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Bolondos
április
Nekem kedvenc hónapom az április. Egyrészt a legszebb
dolgok tavasszal születnek, másrészt magával ragadó a kiszámíthatatlansága, titokzatossága. Most mégis mintha kicsit sok lenne a kiszámíthatatlanságból. Nyakunkon a júliusi
online bevezetési határidő, de nincs még eszköz, amit be
kellene szerelni, sőt felügyeleti szolgáltató sincs. Nem mintha
annyira bármelyik üzemeltetőnek hiányozna egy teljesen felesleges és méregdrága szereplő a piacról. Az online bekötés
más tészta, annak számos előnye is lehet, de egyelőre senki
sem tudott választ adni, hogy ehhez mi szükség egy új piaci
szereplőre. Így hát túl sokat nem tudunk a jövőről beszélni.
Viszont az elmúlt időben rengeteg jó dolog is történt velünk,
ami feltétlenül erőt kell adjon a jövőre vonatkoztatva. Először
is, nem túl sok olyan szövetség van Magyarországon, amelyik önerőből képes eltartani magát, nem egy két évig, de több
mint húszig! Ezt nem sokan tudnák a MIÁSZ tagok után csinálni. Csak pár emlék az elmúlt évből: újabb tagunk kapott
Év Vállalkozója díjat a Művészetek Palotájában, szuper bulit
csaptunk Lilafüreden és a mai napig emlegetik azok, akik eljöttek a Mastercard-Miász bálba a Marriott szálloda panoráma termébe. Utólag bevallhatom, én sem hittem, hogy ennyire jót fogunk bálozni. Az elsöprő sikernek mindenki felhőtlenül
örült, kivéve a Varga Mihály miniszter úr titkára, akinek a főnöke négy aznapesti programját le kellett mondania, mert a
tervezett húsz perc helyett két órát maradt a Miniszter, így
folyamatosan konzultálnia kellett a hoppon maradt vendéglátókkal. Remélem, hogy mikor révbe ér az online bevezetés
projektje, akkor is mindannyian örülni fogunk.
De erre még várnunk kell, ami nem csoda. Hiszen április van.
Az április pedig arról szól, hogy készülődünk, várunk.

Szöllõsi Balázs
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Konferenciára csalogató…

Az iparággal kapcsolatos
fontosabb aktuális tudnivalók...
Mint arról a 2017.. évi 11. számú körlevélben tájékoztatást adtunk, a Magyar Közlöny 197. számában
kihirdetésre került az élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet
módosítása. Ennek értelmében 2017. április 1.-től az
élelmiszer-automatákban és az automatizált értékesítő helyeken értékesítésre kínált, nem előrecsomagolt
élelmiszerek esetén a végső fogyasztót a vásárlás helyén tájékoztatni kell a késztermékben jelen lévő, allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokról és termékekről, az édesítő szerekről, valamint a színezékekről.

2017. január 01.-től hatályos, a Magyar Közlöny 134.
(2016.) számában kihirdetett az élelmiszer-értékesítést
kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki
követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és
szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített
adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet.

Az üzemeltetők a vásárlók biztonsága érdekében minimális információ közreadására kötelezettek. Az információ feltüntetése során figyelni kell arra, hogy a jogszabályban megadott idézőjelben lévő szövegrészeket
az automata-berendezéseken szó szerint kell megjeleníteni. Az automata-berendezéseken feltüntetésre kerülő anyagok listája a körlevélben megküldésre került.
A beérkezett információk alapján azonban nehéz úgy elkészíteni a tájékoztatást, hogy az tartalmazza a szükséges adatokat, ugyanakkor könnyen kezelhető legyen.

A jelenlegi szabályozásnak megfelelően ez év második felétől kell az AFE-val működtetni az automata
berendezéseket, mint az köztudott eddig még nincs
olyan felügyeleti szolgáltató, aki a jogszabálynak megfelelően rendelkezne megfelelő tanúsítvánnyal a felügyeleti szolgáltatói feladatokra vonatkozóan. Eddig
a MIÁSZ-hoz a Laurel Számítástechnikai Kft. és az
LA Pénztárgép Kft. részéről érkezett bejelentés, hogy
a felügyeleti szolgáltatói piacon szolgáltatóként kívánnak érvényesülni, ennek érdekében beadták kérelmeiket az elbíráló szervekhez.

Egy könnyen kezelhető segédlet elkészítésével igyekszik a MIÁSZ segíteni az üzemeltetőket, a jelölések
megjelenítésével kapcsolatos fontos adatok az iparág
helyes higiéniai eljárási rendjében (GHP) is meg fog
jelenni, ennek elkészítésében az FM-MIÁSZ illetékesei vesznek részt.
A csomagolt élelmiszerekkel kapcsolatosan fontos
hangsúlyozni, hogy az üzemeltetőknek meg kell győződniük, hogy az automata-berendezéseikben árusított élelmiszerek csomagolásán a kötelező tartalmú jelölések megvannak-e, azok épek és értelmezhetőek-e.
A vásárló a vásárlást követően azokat megtalálja-e.

Fontos tudni, hogy a MIÁSZ folyamatos kapcsolatot tart
az NGM illetékeseivel és minden Tagságtól beérkezett
kérdést eljutat az illetékesekhez megválaszolás végett.

Ezidáig még nem nincs tudomásunk felügyeleti szolgáltatóról, ha lesz az a Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály honlapján kerül közzétételre. Az ott feltüntetettek
közül tudják az üzemeltetők kiválasztani a számukra
megfelelő felügyeleti szolgáltatót.

Mindezekkel kapcsolatosan a konferencián az FM
előadójától bővebben lehet tájékozódni.

Mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan a közelgő májusi konferencián többet tudhatnak meg az érdeklődők,
hiszen a következő előadások foglalkoznak a témával:
Az első előadás a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről mutatja be az aktuális helyzetet „Az automaták adóügyi ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatás…” címmel,
majd ezt követik a 3ComNetregister Kft. , az LA Pénztárgép Kft. és a Laurel Számítástechnikai Kft. előadói.

Az automataberendezések adóügyi ellenőrzésével
kapcsolatos aktuális tudnivalók…

Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára

>>
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VÁLTOZÁSOK KORA...

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:
HOLIDAY BEACH BUDAPEST WELLNESS & CONFERENCE HOTEL ****
1039 Budapest, Piroska utca 3-5.,
www.holidaybeach.hu
Időpontja: 2017. május 11. csütörtök
A konferencia programja:
08.30 – 09.00 Regisztráció. Welcome caffé
09.00 – 09.10	A konferencia megnyitása
Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke
09.10 – 09.30 Szabó Rita úrhölgy, Asympto Networks Kft.
		„A telemetria jelentősége az automata és kávégép iparban
– okos eszközökkel az okosabb döntésekért!”
09.30 – 10.00	Deák Ferenc úr, Földművelésügyi Minisztérium
Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
„Amit tudni kell az élelmiszerbiztonságról…”
10.00 – 11.00	Borókai Gábor úr, Heti Válasz főszerkesztő-lapigazgató
„A média változása Magyarországon…” (lásd szemben)
11.00 – 11.30	Felkérés alatt, Nemzetgazdasági Minisztérium
„Az automaták adóügyi ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatás...”
11:30 – 11.50 Kávészünet
11.50 – 12.10 Czeglédi János úr, 3ComNetregister Kft.
12.10 – 12.30 Várkonyi Gábor úr , LA Pénztárgép Kft.
12.30 – 12.50 Bessenyei István úr, Laurel Számítástechnikai Kft.
12.50 – 13.00	A konferencia zárása
Szöllősi Balázs úr, a MIÁSZ elnöke
13:00 – 14:00 Ebéd
14.00 – 15.30 Közgyűlés

Részvételi díjak:
A konferencia ebéd nélkül,
kávészünetekkel
MIÁSZ tagok számára
INGYENES.

A konferencia ebéddel és
kávészünetekkel
MIÁSZ tagok számára
6000 Ft + ÁFA

A konferencia ebéd nélkül,
kávészünetekkel
nem MIÁSZ tagoknak
6000 FT + ÁFA

A konferencia ebéddel és
kávészünetekkel
nem MIÁSZ tagoknak
12.000 + ÁFA

Borókai Gábor 12 éve a Heti Válasz közéleti
lap főszerkesztő-lapigazgatója. Az újság irányítása alatt az ötödik
pozícióból a másodikra
jött fel. Megelőzte a Figyelőt, a Demokratát és
a 168 órát. Piaci konkurensei közül egyedül
a HVG közönsége nagyobb, a két újság közötti különbség azonban
töredékére szűkült a tíz év alatt.
2002-ben megalapította a Hír TV-t, amelynek két
évig volt elnök-vezérigazgatója. A csatorna abban az időszakban nyerte el a Príma Primisszima
közönségdíjat.
1998-tól négy évig kormányszóvivői minőségben irányította az első Orbán kormány kommunikációját.
Az ELTE Jogi Karának elvégzése után tíz évig
dolgozott a Nemzeti Sport (korábban Népsport)
szerkesztőségében, mint újságíró, mint rovatvezető, és mint szerkesztő. Két futball világbajnokságról (1990, Olaszország, 1994, Egyesült
Államok) tudósított.1995-ös távozása után az Új
Magyarország főmunkatársa lett, majd a Reform
című lap szerződtette lapszerkesztőnek, egy év
elteltével főszerkesztő-helyettessé, majd újabb
egy év múlva főszerkesztővé nevezték ki.
Kommunikáció elméletet illetve műfajelméletet
oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen,
a debreceni Kossuth Lajos Egyetemen, a Budapesti Kommunikációs Főiskolán és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán. Jelenleg
a Károli Gáspár Egyetemen vezet kurzust politikai kommunikáció témakörben.
Szakmai publikációi jelentek meg a Médiakutatóban, valamint a debreceni egyetem lapjában. Révész T. Mihály korábbi ORTT elnökkel
és Várszegi Asztrik pannonhalmi apáttal együtt
szereplője a 2012-ben megjelent Média, közösség, szolgálat című interjúkötetnek.
Első publicisztikai tartalmú könyve, 2009-ben
látott napvilágot, Pannon pumák, hun hiénák,
és más állatságok címmel.
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Alapító tagja a Széll Kálmán Körnek.
2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend tiszti
keresztjét.
Nős, három gyermek (Flóra 36, Fanni 29, Bence 25 éves) édesapja.
A média változásai

Az elmúlt évtizedben a média átalakulása intenzívebb és látványosabb volt, mint az azt megelőző
ötven évben. Szerte a világon. Az internet előbb
a hagyományos sajtó pozícióit gyengítette meg,
majd a hírportálok létét is megkérdőjelezte. A fiatalok jobbára a Facebook segítségével a maguk
profiljához igazodó tartalmat fogyasztanak.
Az új rendszer abszurditása, hogy míg a Facebook
és a Google osztja el az internetes tartalmak jelentős részét, és vonzza magához a hirdetési pénzek
legjavát, addig a tartalom előállításában nem vesz
részt. A médiaiparban így az újratermelés fedezetét elvonják a nagy szolgáltatók.
Magyarországon a nyomtatott sajtó kiadói fogyó
közönséggel, ugyancsak egyre nehezebb körülmények között teszik a dolgukat, mert az ingyenes
internetes felületek elvonják a vásárlókat, miközben a weboldalak üzleti modellje kidolgozatlan.
Ilyen környezetben a hirdetőkön áll vagy bukik
a túlélés, ezért egyáltalán nem közömbös a hirdetési piac állapota. Hogy azon igazi verseny
van, és a hirdetők keresik a legjobb közönséget,
vagy egyre nagyobb állami befolyással szembesülhetünk, amely kizárólag a politikai szempontok szerint osztja el a hirdetési pénzeket.
A magyar médiapiacon a tulajdonosi átrendeződés ugyancsak érdekes kérdéseket vet fel,
miként média kezelésében tapasztalható határozott változások.
Lesz miről beszélgetni.
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MEGHÍVÓ

a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség Közgyűlésére
A közgyűlés ideje: 2017. május 11-én, délután 14.00-kor

Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyûlésre ugyanaznap,
2017. május 11.-én, csütörtökön 14.15-kor kerül sor a megadott helyszínen, amely közgyûlés,
az eredeti napirendben szereplõ ügyekben, a jelenlévõk számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésére helyszíne:
HOLIDAY BEACH HOTEL **** www.holidaybeach.hu (a MIÁSZ Konferencia helyszíne)

Időpontja: 2015. május 11. csütörtök
Napirend:
Jelenléti ív aláírása
1.	Megnyitó.
2.	Határozatképesség megállapítása.
3.	Levezető Elnök megválasztása.
4.	Jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása.
5. Szavazatszámláló bizottság felkérése (3 fő), megválasztása.
6.	Napirendi pontok ismertetése.
7.	Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról.
8.	Elnöki beszámoló a 2016-ban kitűzött célokról és azok megvalósításáról.
9.	Szavazás az elnöki beszámoló elfogadásáról.
10.	Pénzügyi beszámoló a 2016. évről.
12.	Szavazás a 2016. évi pénzügyi és felügyelő bizottsági beszámoló elfogadásáról.
13.	A 2018. évi munkaprogram ismertetése.

A Tisztújító Közgyûlés
Jelölõ Bizottsága:
Szemere András úr,
Gács Gábor úr,
Bátor András úr
Az Elnökség jelenlegi Tagjai:
5 fõ, 2015.05.21.-i Taggyûlésen kerültek megválasztásra. Az elnökségi
tagokat a taggyûlés 2 év idõtartamra
választja meg. Az elnökség tagjai
újra választhatók.
1.) Balázs Gábor úr,
Coca-Cola HBC
Magyarország Kft.,
2.) Bádi Gábor úr,
Bádi-Gran Kft. ,
3.) Benito Alberto Pacheco Reyna úr,
Alisca Vending Kft.,

5.) S zöllösi Balázs úr,
Trimatic Plus Kft.,

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

14.	A 2018. évi költségvetés ismertetése.

újraválasztásuk esetén vállalják
a tisztséget.

15.	Hozzászólások.
16.	Szavazás a 2018. évi munkaprogramról és költségvetésről.
17.	A jelenlegi elnökségi tagok mandátum lejártának bejelentése.
18.	A jelölő bizottság beszámolója.
19.	Elnökségi tagjelöltek és a megüresedett FB helyre tagjelölt állítás.
20.	A jelöltek bemutatkozása.
25.	Az új elnökség tagjainak, valamint 1 fő felügyelőbizottsági tagnak a megválasztása.
Szünet.
26.	Az új elnökségi tagokra, valamint az 1 fő felügyelőbizottsági tagra
beérkezett szavazás eredményének ismertetése.
27.	Az Elnökség visszavonulása az elnök személyének megválasztására.
28.	Az Új Elnök személyének ismertetése.
29.	Az előző Közgyűlést követően belépett új tagok rövid bemutatkozása.
30.	A közgyűlés bezárása.
A közgyűlés anyaga a 2017. április 05.-i elnökségi ülésen lett megvitatatva és
azt követően kerül megküldésre a Tagság számára.
Kérjük, hogy jelenlétükkel és szavazataikkal járuljanak hozzá a közgyűlés
sikeres lebonyolításához. Megjelenésükre számítunk!

Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára

A tisztújító közgyûlés idõpontja:
2017. május 11. (csütörtök)
délután 14.00-tól

4.) Szalai Géza úr,
GASTRO Slovakia,

11.	Felügyelő Bizottság beszámolója.

Tisztelettel:

Kiegészítõ tájékoztatás
a Tisztújító Közgyûléshez

Szöllősi Balázs
a MIÁSZ elnöke

Felügyelõ Bizottság: 3 fõ,
2015.05.21.-i Közgyûlésen kerültek
megválasztásra. A felügyelõ
bizottsági tagokat a közgyûlés 3 év
idõtartamra választja meg. A tagok
újra választhatók.
Kiss Noémi úrhölgy (Caffe Service
Kft.- MIÁSZ tag) 2017.03.29.-én
tájékoztatta a MIÁSZ-t, hogy Horváth
Dóra úrhölgy a jelzett naptól nem
dolgozik a cégüknél. A Felügyelõ Bizottság tagja Horváth Dóra úrhölgy,
azt követõen, hogy elhagyta a Caffe
Service Kft.-t, lemondott felügyelõ
bizottsági tagságáról.
Ezáltal a MIÁSZ 2017. május 11.-i
Tisztújító Közgyûlésén a Felügyelõ
Bizottságot 1 fõ megválasztásával
ki kell egészíteni az Alapszabály
szerinti 3 fõre.
A felügyelõ bizottsági tagságra javasolt
jelölt:
1.) Dr. Rózsa Andrásné
Cég: Dinasty Kft.

K
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A Mariott Hotelben, 2017. február 25.-én
szombaton került megrendezésre

a MasterCard-MIÁSZ üzleti bált.

Bevezetőként nem szabad elhallgatni, hogy nehéz volt megszervezni a Bált, hiszen az iparágra
rányomja bélyegét a jelenleg is folyamatban lévő
adóügyi szabályozás kialakítása, amely sokak
kedvét elvette egy önfeledt szórakozást ígérő
rendezvényen való részvételtől, de mégis sikerült.
Az elmondások, a köszönet nyilvánítások után nem
kis büszkeséggel mondhatjuk nem is akárhogyan,
hanem igen jól!
Mindezért elsőként köszönetünket fejezzük ki a Bál
fő támogatójának a MasterCard-nak, valamint szponzorainknak: Caffé Service Kft.-nak, 3Com Netregister
Kft.-nak, Ingenico Group-nal, a Brita-nak.
Személyes jelenlétével és hosszan tartó részvételével megtisztelte rendezvényünket Varga Mihály
miniszter úr (Nemzetgazdasági Minisztérium).
A résztvevők visszajelzése alapján a nagyon szórakoztató és jól összeállított volt a báli program.

A hangulatot kiválóan alakította és kovácsolta össze
a konferanszié Harsányi Levente. A színvonalas
műsorszámok, amelyeket Szemerey László illuzionista és az Oktogon tánciskola mutattak be joggal
váltottak ki elismerést. A zenét, a kellemes dallamokat, az ismert számokat a Gerrappa Band zenekar
fáradhatatlanul biztosította.
A cashless fizetési rendszereket forgalmazó és
MasterCard támogatást élvező cégek bemutatói
után figyelemre méltó érdeklődés alakult ki. Bemutatót tartottak: Caspoint Hungary Kft., Coffee&Drink
System Kft., Handav Marketing és Kereskedelmi
Kft., Servimat International Kft.
A Bálon 98 fő volt jelen (tagság részéről: 90 fő,
meghívottak közül:8 fő).

A báli tombola ajándékhoz felajánlást tett vállalkozásokat külön kiemelt köszönet illeti meg: AG Foods
Hungary Kft., Alisca Vending Kft., Alois Dallmayr
Automaten-Service Kft., Automatic Hungary Kft.,
Caspoint Hungary Kft., Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Coffee Express Kft., Coffee&Drink System
Kft., Dinasty Kft., EMTISZ Kft., FRAPPÉ HUNGÁRIA
Kft., Handav Marketing és Kereskedelmi Kft, HotDrink Kft., Kávés Sam kft., Multistore Automatic Kft.,
Nestlé Hungária Kft., Pannon Kávé Kft., Platinum
Cafe Keresk. és Szolgáltató Kft., Pelso-Coffee Kft.,
Prodigi Hungary Kft., Servimat International Kft.
Trimatic Plus Kft., Tutti Élelmiszeripari Kft.

Köszönjük, hogy a felajánlásaitokkal izgalmassá,
színessé, hangulatossá tettétek a báli forgatagot,
valamint a nehézségek között biztatást adtatok a jövő
felé, hogy az iparág képviselő képesek összefogni
egy jó ügy sikere, támogatása érdekében! Köszönjük!
Az Elnökség minden résztvevőnek és vendégeiknek
tisztelettel megköszöni a személyes hozzájárulást a
sikeresnek mondott üzleti bálhoz!
Találkozunk a következő MIÁSZ bálon!
Tisztelettel:
Dr. Davola József
a MIÁSZ főtitkára

Szöllősi Balázs
a MIÁSZ elnöke
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Miász Találkozó 2017. szeptember 22.

Ez év szeptemberében a Hot-Drink Kft. közreműködésével kerül megrendezésére Találkozónk Szarvason.
Szarvas város Békés megyében, Békéscsabától 47 kilométerre, a Hármas-Körös holtágának partján található.
Közigazgatási területén emlékmű jelöli a történelmi Magyarország földrajzi középpontját a holt Körös partján.
A dinamikusan fejlődő város Békés megye nyugati kapuja, Magyarország ötödik legnagyobb állóvize a Körös egyik
holtága mellett fekszik. A csodálatos táji környezetnek ezenkívül része még a világszerte híres Arborétum is.

Tervezett program:
10:00 érkezés a szállodába
10:00-12:00 szakmai program
12:00 -13:30 ebéd a szállodában
13:45 – 17:00 hajós kirándulás
19:00 – 23:00 vacsora

A szállás díja 1 éjszakás tartózkodás esetén kétágyas szobában: 38.500 Ft/szoba/éj
A szállás díja 2 éjszakás tartózkodás esetén kétágyas szobában: 27.900 Ft/szoba/ éj
A szobaár tartalma
Szállás klimatizált szobákban; bőséges reggeli és
főétkezés, szobaszéf; wellness használat (külső-, belső melegvizes élménymedence; fitness terem; finn szauna;
gőzkabin; belső zárt napozóterasz);
fürdőköpeny-, és törülköző használat;
Wireless Internet a hotel teljes területén; zárt parkoló

A program költsége:
12 500 Ft/fő, amely tartalmazza a programok, az első nap ebéd és vacsora
díját italfogyasztással.
(nem ottalvó résztvevőknek).
8 000 Ft/fő (szállodában megszálló
résztvevőknek)
Helyszín: Liget Wellness és Konferencia Hotel****
Számos vendég csak a „nyugalom ligeteként” emlegeti a szarvasi Liget Wellness és Konferencia Hotelt****, melynek különleges harmóniáját a háborítatlan természeti környezet, az igényes belső terek,
valamint a testet-lelket kényeztető fürdő-, wellnessés medical wellness-szolgáltatások széles palettája
adják. A wellnesshotel főépületének szobáiból fantasztikus kilátás nyílik a Körös kanyarulatára, valamint az Erzsébet liget ősfás parkjára. A festői szépségű Holt-Körös partján álló hotel enteriőrjét Bálint
Ágnes lakberendező álmodta meg.

A szobaár tartalmazza az ÁFA-t és nem tartalmazza
az idegenforgalmi adót, mely 400 Ft/ fő/ éj (18 év felett) és a helyszínen fizetendő.
www.ligetszarvas.hu
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Furcsa dolgok az automatákban
10 dolog, amit gépekből árulnak (Japánban) forrás: privatbankar.hu

Japánban, az automaták Mekkájában – összeszedtük azt a tíz legbizarrabb dolgot, amit automatákból is
meg tudunk venni a szigetországban. Japánban az első cigaretta automatát 1888-ban helyezték üzembe,
az italautomaták 50-es évekbeli megjelenésével pedig valóságos robbanást ért el a piac, és mára igazi
automata-nagyhatalommá nőtte ki magát az ázsiai ország: jelenleg 5,5 millió gép üzemel Japánban, ezzel
minden 23. emberre jut egy automata.
10. Alkoholos italok – Kezdjük valami hétköz-

5. Virágcsokor – Randira vagy születés-

napival – bár Magyarországon nehezen találunk

napra sietsz, és nincs virágbolt a közel-

(noha nem lehetetlen) olyan automatát, ami al-

ben? Egy marék apró és ez a hasznos kis

koholos italokat árusít, Japánban rengeteg ilyen

automata megmenti az estét, ráadásul

van forgalomban, amiből a népszerű Asahi sör-

a forgó automatákból többféle friss cso-

től kezdve sakéig bármit vásárolhatunk. Különle-

korból is választhatunk.

gessége, hogy a gépek képesek hideg és meleg
italokat is árusítani, a hőmérsékletet központilag,
egyetlen gombnyomással szabályozzák

...vagy sushit is...

4. Esernyő – Ismerjük azt az érzést,
amikor a szél kicsavarja az esernyőnket, és ott állunk megázva – vagy

9. Meleg étel – Valami gyors harapnivalóra vágysz,

ha épp otthon felejtettük a sajá-

esetleg jól esne egy ebéd, de nincs kedved beülni

tunkat. Japánban ez sem akadály,

valahová? Levestől kezdve akár a japán rántott hús

néhány jenért máris találunk egy jó

megfelelőjéig bármit lehet kapni, ha az embernek egy

minőségű esernyőt bármelyik met-

könnyű ebédre szottyan kedve. Az ilyen jellegű automa-

róállomáson.

ta-éttermek különösen népszerűek a városok szélén és

3. Friss tojás – Különösen a vidéki

a parkokban, ráadásul bármikor elérhetőek – akár egy

városokban, falvakban népszerű,

kis éjféli nassolásra is.

ahol a termelők saját maguk helyez-

8. Élő rák – Az automata kakukktojás, ugyanis ezt

hetik el a kis fiókokban a friss tojást,

nem Japánban, hanem Kínában üzemeltetik. A rákokat

és utána este begyűjthetik a bevé-

5 Celsius fokon, mesterséges hibernációban tárolják egy spe-

telt. Ez segíti a helyi termelők megélhetését is, és garantáltan

ciális, „csípésbiztos” dobozban, így garantáltan friss rákhoz

friss tojáshoz juthatunk a nap bármely időszakában.

juthatnak az emberek, potom 20-60 jüanért (850-2500 Ft).
A megjelenésük nagy port kavart, több petíció is indult, hogy
tiltsák be az állatkínzónak ítélt automaták üzemeltetését.

2. Ing, alsógatya, nyakkendő – Az már szinte köztudott, hogy a japánoknál különösen nagy tisztelete van
a kemény munkának – olyannyira, hogy külön felnéznek

7. Konzerv kenyér – Az első igazán furcsa őrülete a japánok-

azokra, akik elszundítanak a munkahelyükön, mivel ez azt

nak a konzerv kenyér, amit általában valamilyen rajzfilmfigura

mutatja, mennyire komolyan is dolgoznak. Nekik találták

népszerűsít. Nem kell rögtön a tescós félbarnára gondolni

ki a ruhaautomatát, hogy egy-egy átdolgozott este után is

– a csokis keksz ízesítésűtől a zöldfűszeresig gyakorlatilag

friss ingben, alsóneműben és nyakkendőben ülhessenek

bármilyen kenyeret megtalálunk a kínálatban.

be a tárgyalóba.

6. Friss zöldségek és gyümölcsök - Japánban különösen

1. Pornó és használt bugyik – Bizony, a szigetországban

nagy hangsúlyt helyeznek a gusztusos tálalásra és a kis ada-

nagy divatja van a perverz kiegészítőknek, így a városokban

gokra, ráadásul ők sokkal ritkábban rendeznek nagybevásár-

könnyen ráakadhatunk egy-egy éjszakai séta alkalmával

lást. Ha csak egy banán, egy alma, vagy épp egy fej friss sa-

a különböző felnőtt automatákra. A pornográf tartalmakat és

láta hiányzik az ebédünkből, úgy igen hamar találunk ehhez

a fétistárgyakat árusító gépek nappal le vannak zárva, este

passzoló automatát, amiben hűtve, vákuumcsomagolva vár

tíz előtt nem is "nyitnak ki", sokat pedig még éjjel is egy kis

minket a friss zöldség vagy gyümölcs.

függönnyel takarnak, ezzel garantálva a diszkréciót.

2017-es nemzetközi
kiállítások, vásárok:
április 27-29.

Eu Vend 2017

május 11.

Vending Konferencia Budapest

szeptember 12-13.

Avex 2017

szeptember 22

MIÁSZ Talákozó Szarvas

október 18-20.

Vendibérica

2018. június 6-9

Venditalia 2018
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Hirdetési
lehetõségek
a Hírlevélben
Következõ Hírlevelünk
megjelenési dátuma:
2017. október 9.
Anyagleadási határidõ:
2017. szeptember 30.

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:
Borító 40.000 Ft + áfa
1/1 oldal 30.000 Ft + áfa
1/2 oldal 15.000 Ft + áfa
1/4 oldal 7.500 Ft + áfa
Nem szövetségi tagoknak:
Borító 80.000 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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„Napjainkban a kereskedők számára értékesítési kiesést
jelent, ha a bankkártyás fizetést nem tudják elfogadni...”

LÉPJEN A VÁSÁRLÓI FELÉ,
Építsen be automatáiba
INGENICO kártyaleolvasót!
A készpénzmentes INGENICO fizetési alkalmazás telepítése
nem jelenthet problémát az Ön cége számára sem.
Növelje bevételeit, Keressen minket bizalommal!

Az INGENICO partnere
a vending iparágban

Coffee & Drink Systems Kft.
www.italautomatak.hu/keszpenzmentes
telefonszámunk: +36 1 278 2010

