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LÉPJEN 
ELŐRE!

 A készpénzmentes INGENICO fizetési 
alkalmazás telepítése nem jelenthet 
problémát az Ön cége számára sem. 
Keressen minket bizalommal:

Coffee & Drink Systems Kft. 
+36 1 278 2010

NövELJE 
bEvétELEit!
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A kávé mellé egy jó 

könyv?

 elÕszó 

Robbanás előtt
Mindenki feszült. Mit amikor a western filmekben állnak a párbajozó felek egymás-

sal szemben a poros utcán és ördögszekereket hajt a vadnyugati szél. Az idegek 

pattanásig feszültek. Éppen ezért csodálatos dolog, hogy a jövõ bizonytalanságá-

ból fakadó izgatottság végül mindig összefogásban nyilvánul meg a Szövetségben. 

A belsõ vitáink szépen kisimulnak amikor leülünk tárgyalni a Minisztériummal. 

Teljesen egységesek természetesen nem vagyunk. Nem is szabad, hogy legyünk, 

hiszen a tagok sokszor egymással ellentétes véleményt formálnak meg bizonyos 

kérdésekben, az elnökségnek pedig valahogyan úgy kell mozognia, hogy mindenki 

érezze: képviselik a véleményét. 

Ahogy közeledünk az állam által meghatározott online bevezetési határidõhöz, úgy 

lesz súlyosabb minden érv és ellenérv a tárgyalófelek között. Még akkor is, ha a határidõt 

éppen kitolták, 2017 nyarára. Tehát a jelek szerint jövõ nyáron kezdõdik az online kor-

szak az iparágunkban. Ennél tovább nem valószínû, hogy húznák a bevezetést, mert 

az eddigi tapasztalatok szerint akkor már kezdõdik a 2018-as választási kampány, ott 

pedig biztosan nem hiányzik a kormányzatnak a velünk való veszekedés.

Mivel várhatóan nem jelenik meg több Hírlevél az idén, engedjétek meg, 

hogy vázoljam pár mondatban az idei munkánkat. Soha ennyit még nem dolgoz-

tunk. A munka négy részre oszlott, változó arányban. Elõször is tájékozódni kellett 

Szövetségen belül, hogy nektek mi a legfontosabb. Ezt fórumok, körlevélben feltett 

kérdések, telefonhívások során próbáltuk megvalósítani. Utána a begyûjtött infor-

mációk alapján haditervet kovácsoltunk elnökségi üléseken, vagy újabb fórumon. 

A harmadik lépésben lebonyolítottuk a tárgyalásokat  az Állam képviselõivel, végül 

pedig tájékoztattunk titeket az eredményrõl, vagy  a várható eredményekrõl. 

Soha ennyi körlevelet nem írtunk, ennyi fórumot nem tartottunk, mégis jogosan 

érezhettétek néha, hogy nem áll kellõ információ a rendelkezésetekre. Valóban csak 

lassacskán csordogál kifelé a hivatalos tájékoztatás a minisztérium falai közül, de 

amit nem írnak le, csak sutyorognak, vagy sejtünk, hogy gondolkodnak rajta, azt 

felelõtlenség lenne a részünkrõl tényként kikürtölni. Folyosói pletykákhoz eddig sem 

adtuk a Szövetség nevét és ezután sem szeretnénk. Nagyon fontos nekünk, hogy 

amit mondunk, az hiteles legyen nektek és a tárgyalófeleknek egyaránt.

Köszönöm azt a rengeteg bátorítást és segítséget, amit a tárgyalásokhoz kap-

tunk tõletek. Leveleket, telefonhívásokat, a személyes munkátokat. Dicsérõ és kor-

holó kritikát egyaránt. Egyik nélkül sem lehetne a MIÁSZ ma olyan civil szervezet 

Magyarországon,amely több mint húsz éve tartja fenn magát kizárólag a tagjai és üzle-

ti támogatói hozzájárulásaiból. Nem sok ilyen van. Ez a siker csak nektek köszönhetõ. 

Igyekezni fogunk, hogy a Szövetség megalapozhasson egy újabb húszéves történetet 

a hazai vending piacon, ehhez szeretném kérni a segítségeteket a jövõben is.

Szöllõsi Balázs

Fizess a mobiloddal 
az automatáknál is!

A GRÁNIT Bank és a Mastercard együttműködésé-
nek köszönhetően 2016. szeptember 15-től Magyar-
országon elsőként elérhető a Mastercard újgenerá-
ciós technológiáján alapuló mobilfizetési megoldás. 
A GRÁNIT Pay lényege, hogy nincs szükség speciá-
lis SIM kártyára, nem kell külön speciális bankkártyát 
igényelni, nem kell lefényképezni a bankkártyát vagy 
adatokat beírni a telefonba. Akár érintős funkcióval 
nem rendelkező bankkártya is digitalizálható, és a te-
lefon máris fizetésre kész.

A GRÁNIT Bank mobilfizetési megoldása a Mastercard 
újgenerációs technológiáira (MDES – Mastercard 
Digital Enablement Services és MCBP – Mastercard 
Cloud Based Payments) épít és a mobiltelefon NFC 
funkcióját használja. Az MDES technológiát használ-
ja az USA-ban és az Egyesült Királyságban az Apple 
fizetési megoldása, az Apple Pay és az Androidos te-
lefonokon elérhető Android Pay is, amelyek azonban 
nem banki alkalmazások. A GRÁNIT Pay Európában 
az első banki fizetési megoldás, amely az MDES 
rendszerét használja, ezzel gyakorlatilag csatlakoz-
va a globális fizetési ipar digitális óriásaihoz.

az mDES tEchnológia háttErE:
A Mastercard célja, hogy a jövőben min-
den internetképes készülék egyben 
fizetőeszköz is legyen. Ennek első 
lépéseit globális digitális platformja 
(Mastercard Digital Enablement Ser-
vice, röviden MDES) teremti meg. 
 A Mastercard MDES egy olyan szolgálta-
tás, amely biztonságossá teszi a mobiltelefonnal 
vagy más, internethez kapcsolódó okoseszközzel 
történő fizetéseket. Az MDES gondoskodik a kártya-
birtokosok adatainak biztonságáról, hiszen a valódi 

kártyaadatokat nem tárolják a digitális eszközön, 
hanem az MDES rendszerén keresztül tokenizálják 
őket, vagyis a fizikai bankkártyák száma helyett egy, 
a Mastercard által kibocsátott virtuális kártyaszámot 
juttatnak el a mobiltelefonra. 

mi az újDonSág?
Az újgenerációs mobilfizetés technológiai újdonságá-
nak lényege, hogy a kártyás fizetés adattárolása nem 
a mobiltelefon SIM-kártyáján történik, így a mobilra 
letölthető digitális bankkártya használata is független 
a telekommunikációs cégektől. 

A GRÁNIT Pay használatba vételéhez nem kell sze-
mélyes megjelenés, nem kell SIM kártyát cserélni, 
nem kell ezt a szolgáltatást külön igényelni a bank-
tól, pusztán egy NFC képes Androidos telefonra és 
GRÁNIT Bankos kártyára van szükség. Ebben az 
esetben az ügyfél pár pillanat alatt letöltheti a GRÁ-
NIT eBank mobil alkalmazását és máris használhatja 
a digitalizált kártyát a fizetésre.  

A GRÁNIT Pay szolgáltatással a hagyományos bankkártya pillanatok alatt 
az okostelefonba költöztethető, és ezt követően bármelyik egyérintéses 
Mastercard terminálon, vagy automatánál lehet a mobillal fizetni. 
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2014. októberében megjelent az iparágunkat érintő, 
T/1705. számú törvényjavaslat, az egyes adótörvé-
nyek és azokkal összefüggő más törvények, vala-
mint a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló 2010 . évi 
CXXII . törvény módosítás tervezetében.
 
2014. október 29. (szerda) a MIÁSZ Fórumot szerve-
zett a Tagság számára a T/1705. számú törvényja-
vaslat megvitatására.
 
2014. november 18.-án, az Országgyűlés elfogadta 
az adótörvények módosításáról szóló törvényt, ben-
ne az automata berendezést üzemeltetők bejelentési 
kötelezettségét és annak 30 000 Ft,-os igazgatási 
szolgáltatási díját, amelynek 2015 . január 1.-2015 . 
március 31. között kell eleget tenni.
 
2014.12.08.-án (hétfő) az NGM-től a megérkezett – 
összevont előzetes és közigazgatási egyeztetésre- 
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül 
végző automataberendezés üzemeltetőjének adó-
kötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésé-
nek, nyilvántartásának és visszatérítésének részle-
tes szabályairól című rendelet tervezet
Abban szabályozták a 30 000 Ft,-os igazgatási szol-
gáltatási díj megfizetését. A MIÁSZ az egy összeg-
ben történő megfizetéssel szemben kérelmezte a díj 
megfizetésének könnyítését.
 
2014. 12.29.-én (hétfő) kihirdették a MK 185. szá-
mában az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet 
nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének 
adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fize-
tendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, ke-
zelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének 
részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM 
rendeletet, amely 2015. január 01.-től hatályosult és 

ez alapján indult meg a bejelentési és regisztrációs 
számmal történő eljárás.
 
A MIÁSZ kérését figyelembe véve a 30000,-Ft két 
részben történő megfizetését lehetővé tette az NGM 
rendelet. Az első részlet 3000 forint és a bejelentés 
megtételének időpontjáig kell megfizetni, a második 
részlet 27 000 forint és 2015. december 31-ig kell 
megfizetni.
 
2015.-ben az NGM részéről folytatódott a szabályo-
zás elképzelésének megfogalmazása. Ez idő alatt 
a MIÁSZ igyekezett minden olyan lehetőséget meg-
ragadni és a lehetőségek hasznát a Tagság oldalára 
fordítani, amelyek közelebb viszik az adóügyi ellen-
őrzéssel kapcsolatosan formálisan és informálisan 
megjelentek.
 
2015. március 05.-én NGM-MIÁSZ megbeszélésen 
elhangzottaknak megfelelően a NAV, a MIÁSZ és az 
NGM részvételével létrehozásra került az a munka-
csoport, amelybe cégek egy vagy több műszaki szak-
értőt jelöltek, aki(k) az automataberendezésekbe 
építendő online egységekkel kapcsolatos műszaki 
specifikáció kidolgozásában közreműködtek.
 
2015. május 21. csütörtök MIÁSZ konferencia, 
amelynek vendége és előadója volt Pankucsi Zoltán 
úr NGM helyettes államtitkár, Az automata berende-
zések on-line ellenőrzése...
 
2015. július 30. (csütörtök) MIÁSZ rendezvény 
a Spoon Cafe Lounge-n (hajó), „Online lehetősé-
gek az automatákban…”Vending és az online vi-
lág … Univerzális Vending Adóügyi Ellenőrző Egy-
ség megoldás a 3COM Netregister Kft-től! Elindult 
a közös munka a Tagság és a fejlesztő cégek kö-
zött. A rendezvényen az NGM , a NAV és a MKEH 

A kronológiai összeállításának kezdő időpontjául 
2013 novembere szolgál, amikor is az Országgyűlés 
elfogadta „Az egyes adótörvények és azokkal össze-
függő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módo-
sításáról szóló 2013. évi CC. törvény-t” (Magyar Köz-
löny 2013. évi 199. szám). A törvényben az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítására 
is sor került amely az iparágunkat a következőkben 
érintette:
•  az Art. 175. §-a a következő (4a) bekezdéssel 

egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős 
miniszter, hogy rendeletben határozza meg a ke-
zelőszemélyzet nélküli automataberendezéssel 
kapcsolatos nyilvántartás-vezetési kötelezettség 
teljesítésének – az adó megfizetését, a költségve-
tési támogatás igénybevételét, valamint az alapul 
szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését biztosító – 
részletes szabályait és műszaki követelményeit.”

•  Az Art. 175. §-a a következő (30) bekezdéssel egé-
szül ki:
„(30) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős 
miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az 
üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi 
adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási köte-
lezettség gépi kiállítással történő megvalósítása 
esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel meg-

valósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi 
szolgáltatás hatósági árát és a hatósági árszabá-
lyozás részletes szabályait.”

 
2013. december 16. (hétfő) a MIÁSZ Elnöksége elin-
dította az immár három éve tartó tárgyalás sorozatát, 
annak érdekében, hogy az iparág sikeresen, számára 
kedvező, előremutató lehetőségekkel gazdagodva jöj-
jön ki abból a helyzetből, amelynek alapjául az szol-
gál, hogy a Kormány, az NGM döntéshozói oldalról 
egyértelmű szándék és akarat fogalmazódott meg 
arra vonatkozóan, hogy az iparágat adóügyi ellenőr-
zés szempontból jogszabályi keretek közé helyezzék.
 
2014. év első kilenc hónapja az előkészítés fázisa 
volt az NGM részéről, ha információra volt szükségük 
megkeresték a MIÁSZ-t. A MIÁSZ látva a helyzet ko-
molyságát megindította a tagsági fórumok sorozatát, 
annak érdekében, hogy a tárgyalásokon a szükséges 
iparági ismeretekkel tudjon megjelenni és képviselni 
az iparági érdekeit.
 
2014.04.30.-án (szerda) a MIÁSZ összehívta az 
első Fórumot az automataberendezések adóügyi 
ellenőrzésével kapcsolatos megbeszélésre. Sikerült 
közösen megoldani, egyhangúan elfogadni közös 
javaslatunkat az iparág automatáinak kategóriába 
sorolására.

a miáSz 2014. április 30.-án a FEkEtEDoBoz témában megtartott fórumon  
a résztvevők által egyhangúan elfogadott automata kategorizálás

késztermékeket árusító automaták helyben készített élelmiszert árusító automaták

álló nagy gépek asztali kis gépek álló nagy gépek asztali kis gépek

snack gépek snack gépek italautomaták italautomaták

kombinált gépek kombinált gépek   

AZ AUTOMATA- 
BERENDEZéSEK  

ADóüGyI  
ELLENőRZéSéNEK  
KRONOLóGIÁjA...

 >>
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értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 
automataberendezésekbe építendő online adóügyi 
egységgel kapcsolatosan.
Helyettes Államtitkár Úr a megbeszélés beveze-
tőjében elmondta, hogy elhárult a jogszabályi ter-
vezetből fakadó feszültség, ugyanis a tervezettel 
kapcsolatosan elküldött MIÁSZ vélemény és azt 
alátámasztó MIÁSZ Tanulmányban bemutatottak 
alapján a Kormány korainak ítélte meg az Art. ben-
nünket érintő módosítását és a Gazdasági bizottság 
nem támogatja azt.
 
2016. február 08.-án (hétfő) az NGM-ben az NGM-
MKEH-NAV-MIÁSZ Munkacsoport a kezelősze-
mélyzet nélküli automaták projektről munkamegbe-
szélést tartott.
A megbeszélés első részében Pankucsi Zoltán he-
lyettes államtitkár úr tájékoztatta a résztvevőket, 
hogy regisztrált automaták kb. 75 % után befizették 
a regisztrációs díjat. A fennmaradó 25 % (423 cég) 
nem fizette meg a bejelentéssel kapcsolatos igazga-
tási szolgáltatási díj második részét (27.000,-Ft-ot), 
ami mintegy 120.000.000,-Ft. A hiányzó befizetése-
ket a NAV fogja behajtani.
 
2016. májustól 19. (csütörtök) a MIÁSZ konferenci-
át követően foglalja össze azokat a fontosabb dá-
tumokat és történéseket röviden, amelyek Tagjaink 
által a folyamatos tájékoztatás eredményeként már 
ismertek, de szeretnénk, ha az előttünk jövő évi álló 
feladatok során, ha szükség van a visszatekintésre 
azonos ismeretekre támaszkodhassunk.
 
Miközben a MIÁSZ Elnöksége majdnem teljes lét-
számával és a Tagság egy része a Venditalia 2016. 
programon vett részt 2016.május 03.-án (kedd) 
Pankucsi Zoltán úr adózásért és számvitelért fele-
lős helyettes államtitkár megküldte az élelmiszer-ér-
tékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata 
berendezésekbe építendő online adóügyi egység 
műszaki specifikációjának szövegtervezetét és 
a műszaki specifikáció mellett az Art. módosítására 
irányuló szövegtervet is. Azt követően, hogy tudo-
mást szereztünk az e-mail érkezéséről rögtön ne-
kiláttunk a véleményezésnek és hazaérkezésünk 
után határidőre 2016. május 11-ig megküldtük ész-
revételeinket.

automataberendezések online kidolgozásában 
résztvevő munkatársain túl az Ingenico Group kép-
viselői is részt vettek.
 
2015.09.10. (csütörtök) a Szövetség azt követően, 
hogy tudomására jutott a NAV új elképzelése, hogy 
az adóügyi ellenőrző egység (AEE) elnevezés he-
lyett, automata felügyeleti egység (AFE) elnevezést 
tervez, rögtön felemelte szavát.
 
2015. szeptember 28., (hétfő) siker a MIÁSZ számá-
ra, a MK 139. számában kihirdetésre került az élel-
miszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 
automataberendezés üzemeltetőjének adókötele-
zettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igaz-
gatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, 
nyilvántartásának és visszatérítésének részletes 
szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 
módosítása.
A módosítást a MIÁSZ a Tagság kérésére kezdemé-
nyezte, igaz legalább öt hónap telt el a megvalósulá-
sig, de célunkat elértük az iparág érdekében. A mó-
dosítás kimondja: Nem kell igazgatási szolgáltatási 
díjat fizetni, ha az automataberendezés üzemeltetője 
olyan automataberendezés kapcsán tesz bejelen-
tést, amelyre az automataberendezés korábbi üze-
meltetője már bejelentést tett, és ezen bejelentéshez 
kapcsolódóan

a)  az igazgatási szolgáltatási díj teljes összege 
megfizetésre, és

b)  az automataberendezés gyártási száma 
bejelentésre került.

 
2015.10.22.-én (csütörtök) a MIÁSZ az NGM il-
letékesei részére megküldte azt a iparág műkö-
déséről szóló MIÁSZ Tanulmányt (Tanulmány az 
automataberendezések online eszközzel történő el-
lenőrzésével kapcsolatosan), amely alapján a későb-
biekben érveltünk a különböző előterjesztésekben 
megjelenő az iparágunkra vonatkozó normaszöve-
gek javunkra történő módosítása érdekében.
 
2015.11.12.-én Tagsági FóRUM-ot tartunk az NGM-
mel sorra kerülő megbeszélés érdekében.
 
2015.11.12.-én NGM-NAV-MKEH-MIÁSZ egyez-
tető megbeszélésére került sor az élelmiszer-

Az Art. tervezetben az AFE újbóli felbukkant. Megfo-
galmaztuk, hogy ez aggasztó számunkra, mert egy-
fajta Felügyeleti Szolgáltató jövőbeli jelenlétét sejteti, 
ami már egyszer 2015 november 12.-én megtartott 
NGM-NAV-MKEH-MIÁSZ szakmai egyeztető fóru-
mon lekerült a porondról.

 2016. május 19.-i (csütörtök) MIÁSZ konferencia, 
ahol Pankucsi Zoltán úr ismét előadást tartott, elő-
adásában kiemelte, hogy egy hónapon belül (2016. 
június 19.) megalkotják a jogszabályt.
 
2016. május 03.-án a Parlament honlapján felkerült 
T/10537. számú törvényjavaslat, nagy meglepeté-
sünkre Pankucsi Úr által 2016. május 03.-án a MIÁSZ 
részére megküldött és a MIÁSZ által véleményezett 
Art. módosító indítvány egészen más tartalmi része-
ket mutatott, így sajnálatosan észrevételeink nem ta-
láltak meghallgatásra.
 
2016. május 26.-án, a MIÁSZ tagsági Fórumon ösz-
szeállítottuk az automataberendezések online adó-
ügyi ellenőrzésének szabályozásával kapcsolatos 
gondolatainkat.
 
A levelünkben kértük, hogy az elmúlt év végén szá-
munkra megnyugvást adó AFE elvetését megfogal-
mazó kijelentés kapjon teret, és a T/10537. számú 
törvényjavaslat tervezetben az egyes adótörvények 
és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló joganyagban olvasható automa-
ta felügyeleti egység (AFE), a Gazdasági Bizottság 
módosító javaslatával kerüljön átnevezésre automa-
ta adóügyi ellenőrző egység-re (AAEE).
 
Megfogalmaztuk a Tagság számára úgy tűnik, hogy 
észrevételeink az NGM részéről érdemi átgondolás 
nélkül kukába kerülnek és valami sajátos elgondolás 
mellett zajlik az NGM, de különösen a NAV közelí-
tése az iparágunkat alapvetően érintő, befolyásoló 
online adóügyi ellenőrzés szabályzása terén.
 
Pozitív válasz helyett 2016. június 04.-én felkerült a Par-
lament honlapjára a Törvényalkotási Bizottság Art. módo-
sító javaslata, amely megfogalmazta, hogy az üzemelte-
tőnek felügyeleti szolgáltatóval kell szerződést kötni.

2016. július 26.-án (kedd) a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Közigazgatási Államtitkára, Gondos judit 
úrhölgy aláírásával közigazgatási egyeztetésre meg-
érkezett az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet 
nélkül végző automata műszaki követelményeiről, az 
automata használatáról és szervizeléséről, valamint 
az automatában rögzített adatoknak az állami adó- 
és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról című 
tervezetet.
 
2016.07.28. (csütörtök) hangot adtunk az észre-
vételünknek, hogy az e témában a normatervezet 
elkészítése előtt több alkalommal megbeszélést 
kezdeményeztünk Pankucsi Zoltán helyettes állam-
titkár úrral, amely nem valósult meg azt a választ 
kaptuk, hogy akkor kerüljön sor a megbeszélésre, 
amikor lezárultak az NGM és a NAV közötti belső 
egyeztetések.
 
2016. július 26.-án délután így meglepetésként ért 
bennünket, hogy egy 75 oldalas NGM rendeletter-
vezetet érkezett összevont előzetes és közigazga-
tási egyeztetésre, amely az iparág jövőjét foglalja 
rendszerbe. Hangsúlyoztuk, hogy az elmúlt három 
év egyeztetésein felvetettek és megbeszéltek el-
lenére egy olyan joganyagot látunk egységes 
szerkezetben, amelyben a megfogalmazottakkal 
szemben a Szövetség folyamatosan szót emelt, 
a tervezetbe belekerült sok olyan elem, mely ellen 
az üzletág tiltakozott, mert a működését rendkívü-
li módon gátolja, bonyolítja, drágítja, és a tárgya-
lások folyamán az NGM részéről vezetői szinten 
támogatást, biztatást kaptunk, hogy azok nem va-
lósulnak meg.
 
2016.07.29.-én (péntek) Miniszter Úrnak írt leve-
lünkben kértük, hogy támogassa az iparág szak-
mai törekvését, amely a MIÁSZ által véleményezett 
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül 
végző automata műszaki követelményeiről, az au-
tomata használatáról és szervizeléséről, valamint az 
automatában rögzített adatoknak az állami adó- és 
vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló NGM 
rendelettervezettől nem várható el.

 >>
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Leírtuk Miniszter Úrnak az évekkel ezelőtt megkez-
dett tárgyalások elején kitűzött MIÁSZ irányt (az au-
tomatásoknak négy felvetése volt):

-  nőjön a Kincstár árbevétele,
-  fehéredjen a gazdaság,
-  az egész zökkenőmentesen tudjon megvalósulni,
- a tisztességes italautomata üzemeltetőknek vé-
delmet kell, hogy kapjanak azokkal szemben, akik 
nem egészen gondolják komolyan az adófizetési 
kötelezettségüket.

 
2016. augusztus 02.-án kérésünk meghallgatásra ta-
lált a MIÁSZ Elnökét és Főtitkárát fogadta Tálai And-
rás úr, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, 
miniszterhelyettes.

A megbeszélésen többek között 
megfogalmazásra került:
- A Kormány jövő évtől az automatákat is beköti az 
adóhatósághoz, de még bizonytalan, hogy a kor-
mány képes lesz-e tartani az automaták online-
osításának január 1-jei céldátumát.
- A Kormány állásfoglalása alapján megkerülhe-
tetlen az automata felügyeleti szolgáltató, ezzel 
együtt az automata felügyeleti egység (AFE).
- A Kormány egy modern, kártyaelfogadó beren-
dezésekkel felszerelt élelmiszerárusító automata-
berendezésekkel működő iparágat szeretne.

 
2016. szeptember 02.-án, mint ismeret kihirdetés-
re került Magyar Közlöny 134. számában az élel-
miszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 
automaták műszaki követelményeiről, az automaták 
üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az auto-
matákban rögzített adatoknak az állami adó- és vám-
hatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. 
(IX. 2.) NGM rendelet.
 
A MIÁSZ rögtön tájékoztatást küldött és kértük Tisz-
telt Tagjainkat, hogy a jogszabály áttanulmányozását 
követően írásban küldjék meg észrevételeiket.
 
2016. szeptember 14.-én Miniszterhelyettes Úr ré-
szére levelet írtunk, amelyben megfogalmaztuk, 
hogy 2016. augusztus 2.-át követő találkozásunk 
után őszinte meglepetésünkre szolgált, hogy 2016. 
szeptember 02.-án a Magyar Közlöny 134. számá-

ban közzétették az élelmiszer-értékesítést kezelő-
személyzet nélkül végző automaták műszaki kö-
vetelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és 
szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített 
adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő 
szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rende-
letet, anélkül, hogy bármilyen szakmai egyeztetés 
történt volna a MIÁSZ-al. Tállai Miniszterhelyettes Úr 
a megbeszélés során kitért arra, hogy fontos a Ren-
delet mielőbbi kihirdetése, annak érdekében, hogy 
pályázati kiírás megtörténhessen az AFE fejleszté-
sére, a felügyeleti szolgáltatóra és annak tanúsítását 
ellátó auditáló cégre.
 
2016. szeptember 16.-án (péntek) a Rendeletre be-
érkezett válaszokat a MIÁSZ őszi találkozóján átbe-
széltük és összegeztük.
 
2016. szeptember 19.-én (hétfő) a MIÁSZ tárgyalói 
ismételten találkoztak Tálai András parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes 
úrral, a megbeszélésen kérésünkre lehetőséget biz-
tosítottak arra, hogy a rendelet alkotóival találkoz-
zunk, egyeztessünk a rendelet szövegezésével kap-
csolatban (nem egyértelmű megfogalmazások közös 
értelmezése és egyértelművé tétele), ezen egyezte-
tés során a MIÁSZ javaslatot tehet a rendelet szöve-
gezésének változtatására.
 
2016. október 20. (csütörtök) találkoztunk a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 
munkatársasival egyeztető megbeszélésre, ahol az 
MKEH részéről megfogalmazták, feladatuk a Rende-
lettel kapcsolatosan az informatikai tanúsító intézet 
által auditált felügyeleti szolgáltató tevékenységének 
megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárás 
lefolytatása, ami a Rendelet hatályosulását követően 
2017. január 01.-től kezdődik.
 
2016. október 27.-én (csütörtök) délelőtt a Rendelet-
tel kapcsolatosan kérdéseket megfogalmazó Tagja-
inkkal egyeztettük az iparág álláspontját, átbeszél-
tük a kérdéseket, majd délután elindultunk az NGM 
MIÁSZ egyeztető megbeszélésre, amelynek témája 
a Rendelet szövegelemzése volt.
 

 >>
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2016. október 27.-én (csütörtök) délután találkoztunk 
az NGM Adó- és Vámigazgatási Főosztály munka-
társaival a Rendelettel kapcsolatosan beszéltünk 
a helyben készített élelmiszerekre vonatkozó 18%-
os ÁFA kulcs alkalmazásának lehetőségéről azon 
automataberendezések vonatkozásában, amelyek 
helyben készített élelmiszert árulnak, továbbá kértük, 
hogy a nyereségadóból levonható legyen az AFE 
után fizetendő szolgáltatási díj. Elhangzott, hogy ké-
réseinket továbbítják a döntéshozók felé. A megbe-
szélés következő dátumát 2016. november 07. (hét-
fő) tűztük ki.
 
2016. október 28-án megjelent a Parlament honlap-
ján az egyes adótörvények és kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T-12741 sz. törvényjavaslat, 
amelyben iparágunkra vonatkozó normaszöveg is 
közzétételre került.
 
A T/12741. számú törvényjavaslat 199. §-a értelmé-
ben az Art. 22/D. § (4)-(6) bekezdés szerinti kötele-
zettség – vagyis az, hogy az élelmiszer-értékesítést 
kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezé-
seket ún. automata felügyeleti egységgel (AFE) kell 
ellátni – 2017. június 30. napjától terheli az üzemel-
tetőt. ” Ennek megfelelően – a törvényjavaslatban 
foglaltak értelmében – természetesen ezen beren-
dezések kapcsán az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének megkezdésére vonatkozó határidő is 
2017. június 30-ára módosul.
 
2017. november 07.-én (hétfő) folytattuk a 2016. 
október 27.-én (csütörtök) elkezdett a Rendelet szö-
vegelemzését, amely már az új határidő szellemében 
zajlott, így ismételten van arra remény, hogy az ipar-
ág számára az adóügyi ellenőrzéssel kapcsolatosan 
a legkedvezőbb megoldás jöjjön létre. Természete-
sen ehhez szükséges az Elnökség Tisztelt Tagjaink 
által történő egyöntetű támogatása. A következő 
megbeszélést az NGM Adó- és Vámigazgatási Fő-
osztály munkatársaival az Art. módosítás elfogadá-
sát követően kerül pontosításra.
 
A MIÁSZ Elnökségének jelenleg folyamatban lévő ké-

rése Tálai András parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkár, miniszterhelyettes úr felé, hogy a NAV In-
formatikai Intézet munkatársai tartsanak tájékoztatót 
a MIÁSZ Tagjai számára  Rendelettel kapcsolatosan, 
továbbá, hogy egyeztető megbeszélést tudjunk foly-
tatni Izert Norbert, adószabályozásért és számvitel-
ért felelős helyettes államtitkár úrral és a személyes 
találkozó adta lehetőséget kihasználva nyomatékosí-
tani a következő kéréseinket:
 

1.) Szeretnénk, ha az automataberendezések 
igazgatási szolgáltatási díja tekintetében „a díj 
mértéke 30 000 Ft” azt követően, hogy az AFE 
bevezetésre kerül megszűnne vagy a legkisebb 
mértékben állna meg.
 
2.) Szeretnénk, ha egy központilag irányított pá-
lyázati lehetőséget kaphatna az iparág azokra 
a bejelentett, regisztrációs számmal rendelkező 
automataberendezésekre, amelyeke nem köthe-
tők be az AFE rendszerbe.
 
3.) Szeretnénk, ha a helyben készített élelmisze-
reket előállító automataberendezések ÁFA tekinte-
tében (a már eddig kifizetett és a várható jövőbeni 
költségeik enyhítésére) átkerülhetnének a 18%-os 
ÁFA kulcs elszámolásra.
 
4.) Szeretnénk, ha a költségeink enyhítésére a cé-
gek nyereségéből levonható legyen a felügyeleti 
szolgáltató részére az automataberendezések 
után kifizetett szolgáltatási díj összege:
 
5.) Szeretnénk, ha az AFE indulásával elengedhe-
tetlenül együtt járó és felbukkanó váratlan költsé-
gek minél inkább tervezhetővé tehetők legyenek, 
ezért az AFE be/ki szerelési munkába célszerű 
bevonni az üzemeltető munkatársait.
 
A kronológiai összefoglalóval igyekszünk láttatni 
azt a sokrétű, aprólékos munkát, amelynek ered-
ményeként még folynak a tárgyalások. Ezúton is 
kérünk minden érdeklődőt, hogy javaslataival tá-
mogassa a munkánkat.

 
Dr. Davola józsef
a MIÁSZ főtitkára

Patinás szállodában került megrendezésre a ren-
dezvény, ahol a délelőtt még a munkáról, de a nap 
többi része már a kikapcsolódásról szólt. A résztve-
vők ellátogattak kisvasúttal a közeli pisztrángtelepre, 
ahol mindenki kellemesen beszélgetett egy hideg 
ital mellett. 
Az este a finom ételek és jó zenének köszönhetően 
gyorsan elrepült. Szöllősi Balázs elnök úr átadta az 
idei év automatás vállalkozója díját és különdíját 
A Hot-Drink Kft. és a Coca Cola … cég képvise-
letében, _Bátor Andrásnak, Guti Richárdnak, Guti 
Imrének és nem utolsó sorban, Balázs Gábornak, 
akiknek ezúton is gratulálunk! 

mesés helyszíne volt 
a Szövetség  
idei találkozójának.

lillafüred 

Másnap a diósgyőri várba látogattunk el, ahol ide-
genvezetőnk segítségével bejártuk a gyönyörűen 
helyreállított történelmi helyszínt. 
A találkozót egy finom ebéddel zártuk egy közeli 
bisztróban. 
Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, várunk minden-
kit jövőre is. 
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Ebben az évben Balázs Gábor, a Coca-Co-
la HBC Magyarország Kft. automata üzletág 
vezetője kapta a Magyar Ital- és Áruautoma-
ta Szövetség különdíját, amit hagyományo-
san az őszi találkozónkon adtunk át. Gábor 
2011-től vesz részt az elnökség munkájában. 
Ez idő alatt tanúbizonyságát adta szakértel-
mének, szorgalmának és munkabírásának. 
Folyamatosan dolgozott szakmai anyagok 
előkészítésében, kapcsolatot tartott társszer-
vezetekkel és vállalkozásokkal, és hasznos 
tanácsokkal segítette az elnökség tagjait. Bár 
külső szemlélő számára e tevékenységek 
nem olyan szembetűnőek, nekünk az elnök-
ség tagjainak nélkülözhetetlen támogatást je-
lentettek, és nagyban hozzájárultak a Magyar 
Ital- és Áruautomata Szövetség sikereihez. 
Biztosak vagyunk benne, hogy Gábor jövő-
ben is hasonló lelkesedéssel és intenzitással 
fog dolgozni mind eddig. Sok siker kívánunk!

Szürke
eminenciás
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Mennyibe	 kerül	 egy	 ilyen	 gép,	 kérdezte	 tõlem	 jó	 ismerõsöm,	

a	bolt	 tulajdonosa	–	emlékezett	vissza	az	elsõ	békési	gép	el-

helyezésére	a	cég	egyik	tulajdonosa,	ügyvezetõje	Guti	 Imre.	–	

Mikor	megtudta,	hogy	félmillió	forint	az	ára,	közölte	vele,	hogy	

nem	 vagyok	 normális,	 sokkal	 jobban	 jártam	 volna,	 ha	 neki	

adom	 ezt	 a	 pénzt,	 hogy	 megforgassa.	 Akkor	 biztosan	 jobban	

járnék,	bizonygatta.

Tulajdonképpen	hány	géppel	kezdték	a	vállalkozást?

Öt darab új gépet vásároltunk, Wittenborg típusú dán gépeket.

Emlékszik	még,	hogy	hol	állították	fel	ezeket?

Igen. Kettõt Szarvason. Egyiket a mezõgazdasági fõiskolán, a mási-

kat az óvónõképzõ fõiskolán. Békéscsabán a ruhagyárban és a kon-

zervgyárban találtunk helyet gépeinknek, míg az ötödiket Békésen 

helyeztük el.

Ösztönösen,	kapcsolataik	segítségével	választották	ki	a	helye-

ket?

Ezeket mindenképpen. Olyan helyeket kerestünk, ahol a nagy lét-

szám illetve emberforgalom miatt számítani lehetett arra, hogy 

jelentõs forgalom generálódhat. Egyébként az iskolák, a munkahe-

lyek és a nagy forgalmú védett helyek késõbb automata telepítési 

stratégiánk kiemelt helyszínei lettek. A kezdet kezdetén tényleg csak 

érzésre választottunk.

Tulajdonképpen	akár	át	is	ugorhatnánk	az	alapítást	követõ	22	

évet,	hiszen	a	mai	napig	Hot	Drink	néven	mûködik	a	vállalkozá-

suk.	Arról	nem	is	beszélve,	hogy	a	létszám	a	kezdeti	egy	beltag-

ról	14	fõre	duzzadt	és	van	egy	tanulójuk	is.

Ma már korlátolt felelõsségû társaságként mûködünk, alakuláskor 

betéti társaság voltunk.

Tény, az ország egyik legrégebben mûködõ automatás vállalkozása 

a mienk.

Békés	 megye	 három	 városában	 kezdték	 tevékenységüket.	

Ma	hány	településen	vannak	automatáik?

Pontosan nem is tudom megmondani, de az biztos, hogy Békés, 

Szolnok és Csongrád megyékben vannak az automatáink kihelyezve. 

Körülbelül kétszáz automatánk van.

Kétszáz	mûködõ	automatáról	nem	nehéz	elképzelni,	hogy	gya-

rapítja	tulajdonosait	és	eltartja	dolgozóit.	De	mit	vártak	öt	au-

tomatától?

- Az alapító tagok közül a két szarvasi barátomnak volt állása, a ká-

véautomata vállalkozásban csak én dolgoztam. Akkor az elsõdleges 

célunk a talpon maradás volt.

Hogyan	alakultak	a	dolgaik?	Hogyan	fogadták	szolgáltatásukat	

az	emberek?

Nagyon nehezen indult be a dolog. Gondoljon csak bele, ott van öt 

új, egyenként ötszázezer forint értékû gépünk, amelyik húsz-har-

minc forint értékû terméket kínál eladásra. De kitartóak maradtunk. 

Egyébként is, én olyan vagyok, hogy ha valamibe belekezdek, azt 

mindenképpen végigcsinálom. Kellet két év, amíg a befektetést ki-

termeltük a gépek segítségével.

Éppen	ezt	akartam	kérdezni.	Öt	gép	teljesítõképessége	eléggé	

véges…

Mi is tudtuk ezt, ezért amint lehetett, bõvíteni kezdtük gépparkun-

kat. Minden megtermelt haszonforintunkat visszaforgattuk a cég 

mûködésébe. Miután kinyögtük az elsõ nagyberuházás árát, hozzá-

láttunk a darabszám drasztikus növeléséhez.

Ilyen	drága,	új	gépekkel?

Nem, használt gépeket kezdtünk el felvásárolni. Akkora már elég jól 

megismertük az iparágat. Bár itthon egyáltalán nem volt irodalma, de 

nyugaton szinte mindent árultak automatából is. Az ottani körülmé-

nyek azonban lehetõvé tették az automatás vállalkozásoknak, hogy 

gépeiket öt-tíz éves korukban újakra cseréljék. A leszerelt gépekhez 

az eredeti ár töredékéért hozzá lehetett jutni.

Nem	féltek	a	használt	gépek	alkalmazásától?

Egyáltalán nem, hiszen én szakmám gépésztechnikus és komoly 

gyakorlati évek voltak mögöttem a nyomda és konzerviparban egy-

aránt. Volt gyakorlatom az automata gépek, gépsorok javításában, 

szervizelésében. Az akkori mechanikus gépek könnyen javíthatók, 

karbantarthatók voltak. Nem jelentett problémát sem az üzembe he-

lyezésük, sem az üzemeltetésük.

Ma	 kétszáz	 automatával	 dolgoznak.	 Hogyan	 látja,	 elérték	

lehetõségeik	felsõ	határát?

Szerintünk igen. Most körülbelül száz kilométeres sugarú körön belül 

vannak a gépeink, ennél távolabbra már nem érdemes szolgáltatást 

kezdeményezni.

Tehát	nem	tervezik	újabb	gépek	piacra	állítását?

A mi üzletpolitikánkat egyértelmûen meghatározta a konkurencia 

megjelenése, az automaták népszerûségének növekedése.  Bár 

alaposan megváltoztak a kezdeti körülmények, azt gondolom, hogy 

nekünk sikerült jól reagálnunk erre a helyzetre.

Miért?

Azért, mert felismertük, hogy nem csak automaták számának növe-

lésével lehet növelni a bevételeinket, hanem az automaták töltelék-

anyaginak forgalmazásával, illetve a gépek szervizelésével. Ezért mi 

ebben az irányban kezdtünk el mozgolódni.

Vagyis	 úgy	 gondolkoztak,	 hogy	 ellátják	 a	 konkurenciát	 alap-

anyagokkal,	illetve	meg	is	javítják	a	gépeiket?

Pontosan. Ugyanis az elsõ tíz esztendõ viszonylag konkurenciaharc 

mentes idõszakában sikerült kiépítenünk egy nagy anyagigényû bá-

zist. Mivel méretünk lehetõvé tette, hogy ne kereskedõtõl, hanem 

a gyártól vásároljunk, piacképes áron jutottunk hozzá például a ká-

véhoz, kapucsínóhoz. Mikor megjelentek a térségben a néhány gép-

pel operáló vállalkozások, felajánlottuk nekik, hogy nálunk olcsón 

hozzájuthatnak a töltelékanyagokhoz. Ezt az üzletünket gyakorlatilag 

a gyorsan növõ konkurencia fejlesztette fel.

Elég	érdekes	gazdasági	helyezet…

Az, de ha elmondom azt, hogy még pesti vásárlóink is vannak, akkor 

valamit jól csinálhattunk. A bérben végzett gépjavítás és karbantartás 

is azért fejlõdhetett, mert a tízgépes, pénzügyi befektetõknek semmi-

lyen apparátusuk nem volt a javításhoz, a karbantartáshoz. Kereske-

delmi és gépjavítási tevékenységünkbõl származik bevételünk fele.

Bár	„Forró	ital”	a	cég	neve,	már	régen	túljutottak	a	csak	kávé-

automata	mûködésen.	Mindenféle	automatát	üzemeltetnek?

Igen. Kávé, kapucsínó, tea mellett üdítõital automatákat és darab-

árus, úgynevezett csokoládé automatákkal is foglalkozunk. Minden-

nel, ami automatából értékesíthetõ.

Huszonkét	éve	vannak	jelen	a	hazai	automata	szolgáltatás	pia-

cán.	Melyik	volt	a	legnehezebb	idõszak?

Mindenképpen az indulást említeném, mégpedig azért, mert egy 

õrült ötlet elkötelezettjei lettünk. A tízévnyi nyugodt építkezési 

idõszak azonban elég munícióval látott el bennünket a konkurencia 

megjelenésének kezelésére. Azt gondolom, hogy megtaláltuk he-

lyünket az vállalkozói világban, elmondhatjuk, hogy egykori õrült 

ötletünk jónak bizonyult. Megbecsült tagja vagyunk a Magyar Ital 

és Áruatomata Szövetségnek. Az idén, 2016-ban elnyertük az év 

automatás vállalkozója címet.

Az idei év automatás vállakozója díj nyertesei 

a múltról, jelenrõl, jövõrõl
Hazai pályán, Békésen és Szarvason vágott bele két szarvasi és békési fiatalember egy olyan vállalkozásba, 
amelyiknek nem volt túl sok elõzménye Magyarországon. Éppen négy esztendõ telt el a rendszerváltás után, 
amikor 1994-ben a békési Guti Imre, és szarvasi társai Bátor András és Zvara József megalakították a Hot 
Drink betéti társaságot. Nomen est omen, azaz a névválasztás tökéletesre sikerült, hiszen forró italok forgal-

mazását vették a fejükbe. Egészen pontosan kávé automaták üzemeltetésével kezd-
tek foglalkozni.
Az ötlet bizarrnak tûnt, tulajdonképpen maguk sem tudták pontosan, hogy mire vállal-
koztak, egyszerûen csak hittek abban, hogy ebbõl lehet pénzt csinálni. Az sem ingatta 
meg a hitüket, hogy a legnagyobb békési élelmiszer áruház tulajdonosa gyakorlatilag 
bolondnak hitte õket, amikor meglátta az üzletében felállított automatát.

Egy vállalkozást minden elismerés erõsít, de a siker legbiztosabb 

jelzéseit mindig a piacról kapják a vállalkozók. Az idei szövetség el-

ismerés erõsíti hitüket és bátrabbá teszi õket az újdonságok beveze-

tésével kapcsolatban. Ráadásul a Hot Drink Kft-nél megteremtõdtek 

a személyi feltételei az üzemeltetés technológia fejlesztésének. 

Ugyanis az alapító tulajdonos fia, Guti Richárd a Gábor Dénes 

Fõiskolán diplomamunkáját saját vállalkozásukról írhatta, mert 

a nagytekintélyû szakmai bizottság elfogadta „Telemetria alkalma-

zása a vending szektorban” címû diplomamunka ötletét. Az elkészült 

dolgozat gyakorlatilag a jövõ egyik forrásmunkájának is tekinthetõ, 

hiszen ebben a témában hasonló vizsgálódás még nem történt. Min-

denestre tény, hogy a családi vállalkozás továbbvitelére az alapító 

apa fia minden szempontból felkészült. Sõt! Kelléktárában olyan 

tudás van, amelyik alkalmas arra, hogy a lehetõ leghatékonyabbá 

és a lehetõ legüzembiztosabbá tegye a szolgáltatást a számítástech-

nika, az informatika és a mindennél gyorsabban fejlõdõ virtuális és 

valóságos kommunikáció eredményeinek felhasználásával. Lehet-e 

annál nagyobb öröm egy vállalkozást alapító apa számára, ha lát-

ja, ha biztos lehet benne, hogy fia nem csak arra van felkészülve, 

hogy zökkenõmentesen átvegye a helyét, ha eljön az ideje, de arra 

is, hogy saját korának megfelelõ módón lépést tartson a változó világ 

követelményeivel is. És ez nagyon jó dolog! (Ebben a családban meg 

olyan, mintha automatikusan mûködne…

Forrás: www.hir6.hu
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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

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

További információ: Coffee & Drink Systems Kft. tel.: +36 1 278 20 10

Miért jelentkeztél a pilot-ba?
Automaták üzemeltetésével foglalkozunk több, mint 
tíz éve. Folyamatosan keressük a fejlesztési lehető-
ségeket, a vevők igényeinek még színvonalas kiszol-
gálását, melybe nemcsak a minőségi töltőanyagok, 
az igényes környezet, az automaták színvonalas 
megjelenése, de a minél több fizetési lehetőség is 
beletartozik. 
Mik az eddigi tapasztalatok?
Tisztában voltunk azzal, hogy egy új projekt okozhat 
kihívásokat, de a hosszú távú cél érdekében, szí-
vesen áldoztunk időt, szakértelmet a pilotra. Hiszen 
ezért ez a neve. Úgy gondoljuk, hogy a befektetett 
munka hasznos volt, az üzembe helyezett bankkár-
tya leolvasó terminálok megbízhatóan 
működnek és felkeltik a vásárlók érdek-
lődését. A MIÁSZ törekvése a piac mo-
dernizálására a saját cégünknél is ha-
sonló fontossággal bír. Ahogy nekünk 
üzemeltetőknek is kicsit más nézőpont 
szükséges egy-egy újításhoz, a vevők-
nek is időre van szükség megszokni, 
használni egy új fizetési lehetőséget. 
A kezdeti bizalmatlanság érthető olyan 
helyeken, ahol nem visszatérő vásárlók 
vannak, de az is igaz, hogy nagyobb 
átmenő forgalmú helyeken az emberek 
természetesebben használják vásárlás-
kor a bankkártyájukat. Hiszen valljuk be, 
hogy a legtöbb helyen már mi is szívesen 
és gyakran használjuk paypass-os bank-
kártyánkat fizetéskor. Ez a fizetés egyre 
természetesebb. Az automatás vásárlás-

nál meg gyakran előfordul az aprópénz hiánya, így 
eleshetünk vásárlóktól. Bankkártyája már majdnem 
minden embernek van, hogy használja-e ezt automa-
tákból történő vásárlásoknál az a terminálok könnyen 
átlátható kezelhetőségén, a gépen levő kommuniká-
ción is múlhat, a bizalmi tényezőkön túl. Szerintem 
az sem mindegy, hogy a vásárló közönség milyen 
korcsoport, mivel a fiatalok számára a bankkártyával 
fizetés jóval természetesebb, mint a 60 év felettiek-
nek. De hát a fiataloké a jövő!   
Összeségében nagyon örülünk a MASTERCARD 
nyújtotta lehetőségnek, hogy minden költség és kö-
telezettség nélkül ilyen újítással tudunk szolgálni ve-
vőinknek. 

Az Automatic Hungary ez elsők között volt, aki jelentkezett a Magyar Ital-és 
Áruautomata Szövetség, MasterCard, Ingenico közös pilotjára, amelynek 
keretében 2017. június 30-ig minden költség és kötelezettség nélkül kipróbál-
hatja, használhatja az Ingenico Fizetési Alkalmazást, ugyanakkor a bankkártya 
leolvasó terminált pedig ingyen megkapja a pilot befejezése után. A tapaszta-
latokról Takács Zoltán Gábort, a cég vezetőjét kérdeztük.

Lépjünk előre
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Következõ Hírlevelünk  
megjelenési dátuma: 
2017. március 30. 
Anyagleadási határidõ: 
2017. március 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

r E n D E z v é n y 192016/2 [jJÚlius]      MIÁSZ HÍRLEVÉL     
Minden szakmának, így az automatás szektornak is szüksége van  

egy olyan kohéziós erőre, amely biztosítja:
– a közös platformot, – a kapcsolati tőke bővítését.

a MasterCard Miász bál
mindezt egy exkluzív vacsora, fellépő művészek, zenés műsor keretei között garantálja,  

   ahol a cégek és vendégeik jól érezhetik magukat és lehetőség nyílik szakmai eszmecserékre és kapcsolatbővítésre.

Helyszín: Budapest Mariott Hotel

Program: 
19:00 Kapunyitás – Vendégek személyes fogadása 
és köszöntése egy welcome drinkkel érkezéskor.

19:30 Köszöntő – Az est fővédnöke és a MIÁSZ 
elnöke megnyitja a rendezvényt.

20:00 – 21:30 ültetett svédasztalos exkluzív 
vacsora, korlátlan italfogyasztással.

21:30 – 22:00 Táncbemutató és nyitótánc

22:00 – 24:00 Zene, tánc, kötetlen beszélgetések
A tánchoz a zenét a Gerrappa band zenekar szol-
gáltatja,  A 7 fős, magasan képzett zenészekből 

álló zenekar egész estés 
műsorral szórakoztat 
majd minket, melyet 
6 különböző karakterű 
énekhanggal és teljesen 
élő hangszeres előadás-

sal szólaltat meg, mindezt fiatalos lendülettel, pazar 
eleganciával fűszerezve.jazz standard, örökzöl-
dek, pop és pop-rock dallamok váltják egymást és 
invitálják táncra a Bál vendégeket. 
Fellépő vendégünk a Bál alatt:  
Szemerey László illuzionista

Báli menü
Hideg büfé

Rózsaszínre sült kacsamell  
kakukkfûvel sütve, alma chutney-val 

Csirke és borjú terrine aszalt gyümölcsökkel 

Kaporral marinált tonhal, chilis-mézes-mustáros szószban 

Vegyes füstölt hal tál, almás tormahabbal 

San Daniel sonka mézédes sárgadinnyével 

Grillezett zöldség válogatás oliva olajjal és zöld fûszerekkel 

Vegyes tenger gyümölcse koktél óriás kapribogyóval 

Frissen kevert saláták: Kerti zöldségek apró paradicsommal, mozzarella 
golyókkal gyümölcsökkel és magvakkal. 

Cézár saláta

Meleg büfé

Póréhagyma és zellerkrémleves,  
pirított kenyér kockákkal 

Mangalica sertés karaj ropogós hagymával  
és mustáros mártással 

Currys csirke tikka massala  

Grillezett fogas filé spenóttal és Chablis szósszal 

Friss szezonális zöldségek Illatos jázmin rizs Sütõben sült petrezselymes 
burgonya  

A szeletelőállásról: “Rib eye” marha steak, torma szósszal  

desszert büfé

Tokaji borkrém rolád; Dupla csokoládé torta 

Meggyes-mákos és almás rétes; 

Dobos torta karamellel 

Töltött narancs profiterol 

Tiramisu kandírozott gyümölcsökkel 

Citrom meringue torta 

Csokoládé szökőkút szezonális gyümölcsökkel

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

Aktuális akciók felől 
érdeklődjön kereskedőinknél!
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A báli belépő  ára: 40.000 Ft. 2 fő részére
Tartalmazaza a welcome drinket, az exkluzív svédasztalos ültetett vacsorát,  
korlátlan italfogyasztással a programokon való részvételt.
A belépő egyben tombola jegyként is szolgál, melynek fődíja egy 2 fő részére szóló  
2 éjszakás hotel utalvány a Lillafüredi Palotaszállóba.




