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Végy egy üdítőt...

...ami leveri a szendvicset!

 ElÕsZó 

Tavaszi 
megújulás
Tavasszal a természet újjászületik, 
elindul valami, vagyis inkább újrakez-
dődik. Kizöldül a természet, megindul 
a növekedés. Mi emberek is lehetőséget kapunk egyfajta meg-
újulásra. Frissebben vethetjük bele magunkat új dolgokba, te-
vékenységekbe.

Szükségünk is van a megújulásra, hiszen a mögöttünk álló 
időszakban folyamatosan hatalmas energiákat kellett beleten-
nünk abba, hogy megpróbáljunk alkalmazkodni a törvényi elő-
írásoknak, amelyeket az AFE rendszer támaszt az automatás 
társadalommal szemben.

A közelmúltban is megtapasztalhattuk, hogy a rendszer mű-
ködése finoman szólva sem tökéletes, sokszor nagyon megne-
hezíti munkánkat.

Könnyen érezhetjük úgy, hogy fáradunk a küzdelemben. So-
kan közülünk talán azon is gondolkodnak, hogy nem hadakoz-
nak tovább és befejezik tevékenységüket.

Nekik Kossuth Lajos egyik örökérvényű mondását szeret-
ném a figyelmükbe ajánlani: „Soha le nem mondani, soha el 
nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni!”

A MIÁSZ sem adta, és nem is adhatja fel a reményt arra vo-
natkozóan, hogy elérjük, terheinken enyhítsen az illetékes dön-
téshozó!

A tavaszi megújulás minden tagunkat és tisztségviselőnket 
arra kell, hogy buzdítsa, kitartóan menjünk előre a megkezdett 
úton! Ne adjuk fel céljainkat és minden tőlünk telhetőt tegyünk 
meg azért, hogy az AFE egységek havi díja csökkenjen, az éves 
felülvizsgálati díj pedig szűnjön meg.

A változások, megújulások misztérium az, hogy apró dol-
gokkal kezdődnek és közben minden érintett azt tesz hozzá, 
amit tud.

A mi feladatunk sem lehet más, mint hogy lehetőségeinkhez 
képest minél többet tegyünk azért, hogy végre pozitív irányba 
változzanak dolgaink!

Erre kiváló alkalom a májusban megrendezésre kerülő tiszt-
újító közgyűlésünk is, melyre szeretettel és tisztelettel hívjuk 
minden tagunkat!

Lőrincz László
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Sokan ismerik Szalai Gézát. Van, aki személyesen 

találkozott vele szakmai kiránduláson, rendezvé-

nyen, kiállításon valahol Europában. Van, akinek 

meglátogatta a cégét, hogy népszerűsítse a szövet-

ség tevékenységét, esetleg tagfelvétel érdekében 

aggitált. Van, aki csak hallomásból tudja, hogy Ő volt 

az 1994-ben megalakult MIÁSz egyik alapító tagja és 

első megválasztott elnöke két választási cikluson ke-

resztül, vagy értesült róla, hogy 1995-ben az Ő kez-

deményezésére lépett be a magyarországi szervezet 

az Európai Vending Szövetségbe. Van, aki hallott 

arról, hogy elévülhetetlen érdemei voltak a szövet-

ség működési kereteinek kialakításában, a bírósági 

bejegyzés érdekében, az etikai kódex és a szervezeti 

és működési szabályzat megalkotásában. 

1998-tól két évig a Felügyelő Bizottság tagja, majd 

2000-2018-ig az elnökség tagja volt és a pénztárosi 

feladatkört látta el. Öt egymást követő elnök mellett 

biztosította, hogy a szövetség pénzügyi gazdálko-

dása kiegyensúlyozott legyen és elegendő pénzügyi 

forrás álljon rendelkezésre a feladatok ellátása érde-

kében. E mellett lelkiismeretesen felügyelte a szövet-

ség adminisztratív tevékenységét is. Kötelezettségé-

nek érezte, hogy a szövetség megnyilatkozási során 

az automata-üzemeltető kisvállalkozók érdekeit kép-

viselje, hiszen mindennapos problémáikkal nap, mint 

nap Ő is találkozott.

A szövetség külföldi kapcsolatainak kialakításában 

és életben tartásában oroszlánrészt vállalt: 1995. 

óta rendszeresen részt vett az Európai Vending 

Szövetség éves közgyűlésein, több tanulmányutat 

szervezett európai partnerekhez, személyes isme-

retségeinek köszönhetően 2001-ben és 2018-ban 

meghívást kapott az Amerikai Vending Szövetség 

rendezvényeire is. 

Szalai Géza 25 év elteltével átadja a stafétabotot, 

és leköszön a MIÁSZ elnökségben betöltött tiszt-

ségéről. 

Mi, akik ismerjük és szeretjük, hiányolni fogjuk az el-

nökségi ülések alkalmával a mindig mosolygós arcát, 

határozott véleményformálását és kreatív ötleteit.

Ugyanakkor bízunk benne, hogy vérbeli automatás-

ként, a jövőben is számíthatunk ötleteire és javasla-

taira egyaránt!

Lőrincz László

Elnök

MIÁSZ

a szürke eminenciás
25 év után elköszön
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Több mint 22 ország 350 résztvevője vett részt az ese-

ményen a napsütötte spanyol városban, Sevillában.

A rendezvényt az EVA Éves Közgyűlése nyitotta 

meg, amelyet gondolatébresztő konferenciák követtek.

Az első konferencia előadója Victor Küppers gon-

doskodott a megfelelő motivációról, hangsúlyt fektetve 

arra, hogyan dolgozzunk mindennap lelkesedéssel. Ki-

emelte, hogy a cégeknek inspirálniuk kell a saját mun-

katársaikat, hogy elhivatottak és kreatívak legyenek 

a váratlan kihívásokkal és változásokkal szemben.   

A második előadás Amanda Hammettől a millen-

niumi korosztály igényeire fókuszált, és arra, hogyan 

kell a cégeknek megújulniuk azért, hogy továbbra is 

vonzóak maradhassanak a fiatalabb munkavállalóik 

számára. Emellett a konferencia kitért arra a nagymér-

tékű váltásra, amely ezeken a munkahelyeken is vár-

hatók a közeljövőben. 

Az idei EVEX újdonsága az volt, hogy a rendezvény 

délutánján nyitották meg a kiállítást, ami ezen a napon 

direkt az üzleti kapcsolatépítésre fókuszált, közel 50 

standon. 

November 15-én egy klasszikus andalúz farmon 

kulturális gálavacsorát tartottak, flamenco- és lovas 

bemutatóval. A vacsora adott keretet a rangos EVEX 

Díjkiosztónak, amelyre a résztvevők a rendezvény hi-

vatalos App-ján keresztül szavaztak. Szoros verseny 

után megtiszteltetéssel hirdették ki az EVEX Díj 2018. 

évi győzteseit: 

•  Az Év Gépe Díj - Intelligens automata kiegészítők az 

aaEON –tól, invenda Group, selecta és Visa

•  Az Év Fizetési Megoldási Rendszere) -a NaYaX .

EVEX 2018
a vending iparág  
éves közgyűlése

November 16.-án reggel Amanda Hammett egy nagy-

szerű workshop keretében különböző országok fiatal 

fogyasztóit kérdezte az automata-használati szokásairól, 

vásárlásaikról, igényeikről és elvárásaikról, valamint arról, 

hogy ők mit gondolnak, mi növelhetné az automata-érté-

kesítést és üzletet a saját vásárlói csoportjukban. 

Ezután egy másik nagyon érdekes interaktív 

workshop következett az OCS ( irodai kávé szolgálta-

tás) koncepcióról Marvin Van Dijken-tól (Crane MS) az 

EVA OCS Bizottság tagjától. Meghallgatta a résztve-

vők hozzászólásait az iparág ezen, gyorsan növekvő 

szegmensével kapcsolatban a következő bizottsági 

kiadvány szerkesztéséhez, miközben különféle poten-

ciális üzleti stratégiákról beszélt a résztvevőknek.    

Az EVEX célja mindezek mellett természetesen a 

kereskedelmi kiállítás volt, amely a támogatók számára 

kíván lehetőséget adni új üzletkötésekre és termékeik 

promótálására. Érdekes, tartalmas pár napot tudhat-

nak magukénak a résztvevők. Érdeklődássel vrjuk a 

jövő évi rendezvényt.

Gyönyörű napsütéses napokat töltött 
a tagság számos képviselője Sevillában 
2018. november 15-16. között, az európai 
szövetség és az OCS szektor éves 
közgyűlésen, amit ebben az évben az 
ANEDA-val közösen egy nagyszabású 
kiállítás, vásár, konferencia kísért.
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az aFE terheinek csökkentése 
érdekében végzett tevékenység...
A MIÁSZ Elnöksége az elmúlt hónapokban folyama-

tosan több fórumon is erőfeszítést tett az AFE ipar-

ágat sújtó jelentős költségterhek csökkentése érde-

kében, az elvégzett munka összegzése.

 

A megbeszéléseinken, illetve a leveleinkben folya-

matosan megfogalmazásra kerül az 5.000 forintos 

havidíjjal, valamint a 20.000 forintos éves karbantar-

tás díjjal kapcsolatos álláspontunk.

 

Egyértelműen kijelentettük az ismert forgalmi ada-

tok alapján az 5.000 forintos havi díj túlzott, ezt nem 

bírja el az iparág. Felhívtuk az illetékesek figyelmét, 

ha nem történik pozitív irányban elmozdulás akkor 

gépkivonásokkal, vállalkozások átalakításával kell 

számolni, ami azt eredményezi, hogy csökkenni fog 

az adóalap, így kevesebb adó kerül befizetésre.

 

Az ismert forgalmi adatok ismeretében, arra hivatko-

zással kértük az 5.000 forintos havidíj csökkentését.

 

A MIÁSZ Elnöksége 2018. december 18.-án a Pénz-

ügyminisztérium részére a „Minimális felügyeleti 

szolgáltatás hatósági árának a felülvizsgálata (2018)" 

tárgyban az 5.000,-Ft/AFE hatósági ár felülvizsgála-

tára irányuló megkeresésükre 1.500-2.500,-Ft / AFE 

/ hó hatósági árat fogalmazott meg javaslatában. 

Sajnálatosan a Minisztérium részéről nem kaptunk 

választ, a jogszabály sem változott ezen a téren.

 

Az éves felülvizsgálattal összefüggésben egyértel-

műen kiállunk azon véleményünk mellett, hogy az 

abszolút felesleges ugyanis, ha az AFE nem működik 

azt a rendszer látja. Tehát nincs szükség helyszíni 

ellenőrzésre. Így a 20.000 forintos díjat az iparág fe-

leslegesnek tartja. Ennek megszüntetése érdekében 

Pénzügyminiszter Úrtól kértük a 36/2016. NGM ren-

delet módosítását az éves felülvizsgálattal kapcsola-

tosan, annak érdekében, hogy a Postának ne legyen 

jogalapja az ÁSZF-ben azt megjeleníteni.

 

Továbbá kértük az üzemeletetők adminisztratív ter-

heinek csökkentése érdekében az úgynevezett egy-

kapus ügyintézést bízva abban, hogy annak elfoga-

dása esetén a felügyeleti szolgáltató végzi el teljes 

körűen az AFE-val kapcsolatos adminisztrációt, ezt 

a javaslatunkat a NAV is támogatja.

 

2018. július 01.-től megtörtént az automata beren de-

zések bekötése, az AFE-k részéről folyamatos az adat-

továbbítás a NAV felé. A NAV a MIÁSZ részére a forgal-

mi adatokról tájékoztatást nyújt, továbbá a honlapján 

megjelenítette az automataüzemeltetés szabályait.

 

A sajtó felé is hallattuk hangunkat az AFE-val kapcso-

latos nehézségeinkről 2019. 03. 19.-én a Világgaz-

daság, Elkerülnék az áremeléseket címmel (https://

www.vg.hu/vallalatok/szolgaltatas/elkerulnek-az-

aremeleseket-2-1412332/), továbbá az 2019.03.28.-

án az INDEX, Leállt az automaták NAV-os rendsze-

re, a szövetség kompenzációról egyeztet címmel 

(https://index.hu/gazdasag/2019/03/28/automata_

posta_nav_leallas/) közölte gondolatainkat.

 

A kötelező beszerelést követő időszakban sok-sok 

problémás megkeresés érkezett a MIÁSZ-hoz. A ve-

lünk megosztott gondokat igyekszünk az illetékesek-

hez eljuttatni. Így túlléptünk az eddigi területeken és 

egy figyelemfelkeltő összefoglaló levélben adtunk 

tájékoztatást a Miniszterelnök Kabinetfőnöke részére 

egyben az e-közigazgatással és az állami informatikai 

fejlesztéssel kapcsolatos kormányzati tevékenységgel 

összefüggésben kértük aggályaink orvoslását.

 

Március végi nagyszámú automatát érintő AFE prob-

lémáról levélben adtunk tájékoztatást a Magyar Pos-

ta Zrt. illetékese részére, továbbá a Magyar Posta 

Zrt. felett tulajdonosi jogot gyakorló Tárca nélküli Mi-

niszter felé, jeleztük a helyzetet a Pénzügyminisztéri-

um részére is. Az elküldött levelekben hangot adtunk 

Tagságunktól érkezett észrevételekről, és egyeztető 

megbeszélést kértünk az illetékesektől, ahol min-

denre kiterjedően tudunk tájékoztatást adni az AFE 

működése során megszerzett tapasztalatainkról.

 

Davola József
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2016. májusban vette kezdetét a Mastercard-al 

közös együttműködés ahol a cél a bizalomépítés 

és a kártyás fizetés népszerűsítése volt az ital-és 

áruautomatákban is. A program sikerességét az el-

fogadó partnerek érezhetik, akiknél ugrásszerűen 

megugrott az érdeklődők száma a terminálok iránt.  

A  Szövetség 20 terminált bocsátott térítésmente-

sen a tagok részére, hogy kötelezettségek nélkül 

bele tudjanak kóstolni a cashless előnyeibe. 

A tavalyi évben a Spoon hajón több alkalommal 

tartott a MIÁSZ a Mastercard támogatásával kon-

ferenciát ebben a témában, ahol a szakmai hazai 

képviselői tudtak bemutatkozni. Előadást hallhattak 

a résztvevők többek között az OTP Banktól, az In-

genicotól, a Coffee Drink Systems Kft-tól.,a Nayax-

tól, Mastercardttól. A MOHAnet és Tekinvest cég 

izgalamas jövőképeket vetített elénk.

A Szövetség fontosnak tartja segíteni a tagsá-

got, alternativákat, üzleti lehetőségeket muttatni. 

Rendezvényeink alkalmával megismertettni egy-

mással a lehetséges üzleti partnereket.

Hálásak vagyunk a Mastercard bizalmáért és a tag-

ság kiemelet érdeklődéséért az új lehetőségekre.

EDUCaTiON 
konferenciák 
a spoon hajón
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A partnerek közötti együttműködés keretében idén ötödik alkalommal kerül 

megrendezésre az Eu’Vend & Coffeena kiállítás 2019. május 5-11. között.

Az Eu’Vend 2003 óta szokásosan, kétévente Kölnben, 

majd 2011 óta a Coffeena –val közösen került megren-

dezésre. 2017-ben 22 ország 188 kiállítója szerepelt, 

ahol többezer látogató élhetett a lehetőséggel, hogy az 

automatakereskedelem és a kávé kérdéseiben új infor-

mációkhoz és megrendelésekhez jusson, kapcsolatait 

bővíthesse. 

A 2019. évi rendezvényre is számos cég jelezte 

részvételi szándékát az ágazathoz kapcsolódó terü-

letekről, beleértve az automatagyártás kulcsszerep-

lőit, az irodai kávégépek gyártóit, a fizetési-rendsze-

rek képviselőit és termékbeszállítókat. 

Idén az Eu’Vend & coffeena az irodai kávé-szol-

gáltatásokra (OCS/Office Coffee Segment) helyezi 

a hangsúlyt.

Az újonnan kialakított Office Lounge területén ne-

ves cégek mutatják be az irodai ügyfeleknek és alkal-

mazottaknak nyújtott megoldásaikat az új trendek és 

koncepciók mentén. A Német Kávézók Szövetsége is 

növekedési lehetőségeket lát ezen a területen, miután 

az éves kávéfogyasztások egynegyed részét az ott-

honokon kívüli fogyasztás adja – emelkedő trendek-

Eu’Vend & Coffeena

aVa – 90 évet ünnepelünk!

EmlÉkEZÜNk a mÚlTra, FOrmálJUk a JÖVŐT
Vezetői szimpózium és Ünnepélyes 90. Évforduló – 2019 junius 13.14. – London Hilton Metropole

Csatlakozzon és legyen részese a jövőnek. Építse 

kapcsolatrendszerét, üzletét!

2019 junius 13. Csütörtök – AVA ünnepség 1928-2018

Az AVA 90. évfordulója alkalmából stílusosan egy fer-

geteges party keretében. Túl jó ahhoz, hogy kihagyja!  

Junius 14. Péntek – Egésznapos prezentációk, vitafó-

rum, termékbemutatók és ingyenes workshop-ok. 

Vezetői Szimpózium, szemináriumok. Tanuljon a ve-

zetőktől, találkozzon üzleti partnerekkel és leendő 

ügyfelekkel. Maradjon lépéselőnyben a piacon! 

•  Népszerű előadók vitatják meg a kihívásokat és az 

új trendeket: A technológia / a tápanyagok / mű-

anyagfelhasználás / valamint a Brexit témáiban.

•  Gyakorlati workshopok arról, hogyan fordítsuk át 

a nehézségeket igazi lehetőségekké

-  az eszközök új törvényi szabályozásairól 

-  az új gáztörvényekről: hogyan maradhatunk kom-

patibilisak költséghatékonyan

-  lízing- és szerződéskötési tanácsok

•  Találkozzon az iparág vezetőivel, beszállítókkal és 

ügyfelekkel

•  + Esély arra, hogy nyerjen egy utazást a NAMA 

2020 nemzetközi kiállítására (USA) 

Találkozzon az angol automatás szövetség csapatá-

val és a több mint 400 vending iparági üzleti szerep-

lőjével.

Az eseményről további információk és regisztrálás: 

https://www.the-ava.com/events/67/ava-live/

kel. A mennyiséget tekintve a munkahelyek adják az 

otthonokon kívüli értékesítési piac majdnem két har-

madát. Jelenleg a cégek majdnem 60%-a kínál kávét 

az alkalmazottainak – térítéssel vagy ingyenesen. Ez 

azt jelenti, hogy a munkaadók 40 százaléka tovább-

ra sem biztosít kávét. Az Eu’Vend & coffeena komoly 

üzleti lehetőséget lát tehát az OCS piacon, ezért új 

termékekkel mutatkozik be, amelyek könnyen integ-

rálhatóak az irodai, hotel vagy kórházi területeken.

A kiállításon a felügyelet nélküli kiskereskedelem 

más trendjei is megjelennek, mint például mégtöbb ma-

gas minőségű termék a nem-élelmiszer árusításban.  

A korábbiakhoz hasonlóan az European Vending & 

Coffee Service Association idén is megosztja a standját 

a Német Automata Szövettséggel (BDV) – az Eu’Vend 

szponzoraként, hogy tájékoztatást nyújtson a folyama-

tos munkájukról és kapcsolatot tartson a tagjaival. 

Az EVA is részt vesz az eseményen. Előadásán az 

európai piac legújabb trendjeit és számait mutatja be.

További információt az Eu’Vend & coffeena 2019 

rendezvényéről az alábbi linken talál: http://www.eu-

vend-coffeena.com/EuVend_coffeena/index-2.php



Az Ingenico Group iSelf családja
rugalmas bankkártyás fizetési
megoldás minden automatába

Ingenico Group iSelf csalàd

• Bevételét látványosan növeli

• Megfelel a legszigorúbb
biztonsági előírásoknak

• Egyszerűen integrálható minden
automatába 

• Az automaták üzemeltetését
gazdaságosabbá teszi

www.iself-service.ingenico.com/

iUC180B iUP250 iUR250 iUC150
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92019/1 [április]       MIÁSZ HÍRLEVÉL     

Az Ingenico Group iSelf családja
rugalmas bankkártyás fizetési
megoldás minden automatába

Ingenico Group iSelf csalàd

• Bevételét látványosan növeli

• Megfelel a legszigorúbb
biztonsági előírásoknak

• Egyszerűen integrálható minden
automatába 

• Az automaták üzemeltetését
gazdaságosabbá teszi

www.iself-service.ingenico.com/

iUC180B iUP250 iUR250 iUC150

ING_ANN_iSelf 200x280_3  23/09/14  09:42  Page1

E s E m É N Y

A tavalyi bál sikerén felbuzdulva vágtunk neki az ez-

évi rendezvényünknek.

Kellemes hangulatú zenei műsorral kezdődött az 

este Boggie jóvoltából, ahol magyar és francia nyel-

vű szerzeményeket hallhattunk tőle. A vacsora vé-

geztével a CoolMiners zenekar biztosította a ritmust 

a mulatnivágyóknak. A bálon a résztvevők kedvenc 

időtöltése a portré-karikatúra rajzoltatása volt, a vic-

ces rajzok jó emlékként meg is maradtak a vállalkozó 

szellemű vendégeknél.

Örömünkre szolgált a nagylétszámú társaságok jó 

kedve az est alatt, találkozzunk a következő bálon is!

masterCard-miásZ üzleti bál 2019
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NapirEND:

   Jelenléti ív aláírása

 1.  Megnyitó.

 2.  Határozatképesség megállapítása.

 3.  Levezető Elnök megválasztása.

 4.  Jegyzőkönyvvezető (1 fő) és jegyzőkönyv hitele-

sítők (2 fő) megválasztása.

 5.  Szavazatszámláló bizottság felkérése (3 fő), 

megválasztása.

 6.  Napirendi pontok ismertetése.

 7.  Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról.

 8.  Elnöki beszámoló a 2018-ban kitűzött célokról 

és azok megvalósításáról.

 9.  Szavazás az elnöki beszámoló elfogadásáról.

 10.  Pénzügyi beszámoló a 2018. évről.

 11.  Felügyelő Bizottság beszámolója.

 12.  Szavazás a 2018. évi pénzügyi és felügyelő bi-

zottsági beszámoló elfogadásáról.

 13.  A 2020. évi munkaprogram ismertetése.

 14.  A 2020. évi költségvetés ismertetése.

 15.  Hozzászólások.

 16.  Szavazás a 2020. évi munkaprogramról és a 

2020. évi költségvetésről.

 17.  Alapszabály módosítási javaslatok ismertetése.

 18.  Szavazás az Alapszabály módosítási javaslatokról.

 19.  A jelenlegi elnökségi tagok mandátum lejártának 

bejelentése.

 20.  A Felügyelő Bizottság kettő tagjának lemondás 

bejelentése.

 21.  A Jelölő bizottság beszámolója.

 22.  Elnökségi tagjelölt állítás.

 23.  Felügyelő Bizottság tagjelölt állítás.

 24.  A jelöltek bemutatkozása.

 25.  Az új elnökségi és felügyelő bizottsági tagok 

megválasztása.

  Szünet.

 26.  Az új elnökségi és felügyelő bizottsági tagokra 

beérkezett szavazás eredményének ismerteté-

se.

 27.  Elnökségi tagok közül az elnök megválasztása. 

Az új elnök és a pénztáros személyének beje-

lentése.

 28.  Az előző Közgyűlést követően belépett új tagok 

rövid bemutatkozása.

 29.  A közgyűlés bezárása.

Az összeállított anyagokat a MIÁSZ Elnöksége 2019. 

03. 22.-i ülésén pontosította, megvitatatva és azt kö-

vetően kerül megküldésre a Tagság számára.

A MIÁSZ közgyűlés meghívóját és napirendjét, meg-

hatalmazást csatoltan megküldjük.

Kérjük, hogy jelenlétükkel és szavazataikkal járulja-

nak hozzá a közgyűlés sikeres lebonyolításához.

személyes megjelenésükre vagy sajnálatos távol-

létük esetén meghatalmazásukra feltétlenül szá-

mítunk!

Tisztelettel:

Dr. Davola József

a MIÁSZ főtitkára

Lőrincz László

a MIÁSZ elnöke

mEGHÍVó
a miásZ éves közgyűlésére és Tisztújító közgyűlésére
a kÖZGYűlÉs iDŐpONTJa: 2019. május 06.-án, hétfőn, 11.00 órakor

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre ugyanaznap, 2019. május 06.-án, 

hétfő 11.15-kor kerül sor a megadott helyszínen, amely közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő ügyekben, 

a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

a kÖZGYűlÉs HElYsZÍNE: KLÁRIS Iroda Hajó 1137 Budapest, Carl Lutz 29.

(A parkolási lehetőség az Irodahajó környezetében, innen könnyen megközelíthető a hajó:  
Újpesti rakpart 28-30. –Ipoly utca 1., – Ipoly utca 4. – Pozsonyi út 38-54.)

iDŐpONTJa: 2019. május 06. hétfő 11.00
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Hirdetési lehetőségek a Hírlevélben

A hirdetési anyagot - nagy felbontású  
.jpg vagy nyomdai minőségű  
.pdf formátumban kérjük eljuttatni  
a miasz@miasz.hu  e-mail címre.

ÁRAINK: 
MIÁSZ tagoknak:
Borító 40.000 Ft + áfa
1/1 oldal 30.000 Ft + áfa
1/2 oldal 15.000 Ft + áfa
1/4 oldal 7.500 Ft + áfa

Nem szövetségi tagoknak:
Borító 80.000 Ft + áfa
1/1 oldal 60.000 Ft + áfa
1/2 oldal 30.000 Ft + áfa
1/4 oldal 15.000 Ft + áfa

Anyagleadás:

Az Angyal Irodaház Kft. tájékoztatta a Szövetség 

Elnökét, hogy az Angyal Irodaház, 1094 Budapest, 

Angyal utca 1-3. , amelyben bérelt Irodánk, székhe-

lyünk 2. emelet 220-as szoba, teljeskörű átalakításra 

kerül, így bérleti szerződésünket 2019. március 31.-

el megszüntetik.

A MIÁSZ Elnöksége a Szövetség folyamatos 

működésének biztosítása érdekében megfelelő iro-

dahelyiség felkutatásába kezdett, a lehetőségek kö-

zül a KLÁRIS Irodahajó-t választotta, amely a Kláris 

Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-120359, székhely: 2097 Pilisbo-
rosjenő, Patak u.12.) tulajdonában áll. 

Az új iroda kiválasztásánál fontos szempont volt, 

hogy a célnak megfelelő, kisméretű helyiséget talál-

junk, megfizethető áron. A Klaris irodahajó nagy elő-

nye, hogy előzetes egyeztetést követően lehetőség van 

arra, hogy rendezvényeket tartson szövetségünk a hajó 

konferenciateremében. Ez jelentős költségmegtakarí-

tást fog jelenteni az életünkben, hiszen nem kell más 

helyszíneken termet bérelni alkalmaink megtartásához.

Az iroda tulajdonosa nyilatkozatban hozzájárult, 

hogy a Magyar Ital és Áruautomata Szövetség a Kláris 

Irodahajó, 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29 szám 

alatti U-10348-50 nyilvántartási számú irodahajóként 

működő úszómű felső szintjén található 12-es számú 

irodát székhely céljára, határozatlan időre bérbe vegye, 

használja.

A MIÁSZ Elnöksége az iroda használatra 2019. 

január 15. napjától határozatlan időre Bérleti Szerző-

dést kötött. Az Angyal Irodaházból a KLÁRIS Iroda-

hajóra történő költözés megtörtént.

 

a miásZ székhelyének és levelezésének címe:

Magyar Ital és Áruautomata Szövetség

KLÁRIS Iroda Hajó, 

1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.

(A parkolási lehetőség az Irodahajó környezetében, innen 
könnyen megközelíthető a hajó: Újpesti rakpart 28-30. –
Ipoly utca 1., – Ipoly utca 4. – Pozsonyi út 38-54.)
 

Tisztelt Tagjaink!

Tisztelettel:

Dr. Davola József

a MIÁSZ főtitkára

Lőrincz László

a MIÁSZ elnöke




