
MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG



A A KÁVÉKÁVÉ ÉLVEZETEÉLVEZETE AA POHÁRRALPOHÁRRAL KEZDŐDIKKEZDŐDIK

Ezzel a szlogennel mutatta be az olasz DOPLA PAP cég a kölni
Eu`Vend 2011 vásáron az új Designer Vending  poharait.

Az európai vendingcégek olyan mértékben érdeklődtek az új 
poharak iránt, hogy a DOPLA elhatározta az azonnali gyártás
megkezdését, melynek következtében már Magyarországon is
azonnal rendelhető az új sorozatból minden formátumban. 

Így 80cc, 166cc, 1.5 Thermo és 1.8 Thermo.

A 80cc és a 166cc formátumok alkalmasak arra, hogy a vevők saját
ízlésük és igényük szerint szöveget nyomtassanak rá.

A DOPLA által gyártott
poharak a legszigorúbb

európai ellenőrzési 
rendszereknek vannak

alávetve, úgy mint 

UNI EN ISO 9001:2008, 
valamint

UNI EN ISO 4001:2004.

További információk, mintakérés, árajánlat, valamint megrendelés 
az alábbi telefonszámokon:
Olasz és német nyelven: +39 3357 469 034
Angol nyelven :                +39 0422 388659
Magyar nyelven:               +36 20 583 30 45

LEGYEN ÖN IS KAPCSOLATBAN A DOPLÁVAL ÉS
VÁSÁROLJA A POHARAKAT KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
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TARTALOM:

Beveztõ 3. oldal

EVA hirek 4. oldal
PRIV az EVA új tagja 

Az EVA új elnöke:
Arnaud Edgar van Amerongen

MIÁSZ hirek  4.–5. oldal
Erzsikét búcsúztatjuk, 

bemutatkozik az új irodavezetõ

Tagsági hírek 6–8. oldal
Jó tudni: Termékdíj összefoglaló

Új belépõnk: Nayaxvend 

Események  9. oldal
Vending Konferencia és Taggyûlés

Kiállítások  10. oldal
Venditalia / Naptár 

Kiállítások 2012-ben 

Apróhirdetések 11. oldal
Hirdetési lehetõségek és árak 

MEGÚJULÁS...
Az új év beköszöntével változásra ébredt a Szövetség: 

új irodavezetõ érkezett a MIÁSZ irodába, több, mint 12 év után 

Erzsike nyugdíjba ment, jól feldobva a labdát az új érkezõnek. Hi-

szen õ volt a bástya, a stabil, biztos pont, akit mindenki a jól meg-

szokott módon, mindig a helyén és a helyzet magaslatán talált.

De ha már így alakult, nézzük a jó oldalát, mint lehetõséget, 

az elkövetkezendõ évek kihívásaira való elõkészületeket.

Megújult a hírlevél is mint láthatják, és gondolkodásmódjában is ki-

csit más lett. Szeretnénk interaktívabb, a közösséget egyre jobban 

az aktuális igényeinek megfelelõen szolgálni. Várjuk szeretettel a 

kezdeményezõ gondolatokat amelyek közérdeklõdésre tarthatnak 

számot és konstruktív módon mozdítanak elõ hasznos témákat.

Bízunk abban, hogy a tagság ilyen módon való összetartása 

a szakmai eseményeken való találkozásokon túl is megerõsíti 

a szövetséget, és azáltal hogy a hétköznapok problémáin ke-

resztül jobban megismerhetjük egymást, az érdekképviseletre 

fordított munkánkat is egyre inkább empatikussá és így hatéko-

nyabbá teszi. 

Továbbfejlesztett hirdetési konstrukciót alakítottunk ki, a borítón 

lévõ hirdetési lehetõséggel és az ingyenes apróhirdetésekkel is. 

Tavasszal rendezvényekbõl sem lesz hiány, hiszen hamaro-

san a Venditalai nyitja kapuit, ahová a Szövetség tagjait is vár-

juk tanulmányutunk keretében. Megrendezésre kerül Vending 

Akadémiánk és Éves Taggyûlésünk. neves elõadókkal, sokakat 

érintõ témákkal készülünk az eseményre, témánk a Holnap, mint 

lehetõség lesz. Februári vitafórumon is azt tapasztaltuk, hogy 

a résztvevõ cégek elég elkeseredettek a jelenlegi gazdasági 

helyzettõl, de igyekszik mindneki talpon maradni, próbál árakat 

emelni és új gépekbe beruházni, hacsak a gépek 10%-át tudja 

is lecserélni. Tavaszi rendezvényünkön szeretnénk a tagsá-

got meggyõzni arról, hogy vannak és lesznek is újabb ötletek, 

lehetõségek. Érdemes kitartani és együtt gondolkodni!

Addig is kellemes és hasznos idõtöltést kívánunk.

Tisztelettel: a hírlevél szerkesztõsége.

Képeslapok a nagyvilágból
Kiadványunkban mintegy ötlet-
adó vagy gondolatindító céllal 
kis színes egy képes és képalá-
írásos rovatokat helyeztünk el.
Ha van saját kedvencük, küld-
jék be! A legjobbakat örömmel 
megjelentettjük.

Képeslapok a nagyvilágból

Szépségápolási automata
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 BelépÕ 

PRIV AZ EVA ÚJ TAGJA 
A Romániai Ital- és Áruautomata Foglalkoz-
tatói Szövetség a PRIV 2011. decemberé-
ben csatlakozott az EVA-hoz. A Szövetség 
hivatalosan 2011 augusztusában jött létre 
azzal a céllal, hogy védelmet nyújtson a romániai ital- 
és áruautomata iparág és annak üzemeltetõi számá-
ra a hátrányos nemzeti jogszabályokkal szemben. 
A PRIV célja az egységes fellépés, valamint azt sze-
retnék elérni, hogy a román hatóságok felé az iparág 
fontos képviselõjeként jelenjenek meg. A szövetség 
elnöke Victor Marin, aki egyben az automatikus fi ze-
tési megoldásokat kínáló Danemer romániai vállalat 
ügyvezetõ igazgatója is. 
A Szövetség 27 taggal rendelkezik, akik többnyire nagy 
üzemeltetõ vállalatok, ital- és áruautomák beszállítói 
és importõrei, valamint szoftverfejlesztõ cégek. 
A MIÁSZ nagy örömmel üdvözli az EVA új tagjai kö-
zött a román szövetséget! 

 megválasztás 

AZ EVA új elnöke 
Arnaud Edgar van Amerongen
Brüsszelben 2011. december 12-én megtartott tisztújí-
tó taggyûlésen Arnaud Edgar van Amerongen lett az 
EVA új elnöke. Alelnöknek Carlo Mayert választották. 
Amerongen 1989-ben kezdte pályafutását a Continental 
Can Europe-nál. (csomagolás technikával foglalkozó cég). 
2008 óta 50%-os tulajdonos az Aequator AG-nek, melynek 
ügyvezetõje igazgatója is.
A MIÁSZ is szívbõl gratulál és sikeres munkát kíván az 
elnöknek és alelnöknek.

 közössség 

MIÁSZ vitafórum
Vitafórumot tartott a szövetség február 13-án abból a 
célból, hogy megvitassa az iparág jelenlegi helyzetét, 
kilátásait. Többek között szóba kerültek a 2012-es jog-
szabálybeli változások, a termékdíj és az új cafetéria 
rendszer is. A jelenlévõk egyetértettek abban, hogy 
szükséges lehet a fi zetési rendszerekben új technoló-
giák bevezetésére, a telemetria elterjesztésére.
2012-tõl az automatákból történõ étel- és az ital-
szolgáltatás adókedvezménye megszûnt a cafetéria 
rendszerben, ezzel jelentõs piacvesztést okozva az 
iparágnak. A jelenlévõk és az elnökség is egyetértett 
azzal, hogy minél elõbb orvosolni kell a kérdést. Már 
meg is tettük a hivatalos lépéseket és reményeink 

szerint hamarosan jobb irányban alakulnak a dolgok! 
A 2012-es jogszabályok jelenlegi állapotáról a fõtitkár 
úrtól olvashatnak egy kifejtõ cikket.
Szeretnénk rendszeressé tenni ezen találkozókat, 

hogy mind a tagság mind az 
elnökség számára közvetlen 
visszajelzés legyen az aktuális 
problémákról, igényekrõl.
Minden résztvevõknek köszön-
jük a segítségét! 

Egy iPod automata!
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 köszönet 

Erzsike búcsúztatása
Élj soká! és legyen élted,

Mint derûs nap, tiszta, víg,

Mely piros hajnalból támad,

S ismét abban áldozik.” 
                                                ARAny JÁnoS 

 
Kolléganõk, kollégák, köztük számos rég 
nem látott, egykori kedves Tagtársunk né-
pesítette be a Stefánia Palota különtermét. 
nem szokványos Elnökségi ülésre jöttek 
össze, hanem emlékezésre, köszöntésre. 
Az ok, ami a kedves, mosolygós társasá-
got összehozta, mondható akár szomorú, 
akár örömteli alkalomnak is (ki hogyan éli 
meg): Kolléganõnk, régi munkatársunk, 
titkárságvezetõnk, Kónya Attiláné Erzsike 

munkaviszonya 2011.12. 31. napjával a MIÁSz-nál megszûnt. 
nem akármilyen munkaviszonyról van szó: Bizony, régen volt, 1999-
ben, amikor ez a hivatalos munkaviszony kezdõdött. A Szövetség 
taglétszáma, az Elnökség összetétele, sõt székhelye azóta többször 
is változott, Erzsike beosztása, a Szövetséghez tartozása változatlan 
maradt az elmúlt 12 esztendõben. 
Fényképek, korábbi emlékezetes események szórakoztató, zenés kive-
títésével kezdõdött az ünnepség: az egykori jelenetek, arcok kellemes 
emlékeket idéztek fel. Ez-
után a jelenlévõk részérõl 
köszöntõk hangzottak el s 
emlékül néhány ajándék 
átadására került sor. Sok 
csokor virág töltötte be a 
téli idõben váratlanul nap-
sugarassá vált termet. 
Az ünnepség minden 
résztvevõje mondott, írt 
köszöntõ, köszönõ soro-
kat Erzsikének, emlékül.
Finom ebéd következett, 
majd a délutánba nyúló 
kellemes beszélgetéssel ért véget a nyugdíjas búcsúztató.
Álljon itt azok névsora, akik Erzsike búcsúztatóján részt vettek: A tel-
jes Elnökség, valamint Ábrányi Tamás, Csapláros László, Eglmayer 
Péter, Hieber Zoltán, Dr. Buda Beatrix, Davola József, Bélai Katalin.
Köszönet minden résztvevõnek, aki idejét arra szánta, hogy Erzsikétõl 
méltó módon elköszönjön.
nyugdíjba vonulása alkalmából - ezúton is - szeretettel köszöntjük 
Erzsikét. Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthat-
tunk Rá és munkájára.

Jó egészséget, szép nyugdíjas éveket kívánunk!  

 irodavezetés 

Tímea az irodában
nagy szeretettel köszöntök mindenkit! 
Örömömre szolgál, hogy januártól itt dol-
gozhatok a Magyar Ital- és Áruautomata 
Szövetségben! 
Biatorbágyon élek férjemmel, aki grafi-
kusként dolgozik, 3 gyermeket nevelünk, 

7 éves Zitát, 4 éves Gergõt 
és 2 éves Artúrt. Megtisz-
teltetés számomra, hogy a 
Magyar Ital- és Áruautomata 
Szövetség adott lehetõséget 
arra, hogy több évi gyerek-
nevelés után visszatérjek a 
munka világába. Ezért na-
gyon hálás vagyok, és re-

mélem sikerül megfelelni az elvárásoknak. 
Gyermekeim születése elõtt két évet a VIVA tv-
nél dolgoztam producerként, ezt megelõzõen 
az Elle magazinnál voltam marketinges 
2001-2003 között. A Közgazdaságtudományi 
Egyetem francia fõiskola szakán végeztem 
(ESIAME) tanulmányaimat 1998 - 2001 kö-
zött marketing szakon. Ennek köszönhettem, 
hogy a második és negyedik félévet Fran-
ciaországban végezhettem el. Utolsó félév-
ben gyakornokként dolgoztam az AM Foods 
svédországi italautomata töltõanyag gyárá-
ban (jelenleg Barry Callebaut). Az érettségi 
után pár évet egy automatás cégnél dolgoz-
tam üzletkötõként, így nem idegen teljesen a 
szakma számomra.
Gondolom sokaknak furcsa a változás, 
ahogy nekem is, hiszen Erzsike annyira 
együtt élt a Szövetséggel, tudom, hogy 
nem lesz könnyû pótolni a hiányát, de min-
dent megteszek majd érte! 

FÉLÉVES MOL STATISZTIKA
Január elején megkaptuk a MOL kimutatását a MIÁSZ 
tagok 2011. II. féléves üzemanyag fogyasztásáról. 
A féléves összes fogyasztás, 10 cég részérõl: 109.729 
liter volt. Mivel a 2.-Ft/l forgalmi jutalék feltétele a fél-
évente minimum 300.000 liter üzemanyag vásárlása, 
így most sem illet meg bennünket a visszamenõleg 
számlázandó jutalék, amelyet egyben számláztak vol-
na a MIÁSZ részére. 

Elnökségi döntés alapján ez az összeg - a fogyasztás 
arányában került volna továbbszámlázásra a tagjaink 
részére. Természetesen a szövetség tagjai ezután is 
kapják az 1.- Ft/l kedvezményt a kiszámlázott meny-
nyiség után, minimum 500 liter/hó vásárlás esetén.
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A B C

Vámtarifaszám

Megnevezés Vámtarifaszám 
és HR alszám

KN 
alszám

5. Elektromos, elektronikai 
berendezések

5.8. Adagoló automaták

5.8.2. Automata elárusítógép (így külö-
nösen postai bélyeg, cigaretta, 
étel vagy ital árusítására), bele-
értve a pénzváltó gépet is:

5.8.2.1 Automata italárusító gép 
beépített melegítõ- vagy 
hûtõkészülékkel

8476 21 00

5.8.2.2. Más elárusító automata beépített 
melegítõ-, hûtõkészülékkel

8476 81 00

Mint arról már 2011.-ben beszámoltunk, új környezetvédelmi termékdíj 
törvényt fogadott el az Országgyûlés 2011. június 27.-én, környezet-
védelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényt (a továbbiakban: 
Törvény), amely a Magyar Közlöny 75. számában (2011. július 4. hétfõ) 
jelent meg.

2011. év végén, december 29.-én született meg a környezetvédelmi ter-
mékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet). Ezzel teljessé vált az új 
szabályozás, amelyet jelen cikkben mutatunk be Tisztelt Tagjaink számára.

Az OKSZ szervezésében 2012. január 24.-én, az új szabályváltozásokkal 
kapcsolatosan megtartott szakmai fórumon vettem részt, ahol Vadász 
Sándor úr az OKSZ Környezetvédelmi Szakbizottságának elnöke és Dr. 
Kiskovács Miklós úr környezetvédelmi szakértõ (Greentax Kft) mutatta 
be a változásokat.

A Törvény hatálya a termékdíjköteles termékre és a termékdíjköteles 
termékkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki. Termékdíjköteles 
termékek közé tartozik: az akkumulátor, a csomagolóeszköz, az egyéb 
csomagolószer (csomagolószer); az egyéb kõolajtermék; az elektromos, 
elektronikai berendezés; a gumiabroncs és a reklámhordozó papír.

A termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét a 2010. 
január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint a Törvény 1. mellékle-
te határozza meg, amelybõl iparágunkat érintõ területet emelem ki:

1. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez
Termékdíjköteles termékek, anyagok köre
Termékdíjköteles egy termék, ha az alábbi táblázatban meghatározott 
vámtarifaszámok alá tartozik és az adott termékdíjköteles termékcso-
port e törvényben meghatározott fogalmának is megfelel.

Továbbá a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (csomagolószer) 
vonatkozásában a termékdíjköteles termékek, a Törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben szereplõ csomagolószer-katalógus kód-
számaival kerülnek meghatározásra. Ezek megtalálhatóak a Rendelet 1. 
melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez, A) cím, Csomagoló-
szer Katalógus, II. Csomagolószer Katalógus kódjai (CsK kódok) részben.

A területünket érintõ termékdíjköteles termékek értelmezése:
Elektromos, elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó 
feszültségû, illetve 1500 V egyenfeszültségû árammal mûködõ berende-
zés, amelynek rendeltetésszerû mûködése elektromágneses mezõktõl 
vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mezõ, illetve 
villamos áram elõállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is.

Csomagolás:
a) valamennyi olyan tétel, amelyet a termelõ vagy a felhasználó valamely 
termék (a nyersanyagtól a feldolgozott termékig) befogadására, meg-
óvására, kezelésére, szállítására és bemutatására (csomagolási funkció) 
használ, ideértve az ugyanilyen célra használt egyszer használatos tételt,
b) az a) pontban meghatározottaknak - a csomagolás által biztosított 
egyéb funkciók sérelme nélkül - megfelelõ tételek, kivéve, ha az adott 
tétel a termék szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartá-
sához vagy megõrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és 
az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy 
értékesítésre szánták,
c) a forgalmazás helyén történõ megtöltésre tervezett és szánt, illetve a 
forgalmazási helyen eladott vagy megtöltött, csomagolási funkciót ellátó 
egyszer használatos tételek,
d) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási 
funkciót ellátó kiegészítõ elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves 
részét képezik, és az egyes alkotóelemeket együttes fogyasztásra vagy 
értékesítésre szánták; a csomagolásba beépülõ egyéb összetevõket és 
kiegészítõ elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyik-
be azokat beépítették.

Csomagolóanyag: a csomagolóeszközök elõállítására, illetve az ideig-
lenes védõburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti 
anyagok gyûjtõfogalma.

Csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, 
egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetû - 
általában ipari, vagy szolgáltató jellegû tevékenység keretében elõállított 
- ideiglenes védõburkolat, továbbá a raklap.

Csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítõ vagy járulékos 
részeként felhasználható - így különösen záró, rögzítõ, párnázó, díszítõ 
- elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötõ anyag, 
hordfogantyú, ragasztó gyûjtõfogalma.

Egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolási segédanyag;
A termékdíj-kötelezettség teljesítése a bejelentési és nyilvántartásba 
vételi kötelezettségnek történõ megfelelésen alapul. A kötelezett a 
termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét a vámhatóságnál 
annak megkezdésétõl számított 15 napon belül bejelenti, továbbá 
nyilatkozik arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést 
teljesítõként vagy termékdíjátalány-fizetésre jogosultként teljesíti.

Egyéni hulladékkezelés: az akkumulátor, a csomagolóeszköz, az egyéb 
csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer), az elektromos, 
elektronikai berendezés, a gumiabroncs termék- és anyagáramából 
keletkezett hulladék
a) magánszemély vevõtõl a kötelezett telephelyén történõ saját gyûjtése, 
ideértve a kötelezettnek a termék forgalmazását végzõ kereskedelmi egy-
séggel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történõ gyûjtését, illetve

Újraszabályozott termékdíj...
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b) saját célú felhasználás esetén kötelezett telephelyén történõ gyûjtése és 
az a) és b) pont szerint gyûjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása;

A termékdíj-kötelezettség általános szabálya, hogy a környezetvédelmi 
termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba 
hozatala vagy saját célú felhasználása esetén keletkezik.

A termékdíj-kötelezettség az elsõ belföldi forgalomba hozót vagy elsõ 
saját célú felhasználót terheli.

A termékdíj-kötelezettség keletkezésének idõpontja az elsõ belföldi 
forgalomba hozatalkor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az 
ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, 
ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik. A kötele-
zett dönthet úgy, hogy tárgyévtõl fennálló termékdíj-kötelezettsége a 
termékdíjköteles termék készletre történõ felvételének napján keletkez-
zen (készletre vétel). A termékdíj-kötelezettség készletre vétellel történõ 
teljesítése esetén a kötelezett köteles a tárgyévet megelõzõ év decem-
ber 31-én készleten levõ termékdíjköteles termékeirõl leltárt készíteni, 
amely egyben a tárgyév nyitókészlete, és a termékdíjat - a tárgyévben 
érvényes termékdíjtétel mértékével - tárgyév január 20-ig bevallani és 
megfizetni. A termékdíj-kötelezettség készletre vétellel történõ telje-
sítése esetén a kötelezett a termékdíj-kötelezettsége keletkezésének 
idõpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg.

A termékdíj alapja, összetevõi, mértéke a termékdíj alapja a 
termékdíjköteles termék tömege. A termékdíj tételeit általános érte-
lemben a Törvény 2. melléklete mutatja, amelybõl az iparágat érintõ 
területet emeltem ki:

2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez
Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei

Elektromos, elektronikai berendezés

Termékáram Termékdíjtétel (Ft/kg)

Adagoló automaták 100

Egyéni hulladékkezelést teljesítõk termékdíj tételeit és azok kiszámítá-
sának módját a törvény 3. melléklete tartalmazza, amelybõl az iparágat 
érintõ területet emeltem ki:

3. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez
Az egyéni hulladékkezelést teljesítõkre vonatkozó egyes termék- és 
anyagáramok termékdíj tételeinek meghatározása

Egy termékdíjköteles termék- és anyagáramban az egyéni hulladék-
kezelést teljesítõ kötelezett teljesítési hányada qe, az OHÜ országos 
átlagos teljesítési hányada qOHÜ, az adott termék- és anyagáramra 
jellemzõ felsõ hasznosítási arány pedig qf.

A qf és qOHÜ értékeket 2012. évtõl az alábbi táblázat tartalmazza:

Elektromos, elektronikai berendezés

Termékáram qf felsõ 
hasznosítási arány

qOHÜ OHÜ országos 
átlagos teljesítési hányad

Adagoló automaták 0,65 0,05

Az egyéni teljesítõ által az adott termék- és anyagáram esetén fizetendõ 
termékdíjat az alábbi általános formula határozza meg:
T=R+E1+K1, ahol
T a megfizetendõ fajlagos termékdíj,
R a megfizetendõ fajlagos rendszerirányítási alapköltség,
E1 a megfizetendõ fajlagos externális költség,
K1 pedig a megfizetendõ fajlagos kezelési költség.
A megfizetendõ fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a 
különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi 
táblázat tartalmazza:

Elektromos, elektronikai berendezés

Termékáram Fajlagos rendszerirányítási alapköltség (Ft/kg)

Adagoló automaták 60

A megfizetendõ externális költség (E1) számítása a qe<qf esetben az
 INCLUDEPICTURE “http://net.jogtar.hu/jr/gen/gp2_299_
A1100085$BTV__4_a1100156tv$A33582$A1a$Amk140$Aa11k1471h
el$Bbmp_0.png” \* MERGEFORMATINET 
képlet szerint történik, minden más esetben E1 = 0. A képlet-
ben szereplõ E fajlagos externális alapköltség értékét a különféle 
termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat 
tartalmazza:

Elektromos, elektronikai berendezés

Termékáram Fajlagos externális alapköltség (Ft/kg)

Adagoló automaták 40

A megfizetendõ kezelési költség (K1) számítása  
a qe<qOHÜ<qf esetben a 
INCLUDEPICTURE “http://net.jogtar.hu/jr/gen/gp2_299_
A1100085$BTV__4_a1100156tv$A33583$A1a$Amk140$Bbmp_0.
png” \* MERGEFORMATINET 
Képlettel történik, a qe<qOHÜ és qOHÜ≥qf esetben a
 INCLUDEPICTURE “http://net.jogtar.hu/jr/gen/gp2_299_
A1100085$BTV__4_a1100156tv$A33583$A2a$Amk140$Aa11k1471h
el$Bbmp_0.png” \* MERGEFORMATINET 
minden más esetben K1=0. A képletben szereplõ K fajlagos kezelési 
alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagára-
mok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

Elektromos, elektronikai berendezés

Termékáram Fajlagos kezelési alapköltség (Ft/kg)

Adagoló automaták 70

A bevallási kötelezettség a kötelezett a nyilvántartása alapján a 
vámhatósághoz, annak honlapján közzétett elektronikusan támogatott 
formanyomtatványon, elektronikus úton és formában, negyedévente a 
tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig bevallást nyújt be.

A számlán történõ termékdíj-feltüntetési kötelezettség a számlán 
történõ átvállalás esetén, vagy a kötelezett és vevõinek visszaigénylésre 
jogosult vevõ partnerei által igényelt esetben, vagy csomagolószer, illet-
ve reklámhordozó papír elsõ belföldi forgalomba hozatalakor a Törvény 
végrehajtására kiadott Rendelet 7. és 8. §-ában meghatározott számla 
záradékkal megegyezõ szöveget kell feltüntetni. (folytatás a 8. oldalon)
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 technológia 

NAYAXVEND fizetési  
és telemetria rendszer
A vending üzletág szereplõinek a legnagyobb 
kihívása, hogy hogyan tudják növelni bevéte-
leiket és csökkenteni költségeiket.
A hozzáértõ és innovatív üzemeltetõk arra a 
felfedezésre jutottak, hogy az új technológiák 
kiváló lehetõségekkel szolgálnak és bizonyí-
tott eszközei ezen kihívásokra adott sikeres 
válaszoknak.
A NAXAYVEND készpénz nélküli fizetési és 
telemetria rendszer egy univerzális bizonyít-
vánnyal rendelkezõ megoldás az ital és étel 
automaták üzemeltetõi részére, amely a leg-
fejlettebb technológiát használva segít növelni 
üzleti eredményeiket.
A NAYAXVEND mind-az-egyben megoldás 
a készpénz nélküli fizetésre és a telemetriára.
Az információk számítógéppel vagy iPhone-
nal is elérhetõek. 
A berendezés kommunikálni tud a vending 
iparágban nemzetközileg elfogadott standard-
nak megfelelõen és így kompatibilis az auto-
maták nagyon széles választékával.

Fogyasztói elõnyök:
l Fizetési könnyítés, nincs gond az apró-

pénzzel és a visszajáró pénzzel 
l Biztonságos tranzakció és gyors jóváha-

gyás
l Bármilyen fizetõ kártya használatának 

opciója

Üzemeltetõi elõnyök:
l 15 – 30% bevétel növekedés (a helytõl 

függõen)
l a mûködési költség 30%-os csökkenése
l a fogyasztói és alkalmazotti visszaélések 

jelentõs csökkenése 
l a gépek jobb szervizelése

Információ:
Korodi E. János ügyvezetõ
HAnDAV Kft.
+36 20 934 21 83
email:korodi@t-email.hu

A kötelezett – a Törvényben, a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény-
ben, valamint ezek felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban 
meghatározottak szerint - a termékdíjköteles termékekkel, hulla-
dékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott, e 
törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer-
katalógusban szereplõ árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesíté-
sének ellenõrizhetõsége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükrözõ 
nyilvántartást vezet. A kötelezett a befizetendõ termékdíj nettó összegét 
negyedéves bontásban tartja nyilván.

A termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás 
szervezése terén a Termékdíj Bizottságról és az Országos Hulladékgaz-
dálkodási Ügynökségrõl kell szólni.

A Termékdíj Bizottság a környezetvédelemért felelõs miniszter termék-
díj-kötelezettség, termékdíjköteles termékek hulladékgazdálkodási 
stratégiája szakmai megalapozásának, valamint az ezekhez kapcsolódó 
társadalmi érdekegyeztetési, illetve konzultatív feladatainak hatékony 
ellátását segítõ szakmai javaslattevõ országos testülete. A bizottság 
mûködésével kapcsolatos részletszabályokat a környezetvédelemért 
felelõs miniszter rendeletben határozza meg.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelõsségû Társaság (a szakmai körök OHÜ-nek rövidítik) a hulladék-
ká vált termékdíjköteles termékek hasznosításának az érdekében a 
környezetvédelemért felelõs miniszter által alapított (2011. szeptember 
01.-vel), a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló társaság, amely-
nek üzletrésze forgalomképtelen. Az OHÜ felett a szakmai felügyeletet, 
valamint a magyar államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettsé-
gek összességét a környezetvédelemért felelõs miniszter gyakorolja. 
Az OHÜ alapvetõ funkciója az iparági mûködés szervezése és felügye-
lete. Az OHÜ feladata az államot illetõ jogok gyakorlása, valamint az 
államra háruló feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése a termék-
díj-köteles termékekbõl képzõdött hulladékokkal kapcsolatos iparágon 
belül. Az OHÜ tevékenysége az általa évrõl-évre elkészített Országos 
Gyûjtési és Hasznosítási Terven alapszik. Az OHÜ nem hatóság, ezért 
nincsenek hatósági feladatai és jogkörei. Ezeket a funkciókat továbbra is 
a környezetvédelmi felügyelõségek és a NAV látja el az iparágon belül .

Az OHÜ a Rendelet alapján birtokába kerülõ hulladékgazdálkodással, 
termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos adatok - beleértve a határoza-
tokban, szerzõdésekben, egyéb iratokban szereplõ személyes adatokat 
- kezelésére az adatvédelmi jogszabályok betartásával jogosult. 
Az adatokat az OHÜ, valamint a vámhatóság a kötelezett termékdíj-kö-
telezettségének keletkezésétõl számított 6 évig tartja nyilván.

Az ellenõrzés általános szabályai alapján a vámhatóság a termékdíj-
kötelezettség teljesítését hatósági ellenõrzés, illetve adóellenõrzés 
keretében vizsgálja.

Budapest; 2012. március 03.

Davola József
a MIÁSZ fõtitkára

Újraszabályozott termékdíj...     (folytatás a 7. oldalról)
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 halaszthatatlan 

Taggyûlés és vending konferencia 2012. május

Közvetlenül a konferencia után, kora délután kezdõdik 
az éves taggyûlés ahol beszámolunk az elõzõ évre kitûzött 
feladatokról és azok megvalósításáról, valamint megtartjuk 
a pénzügyi beszámolót.

A 2008. évi õszi taggyûlésen született döntés alapján 
évente csak egy alkalommal, május 31-ig rendezzük meg 
az éves taggyûlésünket, így ezen a taggyûlésen tárgyal-
juk meg a MIÁSZ 2013. évi költségvetését is. 

A költségvetés bevételi rovatának legnagyobb részét a 
tagdíjak teszik ki, ennek korrekt megállapításához sze-
retnénk a segítségüket kérni. A közeljövõben körlevélben 
megküldjük a tavalyi tagdíj-besorolási táblázatunkat, amely 
a 2010. évi nettó árbevételek alapján készült.

Kérjük, hogy legyenek szívesek jelezni, ha a besorolási 
táblázatban lévõ adatokhoz képest változott a 2011. évi 
bevételük és emiatt 2013-ban más tagdíj-kategóriába 
kerülnek. 

Azoknál a tisztelt Tagjainknál, akiktõl március végéig nem 
kapunk visszajelzést, az eddigi besorolást vesszük figye-
lembe a költségvetés elkészítésekor.  

Elõre is köszönjük szíves közremûködésüket.

A napirendi pontokat április elején, körlevél formájában 
juttatjuk el tisztelt Tagjainkhoz.

A konferencia címe:
A HoLnAP, MInT LEHETÕSÉG…
konferencia a vending iparág vezetõi számára, ahol a 
cégvezetõk vállalkozásuk innovációjához naprakész infor-
mációkat szerezhetnek. Cél, a vending cégek mindennapi 
mûködéséhez segítõ információ biztosítása.

A konferencia helyszíne:
A DAnUBIUS HoTEL ARÉnA  
(volt Stadion Szálló) Konferenciaterme
Cím: 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

Idõpontja:
2012. május 24. csütörtök, 9.00 - 14.00 óráig

A konferencia programja:
9.00 – 9.30 Regisztráció.
9.30 – 9.40 Megnyitó, – Szöllõsi Balázs, a MIÁSZ elnöke.
9.40 – 10.40 Dr. nógrádi György, tanszékvezetõ egyetemi 

tanár Corvinus Egyetem 
A világban zajló gazdaságot érintõ események 
hatása a magyar vállalkozásokra.

10.40 – 11.00 Asztalkörüli beszélgetés az elõadóval.
11.00 – 11.10 Bajkai Gábor ügyvezetõ, Prodigi Hungary Kft. 

Készpénznélküli fizetési rendszerek alkalmazásá-
nak lehetõségei.

11:10 – 11.30 Szünet 
Szünetben bemutató a készpénznélküli fizetési 
rendszer mûködése a gyakorlatban.

11.30 – 12.10 Szûcs Péter vezérigazgató, VoSZ-
Beszerzési és Szolgáltató Zrt. 
Új lehetõségek, hogyan juthatnak a kis és közép 
vállalkozások a nagyvállalatokat megilletõ kedvez-
ményekhez?

12.10 – 12.40 Harsányi Gábor ügyvezetõ,  
Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 
Gazdasági társaságok forráshoz jutása pályázati 
lehetõségek.

12.40 – 13.20 Korodi János ügyvezetõ, nAyAXvend  
Készpénznélküli fizetési rendszerek alkalmazásá-
nak lehetõségei, telemetria a logisztikában.  
A rendszer gyakorlati bemutatása.

13.20 – 13.25 A konferencia záró beszéde –  
Szöllõsi Balázs, a MIÁSZ elnöke.

13.30  Ebéd

Részvételi díjak:
A konferencia, ebéd nélkül, a MIÁSZ tagjai számára: ingyenes.
A konferencia ebéddel a MIÁSZ tagjainak: 3.300.-Ft+ÁFA/fõ
A konferencia ebéddel, nem MIÁSZ tagoknak: 9.300.- Ft + áfa/fõ
A konferencia ebéd nélkül, nem MIÁSZ tagoknak:  6.300.- Ft + áfa/fõ

Újító szándékkal egy napon tartjuk idén a vending konferenciánkat és a taggyûlést.

Dr. nógrádi György
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 szakmai 

Venditalia 2012 – Revolució
Az elõzõ évek sikeres tanulmányútjai után idén is képviselteti magát a 
magyar automatás szakma Milánóban a kétévente megrendezésre kerülõ 
Venditalai kiállításon 2012. május 10-11 között. 
Az év egyik legfontosabb nemzetközi eseménye a Venditalia, nem véletle-
nül, hiszen az európai szakma legjava képviselteti magát. Szép számmal 
találkozhatunk majd újításokkal: új pavilonnakkal és új arculattal találkozha-
tunk, a szervezõk egy igazi találkozóhelyet szeretnének teremtenek a nem-
zetközi automatás közösségnek.  
Ha szeretne részt venni ezen a ní-
vós eseményen, kérjük a részvételi 
szándékot a  miasz@miasz.hu e-mail 
címre küldött levélben március 30-ig 
várjuk! A jelentkezõk részére hama-
rosan küldjük a konkrét programter-
vet, amit a következõ Hírlevélben 
közzé is teszünk.

 naptár 

NEMZETKÖZI  
KIÁLLÍTÁSOK

VENDEXPO RUSSIA. 
Idõpont: 2012. március 13-15.
Helyszín: Moszkva.
Bõvebb információ:  
www.vendingexpo.ru. 

VENDITALIA. 
Idõpont: 2012. május 9-12.
Helyszín: Milánó.
Bõvebb információ:
www.venditalia.com/venditalia-2012

VENDING POLAND. 
Idõpont: 2012. október 4-5.
Helyszín: Varsó.
Bõvebb információ:
www.psv.org.pl

VENDING PARIS.
Idõpont: 2012. október 24-26.
Helyszín: PÁRIZS
Bõvebb információ: 
www.vendinparis.com
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A 2012. évi megjelenési/lapzárta dátumok:

Hirdetési lehetõségek
Tisztelt Tagjainknak és a szövetségen kívüliek érdeklõdõknek ebben az 
évben is lehetõségük van hirdetni a MIÁSZ Hírlevelében. Hirdetéseikkel 
nemcsak a kiadvány színvonalát emelik, de jelentõs mértékben csökkentik 
az elõállítási költségeinket is. 

Ajánljuk, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetõséggel és a hirdetési anyagot mielõbb, de 
mindenképpen a lapzárta dátumáig – nagy felbontású (high resolution – minimum 300 dpi) 
.jpg, vagy nyomdai minõségû (press quality) .pdf formátumban - juttassák el a MIÁSZ irodá-
ba. Technikai kérdéseiket a miasz@miasz.hu e-mailcímre küldjék. Szükség esetén tecnikai 
segítséget is tudunk nyújtani. Lehetõség van grafi kai tervezésre és kivitelezésre is egyéni, 
a megrendelõi igényhez mért megállapodás keretében.

Az alábbiakban közöljük az idei Hírlevelek tervezett megjelenési dátumát és a lapzárta 
idõpontját, valamint a 2012. évi hirdetési tarifákat, amelyek már négy éve nem emelkedtek, 
sõt a rendszeres hirdetõink számára kedvezményes árat biztosítunk!

HIRDETÉSI 
MÉRETEK ÉS ÁRAK

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 tagnak:
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

Az állandó hirdetõk 25 % 
kedvezményt kapnak.

Tagjaink részére 
lehetõség van ingyenes 
apróhirdetés megjelen-
tetésére is 3 rovatban: 
KERES, KÍNÁL, ÁLLÁS

Amennyiben szeretné, 
hogy apróhirdetése a 
következõ lapszámban 
megjelenjen, a 
miasz@miasz.hu 
e-mail címre a lapzárta 
idõpontjáig küldje el 
az apróhirdetés szövegét.

Várjuk jelentkezéseiket!

Hírlevél lapszám Megjelenés dátuma Lapzárta dátuma

2012/1. szám 2012. március 9. 2012. február 28.

2012/2. szám 2012. április 26. 2012. április 20.

2012/3. szám 2012. június 28. 2012. június 22.

2012/4. szám 2012. augusztus 30. 2012. augusztus 24.

2012/5. szám 2012. október 25. 2012. október 19.

2012/6. szám 2012. december 20. 2012. december 14.

fürdőruha automata?fürdőruha automata?

könyvet árusító 

automata
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