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Elõtte vagy utána?
Régi, a rendszerváltás környékén íródott újságokat böngészek,
megüti a szemem a sok „fogyi
tablettás” hirdetés. Amorf alakú
férfiak és nők fekete-fehér képen,
elkámpicsorodott ábrázattal szomorkodnak az egyik képen, vidám
feszes izmú, emberek domborítanak a másik, színes felvételen,
egyértelműen győztesek. Hogy
milyen egyszerűnek is tűnik így
az élet. A fogyi tabletta, mint afféle bölcsek köve, egyszer csak
a jobb, szebb élet ígéretét kínálta
a hiszékenyeknek. Egyik napról
a másikra. Talán nem erőltetett a
párhuzam a szakmánkat olyan�nyira foglalkoztató regisztráció-online egység kombináció, illetve a
fogyókúrás tabi között. Mindkettő megoldást kínál, de attól tartok, önmagában egyik sem ér semmit. A tabletta mellett nem árt odafigyelni arra, hogy mit eszünk (Akkor meg minek tabletta?), a regisztráció
mellett pedig ügyelnünk kell arra, hogy ne csak mi, hanem mások
is regisztráljanak. Mert a NAV munkatársai biztosan nem jutnak el
mindenhová, ahogy eddig sem tették. Segítenünk kell a munkájukat,
mert ha csak a tisztességes cégek regisztrálnak, akkor az azt jelenti,
hogy további versenyhátrányba kerülnek a nem regisztrálókkal szemben. Figyeljünk hát magunkra, egymásra.
Január elsejétől lehet regisztrálni, de az első regisztrációs számot
csak február 23-án tudta kiadni a NAV, közel két hónapos késéssel.
A tömeges feltöltés kapcsán megfogalmazott igényeinknek is csak
márciusban felelt meg a honlapjuk. Nem meglepő, hogy meglehetős
zökkenőkkel indult a folyamat. Ma, ahogyan ezeket a sorokat írom,
mégis több mint 18.000 automatát regisztráltak az automatások. Ez
a szám lehet sok, vagy kevés is. Kevés, ha azt nézzük, hogy becsléseink szerint 30-35.000 automata van az országban és már csak két
nap van hátra a kötelező regisztráció lezártáig. Sok, ha figyelembe
vesszük a regisztráció nehézkes indulását és ütemét, valamint azt,
hogy ez a szám már meghaladja a MIÁSZ tagok által üzemeltetett
gépek számát, a beszélgetéseink szerint pedig a MIÁSZ tagok lassan végeznek a regisztrációval. Az elmúlt két napon több mint 8.000
gépet regisztráltunk, sokan hagyták az utolsó pillanatra az adminisztrációt, jó magyar szokás szerint.
Még nem tudni, hogy a regisztráció végül hogyan sül el. Segít nekünk, vagy csak kidobott pénz az ablakon? Nézem a fancsali ábrázatú, sikertelen embereket a fogyi tablettás, fekete-fehér hirdetésen.
Vajon a kép a regisztrációjuk előtt, vagy után készült? Még nem tudjuk. Reméljük a legjobbakat.
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Szakmai

Égetõ kérdések, fontos válaszok
Az automataberendezések bejelentésével, regisztrációszámmal történő ellátás
témakörében a MIÁSZ megfogalmazott észrevételeket, melyekre az NGM-től,
a NAV-tól megérkeztek a válaszok, amit tagjaink részére már megküldtünk,
de itt is közreadjuk, hogy azokat minnél szélesebb körben ismerjék meg az iparággal foglalkozók.
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül
végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes
szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet alkalmazásával kapcsolatosan a MIÁSZ Tagságtól beérkezett kérdéseket 2015.02.02.-án és 2015.03.04.-én megküldtük az NGM és a NAV illetékeseinek. A témában az
NGM-MIÁSZ szóban több esetben is egyeztetett, megbeszélésre egy alkalommal 2015.03.05.-én került sor.

Észrevételek, kérdések, válaszok 1.:
Kérdés 1/1.
A bejelentés, regisztráció folyamatában, üzemeltető
váltás esetén minden üzemeltető változás szolgáltatási díjköteles?
Ennek a kérdésen a tisztátázása elsősorban a bérbe
adott gépekkel kapcsolatosan jelenik meg. Szeretnénk
utalni az elmúlt év végi levelezésünkre:
MIÁSZ írta: 2014.10.22.-én (szerda) elküldött levelünkben felhívtuk a figyelmet, hogy értelmezésünk
szerint
A törvényjavaslat szövege úgy értelmezhető, hogy az
összes bejelentés díjköteles, tehát nem egyfajta regisztrációs díj kerül kiszabásra, hanem egy automata minden
helyváltoztatása igazgatási szolgáltatási díjköteles bejelentést von maga után. Egy automata az élettartama alatt
akár 100 alkalommal is helyet változtat.
NGM válasz: 2014.10.28.-án (kedd) Alpár Ákos úr,
Annyit azonban biztosan állíthatok, hogy az az értelmezésetek, miszerint minden változásbejelentés díjköteles, hibás. A jogalkotói szándék az, hogy csupán az
első bejelentés lesz igazgatási szolgáltatási díjköteles,
a változásbejelentés nem.
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr a decemberi NGM-MIÁSZ
megbeszélést követően, az Ön által számunkra írt levélben egyértelművé tette, hogy a 30.000,-Ft-os igazgatási

szolgáltatási díj beszámításra kerül (csökkenteni fogja) a
rövid (közép) távon bevezetésre tervezett on-line ellenőrző rendszer fogyasztói árába.
Kérdés, mi történik az Art.-ben rögzített 30.000,-Ft
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel
azt követően, ha megvalósul az on-line rendszer és a
gépekbe már beszerelésre kerültek az ellenőrző egységek?
Válasz: 1/1. Az adózás rendjéről szóló törvény az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül értékesítő
automataberendezés üzemeltetőjére helyezi a törvény
22/D. § szerinti bejelentési kötelezettséget, így ha az
üzemeltető személye változik, akkor a bejelentési kötelezettség alanya változik meg. Változásbejelentés esetén
a kötelezettség alanya (az üzemeltető) az általa bejelentett adatokban bekövetkezett változást jelenti be, tehát értelemszerűen az üzemeltető személyében való változást
fogalmilag nem lehet változásbejelentéssel kezelni. Lenti
levelében idézett, a változásbejelentés igazgatási szolgáltatási díjmentessége kapcsán tett megállapításunk is
a változásbejelentés esetkörére vonatkozott.
A 30.000 forintos igazgatási szolgáltatási díj a központi költségvetés bevétele és terveink szerint az online adatkapcsolatra épülő adóhatósági ellenőrzés lehetősége megteremtésének és fenntartásának költségeit hivatott fedezni.

Kérdés 1/2.
Bármely fizetési eszköz elfogadására alkalmas berendezéssel nem rendelkező automataberendezés (pld. gyors
éttermekben, pékségekben stb. találhatók, ahol az automatából történő áru csak azt követően kerülhet a vevőhöz, ha azt a pénztárnál kifizette) bejelentés köteles-e?
A kezelőszemélyzet nélküli automata pontos definíciója
szükséges a jogszabály értelmezéséhez.
Válasz: 1/2. A bejelentési kötelezettség az élelmiszert
kezelőszemélyzet nélkül értékesítő automataberendezés
kapcsán keletkezik. Így, álláspontom szerint, ha nem valósul meg közvetlen értékesítés az automataberendezésen
keresztül (pl. egy üzletben a kasszánál kell kifizetni az
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italt, a berendezésen meg csak egy gombot megnyomni pénzbedobás nélkül), úgy nem merülhet fel bejelentési
kötelezettség.

Kérdés 1/3.
Mi a teendő tehát abban az esetben, ha nincs meg az
eredeti gépszám? Az AUTOMATA bejelentő adatlapra
felvezethető a saját leltári szám is, mivel az az egyetlen olyam azonosító adat szám is, mely egyértelműen
„azonosítja” az automatát?
Léteznek olyan automataberendezések, melyeken egyáltalán nem található gépszám, mivel már a beszerzéskor
sem volt rajta. (importból érkező használt berendezések).
A vállalkozás ezeket az automataberendezéseket a beérkezéstől fogva saját leltári számmal látja el. Ezeket a leltári számokat már az automata beérkezésekor felhelyezik
az automatára, és rávezetik a számlájára is, így nemcsak
a saját nyilvántartásban, de könyvelésben is végig kíséri
az adott leltári szám egy-egy berendezés „életútját”.
Gyártási szám nélküli automaták (példa):
1. Vállalkozás használt automatákat vásárolt, melyek közül több berendezésen már a megvásárláskor sem volt
található eredeti gyári szám. (forgalmazó, nem ismert
okból eltávolította).
2. Egyértelmű azonosíthatóságuk érdekében – az első
pontban leírtak miatt – a vállalkozás az összes beérkező automatát saját leltári számmal látta el.
3. A folyamatos sorszámozással készülő leltári számot
matrica formájában helyezték el az automaták belső
oldalán.
4. Belső nyilvántartásokban a fenti leltári számokon azonosítják az automatákat.
5. Könyvelésben, azaz az eszközkartonokon is saját leltári számokon tartják nyilván berendezéseinket.
Válasz: 1/3. Álláspontom szerint a gyártási szám funkciója az automata egyedi azonosítása, így azokban az esetekben, amikor az automataberendezés nem rendelkezik
gyártási számmal, elfogadható a leltári szám bejelentése
is kizárólag abban az esetben, ha az feltüntetésre kerül a
berendezésen is.

Kérdés 1/4.
Lesz lehetőség akár 1000 gépet is egyszerre feltölteni
a rendszerbe?
Tömeges feltöltési lehetőséget nem találtunk, 1 bejelentőlapon 10 gép tölthető fel egyszerre.
Válasz: 1/4. Igen, a 2015. március 5-én, a MIÁSZ és a
NAV részvételével tartott megbeszélésen elmondottak
alapján és módon erre van lehetőség.

Kérdés 1/5.
A január 1-e és március 31-ei időszakban bejelentett
automaták esetében mennyi idő áll rendelkezésre
a regisztrációs szám (matrica) kiragasztására?
Bejelentést követően mennyi idő múlva küldi meg
a NAV a regisztrációs számot?
Válasz 1/5:) A részletszabályokat tartalmazó 41/2014.
(XII. 29.) NGM rendelet szerint a regisztrációs számot
az automataberendezés üzemeltetője az automata
berendezésen jól láthatóan közzéteszi. Ebből kifolyólag
úgy gondolom, hogy e kötelezettség az üzemeltetőt a regisztrációs szám kézhezvételét követően azonnal terheli.
A legutóbbi megbeszélésen elhangzottak szerint a regisztrációs számok kiadása megfelelően működik.

Kérdés 1/6.
A 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 3. paragrafus (3) bekezdésben olvasható:
„Az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi
az automataberendezés regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét.”
Kérdésünk, mikor kerül fel az állami adóhatóság a honlapjára ennek az elérhetősége, felülete?
Válasz: 1/6. Ez a funkció már elérhető az adóhatóság
honlapján a következő címen: http://nav.gov.hu/nav/
adatbazisok/elemiszer_ertekesites?query=automata

Kérdés 1/7.)
A bejelentőlapon jelenleg csak kézzel lehet begépelni az
adatokat, azaz kitölteni a mezőket. Ha valaki pl. egy excel
táblában tárolja az információkat, akkor nem tudja copy
paste megoldással azokat átmásolni ami logikus lenne és
gyorsítaná az adatfelvitelt.
Válasz: 1/7. A NAV tájékoztatása szerint – a megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően – adatoknak a vágólapról a formanyomtatványba való beillesztésére van
lehetőség.

Kérdés 1/8.)
Amennyiben meghibásodás következtében raktáron lévő
géppel kell üzemelés közben meghibásodott gépet lecserélni vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség a cseregépre, mivel az csak a javításig végez üzemelési feladatot,
vagy az előző gép regisztrációs száma ugyanazon a
helyszínen, ugyanolyan funkció végzésére képes csere
gépre áthelyezhető-e, folytathat-e munkát önálló bejelentés nélkül, változás bejelentést követően?
Válasz: 1/8, Álláspontom szerint a bejelentési kötelezettség automatánként keletkezik, így ha egy, a bejelentő üzemeltető által eddig nem üzemeltetett automataberendezést
helyeznek üzembe, akkor annak kapcsán bejelentési és
ezzel együtt igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség keletkezik.
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Kérdés 1/9.
Mi a definíciója az értékesítés megkezdésének? Az a nap,
amikor az automata vásárlásra képes állapotba kerül?
A kérdés, azért merült fel, mert előfordulhat, hogy beüzemelés előtt egy héttel kikerül egy gép a felállítási helyre
és nem tiszta, hogy a kikerülés napja vagy a gép beüzemelése (lehet beledobni pénzt és terméket kap érte a vásárló) értelmezendő az értékesítés megkezdésének.
Válasz: 1/9. Az értékesítés megkezdése véleményem
szerint az az időpont, amikor az automata a bejelentés
szerinti értékesítés helyén értékesítésre kész állapotba
kerül. Így ha egy automataberendezés nem üzemel (le
van zárva, értékesítést nem végez), úgy bejelentési kötelezettség sem keletkezik.

Észrevételek, kérdések, válaszok 2.:
Kérdés 2/1.
Az automataberendezések bejelentése során mi az értékesítés megkezdésének dátuma, azoknál az automatáknál, amelyek 2015. január 1-ét megelőzően is már
működtek, az a nap, amikor a bejelentés megtörténik
vagy a 2015. január 01-et megelőző dátum?
Válasz: 2/1. Az az időpont, amikor az automataberendezést
kihelyezték. Az üzemelő gép kihelyezéskor aláírt szerződésen lévő dátum, vagy ennek hiányában 2015. január
01.-ét megelőző dátum legyen feltüntetve. Fontos, hogy
a dátum ne legyen későbbi, mint a bejelentés dátuma.

Kérdés 2/2.
Technikailag melyik az a gép amelyikbe már végképp
nem lehet majd a pénztárgépet betenni? A kérdés arra
irányul, hogy vannak tökéletesen működő öreg gépek,
amelyek nem képesek a mai modern informatikai eszközökkel kommunikálni.
Válasz: 2/2. Még nem tudni. A megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően a NAV, a MIÁSZ és az NGM részvételével
létrehozandó munkacsoportba egy vagy több műszaki szakértőt jelölni szíveskedjen, aki(k) az automataberendezésekbe
építendő online egységekkel kapcsolatos műszaki specifikáció kidolgozásában részt vennének.

Kérdés 2/3.
Az online rendszerrel kapcsolatos specifikációk a MIÁSZ
részére történő megadása.
Válasz: 2/3. A NAV, a MIÁSZ és az NGM részvételével
létrehozandó munkacsoport által kialakított állásfoglalást
követően.

Kérdés 2/4.
Tömeges feltöltési lehetőséget nem találtunk, 1 bejelentőlapon 10 gép tölthető fel egyszerre.
Válasz: 2/4. XML file-ból lehetséges az ÁNYK (NAV által
használt) formanyomtatványba exportálni.
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Kérdés 2/5.
Szükséges-e egy üzemeltetési helyen lévő gépek pontos
meghatározása gépekként?
Válasz: 2/5. Utca és házszám kerüljön feltüntetésre.

Kérdés 2/6.
A „01”-es lap „A” mezőben
„Üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátója” „Megegyezik a tulajdonos/üzemeltető adataival”. kérdés az esetek
99%-ában életszerűtlen. Tömeges feltöltés esetén hibalehetőséget eredményez.
Válasz: 2/6. Annak kell bejelölni, akire vonatkozik.

Kérdés 2/7.
Tudnak-e bejelenteni és regisztrációszámmal ellátni
automataberendezést úgy, hogy a gép nem kerül ki üzemeltetési helyre?
Válasz: 2/7. Igen. Inaktív kocka legyen „X”-ve..

Kérdés 2/8.
Regisztrációszám visszaigazolása a jelenlegi PDF formátum helyett történhet-e Excel formátumban, amelyből
kivehető az adat.
Válasz: 2/8. Visszaigazolás PDF-ben történik, de a NAV
igyekszik Excel-ben is megküldeni.

Kérdés 2/9.
A MIÁSZ által kért véletlenszerű regisztrációszám kiadás
nem valósult meg!
Válasz: 2/9. A NAV részéről megfogalmazták, hogy megvizsgálják és kialakítják, annak technikai akadálya nincs.

Kérdés 2/10.
Mikorra kell elhelyezni a gépeken a regisztrációs számot?
Válasz: 2/10. Amint megkapja az üzemeltető a lehető leghamarabb helyezze el az automataberendezésken.

Kérdés 2/11.
Milyen formában kell a gépeken elhelyezni a regisztrációszámot?
Válasz: 2/11. Nincs rá előírás. Jól látható és lehetőleg eltávolítás mentesen kerüljön ki. A MIÁSZ ajánlása, hogy az
automataberendezés belső részében is helyezzék el

Tisztelettel:
Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára

Szöllősi Balázs
a MIÁSZ elnöke
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RENDEZVÉNY

MARADJUNK
HELYZETBEN

konferencia a vending iparág vezetői számára, ahol a cégvezetők vállalkozásuk
innovációjához naprakész információkat szerezhetnek az iparág működését alapvetően
megváltozató jogi szabályozáshoz igazodva.
Cél, a vending cégek mindennapi működéséhez segítő információ biztosítása.
A konferencia helyszíne:

THERMAL HOTEL AQUINCUM ****
Cím: Árpád Fejedelem útja 94.
konferencia időpontja:

2015. május 21. csütörtök
A konferencia programja:
08.40 – 9.00 Regisztráció. Welcome caffe

9.00 – 9.10 Megnyitó, bevezető – Szöllősi Balázs, a MIÁSZ elnöke.

9.10 – 10.10 Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács Elnöke
„A jelenlegi gazdaságpolitika mennyire sikeres”

10.10 – 10.40 Pankucsi Zoltán, NGM helyettes államtitkár.
Az automata berendezések on-line ellenőrzése...

10.40 – 11.10		Höflinger Norbert, ügyvezető HWD Recycling Kft.
A lakosságtól és közületektől egyaránt begyűjtse, és
a környezetvédelmi normáknak és követelményeknek megfelelően
feldolgozza a rossz, vagy használt elektronikai termékeket.
11:10 – 11.30 Szünet

11.30 – 11.50 Dercze Gábor, igazgató, MOHAnet Mobilsystems Zrt.
MOHAnet bemutatkozása a MIÁSZ tagjai számára

11.50 – 12.20		Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes, Fölművelési Minisztérium
Élelmiszer-Feldolgozási Főosztály, Élelmiszer-Szabályozási Osztály
Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek jelöléséről,
az élelmiszer ellenőrzés rendszeréről.

12.20 – 12.50 Bemutatkozik a Caprimo.

12.50 – 13.00 A konferencia záró beszéde - Szöllősi Balázs, a MIÁSZ elnöke.
13.00 – Ebéd

14.00 – 15.30 Taggyűlés

Jelentkezni:

Részvételi díjak:

Bárdosi Tímeánál, a miasz@miasz.hu e-mail címen lehet. Tagjaink
mellett külsõs automatás cégeket is szeretettel várunk a rendezvényre,
bízva abban, hogy az ott elhangzó információk a teljes szakma számára
hasznosnak bizonyulhatnak.

A konferencia, ebéd nélkül,
a MIÁSZ tagjaink számára 2.500 Ft+áfa/fõ.

Az e-mail beérkezését követõen jelentkezési lapot küldünk minden
résztvevõ részére, melynek kitöltése, és az irodába való visszaküldése után
a részvételi jelentkezés érvényessé válik.

A konferencia, ebéd nélkül,
nem MIÁSZ tagoknak: 6.000 Ft + áfa/fõ

Szeretettl várjuk önöket, számítunk megjelenésükre!

A konferencia, ebéddel
a MIÁSZ tagjainak: 7.500 Ft + áfa/fõ

A konferencia, ebéddel,
nem MIÁSZ tagoknak: 12.000 Ft + áfa/fõ

RENDEZVÉNY

Vending Paris

2015/1 [március]

nemzetközi automatás kiállítás a NAVSA (francia nemzeti szövetség) közreműködésével.

2015 egy különleges év a Vending Paris-nak: NAVSA ebben az évben
ünnepli 60-ig születésnapját, hatvan éve törődik tagjaival, védi és áll ki
értük. A NAVSA 60-ig születésnapja alkalmából, Vending Paris utazást
tett a múltba, a vending történetébe, majd a nap folyamán megismerkedhettek a látogatók az új technológiákkal, gépdizájnnal, piaci trendekkel.
Az automatákat napjainkban széles körben tudjuk alkalmazni, legyen
szó egy ebédről, kenyér sütésről, újság vásárlásról, zene hallgatásról...
– mindenhol jelen van a franciák életében. A képek magukért beszélnek.
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FONTOS

Lio-Vendo instant kávé akció!
Hollandiában a Servimat International Kft. számára gyártott, liofilizált instant
kávé igen közkedvelt lett az elmúlt időszakban az automatát üzemeltetők
körében. A termék kiváló minőségű, 100% azonnal oldódó kávé felhasználásával készült. Telephelyünkön nagyobb mennyiséget is kiszolgálunk, a
termék 2015 márciusi és áprilisi hónapban akciósan kapható, amennyiben
kartonos (5 kg) kiszerelésben vásárolja cégünktől.

8,5 € + áfa/kg

2015 májustól ismét 10 € + áfa/kg áron lesz elérhető a termék vállalatunknál.
www.servimat.hu • iroda@servimat.hu

A Vendomat Kft. felhívja az automataüzemeltetők figyelmét, hogy Budapesten és Pest megyében üzemeltetéssel foglalkozó céget vásárolna, Kft. vagy Bt. formában, annak minden kötelezettségével. Hívjanak bizalommal az alábbi telefonszámon: 06 70 940-1671
Mihalek Gyula, tulajdonos

Instant Astro akció!
A Servimat International Kft. segít Önnek lecserélni elöregedett automatáját még a regisztráció előtt. Cégünknél
akciós áron kapható az Instant Astro automata, illetve érdi telephelyünkön Svájcból és Németországból származó gépparkkal állunk megrendelőink szolgálatára. Egyedi igények kiszolgálását is vállaljuk, megrendeléseket
teljesítünk, igény esetén felújítást is vállalunk.
www.servimat.hu • iroda@servimat.hu

s

Instant Astro:
800 € + Áfa

Servimat International Kft.

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

FONTOS
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Töltőanyag akció!
Flexoco Wonderful termékeink kiváló minőségűek, nem csomósodnak a Dán gyártástechnológiának köszönhetően., és az alábbi akciós áron elérhetőek érdi telephelyünkön a Servimat Kft-nél.

Wonderful Choco Green
(10 % kakaótartalommal)
Wonderful Choco Red:
(14 % kakaótartalommal)
Wondreful Cappuccino Choco:
Wonderful Whitener:
Wonderful Lemon Tee:

700 Ft+ áfa+Neta
740 Ft+ áfa+Neta
970 Ft+áfa + Neta
770 Ft+áfa
700 Ft+áfa

www.servimat.hu • iroda@servimat.hu

pohár akció
A Servimat Kft-nél továbbra is akciós áron kapható a kiváló minőségű, olasz gyártótól származó automata pohár. A Dopla Olaszországban is maximálisan kiszolgálja az automata piacot, Magyarországon pedig a Servimat kft. látja el a cég képviseletét. Számos hazai üzemeltető már elégedett felhasználója a képen látható pohárnak, amely
előreláthatólag 2015 év végéig akciós áron kapható.

295 Ft + áfa / 100 db (raklapos vásárlás estén)

Servimat International Kft.

2030 Érd, Kis-Duna utca 5.
+36 70/940-1671, 06 23/381-465
iroda@servimat.hu • info@servimat.hu • www.servimat.hu
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F E L H Í VÁ S

MIÁSZ Találkozó
Kecskemét
2015.szeptember 11.
Egyedi és érdekes programra számíthatnak azok, akik
szeptember elején részt vesznek őszi találkozónkon
Kecskeméten, hiszen a Mercedes gyárba látogatunk el
többek között. Itt testközelből, élhetjük át, hogyan gyártják a vevők igényeire testreszabott, legmodernebb technológiával készülő autóikat, és bepillantást nyerhetünk
a gyárlátogatás során az autógyártás folyamataiba.
A gyártó csarnokok megtekintése során személyesen
megtapasztalhatjuk, hogyan születik a Mercedes-Benz
CLA- és a B-osztály, valamint a 2015-ös évben piacra kerülő harmadik modellük, a CLA Shooting Brake.
A programban lessz még gokartozás, lovaglási lehetőség,
terepautozás és egyéb meglepetések, hogy kicsit kikapcsolódhassunk és kötetlenül tölthessünk el egy napot.
A szállás a kecskeméti Sheraton Hotelben lesz. Azért,
hogy biztosítani tudjuk a szállodában a szobát, aki szeretné ott tölteni az éjszakát, április 30-ig e-mail-ben jelezze
igényét a miasz@miasz.hu-ra.

HASZNOS INFORMÁCIÓK

2015-ös
nemzetközi
kiállítások, vásárok:
április 15.

Vendibérica, Spanyolország

április 22.

NAMA Las Vegas

április 30.

The London Coffee Festival 2015

május 3.

Venditalia 2015

május 9.

Vending & Barista Benelux 2015

május 12.

Vending Konferencia Budapest

június 30.

Avex 2015

szeptember 11

MIÁSZ Talákozó Kecskemét

szeptember 24.

Eu Vend 2015
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Hirdetési lehetõségek
a Hírlevélben
Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma:
2015. június 15.
Anyagleadási határidõ:
2015. június 8.
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:

Nem szövetségi tagoknak:

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

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