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valami mindig jól jöhet

Elõszó
Előszóként mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik az elmúlt húsz évben egyengették, szor-
gos munkájukkal segítették, és nem utolsósorban fi nanszí-
rozták a Magyar Ital és Áruautomata Szövetséget. Sok kol-
légánk, a család és a munkából fakadó számos elfoglaltság 
mellett magára vállalta, hogy létrehoz, később pedig működtet 
egy szövetséget, amely az egész magyar vending társadal-
mat képviseli és ezt a képviseleti munkát mint elnök, alelnök, 
vagy éppen titulus nélkül végezze.
Húsz évvel ezelőtt, az alapításkor a vending aranykorát élte 
Magyarországon, persze ezt akkor még nem tudhattuk, ak-
kor természetes volt, hogy folyamatosan nyílnak előttünk re-
ményteli piacok, vonzó lehetőségek, magától értetődő volt 
a magas árrés és a kínálati piac. A Szövetség tehát a lehető 
legkedvezőbb körülmények között született, de jóllehet mára 
bátran kijelenthetjük, hogy nagykorúvá érett. A MIÁSZ mára 
egy olyan elismert civil szervezet, amelyet nem felejtenek el 
meghívni törvényalkotási procedúrákba, meghallgatják a vé-
leményünket, mert itt vagyunk, és minden reményünk meg-
van, hogy még húsz év múlva is itt leszünk. 
Kívánunk ehhez erőt, kitartást és olyan jókedvet, mely a MIÁSZ 
20 éves szülinapi rendezvényét övezte! Köszönjük mindenki-
nek aki velünk ünnepelt és az európai szövetségek képviselői-
nek is, hogy megtiszteltek minket jelenlétünkkel, fi gyelmükkel.

Szöllősi Balázs
elnök
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Csapláros László: MEgEMLéKEZéS
Búcsúzni mindig nagyon nehéz, különösen, ha olyan 
embertől kell végső búcsút venni, mint Eglmayer Péter.
A kezdeti szakmai kapcsolat az évek alatt barátsággá 
fejlődött közöttünk.
Mindig felnéztem rá, mert kedves, udvarias, és tisztes-
séges ember volt. Az a fajta úriember, akiből manap-
ság már nagyon kevés van az országban.
25 évig volt az italautomatás iparágban és a munká-
ban is mindig megbízható, becsületes partner volt.
Rengeteget dolgozott a MIÁSZ-ért, akár csak egyszerű 
tagként, felügyelő bizottsági elnökként vagy MIÁSZ 
elnökként.
A betegséggel vívott küzdelemben is hű maradt önma-
gához, senkit nem akart terhelni gondjaival.
Tudtuk, hogy komoly a baj, halála mégis megrendített.
Búcsúzom tőle mint barátja és kollégája.
 
Fehér Károly: SóHaj
Ha Péter, akkor Judit is. Egy pár szeretetben.
Péter minden cselekedetét ez a szeretet vezette az 
élet viszontagságai közepette.
Mindig pozitívan és empátiával állt az emberekhez és 
a feladatokhoz. Amihez még műveltség, elegancia és 
tolerancia is párosult, azaz úr volt minden mesterkélt-
ség nélkül, a szó legtisztább értelmében.
Örülök, hogy barátja lehettem és tudom hogy mindenki 
emlékezetében hasonlóképpen fog élni, míg létezünk.
Béke poraikra.

Szöllősi Balázs: PétER ELMEnt
Péter jelölt engem elnöknek. Ő beszélt lyukat a ha-
samba, hogy meg tudom csinálni. Neki mindig hittem, 
hogyan is mondhattam volna nemet? Hitt az ember-
ségben, hitt az emberekben. Humorral, kimeríthetetlen 
intelligens humorral viselte az élet minden csapását, 
azokat is, amelyekbe sokan belerokkantunk volna. 
A mostani, az ő halálhírét világgá kiáltó hírt is meg tudta 
volna írni ezerféleképpen, de feltétlenül iróniával, öniró-
niával. A MIÁSZ minden tagja, minden magyarországi 
automatás sokat köszönhet neki, még ha ő ezt nem is 
verte nagy dobra, szerénysége nem engedte volna.
Mindent köszönök. Búcsúzom Péter, nyugodj béké-
ben: Balázs

Davola józsef: Egy mEgrEndítő hír
Fizikailag elhagyott egy Jó Barát, aki aprólékosan be-
vezetett az iparág rejtelmeibe, segített megismerni az 
automatás vállalkozói világot és annak természetét.
Hittel és meggyőződéssel képviselte tagként és azt kö-
vetően is az automatás iparág, a Szövetség érdekeit.
Egyértelmű, mértékadó ember volt, aki ha kellett mér-
nöki pontossággal állt ki a jó ügy szolgálatában.
A világra nyitott volt, mindenre odafigyelt, amely az 
embert és környezetét érintette.
Nyugodj Békében!

Tisztelt Tagjaink, Kedves Barátaink!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
EgLMaYER PétER
a MIÁSZ volt tagja, 2007-2009. között elnöke, 65. éves korában, hosszan tartó, határ-
talan türelemmel viselt betegséget követően 2014. szeptember 03.-án eltávozott.
Néhány kolléga, barát, így emlékezett meg Péterről:

A Magyar Ital és Áruautomata Szövetség képviseli a tagságot a búcsúztatáson.

Eglmayer Péter végső búcsúztatására:
2014. október 03.-án (péntek) 11.15-kor az Új Köztemető szóró parcellájában kerül sor.

1108 Budapest, Kozma utca 8-10.

Részvétnyilvánítás postacíme:
Eglmayer Péter
1145 Budapest, Törökőr utca 14. sz.

Tisztelettel:

Szöllősi Balázs
a MIÁSZ elnöke

Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára
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Péterrel a határ úti Ring Pub-ban készült az interjú, ahová a 2009 évet 
lezáró elnökségi ülésünkre hívtuk meg õt és az elõzõ ciklus elnökségi 
tagjait egy kis kötetlen beszélgetésre. Ha már így összejöttünk, úgy 
gondoltam, hogy megejthetjük ezt a „kötelezõ programot”, is. Könnyû 
dolgom van, mert olyan emberrel kell riportot készítenem, aki szeret 
és tud is fogalmazni, írásban és szóban egyaránt. 
Tehát tisztelt Elnök úr, kedves Péter, mesélj nekem az elnöki 
két évedrõl! Melyek voltak örömeid, bánataid, kitûzött céljaid, 
mi jellemezte, jellemzi az iparágat és végül mit vársz a jövõtõl a 
vending szektorban?
Legnagyobb örömöm az volt, és ezzel mindjárt összekapcsolnám a 
céljaimat is, a MIÁSZ Hírlevélhez kapcsolódik. Ugyanis a Szövetség 
megjelentet egy kiadványt, a MIÁSZ Hírlevelet, amely az elnökségi 
ciklusomat megelõzõen gyakorlatilag egy jogszabály gyûjtemény 
volt, nyugodtan kimondhatjuk, hogy az olvashatatlan kategóriába 
tartozott. Nekem az egyik legfontosabb célom az volt, hogy ezt a 
jogszabály halmazt egy olvasmányos, értékes, néhol szórakoztató 
írásokkal helyettesítsük. Számos pozitív visszajelzést kaptam arról, 
hogy ez a stílusváltás megtörtént. Sok emberrel beszéltem, akik ki-
emelték, hogy a mi kis újságunk színesebb és jobb lett. Nagyon jó 
volt az a döntése az akkori elnökségnek, hogy ne csak emailben, 
hanem kinyomtatva is juttassuk el a tagokhoz a hírlevelünket. Be-
vallom, hogy még én magam is hajlottam a csak elektronikus kiadás 
mellett, pusztán költségtakarékossági okokból, de ma már nagyon 
örülök, hogy így alakult.  Tetszetõsebb a lap és talán többen is olvas-
sák így, hogy bárki kinyithatja az íróasztalon heverõ példányt, akár 
csak átlapozni is. 
A Hírlevél valóban elõnyére változott, összehasonlíthatatlan a 
korábbival. Emellett mi változott, mit változtattál az elnökségi 
ciklusod alatt? 
Egy másik ügy, amelyben sajnos nem tudom felmérni, hogy ered-
ményesen dolgoztunk-e vagy sem az az, hogy a tagság fenntar-
tásokkal, félelmekkel fordult a hatóságok felé, és mindegy, hogy 
adózási vagy higiéniai ügyrõl van szó, esetleg valami másról. Mint-
ha a múlt rendszer egy maradványa lenne, hogy nem emberek által 
mûködtetett szervezetként gondolunk a hatóságokra, hanem bennün-
ket veszélyeztetõ szörnyként. Mint amikor Hegyeshalom felé autózunk 
és ugyan ma már látható határ sem húzódik Magyarország és Ausztria 
között, mégis görcsbe rándul a gyomrunk, a láthatatlan országhatár-
hoz közeledve. Ezen a téren hatalmas segítség volt számomra az új 
fõtitkárunk, Davola József megjelenése a MIÁSZ tevékenységében. Az 
õ kiválasztásakor nem is gondoltunk erre, de olyan otthonosan mozog 
az állami bürokrácia útvesztõiben, hogy nyugodt szívvel rábízhatjuk 
magunkat. Jól érti, beszéli az állami hivatalnokok nyelvét, kitûnõ 
kapcsolatteremtõ képessége sokat számít a mindennapi munkában. 
Sokat segített abban, hogy hatóságról-hatóságra járva elmondhassuk, 
hogy ezek a berendezések, az automaták, nem csak pénzkasszírozó 
gépek, hanem rengeteg munkát, törõdést és nem utolsósorban be-
fektetést igényelnek. Azt vettem észre, hogy amint ezt megértették a 
hatóságok, egybõl más szemmel néztek ránk.  Ezt a két dolgot látom 
kiemelkedõ elõrelépésnek: a Hírlevél stílusváltását és a hatóságokkal 
való jó kapcsolat kiépítését. 

A sikerek után nézzük azokat a terveket is, amelyek nem váltak 
valóra! Értek-e kudarcok, voltak-e olyan témák, amelyben sze-
rettél volna, de nem tudtál elõre lépni?
Az zavart és zavar még ma is, hogy a tagság nem igazán ír a lapba, 
inkább csak olvassa. Pedig nekik is fontos lenne, hogy így hallathas-
sák a hangjukat. Hadd lássunk, akár név nélkül is, etikai problémákat, 
napi gondokat, azaz olyan dolgokat, amelyek akkor és ott érdeklik a 
tagokat. Valahol ezt látom negatív dolognak, amelyen változtatnunk 
kéne. És ha már a fájó pontokról beszélünk, hadd mondjak még vala-
mit. Nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy azok az üzemeltetõ 
cégek, amelyek nem tagjai a Szövetségnek, valamit titkolnak. Mintha 
lenne valami takargatni valójuk. Soha nem értettem, hogy miért any-
nyian vagyunk, ahányan, és miért nem az üzemeltetõ cégek pl. 90%-a 
képviselteti magát a MIÁSZ-ban? Érdemes lenne megpróbálni bevonni 
tagnak a külsõsöket. Nem lehet senkit kizárni a piacról! Hiába nem 
szövetség tag egy cég, attól még minden nap együtt kell vele dolgoz-
ni a piacon, csak éppen nem fizet tagdíjat. Hát van ennek értelme?! 
Az meg más kérdés, hogy minden információt, amelyet a MIÁSZ átad 
a tagjainak, valaki úgyis továbbadja egy-két külsõs cégnek, így vég-
eredményben a MIÁSZ számos elõnyét a teljes vending társadalom 
élvezi, míg tagdíjat ugye, csak a tagok fizetnek. Az árképzésünk meg 
egyenesen csapnivaló. Ezen változtatni kell, különben beledöglünk. 
Nem véletlenül rendeztük a kalkulációs fórumokat Galyatetõn. 
Ciklusról ciklusra felmerül egy „ellen- MIÁSZ” lehetõsége. Va-
laki azzal érvel, hogy sok a külföldi tulajdonú cég a MIÁSZ-ban, 
mások a leginkább kellemetlenkedõ konkurenseikkel nem sze-
retnének összejárni. De abban mindenki egyetért, hogy érdek-
képviseleti szerv szükséges a vendingeseknek. 
Persze. Ilyen mindig volt és lesz is. Amióta megalakult a Szövetség, 
ez a kérdés fel-felmerül, de olyan kicsi Magyarországon az iparágunk, 
hogy nem bír el két szövetséget. Hiszen ez az egy is anyagi problé-
mákkal küzd! Viszont izgalmas lenne létrehozni tevékenységi körön-
ként különbözõ munkacsoportokat, amelyek saját tematika szerint 
összeülnének néha, ha elvégzendõ feladatot látnak. 
Milyen eseményeket, fórumokat szerveztetek a két éved alatt?
 Számos kiállításra szerveztünk utat, a hajós bulink emlékezetes volt. 
Nagyon nagy szerepet szántunk a kalkulációs fórumoknak, ahol köz-
gazdaságtanilag levezettük a megjelenteknek, hogy egy termék eladá-
si ára mibõl áll össze. Remélem, hogy ezzel egy-két üzemeltetõnek 
fel tudtuk nyitni a szemét. Nagyon hasznos és érdekes volt minden 
taglátogatásom. Köszönöm azoknak, akikhez személyesen eljutottam 
a két év alatt és véleményüket, munkájukat ismertették velem. Ezt a 
fajta kapcsolattartást mindenképpen folytatni kell, mert a legembe-
ribb, legközvetlenebb módja egy  szövetség megtartásának.
Zárszóul meg kell kérdeznem, hogy mit gondolsz a vending 
jövõjérõl Magyarországon?
Véleményem szerint nem várható abszolút térnyerés sem a multik, sem 
pedig a magyar üzemeltetõk javára, hiszen rengeteg olyan hely van, 
amelyet csak vagy az egyik, vagy pedig a másik csoport tud eredmé-
nyesen kiszolgálni.  A kis cégek inkább tudnak személyre szabott szol-
gáltatást nyújtani, a nagyok pedig alacsony áron, tömegtermelésszerû 
kiszolgálást adnak. Valahol ezt gondolom a jövõrõl.

Interjú Eglmayer Péter volt MIÁSZ elnökkel 
2009. december. Kérdezõ: Szöllõsi Balázs

Amikor ez az interjú készült, nem tudtam, hogy ez az utolsó, hosszú beszélgetésünk. Alkalmunk még éppen lett volna folytatni, de én nem tudtam, hogy sürget az idõ. Õ pedig nem mondta.



– Mi kell a jó üzlethez? Jó termékek és jó árak. Ne-
künk mindkettő megvan – mondja Mihalek Gyula, az
automaták alapanyag-ellátásával foglalkozó Szervi-
mat International Kft. ügyvezető igazgatója. Ez a csa-
ládi vállalkozás számos, Európában már jól ismert
külföldi cég kizárólagos képviseletét látja el Magyar-
országon. 

A Szervimat International Kft. termékei minőségével,
áraival és munkatársai szaktudásával új távlatokat nyit
a hazai Vending piacon. Mihalek Gyula vállalkozó neve
nem ismeretlen ezen a piacon, hiszen immár két évti-
zede automaták üzemeltetésével és felújításával fog-
lalkozik. 
Húszévesen az osztrák Delicomat nagyvállalatnál al-
kalmazottként kezdte szakmai pályafutását,  majd
1995-ben ambícióitól hajtva megalapította a Vendomat
Kft.-t, mely napjainkban is hideg-meleg ital és snack-
automaták forgalmazásával, bérbeadásával, illetve
üzemeltetésével foglalkozik. 2011-ben a Vendomat Kft.
megnövekedett igényei és a stabil alapanyag-ellátásá-
nak biztosítása életre hívta a Szervimat International
Kft.-t.  
Az elmúlt három évben ez a cég stabilan megvetette
lábát az alapanyag-forgalmazók piacán, és mára büsz-
kén mondhatja el, hogy számos európai gyártó hazai
képviseletét látja el. 
A Caffe  Mike, a Dopla, a Hämmerle Kaffee, a FleXoco
vállalatok  neve mára egyet jelent a minőségi töltő- és
kellékanyagok gyártásával.
A Szervimat International Kft. az alapanyag-forgalma-
záson túl az egyik legprominensebb automatagyártó,
a Deutsche Wurlitzer GmbH kizárólagos magyaror-
szági képviseletét is ellátja. A nagy múltú vállalat,
amely hajdan a világhírű zenegépek gyártásával fog-
lalkozott, napjainkban ugyanazt a  minőséget képviseli
a snack automaták gyártásában is. Ezen automaták
felújítását és értékesítését végzi a Szervimat Internati-
onal Kft. magasan képzett,  rutinos szakembergárdá-
val. A cég menedzsmentje szerint a csapatszellem
nagyban hozzájárult az eddig elért sikerekhez. 

A cég vezetése jól tudta, hogy mindezen feladatok
professzionális ellátása hatalmas infrastrukturális fej-
lesztéssel valósítható csak meg. Ezért a vállalat 2014.
szeptember 1-jén egy új, közel 1500 négyzetméter
nagyságú érdi, többfunkciós telephelyre költözött,
ahol  kulturált környezetben várja régi és új partnereit,
kibővített raktárkészlettel, bemutatóteremmel és okta-
tóközponttal.
– A vállalat fő célja a hazai Vending ágazat szélesebb
körű kiszolgálása, melynek fókuszpontja a minőség,
és a versenyképes ár szem előtt tartása – hangsú-
lyozta Mihalek Gyula ügyvezető igazgató.

Vigyázz, kész, rajt! 
INDUL A SZERVIMAT INTERNATIONAL KFT.

Szervimat International Kft.
2030 Érd, Kis-Duna utca 5.
+36 70/940-1671, 06 23/381-465
iroda@szervimat.hu • info@szervimat.hu • www.szervimat.hu

Mihalek Noémi, Claudio Liggieri, Mihalek Gyula
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Modern fellendülés a kávétechnológia területén.
A MIKE cég alapítói elsődlegesen a magas szintű tech-
nológiának köszönhetően megalkották és tökéletesí-
tették a kiváló alapanyagú MIKE kompozíciók széles
választékát.
Mindegyik csésze MIKE kávé páratlan módon tükrözi
az olasz kávék pikáns íz világát. 
Napjainkban a MIKE kávé ellátja termékeivel egész
Olaszországot éppúgy, mint más európai országokat.  
Az alábbi termékeknek kizárólagos hazai forgalmazója
a Szervimat International Kft.

Kizárólag valódi kávé felhasználásával készül a Szervimat International Kft. saját
márkás Lio-Vendo instant kávéja. A termék kiváló minőségét a gyártása során
alkalmazott fagyasztva szárítási technológia biztosítja.
A kiemelkedő minőség további biztosítéka a méltán híres kifinomult holland gyár-
tástechnológia.

Ára: 9,9 euro+áfa/kg

Szervimat International Kft.
2030 Érd, Kis-Duna utca 5.

+36 70/940-1671, 06 23/381-465
iroda@szervimat.hu • info@szervimat.hu • www.szervimat.hu

Vending Mike Rosso 
(az összes keverék közül a legerősebb, sűrű)
ár: 4,2 euro+ áfa/kg

Mike Vending Forte 
(testes, erős, intenzív illatú kávékeverék) 
ár: 4,5 euro + áfa /kg

Vending Delicato 
(nagyon krémes gépi kávé, édes és aroma dús
állaggal) 
ár: 4,95 euro + áfa/ kg

Lio-Vendo Instant kávé 

Caffe Mike 
különleges aromájú kávé keverékek 

Bármely szemes kávéból, ha 10 kg-ot vásárol, egyet adunk ajándékba.
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Nálunk a vásárló a király- vallja a svájci-osztrák ha-
tárnál működő, több mint 40 éves múltra visszate-
kintő vállalat, amely jelentős pozíciót vívott ki a töl-
tőanyag piacon. Figyelembe véve a piac elvárásait,
a vásárlói kívánságokat folyamatos fejlesztések jel-
lemzik a Hämmerle-nél.
A cég kiváló minőségű töltőanyagok előállításával,
kávékülönlegességek és más meleg ital porok szé-
les választékával áll a vásárlóik rendelkezésére. A
vállalat igen sokoldalú.  Több, mint 150 különböző
recept alapján készítik Európa-szerte elismert ter-
mékeiket. Mára teljes egészében automatizált és
zártláncú gyártás-technológiával működő töltősorral
rendelkezik, amely biztosítja az italporok teljes ho-
mogenitását és az egységes íz világot, emellett kü-
lönös gondot fordítanak az esztétikus és praktikus
csomagolásra. 
A Szervimat Kft forgalmazza a Hämmerle újdonsá-
gát, a Lavazza Blue kompatibilis Capsico Crema és
kapszulát. A termék íz világa krémesen lágy és
könnyed. A kapszula 100 db-os kiszerelésben kap-
ható önállóan, vagy Starter szettben, mely tartalmaz
400 db kapszulát, 100 db műanyag poharat, és egy
Capsico kávégépet.

Társaságunk a Wurlitzer magyarországi hivatalos képviselete.
A Wurlitzer név sokak számára ismerősen cseng: zenegépek
gyártásával és forgalmazásával szerzett hírnevet a 150 eszten-
dős Deutsche Wurlitzer GmbH. Napjainkban már az automaták
teljes skáláját – az újságon át a snack automatákig - kínálják vi-
lágszerte. 
Magyarországon elsősorban a snack automaták iránt van ke-
reslet. A Szervimat International Kft. az automatákhoz teljes al-
katrészellátást, szervizt és szoftveres programozást biztosít.

Szervimat International Kft.
2030 Érd, Kis-Duna utca 5.
+36 70/940-1671, 06 23/381-465
iroda@szervimat.hu • info@szervimat.hu • www.szervimat.hu

Kiváló töltőanyagok a Hämmerle-től

Snack automaták 
a Wurlitzer-től

A szett kiválóan alkalmas irodákba, tárgyalókba,
büfékbe, recepciókra történő kihelyezésre, mivel
kis helyigényű, egyszerű működésű, letisztult for-
májú.

A szett akciós ára: 48.000 Ft + áfa / db
A kapszula ára: 35 Ft + áfa/ db
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Egy dán szólás szerint az élményt a várakozások ha-
tározzák meg. Milyen várakozásai vannak a vásárló-
nak, amikor a ragyogó, új kávégép elé áll?  
Nyilvánvaló, hogy az üzemeltetőknek e tekintetben fel
kell venniük a versenyt az éttermek, kávézók által nyúj-
tott jó minőséggel. A  jó élmények biztosításához  el
kell érnünk – vagy  éppen túl kell szárnyalnunk – ezeket
a minőségi elvárásokat. 

A dániai FleXoco cég  az instant italok teljes körét
gyártja a  csokoládétól a cappuccinon át a tejporokig. 
A Szervimat International  Kft., mint a FleXoco cég hi-
vatalos, kizárólagos magyarországi képviselője a teljes
termékpalettát forgalmazza Wonderful Drinks márka-
néven. 

A DOpla az európai élelmiszeri-
pari piac egyik vezető műanyag
termékeket gyártó cége. Az
1964-ben Trevisó-ban alapított
olasz cég mára 7 termelési szék-
hellyel rendelkezik. 
A környezetvédelmi szempontok
szem előtt tartásával, folyamatos
innovációval, tökéletes higiéniával,
magas minőségi elvárások alapján,
napi száz tonna alapanyag felhasz-
nálásával készítik  az italautomaták-
hoz használatos poharakat.
A poharak a felület vízszintes bordá-
zottságnak köszönhetően kisebb az

érintkezési felület a a felhasználó
ujjai és a pohár között, ezért a hő-

átadás mértéke is jelentősen lecsök-
ken. Ez a tény sokkal biztonságo-
sabb fogást, kényelmesebb tartást

biztosít a fogyasztók számára még a
legforróbb italok esetében is. 
A Magyarországon kizárólagos for-

galmazási joggal rendelkező Szervi-
mat Kft. most igen kedvező áron kínálja
az alábbi pohártípust: 

Szervimat International Kft.
2030 Érd, Kis-Duna utca 5.

+36 70/940-1671, 06 23/381-465
iroda@szervimat.hu • info@szervimat.hu • www.szervimat.hu

Instant italok a FleXoco-tól

Műanyag poharak a DOpla-tól 

Ára: 2,95 euro+áfa/db
166 cc.  3,4 gr. new profil

Forgalmazott termékeink 

Choco-green Choco-blue Choco-red Cappuccino Lemon-tee Whitener Top-foam Top-pro 
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Tágasabb telephelyünknek köszönhetően egyszerre
akár 20 automata felújításával is tudunk
foglalkozni.
A felújításokat garanciával a megrendelő kérésére,
programozva végezzük.

Munkánk minőségét a svájci Selecta vállalat is garan-
tálja, hiszen jelenleg is teljesítünk megrendeléseket a
Selecta spanyol, cseh, szlovák leányvállalatai felé.

Akció: Használt, kipróbált, működőképes gépekre!

ASTRO INSTANT 900 € + áfa/db
ASTRO ESPRESSO 1300 € + áfa/db
ASTRO 2 ESPRESSO 1300 € + áfa/db
COLIBRI C3-C4 ESPRESSO 300 € + áfa/db
STARFOOD ételautomata (10 tálcás) 1100 € + áfa/db

10 db vásárlása esetén ezekből a gépekből plusz egyet
adunk ajándékba.

WURLITZER 1200 € + áfa/db

Szervimat International Kft.
2030 Érd, Kis-Duna utca 5.
+36 70/940-1671, 06 23/381-465
iroda@szervimat.hu • info@szervimat.hu • www.szervimat.hu

Új és felújított automaták 
a Szervimat International Kft.-től!

Kikomax Colibri Astro Starfood

Wurlitzer

Kínált gépeink
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Az Ingenico Group iSelf családja
rugalmas bankkártyás fizetési
megoldás minden automatába

Ingenico Group iSelf csalàd

• Bevételét látványosan növeli

• Megfelel a legszigorúbb
biztonsági előírásoknak

• Egyszerűen integrálható minden
automatába 

• Az automaták üzemeltetését
gazdaságosabbá teszi

www.iself-service.ingenico.com/

iUC180B iUP250 iUR250 iUC150
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MIÁSZ 20 éves
Izgalmas, változatos, ünnepi hangulatba telt a MIÁSZ 20 éves szülinapi rendezvényre. Izgal-
mas volt az idõjárás szeszélyessége, a Riverride buszos-hajózós városnézése, a változatos, 
sokszínû programok miatt és ünnepélyes a Gellért Hotel, Duna termében megtartott jubileumi 
gálavacsorának köszönhetõen. 
Nemcsak tagjaink képviseltették magukat szép számmal, de az európai automatás szövetsé-
gek is velünk ünnepeltek. Az európai szövetség, az olasz szövetség az orosz automatás szö-
vetség és az osztrák szövetség is részt vett a nap programjaiban.
Délelõtt Dunakeszin a Caffé Service-nél még a szakmához kapcsolódó elõadások kötötték le a 
hallgatóság fi gyelmét, de ebéd után már a szórakozásé volt a fõszerep. A Riverride különleges 
budapesti városnézése és a Gellért Hotelben megtartott vacsora és disco garantálta a kikap-
csolódást a résztvevõknek.
A vacsora közben került sor az Év Automatás Vállalkozója Díj és Különdíj átadására, melyet 
Szöllõsi Balázs elnök úr adott át az idei évben Csapláros Lászlónak és Dános Gábor úrnak.      
Gratulálunk a díjakhoz!  
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Kedves meghívásnak tehettem eleget szeptember 
első napjaiban. Az Orosz Italautomata Szövetség 
adott helyszínt Szentpéterváron az EVA esedékes ve-
zetői tanácskozásának és a Japán Vending Gépgyártó 
Szövetség rövid bemutatkozásának.
Japánban a vending más pozíciót foglal el az emberek 
életében, és mondhatom, a szívében is, mint Európá-
ban. Nem múlik el nap egy japán életében, hogy ne 
fogyasszon valamit automatából. Persze ezek az au-
tomaták különböznek a mieinktől. Pohárba szinte nem 
töltenek italt, még a kávét is fém dobozban szolgál-
ják fel. Igény szerint forrón, vagy éppen jéghidegen. 
Az automatákban tárolt dobozokat egy különleges 
mikrohullámú sütő melegíti fel tűzforróra, másodper-
cek alatt. A méregdrága import energia miatt a japán 
hidegital automaták kizárólag éjszaka hűtenek, nap-
pal csak forgatják a jól szigetelt automatákban a hideg 
levegőt, így spórolnak az árammal. Pénzbedobáskor 
pedig kiadják a hideg italt, a bedobástól számított ma-
ximum 2 másodperc alatt. Többre ugyanis nincs idő. 
Rohannak, még nálunk is jobban.
Az EVA (Európai Vending Szövetség) vezetői 
meetingjének számunkra legfontosabb témája a 2015-től 
életbe lépő költségvetés volt. Lehetőséget kaptam 
arra, hogy egy rövid prezentáció keretében javasla-
tot tegyek a tagdíjak átstrukturálására. Legnagyobb 
örömömre, ahogy hazaérkeztem Szentpétervárról, 
levelet kaptam Erwin Wetzel úrtól, az EVA ügyvezető-
jétől. Erwin elfogadta a javaslatomat, így amennyiben 
a decemberi brüsszeli EVA közgyűlés ezt jóváhagyja, 
a MIÁSZ fizetendő tagdíja, a kedvezőtlen euro árfo-
lyam ellenére sem fog nőni.
Szentpétervár. A cári időkben maga lehetett a cso-
da, ezt a varázst állítják fokozatosan helyre, szebbnél 

szebb palotákat újítanak fel, vagy építenek fel a romok-
ból. Nemrég még Leningrád volt, előtte pedig Sztáling-
rád. Ma Szentpétervár tökéletesen kifejezi az orosz 
társadalom tudathasadásos állapotát. A cári időket 
visszasíró városban az Aurora ágyújának a lövése jelzi 
minden nap, hogy delet ütött az óra. Annak az ágyúnak 
a lövése, amely végérvényesen elsöpörte a cári Orosz-
országot. Ken Follett nagysikerű regénye akkor jutott 
eszembe (azonnal el is loptam a címét), mikor feltűnt 
az a rengeteg katona az utcákon. Tisztek szaladgálnak 
mindenfelé, csoportosan álldogáló kiskatonák tűnnek fel 
a tereken. Fegyver nélkül ugyan, de valamiért csak ott 
vannak. A televízióban reggeltől estig ömlik a híradás az 
ukránok gaztetteiről és a hősi szovjet, bocsánat, orosz 
csapatok helytállásáról. Akiket kérdeztem, oroszok és 
ukránok vegyesen, mind azzal nyugtattak, hogy nem 
lesz ebből semmi baj. Végül is mi baj lehetne? Miköz-
ben repülünk, alattunk országok lövik egymást, a gé-
pünk mégiscsak biztonságban leszáll Ferihegyen és az 
üzletemberek felszabadultan húzzák maguk után a gu-
rulós bőröndjeiket. Férfiak Szentpétervárról.

Szöllősi Balázs

Egy férfi Szentpétervárról
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Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma: 
2014. december 19. 
Anyagleadási határidõ: 
2014. december 10.
A hirdetési anyagot - nagy felbontású jpg. 
vagy nyomdai minõségû pdf. formátumban 
– a lapzárta dátumáig kérjük eljuttatni 
a miasz@miasz.hu  e-mail címre.
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1/4 oldal
hirdetés
82 mm x 121 mm
(tükör, azaz nem kifutós)

1/2 oldal
hirdetés
172 mm x 121 mm
(tükör, azaz nem kifutós)

vagy
200 mm x 131 mm

(+ minden irányban 5 mm kifutó!)

1/1 oldal
hirdetés
200 mm x 280 mm
(+ minden irányban 5mm 

kifutó! 210 mm x 290 mm)

Hirdetési lehetõségek a Hírlevélben
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!




