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MIÁSZ hirek

3. oldal

Szolgáltatási szerzôdésrõl,
Gyakori gépfeltörésekrõl”

Szakmai

4. oldal

Cápák közt sértetlen...

Amennyiben valakinek ismerõs lenne e bevezetõ címe, úgy az
illetõ jogosan gyanakszik. Egyszerûen plagizáltam Harvey Mackey
nagysikerû könyvébõl. Ennek a kisstílû tolvajlásnak egyszerû oka
van, mégpedig az, hogy nem találok jobbat a jelenlegi gazdasági
környezetben bajlódó és kitartóan túlélõ vending cégek leírására.

Egyeztetõ tárgyalás az MNB-vel

Annyira megtetszett a dolog, hogy a szeptemberi MIÁSZ bulinkat is

Esemény

cápák közé szerveztük. Ha már úgyis

6. oldal

Vending Konferencia beszámoló

Szakmai

8. oldal

Élelmiszerbiztonsági kérdések

Esemény, felhívás 10. oldal
Taggyûlési beszámoló
„Év automatás vállalkozója díj”
MIÁSZ találkozó a Tropicariumban

Hirdetések

11. oldal

Hirdetési lehetõségek és árak

ott töltjük a mindennapjainkat, miért
változtassunk ezen egy este kedvéért? A rendhagyó csak az, hogy nem
a gazdaság cápái közé megyünk,
hanem hús-vér fenevadak közé, a
Tropicarium cápa termébe. Akik körülöttünk keringenek, nem a pénzünket, piacainkat, embereinket akarják,
hanem ha úgy adódik, akkor egyszerûen, hamm bekapnak bennünket. Melyik a jobb? A bekebelezõdés ellen a legjobb megoldás, ha
megtartjuk azt a szerény távolságot, amelyet az akvárium fala képez
közöttünk, a mindennapos piaci cápák elleni védekezés pedig a folyamatos tájékozódás, önképzés.
Erre tettünk kísérletet az immár hagyományos vending konferenciánkon, ahol a piac összes cégét szeretettel vártuk és minden várakozáson felüli érdeklõdõ el is jött meghallgatni az elõadókat, kiváló alapot
teremtve ezzel a lassan-lassan formálódó jövõ évi programhoz. Ezúton is köszönöm mindenkinek aki eljött és elmondta a véleményét
az elhangzottakról, az elõadókról.
A tomboló nyárban, az ilyenkor rendszerint csökkenõ forgalmak

Kérjük, hogy ne
billentsék meg a gépet!

mellett van idõ egy kicsit regenerálódni, talán egy-egy hét pihenõ is
belefér a cégvezetõknek. Ehhez kívánok mindenkinek jó kedvet és
egészséget. Azért ne feledjétek: ha vége a pihenésnek, újra várnak
minket a dolgos hétköznapok és valahol a hullámokat megtöri egy
háromszögletû hátúszó, talán éppen erre tart.

Magyar
Ital- és Áruautomata
Szövetség
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Irodavezetõ: Bárdosi Tímea
Tel./Fax: 06 1 216 8444
Mobil: 06 30 960 6199
www.miasz.hu
e-mail: miasz@miasz.hu
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Szolgáltatási szerzõdés bérleti
szerzõdés helyett...

Sokasodó
gépfeltörések

A MIÁSZ Elnöksége tovább folytatja a megbeszéléseket a Honvédelmi Minisztérium irányába azzal a céllal, hogy megvalósulhasson az
iparág üzemeltetõinek vágya azaz, hogy szolgáltatási szerzõdés alapján teljesítsenek az automatát üzemeltetõk és ne bérleti szerzõdés
keretei között.
Ennek érdekében 2012. június 12.-én megbeszélésre került sor a
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság
Igazgató helyettesével. A megbeszélés során a jelenlegi szabályozás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerzõdés
ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 11/2010. (I.27.) HM utasítás alapján ismételten
áttekintésre került. A megbeszélés során megvilágítottuk a szolgáltatási szerzõdés alapján történõ teljesítés létjogosultságát. Elmondtuk,
hogy az automata üzemeltetés gyakorlata alapján, az üzemeltetõ
nem helyet bérel a kereskedelmi tevékenységének gyakorlásához,
hanem a kiírt pályázat alapján szolgáltatást végez – így nem áll fenn
a bérleti szerzõdés jogi alapja-, úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatási
szerzõdés az, amelyik lefedi a vállalkozói tevékenységet.
Az elképzelésünk elérése érdekében további egyeztetésre van
szükség, amely már a HM jogi szakterülethez kötõdik.

Sajnos egyre több olyan esetrõl érkezik bejelentés a Szövetséghez, hogy
automatát törtek fel ismeretlen személyek. Rendõrségi bejelentés nélkül nincs
esély a tolvajok kézre kerítésére, ezért
az érintetteknek azt tanácsolnánk, hogy
minden esetben tegyenek feljelentést a
rendõrségen! Ez segíti a hatóság hatékonyabb munkáját is és a többi üzemeltetõ
céget is, aki hasonló cipõben jár.

Minden, amire
egy üzemeltetônek
szüksége lehet!
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Egyeztetõ tárgyalás
a Magyar Nemzeti Banknál
A MIÁSZ kezdeményezésére megbeszélést szervezett
az MNB, a forint érmék és bankjegyek automaták általi elfogadásának témájában. A mindkét felet érintõ készpénzes témák megtárgyalása mellett a megbeszélés kiemelt
célja volt a 2011. évi gyártású 200 forintosokkal kapcsolatban 2011. május 2-án tartott megbeszélés óta történt
fejleményekrõl való kölcsönös tájékoztatás nyújtása.
Az MNB vállalta, hogy 2013. január 1-jéig nem hozza forgalomba a 2011-es gyártású 200 Ft-os érméket, melyek
elfogadása egyes automatákban átállítás nélkül problémát jelenthetne.
A MIÁSZ kérésére az automatás szektor folyamatos, naprakész információkkal történõ ellátása céljából az MNB a
honlapján egy zárt hozzáférésû, jelszóval védett területet
hozott létre.
A regisztráció módjáról találnak egy képes anyagot a cikk
mellett. Tekintettel arra, hogy eddig kevés MIÁSZ-tag élt
a lehetõséggel, ezért az MNB javasolja és kéri, hogy a
MIÁSZ tagjai részérõl minél többen regisztráljanak ezen
az oldalon.
Az MNB a 2011-es gyártású 200 Ft-osok valamennyi
szállítmányát leteszteltette a Cashpointtal és a Prodigival,
az eredményeket folyamatosan közzétette a honlap már
említett zárt, jelszóval védett területén. Az MNB a 2011es gyártású 200 Ft-osok valamennyi szállítmányából vett
mintákból összeállított tesztcsomagot bocsátott az automatákat üzemeltetõ igénylõk részére. Sajnálatos módon csak kevés cég igényelt tesztérméket. Az NRI-vel
és az MEI-vel az MNB és a Pénzverõ tovább folytatta az
együttmûködést a 200-as érme külsõ gyûrûje és a belsõ
magja közötti ún. illesztési ellenállás ügyében. A magyar
bimetál érme tanulmányozása azért is érdekes számukra, mert hasonló esetek merültek fel az 1 és 2 eurósokkal
kapcsolatban és keresik, hogy lehetséges-e olyan paramétert meghatározni, amellyel kibõvítve a lapkarendelést,
nagyobb biztonsággal lehetne a különbözõ gyártóktól
származó érmék elfogadását biztosítani az automatákban. A legutóbbi tájékoztatásuk szerint elvégezték az új
gyártású érmékkel a dataset bõvítését, így megoldottnak
tartják a problémát.

Tavaly kiegészült az MNB és a Pénzverõ között kötött
érmegyártási keretszerzõdés azzal, hogy valamennyi
gyártási tételt a Cashpointtal és a Prodigival történõ teszteltetés elõtt saját teszt berendezéssel is szükséges megvizsgálni. A Pénzverõ az NRI G-1336B ec Talk elfogadó
egységen ellenõrzi az érmék elfogadását. Amennyiben
a Pénzverõ az általa elvégzett tesztelés során az érmék
visszautasítását tapasztalja, arról azonnal írásban tájékoztatja az MNB-t, továbbá a vizsgált címlet sorozatgyártását felfüggeszti az MNB további intézkedéséig.
Az új „MAGYARORSZÁG” feliratos érmékrõl, a tesztérmék igénylése a jegybanki honlap automatás zárt
hozzáférésû oldalán is elérhetõ. 2012-ben a MNB forgalmi célokra csak a három legkisebb érmecímletbõl, az 5, a
10 és a 20 forintos érmébõl gyártat 10-10 millió darabot,
melyek a forgalom igényei szerint, fokozatosan kerülnek
majd forgalomba. Az 50, 100 és 200 forintos címletû érmék gyártatására és forgalomba kerülésére a jegybanki
készletek alakulásától függõen, a következõ években kerülhet sor.
A 2012-ben gyártandó három érmecímlet tesztelése
az alapanyagul szolgáló lapkák beérkezése után, az
elõírások szerint folyamatosan történik, a teszteredményeket az MNB rendszeresen közzé teszi a jegybanki
honlap automatások zárt hozzáférésû oldalán.
Az automatáknak a 2011-es gyártású érmék elfogadására
történõ mielõbbi átállítása az üzemeltetõknek is az érdeke, ehhez továbbra is minden technikai segítséget megad
az MNB és a Pénzverõ weboldala. Valamint elérhetõek
az egyes automatákban használt érmeérvényesítõ egységek teszteredményei, a tesztpénzek igénylésének
módja, az érmeforgalommal kapcsolatos statisztikák.
A Pénzverõ készséggel áll rendelkezésre az automaták
által el nem fogadott bármilyen magyar vagy külföldi érme
mûszeres bevizsgálására is, illetve új bankjegyek, illetve
új biztonsági elemekkel ellátott bankjegyek forgalomba
helyezése elõtt értesíti a Szövetséget.
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Lépjen be a www.mnb.hu oldalra és nyomja meg a REGISZTRÁCIÓ gombot.

Töltse ki a regisztrációs űrlapot. FONTOS: az e-mail cím megadásakor csak céges email címmel
rendelkező felhasználóinknak tudjuk engedélyezni a védett oldalunkra történő jogosultság megadását.
A regisztrációs űrlap kitöltése után a rendszer automatikusan küld egy megerősítő e-mailt az Ön által
megadott e-mail címre. A küldött linkre való kattintással meg kell erősítenie a regisztrációt. Ezt
követően tud belépni mint a www.mnb.hu-ra regisztrált felhasználó.

Lépjen be a BANKJEGY ÉS ÉRME / INFORMÁCIÓK KERESKEDELMI SZERVEZETEK
SZÁMÁRA / Információk az érmék automatákban történő használatáról menüpontba az MNB
oldalon.

Nyomja meg a BELÉPÉS gombot az MNB főoldalán és adja meg a felhasználónevet és a jelszót

A bejövő oldalon kattintson a Jogosultság igénylése gombra és töltse ki a jogosultság igénylő űrlapot. Ezután az MNB
elbírálja az igénylést, s az eredményről e-mailt küld a korábban megadott e-mail címre. Amennyiben az MNB elfogadta
igénylését Ön jogosult lesz a védett tartalom megtekintéséhez. Ha a jövőben olvasni kívánja a védett tartalmat először
mindig be kell jelentkeznie az MNB főoldalán a BELÉPÉS gombra kattintva a felhasználói nevével és
jelszavával.
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ESEMÉNYEK

beszámoló

VENDING KONFERENCIA
2012. május 24. csütörtök

Második alkalommal került megrendezésre Vending,
Konferenciánk. Célunk az volt, hogy mindenki számára hasznos, általános gazdasági témájú elõadásokon
kívül azonnal aprópénzre váltható tudást kapjanak a
résztvevõk, illetve az iparágunk szabályozóinak kissé kusza világából egy tisztább képet adjunk. Az érdeklõdõk
száma azonos volt a tavalyiéval, sok nem MIÁSZ tag is
képviselte a szakmát, valamint a Magyar Nemzeti Banktól is ketten megtiszteltek minket részvételükkel.
Tagjaink részére a konferencia meghallgatását ingyenesen biztosítottunk, ezzel is kihangsúlyozva a szövetségi
tagság elõnyeit. Legtöbben még ebédre is ott maradtak,
hiszen asztal mellett lehet igazán kötetlenül beszélgetni
az elõadásokról és egyéb szakmai kérdésekrõl.
Természetesen most is akadt, aki elfoglaltsága miatt nem
tudott eljönni – így az õ számukra egy rövid összefoglaló
keretében biztosítunk egy kis betekintést az elhangzottakba. Az elõadások írásos anyagát, a Hírlevél mellékleteként feltesszük a honlapunkra, amit valószínûleg sokan
elolvasnak majd. Érdemes, mert nagyon hasznos információhoz juthatnak!

Figyelemfelkeltésül
néhány gondolat pár elõadótól:
Szöllõsi Balázs megnyitója után Dr. Nógrádi György külés biztonságpolitikai szakértõ tartott elõadást “Az Európai
Unió jelene és jövõje a világfolyamatok tükrében” címmel
A közel egy órás program alatt a Budapesti Corvinus
Egyetem tanára lelkesen mesélt utazásai alatt megélt tapasztalatairól és világszemléletérõl.

A közönség felé való rövid bemutatkozását követõen
Dr. Nógrádi György belekezdett a gazdaságilag jelentõs
országok kielemzésébe - hallottunk tényeket Kína rohamos fejlõdésére, s rálátást kaptunk arra a tényre is, hogy
a Csendes-óceán térsége mennyire meghatározó gazdaságilag. A Kína-Japán ellentéten túl - s valóban jogos az
elv: mindig a szomszéddal van a probléma - Afganisztán
helyzetérõl, Iránról, Irakról vagy a szélsõséges irányzatokról is hallhattak többek közt a jelenlevõk.
Arról is beszélt, hogy Szíria, valamint Oroszország és Kína
között stratégiai szövetség van. Oroszország egyetlen Földközi-tengeri kikötõje, egyben haditengerészeti bázisa ugyanis Szíriában van. A Nyugat – élén az Egyesült Államokkal – a
jelenlegi szíriai vezetés megbuktatására törekszik, Oroszország és Kína nélkül azonban nincs rendezés – mondta, hozzátéve, a fejlemények egyelõre megjósolhatatlanok.
A Corvinus Egyetem tanszékvezetõje Iránt a térség vezetõ
hatalmának nevezte. Véleménye szerint az országban új
helyzet van, amelynek sajátossága, hogy szembekerült
egymással Mahmúd Ahmadinezsád államfõ és az egyházi vezetés. Teljesen nyilvánvaló, hogy az utóbbi jóval
erõsebb, és egyelõre nem lehet megmondani, hogy ez a
vezetés folytatni kívánja-e az atomprogramot.
Afganisztánnal kapcsolatban a szakértõ a teljes csõdrõl
beszélt. Azt mondta: a nemzetközi erõk 2014-re tervezett
kivonulását követõen az afgán hadsereg és a rendõrség
alkalmatlan lesz a hatalom átvételére. Az országban 2014
után valószínûleg teljes káosz lesz, a 2014-es kivonulásnak pedig nincs alternatívája. A Nyugat súlyos gazdasági
válságban van, és nem engedheti meg magának, hogy
milliárdokat „dobjon ki” – tette hozzá.
Az év végi amerikai elnökválasztásról szólva a szakértõ a
hivatalban lévõ Barack Obama gyõzelmét jósolta. Annak
a nézetének adott hangot, hogy amennyiben a demokrata
párti államfõ hivatalban marad, jóval dinamikusabb politikát
folytat majd, többi között Oroszországgal kapcsolatban.
Szó volt az Európai Unióról, annak a határain levõ lyukakról és az Eu válságáról is. A számos országban megfordult elõadó a színes képzeletbeli túra után készséggel
válaszolt a felé intézett kérdésekre is.
Fizetési rendszerek sokrétû felhasználhatóságáról tartott elõadást Korodi György és Bajkai Gábor. kiemelve a
készpénzt helyettesítõ fizetési rendszereket, bemutatva
mûködésüket is.

VENDING KONFERENCIA

Harsányi Gábor, a Goodwill Consulting Pályázat Tanácsadó
cég ügyvezetõjeként az Új Széchenyi Terv aktuális pályázatairól tartott elõadást. Hangsúlyozta, hogy az eszközbeszerzésre, ingatlanfejlesztésre vonatkozó pályázatok a konvergencia régióban még elérhetõek, és érdemes kihasználni
azokat a lehetõségeket, mely keretében akár 10% önerõvel
rendelkezõ vállalkozások is jelentõs támogatáshoz juthatnak. Harsányi úr ismertette továbbá, hogy munkahelyi képzésekre, rugalmas munkaszervezési formák bevezetésére,
valamint munkahelyteremtésre is van lehetõség támogatásokat igénybe venni a szektor vállalkozóinak.
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 kedvezményes beszerzések
három fõ csoportra oszthatók:
l havi elszámolású szolgáltatások (például
telefon, elektromos energia).
l napi vállalkozói tevékenységhez szükséges árucikkek (például nyomtatópapír),
l nyersanyagok (például tégla, liszt, cukor),
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A szolgáltatás csak VOSZ tagok számára vehetõ igénybe, miközben a lehetõség kihasználása számukra teljesen díjmentes. Modellszámítások igazolják, hogy a VOSZ
tagdíj 1-2 hónap alatt térülhet meg.
Ugyanakkor bármelyik magyar vállalkozó elõtt nyitva áll a
lehetõség, hogy belépjen a VOSZ szervezetébe, és azonnal használhassa a kedvezményes beszerzési rendszert.
Szerényi Viktor a NÉBIH-tõl az élelmiszerbiztonsági kérdésekrõl tartott fontos elõadásának lényege a
következõ oldalon olvasható.
VOSZ tag lehet bármelyik Magyarországon bejegyzett,
magyar tulajdonú cég és egyéni vállalkozó.
Végezetül Szöllõsi Balázs zárta a konferenciát, megköszönve az elõadóknak a közremûködést és a jelenlévõknek
a részvételt. Külön köszönetet mondott a Caffé Service
Kft-nek, amiért a rendezvény teljes idejére automatákból
biztosították a jelenlévõk kávéfogyasztását.
A Konferencián minden résztvevõ kitölthette az elhangzottakat értékelõ kérdõívet és javaslatot tehetett a jövõben
megszervezendõ konferenciák témáira, elõadóira.
Nagy örömünkre a megjelentek túlnyomó többsége
élvezetesnek tartotta az elõadásokat és a kevésbé
szórakoztató beszédekben is találtak a mindennapokban hasznos elemeket. A legnépszerûbb elõadó
természetesen Nógrádi György volt, aki tudásával és
lenyûgözõ stílusával magával ragadta a hallgatókat.
Köszönjük mindenkinek a részvételét!
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Élelmiszerbiztonsági kérdések
Elõadó: Szerényi Viktor – Mûszaki-technológiai Laboratórium – NÉBIH Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
A 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet életrehívta a NÉBIH-et a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt. (MgSzH + MÉBIH). Jogelõdje a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) a 274/2006. (XII.23.)
Korm. rendelet hatályba lépésével jött létre 2007. január 1-én.
Napjainkban különösen fontossá vált az élelmiszer-higiénia, az
élelmiszer-biztonság kérdése, az élelmiszerekkel érintkezésbe
kerülõanyagok, berendezések, az élelmiszer eredetû megbetegedések, élelmiszer szennyezés, stb. A NÉBIH a VM felügyelete alatt
– elsõsorban a szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából
– szervezi, összehangolja és ellenõrzi a megyei kormányhivatalok
mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek szakmai tevékenységét.

Hatósági géphigiéniai minõsítés
Korábban az élelmiszeripari gépek az állategészségügyi és élelmiszer
ellenõrzõhatósághoz, a vendéglátó és forgalmazást kiszolgáló gépek
az egészségügyi hatósághoz tartoztak 1980-tól a 6/1980. (MÉM)
sz.rendelet alapján az önálló Mûszaki-Technológiai osztályon szervezetten szakállatorvosok, gépészmérnökök, vegyészmérnökök részvételével folyt az élelmiszeripari gépek higiéniai vizsgálata. A forgalmazás
és vendéglátás gépeinek a higiéniai vizsgálata az OÉTI-ben mûködött.
A 2008. évi XLVI törvény az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletérõl
Szükséges vizsgálni a berendezéseket élelmiszerhigiéniai szempontból.
A hatósági géphigiéniai minõsítés a NÉBIH ÉTEL Mûszakitechnológiai
Laboratóriuma által kidolgozott Eljárás alapján történik.
Automaták csoportosítása Élelmiszerbiztonsági megítélés alapján:
• Élelmiszerrel közvetlenül érintkezik vagy nem
• Forgalmazott termék jellege (pl.: csomagolt, vagy nem)
• Speciális forgalmazási követelmények (pl.: hûtött)
• Nem minden élelmiszert árusító automatát kell géphigiéniai szempontból minõsítetni, ugyanakkor a tevékenység végzése mindenképpen élelmiszer kereskedelemnek minõsül
Hatósági géphigiéniai minõsítés
A géphigiéniai minõsítés során azt vizsgálják, hogy az automaták alkalmasak, biztonságosak az emberi egészséget nem veszélyeztetõ
élelmiszerek elõállítására, azaz:
• A felhasznált anyagokat (élelmiszer és anyagok kölcsönhatását),
kötõanyagokat, kötések kialakítását
• A gép kialakításának higiéniai szempontjait, technológiai, mûszaki
megoldásokat
• Funkciót, rendeltetést, használhatóság higiéniai vonatkozásait
• Élelmiszer vállalkozásoknál a technológiai illeszkedést
• Tisztítási lehetõséget, ajánlott és mûködtetett tisztítási protokoll
megfelelõségét
• Jogszabályi megfelelést, GHP
• Nyilvántartásokat és mûszaki dokumentációt, azonosíthatóságot

A gépek, berendezések élelmiszer-biztonsági veszélyforrások lehetnek,
közvetetten veszélyeztethetik a fogyasztó egészségét azáltal, hogy

• Nem megfelelõ az anyagválasztás (pl.: kioldódás, kopó bevonatok,
élelmiszer kölcsönhatások, stb.)
• Rossz a szerkezeti és technológiai kialakítás (alulméretezés, rejtett
terek, szegecskötések a terméktérben, kenés stb.)
• Nem megfelelõa tisztíthatóság (a termék jellegének megfelelõtisztítást
nem toleráló „építõ”anyagok alkalmazása, rejtett terek, nincs kialakítva a tisztítórendszer csatlakozása, nem üríthetõteljesen, stb.)
• Nem megfelelõen üzemeltetik (pl.: rossz hatékonyságú tisztítás,
technológiai hibák, stb.)
Az automaták higiéniai alkalmassága
Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek:
• ha azonosítható
• ha rendelkezik az élelmiszerhigiéniai megfelelõségét tanúsító dokumentummal (feltétele a géphigiéniai vizsgálat)
• megfelelõhigiéniai és mûszaki állapotban van
• rendeltetésszerûen használják
• biztosítható annak szükségszerûkarbantartása, tisztítása.
A géphigiéniaieljárás lépései
• Kérelem és dokumentáció benyújtása a hivatalhoz
• A dokumentáció átvizsgálása
• Hiányos, nem megfelelõdokumentáció esetén hiánypótlás kérés
• A dokumentáció szakmai értékelése (szükség esetén a tevékenységgel érintett igazgatási osztály bevonása)
• Díjkalkuláció megküldése az ügyfélnek, elfogadás
• Helyszíni vizsgálat lefolytatása
• Szakvélemény kialakítása, jkv. elkészítése
• Megfelelés esetén a hatósági géphigiéniai (típus)minõsítõbizonyítvány
kiadása
Szükséges dokumentumok 1– 5 évnél nem régebbi
EK megfelelõségi nyilatkozat, ha van;
– A gép azonosító adatai (típus, gyártó, gyártási év, funkció, stb.);
– Gépkönyv, mûszaki leírás magyar nyelven;
– A berendezés, gép mûszaki rajza v. gépkönyv eredeti ábra anyaga
magyar nyelven, vagy magyar feliratokkal kiegészítve, a részletes
tájékoztatáshoz szükséges nézeteket; továbbá bonyolultabb berendezés esetén-a lényeges, a nézeten nem ábrázolható részeket
tartalmazó metszeteket. A gép mûszaki rajza mellett szükséges a
rajzzal egyeztetett alkatrészlista. A listán meg kell jelölni azt is, hogy
az élelmiszerrel érintkezõ alkatrészeket (pl.: terméktér, stb.) milyen
anyagból készítik (a szabvány szerinti anyagminõség jelölése);
– Tájékoztatást kell adni a korrózióvédõ bevonatok fajtáiról (ha van
ilyen), fel kell tüntetni a felületminõségeket, különös tekintettel az
élelmiszerrel érintkezõ felületekre;
– A gép mûködésének leírása, technológiai folyamatba történõ illeszkedésének bemutatása, amely a gép alkalmazási területeit és
mûködési elvét (félre nem érthetõmódon) ismerteti;
– A gép, berendezés tisztításának-fertõtlenítésének, eljárása (gépgyár-
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tó esetében a javasolt tisztítási technológia, ajánlott vegyszerek);
– A megfelelõ tisztításhoz szükséges részletes szétszerelési leírás.
– A gép tisztításának és karbantartásának nyilvántartási dokumentációja 6 hónapra visszamenõleg (gyártónál, valamint új gép esetén
nem értelmezhetõ);
– Gyártónál a felhasznált anyagok engedélyei, élelmiszeripari alkalmazhatóságának igazolásai (mûbizonylatok, mûanyagok és bevonatok esetben az élelmiszeripari felhasználhatóság engedélyének
hiteles másolata, v. a felhasznált anyagok toxikológiai-kioldódási
vizsgálatának eredményei).
Dokumentációhiányosságai
– Nem megfelelõ a mûszaki leírás (gyakran csak a fogyasztónak szánt
prospektus, részletesség, idegen nyelv, stb.).
– Nincs mûszaki rajz (nézetek, rejtett részek kiemelve, termékkel
Érintkezõ alkatrészek, stb.).
– Nincs alkatrész lista anyag megjelöléssel (nem szabványos anyagjelölés, stb.).
– Nincsenek, vagy nem megfelelõk az anyag tanúsítványok (az ügyfél legtöbbször azt hiszi, hogy minden „Certificate” feliratú papír jó,
nem is tudja mi van benne, jogszabályi hivatkozás!).
– Nincs tisztítási javaslat, eljárás vagy nem jó.
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A felügyeleti díj célja:
–A hatósági feladatok finanszírozása
–Az élelmiszerlánc vállalkozások terhelésének egyenletesebbé tétele.
Díjfizetési kötelezettség hatálya alá tartozó tevékenységek
– élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti célból tartott állatok
forgalmazása;
– élelmiszer-, vagy takarmány-termelési célból termesztett növény,
vetõmag, növényi termék, illetve a szaporító és ültetési anyag forgalmazása;
– élelmiszer elõállítás vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és
közétkeztetést;
– takarmány elõállítás vagy forgalmazás; stb.
Mértéke:
Természetes személy esetén az elõzõ évi jövedelmének 0,1 %-a
Vállalkozás esetén:
• élelmiszerlánci tevékenységbõl származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított, az elõzõ évi nettó árbevételének 0,1 %-a (a díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege kizárólag annál a vállalkozásnál,
amely azokat befizette).

A vállalkozás feladatai:
– Elvégezteti a gép hatósági géphigiéniai minõsítését.
– A helyszíni vizsgálathoz üzemszerû állapotban rendelkezésre bocsátja a gépet.
– Megõrzi, és szükség esetén bemutatja a gép dokumentációját a hatóság részére.
– A gépet, berendezést a helyes gyakorlat követelményeinek
megfelelõen jó mûszaki és higiéniai állapotban tartja, még üzemen
kívül is.
– A berendezést azonosítható állapotban tartja.

Mikro vállalkozás (csak akkor, ha kizárólag végfogyasztónak értékesít)
•Évi 20.000 Ft
Kisvállalkozás (csak akkor, ha kizárólag végfogyasztónak értékesít)
•Évi 700.000 Ft vagy
•Választhatja a rendes számítás szerinti bevallást

Bizonyítvány
– A hatósági géphigiéniai minõsítõ bizonyítvány érvényessége maximum 5 év, amely függ (egyedi elbírálás esetén hosszabb, vagy rövidebb is):
• A gép mûszaki állapotától
• Korától
• Igénybevételétõl
• Lejárt bizonyítványt meg kell hosszabbítani, szükség esetén (pl.:
erõsen igénybe vett berendezés) vizsgálatot újra le kell folytatni.
A bizonyítvány lehet minõsítõ vagy típusminõsítõ

A felügyeleti díj megfizetése
– díjat két egyenlõ részletben kell befizetni július 31-ig és a következõ
év január 31-ig
– díjat a NÉBIH részére átutalással kell megfizetni, számlaszám:
10032000-00289782-30006016
• Felügyeleti díjjal kapcsolatos szankciók
– A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot
szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint
• Felügyeleti díj végrehajtási rendelet
– 40/2012 (IV. 27.) VM rendelet

Mentesülnek
• mezõgazdasági kistermelõ(vagyis azok az õstermelõk, akinek az e
tevékenységébõl az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot
nem haladja meg)

Élelmiszerlánc felügyeleti díj
Élelmiszerlánc-felügyeleti díjA 2011. évi CLXVI. Törvény által módosított 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl 47/B. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére,
az élelmiszerlánc hatósági felügyeleti tevékenységével
Összefüggõ feladatai ellátásának fedezése érdekében az élelmiszerlánc
(2) bekezdésben meghatározott szereplõi évente felügyeleti díjat kötelesek fizetni. A felügyeleti díj az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevétele.

További információk:
NÉBIH weboldala: www.nebih.gov.hu
NÉBIH ügyfélszolgálata: 06-1/336-9024
E-mail:felugyeletidij@nebih.gov.hu
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FelhÍVás

Beszámoló a taggyûlésrõl

AZ ÉV AUTOMATÁS
VÁLLAKOZÓJA

Május 24-én a Danubius Hotel Aréna konferenciatermében megtartottuk az idei taggyûlésünket, amelyen 25 tagunk képviseltette magát.
A napirend alapján elõször a 2011. évi kitûzött feladatokról és azok megvalósításáról szóló elnöki beszámoló,
valamint a 2011. évi pénzügyi és a felügyelõ bizottsági
beszámoló került elfogadásra, majd a 2013. évi munkaprogram és költségvetés.
A 2009-ben megválasztott felügyelõbizottságban személyi vagy vállalati változások miatt, tisztújításra került sor.

Az új felügyelõbizottsági tagok:
Hegedûs Róbert – RPC Tedeco-Gizeh Kft.
Németh Ferenc – Tutti Kft.
Horváth Dóra – Alenis Hungary Kft
Ezúton is szeretnénk megköszönni a leköszönõ felügyelõbizottság odaadó munkáját, a jelölteknek, hogy vállalták a
rájuk váró feladatokat és a megmérettetést, valamint tisztelt
Tagjainknak, hogy jelenlétükkel hozzájárultak a taggyûlés
sikeres lebonyolításához és egyúttal sok sikert kívánunk az
új felügyelõbizottsági tagok munkájához.

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:
■ olyan

jelentõs bevétel-növekedést ért el,
amire az egész iparág büszke lehet,
■ tevékenységével nagymértékben növelte
az iparág imázsát,
■ megfelelõ innovációt tud felmutatni,
■ 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.

HIRDETÉSEK
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Hirdetési lehetõségek
a Hírlevélben.

Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma:
2012. október 25.
Anyagleadási határidõ:
2012. október 19.
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:
kellemes

Cápák közt sértetlenül,

1/1 oldal 60.000 Ft + áfa
1/2 oldal 30.000 Ft + áfa
1/4 oldal 15.000 Ft + áfa

jó hangulatban töltsünk el együtt egy estét!
A Tropicarium ad otthont az ez évi
MIÁSZ Találkozónak szeptember 21-én pénteken.
Különleges helyszínen várjuk Tagjainkat egy jó hangulatú
vacsorára és bulizásra és aki szeretne egy kicsit többet megtudni a lakókról is, este 7-tõl egy órás szakszerû idegenvezetéssel rájaetetéssel, kígyósimogatással várjuk.

Részletes program:
19.00 – 20.00 idegenvezetés a Tropicariumban.
20.00 – 20 30 Elõkészület a vacsorához,
év valálkozója díj átadása.
20.30 – 24.00 Kubai élõzenés vacsora, táncos mulatság.
Részvételi díj: 11.000- Ft + áfa /fõ, amely az idegenvezetés,
az élõzene, a táncbemutató és a vacsora költségeit foglalja
magában, korlátlan italfogyasztással.

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!

Szeretettel várjuk minden Tagtársunkat családtagjaikkal,
barátaikkal együtt!
Jelentkezni és további felvilágosítást kérni
a MIÁSZ irodában lehet telefonon/faxon (1-216-8444),
vagy e-mailen miasz@miasz.hu).

Élő rákot tessék!
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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

