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Amit csak kíván 

a kedves vásárló...

 elÕszó 

kijózanodva
 
Reggel még a tegnapi portugálok elleni 
hatgólos EB mámorral a fejemben ébred-
tem, aztán a telefonomra érkező e-mail 
postaládában hamar megláttam Timi leve-
lét, hogy írjak egy bevezetőt a Hírlevélbe. Ennél gyorsabban kijóza-
nodni nem lehet. Mert nehéz szavakba foglalni a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a NAV, valamint Parlament Bermuda-háromszögében 
zajló áttekinthetetlen és értelmezhetetlen folyamatokat. Az én lo-
gikámba mindenek esetére nehezen fér bele, hogy hosszú évek 
fáradságos munkájával meggyőzzük a döntéshozónak hitt államtit-
károkat, minisztert, sőt, eljutottunk a Parlament alelnökéig is, majd 
kiderül, hogy mindez a kínlódás majdhogynem felesleges volt.

Nehezen hiszem el, de hiába terjesztette elő a miniszter a MIÁSZ 
álláspontját a kormányülésen, egyszerűen nem vették figyelembe 
azt. Így most törvényerőre emelkedett egy  gondolat, miszerint egy 
ma még ismeretlen feladatkörrel ellátott Felügyeleti Szolgáltatóval 
kell szerződjenek az üzemeltetők. Hogy mire szerződnénk, azt 
nem tudjuk. Hogy mennyiért, azt sem. Pár héten belül okosabbak 
leszünk, hiszen meg fognak jelenni a konkrétumok is a témában. 
Hogy boldogabbak is leszünk, arra nem vennék mérget. Persze 
elsülhet még jól is az ügy, a remény hal meg utoljára. Vasárnap 
játszunk Belgium ellen.

Szöllősi Balázs
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Mint arról már 2016. június 16-án megküldött 
2016/7. számú körlevélből értesülhettek Tisztelt Tag-
jaink: a Magyar Közlöny 87. számában megjelent 
az elfogadott Art. módosítás hatályos szövege.

Iparágunkra az Art. módosítás kiemelt szövegrésze, 
a következő megfogalmazásokat tartalmazza most 
már törvényerővel.

az egyes adótörvények és más kapcsolódó tör-
vények, valamint a nemzeti adó- és Vámhivatal-
ról szóló 2010. évi CXXii. törvény módosításáról 
szóló 2016. évi LXVi. törvény:

 156. §  (1) Az Art. 22/D. §-a a következő (3) bekez-
déssel egészül ki: 

   „(3) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat 
fizetni, ha az automataberendezés üzemelte-
tője olyan automataberendezés kapcsán tesz 
bejelentést, amelyre az automataberendezés 
korábbi üzemeltetője már bejelentést tett, 
és ezen bejelentéshez kapcsolódóan 

   a)  az igazgatási szolgáltatási díj teljes össze-
ge megfizetésre, és 

   b)  az automataberendezés gyártási száma 
bejelentésre került.” 

   (2) Az Art. 22/D. §-a a következő (4)–(7) be-
kezdésekkel egészül ki: 

    „(4) Az automataberendezéseket az adópo-
litikáért felelős miniszter rendeletében meg-
határozott automata felügyeleti egységgel 
(a továbbiakban: afE) kell ellátni. Az AFE-ben 
tárolt adatokról az adózó rendszeresen adat-
szolgáltatást teljesít az állami adó- és vámható-
ság részére, amely adatokat az állami adó- és 
vámhatóság kizárólag az e törvény szerinti 

adózók ellenőrzéséhez, ellenőrzésre történő 
kiválasztásához, törvényben meghatározott 
feladatai ellátásához használhatja fel az adó 
megállapításához való jog elévülési idején belül. 

   (5) Az automataberendezések működé-
sét az állami adó- és vámhatóság hírközlő 
eszköz és rendszer útján felügyeli, illetve 
a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatást köz-
vetlen adatlekérdezéssel valósítja meg. 

   (6) Az automataberendezések üzemeltetésével 
kapcsolatos, az adópolitikáért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott kötelezettségeket 
az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi. 

   (7) A (4)–(5) bekezdésben foglaltak végre-
hajtása érdekében az automataberendezés 
üzemeltetőjének szerződést kell kötnie az 
adópolitikáért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott felügyeleti szolgáltatóval. 
a felügyeleti szolgáltatás minimális tartalma 
hatósági ár köteles.” 

 189. §  (1) Az Art.175. § (4a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

   „(4a) Felhatalmazást kap az adópolitikáért 
felelős miniszter, hogy 

   a)  az automataberendezések üzemeltetőinek 
adókötelezettségével, 

   b)  a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatá-
si szolgáltatási díj beszedésével, kezelésé-
vel, nyilvántartásával, visszatérítésével, 

   c)  az automataberendezések műsza-
ki követelményeivel, üzemeltetésük-
nek és szervizelésüknek, valamint 
az automataberendezésekben rögzített 
adatok adóhatóság felé történő szolgálta-
tásával, 

Elfogadták  
az Art. módosítását
benne az iparágat alapvetően érintő online 
ellenőrzési rendszerre vonatkozó normákat
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   d)  a felügyeleti szolgáltatóval kapcsolatos 
követelményekkel és az automata-
berendezéshez kapcsolódó felügyeleti 
szolgáltatás minimális tartalmával, a ha-
tósági árral és annak alkalmazási feltét-
eleivel kapcsolatos részletes szabályokat 
rendeletben határozza meg.” 

   (2) Az Art. 175. §-a a következő (35) bekez-
déssel egészül ki: 

   „(35) Felhatalmazást kap a Kormány arra, 
hogy rendeletben állapítsa meg az adóintézke-
dések formájában megvalósuló állami támo-
gatási programoknak az Európai Unió állami 
támogatási rendelkezéseivel való összhangját 
megteremtő szabályozást. 

 190. §  Az Art. 176/H. §-a a következő (3)–(4) bekez-
déssel egészül ki: 

   „(3) Ezen alcím alkalmazásában hatósági  
ár az üzemeltető részére nyújtott, az auto-
mataberendezések adatszolgáltatását bizto-
sító valamennyi szolgáltatás ára. 

   (4) Ezen alcím és a 175. § (4a) bekezdés 
alkalmazásában üzemeltető a külön jogszabály 
szerint automataberendezések használatára 
kötelezett.

A törvényi szabályozást az NGM rendelete követi, 
ebben kerül megfogalmazásra mindaz, amit folya-
matosan mi is kérdezünk az NGM illetékeseitől, 
milyen lesz az automata felügyeleti egység, mi 
lesz a felügyeleti szolgáltató.

Azt követően, hogy a további lépésekkel össze-
függésben, de különösen a miniszteri rendelettel 
kapcsolatosan információkhoz jutunk, azonnal tájé-
koztatjuk Tisztelt Tagjainkat.

Dr. Davola József,
a MIÁSZ főtitkára

Raktárról azonnal elvihető használt és új 
automaták több, mint 1500 négyzetméteren

Aktuális akciók felől 
érdeklődjön kereskedőinknél!

MIASZ 176X123_2015.indd   1 25/09/15   14:54
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Az egyik legfontosabb nemzetközi kiállítás és vásár 
az automatás szektorban, a Venditalia, melyet két 
évente tartanak Milánóban. 22 ezer látogató, több 
mint 100 különböző országból, 270 cég 21 ország-
ból képviselte magát, 19 termékkategóriában a 4 
napos rendezvényen.
Az ez évi kiállításon az újításokon volt a fő hangsúly. 
Új technológiák, touch screen kijelzős automaták, 
újfajta fizetési megoldások, mint a mobilos, kártyás 
készpénz kímélő megoldások és telemetriás fejlesz-
tésekkel találkozhattak a kilátogatók. Ezeken felül 
a környezettudatos megoldások is bemutatkoztak, 
mint  az újrahasznosítás és egyéb innovációk ezen 
a területen. A vásárlói szokások változásait szem 
elött tartva megjelentek az egészséges, diétás 
termékek is a palettán: glutén-,laktóz-, zsír-,cukor-
vagy GMO mentes, 100% természetes vagy vegán 
alapanyagok felhasználásával készült termékek.  
Az eseményen előadást tartott a Venditalai, elnöke, 
Ernesto Piloni és az olasz automatás szövetség 
elnöke, Piero Angelo Lazzari is. Elmondták, hogy 
az olasz automatás iparág vezető szerepet tölt be 
a világ vending iparágának életében, élen jár az 
újítások, innovációk terén.

Venditalia
2016

Az olasz automatás iparág 
2015 évi számokban:  
l  több, mint 800.000 automata 

(+ 1,5% növekedés 2014-es 
képest)

l  az iparág összbevétele 
1,8 billió Euro (+ 3,8%)

l  majdnem 5 billió fogyasztás  
(+ 3,4%)

l  ebből 3,2 billió adag melegital
l   967 millió adag hidegital
l  snack: 775 millió vásárlás
l  1,7 millió egyéb élelmiszer 
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Milánó 2016
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Nagyszerű tanulmányúton vettünk 
részt Milánóban a MIÁSZ szervezé-
sében.
Gyönyörű időben egy fantasztikus 
portofinói egész napos kirándulás és 
másnap a Venditalia, automatás kiál-
lítás és vásár meglátogatása voltak a 
fő programok.
A szállás a milánói központi pályaud-
var mellett volt egy patinás hotelben.
De ez egész utazásban a legjobb, 
a nagyszerű társaság és a velük 
eltöltött közös percek és órák voltak. 
Jó, hogy volt alkalom beszélgetni, 
megvitatni a dolgokat, jobban megis-
merni a másikat.
Jövőre is várom a MIÁSZ tanulmány-
útját, ha a madarak jól csiripelik, 
London lesz az úticél.

Szalai Géza

Milánó 2016
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A kártyás vásárlást kedvelők nagy örömére ma 
már számos kisboltban, illetve piaci árusnál is 
elfogadják a plasztikot. A bankkártya ugyan-
akkor új területeket is meghódít: az étel- és 

„Úgy látjuk, hogy aki megszokja az egyérintéses fizetési mó-
dot, ténylegesen gyakrabban használja a kártyáját, akár egy 
üdítő vagy egy BKV-jegy kifizetésére is. Ezt támasztja alá az 
Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikája is, mely sze-
rint a POS termináloknál bonyolított tranzakcióknak már több 
mint 40 százaléka egyetlen érintéssel jön létre. Magyarorszá-
gon is megjelentek továbbá olyan alternatív fizetési lehetősé-
gek, amelyek kiválthatják a bankkártyát mind a személyes, 
mind az internetes vásárlások során. A fizetési innovációk 
terjesztése terén élen járó vállalatként a MasterCard számos 
olyan terméket és üzleti megoldást kínál,  amelyek könnyeb-
bé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik a mindennapi 
vásárlásokat. Így egyre inkább háttérbe szorul a társadalom 
számára rendkívül költséges készpénzhasználat.”

Méth András,  
a MasterCard kereskedelmi  

fejlesztési vezetője

Egyre nagyobb  
teret hódítanak  
a fizetési innovációk

áruautomaták, valamint a mozgó árusok eseté-
ben is egyre általánosabb a kártyaelfogadás, és 
az okostelefonos alkalmazásokon belüli kártyás 
fizetés is kezd elterjedni a magyarok körében. 

Sőt, a MasterCard közremű-
ködésével ma már számos, 
internetre csatlakoztatható 
fogyasztási cikkben, például 
okosórában, autóban, vagy 
fitneszaktivitás-mérőben is 
életre kelhet a fizetési funkció.

A MasterCard az elmúlt évek-
ben számos kártyahasználat-
ösztönző kampánnyal, támo-
gatási programmal segítette az 
elektronikus fizetés terjedését 
Magyarországon, melyek hoz-
zájárultak ahhoz, hogy mára jól 
látható a fejlődés ezen a téren. 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
adatai szerint évről évre egyre 
népszerűbbek az elektronikus 
fizetési módok, az elmúlt idő-
szakban az átlagnál is erősebb 
dinamikával fejlődött az interne-
tes kártyás fizetés, és néhány 
éve lendületet adott a piacnak 
az egyérintéses kártyák beve-
zetése is. Az MNB statisztikái 
azt mutatják, hogy a fizetési 
kártyák több mint 56 százalé-
kával lehet már a gyorsabb és 
kényelmesebb egyérintéses 
fizetést igénybe venni. 
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A digitális világ fejlődése láthatóan a vásárlási 
szokásainkra is hatással van, és a technoló-
giai változások az étel- és áruautomaták pia-
cát sem kerülik el. Sorra váltják fel elődeiket 
az innovatív fizetési megoldásokkal felszerelt 
okosautomaták, miután egyre több hazai gyártó 
és szolgáltató cég ismeri fel az intelligens auto-
maták előnyeit. Ebben a szektorban is terjed az 
egyérintéses fizetés, így lassan elfelejthetjük, 
milyen dühítő volt egykor az el nem fogadott 
vagy éppen elnyelt pénzérmékkel, begyűrt vagy 
elszakított bankjegyekkel bajlódni. Az ilyen 
fizetés csupán néhány pillanatot vesz igénybe, 
hiszen elegendő az erre alkalmas bankkártyát 
odaérinteni a terminálon látható, egyérintéses 
fizetést szimbolizáló   jelhez. 

Ma már az sem elképzelhetetlen, hogy otthon, 
a nappalinkban ülve fizessünk bankkártyával a 
hozzánk érkező szolgáltatóknál, mobil fizetési 
(mPOS) terminál használatával. Házhoz járó fod-
rászok, szerelők, futárok, orvosok is jól járhatnak 
ezzel az új megoldással, amely - a legszigorúbb 
biztonsági előírásoknak is megfelelve - biztonsá-
gos Bluetooth kapcsolat segítségével kommunikál 
az okostelefonnal vagy táblagéppel. Hazánkban 
is elérhető ez a technológia a kis- és középvállal-
kozások számára, de nagyobb cégeknek is vonzó 
lehet a megoldás. 2015-ben például az egyik ha-
zai biztosítótársaság vezetett be mPOS terminá-
lokat ügyfeleik még magasabb szintű kiszolgálása 
érdekében. A fejlesztés sikeréhez a MasterCard 
nagyban hozzájárult tech-
nológiájával és globális 
szakértelmével.

Az okoseszközök térhó-
dításával viszont már a 
bankkártya sem feltétlenül 
szükséges a fizetéshez. 
Mióta megjelentek a mo-
biltárcák, a fizikai elfoga-
dóhelyeken is fizethetünk 
mobileszközzel, az érin-
tőkártya ugyanis benne 
van a készülékben, így 
nem kell külön bankkártya. 

Hasonlóan egyszerű az internetes kártyás vásár-
lás is, több olyan applikáció létezik ugyanis – mint 
például a MasterPass, a MasterCard digitális 
fizetési platformja –, amely biztonságosan tárolja 
a kártyaadatokat, így nem kell azokat minden 
alkalommal begépelni. 

Néhány magyarországi taxitársaság autói-
ban utazva pedig azt is eldönthetjük, hogy az 
NFC-s mobilunk terminálhoz érintésével, vagy 
az okostelefonunkra letöltött taxis alkalmazás-
sal fizetünk. A Budapest Taxi és a City Taxi – 
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a MasterCard közreműködésével – a közelmúltban 
újította meg mobilalkalmazásait, amelyek iOS-en, 
Androidon, és korlátozott funkciókkal Windows 
alkalmazást futtató mobiltelefonokon is elérhetők, 
és a bankkártyás fizetés kezelésére is alkalmasak.  
A két társaság flottájában eddig is volt lehetőség a 
bankkártyás fizetésre, ám a piac új igényt diktált, 
az előzetesen regisztrálható bankkártyás fizetési 
módot, amely gyors, és a bankkártya elővétele 
nélkül is rendezhetővé teszi a viteldíjat. Az appli-
káción belüli fizetésen kívül számos új funkciót is 
kínál az alkalmazás, például a térképes fejlesztés 
használatával láthatók és követhetők a taxik. Az al-
kalmazással továbbá egy későbbi időpontra is 
rendelhetünk autót, értékelhetjük a sofőrt, és push 
üzenetet is kapunk a gépkocsi érkezéséről. 

A jövőben olyan termékek is fizetési funkciót 
kaphatnak, amelyeket a fogyasztók egyébként 
is használnak – ilyenek az ékszerek, a ruhá-

zati termékek, az órák, vagy a fitneszaktivitás-
mérők. De akár egy hűtőszekrénnyel is vásá-
rolhatunk majd. A MasterCard a közelmúltban 
mutatta be Groceries by MasterCard nevű 
alkalmazását, amelynek segítségével a felhasz-
nálók a Samsung új, Family Hub hűtőjével ren-
delhetnek élelmiszert. Ez az első olyan vásár-
lási applikáció, melyet egy hűtőbe integráltak. 
A technológia fejlődésével számos olyan fizetési 
megoldás válhat valóra, amely megkönnyíti 
a mindennapokat. 

Lehet, hogy a jövőben minden internetre csatla-
koztatható eszközbe fizetési funkciót építenek? 
Ha abból indulunk ki, hogy a világ első, emberi 
érzelmeket és testbeszédet is értelmezni tudó 
robotja, Pepper egy applikáció segítségével már 
most is kezeli a digitális fizetéseket, akár még 
ez is megtörténhet.



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

ING_ANN_iSelf 200x280_3  23/09/14  09:42  Page1

További információ: Coffee & Drink Systems Kft. tel.: +36 1 278 20 10
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A Konferencia meghirdetését követően gyorsan nőtt 
a jelentkezők száma, ami azt jelezte, hogy jelentős 
az érdeklődés a Konferencia témái iránt.

Ebben az évben szakítottunk az eddigi napirenddel 
és a fő előadást a Konferencia végére tettük, ugyan-
akkor elmondható, hogy a kezdő előadás pedig az 
iparág napjaink legfontosabb témakörével foglalko-
zott, mégpedig az automata berendezések online 
ellenőrzésével, a téma előadója Pankucsi Zoltán úr, 
az NGM helyettes államtitkára volt. Ezt követően az 
április 12.-i Cashless fizetési rendszerek népsze-
rűsítése MasterCard-MIÁSZ együttműködésében 
alapgondolatot képviselő Konferencia témaköréhez 
igazodtunk és az akkor felvetődött kérdésekre igye-
keztünk válaszokat adni, illetve igyekeztünk újabb 
kérdéseket generálni a következő rendezvényekre, 
hiszen mindenki által ismert, hogy ez az év és a 
jövő év első két hónapja a Cashless fizetési rend-
szerek népszerűsítése MasterCard-MIÁSZ együtt-
működésében gondolatkör köré csoportosul.

Összefoglaló  
a MIÁSZ 2016. évi Konferenciáról

A Konferencián színvonalas előadásokat hallhattuk:
■  Méth András úrtól, MasterCard előadás
■  Lévai Zoltán úrtól, Magyar Bankszövetség előadás
■  Czeglédi János úrtól, 3COM Netregister Kft. előadás
■  Szász Ferenc úrtól, INGENICO GROUP előadás
■  Pintér Csaba úrtól, Coffee & Drink Systems Kft. 
■  Sándor Zoltán úrtól, igazgató, Gablini autószalonok,
Amit tudni kell a tisztán elektromos hajtású személy és 
kisteher gépkocsikról…
■  Professzor Dr. Bod Péter Ákos úrtól, miniszter (volt 

ipari és kereskedelmi miniszter, volt jegybank elnök) 
Corviunus Egyetem, egyetemi tanár.

Magyar gazdaság 2016. meg ami jön…(előadás és 
beszélgetés a feltett kérdésekről)

„...Megújult az automatás iparág, iparágunk a technika 
bűvöletében...” mottóval készült a MIÁSZ Elnöksége az immár 
ötödik alkalommal megrendezésre került Konferenciára, amelyet 
szokás szerint az évi rendes Közgyűlése előtt tartottunk, az idén  
2016. május 19.-én, a Danubius Hotel Helia Budapest-ben.
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A MIÁSZ évi rendes Közgyűlésének rövid összefoglalója
A MIÁSZ évi rendes Közgyűlését 2016. május 19-én, csütörtökön tartotta,  
a Danubius Hotel Helia Budapest-ben.

A Közgyűlésen a tagvállalkozások 33 képviselő-
je vett részt, ami jelentős érdeklődést mutatott.

A Közgyűlés releváns napirendi pontjai voltak:
-  elnöki beszámoló a 2015-ben kitűzött célokról 

és azok megvalósításáról,
- 2015. évi pénzügyi beszámoló,
- a Felügyelő bizottsági beszámolója,
- A 2017. évi munkaprogram ismertetése.
- A 2017. évi költségvetés ismertetése.

A résztvevők a napirendi pontok előadását 
követően egyhangúan elfogadták a tisztség-
viselők beszámolóit, így a Közgyűlés sikeres 
értékelést kapott.

Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára

A Konferencia megnyitását és zárását a Szövetség 
Elnöke Szöllősi Balázs úr, a házigazda végezte.
A sikeres Konferenciát a finom ebéddel zártuk majd 
a Szövetség Közgyűlésének lefolytatására került sor.

Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára
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a helyszín
Szállásunk és esti vacsoránk helyszíne Lillafüred 
emblematikus helyszíne, az ország apraja-nagyja 
által ismert Palotaszálló. Az eklektikus stílusban épí-
tett kastély napjainkban egyet jelent a luxusüdülés-
sel és wellnesskényeztetéssel. A szállót meseszép 
függőkert és hatalmas park veszi körül, a szobáiba 
pedig behallatszik közelében levő Szinva patak 
vízesésének moraja.

Délután meglátogatjuk a pisztráng telepet Miskolc 
és egy Ómassa nevű kistelepülés között, ott üzemel 
egy erdei halsütöde is, ahol semmi mást nem készí-
tenek csak helyben nevelt sebes pisztrángot sülve 
vagy füstölve.

a program
Kisvonattal felmegyünk Lillafüredről Garadnáig, ami-
nek fantasztikus, varázslatos hangulata van, látni a 
hatalmas fák között a gyönyörű hegyeket, völgyeket. 
Ezt az élményt tökéletesen kiegészíti a lillafüredi 
pisztrángtelepi látogatás.

A pisztrángtelep története 1906-ig nyúlik vissza, 
amikor Herman Ottó javaslatot tett egy szaksze-
rű pisztrángtelep létrehozására, amit akkor nem 
fogadtak meg. 1932-ben a Hámori tó pisztrángál-
lományának jelentős része egy betegség miatt el-
pusztult, és újra napirendre került a pisztrángtelep 
számára alkalmas helyszín kiválasztása, aminek a 
kialakítására végül a Garadna-völgyet választották.

Találkozzunk  
Lillafüreden!
Már hagyományos MIÁSZ-találkozónk ez évi 
helyszíne a gyönyörű Lillafüred és annak környéke. 
Vendéglátónk, a Pannon Kávé - őket a nap folyamán 
kicsit jobban megismerjük.  
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Ma a „pisztrángos” 1 hektáron 18 medencével 3 
700 négyzetméter vízfelülettel működik, ahol évente 
félmillió ikrát keltetnek. A telepen május 1-től szep-
tember 30-ig egy kis halsütöde is üzemel, ahol a 
legfrissebb halakat kostolhatjuk meg vagy vihetünk 
megunkkal füstölt, előre csomagolt formában.
Aki inkább ki szeretné használni a szálloda 
wellness-szolgáltatásait, azt is megteheti a délután 
folyamán. 
A vacsora alatt kerül majd átadásra az év automatás 
vállalkozója díja és különdíja, miközben a hangulat-
ról a MasterCard és a Pannon Kávé gondoskodik. 
Fellépő vendég Auth Csilla énekesnő lesz. 

Másnap délelőtt a diósgyőri várba látogatunk el, 
ahol idegenvezető kísér minket végig az ódon falak 
között. A kiadós  sétát egy kellemes ebéddel zárunk 
Miskolc egyik legjobb éttermében.

tudnivalók
Részvételi díj: 12 500 Ft/fő,  
amely tartalmazz a programok, első és 
második nap ebéd és az első esti vacsora 
díját italfogyasztással. (A szállás díját 
nem tartalmazza.)  
gyermekek részére: 50 % kedvezmény

a szállás díja: 
Egyágyas szoba:  
20.300 Ft/ 1 éj/ 1 fő, reggelivel     
Kétágyas szoba: 
11.900 Ft/  1 éj/ fő reggelivel      

kedvezmény! A kétágyas szobában 
a második vendég részére 50% 
kedvezmény az árból: 5 950 /fő/éj

Lehetőségük van akár 2 éjszakát is 
maradni ezen az áron.

A jelzett árak tartalma:  
szállás a megadott ellátással,  
Wellness részlegükben: uszoda, szauna, 
infraszauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, 
beltéri taposó- és merülőmedence; 
Csendes Wellness részlegükben: 
élménymedence, sókamra, kültéri 
összeköttetésű finn szauna és 
merülőmedence; fitness-terem, 
fürdőköpeny használata, parkolás, 
ingyenes Wifi vendégszobai Internet, 
valamint az Áfa, és az Ifa.

Az eseményre a részvételi szándékot, 
augusztus 15-ig írásban  kell jelezeni a 
miasz@miasz.hu e-mail címen.

A program támogatói
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Professzionizmus, elegancia és kivételes tapasztalatok várnak az ellátogatókra november 24-25-én Cannes-ban. 

A kétnapos rendzvény tervezett programja:

Az európai vending szövetség november 24-26 között tartja Cannes-
ban a European Vending Experience EVEX 2016 rendezvényét, ahol 
nemcsak az automatás szakma, de az OCS  (Office Coffes Service) 
is képviselteti magát.

2016 November 25
 08:30 – 09:30 NAVSA Workshop
 09:00 – 09:30 Regisztráció – 
 09:30 – 15:00 Egész nap: Kiállítás és vásár

Ezen a napon a kiállításon az alábbi programok:
 09:30 – 11:00 Konferencia
 11:00 – 11:30 Kiállítás meglátogatása 
 11:30 – 13:00 Konferencia
 13:00 – 13:15 Cannes polgármesterének záróbeszéde
 13:15 – 15:00 Ebéd

2016 November 24 
 08:30 – 09:30 Regisztráció
 09:30 – 11:00 EVA AGM
 11:00 – 11:30 Kávészünet
 11:30 – 13:00 Konferencia
 13:00 – 15:00 Ebéd
 15:00 – 19:00 Kirándulás 
 20:00 – 00:00 Gála vacsora + Vending díjátadás

2016 
november
Cannes

A konferencia a Cannes-i filmpalotában kerül megrendezésre.
A szállás a legendás Carlton InterContinental (5 csillagos hotel)-
ban lesz, Cannes központjában, a Croisette szívében.
Aki szeretne részt venni a rendezvényen – az árakkal és 
az utazással kapcsoltban keresse Szalai Géza Alelnök Úrat   
a szalaig@coffeeds.com e-mail címen. 



H a s z n o s

szeptember 16-17. MIÁSZ Talákozó

október 2-4. Vending & Barista Benelux 2016

november 16-18. China Vending Show 2016

november 24-26. Evex 2016
Következõ Hírlevelünk  
megjelenési dátuma: 
2016. szeptember 30. 
Anyagleadási határidõ: 
2016. szeptember 20.
A hirdetési anyagot - nagy felbon-
tású jpg. vagy nyomdai minõségû 
pdf. formátumban – a lapzárta 
dátumáig kérjük eljuttatni  
a miasz@miasz.hu  e-mail címre.

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

2016-os	események,	
nemzetközi	kiállítások,	vásárok:
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Ez a fiú például meg is mutatja nekünk: https://latesthackingnews.com/2014/08/19/hacking-vending-machines-bumperpack

HoGyan???
Hogy gondolnánk-e 
vagy sem, midegy. 
Tény azonban, 
hogy akadnak olyan 
felhasználók, akik 
az auto ma tákat is 
képesek már hack-
elni... ha akarják...




