnyöket?
– Természetesen. Várjuk jelentkezését 
valamennyi karosszéria javításban és -

fényezésben érdekelt – legyen az füg-
getlen, vagy márka-javító – szerviznek, 
szakmai érdekszövetségnek, valamint 
a költségcsökkentésben aktív, környe-
zetvédelemért felelőséget érző, szakmai 
együttműködésre kész biztosító társa-
ságnak, akik az említetteken felül üzleti 
megfontolásból is támogatnák rendsze-
rünk mielőbbi, minél szélesebb körben 
történő bevezetését.

Nagy Viktor

A rendszerbe foglalt egységes javítói szolgáltatások:

–  Szélvédő kavics felverődéseinek kijavítása
–  Fényezés nélküli horpadás-javítás
–  Polírozás, nano-technológiás védelem
–  Spot-fényezés, karcolások eltüntetése festék-rétegvastagság növekedés nélkül
–  Műanyagjavítás / hegesztés / ragasztás
–  Egyengetés kívülről, a karosszéria megbontása nélkül
–  Műanyag, szövetkárpit hibáinak kijavítása

SMART-repair

Az előző számunkban, a cikk első részében kitértünk a kisjavítások gazdaságosságára, haté-
konyságára, csekély környezetszennyezésre.  Jogosan merül fel a kérdés: „Akkor miért nem 
alkalmazzuk széles körben?” A csapból is az folyik, hogy „hatékonyság, környezettudatos 
szemlélet, európai gondolkodásmód stb.” Nem véletlenül, mert mint mondani szoktuk: ez kor-
parancs. A karosszériajavítás területén is van mit tennünk, és tudunk is tenni ennek érdekében.

Karosszéria-javítás másképpen

– Ismét Szilágyi Tamás volt a segítsé-
günkre abban, hogy továbblépjünk a 
gazdaságos és gyors karosszériajavítá-
si technológiák megismerése felé. Ké-
rem, mondjon el egy önmagáért beszé-
lő, szemléletes javítási esetet!
– A képen látható Opel Vectra jobb ele-
je igen „súlyos” sérülést szenvedett. Az 
autó casco biztosítás alapján került kár-
rendezésre, mégpedig a hazai gyakor-
latnak megfelelően alkatrészcserével: 
jobb első sárvédő, jobb xenon fényszó-
ró csere leadással (a képen nem látha-
tó, de egy rögzítő-fül meg volt reped-
ve), valamint az első vészhárító, mely 
ugyancsak cserére lett minősítve. A ja-
vítást az előírtaknak megfelelően el-
végeztük, potom 462 ezer néhányszáz 
forintért. Az egyébként gyártói garanci-
ának megfelelő, ma már általunk is al-
kalmazott technológiával valamennyi al-
katrész javítható lett volna. Sőt, a javítás 
még európai színvonalú rezsi óradíjak-
kal sem lett volna több 130–150 ezer fo-
rintnál! Hát ennyire gazdagok vagyunk?! 
Ezt a kérdést már mások is feltették. 
Kell, hogy emlékezzenek azok a biz-
tosítós és szakmabeli kollégák, akik itt 
voltak műhelyünkben a svájci Flatliner 
karosszéria kihúzó bemutatóján. Akkor 
egy VW Polo kidobott hátsó ajtaját ad-
tuk a svájci szakember kezébe, aki fi-
noman ecsetelte, hogy ott, Svájcban 
bizony nem nagy jövőt jósolna a kárfel-
vételt „elkövetőnek”!

– Visszatérve kiinduló példánkra, a Vectra 
javítására. Ki, és hogyan járt jól ennek az 
autónak a javítása kapcsán?
– A gyári alkatrész forgalmazója biz-
tos. Nem volt tennivalója a balesetes 
autóval, mégis Ő keresett rajta a leg-
többet. A festék forgalmazója is nyer-
tese az akciónak: a melléfényezések-
kel együtt négy elemre értékesíthetett 

festékanyagot. És a gépjármű tulajdo-
nosa mit kapott? Lett egy immáron bi-
zonyíthatóan sérült autója, mely eladás-
kor jókora értékcsökkenést szenved el 
a négy karosszéria-elem rétegvastag-
ság növekedése miatt.

– Mi a helyzet a biztosítóval? Ő, vajon mi-
ért érdekelt a drága javításban?
– Sajnos nem tudom biztosan, csak sej-
tem: „kis pénz, kis foci, nagy pénz...?”, 
avagy kedvezzünk együttműködő part-

nereinknek, akik zömmel biztosítói szol-
gáltatásokat értékesítenek. Esetleg az 
a cél, hogy a biztosítási díjakat lehes-
sen folyamatosan emelni? Pedig, mint-
ha hallottam volna, hogy a biztosítók 
törvényi kötelezettsége a biztosítási 
díjak szinten tartása. Márpedig az ol-
csóbb, korszerűbb technikákat nem 
csak a gyártók fogadják el és használ-
ják (az új autók ún. repasz munkálatai-
nál is), hanem az alkalmazott kalkuláci-
ós rendszerek – jó ideje –rendelkezésre 
állnak nálunk is!

– De, vajon mit „nyert” a környezetvéde-
lem és a független javító? Hogyan műkö-
dik ez külföldön?
– Az előbbi statisztikája –sajnos – to-
vább romlott, az utóbbival meg ki törő-
dik (?). Eljátszottam a gondolattal, hogy 
mennyibe kerülne, ha mindezt a nyugat-
európai átlag rezsióradíj feléért, a rend-
szerünkbe foglalt PIK-PAK technológiával 
végeztük volna el. Ha az óradíj, mondjuk 
nettó 13 000 Ft – mely magyar viszony-
latban kiemelkedő összeg –, akkor is 
csak egyharmadába került volna a javí-
tás, mint a nálunk „szokásos”, elemcse-
rés esetben. Ezek szerint, nyert volna a 
biztosító, a gépjármű tulajdonos, a fele-
lőséget és garanciát vállaló javító, vala-
mennyi biztosítási díjfizető, és a környe-
zetünk is! Úgy gondolom, kimondhatjuk, 
hogy bizony ellenérdekek húzhatták be a 
kéziféket – egyenlőre.
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