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 ÕSzi BekÖSzÖntÕ 

A nyarat követõen 

„Itt van az õsz itt van újra…” és a Szövet-
ség lelkes tagjai, akik szeretik egymás 
társaságát, ismét egy sikeres találkozót 
tudhatnak magunk mögött. A színhely 
különös, nem valamelyik tagtársunk gon-
dos munkájával felépített vállalkozás, 
birodalom, nem is egy szokásos étterem 
vagy egy jól megválasztott exkluzív szórakozóhely, hanem a nyár 
folytatását mutató üdülõparadicsomi idill képe tárult elénk, ahogyan 
a tengeralattjáró ajtaján keresztül beléptünk a Tropikárium külön 
helyiségébe és feltûnt az óriási akvárium vastag üvegei közé zárt 
kék víz, amelyben a hazai vizektõl merõben eltérõ vízi élet intimitá-
sába kaptunk bepillantást, a cápák világába. Láthattuk, hogy milyen 
jól megférnek egymással a cápák és a kis halak. A látvány példa 
értékû lehet az emberi kapcsolatokra is. A hely szelleme talán így 
üzent mindazoknak, akik részt vettek a nagyon jól sikerült, baráti 
légkörben zajló 2012. évi MIÁSZ bulin. Beszámolónk 6. oldalon.

Nem ünnep rontáskén, de sajnálatosan szólni kell arról, hogy nem 
minden tagtársunk igyekszik a fehér asztal mellett rendezni a vélt 
vagy valós problémáját, hanem elsõ felháborodásában, elkedvet-
lenedésében a Szövetség elhagyása mellett dönt és ezt követõen 
lemarad sok hasznos információról és egy ilyen nagyszerû 
rendezvényrõl is, magára marad, de mi vissza várjuk!

Mindazok számára írom, akik, a bulik, konferenciák, a pubok at-
moszférájában rejlõ problémamegoldó hatást nem látják, az El-
nökség nagy hangsúlyt fektettek a jó csapatmunka szellemének 
kialakítására a Szövetség tagjai között. Még mielõtt a tagság el-
hagyásának gondolati útjára lépne valaki, kérem, keresse elõször 
velünk a személyes kapcsolatot ennek egyik kezdeményezését 
idén õsszel kívánjuk elindítani az Open Offi ce ötletével. Itt ragadom 
meg a lehetõséget, hogy kérjem a tisztelt Tagságot, hogy a Nyitott 
Iroda kezdeményezésben segítsenek felvetni a legfontosabb kér-
déseiket, amikre szeretnének választ kapni, vagy azt, hogy milyen 
szakterületek képviselõivel szeretnének találkozni. Írják meg annak 
érdekében, hogy a munkánk a valós problémák megoldásában te-
remtsen hozzáadott értéket.

Tisztelettel és barátsággal: 

Davola József, a MIÁSZ fõtitkára

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

Magyar 
Ital- és Áruautomata 
Szövetség 

Kérjük, hogy ne 

másszanak fel a gépre!
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 krónika 

Minden, ami a nyáron történt...
Napjaink állandó változásai a hosszú forró nyár ideje alatt 
sem hagyták pihenni az Elnökséget. Mindig volt valami 
tenni való annak érdekében, hogy a tagság vállalkozása-
inak környezete a döntéshozók elõtt ismert legyen, hogy 
elérjük végre célunkat az egyes szabályok, változások 
meglépése elõtt megkérdezzék a szakmát.

Még mielõtt rátérek a szárazabb dolgokra elõbb 
ajánlom mindenki figyelmébe Irodavezetõnk gondo-
zásában elkészült új közösségi portálon megjelenõ 
elérhetõségünket. A modern kor kihívásainak megfelelés 
érdekében a Facebook oldalon megjelent a Szövetség, 
errõl a tagok Körlevélben értesítésre kerültek. A cél az 
volt, hogy minél egyszerûbben tudjunk megosztani fotó-
kat, aktuális információkat a tagokkal.

Beszéljünk a szárazabb, de szakmába vágó dolgokról. 
Ki ne hallott volna a megyei intézményfenntartó rendszer 
ez év januári indulásáról. Látszólag ártatlannak tûnik, de 
amikor valaki szembetalálja magát az általa stabilnak hitt 
üzemeltetési tevékenységének esetleges megszûnésére 
irányuló magatartással, rögtön a telefon után nyúl és sok 
sok információt zúdít az Elnökségre, nagyon helyesen, 
ugyanis a probléma ma még csak õt 
frusztrálja, de holnap már a tagság 
nagy részét. Ilyen esemény történt 
ezen a nyáron is, amelynek a megol-
dása érdekében felvettük a kapcso-
latos a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, Területi Közigazgatásért 
és Választásokért Felelõs Államtitkár-
sággal. Eredményrõl még nem szá-
molhatunk be a probléma megoldása 
folyamatban van.

Egy másik hatás, amelynek követ-
kezményeként ismét beindult az El-
nökség gépezete. Röviden a helyzet 
ismertetése Üzemeltetõink vállalkozói 
tevékenységükkel járó pénzkezelési 
feladataik végzés során szoros kap-
csolatban állnak különbözõ magyar-
országi kereskedelmi bankokkal. A bankok és a vállal-
kozások között létrejövõ megállapodásokat megelõzõen 
üzemeltetõink számára nagyon sok adatot kell begyûjteni 
és azokat értékelni, ugyanis a jelenlegi helyzetben széles 
skálán mozognak a számlavezetési kondíciók. Fontos 
lenne a MIÁSZ tagsága számára egy olyan egységes 
szerkezetbe összeállított adatbázis, amely összehason-
lítási alapot biztosítana a különbözõ kereskedelmi ban-
koknál bonyolított számlavezetési kondíciókról az ún. 
reverzális befizetés (zsákos befizetés) egyes kereskedel-
mi bankoknál megjelenõ díjai, jutalom mértéke és esedé-
kessége után. Ez az ügy is folyamatban van még, jelen 
állapotában a Magyar Bankszövetség részérõl várjuk a 
támogatást.

A MIÁSZ rendezvényeit aktívan látogatók tudják, hogy 
2012. május 24.-i Konferencián bemutatásra kerül a 
VOSZ-BESZ Zrt. vezérigazgatója által az ez év májusá-
ban a VOSZ tagok számára beindított kedvezményes be-
szerzési lehetõség. Amelynek filozófiája abban áll, hogy 
a magyarországi kis és középvállalkozások vásárlói kö-
zösségbe tömörülve, egységes fellépéssel érjék el, hogy 
a beszállítók nagyvásárlóként kezeljék õket. A következõ 
területeken van erre jelenleg lehetõség: Üzemanyag – 
Shell, Elektromosság - MVM Partner, Gépkocsi - Porsche 
Hungária, Gépkocsi - Gablini Autószalonok, Mobil tele-
fon, Táblagép – Vodafone, Bank - Gránit Bank, Bank - 
UniCredit Bank, Biztosítás - Signal Biztosító a lehetõségek 
bõvülnek. Annak érdekében, hogy a lehetõség tényérõl 
folyamatosan információk álljanak a Tisztelt Tagjaink ren-
delkezésére, az Elnökség határozatban fogadta el, hogy 
feltüntetésre kerüljön a MIÁSZ hivatalos Tagsági levele-
zése során a következõ megfogalmazás:

„Tekintse meg a http://vosz-besz.hu/p/bt3483 webol-
dalon a VOSZ-BESZ Zrt. által kínált kedvezményes szol-
gáltatási, vásárlási lehetõségeket, amelynek segítségével 

vállalkozása komoly megtakarításokat képes elérni. Néz-
ze meg a lehetõségeket és gyõzõdjön meg arról, hogy 
milyen elõnyöket rejtenek a társaság ajánlatai. A kínálat 
folyamatosan bõvül.”

Ezúton is javasoljuk, hogy vessenek egy pillantást a 
lehetõségre, amely adott esetben a vállalkozás innováci-
ójának lehet az alapja.

 A nyáron foglalkoztunk az Open Office megvalósításá-
nak lehetõségével, amelynek keretében arra gondoltunk, 
hogy a pályázatokon való induláshoz szükséges szakmai 
támogatást a lehetõ legközelebb hozzuk Hozzátok, a 
MIÁSZ Irodába, ahol a hazai pálya elõnyét lehet élvez-
ni a nehéz döntés meghozatala elõtt. Amennyiben igény 
van rá a Hírlevélben is hirdetésben tudjuk tájékoztatni a 
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tagságot az aktuális pályázatokról. A szakértelmet a kon-
ferenciákon elõadó Év Vállalkozója 2011 díjas, Goodwill 
Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. biztosítja.

Gondoltuk továbbá arra. hogy szükségesek lehetnek, 
olyan ismeretek a vállalkozás napi tevékenysége során, 
amelyet egy olyan cég tud adni, mint a HonkonMester 
Munkaügyi Szolgáltató Konzorcium. 
A profiljába tartozik: SZMSZ, Mun-
kavédelmi Szabályzat, Tûzvédelmi 
Szabályzat, Pénzkezelési Szabály-
zat, Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Szabályzat és egyéb 
más a megrendelõ tevékenységéhez 
kapcsolódó szabályzatok elkészí-
tése. Munkaügyi szaktanácsadás, 
munkaszerzõdések, munkaköri le-
írások elkészítése.

Illetve várjuk ötleteiteket, hogy mi 
az amely hasznos számotokra, milyen irányba folytassuk 
a tervezést.

Jártunk a Nemzeti Adó és Vámhivatalban a Neta. 
kérdés ügyében. Azt szeretnénk elérni, hogy a Szövet-
séget vonják be a jogalkotási munkába, ne csak érte-
süljünk a normákról. Illetve tájékozódtunk az esetleges 
ellenõrzésrõl, de mint arról Elnök Úr írta a 2012/10.sz.: 
Fekete lyuk a fekete doboz körül körlevélben ennek a kö-
zel jövõben nincs megvalósulása.

A Progresszív magazin szeptemberi számában írunk 
az iparág egyes idõszerû problémájáról.

Az Elnökség tovább keresi a lehetõséget, hogy a bér-
leti szerzõdések helyett szolgáltatási szerzõdések kerül-
jenek megkötésre azokon az üzemeltetési helyeken, ahol 
az üzemeltetõ, nem helyet bérel, hanem szolgáltatást vé-

gez. Ilyen üzemeltetési hely a HM 
hatáskörébe tartozó valamennyi 
szervezet. Ez a feladat megoldás 
sem egyszerû, jelenleg is folyamat-
ban van.

Az MNB kérését tolmácsolva 
szeretnék, ha többen látogatnák 
a MIÁSZ kérésére az automatás 
szektor folyamatos, naprakész in-
formációkkal történõ ellátása cél-
jából az MNB a honlapján egy zárt 
hozzáférésû, jelszóval védett terüle-

tet. A regisztráció módjáról szóló leírást már többször is 
megküldtük, de az Irodától bármikor megkapható.

Végezetül úgy gondolom, hogy fontos tudnia minden-
kinek, hogy az Iroda technikai eszközeinek állapotának 
javítása elkezdõdött, ugyanis az elõzõ eszközök már ki-
szolgálták magukat.

 
Budapest; 2012. szeptember 29.
Davola József, a MIÁSZ fõtitkára

 StatiSztika 

Összesített kimutatás
a 2012. évi adatokat tartalmazó kérdõívek alapján
Készült 2012. augusztus 28.-án.
A statisztikai adatlap a beküldött és kitöltött kérdõívek alapján került összeállításra.

Adatot szolgáltatott: 40 vállalkozás.
- 26 cég Üzemeltetõ és töltõanyag forgalmazó, amelybõl:
- 14 cég Üzemeltetõ,
- 12 cég Üzemeltetõ és töltõanyag forgalmazó.
-  7 cég Töltõanyaggyártással és forgalmazással foglalkozik.
-  4 cég Érmevizsgálattal, készpénz nélküli fizetési rendszerrel és telemetriával foglalkozik.
-  1 cég Saját gyártású poharakkal, pohár és keverõpálca forgalmazással foglalkozik.
-  1 cég Édesség, játék, mûszaki cikk forgalmazással foglalkozik.
-  1 cég Gépforgalmazással foglalkozik.

Az automaták életkorának darab szám és százalékos megoszlása:
≤ 3  év:   4092db  30,29 %
3-6 év:   3413db  25,26 %
6-9 év:   1870db  13,84 %
9 év felett:  4133db  30,59 %
                    13508db
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Tevékenység megnevezése Vállalkozások száma
1.) Cashless forgalmazás. 1
2.) MARS és Comestero érmevizsgálók. 1
3.) Elektronika, telemetria, alkatrész 
forgalmazás, gépfelújítás, fejlesztés. 1

4.) Készpénznélküli fizetõrendszerek 
forgalmazása, szerviz, telemetria. 1

5.) Telemetria gyártás és forgalmazás 1

Érmevizsgálat, készpénz nélküli fizetési rendszer, telemetria

Tevékenység megnevezése Vállalkozások száma
1.) Saját gyártású pohár, pohár, keverõpálca 
forgalmazás. 1

Pohár, keverõpálca

Tevékenység megnevezése Vállalkozások száma
1.) Gépforgalmazás. 1

Gépforgalmazás

ForgalmazoTT gépTípusok

Álló instant ital automaták
          Csak melegital
Álló „Eszpresszó/Szemes kávé” ital automaták

          Csak melegital
Hidegital automaták
          Dobozos/ Üveges/ Karton (Álló, Asztali, Fali)
Spirál automaták
          Áruautomaták - normál hõfokú és fagyasztós
          Kombinált
Melegétel automaták
Mélyhûtõs automaták
Üvegvisszaváltó automaták

a mIÁsz TagsÁga ÁlTal szolgÁlTaToTT aDaTok  
alapJÁN ÖsszEÁllíToTT 2012. évi sTaTIszTIka

Automata üzemeltetõ 14

Automata üzemeltetõ és töltõanyagot gyártó és forgalmazó 12
Töltõanyagot gyártó és forgalmazó 7
Elektronika forgalmazás 4
Gépforgalmazás 1
Pohár, keverõpálca forgalmazás 1
Édesség, játék, mûszaki cikk forgalmazás 1
ÖsszEsEN: 40

AUTOMATA TIPUSA Mennyiség - db

NagY gépEk 10643

1. Álló instant italautomaták (Összesen)  2652
 a) Csak melegital 1469
 b) Meleg- és hidegital 1183
2. Álló „friss forralású” italautomaták (Összesen)  553
 a) Csak melegital 389
 b) Meleg- és hidegital 164
3. Álló „Eszpresszó/Szemeskávé” automaták (Ö)  1406
 a) Csak melegital 1048
 b) Meleg- és hidegital 31

11. gépek kora db
 ≤ 3  év 4092
 3-6 év 3413
 6-9 év 1870
 9 év felett 4133
 

12. Esetleges euró-zónához való csatlakozás esetén 
hány érmevizsgálója alkalmas az átállásra db

  azonnal: 1017
  programozással: 7230
  tubuscserével: 6217
  egyátlalán nem alkalmas: 1356
 
13. Forgalmazott anyag Vállalkozások száma

 Kávé 18
 Tejpor, vagy fehérítõ 19
 Kakaó 19
 Cappuccino 18
 Tea 18
 Leves 7
 Szirup 9
 Egyéb: pohár, keverõpálca, cukor,stb. 20
 Édesség és játék 1
 Mûszaki cikk 1

 Elektronika, telemetria, alkatrészforgalmazás, 
gépfelújítás fejlesztés 1

 Készpénznélküli fizetõrendszerek forgalmazása, 
szervízszolgáltatás, telemetria rendszerek 1

 Mars és Comestro érmevizsgálók 1
 Telemtria gyártás, forgalmazás, 1
 Gépforgalmazás 1

4. Álló “kapszulás rendszerû” italautomaták (Ö)  135
         kapszulás: 135
5. Hidegital automaták (Összesen) 4792 
 a) Dobozos/ Üveges/ Karton (Álló, Asztali, Fali) 4792
6. Spirál automaták (Összesen) 603 
 a) Áruautomaták - normál hõfokú és fagyasztós 211

 b) Áruautomaták 5°C alatt, egészségügyi 
ellenõrzéssel 1

 c) Kombinált: snack és palackozott, vagy dobozos 
üdítõk 291

7. Forgótányéros automaták 107 
 a) Áruautomaták - normál hõfokú és fagyasztós 55
 b) Áruautomaták 5°C alatt. 52
8. Mélyhûtõs automaták (Összesen) 1
9. Egyéb (Összesen) 394

KISGÉPEK 3174

10. Asztali kisgépek (Összesen) 3174 
 A) KAPSZULÁS 2805
 B) PODOS 27
 C) INSTANT: (Összesen) 137
           a) Teljes automata (poháradagolóval) 93
           b) Félautomata többitalos 44
           c) Félautomata egyitalos  
 D) FRISS FORRALÁSÚ (Összesen) 27
           a) Teljes automata (poháradagolóval) 27
           b) Félautomata többitalos  
           c) Félautomata egyitalos  
 E) ESZPRESSZÓ/SZEMESKÁVÉ: (Összesen) 178
           a) Teljes automata (poháradagolóval) 135
           b) Félautomata többitalos 21
           c) Félautomata egyitalos 22

AUTOMATÁK SZÁMA ÖSSZESEN: 13817
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 MiÁSz taLÁLkOzó 

Összejöttünk
Idén is, a hagyományokhoz hûen megrendezésre került a 
MIÁSZ Találkozó egy különleges helyszínen, a Tropicarium 
küöntermében, ahol foyamatosan nyomon követhettük a 
tengeri halak és nagyemlõsök cirkálását. A program egy 
egyedi idegenvezetéssel kezdõdött, ahol minden fontos 
és érdekes információt megtudhattunk a rendezvényhely-
szín lakóiról, nemcsak a cápákról, hanem a hasonlóan 
érdekes társaikról is. Még több ismerettel a fejünkben tér-
hettünk vissza a svédasztalos vacsorához, ahol a kubai 
zenekar máris gondoskodott az egzotikus hangulatról.

A finomságokról gondoskodó catering cég vendéglátói 
elegáns felszolgálásukkal tették talán még hangulatosabbá, 
kellemesebbé az estét. A terített asztalon a nagyon ízletes 
és gusztusos hidegkonyhai készítményeken kívül meleg 
ételek is várták az innyenckedni vágyókat, de, akik a klasz-
szikus sorrendet akarták tartani, õk sem csalódtak, hiszen 
az ízharmóniában odaillõ desszerttel zárhatták a vacsorát.

A rendezvény fénypontjaként, az immár ez évben, má-
sodik alkalommal meghirdetett, és elkelt Év Automatás 
Vállalkozója Díj átadására is sor került. A Díjat Szöllõsi 
Balázs Elnök úr adta át. Az Év Automatás Vállalkozója 
2012. az EMTISZ Kft. – õt terjesztettük a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége elé az 
Év Vállalkozója 2012. Díjra. A különdíjat kiérdemelt vál-
lalkozások alfabetikus sorrendben: Caffé Service Kft és a 
TUTTI Élelmiszeripari Kft. Ezúton is fogadják szívbõl jövõ 
jókívánságainkat a díjazottak!

A díjak átadását követõen látható volt a díjazottak 
öröme, de velük örültek a most díjban nem részesülõk 
is. A hangulatot fokozta a kubai latin temperamentumos 
klasszikus dalokat játszó trió.

Az est további részében az asztaltársaságok beszél-
getések keretében idõnként rá rá tértek a szakmára, 
ugyanis ünnepelni, vigadni jó, de napjaink mozgalmas 
eseményei nem hagynak túl sok idõt a szakmától való 
eltávolodásra.

A bárpultnál szorgoskodók folyamatosan gondoskod-
tak arról, hogy senki ne maradjon ital nélkül. Kelendõ volt 
az üdítõ, azonban a szüretet választó így „engedéllyel 
hiányzók,” ám a szó igazi értelmében közülünk valóban 
hiányzók bánhatják, hogy nem jöttek, hiszen a palackok-
ban nagyon finom szekszárdi borok vártak és még csak 
bajlódni sem kellett a szürettel. Az álmosabbak, fáradtab-
bak a Sara Lee által a rendezvényük támogatására biz-
tosított kávé különlegességekkel frissíthették magukat. 
Köszönet érte!

Köszönjük a résztvevõknek, hogy idõt szakítottak a 
rendezvényre! Találkozunk jövõre a Bádi-gran Kft.-nél 
Esztergomban!

A jó hangulatú eseményrõl a teljesség igénye nélkül né-
hány képet most bemutatunk. A rendezvényrõl kszült to-
vábbi képek megtekinthetõk a MIÁSZ Facebook oldalán.

  e S e M É N Y e k
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Az év automatás 
vállalkozója díj 
nyertese: 
EMTISZ Kft. 
Fehér Károly 

1991: Szalai Gézával megalapította a MIKROBI Bt.
1994: A cég felvette elsõ alkalmazottját és alapító tagok 

a MIÁSZ-ban.
1996: Hoki Kft. megvásárlása.
1998: Külön céget alapít EMTISZ Kft. néven Csepelen.
2004: Már 16 dolgozója van a cégnek. Bevezették a 

HACCP-t.
2005: Új telephely felépítése.
2007: A cég átköltözik Budaörsre az új telephelyre.
2010: TCMT Bt. megvásárlása.

100%-os magyar tulajdonú cég, aki a kezdetektõl képvi-
selteti magát a szakmában. Automaták üzemeltetésével, 
bérbeadásával foglalkoznak. Amire büszke a cégtulajdo-
nos, hogy a konkurenciával jó a viszonya és kölcsönös 
kisegítik egymást szükség esetén. Hiszi, hogy nem csak 
egymás gyilkolása az egyetlen lehetõség még a vetély-
társak között sem, hanem, hogy mindenki megélhessen 
a maga területén. Sokkal fontosabbnak tartja azt, hogy a 
verseny ne az ár alatti értékesítés és brutális bérleti dí-
jak terén alakuljon ki, hanem a minõség és a szolgáltatás 
sokszínûsége terén.
Álma az, hogy visszatérjen az az idõ, amikor a hosszú 
távú együttmûködést többre értékelik, mint a pillanatnyi 
felelõtlen ígértetet és az ital-és áruautomatás szolgáltatás-
nak legyen meg az a rangja, mint minden más szolgálta-
tásnak és rendesen fizessék meg az árát.
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Az év vállalkozója díj
különdíjasa: 
Caffé Service Kft.

2005: Giampiero Tavoloni elhatározza, hogy 
30 éves olaszországi üzemeltetõi és forgal-
mazói tapasztalaira építve Magyarországon 
forgalmazó céget nyit.

2006: A felkészülés éve. Kapcsolatfelvétel magyar 
üzemeltetõkkel, piackutatás, kiállítások láto-
gatása, munkatársak felkészítése.

2007: székhely keresése Magyrországon.
2008: A nyitás éve.
2009: Ismerkedés a magyar piaccal, telephely 

innováció.
2010: A bevétel megduplázása az elõzõ évhez ké-

pest, Sirály vendinggel való fúzió és sikeres 
együttmûködés.  

2011: A Satro hivatalos forgalmazója lett Magyar-
országon.

2012: A Prodigi MEI képvielõjével való 
együttmûködés, közös telephely.

2012 második fele: 1000 m2-es csarnok építése, 
telephelybõvítés.

Dinamikusan fejlõdõ cég, mely hûen követi az anya-
cégek filozófiáit. Olasz tõke és 30 éves szakmai 
tapasztalat, fiatal magyar menedzsmenttel kombi-
nálva . Kezdetben 2 ma már 16 fõvel tevékenyke-
dik 2008 óta Magyarországon. Lavazza kapszulás 
kávé, kávégépek és kávéautomaták, Satro instant 
töltõanyagok, Flo poharak, keverõpálcák és több 
típusú automaták és alkatrészek kereskedelmével 
foglalkoznak. 
A cég filozófiája a márka hû politika, a szolgáltatá-
sok és lehetõségek széles kínálata az operátorok 
felé, mind példamutatás, mind innováció, anyagi és 
szakmai támogatás terén, ezzel lehetõséget adva a 
kis üzelemetetõknek is a a gyors fejlõdésre.

Az év vállalkozója díj  
különdíjasa: 
Tutti Élelmiszeripari Kft.

1986: Tutti Gmk. néven Prohászka Ottó megalakítja 3 magán-
személlyel a céget, 8 alkalmazottal.

1988: új telephely 800 nm2-en.
1992: Tutti Élelmiszeripari Kft.-vé alakul át a vállalat.
1995: A cég átköltözik mostani 5000 nm2-es telephelyére.
2001: Italautomatás italporok gyártásanak a kezdete.
2004: Jegeskávé italpor a Csomagolástechnikai kiállításon 

díjat nyer
2005: Az italpor elnyeri a Magyar Termék Nagydíj Dícsérõ 

Oklevelet és a KERMI különdíját.
2009: új üzemrésszel és raktárral bõvül a Tutti, így jelenleg 7000 

négyzetméternyi beépített területtel rendelkezik a cég.
2011: A VOSZ - Év vállakozója díjban részesítik Prohászka Ottót 

valamint a elnyerte a Pegazus Díj 2. helyezését a Nyugat-
Magyarországi Régió “Piacvezetõ” kategóriájában.

A Tutti Élelmiszeripari Kft. jelenleg is 100%-ig magyar tulajdon-
ban lévõ céget Prohászka Ottó vezetésével négy magánszemély 
alapította 1986-ban. Az alapító ügyvezetõ igazgató mellett még 
jelentõs tulajdoni hányaddal rendelkezik Molnár János, a cég 
mûszaki igazgatója, valamint az idõközben kereskedelmi igazga-
tói munkakörbõl nyugdíjba vonult Bári Zoltán. A vállalkozás gya-
korlatilag a semmibõl indult és mára közepes méretû társasággá 
nõtt, s találta meg helyét a belföldi és külhoni piacokon.
Szakterületük a por alakú élelmiszerek elõállítása, forgalma-
zása. Fõ termékeik: fagylaltporok, instant és granulált kész- és 
félkész termékek, italporok, italautomatákhoz töltõanyagok, 
cukrászati alapanyagok, kávékrémporok, valamint vitamintab-
letták és táplálékkiegészítõk. Fõ elõnyeik a rugalmasság, jó 
minõség, kiváló szervizzel, korrekt üzleti magatartással. Speci-
alitásuk, hogy a multikkal szemben egyedi termékek gyártását 
is gazdaságosan meg tudják oldani, amely által ki tudják tölteni 
a legkülönbözõbb piaci réseket is.
Éves forgalmuk több mint 4 milliárd forintot tesz ki. A foglalkoz-
tatottak száma 84 fõ.
Az évek folyamán a Tutti Kft. olyan jól szervezett, jól mûködõ 
üzem lett, ami hosszabb távra képes a jövõjét meghatá-
rozni. Szeretnék megtartani azt a középvállalati méretet, 
melynek legfõbb értékei a rugalmasság, az innováció, a  
vevõközpontúság és a családias baráti légkör.
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A kávé bûnei
Lássuk csak, mik is voltak az ellenérvek? 
Az elsõk között szerepelt a magas koffein-
tartalom, ami megemeli a vérnyomást, és 
szívproblémákat okozhat. Igen ám, de a fe-
kete teákban legalább ennyi koffein található, 
nem is beszélve a kávé helyett mostanában 
használatos energiaitalokról. Mivel sokan 
isszák reggel, éhgyomorra az elsõ kávéju-
kat, a hasnyálmirigy-rák kockázata is a fe-
kete leves bûnlajstromára került, ám épp a 
következõkben láthatod majd, hogy ennek 
valószínûleg pont az ellenkezõje igaz.  

A béldaganatok ellenfele
A legújabb kutatások - amelyeket a neves 
amerikai egészségügyi szaklap, az American 
Journal of Clinical Nurition tett közzé - minden 
kétséget kizáróan bizonyították, hogy napi 
több csésze kávé fogyasztása a béldaganatok 
hathatós ellenszere lehet. A szakértõk sze-
rint ráadásul minél többet iszol, annál jobb: a 
vizsgálatokon résztvevõk közül azoknál, akik 
napi 4 csészényit isznak, 15%-kal, a napi hat 
vagy annál több adagot fogyasztóknál pedig 
40%-kal kisebb a betegség kialakulásának 
valószínûsége. És itt egy különös adat: a tea-
fogyasztóknál nem mutatták ki ugyanezt a 
hatást, tehát ezennel megdõlt a nézet, hogy 
a tea minden szempontból egészségesebb. 
A kutatás maga egyébként azért volt különö-
sen jelentõs, mert a béldaganatok nagy része 
alattomos, a betegek pedig figyelmetlenek, és 
nem veszik komolyan az intõ jeleket, így gyak-
ran túl késõn jutnak orvosi ellátáshoz. A rend-
ellenesség fõ kockázati tényezõi közé tartozik egyébként 
a zsíros és vörös húsok túlzott mértékû fogyasztása, va-
lamint a tartós mozgáshiány is. 

Kávé, te csodás
Csupán néhány ezer év kellett hozzá (a legenda szerint 
ugyanis a kávé jótékony hatását egy etióp pásztor fedez-
te fel Kr.e. 300-ban, aki észrevette, hogy a piros bogyókat 
legelõ kecskéi sokkal élénkebbek a társaiknál), de sokunk 
kedvenc itala végre eloszlatta a körülötte terjengõ tévhi-
teket. Egyébként az amerikai kutatások elõtt is számos 
egyéb vizsgálat bizonyította, mi mindent köszönhetünk 

a kávénak: kiderült például, hogy napi öt csésze fekete 
fogyasztása 40%-kal csökkenti az agydaganat kialakulá-
sának esélyét.
Egy japán felmérés pedig azt eredményezte, hogy már 
napi egyetlen csésze kávé fogyasztása is a felére csök-
kenti a száj- és nyelõcsõrák kockázatát. Emellett persze 
azért nem árt óvatosnak lenni: a várandós nõknek példá-
ul javasolt visszafogni a kávéfogyasztást, mert a koffein 
nagy dózisban a spontán vetélés elõsegítõje lehet. Ezen 
kívül kedélyállapot-problémákkal küzdõkben fokozhatja a 
szorongást, valamint megváltoztathatja az alvási mintá-
kat. Szóval legyünk körültekintõek, de kávézzunk bátran!

 érdekeS 

Most már hivatalos: 
a kávé több mint egészséges
Ha eddig bûntudatot éreztél amiatt, hogy kávéfüggõ vagy,  
most véget vetünk a lelkifurdalásnak!
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2012. október közepén a Caffé Service  
és a Prodigi közös telephelyén, Dunakeszin 

mûSzAKi nAP  
kerül szervezésre a mEi, a Vendo  
és a Vodafone közremûködésével.
A délelõtt folyamán a Vodafone bemutatja legújabb 
termékét, melyet kifejezetten a Vending piac szá-
mára fejlesztett ki. A prezentációk után, lehetõség 
nyílik a rendszerek kipróbálására, kérdések feltéte-
lére.
Az állófogadás után Bajkai Gábor, a Prodigi Hun-
gary Kft. ügyvezetõje, aki több mint 20 éves nem-
zetközi tapasztalattal rendelkezik a Vending iparág 
technológiai részén, bemutatja ezen a konferencián 
elõször a MEI legújabb fejlesztését.
Az érintésmentes technológia fejlõdésével egy 
idõben más fejlett, vezeték nélküli kommunikáció 
alapján mûködõ (GSM / GPRS) technológiák is 
kezdtek folyamatosan megjelenni a Vending ipar-
ágban. Ide tartozik a mobil fizetés és távfelügyelet 
(monitoring), amely telemetria néven is ismert. Ezek 
a rendszerek szakszerû kiválasztása, telepítése és 
használata kulcsfontosságú szerepet játszhat az 
automaták üzemeltetésénél, mivel a megfelelõ és 
jó minõségû szolgáltatás lényegesen csökkentheti 
az üzemeltetési költségeket és növelheti a profitot.

A berendezések gyakran magában foglalják az SMS-el 
vagy egy egyszerû mobil telefonos hívással megvalósít-
ható fizetési lehetõséget is. Ha már GPRS kapcsolat van 
az automatán, akkor használhatjuk ezt az adat csatornát, 
például forgalmi adatok átvitelére, illetve az automata táv-
felügyeletére is (telemetriának). Említésképp egy ilyen 
igen speciális felhasználhatósági területe is ezeknek a 
rendszereknek - az automatákból történõ szerszám, illet-
ve munkavédelmi eszközök forgalmazása és disztribúció 
távfelügyelete. Itt is nagyon fontos feltétel a pontos és 
azonnali információ lekérdezése, az aktuális értékesíté-
si 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 gyártók-
tól származó készülékekbõl kiolvasható adatok gyûjtését 
is. Ismerve a magyar automatás piac jellemzõit, esetleg 
ez a követelmény is döntõ lehet a megfelelõ rendszer ki-
választásánál.
Jöjjön el és ismerje meg legújabb lehetõségeit!
Szeretettel várjuk!

Program
(mindkét nap esetében megegyezik)
 9.00 – 10.00  | Regisztráció és reggeli kávézás
 10.00 – 10,30  | Vodafone prezentáció
 10.30 – 11.00  | Kávészünet
 11.00 – 11,30  | Vodafone prezentáció 2. rész
 11.30 – 12.00  | Gyakorlati bemutató az automatákon,  
     kérdések megválaszolása
 12.00 – 13.00  | Ebédszünet (állófogadás)
 13.00 – 14.00  | új MEI technológiák bemutatása, lehetôség próbavásárlásra
 14.00 – 15.00  | A Vendo új modelljeinek bemutása

MiaszHL_2012_4í-okt.indd   10 9/30/12   8:24:08 PM



112012/4 [OKTÓBER]   ❘   MIÁSZ HÍRLEVÉL   ❘  e V A  h í r e k  ●  k I Á L L í T Á S O k  

Hirdetési lehetõségek 
a Hírlevélben.
Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma: 
2012. december 19. 
Anyagleadási határidõ: 
2012. december 14.

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 szá-
mára! 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!

ingyenes apróhirdetés MIÁSZ tagjaink szá-

MIÁSZ már a FACEBOOK-on is!
www.facebook.hu/www.miasz.hu
A könnyebb kommunikációért!
Rengeteg képpel ez eddigi tálalkozólról, 
konferenciákról, aktuális információkkal.

Köszönjük, ha like-ol minket!

Szakmai kiállítások:
 

■ VEnDinG PARiS. 
Idõpont: 2012. OKTÓBER 24-26.
Helyszín: Párizs.
Bõvebb információ: www.vendingparis.com
 

■ VEnDinG EXPO Bukarest. 
Idõpont: 2012. november 8-10.
Helyszín: Bukarest.
Bõvebb információ: www.vendingexpo.ro

■ OLASz-mAGYAR REGiOnÁLiS
KOnFEREnCiA ÉS KiÁLLÍTÁS
Idõpont: 2013. április
Helyszín: Budapest

    EVA HIREK
EVA december 13-14-én tartja Brüsszelben 
a tisztújító közgyûlését és a workshopot. 
A részletes program olvasható a honlapjukon:
www.vending-europe.eu

Elkészítette az EVA az európai piackutatási 
jelentését, mind Európára mind országon-
kénti lebontásban is. Csak a tagjaik számára 
hozzáférhetõek az információk. 
A tagoknak szóló információkhoz (members only) szükséges 
jelszavak: A felhasználónév: miasz, a jelszó: evamia05. 
Minden fontos dokumentum, információ eredeti, angol nyelvû 
változata elérhetõ a honlapjukról. Ezt az oldalt kéthavonta 
frissítik, kibõvítik az aktuális információkkal.

Az EVA összes Hírlevele magyar nyelven is
olvasható az EVA honlapján: 
www.vending-europe.eu/en/media/newsletter.html

    EVA HIREK
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