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A Magyar Ital és Áruautomata Szövetség (MIÁSZ) negyed-

A MIÁSZ elnöksége az Év Automatás Vállalkozó
Díját adományozza annak a Magyarországon
tevékenykedõ automatás vállalkozónak, vagy magánszemélynek, akinek a cége megfelel az alábbi
feltételek valamelyikének:

évente megjelenõ újságja, a MIÁSZ Hírlevél rendkívüli
számát tartja az olvasó a kezében. Két okom is van arra,
a közelgõ második Vending Kon-
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KÖSZÖNTÕ

Vending Konferencia

Készpénzzel vagy anélkül?

h í re k

gyó módon nem csak a MIÁSZ
tagjai kapják ingyenesen, hanem
az ország összes általunk ismert vending cége is. Hogy miért küldtük el ezt az újságot minden magyar vendingesnek?
Az okunk egyszerû: szeretnénk ha a tavaly nagy sikert
konferenciánk idei folytatását minél többen élvezhetnénk,
tanulhatnánk, profitálhatnánk belõle.
Az idei konferencia tematikáját próbáltuk a tavalyihoz
hasonlóan úgy meghatározni, hogy a szórakoztató tartalmak keveredjenek a szakmai, informatív tartalmakkal.
Az elõadók meghívásakor nagy hangsúlyt fektettünk a
tavalyi konferencia résztvevõi által leadott igény listával,
hogy milyen témákat látnának szívesen egy legközelebbi
konferencián.
Hát tessék. Fogadják, fogadjátok szeretettel ezt a lapszámot, amely remélem meghozza mindenki kedvét ahhoz, hogy részt vegyen az idei konferencián is. A vidékrõl
érkezõk kedvéért egy napra szerveztük a konferenciát
és az éves taggyûlésünket. Délelõtt reményeim szerint
a szórakozásé, délután pedig a munkáé a fõszerep. Aki
pedig még nem tagja a Szövetségnek az remélem, hogy
a baráti összejövetelünk során kedvet érez a belépésre,
hiszen ez mindannyiunk érdeke.
Szöllõsi Balázs – a MIÁSZ elnöke

felhívás

MNB új pénzérmék
A magyar nemzeti Bank 2012.január 1-jén „MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott érméket bocsátott ki, amik 2012.
március közepétõl kerültek ténylegesen forgalomba. Az 5.
10 és 20 forintos érmékbõl legyártott 10-10-10 millió darab
lassan, fokozatosan kerül bevezetésre. Az eddigi érmék is
forgalomban maradnak. Az eddig elvégzett tesztek szerint
nem okoznak problémát az automatákban történõ elfogadáshoz.
Az MNB mindenkinek lehetõséget biztosít az új érmék
automaták áltáli elfogadásának tesztelésére.
Bõvebb tájékoztatást a 06-30-9196314-es telefonszámon
ad a Készpénzlogisztikai Ügyfélközpont

n olyan

jelentõs bevétel-növekedést ért el,
amire az egész iparág büszke lehet,
n tevékenységével nagymértékben növelte
az iparág imázsát,
n megfelelõ innovációt tud felmutatni,
n az elmúlt évek során kiemelkedõ értékû és
eredményes munkát végzett az automatás
iparágért, vagy a szövetségért.
A Díj odaítélésérõl, a beérkezõ javaslatok elbírálásával a MIÁSZ elnöksége dönt.
A Díjat a MIÁSZ Találkozón a szövetség elnöke
adja át. A nyertes cég emlékplakettet kap és õt
terjesztjük fel a Vállalkozók Országos Szövetsége
által meghirdetett „Év Vállalkozója” díjra is.
A Díj adományozására javaslatot tehetnek:
a MIÁSZ tagjai.
A javaslattétel feltétele:
A javaslattevõ és a javasolt neve, címe, elérhetõségének megadása mellett a javasolt személy tevékenységének rövid terjedelmû, összefoglaló jellegû bemutatása, amely alátámasztja a feltételek valamelyikét.
A javaslattétel módja:
A javaslatokat a fenti feltételek szerint írásban a
MIÁSZ irodába kérjük eljuttatni – akár e-mailen,
akár postai úton.
Cím: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
e-mail cím: miasz@miasz.hu
A javaslatok benyújtási határideje:
2012. augusztus 31.
A pályázattal kapcsolatban további információk
az alábbi elérhetõségen kérhetõk:
MIÁSZ iroda 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Tel.: (1) 216-8444, mobil: 06-309-606-199,
E-mail: miasz@miasz.hu
Az „Év Automatás Vállalkozója” díjra
bárki pályázhat!
Várjuk a jelöléseket a MIÁSZ irodában.
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Készpénzzel vagy anélkül?

Noha a készpénz nélküli fizetõrendszerek nagyszerûek és fontos innovációi a piacnak, a
készpénzes fizetési lehetõség továbbra is nagyon fontos marad a vending iparág számára.
Ismerjük meg mindkét modellt alaposan, hogy kellõen ki tudjuk szolgálni a vásárlói igényeket.

Utazik,
bélyeget gyûjt
és nyilatkozik

PRODIGI HUNGARY KFT
A Prodigi Hungary Kft. 1996-ban alakult és együttmûködése a MEI (Mars
Electroisc International) ﬁzetõ rendszereket gyártó és forgalmazó céggel
1997 elején kezdõdött.

Hogy fel tudjunk kellõen készülni a Holnap kihívásaira, nem árt tisztában lenni a
jelen világgazdasági tendenciákkal. Egy
képzeletbeli világkörüli túrán mutatja be
a hallgatóságnak a gazdaságilag jelentõs
országokat Nógrádi György úr Kínán át
az Európai Unióig.
Nógrádi Györgyöt leginkább, mint az újságírók által
legtöbbet foglalkoztatott biztonságpolitikai szakértõt
ismerheti a tévénézõ, a rádióhallgató és az újságolvasó. Kevés olyan, biztonságpolitikai vonatkozású
kérdés van, amelynek kapcsán ne nyilatkozott volna még a médiumokban, pedig Õ leginkább közgazdásznak tartja magát.
1949. május 22-én született Budapesten. A szegénységbõl való kitöréshez a tanulásra összpontosított.
Középiskolában szinte minden országos tanulmányi versenyen elindult és a többségét meg is nyerte.
Érettségi után a Közgázra jelentkezett, nemzetközi
szakon tanult, orosz, angol és a német nyelvbõl szerzett felsõfokú nyelvvizsgát. „Elképesztõen jó” tanárai
voltak, akiktõl élmény volt a tanulás, s élete legszebb
négy évét töltötte hallgatóként a Közgáz falai között.
Így nem véletlen, hogy a diploma átvétele után tovább folytatta tanulmányait, s egy év múlva doktorált,
majd ezt követõen azonnal elkezdte a történelem
szakot. 1986-ban kandidált, 1997-ben pedig habilitált, azaz egyetemi docensbõl egyetemi tanár lett.
Oktatóként 1975 óta dolgozik a felsõoktatásban. Öt
évig a Kossuth Lajos Katonai Fõiskolán tanított, amit
rettenetesen szeretett, tanítványai többségével, akik
még jelenleg is a honvédségnél szolgálnak, a mai
napig tartja a kapcsolatot.
Utazás – a kedvenc kikapcsolódás
Nógrádi Györgytõl az elmúlt években nagyon sokat
utazott, bár ezen utak nagy része szakmai célú volt.
Bejárta szinte az egész világot, elõadásokat tartott

és megismerkedett azokkal a nagy tudású profeszszorokkal, „akiktõl igazán érdemes volt tanulnia”.
Magánéletében is egyik kedvenc kikapcsolódása az
utazás. A világ szinte minden országában megfordult
már. Európában csak Albánia, Moldova és Finnország
az a három állam, ahol nem járt még. Természetesen
vannak kedvencei. Ilyen például Kína, ahova mindig
nagyon szívesen utazik, hiszen „álomországnak” tartja. A másik kedvence pedig Izland. Nagyon jól ismeri
egykori Jugoszláviát és annak utódállamait, hiszen
húsz éves korától kezdve közel negyven esztendõn
keresztül minden évben, a három nyári hónapot déli
szomszédunknál töltötte, ugyanis idegenvezetéssel
kereste kenyerét. Elsõéves egyetemistaként döbbent
rá arra, hogy „utazási vágyait” csak úgy tudja kielégíteni, ha idegenvezetõnek áll. Az egy éves képzés
elvégzése után küldték el az akkori Jugoszláviába
„szerencsét próbálni”. Ekkor nagyon megszerette ezt
az országot, s négy évtizedig minden nyáron ott vezetett csoportokat.
Nógrádi György rendkívül büszke családjára is. Bár
magánéletérõl nem nagyon szeret nyilatkozni, annyit
elárulhatunk, hogy 1981-ben nõsült meg, lánya pedig
három évvel késõbb 1984-ben született, a közgázon
diplomázott, majd az állatorvosi egyetemet is elvégezte, jelenleg is ennek a hivatásnak él.
Nógrádi György látható televízióban, hallható rádióban, nyilatkozik az újságoknak és az internetes hírportáloknak, május 24-én nekünk tart elõadást!
Talákozunk a konferencián!

Cégünk - a Prodigi csoport - már néhány éve különleges hangsúlyt fektet a
fejlett technológiák és rendszerek használatára, melyek olyan megoldásokat
kínálnak partnereinknek - különösen az
automata üzemeltetõk számára - melyek technológiai elõnyükkel biztosítják
versenyképességüket az automatás piacon. Ezen a téren több projekt kapcsán
már nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezünk.
A már jól ismert megbízható és egyedülálló CashFlow érmevizsgáló családon
felül, forgalmazunk készpénz nélküli
rendszereket is különbözõ kivitelben.
Lehet ez egy “hagyományos” kulcsos
vagy kártyás megoldás, amely az elektronikus pénztárcaként mûködik, vagy
akár a különbözõ vállalatoknál, közigazgatási központokban, gyárakban,
ill. egyéb zárt közösségekben használt
beléptetõ (ID) kártyák alkalmazása automatákból történõ vásárlásra.
Ezek a berendezések gyakran magában
foglalják az SMS-el vagy egy egyszerû
mobil telefonos hívással megvalósítható ﬁzetési lehetõséget is... És ha már
GPRS kapcsolat van az automatán,
akkor használhatjuk ezt az adat csatornát, például forgalmi adatok átvitelére,
illetve az automata távfelügyeletére is.
Említésképp egy ilyen igen speciális
felhasználhatósági területe is ezeknek
a rendszereknek - az automatákból
történõ szerszám, illetve munkavédelmi

eszközök forgalmazása és disztribúció
távfelügyelete. Itt is nagyon fontos feltétel a pontos és azonnali információ
lekérdezése, az aktuális értékesítési és
áruforgalmi adatokból készült elszámolhatóság. Az adatgyûjtés területén
a MEI által kifejlesztett egyszerû rendszer segítségével tudjuk biztosítani
a legmegfelelõbb megoldást, amely
lehetõvé teszi akár a különbözõ gyártóktól származó készülékekbõl kiolvasható
adatok gyûjtését is. Ismerve a magyar
automatás piac jellemzõit, esetleg ez a
követelmény is döntõ lehet a megfelelõ
rendszer kiválasztásánál.
A mai magyar vending piac helyzete és
az üzemeltetõktõl érkezõ technológiai
megoldások iránti érdeklõdés olyan feltételeket teremt és abba az irányba halad, hogy ezek az innovatív megoldások
egyre gyakrabban és könnyebben alkalmazhatóak lesznek. Ez, természetesen,
néhány “DE”-vel jár egyben. Az egyik
„DE” az automaták technológiai fejlettségi szintje – ez már ma egészen jól
orvosolható megfelelõ típusú érmevizsgáló használatával. A második “DE” az
automatákból forgalmazandó kávé italok
eladási (piaci) ár szintje. Ez a két “DE”
ugyanis nagyon szorosan kapcsolódik
egymáshoz. A technológiai fejlõdésnek
alapvetõ célja a nagyobb hatékonyság,
versenyképesség, stabilitás, megbízhatóság, költségcsökkentés és végül – de
nem utolsó sorban – a magasabb proﬁt.
Részben ebben is rejlik a fejlõdéshez
szükséges források feltárása. És ez ma
már nem feltétlenül a megoldhatatlan
kérdések közé tartozik.
További részletek a Vending konferencián....
Bajkai Gábor, a Prodigi Hungary Kft.
ügyvezetõje.
A cikk szerzõje több mint 20 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a
vending iparág technologiai részén.

KÁRTYÁS FIZETÉS ÉS TELEMETRIA,
MINDEN EGY RENDSZERBEN A BEVÉTELEK NÖVELÉSE ÉS A MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBE.
26 ORSZÁGBAN, TÖBB TÍZEZER MÛKÖDÕ RENDSZER, TÖBB MILLIÓ TRANZAKCIÓ HAVONTA.
ELÉGEDETT ÜZEMELTETÕK ÉS VÁSÁRLÓK!

TELEMETRIA
&
VPOS
TÖKÉLETES BIZTONSÁG A VENDING ÜZEMELTETÕ
ÉS A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE

TRANZAKCIÓS
FOLYAMAT
VENDING
BERENDEZÉS
NAYAXVEND
SZERVER
ELSZÁMOLÓ
ÁLLOMÁS

Folyamatos on-line - GSM/GPRS/CDMA/Ethernet/
WiFi - kapcsolat az üzemeltetõ és az automaták
között. SMS/Email értesítések. e-számla. Web
marketing eszköz – akciós ár, távirányítással. Okos
telefonnal (Iphone és Android ) történõ elérhetõség.
A VPOS olvasó minden kártyatípust támogat, mágnes csíkos, érintõs és érintés nélküli, valamint mobil telefonon keresztüli azonosítás is lehetséges.
Bankkártyát, céges vagy kedvezményes kártyát
egyaránt tud fogadni.
A jövõbe mutató emelt szintû megoldás, már
elérhetõ itthon is a HANDAV Kft forgalmazásában.
További információ: a MIÁSZ konferencián, 2012.
május 24-én, vagy Korodi János ügyvezetõtõl,
telefon 0630 3155700 v. 06209342183, email:
handav@t-email.hu.
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A legsikeresebb pályázatíró
Felgyorsult az EU pályázati forrásokhoz jutás menete. A kkv-k
számára újabbnál újabb pályázati források is nyílnak, napról-napra
kedvezõbb feltételekkel.
2013-ig ki kell futtatni a 2007-2013-ig tartó idõszakban
Magyarország számára megszavazott és lehívható EU-s
pályázati pénzeket. Mindenkinek az az érdeke, hogy a
lehetõ legrövidebb idõn belül, a leggyorsabb eljárási
rendszerben, a leggyorsabb pályázati odaítélés keretében kapjanak a pályázati feltételeknek megfelelõ vissza
nem térítendõ fejlesztési forrásokat. A rendezvényen a
Goodwill pályázati tanácsadó cég ügyvezetõ igazgatója, Harsányi Gábor segít eligazodni a pályázatból forrást
remélõ résztvevõknek.
A Vállalkozók Országos Szövetségének jelöltjeként kapta
meg az Év Vállalkozója 2011 díjat Harsányi Gábor, a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. ügyvezetõ tulajdonosa. A cég elsõdleges célja az uniós támogatások
maximális lehívása, mind a hazai KKV-k, mind az anyagi
nehézségekkel küzdõ önkormányzatok számára.
A 33 éves vállalkozó 2002-ben szerzett közgazdász
diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
vezetés-szervezési tanszékén. Már az egyetemi tanulmányai alatt legfõbb érdeklõdési köre az Európai Unió
mûködése, illetve a tagállamoknak juttatott közvetett és
közvetlen anyagi támogatások rendszere volt. Egyetemi
évei alatt fogalmazódott meg benne a késõbb sikerre vitt
vállalkozás gondolata, melynek célja - hazánk Uniós csat-

BRITA – Több, mint vízlágyító!
Innovatív szûrési koncepció, amely az adott felhasználási területre a lehetõ legjobb vízminõséget garantálja.
Vízlágyító és szûrõ berendezés egyben., vagyis a berendezés
vízkõvédelme mellett a kijövõ szûrt víz optimális jellemzõkkel
bír az italok elkészítéséhez. Eredményként említhetjük a
jelentõsen csökkenõ szervizköltségeket, a zamatosabb ízt, valamint a krémesebb, és szebb italmegjelenést is. Minden termék
hatóságilag bevizsgált, magyar engedélyekkel rendelkezik.

HOKI Gastrosystems Kft., Tel.: +36 1 278 20 10

lakozását követõen - az uniós támogatások maximális lehívása, mind a hazai kis- és középvállalkozások, mind az
anyagi nehézségekkel küzdõ önkormányzatok számára.
A Goodwill Consulting Kft. 2004-es megalakulása óta
elkötelezett híve az EU népszerûsítésének, a pályázati
rendszerek megismertetésének és a minél hatékonyabb
uniós támogatáslehívásnak. A társaság Európai Uniós
elkötelezettsége abban is megnyilvánul, hogy mára már
Magyarország mellett további két uniós tagállamban (Románia, Bulgária) segíti az EU által finanszírozott projektek megvalósulását.
Az Év vállalkozója díj megalapozottságát az is mutatja,
hogy a Harsányi Gábor által vezetett szervezet árbevétele
6 év alatt harminchatszorosára, munkavállalóinak száma
húszszorosára, a cég szolgáltatási köre nyolcszorosára
növekedett. Jelenleg már 3 ország 8 irodájában közel
2000 vállalkozással és 600 önkormányzattal áll cége
kapcsolatban; csak Magyarországon vállalkozása több
mint 1500 nyertes pályázatot készített, mellyel 20 milliárd
forint támogatás elnyeréséhez segítette ügyfeleit.
A cég sikereit mutatja, hogy az elmúlt 2 évben a Budapest
Business Journal a hazai pályázatíró cégek rangsorában
a Goodwill Consulting Kft-t az elõkelõ 2. helyre sorolta.
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A VOSZ Kedvezményes Beszerzési Rendszere
Szûcs Péter vezérigazgató (VOSZ-BESZ Zrt.) felhívja a figyelmet a Beszerzési és Szolgáltató Zrt. vállalkozást segítõ lehetõségeire. A Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 1988. február 2o-án alakult meg
a többségi magyar magántulajdonú vállalkozások országos, politikailag semleges, és a kormánytól független érdekképviseleteként.
A Szövetség számos szolgáltatást nyújt tagjai számára, mint például országos és helyi szintû információk
adása, képzések, üzleti partnerközvetítés, nemzetközi piackutatás, VOSZ havilap kiadása, pályázatok
készítése. A legújabb törekvések eredményéhez tartozik a vállalkozók kedvezményes bekapcsolása
a nemzetközi üzletláncokba, nagyvállalatokkal való
együttmûködésbe (beszállítói programok), vállalkozói
hitelkártya (Széchenyi Kártya) rendszer bevezetése
a kisvállalkozások tõkehiányának enyhítése céljából, a
széles körû elektronikus szolgáltatói hálózat kiépítése.
A VOSZ 2012-tõl új szolgáltatást vezet be tagjai számára
kedvezményes beszerzési lehetõség biztosítása formájában. A szolgáltatás létrehozása, megszervezése és
fenntartása érdekében létrehozta a VOSZ-BESZ Zrt-t.
A VOSZ-BESZ Zrt megalapítását egy eszme hívta életre, amelynek lényege: a Magyarországon
tevékenykedõ vállalkozók vásárlói közösségbe tömörülve, egységes fellépéssel érjék el, hogy a beszállítók
nagyvásárlóként kezeljék õket. A vállalat küldetése,
hogy e vásárlói közösségeket és beszerzési társulásokat megszervezve segítse a kis és középvállalkozásokat versenyképességük növelésében.
A VOSZ-BESZ Zrt „terméke” egy olyan logisztikai
szervezet, amelyet a lehetõ legfejlettebb informatikai
rendszerrel megtámogatva, egyszerû, gyors, ugyanakkor alacsony árszintû beszerzéseket tesz lehetõvé
a vállalkozások számára. Mindezt oly módon, hogy
felméri a vállalkozók szükségleteit, vásárlási szokásait, és azokat összegyûjtve, a szolgáltatásokat és termékeket diszkont áron teszi elérhetõvé.

A kedvezményes beszerzések három fõ csoportra
oszthatók:
• havi elszámolású szolgáltatások (például telefon,
elektromos energia).
• napi vállalkozói tevékenységhez szükséges árucikkek
(például nyomtatópapír),
• nyersanyagok (például tégla, liszt, cukor),
A szolgáltatás csak VOSZ tagok számára vehetõ
igénybe, miközben a lehetõség kihasználása számukra teljesen díjmentes.
Hosszú távon minden olyan termék és szolgáltatás
beszerezhetõ lesz a rendszeren keresztül, amelyre
a VOSZ tagok részérõl megfelelõ igény jelentkezik.
Az optimális termékkínálat kialakítása érdekében a
rendszer üzemeltetõje – a VOSZ-BESZ Zrt. – folyamatos igényfelmérést végez.
• Az elsõ lépésben olyan alapvetõ szolgáltatásokat lehet elérni, amelyek a legtöbb vállalkozás mûködése
során hónapról-hónapra felmerülnek. Ezen szolgáltatások alacsonyabb áron történõ megvásárlása által a
vállalkozások jelentõs költségmegtakarítást érhetnek
el. Ilyen szolgáltatások: az energia, telefon, üzemanyag, gépkocsi vásárlás és finanszírozás, bank és
biztosítás.
• A második lépcsõben beindul a VOSZ Internetes Áruháza, amelyen keresztül a tagok gyorsan, egyszerûen
és alacsony áron vásárolhatnak tevékenységükhöz
szükséges anyagokat, nyersanyagokat, eszközöket
és szolgáltatásokat.
• Harmadik lépcsõben a VOSZ-BESZ rendszere alkalmassá válik arra, hogy a vállalkozások saját termékeiket és szolgáltatásaikat értékesítésre felkínálhassák.
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Minden, ami élelmiszerbiztonság...
2012. március 27-én az Országos Kereskedelemi Szövetség szervezésében egy jól sikerült, információban gazdag szakmai fórum került
megrendezésre „Minden, ami élelmiszerbiztonság” címmel.

A szakmai fórum célja volt az élelmiszerbiztonság legfontosabb kérdéseinek, a jogszabályi keretének, a várható változásoknak, valamint
a hatósági ellenõrzések tapasztalatainak áttekintése.

Változások az élelmiszerek jelölésében
A rendelet megállapítja az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra,
különösen az élelmiszerek jelölésére irányadó:
- általános elveket, - követelményeket, - kötelezettségeket.
A rendelet valamennyi élelmiszer-vállalkozóra
(178/2002/EK szerint deﬁniálva) vonatkozik.

14. cikk – Távértékesítés
(1) A 9. cikkben megállapított tájékoztatási követelmények sérelme
nélkül, a távközlõ eszközzel értékesítésre kínált elõrecsomagolt élelmiszerek esetében:
a) az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelezõ tájékoztatást – a 9. cikk
(1) bekezdésének f) pontjában meghatározott adatok kivételével – a
vásárlás befejezését megelõzõen kell rendelkezésre bocsátani, és
azokat fel kell tüntetni a távértékesítést elõsegítõ anyagban, vagy más
megfelelõ, az élelmiszer-vállalkozó által egyértelmûen meghatározott
eszközökkel kell azokat rendelkezésre bocsátani. Amennyiben más
megfelelõ eszközök kerülnek alkalmazásra, az élelmiszer-vállalkozónak az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelezõ tájékoztatást bárminemû
kiegészítõ költség felszámítása nélkül kell a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani;
b) az átadás idõpontjában valamennyi kötelezõ adatot rendelkezésre
kell bocsátani.
(2) Távközlõ eszközzel értékesítésre kínált nem elõrecsomagolt élelmiszerek esetében a 44. cikk értelmében szükséges adatokat kell
rendelkezésre bocsátani e cikk (1) bekezdésének megfelelõen.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja nem vonatkozik az élelmiszer- automatákban és az automatizált értékesítõ helyeken értékesítésre kínált
élelmiszerekre.

h) a 8. cikk (1) bekezdésében említett élelmiszer-vállalkozás neve
vagy cégneve és címe;
i) a származási ország vagy az eredet helye, amennyiben azt a 26.
cikk elõírja;
j) felhasználási útmutató, amennyiben ilyen útmutató hiányában nehéz
megfelelõen felhasználni az élelmiszert;
k) az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok esetében
a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban;
l) tápértékjelölés.

Allergének
Kakaós tejbevonómasszával (16,8%) talpán mártott, vaníliás ízû teasütemény.
Összetevõk: búzaliszt (49%), margarin[növényi olajok és zsírok, ivóvíz,
emulgeálószer (E 471), étkezési só, savanyúságot szabályozó anyag
(citromsav), színezék (béta-karotin), aromák], cukor, növényi zsír, sovány tejpor, méz, tojáspor, zsírszegény kakaópor (1,1%), tejsavópor,
aromák, térfogatnövelõ szer (E500 ii), étkezési só, emulgeálószerek
(szójalecitin, E476).
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NÉBIH - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal néven mûködik tovább a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2012. március 15-étõl (a továbbiakban: NÉBIH).
A NÉBIH-et az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter irányítja.
A NÉBIH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv. A NÉBIH-et elnök
vezeti, székhelye Budapest, közigazgatási hatósági ügyekben az egész
országra kiterjedõ illetékességgel rendelkezik. A NÉBIH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül vállalkozási tevékenységet folytathat.
Szakmai feladatai ellátásához laboratóriummal rendelkezik. A NÉBIHet a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként jelöli ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI.
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 32. §-a (1) bekezdésének d) pontja
alapján a NÉBIH laboratóriumot mûködtet, illetve kijelöli az Éltv. szerinti hatósági ellenõrzések során vett minták vizsgálatait végzõ állami
laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi.

vonatkozásában.Az élelmiszerlánc termékek ellenõrzése tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köteles a NÉBIH-hel szorosan
együttmûködni, és minden elvárható segítséget és információt megadni, a NÉBIH hatékony élelmiszerlánc felügyeleti tevékenységének
elõsegítése érdekében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ennek keretében különösen a NÉBIH rendelkezésére bocsátja a feladatkörében tudomására jutott, az élelmiszerlánc szempontjából jelentõs áruforgalmi
és határellenõrzési adatokat.
Itt szeretném Tisztelt olvasónk ﬁgyelmét ráirányítani, hogy az Útmutató az élelmiszer és italadagoló automaták mûködésének és az italcsapolás jó higiéniai gyakorlatához” iparágunk GHP Útmutatója elérhetõ
a “http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/bd/10000/Útmutató%20italautomatak.pdf” címen.
A teljes anyagot körlevél formájáben eljuttajuk a tagokhoz. További
részletek, információk a Vending Konferencián dr. Pleva györgy úrtól.
Budapest; 2012. április 21.

A NÉBIH közremûködik a magyar nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika végrehajtásában az élelmiszer- és takarmánybiztonság

Davola József
a MIÁSZ fõtitkára

Dátumjelölés
A dátumot az alábbi szavaknak kell megelõznie:
„Minõségét megõrzi: ………”, ha szerepel a nap megjelölése
„Minõségét megõrzi ……… végéig:” minden más esetben
a dátum sorrendje:
NAP / HÓNAP / ÉV
A dátum kódolatlan formában tartalmazza a napot, a hónapot és szükség szerint az évet, ebben a sorrendben.

Tápértékjelölés

Minden, amire
egy üzemeltetônek
szüksége lehet!

Kötelezõ lesz legkésõbb 5 év múlva az elõrecsomagolt élelmiszerekre.
2016. december 13.
Már korábban is lehet az új szabályok szerint jelölni.

Nem elõrecsomagolt élelmiszerek

9. cikk – A kötelezõ adatok felsorolása
(1) A 10–35. cikknek megfelelõen, és az e fejezetben foglalt kivételektõl
eltekintve a következõ adatokat kötelezõ feltüntetni:
a) az élelmiszer neve;
b) az összetevõk felsorolása;
c) minden olyan, allergiát vagy intoleranciát okozó, a II. mellékletben
szereplõ, vagy a II. mellékletben szereplõ anyagokból vagy termékekbõl
származó összetevõ vagy technológiai segédanyag, amelyet élelmiszer
elõállításánál vagy elkészítésénél használnak fel, és a késztermékben
még jelen van, akár megváltozott formában is;
d) bizonyos összetevõk vagy összetevõcsoportok mennyisége;
e) az élelmiszer nettó mennyisége;
f) a minõségmegõrzési idõ vagy a fogyaszthatósági idõ;
g) a különleges tárolási és/vagy felhasználási feltételek;

Allergének „jelölése” kötelezõ. Az elõrecsomagolt élelmiszerek esetében kötelezõ elemekrõl a tagállamok hozhatnak nemzeti szinten
jogszabályokat (pl. összetevõk, tápértékjelölés...)

Önkéntes információk
Önkéntes információt továbbra sem lehet a kötelezõ tájékoztatás „rovására” jelölni.

PTOMO RIVISTA 176X123-JAV-LEV.in1 1
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ESEMÉNY

VENDING KONFERENCIA
2012 MÁJUS 24. BUDAPEST. HOTEL STADION.

A HOLNAP MINT LEHETÕSÉG
Konferencia a vending iparág vezetõi számára, ahol a cégvezetõk
vállalkozásuk innovációjához naprakész információkat szerezhetnek. Cél,
a vending cégek mindennapi mûködéséhez segítõ információ biztosítása.

hIRDETÉSEk

TGI-Osmosis Kft.
Ne rombolja tovább kávéja-italai minõségét!
Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy sokszor mennyire silány minõségû csapvíz
felhasználásával rontjuk el italainkat. Miért tesszük ezt, mikor sokunk nem inna
meg egy pohár csapvizet sem a klór íze, vagy egyéb más mellékíz miatt?

Gondoljon bele: A kávé 98%-a víz!
Mindegy, milyen vizet használunk a készítésekor?
A vendég szívesebben, és gyakrabban fogyaszt olyan italt, amelyrõl tudja, hogy
szûrt vízbõl készült, és egészségére kedvezõ hatást gyakorol.
Kedvenc feketénk savassága például kifejezetten érzékeny a vízminõségre.
Ha nem megfelelõ minõségû vizet használunk, elõfordulhat, hogy ihatatlanul
savassá válik kávénk.
A teák és egyéb más italok ízei és aromái is sokkal jobban ki tudnak teljesedni, ha szûrt-lágyított vízbõl készülnek.

A víz, ételeink, italaink fontos alkotóeleme
A konferencia helyszíne:

Idõpontja:

A DANUBIUS HOTEL ARÉNA (volt Stadion Szálló)
KONFERENCIA TERME
Cím: 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

2012. május 24. csütörtök
9.00 - 14.00 óra

A konferencia programja:
9.00 – 9.20

Regisztráció.

9.20 – 9.30

Megnyitó, bevezetõ
– Szöllõsi Balázs, a MIÁSZ elnöke.

9.30 – 10.30

Dr. Nógrádi György, tanszékvezetõ
egyetemi tanár Corvinus Egyetem
(Védelemgazdasági Tanszék)
A világban zajló gazdaságot érintõ
események hatása a magyar
vállalkozásokra.

10.30 – 10.50 korodi János ügyvezetõ, NAYAXvend
Készpénznélküli ﬁzetési rendszerek
alkalmazásának lehetõségei, telemetria
a logisztikában. A rendszer gyakorlati
bemutatása.
10.50 – 11.10 Bajkai Gábor ügyvezetõ,
Prodigi Hungary Kft.
Készpénznélküli ﬁzetési rendszerek
alkalmazásának lehetõségei.

11:10 – 11.30 Szünet
Szünetben bemutató a készpénznélküli
ﬁzetési rendszer mûködése a gyakorlatban.
11.30 – 12.00 Szûcs Péter vezérigazgató,
VOSZ-Beszerzési és Szolgáltató Zrt.
Új lehetõségek, hogyan juthatnak
a kis és közép vállalkozások
a nagyvállalatokat megilletõ
kedvezményekhez?
12.00 – 12.30 harsányi Gábor ügyvezetõ,
Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.
Gazdasági társaságok forráshoz jutása,
pályázati lehetõségek.
12.30 – 13.00 dr. Pleva György igazgató,
MgSzH Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszerbiztonság legfontosabb
kérdéseinek tisztázása
13.00 – 13.15 A konferencia záró beszéde
– Szöllõsi Balázs, a MIÁSZ elnöke.
13.15 – 14.30 Ebéd
14.30 – 16.00 MIÁSZ Taggyûlés

VENDING KONFERENCIA
2012 MÁJUS 24. BUDAPEST. HOTEL STADION.

A HOLNAP MINT LEHETÕSÉG

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

Tehát fontos, hogy automatáink védelmében vízkõmentes,
szûrt-lágy vizet használjunk!
Tény, hogy a vízminõség területenként eltérõ lehet. Akár
még egy városon belül is
elõfordulhatnak
különbözõ
értékek! Ugyanakkor az üzemeltetõ, és a töltõanyagforgalmazó közös érdeke, hogy
az elkészített ital íze, aromája,
kinézete területtõl függetlenül
mindig tökéletes legyen.
Munkánk során felismertük, hogy az italautomaták védelme mellett, kiemelten
fontos szerepet kap a folyamatosan kiváló minõségû szûrt-lágyított víz biztosítása a kiváló minõségû italok készítéséhez, és a sikeres üzemeltetéshez.

Célunk:
A Magyar vendéglátás területén is biztosítani tudjuk az egyenletesen kiváló
minõségû vizet, a tökéletes ételek és italok készítéséhez
Célunk eléréséhez megtaláltuk a megfelelõ megoldást, így a water+more
termékeit forgalmazzuk, melyek a professzionális italkészítéshez igazodva
ötvözik a tökéletes szûrési technológiát, és a vízlágyítást, hogy az ízek és
aromák jobban kiteljesedhessenek, és automatáink üzemeltetési költsége a
minimálisra csökkenjen, azaz megszûnjenek a vízkõ okozta problémák
Folyamatosan nõ azon partnereink száma, akik vízszûrõ-lágyító patronok
alkalmazásával egyrészt csökkentették karbantartási költségeiket, másrészt
folyamatosan állandó kiváló minõségû italt biztosítanak ügyfeleik számára.
(Pl.: Nestlé Hungária Kft (több száz automatában beépítve), First Impression,
Pellini, Pasco, Pascucci, Bibas Kft stb.)
Cégünk, a TGI-Osmosis Kft díjmentes szaktanácsadással és helyszíni
vízminõség-méréssel segíti ügyfeleit, valamint a MIÁSZ tagok számára egyedi kedvezményeket biztosít.
Saját kedvezménye felöl érdeklõdjön a 70-451-5050-es számon, és hivatkozzon az M-MAG kódra!
Sikeres üzletmenetet kívánok minden MIÁSZ és jövõbeni MIASZ tagoknak.
Ercsi Zsolt ügyvezetõ
Kapcsolat: TGI-Osmosis Kft., +36 (1) 210-5360
info@tokeleteskave.hu, www.tokeleteskave.hu
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ÁLLÁST KERES:
47 éves villamos üzemmérnök, több mint
20 éves automaták szoftveres és hardveres szervizelésében és elektronikai
rendszerek kiépítésében, programozásában szerzett tapasztalattal munkát keres.
Fõiskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány, PAV II pályaalkalmassági kategória,
saját autó, angol nyelvtudás, üzletvezetõi
és a Szerencsejáték Zrt. terminálkezelõi
szakképesítés. Hévizi György tel.:
30/9427501 e-mail: hevizigy@hdsnet.hu

Hirdetési lehetõségek
a Hírlevélben.

Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma:
2012. június 28.
Anyagleadási határidõ:
2012. június 22.
A hirdetési anyagot - nagy felbontású jpg.
vagy nyomdai minõségû pdf. formátumban –
a lapzárta dátumáig kérjük eljuttatni
a miasz@miasz.hu e-mail címre.

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

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

Ingyenes apróhirdetés MIÁSZ tagjaink számára! Ha keres valamit, szeretne eladni valamit
vagy állást keres vagy kínál, itt megtalálja
a számítását!
Amennyiben szeretné, hogy apróhirdetése
megjelenjen az oldalon a miasz@miasz.hu címre
küldje el a leadási határidõig a hirdetés szövegét.
Várjuk jelentkezését!
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2120 Dunakeszi Berek utca 19. Magyarország Tel: + 36 27 392692, Fax: + 36 27 392691
Mobil: +36 30 663 73 02 www.caffeservice.hu Email: info@caffeservice.hu

Zöld szám

06 80 89 00 98

