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TARTALOM:
Hirek

2-3. oldal

Szakmai odal

4-5. oldal

Telephely bejelentési tájékoztatás

Esemény

6. oldal

MIÁSZ Találkozó Esztergom

Rendezvény

7-8. oldal

Life coach, grafollógia

Közösségi

9. oldal

Vending Akadémia

Felhívások

10. oldal

Pályáazat
Hirdetési lehetõségek és árak
Kiállítás naptár

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag Új évet kívánunk!

Ez most komoly? :)

a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség
Elnöksége és Titkársága nevében.

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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Stratégiai változásokat fogadtak el
az Európai Vending Szövetség (EVA) éves közgyûlésén.
„Határozzuk meg az EVA céljait a következő három
évben” címmel tartott közgyűlést és munkaértekezletet az EVA 2013. november 28-án Brüsszelben.
Kiemelt jelentőséget adott az éves közgyűlésnek az
az esemény, hogy most kellett új elnökséget és végrehajtó bizottságot választani. Ezen felül a közgyűlésnek
azt is el kellett döntenie, hogy a javasolt új stratégiát
és módosított alapszabályt elfogadja-e.
A tagság részéről komoly elvárás volt, hogy a szövetség alkalmazkodjon az aktuális iránytatokhoz, toboroz-

Az EVA új elnöke, Jan-Marck Vrijlandt

Az EVA közgyűlése

zon több tagot, növelje az iparágat, valamint nagyobb
súllyal és befolyással végezze lobbi munkáját az Európai Intézményekben, ennek eredményeképp olyan
széles körben legyen ismert, amennyire csak lehet.
A tagság valóban megértette a kihívásokat, és nagy
többséggel 75 %-os szavazatarány mellett elfogadta az új EVA stratégiát, és az alapszabály módosítását. Következésképpen EVA most elfogadott mottója:
„EVA: Coffee Service and Vending Solutions.”
Hogy az EVA új korszakot nyisson, a közgyűlés kézfenntartással új elnököt is választott
Jan-Marck Vrijlandt (Group Sales &
Marketing Director Selecta) személyében, aki Arnaud van Amerongent
(Managing Director Aequator AG) váltja
fel, aki 6 éves munka után távozik az
elnöki posztról.
Egyébiránt, a jelenlegi helyettes ügyvezető igazgatót Erwin Wetzelt nevezték
ki 2014. január 1-től az EVA igazgatójává. Ö lép Catherine Piana helyére,
aki 1996 óta vezeti az EVA irodát, és
az elmúlt 16 évben a vending iparág
különböző résztvevőit összegyűjtötte
egy jól működő hatásos kereskedelmi
szövetséggé.
Megjegyzés:
A MIÁSZ is érdekelt volt közgyűlésen két
okból is: Egyrészt mi is támogattuk az
olasz szövetség javaslatát, hogy a nemzeti szövetségek nagyobb szerepet kapjanak az EVA testületeiben, másrészt
Szöllösi Balázst jelölték is a végrehajtó
bizottságba. Sajnálatos módon egyik célunkat sem sikerült elérni. Véleményünk
szerint a közgyűlésen lezajlott szavazás
nem volt kellően objektív, a nemzeti szövetségekkel szemben a nagyobb cégek
érdekei győztek. Mindazonáltal, reméljük, hogy az új vezetés valóban képes
lesz az egész európai régió érdekeit
szem előtt tartani, és ennek megfelelően dolgozni. Mi elmondtuk, hogy több
rendezvényt és személyes találkozót
várunk el az EVA-tól, annak érdekében, hogy eredményesen tudjon az EVA
a tagsággal együtt dolgozni.
Budapest, 2013. december 15.
Szalai Géza
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A 2013. Év Vállalkozója Díj átadásáról
Ez év december 06.-án, a Vállalkozók Napján a MIÁSZ
ismét a fókuszba került a Művészetek Palotájában, hiszen immár harmadszor a Szövetség által elismerésre
felterjesztett Tagtársunk részére, a VOSZ Elnöksége
odaítélte „Az Év Vállalkozója Díjat”.
Ebben az évben Ábrányi Tamás úr a café+co Kft.
ügyvezetője számára. Ábrányi Tamás úr a café+co
Kft. ügyvezetője a MIÁSZ Esztergomi rendezvényén
október 04.-én „Az Év Automatás Vállalkozója Díjat”
is átvehette. A Szövetség Elnöksége igyekszik a Díj
odaítélésével az automatás szakma presztízsét növelni azáltal, hogy a hosszú időn keresztül, folyamatosan

sikeres munkát végző Tagtársak közül kiválassza azt,
aki nemcsak a saját vállalkozásáért, hanem a Szövetségért és a Tagtársak érdekéért is elismerésre méltóan cselekszik.
Ezt a munkát ismerte el a VOSZ Elnöksége is azáltal,
hogy a MIÁSZ felterjesztését elfogadva Ábrányi Tamás úrnak a café+co Kft. ügyvezetőjének odaítélte a
„2013. Év Vállalkozója Díjat”.
A Vállalkozók Napja rendezvény díszvendége Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter úr volt, a kitüntetéseket Demján Sándor úr, a VOSZ ügyvezető elnöke,
Tolnay Tibor úr, a VOSZ soros elnöke, Dr. Lits József
úr, a VOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke adták át.
A rendezvényre a MIÁSZ díjazottját Szalai Géza úr a
MIÁSZ alelnöke és Davola József a MIÁSZ főtitkára kísérete el. A résztvevők számára ebben az évben még
meghatóbbá és felemelőbbé vált a Vállalkozók Napja
rendezvény, hiszen a díjátadó ünnepségre a VOSZ 25
éves jubileumi évében került sor.
Ennek hatása az ünnepi rendezvény lefolyásában is
látható volt. A rendezvény elején az elmúlt 25 évet bemutató kisfilmet tekinthették meg a Díjazottak, valamint a vendégek. A film bemutatta az 1988. február
20-val kezdődő eseményeket napjainkig. Azt követően
a VOSZ-t alapítók rövid beszédeikben elevenítették fel
az elmúlt 25 évet, majd az alapításban résztvevőkről
történő megemlékezés, és díjazásuk tette bensőséges
hangulatúvá a délutánt.
A jubileumi megemlékezést követően került sor az idei
évi a Miniszterelnök javaslatára, Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerések, a
Nemzetgazdasági Miniszter által adományozott kitüntetések és az Év Vállalkozója Díj kitüntetések átadására.
Ábrányi Tamás úr, a café+co Kft. ügyvezetőjének
a „2013. Év Vállalkozója Díj” sikere ösztönözze a
Szövetség tagjait arra, hogy 2014. decemberében a
MIÁSZ ismét részt vehessen jeles tagja által a Vállalkozók Napja rendezvényen.
Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára
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Innováció a Szövetség találkozóján
A Szövetség életének egyik legfontosabb eseménye a
MIÁSZ találkozó, ahol kötetlenül találkozhat egymással
a szakma. Az idei évben vendéglátónk a Bádi-Gran Kft
volt, Bádi Gábor és kedves felesége Gitta Esztergomban
a cég telephelyén látta az érdeklődőket vendégül.
Pazar fogadtatással kedveskedtek, ínycsiklandó falatkák,
borkóstolás, coctail bár várta az érkezőket. Az őszi kellemes napsütésben gyorsan telt a délelőtt, ahol a szakmaiságról a H-Vend Kft. prezentációja gondoskodott. Újításaik az automaták küllemének felfrissítésével nemcsak a
szemnek ,de a biztonságnak is kedvez. Rongálás biztos
innovációt ismerhettünk meg az előadás keretében.
A kora délután már a Bellevue Hotel különtermében a
BWT cég vízkezelés technikai és Török Attila lifecoach
életvezetési előadása színesítette.
Akik mélyebbre
szerettek volna ásni saját megismerésükben , grafológusainkkal és lifecoach szakértőinkkel beszélgethettek
privátban, ezzel is segítve a cégek még hatékonyabb
működését. Akik belekóstoltak ebbe az önismereti beszélgetésbe lelkesen nyilatkoztak segítőinkről.
Ezen a Szövetség is fellelkesült és jövőre az egyesület tagjai számára egy kétnapos csapatépítéssel
készül a cégek dolgozóinak és vezetőik részére!

Akik Esztergom gyönyörű városát szerették volna kicsit
jobban megismerni a Grancafé által szervezett városnézésen vettek részt. Hideg, de napsütéses idő kedvezett a
programnak, a rétesről már ne is beszéljünk!
Az estét az Év vállalkozója díjjal egybekötött vacsora
zárta, ahol Ábrányi Tamásnak adta át Szöllősi Balázs elnök úr a plakettet. Egy különdíj is átadásra került Szalai
Géza úrnak, a Hoki GastroSystem Kft- ügyvezetőjének
kitartásáért és a szakma tiszteletéért.
Gratulálunk a díjazottaknak!
És aki elég türelmes volt, Beleznay Endre, Magyar Attila
stand up előadásán szórakozhatott önfeledten.
Köszönjük mindenkinek aki eljött a részvételt, találkozzunk 2014-ben!
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Coaching

Külsõ szem!
Mostanában életünkben rohanunk, megoldunk, tüzet
oltunk. Vezetőként magányosak vagyunk a problémáinkkal, amelyek nagyon sok energiánkat emésztenek fel.
Az elakadások szektor és vállalkozás mérettől függetlenül hasonlóak.
Az előadásunkban a következő kérdéseket tettük fel
a hallgatóságnak:
• vezetőként egyedül van, nincs kivel megosztania
a problémáit?
• nehézséget okoz számára a kollégák motivációja
vagy saját motivációjának fenntartása?
• úgy érzi, hogy majd eljön az ideje, nem lesz
kinek átadni a cégét?
• gondja van a visszajelzések adásával és fogadásával,
akár dícséret, akár negatív vélemény?
• csak akkor van jól elvégezve a munka, ha ő végzi el?
• úgy érzi, nehéz feladat számára egy ütőképes,
tartós csapatot felépíteni (sales, üzemeltetés,
adminisztráció)?
• csak pénzzel nem tudja tartósan motiválni kollégáit?

A válaszok alapján megerősíthetjük, nincs ez másképp
az automatás üzletágban sem.
A motivációt kiragadva bemutattuk a Herzberg féle elméletet, amelyben az elégedetlenség megszüntetésére alkalmas higiéniás tényezőket megkülönböztettük a valódi
teljesítmény elérését segítő motivátoroktól.
Egyre több vezető és tulajdonos osztja meg félelmeit professzionális segítővel és válik sikeresebbé, nyugodtabbá.
Ezt a csapata is érzi és a változás elindul a cégnél
A többéves vezetői és coaching tapasztalatunkból tudjuk:
van megoldás ezekre a kérdésekre !
Amennyiben úgy érzi, hogy szakmai útkeresésében támogatásra van szüksége, örömmel vesszük megkeresését!
Csillag Zoltán

Török Attila

Business és management coach
Executive coach
www.csillagzoltan.hu
www.mencoaching.hu
csz@csillagzoltan.hu
torok.attila@mencoaching.hu
tel: 70 942 1606
tel: 30 425 2147

Minden, amire
egy üzemeltetônek
szüksége lehet!
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Nevem Senki
avagy reméljük, utoljára kell írnunk
az anonim gépekről
Minden automatásnak fel kell tüntetnie a gépein az
üzemeltető (cég vagy egyéni vállalkozás) pontos
megnevezését és székhelyét. Ez nagyon egyszerűnek tűnik. A gyakorlatban azonban sokan lefelejtik,
vagy csak a nevüket írják fel, a székhelyet nem.
Sajnos csak a név feltüntetése nem elég, egy
egyéni vállalkozás esetében pedig nem is egyértelmű, hogy Gipsz Jakab a töltő neve, vagy pedig
az üzemeltetőé van-e fent a gépen. Amennyiben
azt szeretnénk, hogy a törvényi előírásoknak
megfeleljünk, úgy az alábbi jogszabályt feltétlenül
tartsuk be:
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
13. § (1)29 Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,
szeszes ital, élő állat, valamint szexuális termék.
(2) Automatából történő értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában
folytatható. A kereskedő köteles az automatán
nevét és székhelyét feltüntetni.

Caprimo minden ízben,
minden évszakra

Coffee & Drink Systems Kft.
Tel.: +36 1 278 20 10

www.coffeeds.com

FEJLŐDÉS
szakszerÛ

Operátorképzés (töltõképzés) 2013.
Ebben az évben november 14.-én újból megtartottuk az
operátorok (töltők) számára a szakmai felkészítést, amelyet
ezúttal kiszélesítettünk a szakma iránt érdeklődők számára
is. Ez új lehetőséggel azt kívántuk elindítani, hogy egyrészt
a szakmát művelő nem tagok bepillantást kapjanak a MIÁSZ
életébe, ha röviden is. Úgy tűnik a tanfolyam felkeltette az
érdeklődést, hiszen 10 fő a tagságunkhoz tartozó vállalkozásoktól érkezett, míg 6 fő tagságon kívüli ital- és áruautomata
üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozástól.
A tanfolyamot 2011. áprilisa után ismét a MIÁSZ székhelyén az Angyal Irodaház kis termében tartottuk meg, ahol
megfelelő körülmények biztosították a résztvevők számára
az ismeretek elsajátítását.
A tanfolyam tematikája átfogta az iparág alapvető kérdéseit. Az előadók a szakterületükhöz tartozó témakörökről
naprakész információkat adtak.
Dr. Ócsai Lajos az ÁNTSZ Járványügyi Főosztály, főosztályvezetője a fertőző betegségek terjedésének módjairól, az
élelmiszerforgalmazók felelősségéről adott tájékoztatást. Dr.
Dóczi Katalin a NÉBIH osztályvezető munkatársai Bors Edina
élelmiszerbiztonsági felügyelő és Hossoff Anita élelmiszerbiztonsági felügyelő, az élelmiszeripari vállalkozások felelősségéről tájékoztatták a résztvevőket. Mogyoródi Anikó, a First
Impression Kft. tulajdonosa az automaták üzemeltetésének
gyakorlatával kapcsolatosan osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Előadását egy kis vendig történelemmel színesítette. Ronald Kuiters igazgató, a hollandiai Autobar Coffee
Roasters részéről az automaták töltőanyagáról adott ismertetőt. Előadása által bepillantást nyerhettünk, hogyan készülnek
a különböző alapanyagok. Dr. Davola József, a MIÁSZ főtitkára a hulladékkezelés, reklamációkezelés, munkabiztonsági
szempontok, valamint az automataüzemeltetéssel kapcsolatos jogszabályokat ismertette.
A Vending Akadémia bezárása, oklevelek kiosztásával zárult. A péntek délelőtt és a kora délután a visszajelzések
alapján sikeresnek mondható. Az előadásokon elmondottak hasznosságát növeli, hogy a tanfolyamon való részvétel, az oklevél a NÉBIH ellenőrzési szempontjából megfelel
a munkáltatói felkészítésnek.
A Szövetség ezen a területen is igyekszik a tagság számára kedvező környezetett biztosítani a sikeres vállalkozói
tevékenységhez.
Annak érdekében, hogy a jövőben az operátor képzés időpontja még megfelelőbb legyen a vállalkozások számára,
kérjük, hogy folyamatosan informálják a MIÁSZ Irodát, hogy
vállalkozásaiknál szükség van-e operátori felkészítésre.
Budapest; 2013. december 16.
Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára
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Mire számíthatunk 2014-tôl?
Tervezet a következô pályázati ciklusról
Elkészült a tervezete a következő, 2014-2020-as pályázati időszaknak. A vállalkozásokat leginkább érintő operatív
programok között szerepel a Gazdasági és Innovációs
Operatív Program (GINOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP).

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program alapvető
célja a magyar gazdaság növekedésének elősegítése.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
szintén hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, ugyanakkor
célja esősorban, hogy a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítése. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program a helyi és térségi fejlesztések megvalósításán keresztül kíván hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez. Meg kell továbbá említeni a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot (VEKOP), mely
elsősorban a központi régió infrastrukturális, és gazdasági fejlődését, illetve a foglalkoztatottsági ráta növekedését kívánja elősegíteni.

  V Á L L A L K O Z Á S F E J L E S Z T É S
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Forráseloszlás

Gazdasági és Innovációs Operatív Program
• Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés
• Vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek
versenyképességének fejlesztése
• K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése
• Integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai
szektor fejlesztése
• Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, valamint a
környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése

10 049 millió euró

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
• Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása
• Erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása
• Szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése
• Egészséges és fenntartható környezet biztosítása

3 784 millió euró

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
• Térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és
foglalkoztatás-bővítés
• Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések
• Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása

4 102 millió euró

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
• A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudásgazdaság,
kreativitás, innováció),
• A közösségi infrastruktúra fejlesztése,
• A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése

440 millió euró

Készüljön időben a jövő évi pályázatokra és kérjen már most helyszíni konzultációt a 06 1/321-1173-as telefonszámon!
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FELHÍVÁSOK

2014-es MIÁSZ események:
Olaszországi tanulmányút Milánóba, a Venditalia-ra:
2014. május 8-10
Vending Konferencia és Taggyűlés:
2014. május 22.
MIÁSZ találkozó és csapatépítő tréning:
2014. szeptember 11-12.

2014-es nemzetközi kiállítások, vásárok:

Hirdetési lehetõségek
a Hírlevélben.

Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma:
2014. március 1.
Anyagleadási határidõ:
2014 február 20.
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:

január 14-17.

IMA Düsseldorf

1/1 oldal 30.000 Ft + áfa
1/2 oldal 15.000 Ft + áfa
1/4 oldal 7.500 Ft + áfa

február 5-6

Vending Paris

Nem szövetségi tagoknak:

március 5-7.

Vending EXPO Kijev

március 20-22.

VendEXPO Moszkva

április 9-11.

NAMA Las Vegas

május 7-10.

Venditalia Milánó

május 20.

fmVend London

okt. 2-4.

CAMA Expo Québec

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!

Célcsoportra szabva...

A megfelelő gép
a megfelelő helyen

Bárhol, bármikor...

promo rivista orizzontale.pdf
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A Lavazza hivatalos forgalmazója.
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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

