Az egyesület tevékenysége, amivel kiszolgálja
tagrendszerét


















Szakmai érdekek képviselete;
Havi rendszerességű információs hírlevél tagjaink számára;
Vállalkozói érdekképviselet;
Gépjármű Vizsgáló Állomások szakmai érdekképviselete
(Tagozat);
Szakképzési tagozat működtetése (bázis iskolák);
Autógáz szerelő tagozat működtetése;
Bázis iskolák szakmai és erkölcsi támogatása;
Tanulmányi verseny szervezése az egyesület bázis iskolái részére;
Területi szakmai előadások, fórumok, diákelőadások szervezése;
Országos szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása;
Szakmai információk biztosítása a tagrendszeren belül;
Partnereink és pártoló tagjaink információinak átadása
tagrendszeren belül;
Jogszabályfigyelés és szaktanácsadás tagrendszeren belül;
Pártoló tagjaink számára a rendezvényeinken való előadások és
szakmai bemutatók lehetőségének biztosítása;
Pártoló tagjaink oktatási anyagainak publikálása honlapon és
egyéb elektronikus hordozó eszközön keresztül;
Tagjaink szolgáltatásainak megjelenítése az egyesületünk
honlapján külön egyeztetés szerint;
Rendezvényértesítések közvetlen elektronikus levél formájában
minden érdeklődő számára, regisztráció után;

Rendezvényeink:





Az év folyamán vállalkozói országos konferenciák rendezése
AOE szakmai és szervezeti országos konferenciák
megrendezése
Konzultációval egybekötött területi szakmai napok
Tanfolyamok és egyéb szakmai előadások szervezése
régiókban

-A szakma összetartó ereje-

Autószerelők Országos Egyesülete
első számú és a legszélesebb szakmai bázison működő
autójavítói érdekképviselet ma
Magyarországon

Székhely: 9023 Győr,
Csaba utca 21.
Levelezési cím: 2840 Oroszlány,
Szeptember 6. u. 110.
E-mail: aszer1@aoeportal.hu
Telefon: 30/5571-923

Az egyesület célja, feladata:

Tagozataink:

Az egyesület célja, tagjainak szakmai információk nyújtása,
tagok képzése, szakmai érdekképviselete, ezen tevékenységek

Vizsgáló Állomások tagozat: AOE tagnyilvántartás alapján

koordinálása, szervezése. Az egyesület szervezete ezen célok

Szakképzési tagozat: AOE bázis iskolái: 27 db országosan

megvalósítása érdekében tevékenykedik.

Autógáz szerelő tagozat: AOE tagnyilvántartás alapján

Az AOE kiemelten fontosnak tartja a feladatai ellátása folyamán:

a tagok érdekvédelmének a képviseletét,

a speciális szakmai képzés, továbbképzés megvalósítását,
szakmai információs hálózatok (szervezeti, technikai és
kommunikációs)
kialakítását,
szakmai
rendezvények
megtartását, a szakmára vonatkozó (EU normákat figyelembe
vevő) általános és részletes szakmai specifikumok ajánlás
formájában történő kidolgozását, együttműködve a felügyeleti
és ellenőrző hatósággal, annak munkája támogatása érdekében,

tagjainak a vállalkozói tevékenységük gyakorlásához szükséges
információkkal történő ellátását, a tagok érdekeinek
érvényesítéséért alkalmi vagy tartós együttműködéseket köt
más
társadalmi
szervezetekkel,
tagjai
segítségére
szolgáltatásokat működtet az Elnökség által jóváhagyott
szolgáltatási jegyzék alapján.

Szakmai kollégium és érdekegyeztető fórum a szakmaterületen az
egyetlen működő ma Magyarországon. Résztvevői: A tagrendszerben
meghatározó szakmai vállalkozások képviselői; Szakminisztérium
delegált képviselői; Társszervezetek delegált képviselői; Szakhatóságok
delegált képviselői; A Kamara képviselői.

Az AOE céljainak megvalósítása érdekében jogosult:

vállalkozási tevékenységet folytatni, de elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységet nem végezhet; törekednie kell arra,
hogy a vállalkozási tevékenység szorosan a tagi kiszolgáláshoz
illeszkedjen.

Szervezeti felépítés:
Közgyűlés
Felügyelő és Etikai Bizottság
Elnökség
Megyei képviseleteink

Tagok képviselete
3 fő
5 fő
20 fő

Az egyesület tagsága
Az egyesület rendes tag lehet:

az a természetes vagy jogi személy, akinek gépjármű javító
tevékenységre vagy egyéb autós ágazati tevékenységre szóló
vállalkozói igazolványa van,

illetve ezen tevékenységi körrel rendelkező gazdasági társaság és
az Egyesület Alapszabályát elfogadja, tagságának törvényes
akadálya nincs

aki belépési nyilatkozat aláírásával az Egyesületbe felvételét kéri.

aki befizeti az éves tagsági díjat melynek összege 25 000 Ft/év.
Az egyesület pártoló tagsága: pártoló tag lehet minden olyan jogi
személy, aki tevékenységi köre alapján kapcsolódik a gépjármű javító és
egyéb gépjármű javításhoz kapcsolódó tevékenységhez, aki az egyesület
alapszabályát elfogadja és tagságának törvényes akadálya nincs. A
pártoló tagság minden esetben egy naptári évre (január 1 - december 31ig) hívható életre, amelynek a tagdíját az elnökség határozza meg a
tárgyévet megelőző év utolsó elnökségi ülésén hozott határozatával.
Kiemelt pártoló tagjaink:

Robert Bosch Kft.

